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م�شاربون ي�شعلون �أ�شعار حديد �لبناء يف �ل�شوق

04 وزارة الصناعة تستقبل 180 ملفا لوكالء يرغبون في تصنيعها

ال ��شتري�د لل�شيار�ت 
�الأقــل من 3 �شنو�ت  

حتذير من لقاح
 "مهرب" ي�شتخدمه �ملربون 

لت�شمني �لدو�جن

 بطاقية وطنية 
لتحديد �حتياجات 

�لفئات �له�شة  

بالتدخل  عن طريق الإح�شائيات و الرقمنة الفالحة  وزارة  امل�شتهلك" طالبت  "حماية 
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ارتفعت بن�شبة 40 باملائة خالل اأقل من �شهر

�حتجاجات �أمام مديريات 
�ص 16�لــ�شحة

تــعميم �لــ�شريفة �ال�شـــالمية يف 
�ليزي، مترن��شت ،�لبي�ص وتندوف

16 البنك الوطني الجزائري اطلق نشاط اربع وكاالت بها
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�رتفعت بن�شبة 40 باملئة خالل �أقل من �شهر

م�شاربون ي�شعلون �أ�شعار حديد �لبناء يف �ل�شوق

حممد علي
--------------------

احلديد  من  الواحد  القنطار  �سعر  جتاوز 
�سنف »12 مليمرت« املخ�س�ص للبناء 10 
�سعره  يتجاوز  يكن  بينما مل  دينار،  اآالف 
6 اآالف دينار قبل اأقل من �سهر، يف حني 
جمال  يف  �سادراتها  رفع  اجلزائر  تعتزم 
احلديد واخلر�سانة، من خالل رفع الر�سوم 
املطبقة حاليا واآليات تر�سيد نفقات النقل 
واللوج�ستيك ق�سد ترقية املنتوج الوطني 
م�ستوى  على  تناف�سية  اأكثثر  وجعله 

االأ�سواق اخلارجية.
واأرجع جتار اأن ارتفاع االأ�سعار اإىل نق�ص 
وتقل�ص  املحلية  املنتجات  من  املعرو�ص 
موارد  تراجع  جراء  امل�ستوردة  الكميات 
بانخفا�ص  تاأثرت  التي  العمومية  اخلزينة 
الدولية،  االأ�ثثسثثواق  يف  النفط  اأ�سعار 
باالإ�سافة اإىل عمل احلكومة على ت�سجيع 
خلال  اأحدث  مما  ودعمه،  الوطني  املنتوج 
اأمام  الطريق  ومهد  البناء  مواد  �سوق  يف 
امل�ساربني خا�سة يف املناطق التي تعرف 
يف  كربى  م�ساريع  الإجنثثاز  برامج  فيها 

قطاع ال�سكن.
املقاوالتية  العديد من �رشكات  وت�ستكي 
�سبب  الثثذي  املفاجئ  االرتفاع  هذا  من 
اأ�سبح  مما  لن�ساطاتها،  كبرية  م�ساكل 

من  العديد  وتوقف  باالإفال�ص  يهددها 
حال  يف  منها،  ال�سكنية  خا�سة  امل�ساريع 
اأو�سح  حيث  االأ�سعار،  ارتفاع  ا�ستمرار 
البناء  موؤ�س�سات  من  املقاولني  بع�ص 
يف  احلديد  الأ�سعار  اجلنوين  االرتفاع  اأن 
ي�سكل  اأ�سبح  موؤخرا  الوطنية  ال�سوق 
خا�سة  م�ساريعهم،  اإمتام  اأمام  عائقا كبريا 
الت�سليم لتلك  اآجال  اأنهم ملزمون باحرتام 
اأو  العقود  حتثثدده  ما  ح�سب  امل�ساريع 

ي�سطرون لدفع غرامات مالية.

اجلزائرية  املنظمة  ا�ستنكرت  جهتها،  من 
عرفها  التي  الثثزيثثادة  امل�ستهلك  حلماية 
�سعر حديد البناء يف بع�ص املناطق بن�سبة 
دون  �سهر،  من  اأقل  يف  باملئة   50 تفوق 

تقدمي اأي تربيرات.
على  لها  من�سور  عرب  املنظمة  واأ�سافت 
�سفحتها الر�سمية »الفاي�سبوك« اأن �سعر 
احلديد ارتفع ب�سكل مفاجئ دون مربرات، 
منتقدة بذلك الفو�سى التي تعرفها �سوق 

مواد البناء يف اجلزائر

�لهالل �الأحمر يجمع م�شاعد�ت 
لتوزيعها على �ملت�شررين من 

�لتقلبات �جلوية
دعا رئي�ص الهالل االأحمر اجلزائري، 
�سعيدة بن حبيل�ص، رجال االأعمال 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب 
املوجهة  الثثتثثربع   حمالت  لدعم 
ت�ساقط  من  املت�رشرة  للعائالت 
م�سرية  االأخرية  واالأمطار  الثلوج 
الإطالق  ت�ستعد  م�ساحلها  اأن  اإىل 
الفئة  لهذه  موجه  خا�ص  برنامج 
جائحة  جراء  عانت  واأن  �سبق  التي 

كورونا.
اإن  حبيل�ص  بثثن  �سعيدة  وقثثالثثت 
للمح�سنني  نداء  وجهت  م�ساحلها 
واأ�سحاب  االأعثثمثثال  رجثثال  مثثن 
املوؤ�س�سات االقت�سادية للم�ساهمة 
للعائالت  م�ساعدات  تقدمي  يف 
ظل  يف  خ�سو�سا  املثثحثثتثثاجثثة 
تعي�سها  التي  الراهنة  االأو�ساع 
كورونا،  وباء  تف�سي  جراء  البالد 
ب�سفة  اأثثثرت  التي  االأخثثرية  هثثذه 
العائالت  دخثثل  على  مثثبثثا�ثثرشة 
اأن  املتحدثة  وك�سفت  املثثعثثوزة. 
اأح�سى  اجلزائري  االأحمر  الهالل 
تعاين  التي  العائالت  من  االآالف 
يوميا من �سبح الفقر يوميا توقف 
التجارية،  االأن�سطة  من  العديد 
املناخية  االأو�ثثسثثاع  اأن  م�سرية 
ت�ساقط  بعد  البالد  ت�سهدها  التي 

االأمثثطثثار والثثثثثلثثوج عثثقثثدت من 
و�سعية هوؤالء، االأمر الذي دفعهم 
مع  بالتن�سيق  مثثبثثادرة  الإطثثثالق 
م�ساعدات  لتقدمي  التجارة  وزارة 
واأ�ثثسثثارت  املت�رشرة،  للعائالت 
االأحمر  الهالل  اأن  اإىل  حبيل�ص  بن 
مل   2014 �سنة  ومنذ  اجلثثزائثثري 
يتح�سل على اأي منحة من اخلزينة 
العمومية وكل ما يقدمه هو بف�سل 
ت�سيف  وعليه  املح�سنني،  تربعات 
اليوم  بحاجة  الهالل  اأن  املتحدثة 
االأعمال  رجال  قبل  من  مل�ساعدة 
وال�رشكات االقت�سادية للم�ساهمة 
يف مبادرة اإعانة العائالت املحتاجة 
الثثوطثثن،  واليثثثات  خمتلف  عثثرب 
املهاجرين  و�سعية  وبخ�سو�ص 
رئي�سة  قالت  البالد،  يف  االأفارقة 
الهالل االأحمر اجلزائري  اإن االأخري 
م�ساعدات  بتقدمي  فقط  يكتفي 
واأغذية  األب�سة  يف  متمثلة  لهوؤالء 
ال �سيما يف هذه الفرتة التي ت�سهد 
اأما  جوية،  تقلبات  البالد  فيها 
وعددهم  و�سعيتهم  بخ�سو�ص 
بيد  امللف  اأن   حبيل�ص  بن  اأكثثدت 
وزارة الداخلية والهالل االأحمر ال 

ميلك معطيات حولهم.
ق/و

قفزت �أ�شعار حديد �لبناء هذه �الأيام �إىل م�شتويات قيا�شية، حيث الم�ص �شعر �لقنطار �لو�حد من مادة �حلديد 
�شنف 12 ملم �شقف مليون �شنتيم بعدما مل يكن يتجاوز �شعره 6 �آالف دينار جز�ئري.
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�أكرث من 190500 قدر�ت كبرية على �ل�شمود يف ظل �أزمة �شحية غري م�شبوقة
موؤ�ش�شة حتوز  على رقم 

�لتعريف �الإح�شائي

يف 2019 �لقطاع �لفالحي يف 2020 

اأبان القطاع الفالحي يف اجلزائر، وعلى 
االقت�سادية  القطاعات  غالبية  نقي�ص 
االأخرى التي تاأثرت ب�سدة من تداعيات 
التي  )كوفيد19-(  ال�سحية  االأزمثثة 
كبرية  قدرات  عن   ،2020 عام  ميزت 
حقق  اأنثثه  واالأكثثر  بل  ال�سمود  على 
فائ�سا  و�سجل  االإنتاج  كبرية يف  قفزة 

للت�سدير.. 
املخت�سة،  امل�سالح  تقديرات  وح�سب 
يف  الفالحي  االإنثثتثثاج  قيمة  جتثثاوزت 
مليار   25 للبالد  اخلام  الداخلي  الناجت 
التي  ال�سحية  االأزمثثة  عز  يف  دوالر 
مليار   23 مقابل   ،2020 العام  ميزت 
ال�سابق،  الفالحي  املو�سم  خالل  دوالر 
والطبيعية  الب�رشية  مواردها  وبف�سل 
الفالحة  فر�ست  )املكننة(،  واملثثاديثثة 

على  قادر  ا�سرتاتيجي  كقطاع  نف�سها 
يف  حتى  للبالد  الغذائي  االأمن  �سمان 
الفالحون  اأظهر  الظروف، وقد  اأ�سعب 
مع  ت�سامنا  والدواجن  املا�سية  ومربو 
احلجر  من  املت�رشرة  املناطق  �سكان 
النائية، مربزين  املناطق  ال�سحي وكذا 
لهذا  واالإن�ساين  االجتماعي  اجلانب 
اإىل  باالإ�سافة  االقت�سادي،  القطاع 
اأزمة كوفيد19-، متكنت الزراعة اأي�سا 
االأمطار  �سح  ظاهرة  على  التغلب  من 
بف�سل  وذلك  العام،  هذا  ميزت  التي 
طريق  عن  امل�سقية  امل�ساحات  تو�سيع 
هذه  �ساهمت  حيث  التكميلي،  الثثري 
الفالحي،  اإنتاجها  تطوير  يف  التقنية 
بلغ  حيث  احلبوب،  �سعبة  يف  �سيما 
بع�ص  يف  ال�سلب  القمح  حم�سول 

قنطارا   60 املنتجة  مناطق 
وزير  بح�سب  الهكتار،  يف 
حمداين،  احلميد  عبد  القطاع 
71 مليون  اإنتاج  الذي يتوقع 
قنطار من القمح يف امل�ستقبل 
تو�سيع  بف�سل  الثثقثثريثثب، 
ومع  امل�سقية،  امل�ساحات 
العاملي  االقت�سادي  الو�سع 
اأ�سعار  بانهيار  يت�سم  الذي 
ال�سلطات  تثثراهثثن  النفط، 
وقت  اأي  من  اأكر  العمومية 
القطاع  هثثذا  على  م�سى 
اأن  �ساأنه  الذي من  االأ�سا�سي 
االقت�ساد  بتنويع  لها  ي�سمح 
يف  التوازن  وحتقيق  الوطني 
من  اخلارجية  التجارة  ميزان 
�سادرات  من  الرفع  خثثالل 
وتركز  الفالحية،  املنتجات 
الثثزراعثثيثثة،  اال�سرتاتيجية 
يف  م�سوؤولون  اأو�سح  كما 
تطوير  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  القطاع، 
ذلك  يف  مبثثا  اال�سرتاتيجية  ال�سعب 
اأخرى  وحما�سيل  والذرة  اللني  القمح 
ما  حيث  الزيتية  والبذور  ال�سكر  مثل 
تزال ت�سكل هذه املواد اجلزء االأكرب من 
هذه  تطوير  اأن  املوؤكد  ومن  الثثواردات، 
بخف�ص  �سي�سمح  الرئي�سية  املنتجات 
الغذائية  املنتجات  ا�سترياد  فاتورة 
تتجاوز  ما  غالبا  والتي  كبري،  ب�سكل 
�سنويا،  دوالر  مليارات   10 قيمتها 
الدولة  تعتزم  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
املجاالت  هذه  يف  اال�ستثمار  ت�سجيع 
هذه  زراعة  نطاق  وتو�سيع  الرئي�سية 
املحا�سيل، ال �سيما يف املناطق النائية، 
اجلبائية  التدابري  من  جملة  خالل  من 

للفالحني  امل�ستمرة  واملرافقة  املحفزة 
يف خمتلف ال�سعب اأبرزها االإعالن عن 
خم�س�ص  جديد  بنك  اإن�ساء  م�رشوع 
واملربني،  الفالحني  لتمويل  ح�رشيا 
تنمية  مكتب  اإن�ساء  مت  الغاية،  ولهذه 
للمحا�سيل  ال�سحراوية  الثثزراعثثة 
-الزراعية  وال�سناعية  اال�سرتاتيجية 
امل�ستثمرين  لدعم   2020 عثثام  يف 
الراغبني يف الن�ساط يف اجلنوب الكبري، 
اأكر  اجلزائر  تتجه  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
املقاومة  الذكية  الزراعة  نحو  فاأكر 
م�ستدامة  زراعة  وهي  املناخي،  لتغري 
تاأخذ بعني االعتبار اجلانب االيكولوجي 
البيئية  النظم  توازن  على  احلفاظ  مع 
اجلديد  التوجه  هذا  املختلفة،  للمناطق 
الزراعية  البحوث  معاهد  ي�رشك  الذي 
بتطوير  اأي�سا  �سي�سمح  واالأكادمييني 
احل�سول  اأجل  من  البذور  اإنتاج  قطاع 
املنتجات  مثثن  خمتلفة  اأنثثثواع  على 
الزراعية تتكيف مع نق�ص املوارد املائية 
اأحد العوائق الرئي�سية يف  التي ت�سكل 
اأي�سا بتعزيز  القطاع، ومتيز عام 2020 
اال�ستخدام العقالين للموارد الطبيعية 
خالل  من  التبذير  ومكافحة  واملياه، 
�سيما  االإنتاج  لفائ�ص  املحكم  الت�سيري 
تطوير  على  القطاع  عثثزم  خثثالل  من 
)التخزين  اللوجي�ستية  ال�سل�سلة 
والتربيد والنقل(، وحتقيقا لهذه الغاية، 
اأعلن القطاع عن خارطة طريق لتنظيم 
االإنتاج ح�سب خ�سو�سيات كل املنطقة 
اإن�ساء وحدات لل�سناعات الغذائية  مع 
بغر�ص   2020 عام  متيز  التحويلية، كما 
اإطار  يف  �سجرة  مليون   11 من  اأكر 

تنفيذ الربنامج الوطني للت�سجري...
نزهة القلوب التجاين 

بلغ عدد املوؤ�س�سات املعنوية احلائزة على رقم 
التعريف االح�سائي 190.529 وحدة خالل �سنة 

2019، ح�سبما علمته "واأج" يوم االثنني من 
الديوان الوطني لالإح�سائيات. واأو�سح امل�سدر 
اأن عدد املوؤ�س�سات امل�سجلة يف ال�سجل الوطني 

لل�رشكات واملوؤ�س�سات قد عرف ارتفاعا باأكر 
من 10.000 وحدة يف �سنة 2019 مقارنة ب�سنة 

2018، اأي بزيادة ن�سبتها 61ر5 باملائة. وت�سري 
معطيات الديوان اإىل اأن عدد االأ�سخا�ص املعنويني 

احلائزين على رقم التعريف االح�سائي قد عرف 
ارتفاعا بن�سبة 55ر6 باملائة اأي + 4.278 موؤ�س�سة 
يف عام 2019 مقارنة ب�سنة 2018. اأما فيما يتعلق 

باالإن�ساءات اجلديدة، ي�سري الديوان اإىل 9334 
موؤ�س�سة التي �سكلت مو�سوع تعريف اأويل من 

قبل الديوان الوطني لالإح�سائيات يف �سنة 2019 
مقابل 9376 موؤ�س�سة يف العام ال�سابق، م�سجلة 

انخفا�سا طفيفا بنحو 45ر0 باملائة. و�سجل الديوان 
من جانب اآخر زيادة طفيفة يف اإن�ساء املوؤ�س�سات 

بن�سبة 55ر6 باملائة اأي )263 �رشكة جديدة( خالل 
الثالثي الثاين ومقارنة بالثالثي االأول من عام 

2019. وبالن�سبة للت�سجيالت يف دليل الوكالء 
االقت�ساديني واالجتماعيني )االأ�سخا�ص املعنويني(، 
�سجل الديوان اأنه مت تعريف 4278 موؤ�س�سة الأول 
مرة بوا�سطة الديوان الوطني لالإح�سائيات خالل 

ا قدره 39ر15  الثالثي الثاين، وهو ما ميثل انخفا�سً
باملائة مقارنة بالثالثي االأول من عام 2019.

كما مت خالل العام املا�سي –ي�سيف الديوان- 
�سطب 4.506 موؤ�س�سة من ال�سجل التجاري بزيادة 

64ر11 باملائة اأي 471 موؤ�س�سة، م�سريا اإىل اأن 
موؤ�س�سات البناء هي املعنية اأكر بهذا ال�سطب.

ق.و



�حللول �لقانونية جاهزة لو�شع حد لـ"�ل�شكارة" 
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 �ل�شلطات ترتيث يف �عتماد �القرت�ع �الإلكرتوين  
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لوؤي ي
-------------------

واأو�سح �رشيف لفوروم االإذاعة 
النظام  اأن  اأمثث�ثثص  اجلثثزائثثريثثة 
روؤى  عن  تعبري  هو  االنتخابي 
وال  �سيا�سي  وتوجه  �سيا�سية 
ميكن الأي كان التنبوؤ مبا ي�سدره 
بخ�سو�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
النمط والنظام االنتخابي الذي 
والتزاماته  لربناجمه  ي�ستجيب 

االنتخابية.
ال�سلطة  رئثثيثث�ثثص  واأ�ثثثسثثثاف 
اأول  اأن  لالنتخابات  امل�ستقلة 
اجلزائريني  اأذهان  اإىل  يتبادر  ما 
االنتخابات  عن  احلديث  عند 
التي  و"ال�سكارة"  الر�سوة  هو 
الدميقراطي  امل�سار  �سوهت 
وحثثتثثى بثثنثثاء املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات 
جند  اأن  ويجب  الد�ستورية، 
واحللول  جذريا  حال  االآفة  لهذه 
بالنظر  موجودة- يوؤكد �رشيف- 
اإىل النظم التي طورت اأ�ساليب 
لو�سع حد للر�سوة التي ت�سطو 
على اإرادة ال�سعب خالل العقود 
املا�سية، م�سيفا اأنه يوجد حلول 
قانونية لقطع الطريق اأمام �رشاء 

روؤو�ص القوائم االنتخابية .
جر�ص  دق  اإنثثثه  �ثثرشيف  وقثثثال 
االإنذار حينما كان وزيرا للعدل 
الف�ساد  بخ�سو�ص   ،2012 يف 
ويهدد  املجتمع  ينخر  الثثذي 
خطرا  وي�سكل  الدولة  اأركثثان 
اأن  غثثري  القومي  االأمثثثن  على 
حتذيراته مل توؤخذ بعني االعتبار 

اآنثثذاك،  القائمة  ال�سلطة  لدى 
اأتى  "الوعي  بثثاأن  م�ستدركا 

ونحن يف طريق التغيري".
الوطنية  ال�سلطة  اأن  واأكثثثد 
راأ�ثثص  �ستكون  لالنتخابات 
يف  الف�ساد  حماربة  يف  احلربة 
هيئة  باعتبارها  االنتخابات، 
د�ستورية تقرتح حلوال وقدمت 
دور  اإىل  م�سريا  مثثبثثادرات، 
جمل�ص املحا�سبة يف مراقبة املال 
ودور املحكمة الد�ستورية التي 
بني  حاكما  �ستكون  اإنها  قثثال 
ال�سلطات واملواطن والهيئات .

وقال �رشيف اإن الد�ستور اجلديد 
الوطنية  املكا�سب  من  اأ�سبح 
تكون  لثثن  التنفيذية  واآثثثثاره 
طرف  مثثن  اإ�ثثسثثداره  بعد  اإال 
لي�ص  وهثثذا  اجلمهورية  رئي�ص 
والتقدير  حمدد  بزمن  مربوطا 
الظروف  وفثثق  للرئي�ص  يعود 

االجتماعية وال�سيا�سية.
كما اأكد حممد �رشيف، اأن اجلزائر 
لن تتجه لالنتخاب االإلكرتوين 
وقال  نزاهته.  من  تتاأكد  حتى 
�سهل،  االإلكرتوين  "االنتخاب 
اأوافق  ال  ال�سلطة  كرئي�ص  لكن 

على هذا االأمر".
واأ�ساف رئي�ص ال�سلطة الوطنية 
امل�ستقلة لالنتخابات "لن نغامر 
االنتخاب  نثثزاهثثة  نثثرى  حتى 

االإلكرتوين و�سفافيته".
ويف حديثه عن تطهري البطاقية 
اإنها  قال  وتنقيحها،  الوطنية 

جاهزة بن�سبة 95 باملئة.
تنظيم  اإمكانية  وبخ�سو�ص 
واملحلية  الت�رشيعية  االنتخابات 
اأن  �رشيف  اأورد  واحثثد،  يوم  يف 
ال  املثثوجثثوديثثن،  الق�ساة  عثثدد 
االنتخابات  هذه  لتنظيم  يكفي 
يلزم  اأنه  مو�سحا  واحد.  اآن  يف 

لتتمكن  قا�سي،  اآالف   9 وجود 
االنتخابات  تنظيم  من  ال�سلطة 
وقت  يف  والت�رشيعية  املحلية 
واحد، كما اأن االإمكانيات املادية 

ال ت�سمح بذلك.
اأخرى ك�سف �رشيف،  ومن جهة 
اأنه �سيتم عر�ص تقرير اال�ستفتاء 

على ال�سحافة الوطنية.
اإن  اإىل  �ثثرشيف،  حممد  واأ�ثثسثثار 
ال�سباب  بتلبية  تفخر  اجلزائر 
يف  ال�سلطة،  لنداء  اجلثثزائثثري، 
االنتخابات،  اأمانة  على  احلفاظ 
تطوع  ت�سجيل  عثثن  كا�سفا 
اأ�ساتذة  من  مواطن،  األف   375
على  مثثوزعثثني  ومثثوظثثفثثني، 

اجلن�سني.
الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  واأكد 
اأن  لثثالنثثتثثخثثابثثات،  امل�ستقلة 
الدميقراطية  خزان  هو  ال�سباب 

يف البالد.

قال رئي�ص �ل�شلطة �لوطنية �مل�شتقلة لالنتخابات حممد �شريف، �إن م�شاحله �شتجهز �الأر�شية �ملتعلقة بتعديل قانون 
�النتخابات، م�شري� �إىل �أن �حللول متوفرة للق�شاء على �لر�شوة و"�ل�شكارة" يف �ملو�عيد �النتخابية ويف كل �ملجاالت.

خ�ش�شت لها يف �شياق قانون �ملالية 2021

�إنهاء �لرب�مج �لتنموية 
بـ"مناطق �لظل" ي�شتنزف 110 

مليار�ت دينار 
رئي�ص  مثث�ثثسثثتثث�ثثسثثار  كثث�ثثسثثف 
مبناطق  املثثكثثلثثف  اجلثثمثثهثثوريثثة 
الثثثظثثثل،اإبثثثراهثثثيثثثم مثثثثراد من 
تي�سم�سيلت، اأنه مت ر�سد غالف 
دج  مليار   110 قثثثدره  مثثايل 
موجه لتنمية مناطق الظل على 
ال�سنة  خالل  الوطني  امل�ستوى 

املقبلة.
ر�سد  قد  باأنه  مثثراد  واأو�سح   
لتنمية  مثثوجثثه  مثثثايل  غثثثالف 
امل�ستوى  على  الظل  مناطق 
املالية  قانون  اإطار  يف  الوطني 
 50 ي�سمل  والذي   2021 ل�سنة 
املخططات  �سمن  دج  مليار 
دج  مليار  و20  للتنمية  البلدية 
احل�رشي  التح�سني  مل�ساريع 
و40 مليار دج لتهيئة الطرقات 
يف اإطار برنامج وزارة االأ�سغال 
هناك  بثثاأن  العمومية.واأ�ساف 
موجهة  اأخثثرى  تنموية  برامج 
�ستج�سد  الظل  مناطق  لتنمية 
خالل ال�سنة املقبلة والتي تخ�ص 
والغاز،ناهيك  الكهرباء  اإي�سال 
اعثثتثثمثثادات  تخ�سي�ص  عثثن 
حملية  ميزانيات  �سمن  مالية 
والت�سامن  ال�سمان  و�سندوق 
اإبراهيم  املحلية.واأكد  للجماعات 
�ستكون   2021 �سنة  باأن  مراد 

�سنة بامتياز ملناطق الظل وميكن 
الربامج  اإنثثهثثاء  غ�سونها  يف 
اجلهات  لهذه  املوجهة  التنموية 
مبا يعود بالفائدة على املواطنني.
اأنه يجري  امل�سوؤول  واأبرز نف�ص 
مناطق  اجناز  يف  التفكري  حاليا 
ن�ساطات م�سغرة �سمن اأجهزة 
لفائدة  موجهة  الت�سغيل  دعم 
الظل،ف�سال  مناطق  �سباب 
املاكثة  املراأة  ومرافقة  دعم  على 
بالبيت التي تقطن بهذه املناطق 
ديناميكية  خلق  �سانه  من  مما 
على  بالفائدة  تعود  اقت�سادية 
الريفية.ومن  التجمعات  هثثذه 
م�ست�سار  اأخثثرى،�ثثرشح  جهة 
رئي�ص اجلمهورية املكلف مبناطق 
�ستجد  احلثثكثثومثثة  بثثثاأن  الثثظثثل 
احللول املنا�سبة مل�سكل الطبيعة 
العقارية  لالأوعية  القانونية 
ريفية  �سكنات  الجناز  املوجهة 
اأن  اإىل  لفت  الظل.كما  مبناطق 
الظل  مناطق  تنمية  برنامج 
يو�سك  الوالية  م�ستوى  على 
اجناز  �سيتم  فيما  االنتهاء  على 
�سمن  متبقية  اأخثثرى  م�ساريع 
ال�سنة  خثثالل  الربنامج  نف�ص 

املقبلة".
لوؤي/ي

 بطاقية وطنية لتحديد �حتياجات �لفئات �له�شة  
عن طريق �الإح�شائيات و�لرقمنة

واالأ�رشة  الت�سامن  وزيرة  اأعلنت 
كريكو"  "كوثر  املثثثراأة  وق�سايا 
وطنية  بطاقية  اإعداد  م�رشوع  عن 
املعنية  القطاعات  بثثني  مثثوحثثدة 
الفئات  احتياجات  حتديد  اأجل  من 
الظل  مناطق  يف  �سيما  ال  اله�سة 
ناجع  تكفل  توفري  من  للتمكن 
بها. ومت هذا االإعالن خالل اجتماع 
اإ�ثثرشاف  حتثثت  تن�سيقي  قطاعي 
وزارتي الت�سامن الوطني واالأ�رشة 
كريكو،  كوثر  املثثثثراأة،  وق�سايا 
والرقمنة واالإح�سائيات، منري خالد 
براح، وكذا رئي�ص املجل�ص الوطني 
ر�سا  واالجتماعي  االقت�سادي 
القطاعات  خمتلف  ومب�ساركة  تري 
املعنية.  واملوؤ�س�سات  والهيئات 
الوطني  الت�سامن  وزيرة  واأكدت 
االجتماع  هذا  تنظيم  اأهمية  على 
من  للتمكن  القطاعي  التن�سيقي 
الوطنية  البطاقية  هثثذه  حت�سري 
بالفئات  التكفل  لتحقيق جناعة يف 
اله�سة ال �سيما يف مناطق الظل من 
خالل و�سع التدابري الالزمة لذلك 
خا�سة يف ظل انت�سار وباء كورونا 
التكنولوجيات  و�سائل  با�ستخدام 
والرقمنة،  واالإح�سائيات  احلديثة 

واأو�سحت الوزيرة باأن هذا امل�سعى 
برنامج  جت�سيد  اإطثثار  يف  يندرج 
رئي�ص اجلمهورية الذي ين�ص على 
حت�سني التكفل بالفئات اله�سة من 
وا�ستخدام  الرقمنة  اإدراج  خالل 
لتح�سني  احلديثة  التكنولوجيات 
مربزة  العامة،  املرفق  يف  االت�سال 
الوطني  املجل�ص  اأداء  تفعيل  اأهمية 
وذّكرت  واالجتماعي.  االقت�سادي 
الت�سامن  قطاع  بثثدور  كريكو 
الفئات  هثثذه  اإدمثثثاج  يف  الوطني 
االقثثتثث�ثثسثثاديثثة  الثثنثث�ثثسثثاطثثات  يف 
م�ستواها  لتح�سني  واالجتماعية 
م�سرية  التنمية،  وحتقيق  املعي�سي 
التي تن�ص على  اإىل اال�سرتاتيجية 
يف  اله�سة  الفئات  انخراط  دعثثم 
واالجتماعية،  االقت�سادية  احلياة 
الرقمنة  وزيثثثر  اأكثثثد  جهته،  مثثن 
تنظيم  اأهمية  على  واالإح�سائيات 
لتح�سني  التن�سيقي  االجتماع  هذا 
البالد  يف  اله�سة  بالفئات  التكفل 
واأن  خا�سة  الظل  مبناطق  �سيما  ال 
املحتاجة  بالفئات  االهتمام  تعزيز 
احلكومة،  عمل  اأولويات  من  يعد 
ولثثهثثذا الثثغثثر�ثثص، فثثثاإن اأ�ثثسثثغثثال 
ر�سد  على  عكفت  اللقاء  هثثذا 

الفئات  االحتياجات امل�ستجدة لهذه 
التكفل  �سبل  عن  والبحث  املعوزة 
جماله  يف  كل  بها  والفعال  الناجع 
و�سع  من  للتمكن  واخت�سا�سه 
بطاقية موحدة يف هذ االإطار معتربا 
ركيزتان  واالإح�سائيات  الرقمنة 
قطاع  كل  لتطوير  هامتان  اأفقيتان 
احلكومية  ال�سيا�سات  وتنفيذ 
الرقمنة  قطاع  يجعل  مثثا  وهثثذا 
ويرافق  ي�ساهم  واالإح�سائيات 
العمل  �سمن  التن�سيقي  العمل 
اإعطاء  ق�سد  امل�سرتك  الثثثوزاري 
للفئات  واالهثثتثثمثثام  العناية  كثثل 
الت�سامن  �سيا�سة  اإطار  يف  اله�سة 
الوطني، واأفاد براح باأنه مت يف اإطار 
االإجراءات ذات الطابع اال�ستعجايل 
يف ملف الرقمنة مت ت�سجيل حلد االآن 
ما يقل عن 64 عملية رقمنة �سيتم 
ا�ستكمالها يف نهاية ال�سنة اجلارية 
قطاع  تخ�ص  عمليات  ذلك  يف  مبا 
جانبه،اأكد  من  الوطني.  الت�سامن 
رئي�ص املجل�ص الوطني االقت�سادي 
واالجثثتثثمثثاعثثي ر�ثثسثثا تثثثري، على 
التكفل بالفئات املحرومة وحت�سني 
الظروف  يف  خا�سة  اأو�ساعهم 
اأجل  من  الراهنة  ال�سعبة  ال�سحية 

�سون كرامتها وتوفري �رشوريات 
تري  وجثثثدد  لثثهثثا.  اليومية  احلثثيثثاة 
املجل�ص  الثثتثثزام  االإطثثثار  هثثذا  يف 
بامل�ساهمة يف هذا العمل من خالل 
الب�رشية  الكفاءات  كافة  ت�سخري 
واإطثثارات خمت�سة يف  خثثرباء  من 
واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سوؤون 
يف  للم�ساهمة  واالإحثث�ثثسثثائثثيثثات 
الرقمية  للمعاجلة  نظام  و�سع 
املعوزة،  الفئات  احتياجات  لتحديد 
اإجناز  ب�سدد  هيئته  اأن  اإىل  م�سريا 
و�سعه  قريبا  يتم  رقمنة  م�رشوع 
تري  واأكثثد  اإلكرتوين،  موقع  على 
اإىل  كذلك  ي�سعى  املجل�ص  بثثاأن 
والبيئي  االقت�سادي  القطاع  ترقية 
اأ�سا�سيتان يف  باعتبارهما ركيزتان 
م�سريا  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
اقت�سادية  روؤية  و�سع  اأهمية  اإىل 
برامج  ت�سطري  خالل  من  وا�سحة 
واملناطق  االأريثثاف  لتن�سيط  فعالة 
يف  التفكري  جانب  اإىل  املعزولة 
واحل�رشي  الثقايف  املوروث  حتفيز 
ال�سناعة  لل�سكان من خالل ترقية 
االهتمام  وكذا  واحلثثرف  التقليدية 
الذي  الب�رشي  العن�رش  بتكوين 

و�سفه بالهام.
لوؤي/ي

بركاين يد�فع عن فعالية �للقاح �لرو�شي و�ل�شيني ويوؤكد:

�الأ�شهر �لقادمة بعد جانفي حا�شمة 
يف معركة �جلز�ئر �شد كورونا

اأكد الربوفي�سور بقاط بركاين ع�سو 
اللجنة الوطنية ملتابعة تف�سي فريو�ص 
هناك  لي�ص  اأنثثه  اجلزائر  يف  كورونا 
اللقاح  فعالية  يف  للت�سكيك  �سبب 

الرو�سي وال اللقاحات ال�سينية.
ت�رشيحات  يف  بثثركثثاين  واأو�ثثسثثح 
الثثوزارة  بيد  النهائي  القرار  باأن  له 
لتحديد اللقاح الذي �ستقتنيه اجلزائر، 
اخليارات  اأن  ذاته  الوقت  يف  موؤكدا 
فايزر  لقاح  ا�ستبعاد  بعد  حمثثدودة 
متعلقة  واأخثثرى  تقنية  العتبارات 
تقدمي  يف  ال�سحة  وزارة  بتاأخر 

الطلبية.
اخل�سو�ص،  بثثهثثذا  بثثركثثاين  واأكثثثد 
لقاح  اقتناء  عن  تخلت  اجلزائر  بثثاأن 
تعقيدات  ب�سبب  االأمريكي،  فايزر 
وتوزيعه  بنقله  مرتبطة  لوجي�ستية 
يف حالة اقتنائه ب�سبب احلاجة حلفظه 
اأثناء النقل والتوزيع يف درجة حرارة 
اأقل من 70 درجة حتت ال�سفر، وهي 
كامل  عرب  توفريها  ي�سعب  �رشوط 

الرتاب الوطني.
املتاح  اخلثثيثثار  اأن  بثثركثثاين،  ويثثثرى 
بهذا  ورد  الرو�سي،  اللقاح  هو  حاليا 
انتابت  التي  املخاوف  اأن  اخل�سو�ص 
باأن لقاح  البع�ص غري مربرة، م�سريا 
“�سبوتنيك v ”  �سحية حملة دعائية 
طورت  رو�سيا  باأن  موؤكدا  غربية، 
املخاوف  وب�ساأن  العلمية،  قدراتها 
بركاين  قثثال  ال�سيني،  اللقاح  من 
اللقاح  من  للخوف  داع  يوجد  “ال 

ال�سيني ونحن نالحظ على االأر�ص 
كورونا  معركة  ربحت  ال�سني  اأن 
معركة  ت�سيري  يف  نحن  ف�سلنا  بينما 
القرار  بثثاأن  بركاين  وقثثال  اللقاح”. 

النهائي بيد خرباء معهد با�ستور.
هامة  الثثقثثادمثثة  املثثرحثثلثثة  اإن  وقثثثال 
احلا�سم  املنعرج  مبثابة  و�ستكون 
بداية  الفريو�ص،  �سد  املعركة  يف 
ب�سبط  وذلثثك  الداخل،  جانفي  من 
برنامج اللقاح للفئات ذات االأولوية، 
التي  الفئات  اإىل  اللقاح  وبتوجيه 
باالأولوية، على غرار عنا�رش  حتظى 
والهيئات  املدنية  واحلماية  االأمثثن 
الطبي،  وال�سلك  االأخثثرى  النظامية 
م�سيفا  املزمنة،  االأمرا�ص  واأ�سحاب 
يف  �ستبداأ  التي  التلقيح  عملية  باأن 
�ستكون  الأ�سهر  و�ستتوا�سل  جانفي 
�سد  اجلثثزائثثر  معركة  يف  حا�سمة 

كورونا.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وكان 
احلايل  دي�سمرب   20 يف  اأمر  قد  تبون 
اللقاح االأن�سب �سد فريو�ص  باختيار 
�سهر  من  ابتداء  التلقيح  عملية  وبدء 
اجلزائر،  تعلن  ومل   .2021 جانفي 
امل�ساد  اللقاح  ا�سم  عن  ر�سميا، 
لفريو�ص كورونا الذي �سيتم اقتناوؤه، 
ومتابعة  ر�سد  جلنة  ع�سو  اأن  غري 
ملح  بركاين  بقاط  الدكتور  اجلائحة 
اعتماد  نحو  تتجه  االأمثثور  اأن  اإىل 

اللقاحني الرو�سي اأو ال�سيني.
لوؤي/ي



 ثالثة مر��شيم تنفيذية جديدة لبعث �الإنتاج �ملحلي لالأدوية  
وقثثثثثع وزيثثثثثثر الثث�ثثسثثنثثاعثثة 
الرحمان  عبد  ال�سيدالنية، 
جثثمثثال لثثطثثفثثي بثثثن بثثاحثثمثثد، 
العديد  على  االأوىل  باالأحرف 
الرامية  الوزارية  القرارات  من 
اإىل بعث االإنتاج املحلي لالأدوية 

ال�سيدالنية. واملنتجات 
يف  اأنه  للوزارة  بيان  واأو�سح 
منظم  جديد  اإطار  و�سع  �سياق 
ال�سيدالنية  املنتجات  لت�سجيل 
مرا�سيم  ثالثة  اإ�ثثسثثدار  وبعد 
بكيفيات  متعلقة  تنفيذية 
امل�ستلزمات  على  امل�سادقة 
ت�سجيل  وكيفيات  الطبية، 
مهام  وكذا  ال�سيدالنية  املواد 
القطاعية  االقت�سادية  اللجنة 
وت�سكيلتها  لالأدوية  امل�سرتكة 

وزير  وقع  و�سريها،  وتنظيمها 
على  ال�سيدالنية  ال�سناعة 
االأمر  ويتعلق  قرارات،  ثمانية  
ا�ستمارة  منثثوذج  يحدد  بقرار 
طثثلثثب تثث�ثثسثثجثثيثثل املثثنثثتثثجثثات 
يحدد  وقثثثثرار  الثث�ثثسثثيثثدالنثثيثثة 
االأدوية  ت�سجيل  ملف  عنا�رش 
الطب  يف  لال�ستعمال  املوجهة 
بتعيني  يتعلق  واآخثثر  الب�رشي 
ت�سجيل  جلنة  واأع�ساء  رئي�ص 
وقع  كما  ال�سيدالنية،  املنتجات 
يحدد  اآخثثر  قثثرار  على  الثثوزيثثر 
اأو  الوثائقي  التقييم  اإجثثراءات 
وقائمة  الت�سجيل  مللف  التقني 
قرار  اإىل  اإ�سافة  املعنية  االأدوية 
وتنظيم  وت�سكيل  مبهام  يعنى 
العياديني  اخلثثرباء  جلنة  وعمل 

بتعيني  يتعلق  قرار  على  عالوة 
امل�سادقة  جلنة  واأع�ساء  رئي�ص 
كما  الطبية.  امل�ستلزمات  على 
اآخرين  الوزير على قرارين  وقع 
رئي�ص  بتعيني  اأولهما  يتعلق 
االقت�سادية  اللجنة  واأع�ساء 
لالأدوية  امل�سرتكة  القطاعية 
حتديد  اإجراء  يحدد  ثاين  وقرار 
اللجنة.  ذات  من  االأدوية  �سعر 
ال  الثثقثثرارات  هثثذه  و�ست�سمح 
بتعيني  منها  املتعلقة  �سيما 
ت�سجيل  جلنة  واأع�ساء  رئي�ص 
وجلنة  ال�سيدالنية  املنتجات 
امل�ستلزمات  على  امل�سادقة 
العياديني  اخلرباء  وجلنة  الطبية 
القطاعية  االقت�سادية  واللجنة 
ببعث  لثثثالأدويثثثة  املثث�ثثسثثرتكثثة 

يف  والت�رشيع  املحلي  االإنتاج 
العالقة  امللفات  معاجلة  وترية 
االأدويثثثة  ومثثراقثثبثثة  لت�سجيل 
خف�ص  �ساأنها  من  التي  اجلني�سة 

اال�سترياد. فاتورة 
خلق  القرارات  هذه  وتكر�ص   
الثثقثثيثثمثثة املثث�ثثسثثافثثة مثثن خثثالل 
وترقية  االإدمثثاج  ن�سبة  حتديد 

املحلي.  واالإنتاج  الت�سدير 
القرارات  هثثذه  �ست�سمح  كما 
الوطنية  للوكالة  الثثوزاريثثة 
لثثلثثمثثنثثتثثجثثات الثث�ثثسثثيثثدالنثثيثثة 
"كوفيد19-"  لقاحات  بت�سجيل 
يف  �ساأنها  االآجثثثال  اأقثثثرب  يف 
العاملية  الوكاالت  �ساأن  ذلك 

الراهن. الوقت  يف 
لوؤي/ي

04 الثالثاء 29 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 14 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2158

ال ��شتري�د لل�شيار�ت �أقل من 3 �شنو�ت  

لوؤي/ي
------------------

وزارتثثه  اإن  علي  اآيثثت  وقثثال 
ملفا   180 االآن  حلد  ا�ستقبلت 
يثثريثثدون  حمتملني،  لثثوكثثالء 
دخثثثثثول نثث�ثثسثثاط ا�ثثسثثتثثرياد 
لكن  الثث�ثثسثثيثثارات،  و�سناعة 
متطابقة  غري  كانت  بع�سها 
الثث�ثثرشوط، وقثثد متت  مثثع دفثثرت 
امللفات  اأ�ثثسثثحثثاب  مثثرا�ثثسثثلثثة 
ق�سية  اأن  واأو�سح  الإكمالها، 
من  اأقثثل  ال�سيارات  ا�سترياد 

غري  الأنها  طويت،  �سنوات   3
نافيا  الواقع،  يف  للتطبيق  قابلة 
الإعثثادة  لل�سلطات  نية  وجثثود 
ت�سنيع  �رشوط  دفرت  يف  النظر 
وتابع  ال�سيارات،  وا�سترياد 
اإذاعثثي  ت�رشيح  يف  علي  اآيثثت 
االأملثثان  مع  حمادثات  هناك  اأن 
�سناعات  بعث  يخ�ص  فيما 
ال�سياحية،  لل�سيارات  حقيقية 
مع  اتثث�ثثسثثاالت  كثثمثثا جتثثثري 
مثث�ثثسثثنثثعثثني عثثاملثثيثثني اآخثثريثثن 
مثثوؤكثثدا  اأ�ثثسثثمثثاءهثثم،  يثثذكثثر  مل 

لي�ص  الثث�ثثسثثيثثارات  �ثثسثثوق  اأن 
للحكومة  بالن�سبة  اأولثثويثثة، 
هي  ال�سيارات  �سناعة  ولكن 
ال�سناعة  وزير  وملح  االأولوية، 
مّكن  اال�سترياد  وقف  اأن  اإىل 
على  املثثحثثافثثظثثة  مثثن  الثثدولثثة 
هذه  دوالر  مليارات   3 قرابة 
مليون   500 جانب  اإىل  ال�سنة، 
�ستوجه  كانت  اأخثثرى  دوالر 
واأو�سح  الغيار.  قطع  ل�رشاء 
النفط  مثثداخثثيثثل  ت�سيري  اأن 
وفق  يتم  احلثثاد  تراجعها  بعد 

يف  االأدويثثثثة  واأن  اأولثثثويثثثات، 
االأولوية  هي  اجلائحة  هذه  ظل 
اأن  كما  الثث�ثثسثثيثثارات،  ولي�ص 
�سامنا  ميثل  ال�رشف  احتياطي 
ويجب  الثثوطثثنثثيثثة،  لل�سيادة 
وزير  و�سدد  عليه،  املحافظة 
علي  اآيثثت  فرحات  ال�سناعة، 
اأنه ال ميكن فتح راأ�سمال  براهم، 
حاليا،  االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
بور�سة  بعث  يجب  اأنه  م�سريا 
الوزارة  اأن  موؤكدا  اأوال،  اجلزائر 
بعث  اإعثثثادة  درا�ثثسثثة  ب�سدد 
وقال  االقت�سادية.  املوؤ�س�سات 
ال  اأنه  براهم  علي  اآيت  فرحات 
ال  وهي  موؤ�ّس�سات  متويل  ميكن 
جت�سيد  يجب  لذلك  اأ�سال  تنتج 
بخ�سو�ص  اأما  هيكلة،  خمطط 
وزير  فقال  "اأونيام"،  �رشكة 
لالأ�سف  ال�رشكة  اأن  ال�سناعة 
غري  كبرية  مناف�سة  لديها  كانت 
ال�سياق  ذات  نزيهة، م�سيفا يف 
�سمانات  لديها  ال�رشكة  اأن 
وقد  البنوك  متولها  لكي  كبرية 
ق�سية  "اأونيام"اأما  مبلف  تكفلنا 
�رشكة  يف  ال�سغل  منا�سب 
اإنها  الثثوزيثثر  فقال  "اأونيام"، 
ومبخطط  اأعمال  بحجم  مرهونة 

بال�رشكة. اخلا�ص  الت�سيري 

�شوق  وهو  طويلة  مدة  منذ  �جلز�ئريني  قبل  من  تد�وال  �الأكرث  �ملو�شوع  �إىل  �أم�ص  علي  �آيت  فرحات  �ل�شناعة  وزير  تطرق 
و�ملفاو�شات  �ملجال،  هذ�  يف  �شناعة  �إقامة  على  تركز  بل  �مل�شاألة،  لهذه  �الأولوية  تعطي  ال  �جلز�ئر  �أن  مو�شحا  �ل�شيار�ت، 

جارية مع عدة م�شنعني دوليني.

وز�رة �ل�شناعة ت�شتقبل 180 ملفا لوكالء يرغبون يف ت�شنيعها

 

حتذير من لقاح "مهرب" 
ي�شتخدمه �ملربون لت�شمني 

�لدو�جن
وقفت  باأنها  امل�ستهلك،  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  اأم�ص  ك�سفت 
ا�ستعماله  يتم  باجلزائر  ت�سويقه  ممنوع  لقاح  هناك  اأن  على 

الدواجن. مربي  قبل  من  عادي  ب�سكل 
موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  على  املنظمة  اأكدت  ما  وح�سب 
اإدخاله  يتم  اللقاح  هذا  فاإن  "فاي�سبوك"،  االجتماعي  التوا�سل 
اللقاح  هذا  كان  اإن  املنظمة  حتدد  ومل  التهريب،  طريق  عن 
موؤهلة  لي�ست  باأنها  قالت  بل  امل�ستهلكني،  �سحة  على  خطري 
حماية  منظمة  طالبت  جهتها  ومن  ال،  اأم  جيد  باأنه  لتوؤكد 
التدخل  اأو  ر�سميا  اعتماده  الفالحة  وزارة  من  امل�ستهلك 
اجلهة  نف�ص  ودعت  خل�سة،  الدواجن  ملربي  ت�سويقه  وتوقيف 
يف  والتحقيق  التدخل  اإىل  االأمنية  واجلهات  املعنية  الوزارات 
والذي  باجلزائر  ت�سويقه  املمنوع  املنتوج  هذا  اإدخثثال  كيفية 

قانوين. غري  ب�سكل  الدواجن  مربو  ي�ستعمله 
لوؤي/ي

بالتدخل   �لفالحة  وز�رة  �مل�شتهلك" طالبت  "حماية 

 من �شاأنها خف�ص فاتورة �ال�شتري�د

�شوناطر�ك جتدد �لتز�مها 
مبر�فقة �ملجهود�ت �لت�شامنية 

�لوطنية
لها  بيان  يف  �سوناطراك  للمحروقات  الوطنية  املوؤ�س�سة  جددت 

الوطنية. الت�سامنية  املجهودات  خمتلف  مبرافقة  التزامها 
على  �سفحته  على  ن�رشه  الذي  العمومي  املجمع  بيان  يف  وجاء 
�سوناطراك  "توؤكد  "في�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  موقع 
ومرافقة  الالزم  الدعم  لتقدمي  واملتوا�سل  الدائم  �سعيها  على 
من  التاأكيد  هذا  وياأتي  الوطنية".  الت�سامنية  املجهودات  كل 
�سكان  لفائدة  موجهة  طبية  قافلة  �سوناطراك  مرافقة  خالل 

ب�سار. والية 
مواطنة،  كموؤ�س�سة  بتعهداتها  "التزاما  ال�ساأن  بهذا  واأو�سحت 
بال�رشاكة  ل�سوناطراك  االجتماعية  اخلدمات  مديرية  اأ�رشفت 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  ال�سحية  للخدمات  العامة  املديرية  مع 
دي�سمرب   30 اإىل   26 من  ب�سار  والية  اإىل  طبية  قافلة  بتنظيم 

."2020
طبي  طاقم  من  متكونة  القافلة  هذه  اأن  اإىل  املجمع  واأ�سار 
طب  العامة،  كاجلراحة  طبية  تخ�س�سات  عدة  يف  متخ�س�ص 
طب  العيون،  طب  االأطفال،  جراحة  واالأع�ساب،  العظام  جراحة 

ال�رشطانية. االأورام  وطب  واحلنجرة  واالأذن  االأنف 
خمتلف  بثثاإجثثراء  الطبية  الثثطثثواقثثم  هثثذه  تتكفل  و�ثثسثثوف 
جمانية  ب�سفة  اجلراحية  والعمليات  الطبية  الفحو�سات 

ذاته. امل�سدر  ح�سب  املنطقة،  �سكان  ل�سالح 
ق/و

فروع �ملركز �لوطني لل�شجل �لتجاري مفتوحة بعد �شاعات �لعمل 
�لقانونية

لل�سجل  الوطني  املركز  اأعلن 
فتح  ا�ستمرار  عثثن  التجاري 
عرب  املحلية  فروعه  �سبابيك 
بعد  ا�ستثنائية  ب�سفة  والية   48
وذلك  القانونية  العمل  �ساعات 
اجلاري  دي�سمرب   31 غاية  اإىل 
اإمتثثام  مثثن  املتعاملني  لتمكني 
اإىل  التجارية  �سجالتهم  تعديل 

اإلكرتونية. م�ستخرجات 
وحثث�ثثسثثب بثثيثثان نثث�ثثرشه املثثركثثز 

عل  الر�سمية  �سفحته  على 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
االإجثثراء  هثثذا  فثثاإن  )فاي�سبوك( 
للتجار  ال�سماح  اأجل  من  "ياأتي 
واملثثتثثعثثامثثلثثني االقثثتثث�ثثسثثاديثثني 
بعد  لثثهثثم  يثثتثث�ثثسثثن  مل  الثثذيثثن 
�سجالتهم  م�ستخرجات  تعديل 
الثثتثثجثثاريثثة بثثثثثثثاإدراج الثثرمثثز 
بالقيام   " "�ص.ت.اإ االإلكرتوين 
بثثذلثثك قثثبثثل انثثتثثهثثاء االأجثثثل 

لل�سجل  لالمتثال  الثثقثثانثثوين 
واملحدد  االإلكرتوين،  التجاري 

.2020 دي�سمرب   31 بتاريخ 
-ي�سيف  الثثغثثر�ثثص  لثثهثثذا  ومت 
جميع  تثث�ثثسثثخثثري  الثثثبثثثيثثثان-  
والب�رشية  املثثاديثثة  الو�سائل 
التجار  جميع  يتمكن  حتى 
من  االقت�ساديني  واملتعاملني 
اأح�سن  يف  و�سعيتهم  ت�سوية 
العملية  هذه  واإجناح  الظروف، 

الوطني  املثثركثثز  يوليها  التي 
االأولوية. التجاري  لل�سجل 

قد  الثثتثثجثثارة  وزارة  وكثثانثثت 
نثثه  اأ �ثثسثثابثثق  اأكثثثدت يف وقثثت 
ت�سبح  االآجال  هذه  وبانق�ساء 
التجاري  ال�سجل  م�ستخرجات 
الرمز  هذا  على  حتتوي  ال  التي 
وعدمية  �ساحلة  غري  االإلكرتوين 

ثر. االأ
ق/و

�إىل غاية 31 دي�شمرب 2020

رزيق ي�شتكي هيمنة �لو�شطاء 
على �الأ�شو�ق

املتدخلني  الو�سطاء  كرة  اإن  رزيق  كمال  التجارة  وزير  قال 
ونهاية  املادة  اإنتاج  من  بداية  املنتوج  انتقال  مراحل  كل  يف 

الوطنية. االأ�سواق  على  يهيمن  للم�ستهلك،  بو�سولها 
التقييمي  للقاء  االفتتاحية  كلمته  خثثالل  رزيثثق  واأو�ثثسثثح 
لرتقية  الوطنية  بالوكالة  التجاري  الن�ساط  اأخلقة  لور�سات 
يف  م�ساربة  من  خلقه  وما  الو�سطاء  كرة  اأن  ال�سادرات 
على  تطغى  االأ�سعار  وارتفاع  الفو�سى  جانب  اإىل  االأ�سعار 

قريبا. “احلقيقية”  االإ�سالحات  بانطالق  واعدا  االأ�سواق، 
ونقائ�ص  عراقيل  عدة  �سجلت  م�ساحله  اأن  الوزير  اأ�ساف  كما 
ال�رشامة  عدم  من  بداية  التجاري  الن�ساط  تاأطري  عرقلت 
�سعف  جانب  اإىل  واملناف�سة،  الت�رشيع  واحثثرتام  تفعيل  يف 
وعدم  للمنتوجات  ال�سحية  وال�سالمة  النظافة  معايري  احرتام 
حتديد  يف  ال�سفافية  غياب  عن  ناهيك  الفوترة،  ا�ستعمال 

اإ�سهارها. وعدم  االأ�سعار 
يف  ونق�ص  �رشعية،  غري  اأ�سواق  وجود  ا�ستمرار  انتقد  كما 
معرفة  على  ذلك  لينعك�ص  املنتوجات،  م�سار  تتبع  عملية 

ال�ساري. الت�رشيع  وفق  املهنيني 
ق/و
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مزمنة وتنمية غائبة

�أمين .ب
---------------- 

الثقافية  املن�ساآت  غرار  على 
البطالة  وم�سكل  والريا�سية 
�سباب  هاج�ص  اأ�سبح  الثثذي 
اإىل  ارتفعت  التي  البلدية 
ن�ساط  ّي  اأ لغياب  باملائة،   45
خا�ص  ا�ستثمار  اأو  �سناعي 
تربية  اأو  الفالحة  جمثثال  يف 

باملنطقة. املوا�سي 
�سالتهم  الثث�ثثسثثبثثاب  وجثثثد 
االآيل  االإعثثثثالم  �سبكة  يف 
نثثثرتنثثثت الثثتثثي وفثثرتثثهثثا  واالأ
اجلزائر"،  "ات�ساالت  موؤ�س�سة 
�سغل  منا�سب  عن  للبحث 
دائثثمثثة تثثخثثرجثثهثثم مثثن عثثامل 
العامل  مع  واالت�سال  البطالة 
مللء  واالفرتا�سي،  اخلارجي 

يعي�سه  الذي  القاتل  الفراغ 
املنطقة. �سباب 

من  مثثواطثثنثثون  واأو�ثثثسثثثح 
بني  مثثن  اأن  الثثبثثلثثديثثة  هثثثذه 
املثث�ثثسثثاكثثل الثثتثثي اأ�ثثسثثبثثحثثت 
تثثثثوؤرق حثثيثثاتثثهثثم الثثيثثومثثيثثة، 
وقّلة  الريفية،  نارة  االإ انعدام 
الريفية  ال�سكنات  �ص  ح�سّ
عن  فثث�ثثسثثاًل  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة، 

اأخ�سائّيني  اأطباء  توّفر  عدم 
املزمنة،  االأمرا�ص  خمتلف  يف 
ال�سكري،  داء  غثثثرار  على 
وال�سغط  وال�رشايني  القلب 
كون  والثث�ثثرشطثثان،  الثثدمثثوي 
الثثبثثلثثديثثة حتثث�ثثسثثي مثثئثثات 
من  يعانون  الذين  املر�سى، 

املزمنة.  االأمرا�ص  خمتلف 
املثثنثثطثثقثثة  هثثثثذه  اأن  ورغثثثثم 
طرف  من  زيثثارة  حمّل  كانت 
للوالية  ال�سحية  القافلة 
من  اإطثثثثثارات  تثث�ثثسثثم  الثثتثثي 
واحلماية  ال�سحة  مثثديثثريثثة 
املثثدنثثيثثة والثثثهثثثالل االأحثثمثثر 
بفحو�سات  للقيام  اجلزائري 
طثثبثثيثثة لثثعثثدد مثثن املثثر�ثثسثثى 
واالأغطية  االأدويثثة  وتوزيع 
واملثثثثواد الثثغثثذائثثيثثة لثثفثثائثثدة 
اإطثثار  يف  املنطقة  حمتاجي 
باملحتاجني  والعناية  التكفل 
عرب  املتواجدين  واملت�رشدين 
م�ستوى  على  النائية  املناطق 
الثث�ثثرشيثثط احلثثثدودي لثثواليثثة 
يبقى  ذلثثك  اأن  اإال  الثثثثثوادي، 
غثثري كثثثاف، حثث�ثثسثثب تثثاأكثثيثثد 

. ن ل�سكا ا

يعي�ص �شكان بلدية بن ق�شة بوالية �لـو�دي و�لو�قعة على �لتما�ص مع �حلدود �لتون�شية، و�لتي تبعد عن عا�شمة �لـوالية بـ 
120 كلم، م�شاكل جمة، باتت توؤرق حياتهم وتنّغ�ص معي�شتهم جر�ء �الأو�شاع �ملزرية �لتي يعي�شونها نتيجة �نعد�م �لرب�مج 

�لتنموية. 

كلم  120 بـ  �لـوالية  �لتون�شية وتبعد عن عا�شمة  �لتما�ص مع �حلدود  و�قعة على 

طثثثالثثثب �ثثسثثكثثان قثثريثثة 
�رشق  كلم   09 املثثقثثيثثربة 
بثثلثثديثثة ا�ثثسثثطثثيثثل مثثن 
الثث�ثثسثثلثثطثثات الثثوالئثثيثثة 
ج�رش  بت�سييد  �ثثثرشاع  االإ
فيها  يقطع  التي  باملنطقة 
الريفي  الطريق  يتل  واد 

يثثربثثط  والثثثثذي   150 رقثثثم 
الوطني  بالطريق  قريتهم 
ة  ن�ساأ ومنذ  حيث   .48 رقثثم 
التابعة  الفالحية  القرية  هذه 
�سنة  احلمراية  لبلدية  داريثثا  اإ
من  تثثعثثاين  وهثثثي   .1984
يتل  واد  فثثيثث�ثثسثثان  ويثثثالت 
اأجثثزاء  مرة  كل  يجرف  الثثذي 
مزارع  ومغرقا  الطريق  من 
على  املثثنثثتثث�ثثرشة  الثثنثثخثثيثثل 
القرية  �سكان  عازال   �سفافه، 
ّدى  اأ مّما  اخلارجي   العامل  عن 
املواطنني  م�سالح  لتعطل 
عن  الثثثثثانثثوي  طلبة  وغثثيثثاب 

خ�سائر  وم�سببا  درا�ستهم 
للفالحني. فادحة 

وتثثبثثقثثى مثثطثثالثثب الثث�ثثسثثكثثان 
جريان  مبكان  ج�رش  بت�سييد 
.حيث  لل�سكان  اأولوية  الوادي 
بقيت  البلدية  ال�سلطات  اأن 
تكتفي  اأين  فعال،  تدخل  دون 
ترميم  باإعادة  ترقيعية  بحلول 
املت�رشرة  لالأماكن  �سطحي 
ليبقى  فقط!و  و  الطريق  من 
ميثل  يثثتثثل  وادي  فثثيثث�ثثسثثان 
قرية  ل�سكان  حقيقيا  كابو�سا 
ماطر  ف�سل   كل  مع  املقيربة 

اآخر. اإ�سعار  حلني 
مي�سه عا�سوري 

تثثدخثثلثثت مثث�ثثسثثالثثح احلثثمثثايثثة 
متمثلة  الوادي  لوالية  املدنية 
للحماية  الرئي�سية  الوحدة  يف 
 27.12.2020 ليلة  املدنية 
 22:27 ال�ساعة  حثثدود  يف 
ج�سماين  مثثرور  حثثادث  اثثثر 
الطريق  م�ستوى  على  ومميت 
ببلدية   406 رقثثم  الثثوالئثثي 
حا�سي  دائثثثثرة  الثثطثثرفثثاوي 
يف  احلثثادث  متثل  حيث  خليفة 
�ساحنة  بني  عنيف  ا�سطدام 
بالقمح  حمملة  مقطورة  ذات 
MAN  و�سيارة من  من نوع 
رباعية   4500 طويوطا  نوع 
ال�سديد  لالأ�سف  خلف  الدفع 

حثثالثثتثثي وفثثثاة بثثعثثني املثثكثثان 
االإ�ثثسثثابثثات  متعدد  وجثثريثثح 
االأولية  اال�سعافات  تقدمي  مت 
على  نقله  ومت  املكان  عني  يف 
للم�ست�سفى،  ال�رشعة  جناح 
اىل  املثثتثثوفثثيثثني  نثثقثثل  مت  كثثمثثا 
مثث�ثثسثثلثثحثثة حثثثفثثثظ اجلثثثثثث 
  : يف  متثل  املتدخل  .التعداد 
 04 اأول  مالزم   02 نقيب   1
 : العتاد   . عثثون    15 رقثثبثثاء 
والتقطيع  التفكيك  �ساحنة 
وخثثزان  م�سخة  �ساحنة   .
.جرافتني  اإ�سعاف  �سيارة   02 .

للبلدية  تابعتني 
ق.م

تثثعثثتثثرب مثث�ثثسثثكثثلثثة رمثثثي 
التي   امل�ساكل  من  النفايات 
بوجه  املنطقة  منها  تعاين 
بوجه  النخيل  وحي  العموم 
من  تعترب  حيث  اخل�سو�ص 
احل�سارية  امل�ساكل  اأكثثثر 
عائقا  تقف  والتي  تعقيدا، 
مثثثثام مثث�ثثسثثكثثل الثثتثثنثثمثثيثثة ،  اأ
فثثمثث�ثثسثثهثثد الثثقثثمثثامثثة خثثارج 
عليها  تتجمع  التي  احلاويات 
ال�سالة  والثثكثثالب  القطط 
اجلمايل  املنظر  ي�سوه  بثثات 
رمي  م�سكل  ويبقى  .هثثذا 
و�سعها  دون  الثثنثثفثثايثثات 
عل  دلثثيثثل  احلثثثاويثثثات  يف 
من  مثثبثثاالة  وال  وعثثي   قلة 
تعد  ،حثثيثثث  الثث�ثثسثثكثثان  قثثبثثل 
اإىل  الثثظثثاهثثرة  هثثذه  �ثثسثثبثثاب  اأ
القمامة  نقل  �ساحنات  تاأخر 

اإىل  يثثثثوؤدي  ممثثا  وقثثتثثهثثا  يف 
املخلفات  اأكثثيثثا�ثثص  تكد�ص 
على  احلثثاويثثات  قثثدرة  لعدم 
اإىل  .باالإ�سافة  ا�ستيعابها 
�سحة  على  اجلانبية  ثثثار  االآ
من  بثثاملثثنثثطثثقثثة  الثثقثثاطثثنثثني  
انت�سار  خثثالل  مثثن  مثثرا�ثثص  اأ
واحل�رشات  الكريهة  الروائح 
بيوت  تهاجم  اأ�سبحت  التي 
اأطفالهم  وتثثهثثدد  ال�سكان 
خثثا�ثثسثثة االأطثثثفثثثال الثثذيثثن 
بالقرب  املنزل  خارج  يلعبون 

. النفايات  من 
ال  ال�سوؤ يبقى  االأخثثري  ويف 
حتمل  من  اإىل  نف�سه  يطرح 
اأم  ال�سكان  ؟اإىل  امل�سوؤولية 
ال�سلطات  م  اأ النظافة  رجال 

؟ ملعنية ا
علي حممد 

الرقيبة  بلدية  �سكان  يطالب 
م�ست�سفى  مب�رشوع  بالوادي 
احل�رشية  املثثنثثاطثثق  لقاطني 
واأخثثثثثرى ريثثفثثيثثة مثثتثثفثثرقثثة، 
الثثرحثثل،  الثثبثثدو  اإىل  اإ�ثثسثثافثثة 
يرفعه  الثثذي  االن�سغال  وهو 
منا�سبة،  كل  عند  املواطنون 
املتعّددة  العيادة  واأن  ال�سيما 
على  قثثادرة  تعد  مل  اخلدمات 
ال�سحية،  اخلثثدمثثات  تثثوفثثري 
توافدا  تعرف  البلدية  ّن  اأ كما 
من  وجثثهثثتثثان  ولثثهثثا  كثثبثثريا، 
 ، اأ  48 رقثثم  الوطني  الّطريق 
 48 رقثثم  الوطني  والثثطثثريثثق 
بطريقي  يو�سفان  الّلذين  ب، 

احلوادث.  لكرة  املوت 
من  البلدية  �سكان  ويثثعثثاين 
الكريهة  الثثروائثثح  انثثبثثعثثاث 
ال�رشف  قناة  مياه  وت�رشبات 
اأ�سبحت  حثثيثثث  الثث�ثثسثثحثثي، 
على  حقيقيًا  خثثطثثراً  ت�سّكل 
الذي  مثثر  االأ املواطنني،  حياة 
مطالبة  اإىل  ال�سكان  ا�سطر 
اإيجاد  ب�رشورة  املعنية  اجلهات 
الذي  امل�سكل  لهذا  عاجل  حل 
ا�ستيائهم  من  وزاد  ّرقثثهثثم،  اأ
بيوتهم،  يف  حتى  انت�سارها 
البعو�ص  تنامي  عن  ف�ساًل 
اإىل  زيثثثادة  رهثثيثثب،  ب�سكل 
املنزلية،  الثثنثثفثثايثثات  تثثراكثثم 

ال�سكان  جعل  الديكور  وهذا 
البلدية  م�سالح  ينا�سدون 
ورفع  للتدخل  مرة،  من  الأكر 
حتى  وقتها  يف  القمامات  هذه 
خمتلف  لتكاثر  بيئة  تكون  ال 
نثثثواع احلثث�ثثرشات الثث�ثثسثثارة،  اأ
القمامة  حثثاويثثات  وتثثوفثثري 
هذه  انت�سار  مثثن  للتخفيف 
رمي  من  ال�سلبية،  الظاهرة 
كل  يف  ع�سوائيا  القاذورات 

ن. مكا
"هبة"  قرية  �سكان  ويطالب 
بثثثثثذات الثثبثثلثثديثثة اجلثثهثثات 
عن  التجميد  برفع  الو�سية، 
بالقرية،  الثانوية  مثث�ثثرشوع 

طويال  انتظروه  الذي  املطلب 
الثثتثثزايثثد  ظثثثل  يف  خثثا�ثثسثثة 
باجلهة،  لل�سكان  امل�ستمر 
باأكر  االأ�سلية  الثانوية  وبعد 
امللحقة  و�سيق  كلم   5 مثثن 
وا�ثثسثثتثثغثثالل   ، لثثهثثا  الثثتثثابثثعثثة 
كان  الثثذي  املدر�سي  املجّمع 
ال�سغط  لتخفيف  مثثربجمثثا 
عثثلثثى الثثثطثثثور االبثثتثثدائثثي، 
القرية  ا�ستفادة  بعد  خا�سة 
عدد  مثثن  الثثفثثرتة،  ذات  خثثالل 
ال�سكن  بثثرامثثج  مثثن  معترب 
وحت�سي�سات،  اجتماعي  بني 
الريفي،  ال�سكن  عن  ناهيك 
التعداد  زيثثثادة  يف  م�ساهما 
 12 جتثثثاوز  الثثثذي  ال�سكاين 
يف  التالميذ  وعدد  �ساكن  األف 

االأطوار.  خمتلف 
امل�سافة  بعد  اأن  ال�سكان  ّكد  واأ
بثثثني الثثثثثانثثويثثة واملثثلثثحثثقثثة، 
التالميذ  على  �سلبا  انعك�ص 
الدرا�سي،  التح�سيل  حيث  من 
البع�ص  تنقل  اإىل  باالإ�سافة 
املجاورة  البلديات  اإىل  حتى 
الثثطثثور  ذات  يف  لثثلثثدرا�ثثسثثة 
�سار  واأ قمار،  بلدية  قليم  باإ
الطاقم  تعب  اإىل  ال�سكان 
يف  �ستاذ  االأ خا�سة  الرتبوي 
والثانوية. امللحقة  بني  التنقل 
ي�سني حممد 

يقطع فيها و�د يتل �لطريق �لريفي رقم 150

�شكان قرية �ملقيربة يطالبون بج�شر 
حقيقي يفك عزلتهم

على م�شتوى �لطريق �لوالئي رقم 406

جمزرة مرورية بالطريفاوي تودي 
بحياة �شخ�شني

يقع بحي �لنزلة �لعتيق

تر�كم �لنفايات يف �شو�رع حي �لنخيل 
يهدد �شحة �ملوطن 

�لعيادة مل تعد قادرة على توفري �خلدمات �ل�شحية

�شكان �لرقيبة بالو�دي يطالبون مب�شروع م�شت�شفى
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 م�شروع يف �الأفق ال�شتزر�ع طحالب �ل�شبريولينا 
بب�شار 

حممد علي 
---------------- 

يف  القطاع  مدير  واأو�ثثسثثح 
املثث�ثثرشوع  اأن  الثث�ثثسثثدد  هثثثذا 
وتطوير  تعزيز  اإىل  يهدف 
املنطقة،  يف  ال�سعبة  هثثذه 
اخلثث�ثثسثثائثث�ثثص  اإىل  بثثالثثنثثظثثر 
التي  اال�ستثنائية  الغذائية 
البكترييا  هثثذه  بثثهثثا  تتميز 
عدة  لثثدى  املعروفة  الثثزرقثثاء 
االأمم  ذلك  يف  مبا  دولية  هيئات 

ملتحدة". ا
بوخل�سامي  جثثمثثال  �ثثثسثثثار  واأ
بدعم  �سيتكفل  القطاع  اأن 
امل�رشوع  هذا  حاملي  ومرافقة 
�سيوجه  والثثثذي  وجت�سيده 
م�سريا  للت�سدير،  نثثتثثاجثثه  اإ
هذا  �سمن  اعتمد  نثثه  اأ اإىل 
ال�سبريولينا  �ساللة  امل�رشوع 
على  مترنا�ست،  منطقة  مثثن 
ا�ثثسثثتثثزراعثثهثثا  اأن   اعثثتثثبثثار 
املناخية  الظروف  مع  يتكيف 
على  ال�سحراوية  للمناطق 

ب�سار. والية  غرار 
اجلامعيتان  الباحثتان  وترى 
بن  و�سو�سن  عابد  �ثثسثثمثثاء  اأ
علم  يف  املتخ�س�ستان  حممد 
والت�سيري  الدقيقة  االأحثثيثثاء 
من  ''فثثريثثد  م�رشوعهما  اأن 
�سيوجه  منتوجه  الأن  نوعه 

. للت�سدير'' 
على  ال�سبريولينا  وتتوفر 
حيث  عثثالثثيثثة  غثثذائثثيثثة  قيمة 
 65 )من  بروتني  على  حتتوي 
بروتني  باملائة   92 اإىل  باملئة 
وبيتا  وحديد  لله�سم(  قابل 

 12 بثثث  وفيتامني  كثثاروتثثني 
لينولينيك،  جثثامثثا  وحم�ص 
التي  املثثفثثيثثدة  املثثثثواد  وهثثثي 
اآخر  طعام  اأي  يف  تتوفر  ال 
جرى  مثلما  نباتي،  اأو  حيواين 

�رشحه.
عدة  على  اأي�سا  حتتوي  كما 
ذلك  يف  مبثثا  اأخثثثرى،  عنا�رش 
واملغني�سيوم  الكال�سيوم 
والكلوروفيل  والبوتا�سيوم 
وا�ستخدامه  والفيكو�سيانني، 
عرب  تثثطثثور  يف  الثثغثثذاء  يف 
اإىل  بثثاالإ�ثثسثثافثثة  الثثثعثثثامل، 
�سناعة  يف  خثثام  مثثادة  كونه 
التجميل  مثث�ثثسثثتثثحثث�ثثرشات 
نف�ص  حثث�ثثسثثب  واالأدويثثثثثثثة، 

مل�سدر. ا
املنظمة  الور�سة  هذه  وتهدف 
ال�سيد  قثثطثثاع  طثثثرف  مثثن 
ال�سيدية  واملثثوارد  البحري 
الثثالزم  التمويل  يثثجثثاد  اإ اإىل 
مب�ساهمة  امل�رشوع  لتج�سيد 
�سيما  العمومية  املوؤ�س�سات 
الثثوكثثالثثة الثثوطثثنثثيثثة لثثدعثثم 
والوكالة  املقاوالتية  وتنمية 
القر�ص  لت�سيري  الوطنية 

حاملو  �ثثسثثار  اأ كما  امل�سغر، 
امل�رشوع.

التي  الور�سة  هثثذه  وكثثانثثت 
موؤ�س�سات  عدة  فيها  �ساركت 
معنية  عثثمثثومثثيثثة  وهثثيثثئثثات 
للرتكيز  للمتدخلني  فر�سة 
حثثثثول �ثثثثثثرشورة تثث�ثثسثثجثثيثثع 
وتنمية  لتعزيز  اال�ستثمار 
مبنطقة  الثث�ثثسثثيثثديثثة  املثثثثوارد 
عدة  على  تتوفر  التي  ب�سار 
وموؤهالت   مناخية  خ�سائ�ص 
تطوير  على  ت�ساعد  طبيعية 
الن�ساط  يف  الهام  القطاع  هذا 

االقت�سادي.
ن�ساء  اإ �سيتم  االإطار  هذا  ويف 
لتنمية  نثث�ثثسثثاطثثات  منطقة 
بالبلدية  املثثائثثيثثات  تثثربثثيثثة 
 110 ( ونيف  بني  احلثثدوديثثة 
على  بثث�ثثسثثار(،  �ثثسثثمثثال  كثثلثثم 
هكتار،   100 قوامها  م�ساحة 
الذي  القطاع  مدير  ذكر  كما 
ا�ستحداث  اإىل  اأي�سا  �سار  اأ
�سابق  وقت  يف  مماثلة  منطقة 
م�ساحة  على  اأدرار  بوالية 

هكتارا.  346
تطوير  جمثثثال  يف  ودائثثثمثثثا 

فقد  بالقطاع  اال�ستثمارات 
مزرعة  تاأهيل  موؤخرا  اأعيد 
تثثربثثيثثة املثثثائثثثيثثثات بثثبثثلثثديثثة 
كلم   50 ( احلدودية  بوقاي�ص 
من  بثث�ثثسثثار(  غثثثرب  �ثثسثثمثثال 
من  نواع  اأ نتاج  اإ تطوير  اأجل 
العذبة  املثثيثثاه  يف  �ثثسثثمثثاك  االأ
النيلي  البلطي  ذلثثك  يف  مبثثا 
قطاع  مع  بال�رشاكة  والبوري 
واملثثثوارد  الثثبثثحثثري  ال�سيد 
ال�سيد  اأ�ساف  كما  ال�سيدية، 

. مي خل�سا بو
ويثث�ثثسثثجثثل حثثالثثيثثا بثثجثثنثثوب 
منها  مثث�ثثرشوًعثثا   12 الثثبثثالد 
واثنان  اأدرار  يف   )8 ( ثمانية 
 )1 ( وواحثثثد  ب�سار،  يف   )2 (
واحد  وم�رشوع  بتمرنا�ست، 
اإىل  باالإ�سافة  بتندوف،   )1 (
قيد  ا�ستثماريني  م�رشوعني 
القطاع. مدير  ح�سب  االإجناز، 

غاية  واإىل  يناير  �سهر  ومنذ 
 2020 نوفمرب  �سهر  نهاية 
 6.5 نثثتثثاج  اإ حتقيق  مت  فثثقثثد 
خمتلفة  نثثثواع  اأ مثثن  اأطثثنثثان 
عرب  العذبة  املياه  اأ�سماك  من 
البالد  غرب  جنوب  واليثثات 
ن�سطة  اأ يف  اأخثثرى  طًنا  و88 
والرتفيهية  القاري  ال�سيد 
)ب�سار(  الثثرتبثثة  جثثرف  ب�سد 

)البي�ص(. بريزينة  و�سد 
اخلدمة  حيز  دخثثول  وينتظر 
تربية  يف  اآخرين  م�رشوعني 
املثثائثثيثثات بثثبثث�ثثسثثار بثثقثثدرة 
5 و20  ما بني  نتاجية ترتاوح  اإ
املياه  اأ�سماك  من  �سنويا  طنا/ 
امل�سوؤول. ذات  ح�سب  العذبة، 

يجري جت�شيد م�شروع ال�شتزر�ع طحالب �ل�شبريولينا )نوع من �لبكترييا ذ�ت خ�شائ�ص غذ�ئية غنية( من قبل طالبتني 
جامعيتني بب�شار، ح�شب  ما علم خالل �أ�شغال ور�شة عمل حول فر�ص �ال�شتثمار يف قطاع �ملو�رد �ل�شيدية.

�ملائيات يف �جلنوب  تربية 

ورقلة  واليثثثة  وايل  �ثثثرشف  اأ
بو�ستة  ال�سديق  بكر  بثثو  اأ
ال�سلطات  بح�سور  االإثنني 
والع�سكرية  املدنية  املحلية 
ال�سكن  مفاتيح  توزيع  على 
يثثثثجثثثثاري  الثثثعثثثمثثثومثثثي االإ
من  اال�ثثسثثتثثفثثادة  و�ثثسثثهثثادات 
اخلا�سة  املثثالثثيثثة  االإعثثثانثثثات 
وكذا  االجتماعية  بالتجزئات 
و�سملت  الثثريثثفثثي،  ال�سكن 
اأثلجت  التي  اال�ستفادة  هذه 
�ثثثسثثثدور الثثعثثائثثالت الثثتثثي 
حلمها  حتقيق  طويال  انتظرت 
من  ال�سكن  اأزمثثة  توديع  يف 
ح�سة   228 تثثوزيثثع  خثثثالل 
العمومي  ال�سكن  من  جديدة 
على  واملثثوزعثثة  يثثجثثاري  االإ
ورقثثلثثة،  بثثلثثديثثات  م�ستوى 
املقارين  عمر،  بلدة  انقو�سة، 
كما  �ثثسثثلثثيثثمثثان،  و�ثثسثثيثثدي 
توزيع  اال�ستفادة  هذه  �سملت 

خا�سة  مثثالثثيثثة  اإعثثانثثة   270
بثثالثثتثثجثثزئثثات االجثثتثثمثثاعثثيثثة 
عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثوى بثثلثثديثثات: 
البي�ساء،  رويثث�ثثسثثات،عثثني 
�سليمان،  و�ثثسثثيثثدي  تثثقثثرت، 
 170 تثثثوزيثثثع  عثثثن  فثث�ثثسثثال 
بال�سكن  خا�سة  مالية  اإعانة 
الثثثريثثثفثثثي عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثوى 
بثثلثثديثثات: �ثثسثثيثثدي خثثويثثلثثد، 
العالية،  الله،  عبد  بن  حا�سي 
يبقى  املثثقثثاريثثن،  متثثا�ثثسثثني، 
ال�سلطات  اأن  ن�سري  اأن  اإىل 
تكفلت  بثثورقثثلثثة  الثثوالئثثيثثة 
بثثتثث�ثثسثثخثثري املثثثثثوارد املثثالثثيثثة 
واتخاذ  الثثالزمثثة  والب�رشية 
الثثتثثي من  االإجثثثثراءات  كثثافثثة 
ا�ستالم  ت�سمن  اأن  نها  �ساأ
امل�سطرة  ال�سكنية  الربامج 
كافة  عرب  املحددة  االآجال  يف 

. الوالية  تراب 
التجاين   ن-ق- 

امليدانية  للجهود  موا�سلة 
الثثرامثثيثثة ملثثكثثافثثحثثة اجلثثرميثثة 
اأ�سكالها  مبختلف  احل�رشية 
وال�سكينة  االأمثثن  و�سمان 
الظرف  يف  �سيما  للمواطنني 
حماربة  اإطثثار  ويف  الثثراهثثن، 
باملخدرات  االجتثثار  ظثثاهثثرة 
عرب  املهلو�سة  قثثرا�ثثص  واالأ
قامت  االخت�سا�ص،  قطاع 
فثثرقثثة الثثبثثحثثث والثثتثثدخثثل 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�سلحة 
الثثقثث�ثثسثثائثثيثثة بثثاأمثثن واليثثة 
�ثثسثثبثثوع  االأغثثثواط خثثالل االأ
�سخ�سني  بتوقيف  املا�سي 
مثث�ثثسثثتثثبثثه فثثيثثهثثمثثا تثثثرتاوح 
 )24-27 ( مابني  اأعمارهما 
ق�سية  يف  لتورطهما  �سنة 
املخدرات  حيازة  بث:  متعلقة 
قثثرا�ثثص  واالأ معالج(  )كيف 
املثثهثثلثثو�ثثسثثة قثث�ثثسثثد الثثبثثيثثع. 
مثثنثثي  االأ الن�ساط  حيثيات 
ا�ستغالل  ثثثر  اإ على  كثثانثثت 
مثثعثثلثثومثثات تثثفثثيثثد بثثقثثيثثام 
ببيع  فيه  م�ستبه  �سخ�ص 
م�ستوى  عثثلثثى  املثثخثثدرات 
و�ثثسثثط مثثديثثنثثة االأغثثثثواط، 
خطة  و�سع  مت  ذلك  ثر  اإ على 
ويف  اأف�ست  حمكمة  اأمنية 
توقيف  مثثن  وجثثيثثز  ظثثثرف 

 )24 ( العمر  من  البالغ  املعني 
بحوزته  �سبط  الذي  �سنة، 
من  كمية  على  املكان  بعني 
معالج(،  )كثثيثثف  املثثخثثدرات 
لثثتثثقثثوم عثثنثثا�ثثرش الثث�ثثرشطثثة 
الفور  على  للفرقة  التابعة 
امل�سلحة  مقر  اإىل  بتحويله 
ق�سية  يف  حتثثقثثيثثق  وفثثتثثح 
الفرقة  متكنت  كما  احلثثثال، 
االإجثثثراءات  ا�ستيفاء  وبعد 
وحجز  �سبط  من  القانونية 
كثثمثثيثثة اأخثثثثثرى مثثثن مثثثادة 
)الثثكثثيثثف املثثعثثالثثج( كثثانثثت 
امل�ستبه  م�سكن  يف  خمباأة 
�سخ�ص  تثثوقثثيثثف  مثثع  فثثيثثه، 
من  يبلغ  فيه  م�ستبه  اآخثثر 
متورط  �سنة   )27 ( العمر 
�سبط  الذي  احلال  ق�سية  يف 
االآخثثر  هثثو  م�سكنه  بثثداخثثل 
االإجثثثراءات  ا�ستيفاء  )بعد 
من  كمية  على  القانونية( 
مثثثادة )الثثكثثيثثف املثثعثثالثثج( و 
ثثثرات  املثثوؤ مثثن  اأخثثرى  كمية 
ا�ستكمال  الثثعثثقثثلثثيثثة.بثثعثثد 
للق�سية  اجلزائية  االإجراءات 
فيهما  املثث�ثثسثثتثثبثثه  تثثقثثدمي  مت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 

االأغواط. حمكمة 
ق/ج

ال�سريفة  خثثدمثثة  اأطثثلثثقثثت   
م�ستوى  على  �ثثسثثالمثثيثثة  االإ
وكثثثالثثثة الثثبثثنثثك الثثوطثثنثثي 
يثثلثثيثثزي  اجلثثثزائثثثري بثثواليثثة اإ
تو�سيع  اإطثثثثار  يف  وذلثثثثك 
اجلديدة  اخلدمة  هثثذه  �سبكة 
علم  مثثا  ح�سب  وتعميمها، 
الوكالة.  ذات  م�سوؤويل  لدى 
الثثعثثر�ثثص  هثثثذا  و�سي�سمن 
بت�سويق  اأطلق  الذي  اجلديد، 
ال�سريفة  يف  منتجات  ت�سعة 
خم�سة  مثثنثثهثثا  �ثثسثثالمثثيثثة  االإ
مثثنثثتثثجثثات تثثخثث�ثثص الثثودائثثع 
اجلثثاري  احل�ساب  يف  تتمثل 
ودفثثرت  ال�سكوك  وحثث�ثثسثثاب 
لل�سغار،  واآخر  للكبار  توفري 
حثث�ثثسثثاب  اإىل  بثثاالإ�ثثسثثافثثة 
ت�سمل  فيما  اال�ثثسثثتثثثثثمثثار، 
منتجات  اأربثثثع  التمويالت 
لل�سيارات  املثثرابثثحثثة  وهثثي 
واملرابحة  العقارية  واملرابحة 
االإ�سالمية  واالإجارة  للتجهيز 
مثلما  بالتمليك،  املنتهية 

دائرة  رئي�ص  لثثث/واأج/  �رشح 
اجلهوية  باملديرية  القر�ص 
اجلثثزائثثري  الثثوطثثنثثي  للبنك 
�ثثثثرشافثثثثه  عثثثلثثثى هثثثامثثث�ثثثص اإ
الن�ساط  هثثذا  اإطثثثالق  على 
الدين  عز  واأو�سح  امل�رشيف. 
ا�ستحداث  مت  نثثه  اأ �سطيبي 
اخلدمة  بثثهثثذه  خثثا�ثثص  �سباك 
يليزي  اإ وكالة  م�ستوى  على 
الراغبني  الزبائن  ال�ستقبال 
منتجات  من  اال�ستفادة  يف 
�ثثسثثالمثثيثثة،  الثث�ثثسثثريفثثة االإ
ال�رشوحات  مبختلف  فادتهم  واإ
حثثثول هثثثذه اخلثثدمثثة املثثالثثيثثة 
اجلثثثثديثثثثدة وكثثثثثذا �ثثثرشوط 
املنتجات  مثثن  اال�ثثسثثتثثفثثادة 
ال�سيغة.  بهذه  املعرو�سة 
ال�سياق  ذات  يف  �ثثثسثثثار  واأ
االطثثالع  للزبائن  ميكن  نثثه  اأ
بهذا  املعلومات  كافة  على 
اخلثث�ثثسثثو�ثثص عثثثرب املثثوقثثع 
للبنك  الر�سمي  االإلكرتوين 
وباإطالق  اجلزائري.  الوطني 

اجلديدة  امل�رشفية  اخلدمة  هذه 
بثثثثذات الثثبثثنثثك هثثثذا الثثيثثوم 
ومترنا�ست،  يليزي  اإ بواليتي 
ال�سريفة  نثث�ثثسثثاط  اأ�ثثسثثبثثح 
 48 عرب  متوفرا  االإ�سالمية 
البنك  زبثثائثثن  لثثثدى  واليثثثة 
ذكر  كما  اجلزائري،  الوطني 
هذا  ويندرج  املتحدث،  ذات 
الثثنثث�ثثسثثاط املثث�ثثرشيف اجلثثديثثد 

طرف  مثثن  عليه  واملثث�ثثسثثادق 
ھيثثئثثة الثثرقثثابثثة الثث�ثثرشعثثيثثة 
بثثالثثبثثنثثك ومثثثثن الھيثثثئثثثة 
فتاء  لالإ الوطنية  ال�رشعية 
االإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة 
احلكومة  توجيهات  �سمن 
املالية  املثثنثثظثثومثثة  لثثتثثطثثويثثر 

وخدماتها. منتجاتها  وتنويع 
ق/ج

�ل�شلطات �لوالئية بورقلة تو��شل توزيع 
مفاتيح �ل�شكن �لعمومي �الإيجاري 

توقيـف �شخ�شـني وحجـز كميـة
 من �ملخـدر�ت و�الأقـر��ص �ملهلو�شـة 

باالأغو�ط 

�إطالق خدمة �ل�شريفة �الإ�شالمية بالوكالة �ملحلية للبنك �لوطني باإليزي 
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تعّطل بر�مج �ل�شكن بتب�شة

�شو�شه حممد �لزين  
----------------

يكمن اأ�سا�سا يف �سوء الت�سيري، 
والّتواكل ويف تعطيل االأ�سغال 
من  والتمّل�ص  املثثيثثدان،  يف 
اال�ستجابة  وعدم  امل�سوؤولية، 
املثثواطثثن،  ملطالب  ال�رشيعة 
حترير  �ثثرشورة  على  م�سّددا 
منهجية  وتغيري  املثثبثثادرات، 
امليدانية  واملتابعة  العمل، 
امل�ستمرة للم�ساريع قيد االإجناز، 
واحلر�ص على اإمتامها يف اآجالها 
املحددة. وا�ستنادا مل�سالح والية 
تب�سة، م�سور حول واقع قطاع 
اأبدى  �سيغه،  مبختلف  ال�سكن 
عدم ر�ساه على و�سع التنمية 
العام  بالوالية، بالنظر اإىل حجم 
القرو�ص  ا�ستهالك  ون�سبة 
املثث�ثثسثثاريثثع  جت�سيد  لثثفثثائثثدة 
معر�ص  -يف  حمّمال  امل�سّجلة، 
جت�سيد  يف  امل�سوؤولية  حديثه- 
ال�سكنية   الثثربامثثج  ومتابعة 

اإىل  االأخرى  الربامج  وخمتلف 
العام  االأمثثني  ومكلفا  اجلميع، 
عقد  على  بالعمل  للوالية 
لقاءات دورية لدرا�سة ومتابعة 
ملختلف  الفيزيائية  الو�سعية 
امل�ساريع ال�سكنية طور االإجناز، 
اإىل  وتكثيف اخلرجات امليدانية 
اجلهاز  م�سوؤول  الثثور�ثثسثثات، 
قد  كثثان  الثثوالئثثي،  التنفيذي 

اأ�رشف نهاية االأ�سبوع املن�رشم، 
على اجتماع  املجل�ص التنفيذي 
بقاعة  عقد  املو�سع،  الوالئي 
الثثواليثثة،  مبقر  االجثثتثثمثثاعثثات 
لت�رشيح  �ص  خ�سّ والثثثثذي 
بالوالية  ال�سكن  قطاع  واقثثع 
اخللل  مكامن  وت�سخي�ص 
و�سعية  على  واالطثثالع  فيه، 
ون�سبة ا�ستهالك قرو�ص الدفع 

للتنمية،  القطاعية  للربامج 
الفيزيائية  الو�سعية  ومناق�سة 
ال�سكنية  للم�ساريع  واملالية 
االإجنثثاز،  قيد  ال�سيغ  مبختلف 
املجل�ص  رئثثيثث�ثثص  بثثحثث�ثثسثثور 
واالأمثثني  الثثوالئثثي،  ال�سعبي 
اجلهاز  واأع�ساء  للوالية،  العام 
الدوائر  وروؤ�ثثسثثاء  التنفيذي، 

والبلديات.

ك�شف و�يل تب�شة والية تب�شة "حممد �لربكة د�حاج"، خالل مد�خلته بعد ��شتماعه حلو�شلة عامة حول و�شعية ��شتهالك 
�لقرو�ص من طرف مديرية �لربجمة ومتابعة �مليز�نية، ومتابعته عر�ص �حلال. و�عترب �لو�يل �أن �لعائق �لّرئي�شي �ملت�شبب 

يف تعطيل خمتلف �لرب�مج �لتنموية ل�شالح والية تب�شة 

عائالت �حلي �لق�شديري"�شوماري" ب�شبب �شوء �لت�شيري ح�شب ما �أكده �لو�يل 
ببجاية تطالب بالرتحيل       

القاطنة  الثثعثثائثثالت  تثثثزال  مثثا 
الق�سديري"�سوماري"  باحلي 
ترحيلها  موعد  تنتظر  ببجاية، 
الئقة،  اجتماعية  �سكنات  اإىل 
املقدمة  الوعود  من  العديد  بعد 
الو�سية،  اجلهات  طرف  من  لهم 
اأدراج  ذهبت  الوعود  هذه  لكن 
على  جت�سيدها  يتم  ومل  الرياح 
ف�سل  يف  خا�سة  الواقع،  اأر�ص 
العائالت  هذه  تعي�ص  ال�ستاء، 
اأزيد  منذ  مزرية  اأو�ساع جد  يف 
تتحرك  اأن  دون  �سنة   22 من 
وعودها  لتنفيذ  البلدية  م�سالح 
الئقة  �سكنات  مبنحهم  القا�سية 
بهم، بحكم اأنهم ظلوا ول�سنوات 
يف هذه املحت�سدات التي مل تعد 
ي�ستغل  اأيثثن  لل�سكن،  �ساحلة 
ال  م�ساحة  العائالت  هذه  اأفثثراد 
للنوم  مربعة  اأمتار   4 تتعدى 
الظروف  ت�سفع  مل   .. والطهي 
�سكان  يتبكدها  التي  املاأ�ساوية 
ال�سلطات  لدى  �سوماري  حي  
املحلية لبلدية بجاية حتى جت�سد 
وعودها، وعالوة على االأمرا�ص 
التنف�سية التي يعانون منها جراء 
يعي�سون  الذي  املحيط  تدهور 
اأدنثثى  اإىل  يفتقر  والثثثذي  فيه 
ال�رشوريات ي�سمن لهم العبور 
من  لهم  املثثجثثاورة  االأحثثيثثاء  اإىل 
اأجل ق�ساء حاجياتهم خا�سة يف 

ف�سل ال�ستاء، كما اأكدوا اأن عددا 
و�سجل  مرت،  اللجان  من  كبريا 
اأع�ساوؤها الو�سعية املزرية التي 
ال�سكنات،  هذه  يف  يعي�سونها 
كغريهم  ترحيلهم  يتم  مل  لكن 
جريانا  كانوا  الذين  ال�سكان  من 
اأو�سح  اأخثثثرى  جهة  مثثن  لهم، 
الذي  البلدية  م�سوؤويل  اأحد  لنا 
احلي   هذا  اأن  املكان،  بعني   كان 
ن�ساأته  منذ  مثثرات  اأربثثع  جتثثدد 
واآخرها  الثمانينات  بداية  مع 
قامت  ملثثا   ،2005 �سنة  كانت 
اإ�سكان  باإعادة  البلدية  م�سالح  
فيه  املقيمة  الثثعثثائثثالت  جميع 
اأن  قبل  لبحر،  بحي �سيدي علي 
اأكرب  يتعر�ص لزحف جديد لعدد 
من املقيمني  اجلدد مرتجني موعد 
فال�سكنات  اإ�سكانهم،  اإعثثثادة 
�سقفها  لكن  باالإ�سمنت،  مبنية 
ت�ستعملها  معبدة  طريق  هثثو 
الثث�ثثسثثيثثارات بثثثدون انثثقثثطثثاع، 
مما  ينتهي،  ال  يكاد  و�سجيجها 
اإيجاد  جعل ال�سكان يتفننون يف 
االإزعثثثاج  تقيهم  التي  الثثطثثرق 
اخل�سب  األواح من  الدائم، بو�سع 
اأما  ال�سقوف،  يف  والكارتون 
خالل  فتحدث  الكربى   املاأ�ساة 
التي  االأمطار  قطرات  ت�ساقط 
حتول البيوت اإىل �سبه بحريات.

حمفوط رمطاين  بق�شنطينة �لظل  مبناطق  �لتنمية  بر�مج  ملختلف  عملية   450
  قدم مدير االإدارة املحلية بوالية ق�سنطينة 
عر�ص حال عن امل�ساريع التنموية بالوالية 
مت  اإنثثه  وقثثال  الظل،  مبناطق  وباخل�سو�ص 
التنمية  450 عملية ملختلف برامج  ت�سطري 
لتلبية احتياجات 90 األف مواطن من �ساأنها 
خ�س�ست  وقد  املالية،  املثثوارد  كل  تعبئة  
قدره  ماليا  غالفا  ح�سبه  املحلية  ال�سلطات 
200 مليار �سنتيم لتمويل 160 عملية على 
م�ستوى 108 مناطق ظل من جمموع 200 
منطقة موزعة عرب تراب الوالية، منها 67 
و21  املن�رشم،  جوان  �سهر  يف  متت  عملية 
مع  اجلثثاي،  دي�سمرب   31 يف  تنتهي  عملية 
تفعيل املرافقة واملراقبة، وح�سب ما ك�سف 
اإذاعية  املحلية يف ح�سة  االإدارة  مدير  عنه 
�سبيحة اأم�ص اأن ح�سة االأ�سد كانت لقطاع 
الرّي، حيث ا�ستفاد من 105 عمليات وهي 
موزعة كالتايل: )19 عملية للماء ال�رشوب 
ال�سحي(،  الثث�ثثرشف  يف  عملية  و30 

منها   االأخثثرى،  القطاعات  اإىل  باالإ�سافة 
 17 بالغاز،  ال�سكان  لتزويد  عملية   28
كما  العمليات  هذه  العمومية،  االإنثثارة  يف 
الت�سامن  من طرف �سندوق  ممّولة  اأ�ساف 
فقد  الرتبية  قطاع  اأما  املحلية،  للجماعات 
اأ�ساف  كما  وهو  عمليات   09 من  ا�ستفاد 
التنمية  ا�سرتاتيجية  يف  االأولوية  ي�سكل 
املدر�سي،  بالنقل  تعلق  ما  بالوالية، خا�سة 
حيث تدعمت احلظرية بثاأزيد من 25 حافلة 
وزعت  املو�سم،  لهذا  جديدة  مدر�سي  نقل 

على البلديات التي تعاين من العجز.
جمموع  اأن  املحلية  االإدارة  مدير  وذكر    
التالميذ الذين ا�ستفادوا من النقل املدر�سي  
يبقى  تلميذ،  األثثف   18 عثثددهثثم  يثثقثثارب 
وتقدمي  املدر�سي  االإطثثعثثام  يف  االإ�سكال 
اأو�سح  حيث  للتالميذ،  ال�ساخنة  الوجبات 
العاملة،  اليد  غياب  يف  يتمثل  ال�سبب  اأن 
يف انتظار رفع اليد على عمليات التوظيف 

املجمدة منذ 2015 ، وفتح الباب اأمام طالبي 
بوالية  الرتبية  مدير  اأكد  جهته  من  العمل، 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  معظم  اأن  ق�سنطينة 
ت�ستفيد من االإطعام املدر�سي خا�سة على 
تقدمي  خالل  من  زيثثاد  ابن  دائثثرة  م�ستوى 
نائية  منطقة  اأنها  رغم  �ساخنة،  وجبات 
اأكد  االأرقثثام  وبلغة  ظل،  منطقة  وتعترب 
األف تلميذ  اأن ما يقارب 125  مدير الرتبية 
يف الطور االبتدائي ي�ستفيدون من وجبات 
مت�سل  �سياق  يف  م�سريا  �ساخنة،  غذائية 
مدر�سيا  مطعما   298 بالوالية  يوجد  اأنه 
يقدم  مطعما  و118  �ساخنة،  وجبات  يقدم 
لغياب  وهثثذا  حجرات  يف  بثثاردة  وجبات 
على  الوالية  تتوفر  بحيث  منطية،  مطاعم 
بتوزيع  تقوم  فقط  مركزية  مطاعم   09
وهذا  الرتبوية  املوؤ�س�سات  على  الوجبات 

ح�سب االإمكانيات املتوفرة.
علجية عي�ص

ممّولة من طرف �شندوق �لت�شامن للجماعات �ملحلية

م�شرع �شخ�ص و�إ�شابة �آخر يف حادث 
مرور �أليم بخن�شلة 

لقي �سخ�ص )69 �سنة( م�رشعه 
بجروح  �سنة(   18( اآخر  واأ�سيب 
متفاوتة اخلطورة يف حادث مرور 
األيم وقع ليلة اأول اأم�ص االأحد يف 
االأزرق  الثثواد  امل�سماة  النقطة 
ببلدية �سيليا ببوحمامة بخن�سلة 
�سيارة  بني  حثثاد  ا�سطدام  اإثثثر 
ال�سحيتني  نقل  ليتم  و�ساحنة، 
من طرف م�سالح احلماية املدنية 
حيث  بوحمامة  م�ست�سفى  نحو 
حتت  الثاين  ال�سحية  يتواجد 
نحو  املتويف  حتويل  ومت  العالج، 
مت  وقثثد  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
فتح حتقيق يف مالب�سات احلادث 
باملقابل ويف  تدخلت  االأليم. كما 
الرئي�سية  الوحدة  نف�سه  اليوم 
فوج  بخن�سلة  املدنية  للحماية 
داخثثل  �سب  حريق  الأجثثل  )ج( 
االأر�سي  بالطابق  الغرف  اإحدى 

بالعمارة املتواجدة مبحاذاة م�سجد 
الفالح مبدينة خن�سلة اأين ت�سبب 
من  يبلغ  �سخ�ص  اإ�سابة  يف 
بحروق و�سفت  �سنة   31 العمر 
اأنحاء  كافة  يف  الثالثة  بالدرجة 
االإ�سعافات  تقدمي  وبعد  ج�سده، 
م�سالح  طثثرف  مثثن  الثثالزمثثة 
احلني  يف  نقله  مت  املدنية  احلماية 
من مكان احلادث نحو م�ست�سفى 
قاعة  وحتثثديثثدا  بلة  بثثن  اأحثثمثثد 
العالج  لتلقي  اال�ستعجاالت 
حتقيق  فتح  مت  حني  يف  الثثالزم 
املعنية  االأمنية  اجلهات  قبل  من 
كاد  الذي  احلريق  مالب�سات  يف 
على  وياأتي  ال�سحية  يهلك  اأن 
عنا�رش  تدخل  لثثوال  الثثعثثمثثارة 
يف  املدنية  للحماية  )ج(  الفرقة 
الوقت املنا�سب.                                                     
ونا�ص لزهاري        

�شرطة �لعطاف بعني �لدفلى تطيح بل�ص خمت�ص يف �شرقة �لهو�تف 
باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  عنا�رش  متكن   
يبلغ  توقيف �سخ�ص  العطاف، من  دائرة 
ذات  من  ينحدر  �سنة   26 العمر  من 
املدينة، يف اإطار حماربة اجلرمية احل�رشية 
يف  خمت�ص  املعني  اأ�سكالها،  ب�ستى 
م�ستوى  على  النقالة  الهواتف  �رشقة 
عملية  بالعطاف.  امل�سافرين  نقل  حمطة 
اأم�سية  متت  التي  فيه،  بامل�ستبه  االإطاحة 
م�ستوى  على  اجلاري  دي�سمرب   23 يوم 
جاءت  بالعطاف،  امل�سافرين  نقل  حمطة 
املو�سعة  والتحريات  االأبحاث  اإثر  على 
التي با�رشها عنا�رش ال�رشطة باأمن دائرة 
تاأمينية  دورية  يف  كانوا  الذين  العطاف 
اأين  امل�سافرين،  نقل  حمطة  من  بالقرب 
تعر�سها  عن  لتبلغ  فتاة  منهم  تقربت 
م�ستوى  على  النقال  هاتفها  ل�رشقة 

لعنا�رش  ال�رشيع  التدخل  املحطة،  ذات 
الهاتف  ا�سرتجاع  من  مكن  ال�رشطة 
النقال حمل ال�رشقة، بعد توقيف و�سبط 
اأنه  تبني  والذي  بحيازته،  متلب�سا  املعني 
ق�سايا  يف  الق�سائية  ال�سوابق  ذوي  من 
الثانية  تعترب  التي  العملية  وهي  مماثلة، 
من نوعها يف ظرف اأ�سبوع، بعد توقيف 
الهواتف  ب�رشقة  متلب�سا  اآخر  �سخ�ص 
نقل  حمطة  م�ستوى  على  النقالة 
امل�سافرين .                                                    

اإجراءات  ملف  مبوجب  قدم  فيه  امل�ستبه   
و�سائل  يف  ال�رشقة  ق�سية  عن  ق�سائية 
وكيل  ال�سيد  اأمثثثام  امل�سافرين  نقل 
العطاف  حمكمة  لثثدى  اجلثثمثثهثثوريثثة 
فوري  مثول  جل�سة  على  اأحاله  الثثذي 
للمحاكمة، و�سدر يف حقه حكم يق�سي 

مع  مالية  وغرامة  نافذة  �سنتني  ب�سجنه 
خمتار برادعاالإيداع.  

حجز �أكرث من 50 كلغ من �لكيف و39287 قر�شا مهلو�شا 
ببلعبا�ص 

خالل �شنة 2020 

عاجلت فرقة مكافحة املخدرات بامل�سلحة الوالئية لل�رشطة الق�سائية باأمن والية �سيدي بلعبا�ص خالل �سنة 2020 ما ال يقل 
عن 287 ق�سية متعلقة باحليازة على املخدرات واملوؤثرات العقلية لغر�ص املتاجرة فيها، تورط فيها 493 �سخ�سا مت تقدميهم اأمام 
النيابة اأين مت اإيداع 251 منهم احلب�ص. حيث مت على اإثر ذلك حجز كميات من الكيف املعالج بلغت يف جمموعها 50.8 كلغ من 
الكيف املعالج و19.73 غراما  من املخدرات ال�سلبة )كوكايني( باالإ�سافة اإىل حجز 39287 قر�سا مهلو�سا من خمتلف االأنواع  
 2020 و72  قارورة �سوائل مهلو�سة كانت موجهة لغر�ص املتاجرة فيها، مبقارنة ح�سيلة ن�ساطات نف�ص الفرقة خالل �سنة 
ب�سنة 2019 نالحظ ارتفاعا يف كمية الكيف املعالج املحجوزة �سنة 2020 بن�سبة %21 ، وزيادة يف عدد االأقرا�ص املهلو�سة 
املحجوزة بث %28 ، يف حني ارتفعت ن�سبة ال�سوائل املهلو�سة بن�سبة %50 ، �رشطة �سيدي بلعبا�ص توا�سل بذل جمهوداتها 
الرامية اإىل مكافحة كل اأ�سكال احليازة على هذه ال�سموم ق�سد املتاجرة فيها وتدعو املواطنني اإىل املزيد من التوا�سل معها 

عرب االأرقام اخل�رشاء وو�سائط االت�سال املتواجدة يف اخلدمة 24/24 �ساعة بهدف �سمان اأمن املواطنني و�سالمة ممتلكاتهم
 م.رم�ساين



طياتها  يف   2020 �شنة  حملت 
لالعبني  الأحــداث  من  العديد 
ـــني اجلـــزائـــريـــني،  ـــرتف ـــح امل
البطولت  يف  النا�شطني  خا�شة 
عرف  من  فمنهم  ــة،  ــي الأوروب
ومنهم  نوعية،  قفزة  م�شواره 

من �شربتهم الإ�شابات.

توهج ديلور 

ــــار مــهــاجــم  ــــظ وخـــطـــف الأن
ـــدي  اآن الــفــرنــ�ــشــي  مونبيليه 
ديلور، يف اجلزء الثاين من عام 

.2020
يف  ملفت  ب�شكل  ديــلــور  ــرز  وب  
امل�شتويات  خــالل  مــن   ،2020
ــي قــدمــهــا رفــقــة  ــت ــرة ال ــه ــب امل
فريقه، وهو ما جعله من جنوم 
بجانب   ،1 بالليج  الأول  ال�شف 
الفرن�شية  الكرة  جنم  من  كل 
مبابي ومدلل ال�شيلي�شاو نيمار، 
الطائر  ــاح  ــن اجل اإىل  ــافــة  اإ�ــش

ملنتخب الطواحني ديباي.
خالل  ال�شلبي  ال�شيء  ويبقى   
بالن�شبة  الذكر  �شالفة  ال�شنة 
الـ29  �شاحب  اجلزائري  لالعب 

بفريو�ص  اإ�شابته  هــو  عــامــا، 
كورونا امل�شتجد.

 
تاألق بن نا�صر

الوحيد  الالعب  ديلور  يعد  ل 
الذين  اجلزائريني  النجوم  من 
ـــرتة رائـــعـــة خــالل  ــوا ف ــش ــا� ع
فمتو�شط  ــة،  ــي ــال احل الــ�ــشــنــة 
اإي �شي ميالن بن نا�شر،  ميدان 

العمالق  مع  رائعة  بفرتة  مير 
ــايل الـــذي يــرتبــع على  ــط الي

عر�ص الكرة الإيطالية حاليا.
كاأ�ص  يف  لعب  اأف�شل  ويقدم   
عرو�شا   ،2019 اأفريقيا  اأمم 
العنا�شر  مــن  جعلته  ممــتــازة 
بيويل  للمدرب  ميكن  ل  التي 

ال�شتغناء عنها.
اأن   2020 خــالل  ا�شتطاع  كما 
لالنتباه،  ملفت  ب�شكل  يتاألق 

العديد  اأنــظــار  حمط  جعله  ما 
راأ�شهم  على  اأوروبا  عمالقة  من 
"مان�ش�شرت �شيتي وباري�ص �شان 

جريمان وريال مدريد".
 

الإ�صابات تهدد م�صوار عطال
 

�شنة  فاإن  املقابلة،  ال�شفة  على 
ال�شلبي  الأثــر  لها  كــان   2020
ال�شحراء،  حماربي  بع�ص  على 

ولعل اأبرز لعب جزائري تاأثر 
الفرن�شي  ني�ص  مدافع  هو  بها 

يو�شف عطال.
يو�شف  ــات  ــاب ــش الإ� و�ــشــربــت 
عطال، ما جعله خارج ح�شابات 
املدرب املقال باتريك فيريا يف 
من  وحرمه  املباريات،  معظم 
كان  مثلما  مميز  ب�شكل  الربوز 

عليه احلال يف ال�شنة املا�شية. 
 

و�صع ُمبهم ل�صليماين 
 

عن  ــدث  ــح ــت ن اأن  ــن  ــك مي ول 
ــي املــنــتــخــب اجلــزائــري  ــب لع
�شنة  يف  الويالت  عانوا  الذين 
2020، دون ت�شليط ال�شوء على 
�شليماين  اإ�شالم  اخل�شر  هداف 
م�شواره  فرتات  باأ�شواأ  مر  الذي 

الريا�شية.
�شليماين  اإ�شالم  و�شعية  وباتت 
ــه احلـــايل  ــق ــري مــبــهــمــة مـــع ف
بعد  الإجنليزي،  �شيتي  لي�شرت 
ح�شابات  خارج  نف�شه  وجد  اأن 
املــــدرب بــريــنــدان رودجــــرز، 
على  تعد  م�شاركاته  واأ�شبحت 

اأ�شابع اليد الواحدة.

اأكــــد اجلــــزائــــري �ــشــعــيــد بن 
ــــادي و�ــشــت  ــاح ن ــن رحـــمـــة، ج
يندم  مل  اأنــه  الإجنليزي،  هام 
ل�شفوف  ان�شمامه  ــرار  ق على 
ــه  اأن اإىل  م�شريا  "املطارق"، 
فر�شة  على  احل�شول  بانتظار 
ثقة  على  للح�شول  حقيقية 

املدرب.
وقال ابن رحمة يف ت�شريحات 
يوم  الفرن�شية،   Rmc لقناة 
النتقال  على  "وافقت  الأحد: 
اأرغــب  لأنــنــي  ــام،  ه و�شت  اإىل 
م�شتواي  وتطوير  التقدم  يف 

ـــك اأحتـــلـــى  ـــذل تـــدريـــجـــيـــا، ل
على  ح�شويل  حلني  بال�شرب، 

فر�شتي".
الأحــيــان  بع�ص  "يف  ــاف:  ــش واأ�
اأ�شا�شيا،  األعب  ل  عندما  اأنزعج 
على  احل�شول  يف  اأرغــب  لأنني 
املزيد  لأكت�شب  اإ�شافية  دقائق 
من الثقة. اأدرك اأن ذلك يحتاج 
الأمور  اأن  خا�شة  الوقت  بع�ص 

خمتلفة هنا".
هــام  لــو�ــشــت  "اللعب  وتـــابـــع: 
الذي  برينتفورد  عن  يختلف 
لكن  مطلقة،  حرية  معه  نلت 

تــبــدل  اأن  عــلــيــك  يــجــب  هــنــا 
الكثري حتى تفوز بثقة املدرب 
بجهد  اأعمل  لهذا   والأنــ�ــشــار، 

كبري لأقدم الإ�شافة".
الأندية  من  هام  "و�شت  واأمت: 
ويناف�ص  اإجنلرتا،  يف  الكبرية 
الأوىل   10 الـ  املراكز  على  دائما 
املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  يف 
وعــنــدمــا تــلــعــب لــه يــجــب اأن 
ب�شرا�شة،  وتدافع  قويا،  تكون 
لتنتزع  ــة،  ــدي ــج ب ــم  ــاج ــه وت

مكانك".

لورينتي�ص  دي  اأوريليو  ح�شم 
الإيطايل  نابويل  نادي  رئي�ص 
ــري  ــزائ اجل الــنــجــم  م�شتقبل 
وفقا  فريقه،  مع  غــالم  فــوزي 
ــه تــقــاريــر  ــن ـــا كــ�ــشــفــت ع مل

اإعالمية.
ــر  ــش ــ� ــري الأي ــه ــظ وكــــان ال
مع  العهد  جدد  اجلزائري 
خالل  املناف�شات  اأجــــواء 
بعد  ــرية،  الأخ الأ�شابيع 
طويلة  لــفــرتة  ظــل  اأن 
خــــــــارج حـــ�ـــشـــابـــات 
الـــفـــريـــق لأ�ـــشـــبـــاب 

فنية.
ــتــويــات  املــ�ــش

قــدمــهــا فــوزي التي 
تقنع  مل  غــالم 

ـــص  ـــ� ـــي ـــــادي اجلــنــوب رئ ن
يخطط  ــث  ــي ح الإيــــطــــايل، 
الظهري  مــع  للتعاقد  الأخـــري 
اإمير�شون  ــايل  ــط الإي الأيــ�ــشــر 
خالل  ت�شيل�شي،  جنم  باملريي 
ال�شتوية  ــالت  ــق ــت الن فـــرتة 

املقبلة.

غالم مفتاح ال�صفقة

ال�شحيفة الريا�شية الإيطالية 
"لجازيتا ديلو �شبورت" ك�شفت 
القوي  الــرجــل  اأن  ــني(  ــن )الإث

لـــنـــادي اجلـــنـــوب الإيـــطـــايل، 
ال�شينما" بحكم  بـ"ملك  وامللّقب 
مهنته كمنتج �شينمائي، طالب 
بال�شعي  ــي  ــش ــا� ــري ال مـــديـــره 
ــون  ــك لــتــ�ــشــويــق الـــربـــاعـــي امل
ــالم،  ـــوزي غ ــن اجلـــزائـــري ف م
يورينتي،  فرناندو  والإ�شباين 
ميليك،  اأركــاديــوز  والبولندي 

والفرن�شي كيفني مالكويت.
اخلطوة  تلك  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
�شم  �شفقة  متويل  بهدف  تاأتي 
باملريي  اإيطاليا  منتخب  لعب 
برازيلية،  اأ�شول  من  املنحدر 
الكبرية  املادية  امل�شاكل  ظل  يف 
جراء  النادي  منها  يعاين  التي 
جائحة كوروناـ حيث لن يكون 
الالعب  مــع  التعاقد  باإمكانه 
متويل  م�شادر  عن  البحث  دون 

جديدة.
لورينتي�ص  دي  اأوريليو  خطة 
النور،  ترى  اأن  لها  يكتب  ل  قد 
يف ظل عدم رغبة فوزي غالم 
"البارتينوبي"،  مــغــادرة  يف 
املرتفع  ال�شنوية  الراتب  بحكم 
�شي�شعب  والذي  يتقا�شاه  التي 
لناد  انتقل  لو  تقا�شيه  عليه 

جديد.
ومبقت�شى عقده اجلديد الذي 
والـــذي   2017 عـــام  يف  وقــعــه 
النجم  اأ�شبح   ،2022 لعام  ميتد 

اجلزائري يتقا�شى اأجرا �شنويا 
يقدر بـ3.3 مليون يورو.

نهاية حزينة

ـــل  ـــــري ك ـــــش ـــــ� ت
ــــــرات  ــــــش ــــــوؤ� امل

نهاية  حلـــدوث 
حـــــزيـــــنـــــة 

ـــة  ـــش ـــ� ـــق ل
فـــــــوزي 

ــــالم  غ

ونادي نابويل، 
يف  ت�شارب  وجود  ب�شبب  وذلك 

الأهداف بني الطرفني.
ـــورات  ـــط ت حتــ�ــشــل  مل  ـــــا  وم
الأي�شر  الظهري  فــاإن  جديدة، 
بالبقاء  �شيتم�شك  اجلــزائــري 
اأن  اأنه يعلم  يف الفريق، خا�شة 
كبري،  ب�شكل  تراجعت  اأ�شهمه 
مما �شيحرمه من احل�شول على 
الــذي  ال�شنوي  الــراتــب  نف�ص 

يتقا�شاه حاليا.

�شي�شعى  املقابل،  يف 
اإيطاليا  بطل 
منا�شبتني  يف 
لـــدفـــع غـــالم 

بهدف  للرحيل 
تــــوفــــري راتــــبــــه 
عن  ف�شال  املرتفع، 

�شفقة  متـــويـــل 
ـــــم  ـــــش �

اإمير�شون باملريي.
ويجدر التذكري باأن 
ــالم ميلك  فــوزي غ
 193 ر�ــشــيــده  يف 
نابويل  مــع  مــبــاراة 
يف خمتلف امل�شابقات 
اأ�شهم خاللها يف 20 هدفا 
ما بني �شناعة وت�شجيل.

خمتلف  ــــريورة  ــــش � ــــرت  ــــاأث ت
الــقــدم، على  مــنــافــ�ــشــات كـــرة 
ب�شكل  الريا�شات،  جميع  غرار 
كــورونــا  جائحة  ب�شبب  كبري 
دول  اأرغــم  مما   ،)19  - )كوفيد 
بطولتها  توقيف  على  العامل 
اأن  املــحــلــيــة والـــقـــاريـــة، قــبــل 
باتباع  لكن  ال�شتئناف  تقرر 
من  �شارمة  �شحية  اإجــــراءات 
لتف�شي  تفاديا  الفاعلني،  قبل 

الفريو�ص.
ت�شذ  مل  العامل،  بلدان  وكبقية 
ــر عــن الــقــاعــدة، حيث  ــزائ اجل
اجــــراءات  ال�شلطات  ــذت  ــخ ات
جتميد  خــالل  ــن  م احــرتازيــة 
كرة  بينها  مــن  املناف�شات  كــل 
القدم. فبعدما اعتربت منظمة 
كورونا  وباء  اأن  العاملية  ال�شحة 
وزارة  ــررت  ق جائحة،  ا�شبح 
توقيف  والــريــا�ــشــة  الــ�ــشــبــاب 
الريا�شية  الن�شاطات  جميع 
 ،2020 مــار�ــص   16 مــن  ــداء  ــت اب
الوطنية  البطولة  لعبو  ليجد 
دون  و�شحاها  ليلة  بني  اأنف�شهم 

مناف�شة.
ــــم مـــــن مـــوا�ـــشـــلـــة  ــــرغ ــــال وب
اأنهم  اإل  الفردية،  التدريبات 
انــتــظــروا طــويــال، الأمـــر الــذي 
نفو�ص  يف  امللل  من  حالة  بعث 
كــمــا فتح  الــالعــبــني،  مــعــظــم 
كل  اأمــام  الباب  البطولة  توقف 
املو�شم  م�شري  حول  التخمينات 

الكروي الفارط.
ـــر مــن  ـــه ـــش وبـــعـــد اأربـــــعـــــة اأ�
قــــررت  "ال�شو�شبان�ص"، 
)فــاف(  اجلزائرية  الحتــاديــة 
حيث  املـــو�ـــشـــوع،  يف  ــم  ــش ــ� احل
ــدرايل، يف  ــي ــف ــن املــكــتــب ال ــل اأع
يوليو،  نهاية  له  طارئ  اجتماع 
الوىل  الرابطة  بطولة  انهاء 
ال�شابة  حالت  ارتفاع  ب�شبب 
بــفــريو�ــص كـــورونـــا و اعــتــبــار 
ـــوزداد بطال  بـــل �ــشــبــاب  ــق  ــري ف
 2019-2020 الــكــروي  للمو�شم 
من  تاريخه،  يف  ال�شابعة  للمرة 
قدمت  كتابية  ا�شت�شارة  خالل 
لأعـــ�ـــشـــاء اجلــمــعــيــة الــعــامــة 

لالحتادية.
اي�شا  ال�شت�شارة  هذه  وحملت 
تــغــيــريا عــلــى مــ�ــشــتــوى نــظــام 
املناف�شة الهرمي، باإقرار بطولة 
ت�شم  حمــرتفــة  اأوىل  ــة  ــط راب
تغيري  مت  حــني  يف  نــاديــا،   20
اإىل ق�شم ثاين  الثانية  الرابطة 
هواة من جمموعتني، كل واحدة 

ت�شم 18 فريقا.
توقيف  عــن  الإعـــــالن  ــد  ــع وب

الإلغاء  اأي�شا  تقرر  البطولة، 
اجلزائر،  كاأ�ص  ملناف�شة  النهائي 
ربع  الـــدور  ــاب  ذه يف  املتوقفة 
و   10 يومي  جرى  الذي  النهائي 

مار�ص.  11

اخلروج من النفق  

الأوىل  الرابطة  اأندية  وتلقت 
ل�شتئناف  الأخــ�ــشــر  الــ�ــشــوء 
�شبتمرب،   20 يــوم  التدريبات 
الريا�شي  للمو�شم  ا�ــشــتــعــدادا 
انطلق  والــــذي   2020-2021

بتاريخ 27 نوفمرب الفارط.
عــمــال  ــــرار  ــــق ال اتــــخــــاذ  ومت 
الذي  الأول  الوزير  بتعليمات 
والريا�شة  ال�شباب  وزيــر  كلف 
الحتـــادات  خمتلف  مبــ�ــشــاورة 
الــريــا�ــشــيــة الــوطــنــيــة، حــول 
للن�شاطات  تدريجي  ا�شتئناف 
بعد  جمهور،  دون  الريا�شية 
الــربوتــوكــول  على  املــ�ــشــادقــة 
من  كل  و�شعته  ــذي  ال ال�شحي 
ومتابعة  لر�شد  العلمية  اللجنة 
فريو�ص كورونا واملركز الوطني 

لطب الريا�شة.
ـــع الــــالعــــبــــون قــبــل  ـــش ـــ� وخ
الختبارات  ملختلف  ال�شتئناف 
كورونا،  فريو�ص  عن  للك�شف 

تطبيقا للربوتوكول ال�شحي.
وبــعــد غــيــاب لــعــدة اأ�ــشــهــر عن 
كرة  "عجلة"  ــادت  ع املــيــاديــن، 
الــدوران  اىل  اجلزائرية  القدم 
من  املن�شرم،  نوفمرب   21 يــوم 
الكاأ�ص  مــبــاراة  تنظيم  ــالل  خ
و  بــلــوزداد  �شباب  بــني  املمتازة 
ــاد اجلــزائــر، والــتــي عرفت  احت
فوز الأول بنتيجة 1-2 لكن دون 

ح�شور اجلمهور.
مبثابة  املقابلة  هــذه  وكــانــت 
الــذي  اخلـــوف  ل"هزم"  مــوؤ�ــشــر 
متلك اجلميع، لتعود، بعد ذلك، 

اجلزائر  يف  القدم  كرة  مناف�شة 
نوفمرب   27 بتاريخ  جديد  من 

ب�شكل ر�شمي.
مناف�شات  ت�شتاأنف  اأن  ويرتقب 
التي  ــاين،  ــث ال الق�شم  بطولة 
الرابطة  اىل  �شوؤونها  ــت  ــل اأوك
بعد  هواة  القدم  لكرة  الوطنية 
فقدان الفرق لو�شعها املحرتف، 
اأن  عــلــمــا   ،2021 فـــربايـــر  يف 
 20 يــوم  انطلقت  الــتــدريــبــات 

دي�شمرب.
انطالق  ا�شتحالة  ـــام  اأم ولــكــن 
مت  الــتــي  بال�شيغة  الــبــطــولــة 
اخــتــيــارهــا لــ�ــشــيــق الـــوقـــت، 
طرحت الرابطة الوطنية لكرة 
ا�شت�شارة  بدورها  هــواة  القدم 
جديدة  �شيغ  بــثــالث  كتابية 
موجهة لأندية الرابطة الثانية 
اآخر على نظام  اأجل تعديل  من 

املناف�شة.

"اخل�صر" ي�صلون لـ 22 مباراة 
دون انهزام 

ــن املــنــتــخــب  ــك ــه، مت ــت ــه مـــن ج

 2019 افريقيا  بطل  الوطني، 
مب�شر، من احلفاظ على �شل�شلة 
املباريات دون خ�شارة، حيث بلغ 
مهددا  انهزام،  دون  ال22  لقاءه 
ديــفــوار  ــوت  ك ت�شكيلة  بــذلــك 
من  عــدد  اأكــرب  على  حتــوز  التي 
يف  �شقوط  دون   )26( املباريات 

القارة الفريقية.
اجلزائرية  الت�شكيلة  ــادت  وع
اكتوبر  يف  املباريات  اأجــواء  اىل 
ــص لــقــاءيــن  ــو� ــخ ــــفــــارط، ب ال
وديــــني اأمــــام نــيــجــرييــا )فــوز 
0-1( و املك�شيك )2-2( بكل من 
وهذا  تواليا،  وهولندا  النم�شا 
املــزدوجــة  للمباراة  ا�شتعدادا 
اجلولتني  �شمن  زميبابوي  اأمام 
الت�شفيات  من  والرابعة  الثالثة 
افــريــقــيــا  كـــاأ�ـــص  اىل  ــة  ــل ــوؤه امل
املباراتان  وهما  لالأمم2021-، 
اللتان كانتا مربجمتني يف مار�ص 
ب�شبب  تاأجيلهما  ليتم   2020

اجلائحة.
الفارط، فاز زمالء  ويف نوفمرب 
مبوحلي  وهــاب  راي�ص  احلار�ص 
اأمام زميبابوي مبلعب 5 جويلية 
مع  تعادلوا  ثم   )3-1( باجلزائر 
نف�ص الفريق بالعا�شمة هراري 
ر�شميا  بذلك  لي�شمنوا   ،)2-2(
تاأهلهم اإىل "كان2021-" املوؤجلة 

اىل 2022 ب�شبب كوفيد19-.
ــاد  ــالحت ل تــ�ــشــنــيــف  ــــر  اآخ ويف 
دي�شمرب  ل�شهر  )فيفا(  الــدويل 
هذه  "اخل�شر"  اأنــهــى  ـــايل،  احل

ال�شنة يف املركز ال31 عامليا.
و حققت اجلزائر ترتيبا اأح�شن 

مقارنة ب�شهر دي�شمرب لل�شنوات 
احتلت  حيث  الأخــرية،  الثالث 
 2017 يف  عــاملــيــا  ال58  ــز  ــرك امل
عام  ال35  و   2018 يف  ال67  و 

.2019

متّيزت  دافئة  اأخوية  اأجواء  يف 
احلا�شرين  ــاوؤل  ــف وت بــارتــيــاح 
انتخاب  مّت  �شوت   24 ومبجموع 
اأحمد   " املا�شي  الأ�شبوع  نهاية 
لرابطة  جديدا  رئي�شا  خر�شي" 
ُمتفوقا   ، القدم  لكرة  الأغــواط 
جنيدي  حبيب  مناف�شه  على 
ل على 15 �شوت ، ويف  الذي حت�شّ
انتخابه  عقب  له  ت�شريح  اأول 
يتمّتع  الذي  خر�شي  يــرتّدد  مل 
اأبناء  وتقدير  كبرية  ب�شعبية 
يف  املحلية  الريا�شية  العائلة 
اإىل  اخلال�شة  ت�شكراته  تقدمي 
كل الذين منحوه ثقتهم خا�شة 
اأرغـــمـــوه على  ــن  ــذي اأولــئــك ال
الرابطة  رئا�شة  لتويّل  الرت�ّشح 
حتية  توجيه  ين�ص  مل  كما   ،
خ�شمه  اإىل  وعــرفــان  اإن�شاف 
اأمام ال�شندوق النتخابي حبيب 
ــــوايل ثــمــاين  ــــذي قــ�ــشــى ح ال

 ، الــرابــطــة  راأ�ـــص  على  �شنوات 
بالعديد  القيام  خاللها  ا�شتطاع 
واملبادرات  الهامة  امل�شاريع  من 
اإنكارها  لأحد  ميكن  ل  الطيبة 
نهج  على  ال�شري  اأن  حا  ُمو�شّ  ،
وتكملة  ال�شابقني  املـُـ�ــشــرّييــن 
ـــري الـــظـــروف  ـــوف عــمــلــهــم وت
على  املهمة  لأداء  والــو�ــشــائــل 
اأكمل وجه يتطلب تظافر جهود 
ملكا  لي�شت  فالرابطة   ، اجلميع 
خلر�شي بل هي لكل الأغواطيني 
يف  امل�شاهمة  عليهم  ويــتــعــنّي 
واملحافظة  مب�شتواها  الرتقاء 
وقد   ، واإجنازاتها  مكا�شبها  على 
تظل  اأن  عــلــى  ــل  ــرج ال تــعــّهــد 
كل  يف  مفتوحة  الرابطة  اأبواب 
ديناميكية  باإعطاء  ووعد  وقت 
اأخرى مغايرة يف جمال الت�شيري 
الــبــحــث  ــــالل  ـــن خ م ـــــك  ، وذل
للتمويل  جــديــدة  م�شادر  عــن 

حتت  باملنخرطني  والهــتــمــام 
 ، امل�شتطاع  قدر  الرابطة  لــواء 
التعهدات  عــن  النظر  وبغ�ص 
الرئي�ص  قّدمها  التي  والــوعــود 
ــل  ــّم املُــنــتــخــب مـــن اأجـــــل حت
عاتقه  على  املُلقاة  امل�شوؤولية 
، فاإن جناحه  كما يجب وينبغي 
لن  الرابطة  جناح  يقابله  الذي 
ُيحّققه مبفرده مهما كان مقدار 
هو  بــل   ، وت�شحياته  كفاءته 
فاعلية  مبدى  �شك  بال  مرهون 
ومعهم  مكتبه  ــاء  ــش ــ� اأع اأداء 
املطلوب   ، الـــنـــوادي  مــ�ــشــوؤويل 
املُ�شطرة  الــربامــج  جعل  منهم 
حقيقة  الــثــابــتــة  والــقــوانــني 
يف  الأغواطي  الريا�شي  يلم�شها 
الأنانية  من  والتخّل�ص   ، واقعه 
للم�شلحة  الأولــــويــــة  ــنــح  مب
العامة التي ترتكز على النزاهة 
اإ�شهامات  وتثمني   ، ــزام  ــت والل

ح�شب  وتكرميهم  املُجتهدين 
اأو  ا�شتثناء  دون  ي�شتحقون  ما 

اإق�شاء.
 عمر ذيب

كرة �لقدم �جلز�ئرية يف 2020 : 

�جر�ء�ت ��شتثنائية ل�شنة غري عادية

ر�بطة �الأغو�ط  لكرة �لقدم                                 

خر�شي :"�لر�بطة �أمانة وعلى �جلميع �مل�شاركة و�مل�شاهمة"

 ديلور يتوهج.. و�الإ�شابات تهدد م�شو�ر عطال !

بن رحمة: و�شت هام يختلف عن برينتفورد.. و�أحتلى بال�شرب

نابويل مع  غالم  م�شتقبل  �ل�شينما" يح�شم  "ملك 
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�لر�بطة �الأوىل: 

وفاق �شطيف ي�شتعيد �لريادة و�حتاد 
�جلز�ئر ينتف�ص بثالثية نظيفة

نظام جديد لبطولة �لدرجة �لثانية 

عطلة مبكرة حت�شم م�شتقبل 
�شليماين مع لي�شرت �شيتي

نا�شر  بن  ميالن" ينقذ  "م�شروع 
من خ�شم جديد

 كانت اجلولة ال�شاد�شة للرابطة الأوىل لكرة القدم التي جرت يوم الأحد 
مطابقة للتوقعات حيث ا�شتعاد وفاق �شطيف ريادة الرتتيب بفوزه ال�شعب 
ال�شاورة  �شبيبة  ال�شابق  الرائد  ركــون  م�شتغال   )1-0( ــارادو  ب نــادي  على 
للراحة، بينما انتف�ص احتاد اجلزائر اأمام جاره العا�شمي ن�شر ح�شني داي 

بثالثية نظيفة، م�شجال انت�شاره الأول.
الفوز  ليحقق  املباراة  من  الأخرية  الع�شر  الدقائق  �شطيف  وفاق  وانتظر 
خالل  الفوز  هديف  ت�شجيل  يف  الف�شل  له  كان  الذي  عمورة،  ال�شاب  بف�شل 

اجلولة الأوىل اأمام احتاد اجلزائر )0-2( على ميدان "عمر حمادي".
�شدة  اعتالء  اإمكانية  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل ت�شكيلة  يعطي  الفوز  هــذا 
غرار  على  الطليعة  لكوكبة  املتاأخرة  املباريات  ت�شوية  انتظار  يف  الرتتيب 

�شبيبة ال�شاورة، �شباب بلوزداد و مولودية اجلزائر.
اأهلي الربج )1-0(  ومتكنت جمعية عني مليلة الفائزة ب�شق الأنف�ص على 
ال�شعود للمركز الثالث ب11 نقطة، بف�شل هداف الفريق دمان الذي اأم�شى 
الربج  لعب  طرد  املليلي  النادي  ا�شتغل  وقد  املو�شم.  هذا  الثالث  هدفه 
52( و خا�شة اهدار الفريق ال�شيف ل�شربة جزاء يف الدقائق  �شيدهم )د 
الأخرية للقاء من طرف قتال، الذي فوت على فريقه انتزاع تعادل ثمني 

خارج امليدان.
اللذين  ال�شلف  جمعية  و  املدية  اوملبي  من  كل  تاألق  اجلولة  هذه  وعرفت 
جنم  ميدان  على  هاما  فوزا  حقق  فالأوملبي  هجومهما.  خط  فعالية  اأكــدا 
مقرة )1-3(، مثلما فعلها يف وقت �شابق من املو�شم على ميدان احتاد اجلزائر 
 .)89 بنف�ص النتيجة، حيث تاألق لعبه الغوماري �شاحب ثنائية )د67 و 
اليوم  �شجل  فقد  املو�شم،  بداية  يف  واحد  بانت�شار  اكتفى  الذي  النجم،  اما 
اخلم�ص  اجلولت  يف  يتيمة  بنقطة  مكتفيا  التوايل،  على  له  هزمية  ثالث 

الأخرية.
بلعبا�ص  احتاد  �شباك  لتمطر  الفر�شة  تفوت  مل  جهتها  من  ال�شلف  جمعية 
برباعية )1-4( مثلما فعلت يف اجلولة ال�شابقة يف �شكيكدة )1-4(، لت�شبح 
الرابع  للمركز  ت�شعد  بالتايل  و  هدفا،  ب11  هجوم  خط  اأح�شن  بذلك 
10 نقاط، متح�شرة يف الوقت ذاته على الهزمية امل�شجلة مبيدانها  بر�شيد 

اأمام �شبيبة القبائل )0-2(.
و  الثمني  النت�شار  بف�شل  الرابع  للمركز  وهــران  مولودية  �شعدت  كما 
الديار  �شاحب  فيه  اكتفى  مثري  حملي  لقاء  يف  غليزان  �شريع  على  ال�شعب 

بهدف وحيد من رمية جزاء لالعب بوطي�ص )د 27(.
 )1-1( بالتعادل  القبائل  �شبيبة  و  املحلي  الحتاد  بني  ب�شكرة  لقاء  وانتهى 
نادي  خا�شة  و  الهزمية،  من  املتخوفتني  الت�شكيلتني  اأر�شت  نتيجة  وهي 
"الزيبان" الذي مل يتذوق بعد طعمها بعد مرور �شت جولت )انت�شار واحد 

و 5 تعادلت(، فيما يوا�شل "الكناري" ا�شتفاقته بعد بداية مو�شم �شلبية.
"عمر حمادي" م�شرحا لها، فقد عادت  اأما القمة العا�شمية التي كان ملعب 
الالعب  فيها  تاألق   ،)3-0( داي  ح�شني  ن�شر  ح�شاب  على  اجلزائر  لحتاد 
عند  انحطت  التي  للمعنويات  مفيد  فــوز  وهــو  بهدفني،  ــودري  ك حمزة 
الحتاد نتيجة البداية الكارثية، خالفا للن�شرية التي ل زالت تلهث وراء 
يف  تركتها  تعادلت  بثالثة  الآن  حلد  مكتفية  للمو�شم،  الأول  انت�شارها 

املركز الثامن ع�شر.
اأبي�ص بني وداد  وانتهي اللقاء الأخري يف برنامج اجلولة ال�شاد�شة بتعادل 
الذين  "رو�شيكادا"  اأبناء  تر�شي  نتيجة  وهي  �شكيكدة،  �شبيبة  و  تلم�شان 

تداركوا نوعا ما الهزمية الثقيلة يف اجلولة املا�شية اأمام جمعية ال�شلف.
يف املقابل، ل يزال الوداد يبحث عن انت�شاره الأول، مكتفيا باأربعة تعادلت 

و هزميتني.
و كانت هذه اجلولة منقو�شة من مباراتني و هما �شبيبة ال�شاورة - مولودية 
التزامات  ب�شبب  املوؤجلتني  ق�شنطينة،  �شباب   - بلوزداد  �شباب  و  اجلزائر 

الناديني العا�شميني يف رابطة اأبطال اإفريقيا.

املناف�شة  نظام  تغيري  من  موقفه  القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتاد  ح�شم 
 12 3 جمموعات من  الثانية للمو�شم اجلديد، باعتماد  يف دوري الدرجة 

فريًقا.
وقال الحتاد اجلزائري يف بيان عرب موقعه الر�شمي، اإن املكتب الفيدرايل 
اتخذ قراره بتغيري نظام املناف�شة املو�شم املقبل، نزول عند رغبات روؤ�شاء 

اأندية الدرجة الثانية، الذين �شوتوا على اخليار الثاين. 
الرابطة  اأندية  بني  كتابية  ا�شت�شارة  تنظيم  قررت  قد  الهيئة،  وكانت 
الثانية، ت�شم تالث مقرتحات، لختيار �شيغة املناف�شة يف املو�شم املقبل، 

يف ظل توقف الن�شاط منذ مار�ص/اآذار؛ ب�شبب انت�شار جائحة كورونا.
 3 بـ  بطولة  خو�ص  اخــتــارت   ،36 اأ�شل  من  نــادًيــا   17 اأن  البيان  وك�شف   
جمموعات مكونة من 12 ناديا، على اأن تلعب ب�شيغة الذهاب والإياب، فيما 

اأيدت 9 اأندية املقرتح الأول، مقابل 10 فريق للخيار الثالث. 
و13   12 يومي  �شيكون  الثانية،  الدرجة  بطولة  انطالق  اأن  البيان  واأ�شاف 
فرباير 2021، على اأن ميتد م�شار اأيام البطولة على ثالثة اأيام )اخلمي�ص 

ح�شم اجلزائري اإ�شالم �شليماين، جنم لي�شرت �شيتي الإجنليزي، م�شتقبله، 
خالل وجوده موؤخرا يف م�شقط راأ�شه مبدينة عني البنيان، غربي العا�شمة 

اجلزائر.
مع  الر�شمية  العطلة  على  احل�شول  قبل  راأ�شه  م�شقط  اإىل  عاد  �شليماين 
الفرتة  خالل  الفريق  مع  م�شاركته  �شعوبة  من  التاأكد  بعد  �شيتي،  لي�شرت 

املقبلة، ل �شيما يف ظل ابتعاده منذ بداية املو�شم احلايل.
ويعكف مهاجم موناكو الفرن�شي ال�شابق على درا�شة موقفه خالل الفرتة 
فرتة  خالل  فريق  اأي  اإىل  النتقال  من  موقفه  ح�شم  اأجــل  من  احلالية، 

النتقالت ال�شتوية املقبلة.
ــدوري  ال اإىل  النتقال  يف�شل  �شليماين  ــاأن  ف �شحفية  تقارير  وح�شب 
الفرن�شي، الذي تاألق فيه مع موناكو خالل املو�شم املا�شي، قبل العودة اإىل 

لي�شرت �شيتي.
وتلقى الالعب اجلزائري عر�شني بالفعل لالنتقال اإىل الدوري الفرن�شي، 
مهاجم  حممد،  م�شطفى  مع  اأي�شا  يتفاو�ص  الذي  اإيتيان،  �شانت  من  الأول 
الــدوري  ترتيب  جــدول  مت�شدر  ليون،  اإىل  بالإ�شافة  امل�شري،  الزمالك 

الفرن�شي خالل الفرتة احلالية.
�شيف�شل  �شليماين  فاإن  الفرن�شي،  الدوري  اإىل  العودة  يف  الف�شل  حالة  ويف 
ا�شمه بالنتقال  ارتبط  ال�شعودي للمحرتفني، حيث  الدوري  اإىل  النتقال 

اإىل الهالل خالل الفرتات املا�شية.
ما  احلايل،  املو�شم  بنهاية  ينتهي  �شيتي  لي�شرت  مع  �شليماين  عقد  اأن  ُيذكر 
اإىل �شفوفه  ال�شهر املقبل، والنتقال  اأي فريق خالل  يتيح له التوقيع مع 

يف النتقالت ال�شيفية.

من  الإيطايل،  ميالن  و�شط  لعب  نا�شر،  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري  اأفلت 
الدخول يف مناف�شة جديدة، خالل الن�شف الثاين من املو�شم احلايل.

ميالن  عليها  يعتمد  التي  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأبرز  اأحد  يعترب  نا�شر  بن 
بداية  منذ  الإ�شابات  لبع�ص  تعر�ص  اأنه  غري  الأخريين،  املو�شمني  خالل 

املو�شم احلايل، ليبتعد قليال عن الت�شكيلة الأ�شا�شية.
يف  الدخول  بــداأ  ميالن  نــادي  اإن  �شحفية  تقارير  وقالت 

فرتة  خالل  ل�شمهم  الو�شط،  لعبي  بع�ص  مع  مفاو�شات 
ملعب  منت�شف  لــدعــم  املقبلة،  ال�شتوية  النــتــقــالت 

الفريق.
لدعم  اأ�شمائهم  طرح  مت  الذين  الالعبني  بني  ومن 

ميالن يف مركز خط الو�شط، بوباكاري �شوماري، 
لعب ليل الفرن�شي.

مبتابعة  املهتم  نيوز"  "ميالن  موقع  اأن  غري 
الــنــادي  اأن  اأكـــد  "الرو�شونريي"  ــار  ــب اأخ

مع  مفاو�شات  يف  يدخل  لــن  ــايل  ــط الإي
نظريه الفرن�شي ل�شم �شوماري.

واأو�شح التقرير اأن ال�شبب الرئي�شي 
رغبة  ــدم  ع اإىل  يرجع  ــك  ذل يف 

مليون   30 اأو   20 دفع  يف  ميالن 
مع  التعاقد  اأجــل  من  ــورو،  ي

ــــب جـــديـــد يف  لع
مركز خط الو�شط.
ــــــل  ــــــش ــــــ� ــــــف وي
 " ي نري �شو و لر ا "

من  ال�شباب  الــالعــبــني  اأحـــد  اإىل  الــلــجــوء 
دعم  اأجل  من  املنخف�شة،  الأ�شعار  اأ�شحاب 

م�شتقبل الفريق.
ويعول ميالن على جناح م�شروعه احلايل، 
ترتيب  جــدول  ت�شدر  اإىل  قــاده  والـــذي 

الدوري الإيطايل، قبل نهاية عام 2020.
�شي�شمن  �شوماري  �شم  عن  ميالن  تراجع 
اأو  اأ�شا�شية،  مكانة  على  احل�شول  نا�شر  لنب 

من  كل  مع  بالتبادل  دوري،  ب�شكل  امل�شاركة 
فرانك كي�شي و�شاندرو تونايل.

ُيذكر اأن بن نا�شر �شارك مع ميالن يف 17 مباراة 
مع ميالن منذ بداية املو�شم احلايل، جنح خاللها يف 

�شناعة 4 اأهداف.

حمليات
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�أ�شرى  فل�شطينيون

�الأ�شتاذ �لدكتور/ جمال عبد �لنا�شر 
حممد عبد �هلل �أبو نحل

----------------------------
اجلزائر  ل  ف�سّ بثثثداً   اأ فل�سطني  تن�سي  لثثن 
�سعب  ين�سي  ولثثن  و�سعبًا،  قيادة  عليها، 
الراحل  للرئي�ص  اخلثثالثثدة  املقولة  فل�سطني 
املقولة  �ساحب  الله،  رحمُه  بومدين  هواري 
اأو  ظثثاملثثة  فل�سطني  مثثع  "نحن  املثث�ثثسثثهثثورة، 
فل�سطني،  روحها  اأحبت  اجلزائر  مظلومة"، 
الدعم  و  االهتمام  من  االأوفر  احلظ  واأعطتها 
الطلبة  من  االأالف  بتدري�ص  فقامت  الكبري، 
وفتحت  جامعاتها  يف  جمانًا  الفل�سطينيني 
وكذلك  واملثثدار�ثثص،  اجلامعات  بثثواب  اأ لهم 
الفل�سطيني  املدر�سني  مثثن  مئات  وظفت 
وكذلك  بثثاجلثثزائثثر،  الثثتثثدريثث�ثثص  يف  للعمل 
دوراِت  يف  الفل�سطينيني  اأالف  اجلزائر  دربت 
الثورة  قادة  تخرج  ومنها  ع�سكرية  وكلياٍت 
بال�ّسالح،  وزودتهم  ورموزها،  الفل�سطينية، 
خالل  من  مبا�رش  ب�سكل  اجلزائر  �ساركت  ثم 
حربي  يف  الع�سكرية  وقطعه  جي�سها  وحدات 
ال�سهيوين،  االحتالل  �سد  و1973م،  1967م 
بارز يف متكني  �سيا�سي  دور  للجزائر  كان  كما 
الله   رحمه  عمار  اأبو  الرمز   القائد  ال�سهيد 
وبني  املتحدة،  االأمم  هيئة  يف  خطابه  اإلقاء  من 
وعناق  وحب  ع�سق  ق�سة  وفل�سطني  اجلزائر، 
بثثدي �ثثرشمثثدي ال  ووفثثاق وتثثرابثثط  خثثالثثد، اأ
دومًا  متحابني  �سقيقني  �سعبني  ُفهما  تنتهي؛ 
االأزلية  العالقة  تلك  التاريخ  ؛ ومنذ فجر  واأبداً
اجلزائريني  �سارك  حيُث  اليوم؛  حتي  م�ستمرة 
من  ال�سليبية،  احلروب  �سد  خا�ص،  ب�سكل 
اجلزائري  فال�سعب  املقد�ص،  بيت  حترير  اأجل 
متوا�سل  ب�سكل  تعمل  الوطنية  وقيادتِه 
ال�رشيف؛  القد�ص  وعن  فل�سطني  عن  بالدفاع 
اخليانة  �سم  اجلزائريني  جتثثرع  ّفلقد  وللعلم 
اخلونة  بع�ص  من  وخا�سة  اليهود،  من  والتاآمر 
ا�ستقدام  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  �ساهموا  الذين 
فاإن  لذلك  اجلزائر؛  اإىل  الفرن�سي  اال�ستعمار 
تاريخيًا  واجلثثزائثثر  فل�سطني  بني  العالقات 
ويجدر  اليوم؛  حتى  ودائمة  قوية،  عالقات 

بفل�سطني  تعرتف  اجلزائر  اأن  اإىل  االإ�ثثسثثارة 
االإ�رشائيلي،  االحثثتثثالل  بدولة  تعرتف  وال 
الغا�سب  االحتالل  بدولة  تعرتف  ال  واجلزائر 
اجلزائر  من  الفل�سطينيني  ويتخذ  املثثجثثرم؛ 
ال�ستقاللها  اجلزائر  َنْيل  منذ  به  ُيقتدى  مثااًل 
يف  منه  وُيَتعَلّم  به  1962م؛  عام  فرن�سا  من 
من  اجلزائر  وكانت  ا�ستقالله؛  لنيل  �رشاعه 
التحرير  مبنظمة  تعرتف  التي  الثثدول  اأوائثثل 
للمنظمة  مكتب  اأول  افتتاح  فتم  الفل�سطينية 
الثورة  انت�سار  وبعد  1965م،  عام  �سيف  يف 
فل�سطني  من  اجلزائر  ا�ستقدمت  اجلزائرية 
فل�سطيني،  مثثدر�ثثص  وخم�سمائة  الثثفثثان 
لتعليم  اجلزائرية  احلكومة  طلب  على  بناء 
مع  اتفاق  بتوقيع  قام  كما  العربية،  اللغة 
اجلنود  لتدريب  اجلثثزائثثريثثة  الثثدفثثاع  وزارة 
اأول  تخريج  فتم  الفل�سطينيني،  وال�سباط 
عام  يف  الع�سكرية  �رش�سال  كلية  من  دفعة 
هواري  الراحل  الرئي�ص  بح�سور  1966م، 
منظمة  نالت  1974م  عثثام  ويف  مدين؛  بو 
االأمم  يف  مراقب  �سفة  الفل�سطينية  التحرير 
العامة  للجمعية   29 الثثدورة  خالل  املتحدة 
اجلزائري  الرئي�ص  كان  عندما  املتحدة  لالأمم 
يف  الدورة؛  لهذه  رئي�سًا  بوتفليقة  عبدالعزيز 
والت�سويت  برعاية  اجلزائر  قامت   1975 عام 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�سالح 
ال�سهيونية  اأن  على  ن�ص  والذي   3379 رقم 
هذا  اإلغاء  مت   1991 عام  ويف  عن�رشية،  حركة 
رقم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  بقرار  القرار 
بالت�سويت  حينها  اجلزائر  قامت  حيث   ،4686
احلجارة  انتفا�سة  ويف  املُلِغي؛؛   القرار  �سد 
ب�سدة  اجلثثزائثثر  اأدانثثت  االأوىل  الفل�سطينية 
قمة  وعقدت  االإ�رشائيلي  االحتالل  ممار�سات 
1988م،  عام  العربية  الدول  جلامعة  طارئة 
االنتفا�سة  بدعم  قثثرار  اإىل  فيِه  وتو�سلت 
يف  الفل�سطيني  اال�ستقالل  اإعالن  بعد  ماليًا 
دولة  اأّول  اجلزائر  كانت   ،1988 نوفمرب   15
يوم  نف�ص  يف  وذلك  فل�سطني،  بدولة  تعرتف 
عالقات  باإن�ساء  وقامت  اال�ستقالل  اإعثثالن 
اجلزائر  وا�ستمرت  معها؛؛  كاملة  دبلوما�سية 
كبري،  ب�سكل  الفل�سطينية  للق�سية  دعمها  يف 

العربية  ال�سالم  مبادرة  اأي�سا  اأّيدت  اأنها  كما 
ترتك  مل  وكذلك  بريوت،  قمة  يف   2002 عام 
والنخب  احلبيب  �سعبها  خثثالل  من  اجلزائر 
وال�سيا�سيني،  واملثقفني،  واالأكادمييني،  فيها، 
اجلزائرية  وال�سحافة  والكتاب  واالأدبثثثاء 
الفل�سطينية،  الق�سية  ودعمت  اإال  فر�سة 
ال�سهيوين،  االحتالل  خطر  اإىل  نبهت  وكذلك 
اجلزائر  �سّوتت   ،2012 نوفمرب   29 يف  و 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  ل�سالح 
�سفة  فل�سطني  منح  على  ين�ص  الذي   67/19
املتحدة،  االأمم  يف  ع�سو  غري  مراقبة  دولثثة 
2014م، حَثّ وزير  وخالل العدوان  على غزة 
املجتمع  العمامرة  رم�سان  اجلزائري  اخلارجية 
الهجمات  وللجّم  لكف  للت�رشف  الثثدويل 
�سد  االإ�رشائيلي  االحثثتثثالل  من  االجرامية 
االأمن  جمل�ص  من  كل  وحّث  الفل�سطينيني، 
بتحمل  الدويل  واملجتمع  املتحدة  لالأمم  التابع 
وموؤخراً   االحتالل؛  جرائم  جتاه  م�سوؤولياتهم 
نقل  قثثرار  ب�سدة  اجلثثزائثثر  واأدانثثثت  رف�ست 
املحتلة،  القد�ص  اإيل  االأمريكية  ال�سفارة 
االحتالل  من  االنتهاكات  ب�سدة  اأدانثثت  كما 
وبحق  االأق�سى  امل�سجد  بحق  اال�رشائيلي 
عام  يف  ونحن  واليوم  الفل�سطيني،  ال�سعب 
الر�سمي  الدعم  وي�ستمر  يتوا�سل  2018م 
تفتح  ويوميًا  لفل�سطني،  اجلزائري  وال�سعبي 
فل�سطني  لروحها  وقلبها  ح�سنها  اجلثثزائثثر 
الفل�سطينيني  للطالب  منح  عثثن  وتعلن 
ويف  اجلثثزائثثر،  جامعات  يف  جمانًا  للدرا�سة 
من  الكثري  لتدريب  الع�سكرية  الكليات 
اجلزائر  من  منهم  اأالف  والذين  الفل�سطينيني، 
يف  فالفل�سطيني  لذلك  وامثثتثثيثثاز،  بتفوق 
وكذلك  فل�سطني،  وطنه  يف  اأنه  ي�سعر  اجلزائر 
عاليًا  اجلزائري  العلم  يرفعون  فل�سطني  �سعب 
اجلزائري  العلم  ويرفع  املنا�سبات،  كل  يف 
وحتي  ويرفع   املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  يف 
و�ستبقي   ، االحثثتثثالل  �سد  املثثواجثثهثثات  يف 
فمن  فل�سطني،  بحب  الناب�ص  القلب  اجلزائر 
ووفثثاء،  حمبة،  ر�سالة  لكم  نثثربق  فل�سطني 
رئي�سًا  للجزائر،  جزياًل   �سكراً  ونقول  واقدار، 

بوركتم.   و�سعبًا  وحكومة 

�جلز�ئر قلب  فل�شطني �لناب�ص حبًا وع�شقًا

التجار  على  قا�سيًا   2020 عثثام  كثثان 
االحتالل  اجثثثراءات  بفعل  املقد�سيني 
واالإغالقات  العن�رشية،  "االإ�رشائيلي" 
عائلته،  وقوت  دخله  مل�سدر  امل�ستمرة 
لت�ساف للهجمة ال�رش�سة التي ميار�سها 
االحتالل على جتار البلدة القدمية حتديداً 

وجتار القد�ص عامة.
من  حااًل  اأف�سل   2020 عام  يكن  ومل 
�سابقه يف مدينة القد�ص املحتلة، بل زاد 

الطني بلة وبات اأ�سبه بركود تام.
واأكد التاجر املقد�سي ها�سم ال�سالمية اأن 
العامود  باب  منطقة  يف  التاجر  و�سع 
جتارة  ولي�ص  و�سمود  رباط  و�سع  هو 

وجمع مال.
 2020 عام  وقبل  اأنه  ال�سالمية  واأ�ساف 
القد�ص  مدينة  يف  �سيئة  التجارة  كانت 
اندثرت  فقد   2020 عثثام  خثثالل  اأمثثا 
كامل،  �سبه  ب�سكل  وتعّطلت  التاجرة 
مو�سحا اأن اأي تاجر مقد�سي جمع مبلغ 
من املال يف اآخر خم�ص �سنوات اأي منذ 

عام 2015 قد خ�رشهم يف عام 2020.
ولفت ال�سالمية اىل اأن عدة حمال جتارية 
املناطق حيوية يف منطقة باب  اأكر  يف 
العمود مت اإغالقها عام 2020 ناهيك عن 
قبل  اأ�سال  مغلقة  اأخرى  جتارية  حمال 

عام 2020 يف نهاية باب العمود.
با�ستمرار  دفعها  يتم  ال�رشائب  وقال:" 

هو  كله  والهدف  ذلثثك  يف  رحمة  وال 
باب  منطقه  من  املقد�سي  التاجر  طرد 

العمود".
العام االأ�سواأ

اأحمد  املقد�سي  التاجر  اأكد  جهته،  من 
ت�سعى  االحثثتثثالل  قثثثوات  اأن  طق�ص 
واإرهثثاقثثه  املقد�سي  التاجر  لتعطيل 
باملخالفات، الفتا اىل اأنه وخالل اأ�سبوع 
 7000 يقارب  مبا  خمالفته  متت  واحثثد 
�سيكل مبعدل 1000 �سيكل يوميا، رغم 

اأنه مل يح�سل عليه اأ�سال من مبيعاته.
اأما التاجر املقد�سي عزمي النت�سة فذكر 
اأنه جرى اإغالق 30 حمال جتاريًا يف باب 
ال�سل�سلة من اأ�سل 110 حمالت جتارية 

كانت قبل 2020.
االقت�سادي  الو�سع  النت�سة  وو�سف 
يف منطقة �سوق اللحامني بال�سيء جدا 
اإغالق املحالت فيها لعدم قدرة  ب�سبب 
التجار على فتح هذه املحالت على دفع 

املخالفات الباهظة.
مّثل   2020 عثثام  اأن  النت�سة  واعترب 
القد�ص  مدينه  لتجار  القا�سية  ال�رشبة 
عليهم  والت�سييق  ال�سغط  بدء  منذ 
املغلقة  املحالت  فاأغلب   ،2015 يف عام 
اأ�سحابها  قدرة  عدم  ب�سبب  بيد  اأغلقت 

على تغطية املخالفات وال�رشائب.
�سيا�سة ال�سيطرة

القد�ص  جتار  جلنة  ع�سو  اعترب  بدوره، 
اأحمد دني�ص اأن عام 2020 كان االأ�سعب 
وافق  والذي  املقد�سة،  املدينة  على جتار 
االحتالل  اتهم  التي  كثثورونثثا  جائحة 
بت�سيي�سها لل�سيطرة على مدينة القد�ص.
ولفت دني�ص اىل اأن حياة التاجر املقد�سي 
الثثنثثواحثثي عرب  جميع  مثثن  دمثثرت  قثثد 
ب�ساعته  وك�ساد  مدخراته  ا�ستنزاف 
يف  لالأ�سواق  امل�ستمر  االإغثثالق  نتيجة 

القد�ص.
واأ�سار اإىل اأن االإغالقات امل�ستمرة اأدت 
انعك�ص  ما  ال�رشائية،  القوة  غياب  اإىل 
اأغلق  الذين  التجار،  على  ب�سكل خطري 

جانب  اإىل  التجارية،  حماله  بع�سهم 
تفكري اآخرين باالإغالق.

اأبرز  من  القدمية  البلدة  اأ�سواق  وتعد 
جزءاً  متثل  التي  القد�ص،  مدينة  معامل 
قبابها  ببهاء  ومتتاز  هويتها،  من  اأ�سياًل 
الفقري  العمود  وتعد  مناظرها،  وبديع 
جنباتها  بني  ت�سم  اإذ  املدينة؛  القت�ساد 
وقد  التجارية،  املحالت  من  العديد 
اإما من  اأ�سماءها  اكت�سبت هذه االأ�سواق 
الب�سائع التي تباع فيها، اأو من ن�سبتها 
اإىل اأ�سخا�ص، اأو اأماكن، اأو معامل معينة، 
ب�سبكة  االأ�ثثسثثواق  هثثذه  وترتبط  كما 
كبرية من الطرق والعقبات واالأحوا�ص.

خمالفات و�إغالق.. )2020( عام قا�ص على جتار 
مدينة �لقد�ص

�أخبار فل�شطني

�الأ�شري �ملري�ص يا�شر 
خزميية 

من حياته ..
اأنفار   5 من  املكونة  عائلته  يف  العنقود  اأخر  يا�رش  يعترب   
يتيمًا  وعا�ص  ن�ساأ  اإخوانه  وكباقي   ، قباطية  بلدة  يف  ،ولد 
بعد وفاة والده ، وتقول والدته " واجهت الكثري من املاأ�سي 
وامل�ساعب يف رحلة كفاحي لرتبية اأيتامي الذين رف�ست 
باخالقه  يا�رش  متيز   ، لهم  حياتي  وكر�ست  عنهم  التخلي 
الدائم  واهتمامه  وعطفه  الكبري يل  وحبه  وطيبته  العالية 
اأنهى  حتى  قباطية  مدار�ص  يف  تعلم   " وت�سيف   ،" بي 
لكن   ، ال�رشطة  جلهاز  بعدها  انت�سب   ، االعدادية  املرحلة 
بعد فرتة واثر اكت�ساف اإ�سابته مبتالزمة بهجب تقاعد عن 

الوظيفة واأ�سبحت حياته بني االطباء وامل�سايف.
ا�ستهداف االحتالل: 

يا�رش  ا�ستهدف  االحتالل  اأن   ، حممد  اأم  الوالدة  تروي 
املرة  ،ففي  ومر�سه  اأوجاعه  رغم  مرات   عدة  باالعتقال 
االوىل ، اقتحم منزلها عام 2009 ، وبعد التحقيق واملعاناة 
الفرتة  طوال  يتلقى  ومل  عام  ملدة  الفعلي  بال�سجن  حوكم 
اأي عالج ، وبعد فرتة وجيزة من حترره وا�ستئناف عالجه 
، اأعاد االحتالل زجه خلف الق�سبان عام 2011 ، وق�سى 
4 �سهور رهن االعتقال االداري تدهورت خاللتها �سحته 

وافرج عنه .
 بتاريخ 29/8/2020 ، وخالل عودة يا�رش من مدينة جنني 
لبلدته قباطية ، قطع جنود االحتالل طريقه ، وتقول والدته 
" فوجيء بالوحدات اخلا�سة تن�سب له كمينًا قرب منطقة 
قوة  ح�رشت  حتى  واحتجزوه  حا�رشوه   ، ال�سياحية  حداد 
كبرية من جنود االحتالل اعتقلوه ، لنعي�ص �سدمة جديدة 
"، وت�سيف"فور  لقلقنا على حياته ، فهو مل يكن مطلوبًا 
اعتقاله،نقلوه للتحقيق والعزل ومنعونا من روؤيته ، وبعد 
طبية  تقارير  املحامي  فقدم   ، جمدو  ل�سجن  نقلوه   ، فرتة 
لكن   ، كورونا  انت�سار  ظل  يف  احتجازه  خطورة  حول 

االحتالل رف�ص .
ما زال موقوفًا ..

تتمكن  مل   ، �سامل  يف  الع�سكرية  املحكمة  قاعة  يف  حتى 
والدته من روؤيته ، وتقول " ما زلت اأتنقل بني موؤ�س�سات 
االأ�رشى وحقوق االن�سان ملتابعة هذه الكارثة الكبرية ، فال 
يوجد �سبب العتقاله وتعري�ص حياته للخطر مع ا�ستمرار 
انت�سار كورونا وعدم قدرة ج�سده على املقاومة والتحمل 
، لكن دون جدوى املخابرات ت�رش على اعتقاله "، وت�سف 
حمتجزاً  زال  ،وما  مرات  ثالثة  توقيفه  املحكمة  مددت   "
يف �سجن جمدو ويعاين كباقي االأ�رشى من منع الزيارات 

بذريعة كورونا .
قلق ومنا�سدة ...

تفاقمت معاناة اأم حممد ، منذ و�سول اأخبار حول تعر�ص 
جراء  ال�سحي  و�سعه  تفاقم   " وتقول   ، مل�ساعفات  يا�رش 
ظروف التحقيق واالعتقال القا�سية ،منذ اأيام مل يغم�ص يل 
فاالدارة   ، تطاردين يف كل حلظة  الرعب  جفن وكوابي�ص 
ترف�ص عر�سه على طبيب متخ�س�ص وعيادة ال�سجن ال 
تزوده بالعالج املنا�سب ، وال اريد �سوى زيارته واالطمئنان 
على حياته "، وت�سيف " نحمل االحتالل كامل امل�سوؤولية 
حياته  النقاذ  الفوري  التحرك  اجلميع  وننا�سد   ، حياته  عن 

قبل فوات االأوان ".
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قر�ءة / حممد علي
---------------- 

ميكن  كان  كيف  نتخيل  اأن  املغري  ومن 
بثثدون  خمتلفا   2020 عثثام  يثثكثثون  اأن 
كنا  الذي  االإ�سايف  الوقت  هو  ما  الوباء، 
اأعياد  هي  ومثثا  اأحبائنا؟  مع  �سنق�سيه 
التي  واملعامل  الزفاف  وحفالت  امليالد 

؟ تتنا فا
ب�سكل  جميعا  علينا  االأزمة  اأثرت  وبينما 
االأحثثداث  اأي�سا  �سكلت  فقد  �سخ�سي، 
مع  العامل  نثثحثثاء  اأ جميع  يف  االإخثثبثثاريثثة 
 4 يلي  وفيما  املثثاليثثني.  على  ثثثريهثثا  تثثاأ
قثثارات   4 مثثن  فقط  �سيا�سية  ق�سايا 

الوباء. تف�سي  جراء  تغريت  والتي 
�الأمريكية -1�النتخابات 

االنتخابات  تبدو  اأن  املفرت�ص  من  كان 
هناك  فتكون  متاما؛  خمتلفة  الرئا�سية 
مزدحمة  ورحثثثالت  �ساخبة  جتمعات 
من  وبثثدال  االنتخابية.  احلمالت  خثثالل 
التجمعات  تاأخري  اإىل  الوباء  اأدى  ذلك، 
تر�سيح  بثثايثثدن  جثثو  وقبل  االنتخابية، 
خالية،  �سبه  غرفة  يف  الدميقراطي  احلزب 
واأ�ثثسثثيثثب الثثعثثديثثد مثثن احلثثا�ثثرشيثثن يف 
بل  بالعدوى،  بي�ص  االأ بالبيت  منا�سبة 
امل�ست�سفى  اإىل  نقل  نف�سه  الرئي�ص  حتى 
اخلرباء  ويعتقد  اإ�سابته.  ثبتت  اأن  بعد 
دونالد  خل�سارة  خمتلفة  �سبابا  اأ هناك  اأن 
اأحد  كان  الوباء  مع  تعامله  لكن  ترامب، 
اآالن  ويقول  خ�سارته.  وراء  العوامل  اأكرب 
ال�سيا�سية  العلوم  �ستاذ  اأ براموفيت�ص،  اأ
تاأثري  اأن  الوا�سح  "من  اإميوري:  كلية  يف 

كبري". حد  اإىل  برتامب  اأ�رش  الوباء 
يف  ف�سل  تثثرامثثب  اإن  قثثائثثال  واأو�ثثسثثح 
ما  حثثد  "اإىل  و  منا�سبة،  تثثدابثثري  اتثثخثثاذ 
ال�سحة  اإر�ثثثسثثثادات  ا�ثثسثثتثثخثثدام  ثبط" 
التباعد  مثثثثثال  اأ �ثثسثثا�ثثسثثيثثة  االأ الثثعثثامثثة 
اأدى  ما  الكمامات،  وارتداء  االجتماعي 
يف  الناخبني  مثثن  كثثاف  عثثدد  بثثعثثاد  اإ اإىل 
عنه  التوازن  لقلب  املتاأرجحة  الواليات 
وي�سيف  بثثايثثدن.  ل�سالح  وت�سويتهم 
من  نه  اإ قائال  براموفيت�ص  اأ الربوفي�سور 
يحت�سدون  ما  عادة  النا�ص  اأن  املفارقات 
ترامب  كان  ذا  فاإ اأزمة،  يف  الرئي�ص  خلف 
اأعتقد  وفعالية  بجدية  الوباء  عالج  قد 
ب�سهولة  االنتخابات  يف  �سيفوز  كان  نه  اأ
حدوث  يف  اأي�سا  الوباء  ت�سبب  كما  تامة. 
الذي  مثثر  االأ وهثثو  اقت�سادي،  انكما�ص 
حدوثه  عند  �ساء  بالروؤ ي�رش  ما  عثثادة 
اأالن  وكثثان  رئا�ستهم.  دورات  ثثثنثثاء  اأ
نظام  ابتكر  الثثذي  املثثثوؤرخ  لي�ستمان، 
�سحيح  ب�سكل  توقع  الذي  مفتاحا"   13"
 ،1984 عام  منذ  رئا�سي  �سباق  كل  نتائج 
فوز  املا�سي  اأغ�سط�ص/اآب  يف  توقع  قد 
�سا�ص  اأ على   2020 انتخابات  يف  بايدن 
ق�سري  االقت�ساد  ذلك  يف  مبا  عوامل  عدة 

االأجل. طويل  واالقت�ساد  االأجل 
�ستاذ  اأ لي�ستمان،  الربوفي�سور  ويقول 
"كانت  االأمريكية:  باجلامعة  التاريخ 
هي  للوباء  الفا�سلة  ترامب  ا�ستجابة 
قائال  واأ�ساف  هزميته".  اإىل  اأدت  التي 
وف�سل  الوباء  �ساأن  من  قلل  ترامب  اإن 
ب�رشعة،  الثثعثثدوى  احثثتثثواء  يف  بالتايل 
االقت�سادي  املفتاح  "كلفه  الذي  مثثر  االأ
طويل  االقت�سادي  واملفتاح  االأجل  ق�سري 

االأجل".
احلثثزب  قثثيثثام  اإىل   19 كثثوفثثيثثد  واأدى 
اإىل  حمالته  معظم  بنقل  الدميقراطي 
بايدن. حملة  اأي�سا  �ساعد  قد  مما  االإنرتنت 
رئي�ص  م�ساعد  وهو  كوملان،  مايلز  ويقول 
وهي  بول،  كري�ستال  �ساباتو�ص  يف  حترير 
يف  ال�سيا�سي  للتحليل  اإخبارية  ن�رشة 
نه  الأ ين�سى  ال  "بايدن  فرجينيا:  جامعة 

التحدث". يف  واأخطاء  هفوات  يرتكب 
يعد  مل  ال�سوء  اأن  يعني  الوباء  وكثثان 
بل  بثثايثثدن،  �سخ�سية  عثثلثثى  م�سلطا 
ت�سويت  "جمرد  االنتخابات  اأ�سبحت 
من  بثثدال  �سده"،  اأو  تثثرامثثب  ل�سالح 

املر�سحني". من  اثنني  بني  "اختيار 
اأن  لي�ستمان  الربوفي�سور  يعتقد  واأخريا، 
ن�سبة  اأعلى  حتقيق  يف  اأي�سا  �ساعد  الوباء 
قرن،  من  اأكثثر  منذ  للناخبني  م�ساركة 
بحالة  حقيقيا  اإح�سا�سا  الوباء  خلق  "فقد 
قنع  اأ ذلك  اأن  واأعتقد  الوطنية،  الطوارئ 
لرتامب  يدين  املوؤ مثثريثثكثثي،  االأ ال�سعب 
االنتخابات  هذه  بثثاأن  لبايدن،  واملوالني 

حياتهم". يف  حدث  اأهم  كانت 
كونغ هونغ  �حتجاجات   .2

مبتابعة   2019 عثثام  يف  الثثعثثامل  ان�سغل 
فقد  كونغ.  هونغ  �سهدتها  التي  االأزمة 
احتجاجات  الدويل  املايل  املركز  هذا  �سهد 
للدميقراطية،  يثثدة  مثثوؤ اأ�سبوعية  �سبه 
مع  ا�ستباكات  على  ا�ستملت  ما  وغالبا 
للدموع  امل�سيل  الغاز  واإطالق  ال�رشطة 
الر�سا�ص  اإطثثالق  االأحيان  بع�ص  ويف 

احلي.
من  دانة  باإ املظاهرات  قوبلت  حني  ويف 
اجلمهور  بدا  ال�رشكات،  وبع�ص  بكني 
يف  ظهر  كما  كبري؛  حثثد  اإىل  متعاطفا 
عثثام  اأواخثثثثر  يف  املحلية  االنثثتثثخثثابثثات 
يدة  املوؤ اجلماعات  فثثازت  حيث   2019

�ساحقة. باأغلبية  للدميقراطية 
كانت   2020 عثثام  بحلول  ذلثثك،  ومثثع 
الغالب  يف  هادئة  كونغ  هونغ  �سوارع 
امل�رشعون  وا�ستقال  احلثثركثثة  وقثثيثثدت 
من  فثثروا  اأو  للدميقراطية،  يثثدون  املثثوؤ

تغري؟ الذي  فما  متاما.  قليم  االإ
ونا�سطة،  طالبة  وهي  �سيو،  جوي  تقول 
يف  كونغ  هونغ  �رشب  الثثذي  الوباء  اإن 
اإىل  اأدى   2020 الثثثثثاين  يناير/كانون 
واأو�سحت  البداية.  يف  املظاهرات  تراجع 

خطورة  كونغ  هونغ  �سكان  قائلة:"يدرك 
خربة  لدينا  اأن  اإىل  بالنظر  الفريو�ص، 
عام  �سار�ص  مر�ص  تف�سي  مع  �سابقة 
االأوىل  املوجتني  احتواء  مت  وقد   ."2003

ن�سبية. ب�رشعة  الوباء  من  والثانية 
االأكثثرب  التاأثري  بثثاأن  املحللون  ويثثجثثادل 
من  جاء  كونغ  هونغ  يف  االأحثثداث  على 
تطبيق  اإىل  الوباء  بها  اأدى  التي  الطريقة 
التجمعات  ب�ساأن  �سارمة  اإر�ثثسثثادات 
اأي�سا  ا�ستخدامها  مت  والثثتثثي  العامة، 

املظاهرات. يف  االأ�سخا�ص  ملعاقبة 
�ثثسثثتثثاذة  وتثثقثثول فثثيثثكثثتثثوريثثا هثثثثوي، اأ
نوتردام،  جامعة  يف  ال�سيا�سة  العلوم 
وقثثف  دائثثمثثا  اأرادت  الثث�ثثسثثلثثطثثات  اإن 
و  للحكومة  املناه�سة  االحثثتثثجثثاجثثات 
للقيام  ذريعة"  ال�سلطات  الوباء  "اأعطى 
حيث  العامة  ال�سحة  �ستار  حتت  بذلك 
يدين  املوؤ الن�سطاء  من  العديد  تغرمي  مت 
االحثثتثثجثثاجثثات  حثثظثثر  ومت  للدميقراطية 
التباعد  واإر�ثثثسثثثادات  قثثوانثثني  مبثثوجثثب 

االجتماعي.
الكثريين  اإن  �سيو  تقول  جانبها،  ومن 
ا�ثثسثثتثثعثثداد  عثثلثثى  الثث�ثثسثثابثثق  كثثانثثوا يف 
غري  مظاهرات  يف  بامل�ساركة  للمخاطرة 
"فر�سة  هناك  تزال  ال  حيث  بها  م�رشح 
نفوز  اأن  وفر�سة  علينا،  القب�ص  يتم  اأال 

املحكمة". يف 
حظر  مع  االآن  قائلة:"ولكن  واأ�سافت 
ال�رشطة  ت�ستطيع  العامة،  التجمعات 
ي�سارك  نثثه  اأ يبدو  �سخ�ص  اأي  حماكمة 
ما  وتغرميه  للدميقراطية  يد  موؤ احتجاج  يف 

اأمريكيا". دوالرا   260 قيمته 
اإىل  ت�ستند  قواعدها  اإن  احلكومة  وتقول 

العدوى. ملنع  �رشورية  وهي  العلم، 
على  ال�سنوية  االحتجاجية  الوقفة  كانت 
مذبحة  ذكثثرى  الإحثثيثثاء  ال�سموع  �سوء 
و�سط  املحظورة  االأمور  بني  من  تيانامنني 
هونغ  �سهدت  ثم  كورونا  فريو�ص  قيود 
فر�ص  وهما  رئي�سيني  تطورين  كونغ 
وتاأجيل  القومي،  لالأمن  �سامل  قانون 
هذين  اإىل  ينظر  و  الربملانية.  االنتخابات 
نهما  اأ على  وا�سع  نطاق  على  التطورين 
هونغ  يف  للدميقراطية  يدة  املوؤ احلركة  قيدا 

كونغ.
مثثثثثن الثثقثثومثثي  فثثقثثد جثثعثثل قثثثانثثثون االأ
احلكومة  كراهية"  على  "التحري�ص 
على  عقوبات  فر�ص  اإىل  الدول  ودعوة 
ا�ستخدام  اأو  ال�سينيني  املثث�ثثسثثوؤولثثني 
يعاقب  جرائم  معينة  احتجاج  �سعارات 

احلياة. مدى  بال�سجن  عليها 
القانون  هذا  مثل  اإن  بكني  قالت  ولطاملا 
لكن  كونغ،  هونغ  نزاهة  حلماية  �رشوري 
الذي  القانون،  توقيت  باأن  يجادل  البع�ص 
"�سكله  املا�سي  يار  مايو/اآ يف  فر�سه  مت 

اأ�سا�سي". ب�سكل   19 كوفيد 
اأجرت  "لقد  هوي:  الربوفي�سور  وتقول 

بقية  اأن  اإىل  وانتهت  ح�ساباتها  بكني 
م�سغوال". �سيكون  العامل 

حل  مت  فقد  فوريا،  الت�رشيع  تاأثري  وكان 
للدميقراطية.  يثثدة  املثثوؤ اجلماعات  بع�ص 
زالثثثثثت املثثتثثاجثثر مثثلثث�ثثسثثقثثات تثثدعثثم  واأ

. ين هر ملتظا ا
اأكر  اأ�سبحوا  الن�سطاء  اإن  �سيو  وتقول 

باحتجاجات. القيام  ب�ساأن  وترددا  خوفا 
نه  باأ الت�رشيع  يدو  موؤ جثثادل  ذلثثك،  ومع 
عام  بعد  اال�ستقرار  ال�ستعادة  �رشوري 
من  كثري  يف  العنيفة  االحتجاجات  من 

حيان. االأ
كثثمثثا اأعثثلثثنثثت احلثثكثثومثثة عثثن تثثاأجثثيثثل 
على  عثثام،  ملدة  الت�رشيعية  االنتخابات 
قالوا  ال�سحة  خرباء  بع�ص  اأن  من  الرغم 
االنتخابات  اإجراء  املمكن  من  زال  ما  نه  اإ

مان. باأ
�رشوريا  كان  التاأجيل  اإن  احلكومة  وقالت 
مت  كما   ، الهائل"  العدوى  "خلطر  نظرا 
يف  االأخرى  االنتخابات  ع�رشات  تاأجيل 

العامل. اأنحاء  جميع 
احلقوقية  اجلماعات  تعتقد  ذلثثك،  ومثثع 
كانت  حيث  �سيا�سية  خطوة  كانت  نها  اأ
يف  تاأمل  للدميقراطية  يدة  املوؤ اجلماعات 

الربملان. يف  باأغلبية  الفوز 
�إثيوبيا يف  تيغر�ي  �أزمة   .3

عن  اإفريقيا  خارج  الكثريون  ي�سمع  مل 
قبل  ثيوبيا  اإ �سمال  يف  تيغراي  منطقة 
نوفمرب/ت�رشين  يف  لكن   .2020 عثثام 
احلكومة  بني  �رشاع  اندلع  املا�سي  الثاين 
حترير  جبهة  قليمي،  االإ واحلزب  ثيوبية  االإ
تقارير  ورود  اإىل  اأدى  مما  تيغراي،  �سعب 
األف   40 من  اأكر  وفرار  املئات  مقتل  عن 
و�سادت  املجاور،  ال�سودان  اإىل  �سخ�ص 
ا�ستقرار  القتال  يزعزع  اأن  من  خماوف 
الطريقة  كانت  وقثثد  باأكملها.  املنطقة 
االأزمثثة  مع  احلكومة  بها  تعاملت  التي 
تاأجيل  بعد  ظهرت  التي  الد�ستورية 
 19 كوفيد  ب�سبب  الوطنية  االنتخابات 
ت�سيدال  وتقول  االأزمثثة.  م�سببات  من 
ديثث�ثثص  اأ �سحيفة  حتثثريثثر  رئي�سة  ليما، 
اأحد  هو  االنتخابات  "تاأجيل  �ستاندرد: 
ففي  احلرب".  لهذه  �سا�سية  االأ االأ�سباب 
الثثوزراء  رئي�ص  عهد  ويف   2018 عثثام 
ثيوبيا  اإ التزمت  اأحمد  اأبي  نذاك  اآ اجلديد 
ليما  وت�سيف  دميقراطية.  باإ�سالحات 
كان  التي  الوطنية  االنتخابات  اإن  قائلة 
اأغ�سط�ص/اآب  يف  هثثا  اإجثثراوؤ املقرر  من 
ملعظم  فر�سة  اأول  كانت   2020 عام  من 
عقود  "بعد  للتناف�ص  املعار�سة  جماعات 
ال�سيا�سي،  الف�ساء  عثثن  الغياب  مثثن 
ومت�سي  متحم�سني".  اجلميع  كثثان  وقثثد 
التوترات  من  الكثري  هناك  "كان  قائلة: 
املتناف�سة،  اجلماعات  بثثني  ال�سيا�سية 
عن  اأعرب  البع�ص  اأن  من  الرغم  وعلى 
بعد  حمتملة  عنف  اأعمال  ب�ساأن  خماوف 
اأن  يف  ياأملون  النا�ص  كان  االنتخابات 
التوترات". ت�سوية  اإىل  االنتخابات  توؤدي 
ذار  اآ  / مار�ص  يف  الوباء  تف�سى  وعندما 
املعار�سة  جماعات  معظم  قبل  املا�سي، 
بتاأجيل  االنتخابية  للجنة  االأويل  القرار 
ذلك  ثثثار  اأ فقد  ذلثثك،  ومثثع  الت�سويت. 
كان  حيث  د�ستورية  اأزمة  اأي�سا  القرار 
يف  احلكومة  والية  تنتهي  اأن  املقرر  من 
ت�سيدال  وتقول  املا�سي.  يلول  �سبتمرب/اأ
اإىل  التو�سل  يف  ف�سلت  احلكومة  اإن 
ب�ساأن  املعار�سة  اأحثثزاب  مع  و�سط  حل 
وبثثدال  ذلثثك،  بعد  يثثحثثدث  اأن  يجب  مثثا 
حزبي  قانوين  جمل�ص  اتخذ  ذلثثك،  من 
وتاأجيل  احلكومة  واليثثة  بتمديد  قثثرارا 
حتى  م�سمى  غري  اأجل  اإىل  االنتخابات 
جمل�ص  اإن  قائلة  واأ�سافت  الوباء.  انتهاء 
عليه  ي�سيطر  والذي  الربملان  يف  ال�سيوخ 
على  �سّوت  قد  بالكامل  احلاكم  احلزب 
احلكومة  اأن  يعني  الثثذي  مثثر  االأ ذلثثك، 

ومن  مناف�سيها.  لدى  �رشعيتها  فقدت 
مديرة  يثثرو،  اإ كومفورت  تقول  جانبها، 
االأزمثثات  جمموعة  يف  اإفريقيا  برنامج 
والقرار  الوباء  اأ�ساف  "لقد  الدولية: 
الوقود  مثثن  مثثزيثثدا  االنتخابات  ب�ساأن 
قابال  بالفعل  كثثان  الثثذي  الو�سع  اإىل 
ثيوبيا  اإ اإن  قائلة  واأ�سافت  لال�ستعال". 
ه�سة"،  انتقالية  "مبرحلة  متر  بالفعل  كانت 
مثثع تثثوتثثرات بثثني احلثثكثثومثثة واملثثنثثاطثثق 
الطائفي،  بالعنف  وتهديدات  قاليم(،  )االأ
االنتخابات  تاأجيل  اأن  املعار�سة  وراأت 
رئي�ص  ا�ست�سارة  عدم  على  اآخر  "مثال 
جانب  مثثن  والعمل  خل�سومه  الثثثوزراء 

واحد".
اأجرت جبهة حترير �سعب  ذلك،  وردا على 
منذ  توترات  بالفعل  لديها  التي  تيغراي، 
انتخاباتها  اأحثثمثثد،  بثثي  اأ مع  طويل  اأمثثد 
يلول  �سبتمرب/اأ  9 يف  اخلا�سة  قليمية  االإ

الفيدرالية. للحكومة  حتد  يف  املا�سي، 
الق�سة  هي  تلك  "كانت  ت�سيدال:  تقول  و 
مل  حثثيثثث  الثثبثثعثثري،  ظثثهثثر  ق�سمت  الثثتثثي 
تعرتف  تيغراي  �سعب  حترير  جبهة  تعد 
رف�ست  بينما  املثثركثثزيثثة،  بثثاحلثثكثثومثثة 
بجبهة  االعثثرتاف  الفيدرالية  احلكومة 
مرحلة  دخلوا  لقد  تيغراي،  �سعب  حترير 
كانت  ذلك  وبعد  املتبادل،  ال�رشعية  نزع 

وقت". لة  م�ساأ جمرد  احلرب 
على  ثثثيثثوبثثيثثة  االإ الثثقثثوات  وا�ثثسثثتثثولثثت 
نوفمرب/ اأواخثثثر  يف  تثثيثثغثثراي  عا�سمة 
الن�رش،  معلنة  املا�سي،  الثاين  ت�رشين 
املنطقة،  من  اأجزاء  يف  ا�ستمر  القتال  لكن 
مروع  "تاأثري  من  املتحدة  االأمم  وحذرت 

املدنيني". على 
نتيجة  ال�رشاع  اإن   " ت�سيدال:  وتقول 
فر�سة  لقداأ�سعنا  وحمزنة،  �ساوية  ماأ
على  مثثبثثنثثيثثة  �ثثسثثيثثا�ثثسثثة  لثثبثثنثثاء  ذهثثبثثيثثة 

جماع". االإ
�إ�شر�ئيل يف  �ل�شيا�شية  �الأزمة   .4

اأن  ة  فثثجثثاأ النا�ص  "�سعر  فيفر:  ويثثقثثول 
نتنياهو  وتثثوىل  طثثثوارئ،  حثثالثثة  هثثنثثاك 
نثثه  اإ قائال  كوفيد  �سيا�سة  م�سوؤولية 
البالد  يقود  الثثذي  الوحيد  ال�سخ�ص 
يف  الوباء  جاء  لقد  الطوارئ،  حالة  يف 
لنتنياهو،  ممكن  �سيا�سي  توقيت  اأف�سل 
املزيد  ممار�سة  يف  بالتاأكيد  �ساعد  لقد 
لالن�سمام  غانت�ص  على  ال�سغط  من 
بعدم  تعهد  الذي  غانت�ص،  ودافع  ليه".  اإ
كرئي�ص  نتنياهو  مع  حكومة  يف  اجللو�ص 
لي�ست  "هذه  قائال:  حتوله  عن  للوزراء، 
حكومة  �رشوط  ومبوجب  عادية".  اأوقاتا 
رئا�سة  وغانت�ص  نتنياهو  يتناوب  الوحدة 
املن�سب  نتنياهو  يتوىل  اأن  على  الوزراء 
انت�سارا  االتفاق  الكثريون  واعترب  اأوال، 
املعار�سني  دعوات  حتدى  الذي  لنتنياهو، 
اأ�سهر،  قبل  بالف�ساد  اتهامه  بعد  للتنحي 
الثثر�ثثسثثوة  اتثثهثثامثثات  نتنياهو  ويثثنثثفثثي 

االأمانة. وخيانة  واالحتيال 
وتثثثقثثثول تثثثثال �ثثسثثنثثايثثدر، املثثرا�ثثسثثلثثة 
تاح  اأ الوباء  اإن  غلوب�ص،  يف  الدبلوما�سية 

متنف�سا. لنتنياهو 
باأكملها  امل�سكلة  "اإن  قائلة:  واأ�سافت 
اجلنائية،  املحاكمة  هي  الكوالي�ص  وراء 
من  املزيد  ك�سب  اإىل  فقط  يتطلع  نثثه  اإ

الوقت".
من  النقي�ص  على  نثثه  اإ تقول  وم�ست 
تهديدا  ي�سكل  غانت�ص  يعد  مل  ذلثثك، 
"خدع  نه  اأ على  ليه  اإ ُينظر  نه  الأ �سيا�سيا 
االن�سمام  خالل  من  وقاعدته  ناخبيه" 

احلكومة. يف  نتنياهو  اإىل 
طويلة،  لفرتة  الوحدة  حكومة  ت�ستمر  ومل 
فقط  اأ�سهر  ثمانية  بعد  انثثهثثارت  فقد 

الدولة. ميزانيات  حول  خالف  و�سط 
�ثثرشائثثيثثلثثيثثون  و�ثثسثثيثثجثثري الثثنثثاخثثبثثون االإ
يف  عثثامثثني  خثثالل  الثثرابثثعثثة  انتخاباتهم 
نتنياهو  تعهد  وقد  املقبل،  ذار  مثثار�ثثص/اآ

كبري". "بفوز  بالعودة 

80 يف �ملئة من �لوظائف، وو�شع �ملليار�ت من �لب�شر حتت حالة �إغالق عام. 67 مليون �شخ�ص، و�أثر على  2020 مثل �أي عام �آخر، فقد �أ�شاب فريو�ص كورونا �أكرث من  مل يكن عام 
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وجثثثثثاءت هثثثثذه الثثتثثظثثاهثثرة 
باإ�سهام  الثثفثثريثثدة  الثقافية 
جمثثمثثوعثثة مثثثن املثثنثث�ثثسثثطثثني 
الثثثثثقثثافثثيثثني وحثثكثثواتثثيثثني 
ومثثهثثرجثثني والعثثبثثي اخلثثفثثة 
جمعيات  اإىل  ينتمون  وفنانني 
غثثرار  عثثلثثى  حملية  ثقافية 
تلم�سان  من  الفن"  بواب  "اأ
من  االأخوين"  بناء  و"اأ
بن  املوؤمن  و"عبد  الغزوات 
و"البدر"  ندرومة"  من  علي" 
ال�سعب"  و"ابن  �سربة،  من 

مغنية. من 
اأحياء  عدة  القافلة  جابت  وقد 
باملدن  املتواجدة  تلك  �سواء 
خمتلف  يف  الظل  مناطق  اأو 
حيث  تلم�سان،  واليثثة  اأنحاء 
مرحة  فنية  بلم�سة  �ساركت 
�سبل  حثثول  التح�سي�ص  يف 

كورونا. فريو�ص  من  الوقاية 
القافلة  مثثن  الثثهثثدف  وكثثثان 
االأحياء  بعد  اأ اإىل  التوجه  هو 
البع�ص  مل�ساطرة  والثثقثثرى، 
مع  والثث�ثثرشور  البهجة  مثثن 
يعي�سون  الثثذيثثن  �سكانها 
احلجر  جراء  ا�ستثنائية  ظروفا 

. ل�سحي ا
واجثثتثثهثثد مثثعثثدو الثثعثثرو�ثثص 
ر�ثثسثثائثثل  تثثقثثدمي  يف  الثثفثثنثثيثثة 
حتثث�ثثسثثيثث�ثثسثثيثثة هثثثادفثثثة حثثول 
قالب  يف  الوباء  من  الوقاية 
من  الثثكثثثثثري  فثثيثثه  فثثكثثاهثثي 
املتفرجون  بها  ا�ستمتع  املرح، 

وكبارا. �سغارا 
ويثثعثثتثثرب رئثثيثث�ثثص جثثمثثعثثيثثة 
الثثهثثواري  الفن"،  بواب  "اأ
بقاء  ي�ستحيل  نثثه  اأ زيتوين، 
الثثثثثقثثافثثة والثثفثثنثثون جثثانثثبثثا 

الظروف  يف  امل�ساركة  وعدم 
فثثرزتثثهثثا  الثث�ثثسثثعثثبثثة الثثتثثي اأ
وباء  لتف�سي  ال�سحية  االأزمة 
الو�سع  اإن  قال  حيث  كورونا، 
لثثزرع  فكرة  "اإيجاد  فر�ص 
من  الثثنثثا�ثثص  لتمكني  الثثفثثرح 

العي�ص". يف  اال�ستمرار 
جابت  القافلة  اأن  واأ�ثثسثثاف 
�ساعات  خالل  الظل،  مناطق 
الت�سهيالت  بف�سل  احلجر، 
ال�سلطات  قثثدمثثتثثهثثا  الثثتثثي 
مع  الناجع  والتعاون  املحلية 
مثثركثثز الثثفثثنثثون واملثثعثثار�ثثص 
اأن  مثثربزا  تلم�سان،  لثثواليثثة 
بالرم�سي،  التظاهرة  حمطات 
مثثثثثثثثثثزاورو، الثثثثثغثثثثثزوات، 
�سربة،  �سبدو،  ال�سواحلية، 
وندرومة  �ستوان  فثثزة،  عني 
التجمع  اأحثثيثثاء  عثثن  ف�سال 
لقيت  لتلم�سان،  احلثث�ثثرشي 

كبريا. جناحا 
�سكان  اأن  زيثثتثثوين  �ثثسثثار  واأ
عا�سوا  الثثذيثثن  املناطق  هثثذه 
الظروف  جراء  كبريا  �سغطا 
ال�سحية،  لالأزمة  امل�ساحبة 
مع  اإيجابي  ب�سكل  تفاعلوا 
حيث  الثقافية  التظاهرة  هذه 
تن�سى  ال  بلحظات  ا�ستمتعوا 
من�سطيها  عثثرو�ثثص  بف�سل 
للم�ساركة  تطوعوا  الذين 

التجربة. هذه  يف 

مل�رشح  ناجحة  اأوىل  مبادرة 
رع ل�سا ا

ال�سارع  من  ممثلني  عدة  اتخذ 
كل  قثثثدم  حثثيثثث  ديثثثكثثثورا، 
العزيز،  عبد  بو�سالح  مثثن 
الثثقثثادر،  عبد  وم�سطفاوي 
القادر،عبد  عبد  �سليماين 
الثثهثثواري  نثثقثثادي،  اللطيف 
زيثثثتثثثوين، حمثثمثثد قثثبثثاطثثي 
بالل  ودريثث�ثثص  وليد  وجثثنثثان 
ال�سارع،  م�رشح  من  عرو�سا 
على  التمثيل  اعثثتثثادوا  فيما 

. خل�سبة ا
الفنانون  هثثوؤالء  حثثاول  وقثثد 
اجلديد  الو�سع  مع  قلم  التاأ
�سكل  يف  عرو�سهم  وتكييف 
كانت  حيث  ال�سارع،  م�رشح 
مرية  مثثن  اأكثثثر  الثثتثثجثثربثثة 
يف  �سعبا  حتثثديثثا  ورفثثعثثوا 
دون  املتفرجني  انتباه  جثثذب 
من  الركح  تقنيات  ا�ستعمال 

وديكور. اإ�ساءة 
وقثثثال الثثفثثنثثان عثثبثثد الثثقثثادر 
"ا�ستقطاب  اإن  م�سطفاوي 
بو�سائل  املثثتثثفثثرجثثني  انثثتثثبثثاه 
مكرب  يف  تتلخ�ص  قثثلثثيثثلثثة 
�ثثسثثوت وبثثعثث�ثثص الثثبثثذالت 
الروعة"،  يف  غاية  مثثرا  اأ يعد 
الثثعثثرو�ثثص  اأن  اإىل  مثث�ثثسثثريا 
حيث  غفريا  جمهورا  جلبت 
احثثتثث�ثثسثثد الثثنثثا�ثثص، حثثتثثى يف 

وال�رشفات. النوافذ 
الوقت  اأن  الفنان  هذا  واعترب 
لهذا  االعتبار  الإعادة  حان  قد 
ن�ساء  واإ العرو�ص،  من  النوع 
القرى  يجوب  متجول  م�رشح 
الظل،  مناطق  اإىل  وي�سل 
لي�ص  �ساكنتها  يحتاج  التي 
فثثقثثط  ملثث�ثثسثثاريثثع تثثنثثمثثويثثة، 
ثقافية  نثث�ثثسثثاطثثات  اإىل  بثثل 
نثثهثثا املثث�ثثسثثاهثثمثثة يف  مثثن �ثثسثثاأ

ازدهارها.
عبد  الفنان  برز  اأ جهته  ومن 
يتمتع  الذي  نقادي  اللطيف 
م�رشح  يف  كثثبثثرية  بثثتثثجثثربثثة 
قد  خمثثاوفثثه  اأن  االأطثثثفثثثال، 
جتاوبا  مل�ص  حيث  متاما  تال�ست 
كثثبثثريا مثثن طثثثرف االأطثثفثثال 
الثثذيثثن حثث�ثثرشوا عثثرو�ثثسثثه، 
على  اأجثثثربوا  نثثهثثم  واأ خا�سة 
غلق  بعد  البيت  يف  املكوث 

املدار�ص.
امل�رشحي  الفنان  هذا  واأ�ساف 
من  اجلمهور  اإىل  "الذهاب  اأن 
اأجثثثل تثثقثثدمي لثثهثثم الثثعثثرو�ثثص 
جتثثربثثة  يثثعثثد  الثثث�ثثثسثثثارع  يف 
اأن  اإىل  م�سريا  مرية"،  جثثد 
يف  الرغبة  ثثثارت  اأ التجربة 
هذا  من  اأخرى  عرو�ص  اإعداد 

لنوع. ا
وقثثثد �ثثسثثارك اجلثثمثثهثثور يف 
الثقافية  التظاهرة  هذه  اإجناح 
العرو�ص  مع  الكبري  بتجاوبه 
امل�ساركني  ح�سب  املقدمة، 
اأعثثربثثوا  الثثذيثثن  القافلة،  يف 
تن�سيط  يف  رغثثبثثتثثهثثم  عثثن 
التظاهرات  مثثن  الثثنثثوع  هثثذا 
وقثثرى  اأحثثيثثاء  يف  بثثانثثتثثظثثام 
ت�سمح  ب�سفة  تثثلثثمثث�ثثسثثان، 
للفن  ويف  جمهور  بت�سكيل 

الزيانيني. مبدينة  الرابع 

جائحة  �نت�شار  عن  �لناجتة  �ل�شحية  �الأزمة  خالل   ،2020 �شنة  بتلم�شان  �أن�شئت  �لتي  �لبهجة،  �لفنية  �لقافلة  لقيت   
�إيجابية من طرف  �أ�شد�ء  �الأ�شخا�ص،  نف�شية  وتاأثريه على  �ل�شحي  �شاحبها من �شعوبات جر�ء �حلجر  ما  كورونا، وكل 

�لوالية. �شكان 

خثثثثالل  مت   
اجثثثثتثثثثمثثثثاع 
الثثثلثثثجثثثنثثثة 
الثثثوطثثثنثثثيثثثة 
ت  للممتلكا
الثثثثثقثثافثثيثثة، 
بثثثثاجلثثثثزائثثثثر 
الثثعثثا�ثثسثثمثثة، 
تثث�ثثسثثنثثيثثف 

)عني  ملليانة  القدمية  املدينة 
را�سد  بني  وقلعة  الدفلى( 
حمفوظني،  قطاعني  )غليزان( 
الثقافة  لثثوزارة  بيان  ح�سب 

لفنون. وا
من  امل�سكلة  اللجنة  وقامت 
ممثثثثثلثثني عثثن عثثثدة قثثطثثاعثثات 
وزيثثرة  وبح�سور  وزاريثثثة 
بن  مليكة  والفنون،  الثقافة 
القدمية  املدينة  بت�سنيف  دودة 
را�سد  بني  وقلعة  ملليانة 
حمفوظني  قطاعني  بغليزان 
ح�سب  االأحد،  يوم  من  ابتداء 

البيان. ذات 
ودر�ثثثسثثثت الثثلثثجثثنثثة خثثالل 
امللفات  من  العديد  االجتماع 
بت�سنيف  املتعلقة  االأخثثرى 
بلدية  يف  الثثواد  حلق  طبانة 
واأثنت  ثريا،  اأ معلم  احلرا�ص 
على  مداخلتها  خالل  الوزيرة 
االهثثتثثمثثام الثثكثثبثثري مثثن لثثدن 
والوالئية  املحلية  ال�سلطات 
مبدينة  ال�سعب  نثثواب  وكثثذا 
من  �ست�ستفيد  التي  مليانة 
على  للم�ساعدة  تام"  "تكفل 

. ميمها تر
ق/ث

واإ�ثثسثثدار  ترجمة  مثثوؤخثثرا  مت 
با�ص"  دو  "�سني  روايثثثثة 
)مثث�ثثسثثهثثد �ثثسثثيثثد( لثثلثثروائثثي 
حممد  اجلثثامثثعثثي  �ثثسثثتثثاذ  واالأ
ما  ح�سب  اإيطاليا  يف  مغاين 

الكاتب. لدى  علم 
الرواية  با�ص"  دو  "�سني  وتعد 
التي  الكاتب  لهذا  الثالثة 
االإيطالية  اإىل  ترجمتها  متت 
"ا�ستيتيك  بعد  هناك  وتن�رش 
يف  زمثثثن   " و  بو�سي"  دو 

برلني".
دو  "�سني  كثثتثثاب  ويثثجثثمثثع 
مبثابة  يعترب  الثثثذي  با�ص" 
جمموعة  بني  ن�ساد  اإ روايثثة 

والثثروايثثة  ق�سرية  ق�س�ص 
االأ�ثثسثثوات  بتعدد  وتتميز 

واالآراء.
اأول  مغاين  حممد  اأ�سدر  وقد 
يف  ال�سماء"  "�سدع  له  كتاب 
درا�سات  اإىل  اإ�سافة   1983
االجتماع  وعلم  التاريخ  حول 
والتعليم  خثثلثثدون  ابثثن  لثثدى 
والثثقثث�ثثسثث�ثثص الثثقثث�ثثسثثرية 

. ية جنليز الإ با
هثثذا  اأ�ثثسثثدر   2002 ومثثنثثذ 
و  ثار"  االآ "ملجاأ  الثثروائثثي 
و"النافذة  �سيد"  م�سهد   "

وغريها. احلمراء" 
ق/ث

الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
واالإ�سهار  والن�رش  لالت�سال 
لفات  موؤ ثالثة  �سدور  عن 
االأول  االأ�سبوع  خالل  جديدة 
ح�سب  القادم،  يناير  �سهر  من 

النا�رش. هذا  لدى  علم  ما 
"احلكم  بكتاب  االأمر  ويتعلق 
بن  لثثلثثداي حمثثمثثد  الثثطثثويثثل 
 ")-1791  1766 ( عثثثثثمثثان 
حممد  والكاتب  لل�سحفي 
خالل  من  يعود  الثثذي  بلحي 
وتراث  تاريخ  اإىل  هذا  كتابه 
هثثثذا الثثثثداي غثثري املثثعثثروف 
حكمه  فثثرتة  متثثيثثزت  والثثثذي 
بال�سلم  اجلزائر  عمالة  على 

والرقي. واال�ستقرار 
لثثف اجلثثديثثد االآخثثر  مثثثا املثثوؤ اأ
�سابة  "يوميات  يف  فيتمثل 
لربيعة  االنف�سام"  من  تعاين 
�سحيفة  يروي  الذي  دويبي 

اكت�سفها  لفتاة  �سخ�سية 
�ساوية  املاأ وفاتها  بعد  والداها 

. ملبكرة وا
والثثروائثثي  ال�سحفي  مثثثا  اأ
على  احلائز  بقطا�ص  مثثرزاق 
جبار  �سيا  اأ االأوىل  اجلثثائثثزة 
باللغة  الثث�ثثسثثادرة  لثثروايثثتثثه 
فقد   ،2017 يف  الثثعثثربثثيثثة 
كتابه  عثثن  االآخثثثر  هثثو  وقثثع 
الوطنية  باملوؤ�س�سة  االأخثثري 
واالإ�سهار  والن�رش  لالت�سال 

. "كواترو"  عنوان  حتت 
املوؤ�س�سة  ذات  تعتزم  كما 
ت�سويق  الثثفثثرتة  هثثذه  خثثالل 
رابثثيثث�ثثسثثك،  اإعثثثادة اإ�ثثسثثدار اأ
الواليات  دور  حثثول  حتقيق 
العربية"  الثورات  يف  املتحدة 
بن  اأحمد  اجلامعي  �ستاذ  لالأ

. ة د �سعا
ق/ث

الت�سكيلي  الفنان  ك�سف   
مثثثروان كثثريثثديثثة، بثثاجلثثزائثثر 
معر�سه  عثثن  الثثعثثا�ثثسثثمثثة، 
"اجلزائر  بعنوان  االأول  الفردي 
بالبحر  يحتفي  الذي  الزرقاء" 
ومدينة  جوانبه  جميع  مثثن 
وجهات  من  العا�سمة  اجلزائر 
عمل  خالل  من  خمتلفة  نظر 
بثثحثثثثثي عثثلثثى ظثثثالل الثثلثثون 

االأزرق.
الثثذي  املعر�ص  هثثذا  وي�سم 
"الزوار-  رواق  يف  افتتح 
حوايل   ،)Ezzou'Art ( فن"، 
كريدية  ملروان  عماًل  ع�رشين 
ال�سكني  بتقنية  كلها  اأعدها 
االأزمة  من  الفرتة  هذه  خالل 

. ل�سحية ا
ويثثثقثثثرتح الثثثفثثثنثثثان بثثعثث�ثثص 

امل�سنوعة  الكبرية،  االأحجام 
للمناظر  الثثقثثمثثا�ثثص،  عثثلثثى 
وخا�سة  ال�ساحلية  الطبيعية 
اجلثثزائثثر  مليناء  ليلي  منظر 
املت�سامي  البحر  من  العا�سمة 
املدينة  اأ�سواء  بانعكا�سات 
ب�سكل  والرتكيز  املثثاء  على 
جامع  م�سجد  عثثلثثى  خثثا�ثثص 
فاق  اآ كل  يوجه  الثثذي  جديد 

العمل. هذا 
وميثثثكثثثن لثثثزائثثثر املثثعثثر�ثثص 
مب�ساهدة  اأي�سا  اال�ستمتاع 
يثثثة  روؤ يف  الثثهثثائثثج،  الثثبثثحثثر 
انطباعية  مثثن  مثث�ثثسثثتثثوحثثاة 
للجزائر  واأحياء  مونيه،  كلود 
اأ�سعة  تغمرها  العا�سمة 
بي�ص  االأ البحر  مع  ال�سم�ص 
منظر  اأو  االأفق  يف  املتو�سط 

جيجل. لكورني�ص  طبيعي 
اأي�سا  كريدية  مروان  ويقدم 
م�سنوعة  �سغرية  اأحجاما 
حيث  خ�سبية  دعامات  على 
يثثعثثيثثد نثثحثثت اأعثثثمثثثال حثثول 
لتخليد  العا�سمة  اجلثثزائثثر 
ت�ستيقظ  التي  املدينة  هثثذه 
ليلة  لي�سور  اأو  الفجر،  عند 
امليناء  على  القمر  اكتمال 
من  الهائلة  مثثواج  االأ قوة  اأو 

ال�ساحل. على  �سقيفة 
كريدية،  مثثروان  �سافر  وقثثد 
املثثتثثحثث�ثثسثثل عثثلثثى تثثكثثويثثن 
مثثدن  جميع  يف  الثثطثثب،  يف 
طبي  كثثمثثنثثدوب  اجلثثثزائثثثر 
حيث  عثثثديثثثدة،  لثث�ثثسثثنثثوات 
مهنية  ا�سرتاحة  له  �سمحت 
التي  احلرية  اكت�ساف  "من 

الر�سام  ومهنة  الر�سم  يجلبها 
�سغف  اإىل  والعودة  املتفرغ" 
لتعلم  دفعه  الثثذي  الطفولة 
الثثر�ثثسثثم مثثن خثثالل الثثتثثدرب 

وقراءته. عليه 
الع�سامي  الثثر�ثثسثثام  وبثثثداأ 
بن�رش  كثثثريثثثديثثثة،  مثثثثثروان 
�سبكات  على  اأعماله  �سور 
الثثثتثثثوا�ثثثسثثثل االجثثتثثمثثاعثثي 
االأوىل  �ثثسثثهثثر  االأ وا�ثثسثثتثثغثثل 
ليكر�ص  ال�سحي  احلجر  من 
جدية  اأكثثثر  ب�سكل  نف�سه 

. �سم للر
"اجلزائر  مثثعثثر�ثثص  ويثثبثثقثثى 
يف  للزوار  مفتوح  الزرقاء" 
 14 حتى  فن"  "الزوار-  رواق 

املقبل. جانفي 
ق/ث

ت�شنيف �ملدينة �لقدمية ملليانة وقلعة 
بني ر��شد بغليز�ن كقطاعني حمفوظني

ترجمة رو�ية "م�شهد �شيد" ملحمد 
مغاين �إىل �الإيطالية

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية لالت�شال و�لن�شر 
و�الإ�شهار تعلن عن �شدور ثالثة 

موؤلفات
كريدية ملرو�ن  �الأول  �لزرقاء" �ملعر�ص  "�جلز�ئر 



اشهار العدد13
الثالثاء 29 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 14 جمادى االولى 1442هـ2158

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
                                                          �إعـالن عـن بيـع عقـار باملـز�د �لعلنـي                                                         

                      ) �ملادة 749،789 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية ( 

فـــــي:  �لتنفيـذي �ملتمثــل  �ل�شنــد  �لـــــو�دي   وبناء� علــى  قــــــ�شــــاء  �لـــو�دي و جملـ�ص  �إ�شــماعيل �ملح�شر �لق�شائي بد�ئرة �خت�شا�ص حمكمة  نحــــن �الأ�شـــتاذ/ مي�شه 
عـــقد �لـــــــــــــــتز�م بتــ�شديد مبلغ دين �ملمهـــور بالــــــــــ�شيــــغة �لتنــفيذية تــــــــحت رقم : 07/2016 و�ل�شادر عـــن مكــتـب �لتوثـيـق �الأ�شتـــاذة فتــيـحة رحـمــاين 
بـتاريـخ :03/01/2016 .ـ وتنفيــذ� لل�شـند �لتنـــفيــذي �ملتمثـــــل فـــي �أمــــــر بحـــــجـــز تــــــنفــيذي على عقـــــار �ل�شادر عـــن : مـــحكمــة �لـــــــو�دي بتاريـــــــخ 
: 28/05/2017 حتــــــــــت رقـــــــــم : 00332/2017 .  �لـــــــــــذي م�شمونـــــــــه : ناأمر بتوقيع حجز تنفيذيا على �لعقار �ململوك للمنفذ عليه خياري حممد �ل�شعيد بن 
�أحمد و�ملتمثل يف عقار عبارة على غوط به 25 نخلة باأم �ل�شحاوين ببلدية و�دي �لعلندة والية �لو�دي تبلغ م�شاحته 30000 م 2 وحدوده من �ل�شمال م�شلك فالحي ثم �لعايب 
خمتار ومن �جلنوب م�شلك فالحي ثم بالروبة �جلموعي ومن �ل�شرق م�شلك فالحي ثم خياري عماره ومن �لغرب م�شلك فالحي ثم بقي حفناوي ، لفائدة �لد�ئن طالب �لتنفيذ هاين 
�جليالين بن �ل�شعدي ، مع مر�عاة باقي �الجر�ء�ت �ملن�شو�ص عليها يف �لقانون . و�لقول بالرجوع �إلينا يف حالة �الإ�شكال . ــ لفائدة طالب �لتنفيذ �ل�شيـد : هاين �جليالين بن 
�ل�شعيدي . �ملقيــم / بحي �أوالد �حمد – والية �لو�دي . نعلن عـن تاأجيل جل�شـة بيـع عقـار باملـز�د �لعلني �لتابع للمنفذ له هـاين �جلــــــــيالين جلل�شة 20/01/2021 على 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا بقاعة جل�شات �ملحكمة رقم 03 لعدم ح�شور �ملز�يدين ، مع �إعادة �إجر�ء�ت �لن�شر و�لتبليغ مع �نقا�ص �لع�شر  . وهذ� بـناء على �أمر بتـاأجيل بيع 
00607/2020 .و�أن �لثمن �الأ�شا�شي )�الإفتتاحي( بعد �نقا�ص �لع�شر لعقار خياري  باملـز�د �لعلني �ل�شـادر عن حمكمة �لو�دي بتاريخ :16/12/2020 تـحت رقم  عقـــار 
3.375.000،000 دج. باالإ�شــافـــة �إىل �شــــروط  حممد �ل�شعيد �لذي يفـــتتح بـه �ملـــــــز�د    هـو: ثـالثــة ماليــيـــــن و ثالثمائة وخم�شة و�شبعون �لف ديـنار جز�ئـري 
�لبيع �ملدونة يف �لقـائمة �ملتو�جدة بكتابــــة �شبط حمكـمة �لــو�دي ومكتـب �ملح�شـر �لق�شائـي و�لتــي ميكـــــن �الإطالع عليها لــــــدى كـــــتابة �ل�شبــــط �أو مبكـــــتب �ملح�شر 
�لق�شائـــــــي �ملذكـــــوريـــن .                                                                                                                                                                                                       �ملح�شـر �لق�شـائي

�ملكتب �لعمومي للمح�شر �لق�شائي                                                  
    مكتب �الأ�شتاذ/ مي�شه �إ�شماعيل                        

      حي �لرمال - �لو�دي         
    �لهاتف : 032.13.47.42                           

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �جللفة                                                                                                                                  
د�ئرة م�شعد                                                                                                                                   
بلدية �شد رحال                                                                                                                                 
مكتب �جلمعيات                                                                                                                                  
 �لرقم : 01 / 2020                                                                                                                                  

و�شل �إ�شعار بتاأ�شي�ص مكتب جمعية حملية                                                                    
طبقا الأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم : 12 / 06 �ملوؤرخ يف : 18 �شفر 
2012 �ملتعلق باجلمعيات ، مت هذ� �ليوم  12 يناير  1433 �ملو�فق ل : 
��شتالم مذكرة تاأ�شي�ص �جلمعية �ل�شياحية لرتبية �خليول و�لفرو�شية �شد 
رحال �ملوؤرخة يف : 08 دي�شمرب 2020 �ملتعلقة بتاأ�شي�ص �ملكتب �لتنفيذي 
للنادي �ملحلي �مل�شمى : �جلمعية �ل�شياحية لرتبية �خليول و�لفرو�شية �شد 
رحال �مل�شجلة حتت رقم : 01 بتاريخ : 20 / 12 / 2020 ، ير�أ�شها �ل�شيد 
�شد  ببلدية   40 رقم  بناية  �ملدينة  و�شط   : مقرها  �لكائن   ، عمر  نعامة   :

رحال  .

 Par décision Nº1107 du 17 décembre 2020 du Ministre de«
 l'Energie، un agrément définitif portant autorisation d'exercice
de l'activité de stockage et de distribution des carburants )créa-
tion d'un point de vente de carburants(، a été accordé à Mon-
sieur HAMEL HAMZA، sis à la commune d'In Aménas، Wila-
 ya d'Illizi conformément aux dispositions du decret exécutif
.)15-57 du 08 fevrier 2015

مكتب عمومي للتوثيق لالأ�شتاذ: حممد بونوة
�ملوثق باحلي �الإد�ري بحا�شي بحبح – �جللفة

تاأ�شي�ص �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شلم و�لدفاع عن حقوق �الإن�شان
وفق �أحكام قانون �جلمعيات رقم 06.12

بتاريخ: 16/12/2020 ح�شر لدينا �ل�شيد/ عرباوي حممد بن �لعربي، من �أجل تاأ�شي�ص موؤ�ش�شة يف �إطار �أحكام قانون �جلمعيات رقم 
"�ملوؤ�ش�شة �جلز�ئرية لل�شلم و�لدفاع عن حقوق �الإن�شان" مو�شوعا: يتمثل مو�شوع هذه �ملوؤ�ش�شة يف كونها موؤ�ش�شة  12/06 حتت ��شم 
�لت�شامح وترقية لغة �حلو�ر ون�شر �لوعي بني  للدفاع عن �حلقوق �الأ�شا�شية لالإن�شان وذلك، تر�شيخ ثقافة  �مليادين  تن�شيط يف كافة 
فئات �ملجتمع وتعزيز روح �لوطنية للحفاظ على �من و��شتقر�ر �لوطن و�ملو�طن ، يعمل �ملنخرطون فيها على ت�شخري معارفهم وو�شائلهم 
�لدينية  و�لقيم  �لثو�بت  خمالفة  دون  �لعام  �ل�شالح  �إطار  يف  و�أهد�فها  ن�شاطها  ترقية  �أجل  من  مربح  غري  ولغر�ص  تطوعية  ب�شفة 
و�لوطنية ، ودون �مل�شا�ص بالنظام �لعامة، و �أحكام �لقو�نني و �لتنظيمات �ل�شارية �ملفعول، و ب�شفة �شاملة كل ما يرتبط ب�شورة مبا�شرة 
مقرها: حي  ترقيتها.  و  �ملوؤ�ش�شة  ي�شاهم يف تطوير  �أو  ي�شاعد  �ن  �شاأنه  من  �أو  ملحق مبو�شوعها  �أو  �ملوؤ�ش�شة  مبا�شرة مبو�شوع  �أو غري 

بوخالفة ق�شم 139 جمموعة ملكية رقم -1024 �جللفة، رئي�شها: �ل�شيد/ عرباوي حممد بن �لعربي.

يف  �لدعوى.  قبول  �ل�شكل:  يف  ح�شوريا.  �بتد�ئيا  علنيا  �الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  �ملحكمة  حكمت 
�ملو�شوع:�لق�شاء بت�شحيح �خلطاأ �ملادي �لو�رد يف منطوق �حلكمال�شادر عن حمكمة غرد�ية ق�شم �شوؤون �الأ�شرة 
باكلي  �ملرجع  �أخوها  تعيني  يلي:  كما  و�لقول   2020/01007 رقم:  فهر�ص  حتت   20/07/2020 بتاريخ: 
نور�لدين بن يو�شف مقدما عليها. بدال من تعيني و�لدها �ملرجع باكلي نور �لدين بن يو�شف مقدما عليها .مع 
�لتاأ�شري بحكم �لت�شحيح على �أ�شل �حلكم �مل�شحح وعلى �لن�شخ �مل�شتخرجة منه. – حتميل �خلزينة �لعمومية 
�أعاله  �ملذكور  بالتاريخ  �ملنعقدة  �لعلنية  باجلل�شة  جهار�  به  و�أف�شح  �حلكم  �شدر  �لق�شائية.بذ�  �مل�شاريف 

و�أم�شيا �أ�شله نحن �لرئي�ص، و�أمني �ل�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �أدر�ر

د�ئرة �أولف 
بلدية �أولف 

�لرقم: 16/ 2020 
 و�شل ��شتالم مذكرة جتديد �لهيئة �لتنفيذية 

طبقا الأحكام �ملادة 18 من  �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �شفر 
عام 1433 هـ �ملو�فق 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات

�لهيئة  جتديد  مذكرة  ��شتالم   2020 دي�شمرب   21 �ليوم  هذ�  مت 
مكتب  على  �أدخلت  و�لتي   2020/10/12 يف:  �ملوؤرخة  �لتنفيذية 
عمنات  �شباب  ر�ئــد  للهو�ة  �لريا�شي  -�لنادي  �مل�شماة:  �جلمعية 
بتاريخ:   ،09/2019 رقم:  حتت  �أدر�ر.-�مل�شجلة   والية  �أولــف 
�أدر�ر   والية  �أولف،  بلدية  عمنات،  بحي  -�ملقيمة:   2019/07/28

-يرت�أ�شها �ل�شيد : بوكانه عبد �لفتاح   

                                 موؤ�ش�شة  �أ�شغال �لبناء و�لنظافة �لعمومية
                      حود مي�شة عي�شي �ص.ب 56 �لروي�شات ورقلة

ورقلة يف 2020/12/28
                                                                                                                                                                                                                    �إىل �ل�شيد/

                                                                                                                                                                                          مدير �ل�شباب و�لريا�شة لوالية ورقلة
�ملو�شوع : رد على �عذ�ر

�ملرجع: �عذ�ر �أخري موؤرخ يف 2020/12/16
�ل�شباحة  بورقلة ح�شة حو�ص  �أوملبي  م�شبح  م�شروع �جناز  ��شغال  ��شتئناف  �ملت�شمن  �عاله  باملرجع  �ملنوه عنه  �عذ�ركم  بناء� على 
بتاريخ  بامل�شروع  �ملنجزة  �ال�شغال  حول  حال  عر�ص  لكم  قدمنا  �ننا  نعلمكم  �لكربى  �ال�شغال  �ملدرجات   + �لتدريبات  حو�ص   +
2020/12/14 و�شرحنا لكم �أن �ال�شغال مبختلف �الأجنحة منتهية �ال فيما يخ�ص �جلناح "L" �ال�شغال متوقفة به �ىل غاية �عد�د 
�لدر��شة �ملنا�شبة له و�المر متوقف على م�شتوى مكتب �لدر��شات وهيئة �لرقابة �لتقنية بورقلة وال دخل للموؤ�ش�شة يف ذلك . وبالتايل 

فنحن يف حالة توقف قانوين . �ىل غاية �النتهاء من �لدر��شة وت�شديد م�شتحقاتنا �ملالية �لبالغة 70 مليون دج.
 �ملقاول 
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بقلم/ لبنى مالو�شي
-----------------------

م�ساعر مبعرة على هام�ص القلوب... 
حني ي�سعب على اأمثالنا الغو�ص 

يف مكبوتاته خ�سية من الغرق فيها 
اأتدري ما اأخ�ساه يا قلم ؟

يوما تئن كلماتي بال�سقم
ر�سوت يوما على �سفينة االأمل

فتناثر على خ�سبها كل احللم
كنت اأحيكه باألوان جمم
واآه كم هي رائعة يا قلم 

قمت اأبحث عن �سبيل للفالة
فتحت قبوها فتاآلفت الذكريات 

يوم كانت الرباءة تزينني
ردين يا زمن الأمح ما فات

هاذي الدنيا فر�ستني فتاة
اأكلت منه غرابيب جائعات 

مني عادت قوية للحياة
وتلك الروح �سذبت حلجر املتاهات

ال تردع هي وال اآخرها نهايات 
واأمتايل اأنا كراق�سة تتقن النغمات

والدنيا تعزف على اأوتار قلبي اآهات و اآهات
وهل للحب طيب يداوي اجلراح
الأبا�رش باجلنون و اأنتم بال�سياح

حبيب قلبي اأنا �سئمت املزاح 
بئر العيون جف 

و الدموع تنعم بال�رشاح 
واجل�سد وهن... وا�سمك للمالأ بات مباح

�رش قلبي كان ع�سقك �سيدي
  ال�سفاه خانتني ، بايعت  احلاء حبا

 واالألف اأ�ستاق لك ... الأرتاح
هلم حلبيبتك وا�ستبق النجوم و  الرياح

الأرجع اأنا الفاتنة
حلي االأماين... ومل�سة م�سباح

والأكن روحك 
ولتكن يل بل�سم للجراح

ولنحب احلب وندندن للع�سق 
ولي�سقى الريق ع�سال 

ويهجرين الهزل و  مر�ص الك�ساح 
ولريتد الب�رش ، الأنده ركام احلزن 

خلف باب الفوؤاد لك لينزاح
لنتبادل  مل�سة و قبلة وعناق

والليل ال�سجي  يوؤن�ص وهلة الفراق
 ثم ياأوي اإيل الزمن بدمه املراق

�سيف احلقيقة �سله و�سابك ال�ساق بال�ساق
و األهث اأنا على االأر�ص هاوية

 اأعد �ساعات غربتي 
عن واقع الكذب والنفاق

و اأعجب �سبحان ربي 
من وهم احلب والرتياق

ال احلب �سقاين ما اأردت
 وال الوقت الظامل قد ذاق

ثم اأوا�سل اإنعا�ص قلبي
�سربا... �سربا ...و لله امل�ساق

ها اأنا ذا يا حياة 
بعد ما مزقت كياين فتاة ...فتاة

اأ�سحك على ما ع�ست من تراهات
ها اأنا ذا يا حياة 

اأداعب مزامري االأمل
يف ظالم ليل ال نور له بتاة

ها اأنا ذا يا حياة 
بعد ما ع�ست يف عاملي ثوان 

ومت �ساعات و�ساعات
اأنهكتني ارحميني يا حياة

فقدت ب�سريتي يا قلم ... مل يبق �سوى اأمل ... اأمل

�أنني �لقلوب

ان هذا اجلدب �سيمتد عمرا اخر.. 
الوجلة  اال�ثثسثثوات  حينها  غمغمت   

املرعوبة ، ثم هتف �سوت واهن ..
- وما الذي تطلبه االألهة يا ب�سارة ؟ ..

ورفعت  ر�سوماتها  يف  الكاهنة  تطلعت   
ال�ساهمني  وجثثوه  يف  حدقت  ثم  كفيها 
وقد  مرتعد  اأ�سم  ب�سوت  وقالت  حولها 

ك�ست غربة املوت اأخاديد وجهها ، 
اال  النبع  يتفجر  ال   ، العظيم  اإيل*  اإيه   -
من  اال  للجرباء  برء  ال   ، احلماأ  عني  من 
تفتح  يوم   ، العظيم  اإيل  اإيه   ، �سديدها 

اأرتاج* الغفران .. 
 وخرت راأ�سها ويداها ، ثم ران ال�سمت ، 
اأرجاء اخليمة  وما لبثت ان ت�ساعدت يف 
 .. والياأ�ص  الت�ساوؤل  همهمات  وحولها 
ملح  من  اآخر  اإي�ساف  كان  الطرف  ويف   ،
ما  تعلم  كاأنها  راأ�سه  ت�سق  العرافة  نظرة 

يجول بها .. 
طاف اخلرب �رشيعا بني جنوع* ال�سحراء ، 

امل�سوؤومة  الروؤيا  تاأويل  االفواه  وتناقلت 
ليحل  حمرما  فعال  تطلب  االلهة  باأن   ،
كان  كما   ، اجلدب  عنهم  وترفع  ر�ساها 
 ، اخللد  ورق  من  اكل  يوم  اأبيهم  فعل 
يكن  ومل   . الكون  وكان  احلياة  فاأنبثقت 
املحرم  الفعل  ذلك  كنه  ما  يعرب  ان  الأحد 
اأرتثثاج  فتح  موعد  ماهو  اأو  املطلوب 
ميلك  ال  م�ستحكمة  لعنة  اإنها   ، الغفران 

 . احد مفاتيحها 
منذ ان منعوا عنه نائلة ، وجحدوا حبهما 
ان  وعثثزم   ، قومه  باآلهة  اي�ساف  كفر   ،
اأبى ان ين�سفه  اإيل ، بعد ان  يهجر عبادة 
 ، بلياليها  له �سبعا  بات ي�سلي  فيها وقد 
، وكان  ونحر عنده جمله االبلق �سفوان 
نفورا  اال  ذلك  كل  زاده  فما   ، عينه  قرة 
اي�ساف  نف�ص  يف  ذلك  خلف   ، وق�سوة 
اأعظم اخلراب ، فوّطن قلبه ان يتحول عن 

اإيل اىل عبادة اإلهته نائلة .
حتى   ، العرافة  جمل�ص  ينف�ص  كاد  ما   
ن�سب  نحت  ليتم  مغارته  اي�ساف  ق�سد 
انه   ، يديه  بني  احت�سنها  وقد  معبودته 
ومن   ، يحب  من  عبادة  يف  غايته  يجد 
فوؤاده  غ�ست  من   ، يحبها  ان  اال  ميلك  ال 
، وا�ستبدت بجوارحه ، من ال تغيب عن 
يف   ، نهار  يف  او  ليل  يف  �ساعة  خاطره 
لناظريه  تتبدا  من   ، منام  يف  او  يقظة 
انى وىل وجهه ، من ترت�سم بني حجارته 
، كاأمنا يزيح عنها غاللة ال اكر  واإزميله 
يداه و�سمعه وب�رشه وكل  تتخللها  ، من 
كيانه ، فال يفقد من االح�سا�ص بها �سيئا 
، وال يغيب عن �سهودها طرفة عني ، هي 
معبوده الذي اذهله عن كل ما �سواها .. .. 
خيمة  يف  انثثتثثوى  وكثثمثثا   ، قثثابثثل*  يف 
اح�سانه  بني  نائلة  ن�سب  كان   ، العرافة 
 ، بعريين  اي�ساف  فاأعد   ، للم�سري  جاهزا 
واحد لركوبه وحمل متاعه واالخر افرده 
 ، احلج  موعد  عن  هالل  وقبل   ، للن�سب 
 ، القرى  ام  قا�سدا  ُجرُهم*  ركب  انطلق 

فلما   ، ليلة  وع�رشين  اإحدى  بعد  فبلغها 
االربعة  ابوابها  كانت   ، عليها  ا�رشفوا 
 ، �سوب  كل  من  القبائل  بوفود  تزدحم 
حمفة  على  وحممول  وما�ص  راكب  بني 
به  جثثيء  �سبي  وبثثني   ، لل�سفاء  طالبا 
يف  طامع  وهرم  املبجل،  اإيل  يد  لتباركه 

�سفح االحبار لينال ميتة رحيمة .
اإي�ساف منتحيا  ، كان  احلج  ليال  ثالث  يف 
البيت  وفقها  من  يطالع   ، قريبة  بربوة 
يف  املتحلقني  وطء  يخف  ان  وينتظر 
غطى  وبجانبه   ، الكعبة  حول  طوافهم 
 ، اح�سانه  بني  نائلة  ن�سب  ا�سود  باإزار 
يتحني فر�سته لتنفيذ ما عقده يف خاطره 

داخل خيمة العرافة .
 ، مدرجه  �سهيل*  وارتقى  الليل  هجع 
ويف   ، القوم  حركة  خفت  البيت  وحول 
االنحاء ارتفع رغاء وهدير االبل التي بداأ 
اثناء  ويف   ، للمغادرة  يعدونها  ا�سحابها 
و  �سوادا  تاأتزر*  امراأة  اإي�ساف  ملح  ترقبه، 
�سريها  حتث   ، الف�سة  من  نطاقا  ت�سع 
واحدة وهب  ، مل يرتدد حلظة  البيت  قبلة 
 ، الربوة جتاهها  نازال  قلبه يعدو وي�سبقه 
واإن  نائلة  ريح  يخطيء  ان  فوؤاده  ماكان 
 ، النحيل  اأوهن من نور �سهيل  على نور 
، ويطلب  مل يفته ان يتنكب ن�سبه خلفه 

معبودته وقد الحت له بعد دهر .  
 ، البيت  ودلفت  الدرجات  املثثراأة  ارتقت 
داخل  اي�سا  اي�ساف  كان  حلظات  وبعد 
ح�ساها  واتقد   ، مبهوتة  اإلتفت   ، احلرم 
ان  قبل  حتى  عرفته  ثم   ، لوهلة  بالرعب 
فاأفلت   ، يديه  بني  ووقعت   ، لثامه  مييط 
�سفيتها  وا�ستلم   ، كاهله  عن  الن�سب 
ار�سا  وانطرحا   ، املجو�ص  نار  من  باأحر 
�سكن  مثثا  جمر  مثثن  عليها  يفرغان   ،
الفجر  جنمة  انفلقت  حتى   ، فوؤاديهما 

ع�ستار . *
ثم   ، ال�سحى  �ساعة  البيت  احلرب  دخل 

خرج �سائحا نائجا باأعلى عقريته ،

 ، ال�سالح  اهل  يا  هلموا   .. ايل  هلموا    -
هلموا انا هالكون وقدا�سة اإيل  .. 

 ويف حلظة ،  كان �سحن الكعبة ال يرى 
كبري  �سوت  ودوى   ، قثثدم  موطاأ  فيه 

الكهان ..
فعلتم  ما  انظروا   ، قوم  يا  هلكتم  لقد    -

بفجوركم 
ن�سب  فبدا   ، البيت  باب  عن  وتنحى   ..  
كما  عاريني  وهما  امراأة  يحت�سن  رجل 
االفواه  ففغرت   ، مرة  اول  ابواهما  خلق 
وتعالت دمدمات الغ�سب واللعنة ، وقال 

قائل من جرهم ..
البغي  وتلك  اي�ساف  الفا�سق  هثثذا   -

مع�سوقته نائلة  .. 
 .. و�سوتان   ، اخر  �سوت  القول  واكد 
تتبعهما اللعنات ، وعقب كبري الكهان ..
- قد فجرا داخل احلرم ويف ال�سهر احلرام 
واخلزي  العقاب  فناال   ، احلرام  والليلة   ،
ايل  غفرانه   ،  .. حجرين  ايل  وم�سخهما 

، .. ايه ايل غفرانك و�سفحك  . .. 
فردد القوم ال�سالة ..

- غفرانك ايل .. غفرانك و�سفحك 
الغيم  تكاثف  حتى   ، يفعلون  كادوا  وما   
ال�سم�ص  وك�سفت  ال�سماء  وجه  واحتقن 

، حينها نادت العرافة من ركن ق�سي ..
 ، بلغك  قد  نذرك  هذا   ، اإيل  بوركت   ..  -
وهذا وعدك قد مت .. اب�رشوا يا قوم ، لقد 
، ورفع �سخطه  ايل عن عطيتكم  ر�سي 
ان تنحروا عند  ، وارت�سى لكم   .. عنكم 

الن�سب الذي انهى جدبكم .. 
الوجوه  فاأب�رشت   ، كلماته  العرافة  امتت   
وتتربك  الن�سب  حتمل  االيادي  وامتدت 

به .. 
  ، �رشقا  القرى  ام  يلي  مما  اجلبل  اأعلى  يف 
يغيبان  جملني  على  ونائلة  اي�ساف  كان 
املتدفق  املطر  ا�ستار  بني  �سريهما  يف 

ارتاال من ال�سماء .

�إلــى جميــع �الأقــــالم
طريق  عن  ...ر��شلونا  وم�شاهماتكم  مو��شيعكم   ال�شتقبال    ، �أرحب  ف�شاء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �الأدبية  م�شاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    لربيد �اللكرتوين للجريدة�

فـــد�ك �أبــي.. 
 لوال تلك التجاعيد

 على
وجهك اأبي

ملا ر�سمت ال�سعادة
 على وجهي

فداك
اأبي كل خطوط 

�سعادتي. 
و�سجدت على اأقدامك

نا�سيتي
و ماملكت يدي

     وفداك
الروح �ساغرة 

راكعة
حتت تراب نعليك

�سيدي
وعواملي امام حمراب

قد�سك
     الدري

الوية اأعناقها
اإذ كرامتي… 

كاناء فارغ من دون �سيء
فارغات كفوف يدي

 اأمام
بحر يفي�ص ندى

كثيب

وحنان فائق الطيب
ندي

جناح ذيل اليك م�رشج
 بالذل

 املبني اأبي
امري

   �سباحاتي.. 
واأ�رشاق م�سااأتي باأ�رشها 

عينيك
�سم�سي  اأبي

لوالك 
مل اأكن والدي

ولوال
خطوط وجهك االأنيقة

ما
�سحكت عني يل

   يا اأبي… 
ف�سيدي املبجل انت

وقائدي
      ووالدي..

يا�رش �سعادتي وفخر
قيامتي.. 

اأفديك اأبي.. 
  

بقلم.. 
عالوي لفتة علوان

الع راق
مبنا�سبة يوم االب العاملي

جفت �لينابيع ، ونزحت* �لغدر�ن وق�شت �حلجارة و�شارت �عمارها تعد بالقرون وهي مل تبلغ �شنني �لفطام بعد .. ..
يف خيمة �لعر�فة حتلقت �لوجوه �مل�شققة ، حول كفيها وهما تر�شمان خطوط ��شتنطاق �ملا�شي و�الآتي ، ثم بعد �أن �أينع لب �ل�شم�ص ، قالت ب�شوت يكاد يختنق.

باقة من اليا�سمني ....اأقدمها لِك يف هذا 
ال�ستاء اجلميل

ياأمرِك دهري باأن تتقبلينها
بحلوها ومرها......وبلونها العليل

.....................
رقم  ورٌد...وثانيهما  العطاء  اأول  كان  اإن 

الهاتف
فهما لعلمِك ...اأكرب دليل

عن اأين ال اأزال اأحفر قناة خزامية
من بحر قلبي.....اإىل �سحراوؤِك والنخيل

.....................
جعلتني رحلتِك املكوكية املر�سومة 

 باأنامل الليل......اأقارع امل�ستجيل
جعلني غالف �سيقان الورد

كلماتها  حب...اأكتب  ق�سة  اأعظم  اأبثثداأ 
على

�سفافية البال�ستيك...مت�سبثا بالتذييل
ورغم كل اأهوال االأمطار والريح

م�سيت اأدفع اخلطوة تلوى االأخرى
مظلتي �سحكِك امل�سرت�سل

وحذائي...ب�سُمِك البديل

حتفة �الأنظار

                                              �خلطيئة �ملقد�شة

بقلم/ عبد �لقادر جالجل        

خاطرة

�شعر / جمال ن�شر�هلل

ق�شة ق�شرية/

بقلم/د.عالوي لفتة علو�ن �لعر�ق

بقلم: مر�د �لعمري
------------------

�سيء موؤ�سف اأن تفقد اإن�سان كان بالن�سبة لك كل �سيء يف هذه احلياة.. وتكون حلظة الوداع اآخر �سيء ت�ستطيع 
تذكره..؟ وجتل�ص وحيدا �سارد الذهن تنظر اإىل الزاوية التي تذكرك به واملكان من بعده �سار موح�ص وكئيب لقد

حلت عليه لعنة اأبدية. وكان املكان الذي عهدته يف املا�سي جميل بعدما كانت حتمل األوان احلياة التي زينت املكان 
وبعد رحيلها �سار كل �سيء نكرة وبغي�ص واأ�سبحت احلياة خالية من عالمات ال�سعادة واالأمل وظلت الذكريات 
تطاردين يف كل مكان اأذهب اإليه واأجل�ص فيه. وقد حملت معي لها اأجمل �سورة يف الكون وكانت بالن�سبة يل 
اأمل هذه احلياة ولكن االآن �سار للحياة ال معنى لها..واأ�سبح املكان معدوم بالن�سبة يل ال اأ�ستطيع العي�ص فيه..

لقد حلت عليه لعنة اخلراب..؟ وعندما اأ�رشقت �سم�ص هذا ال�سباح كانت قد غادرت الدنيا ولن تعود مرة اأخرى.
 وكانت بداية حلياة جديدة مرة..حياة االأموات ..التي مل تكتب يف �سطور هذه الكلمات وجعلت احلياة �سبه اأوراق 

تت�ساقط على حطام االأيام.-

غيــــــاب
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
طبيعي لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات 

الدستورية.
راقية،  بأن اإلعالم رسالة حضارية  3 - وتؤمن 
بيئة  وتزدهر يف  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
بكل حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
للحق  والئها  ومــن  الشعب،  بضمري  ارتباطها 
واحلقيقة، ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل 

دولة القانون واملؤسسات. 
أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتــؤمــن   6
السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 
وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
ضمانات حرية تداول املعلومات ونشرها هو حق 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل 
احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو 
احلقائق  تشويه  أو  بتر  خالل  من  املعنوية  أو 
خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 
ملكا هلا، سواء نشرت  بالسرية، كما أهنا  تصبح 

أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم  الدفاع عن قيم 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة  وأدواهتا 

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية 
إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع احلق 

وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر 
هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير 
، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 

األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، 
اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟
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1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�شر والإ�شهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا الإعالمي

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

حفرة كبرية 
مقابل 

�ملدر�شة �لعليا 
لالأ�شاتذة 

بورقلة دون 
�لتفاتة 

من �جلهات 
�مل�شوؤولة

�صــورة وتعلــيـق

�لك�شف عن كيفية تعقب �أدمغتنا 
موقع �الأ�شخا�ص �الآخرين ب�شكل 

غريب ومثري لالهتمام!
يتضح أن أدمغة اإلنسان تشكل موجات 

دماغية متشاهبة بشكل خميف يف 
اإلدراك املكاين عند التنقل، واكتشف 

العلماء هذا بفضل ابتكار طريقة لفحص 
أدمغتنا أثناء احلركات احلرة، بدال 

من االستلقاء. وأوضح جراح األعصاب 
نانثيا سوثانا، من جامعة كاليفورنيا، 

لوس أجنلوس: “نتائجنا تشري إىل أن 
أدمغتنا ختلق توقيعا عامليا لوضع أنفسنا يف مكان شخص آخر”. وكشفت دراسات 

سابقة أجريت على الفئران أن موجات دماغية منخفضة التردد تساعد القوارض على تتبع 
مواقعها عند استكشاف مكان جديد - من خالل حتديد حدود املكان، كما مت حتديد موجات 

مماثلة لتحديد احلدود عند البشر، ولكن فقط عندما يتنقلون يف بيئة افتراضية بينما 
جيرون عمليات مسح الدماغ. وقال عامل األعصاب ماتياس ستانغل، من جامعة كاليفورنيا 

يف لوس أجنلوس: “أردنا التحقق يف هذه الفكرة لدى األشخاص - واختبار ما إذا كان 
بإمكاهنم أيضا مراقبة اآلخرين بالقرب منهم - لكن التكنولوجيا احلالية أعاقتهم”.لذلك 
ابتكر ستانغل وزمالؤه ماسحا متنقال للدماغ، يتكون من حقيبة ظهر مزودة جبهاز كمبيوتر 
يتصل ال سلكيا بأقطاب كهربائية مزروعة يف الدماغ )نظام يسمى ختطيط كهربية الدماغ 
داخل اجلمجمة(، ملساعدهتم يف دراسة كيفية تشكل أدمغتنا واسترجاع الذكريات املكانية، 

وكان موضوعهم مخسة مرضى مصابني بالصرع، وُزرعت بالفعل أقطاب كهربائية يف أدمغتهم 
للمساعدة يف السيطرة على نوباهتم، وتكمن هذه الغرسات يف الفص الصدغي اإلنسي - ُيعتقد 

أن أجزاء الدماغ لدينا تشفر الذكريات املتعمدة طويلة املدى واإلدراك املكاين.
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�شقوط �شخ�ص من �لطابق �خلام�ص 
لعمارة يف طور �الإجناز بق�شنطينة 

تدخلت إسعافات احلماية املدنية التابعة للوحدة 
الرئيسية بن عطاء اهلل حممد الشريف بعلي منجلي 

يف حدود الساعة 15 و57 د بالتوسعة الغربية 
للمدينة اجلديدة علي منجلي وذلك من أجل حادث 
سقوط الضحية “ب- ر” من جنس ذكر يبلغ من 
العمر 35 سنة من الطابق اخلامس لبناية يف طور 

اإلجناز، الضحية تويف بعني املكان ومت تأكيد وفاته 
من طرف طبيب احلماية املدنية ونقله إىل مصلحة 

حفظ اجلثث مبستشفى علي منجلي.

�إجالء 16 �شائحا 
علقو� بجبال بابور

مت إجالء 16 سائحا من أعايل جبال بابور من 
بينهم عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بصدد 
التخييم باملنطقة .وأكد األمني العام لدائرة 

البابور خالد خليفت بأن عملية البحث انطلقت 
بعد تلقي مكاملة هاتفية مستعجلة تفيد بوجود 
16 مواطنا بأعايل جبال بابور بصدد التخييم 

من بينهم عائلة تضم أطفاال، ومت تشكيل 
خلية أزمة مستعجلة ضمت رئيس ذات الدائرة 

وعناصر اجليش الوطين الشعيب والدرك الوطين 
ومصاحل املجلس الشعيب البلدي باإلضافة إىل 

مواطنني متطوعني، ومت التنقل إىل منطقة 
البطحة الواقعة مبرتفعات جبال بابور ليتم 

العثور على مكان ختييم مجيع السياح مبا فيهم 
العائلة وإجالؤهم مجيعا. ويتعلق األمر بـ 10 

مواطنني من والية سطيف و6 آخرين من والية 
عنابة .

عمود كهربائي يحدث حالة هلع 
كبرية ب�شيدي عمار يف عنابة !
وسط  كبرية  هلع  حالة  كهربائي  عمود  أحدث 

واملتواجد  عمار  بسيدي  مسكنا   580 حي  سكان 
منه  تنبعث  حيث  “ج”  العمارة  من  بالقرب 

خطرا  يشكل  ما  وهو  قوية  كهربائية  شرارة 
مجعية  وقامت  والسكان،  املارة  على  كبريا 

عمار  سيدي  “مري”  بإخطار  مسكنا   580 حي 
الكهرباء  ومؤسسة  احلجار  دائرة  ورئيس 

 5 يوجد  أنه  خاصة  اخلطر  هبذا  للشرق  والغاز 
شرارات  منها  تصدر  احلي  يف  كهربائية  أعمدة 

للنفوق  وبقرة  كلب  تعرض  وأن  وسبق  كهربائية، 
كهربائية. بصعقة  إصابتهما  بعد 
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تعميم �ل�شريفة �الإ�شالمية يف مترن��شت و�لبي�ص وتندوف
البنك الوطني اجلزائري اأطلق ن�شاط ثالث وكالت بها

ك�شف البنك الوطني اجلزائري، عن اإطالق ن�شاط ال�شريفة الإ�شالمية على م�شتوى ثالث وكالت جديدة، جمددا التزامه بتعميم هذا 
الن�شاط على جميع وليات الوطن.

وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان: 

بينهم الأم وابنها القا�شر

لوؤي/ي
----------------------

البنك،  اأفاد بيان  ويتعلق الأمر، ح�شب ما 
البي�ص  وكالة   ،"473" مترنا�شت  بوكالة 
وباإطالق   ."411" تندوف  ووكالة   ،"726"
ن�شاط ال�شريفة الإ�شالمية بهذه الوليات 
اجلزائري  الوطني  البنك  يكون  الثالث 
الن�شاط  هذا  بتعميم  بالتزامه  اأوفى  "قد 
عرب كامل الرتاب الوطني تزامنا مع نهاية 
2020". وباحت�شاب الوكالت الثالث  �شنة 
ملنتجات  امل�شوقة  البنك  وكالت  عدد  فاإن 
ال�شريفة الإ�شالمية عرب الرتاب الوطني 
 48 على  مــوزعــة  وكــالــة،   63 اإىل  يرتفع 
ولية. و يعني هذا الإجناز حتقيق �شعف 

كان  حيث  مبدئيا،  امل�شطرة  الأهــــداف 
بـ32  الن�شاط  اإطــالق  هو  املر�شوم  الهدف 
و  ولية.   20 م�شتوى  على  منت�شرة  وكالة 
املنتجات  من  وا�شعة  باقة  البنك  يقرتح 
ال�شرعية  الهيئة  طــرف  مــن  املعتمدة 
للبنك والهيئة ال�شرعية الوطنية لالإفتاء 
ت�شمل  والتي  الإ�شالمية،  املالية  لل�شناعة 
الطلب،  حتت  للودائع  الإ�شالمي  احل�شاب 
ح�شاب  الإ�ــشــالمــي،  ــــاري  اجل احلــ�ــشــاب 
التوفري  حــ�ــشــاب  ــي،  ــالم ــش الإ� الــتــوفــري 
ال�شتثمار  ح�شاب  "للق�شر"،  الإ�شالمي 
الإ�شالمي غري املقيد، املرابحة العقارية، 
وكــذا  الإجــــارة  للتجهيزات،  املــرابــحــة 

املرابحة لل�شيارات.

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
ــن زيــــان، يـــوم الإثــنــني  عــبــد الــبــاقــي ب
اإن�شاء مركز للبحث يف  اأن  بولية اجللفة 
عا�شور  زيان  بجامعة  الرعوية  الفالحة 
"يجعل منها قطب اإمتياز يف هذا املجال". 
املوؤ�ش�شة  لهذه  زيارته  لدى  الوزير  وقال 
تد�شني  على  ــرف  ــش اأ� حيث  اجلامعية، 
العلمية  "التطورات  باأن  بحثية،  مرافق 
مت  التي  البحثية  وكذا  والبيداغوجية 

ل�شيما  اجلامعة  هذه  يف  عليها  الوقوف 
الفالحة  يف  للبحث  مركز  تد�شني  منها 
وموؤهالت  قدرات  بوجود  ينبئ  الرعوية 
اأن  من  �شتمكنها  الولية،  بهذه  معتربة 
الفالحة  يف  الإمتياز  اأقطاب  اأحد  تكون 
ذات  يف  زيـــان،  بــن  ــاف  واأ�ــش الرعوية". 
"هذا املركز البحثي ي�شتطيع  اأن  ال�شياق، 
الفالحة  ميدان  يف  تناف�شية  ي�شمن  اأن 
ا�شتعمال  خــالل  من  والدقيقة  الذكية 

عالية  التكنولوجية  والو�شائل  الأدوات 
الدقة". واأ�شار اإىل اأن اإن�شاء مركز البحث 
يعود  باجللفة  الــرعــويــة  الــفــالحــة  يف 
كمنطقة  لها،  الإ�شرتاتيجي  موقعها  اإىل 
الرطبة  املناطق  بني  وحمورية  مركزية 
لرثوة  وامتالكها  اجلافة  و�شبه  واجلافة 
الأوىل  املــرتــبــة  يف  ت�شنفها  حيوانية 
وطنيا ووجود روؤى اإ�شرتاتيجية م�شطرة 
�شلفا. كما يعول على هذا املركز – ي�شيف 

وحت�شني  اجليني  التنوع  درا�شة   - الوزير 
الرعوية  للنباتات  والتكيف  ال�شاللت 
يف  الــذكــيــة  التكنولوجيا  وا�ــشــتــعــمــال 
النباتي  الإنتاج  تقنيات  وحتيني  حتديث 
واإدخال  والري  ال�شقي  اأ�شاليب  وع�شرنة 
الرثوة  اإنتاج  يف  كذلك  حديثة  اأ�شاليب 
ال�شوق  اإحتياجات  لتلبية  احليوانية 

الوطني يف اإ�شتهالك مادة اللحوم. 
ق.و

جلنايات  ال�شتئناف  حمكمة  اأ�شدرت 
يق�شي  حكما  تب�شة  ق�شاء  جمل�ص 
بت�شليط عقوبة الإعدام يف حق املتهم 
متعمدة،  قتل  جرمية  يف  الرئي�شي 
�شجنا  �شنوات   10 عقوبة  اأ�شدرت  فيما 
اأوقعت  بينما  �شركائه،  حق  يف  نافذا 
و15   12 عقوبتي  الأحـــداث  حمكمة 
تفا�شيل  وتعود  قا�شرين،  �شد  �شنة 
يف  التحرير  تناولتها  التي  الق�شية 
وبدايتها  املا�شية  ال�شنة  اإىل  حينها 

متقاعد  ابتدائية  مدير  باختطاف 
النائية  املناطق  اإحــدى  اإىل  وحتويله 
جثة  وتركه  ثليجان  بلدية  بجبال 
يف الـــعـــراء بــعــد قــتــلــه بـــاآلـــة حـــادة 
الذئاب  نه�شته  حيث  �شيارته،  و�شرقة 
املتهمني  بني  ومن   ال�شريعة،  مبنطقة 
ابنها  خم�شينية،  امــراأة  اجلرمية،  يف 
ثالثة  اإىل  اإ�شافة  ورفيقه،  القا�شر 
�شرقة  هدفهم   كــان  اآخــريــن،  �شبان 
اإحــدى  اأ�ــشــواق  يف  وبيعها  الــ�ــشــيــارة 

وجهت  حــيــث   ، املـــجـــاورة  الـــوليـــات 
جلميع املتهمني تهمة تكوين جمموعة 
�شبق  مــع  العمدي  والقتل  اإجــرامــيــة 
بجثة  والتنكيل  والرت�شد  الإ�ــشــرار 
وال�شرقة  والت�شرت  التبليغ  وعـــدم 
ــارة  ــي ــش ــ� ــد ا�ـــشـــرتجـــاع ال ــع وذلـــــك ب
الــدرك  عنا�شر  طــرف  من  امل�شروقة 
الوطني والتي مت بيعها ح�شب املتهمني 
منطقة  يف  �شنتيم  مليون   20 مببلغ 
املتهمون  خن�شلة.  لولية  تابعة  نائية 

الأولية، على  التحقيقات  اأكدوا خالل 
�شرقة  مــردهــا  اجلــرميــة  ـــي  دواع اأن 
اأعاد  الذي  العام  احلق  ممثل  ال�شيارة. 
ال�شنعاء،  اجلرمية  هــذه  وقائع  �شرد 
التم�ص توقيع عقوبة الإعدام يف حق 
مرافعات  اإىل  الكلمة  لتحال  املتهمني، 
املحكمة  هيئة  ــودة  ع بعد  و  الــدفــاع 
الأحكام  اأ�شدرت  املــداولت  قاعة  من 

ال�شابقة.
�شو�شة حممد الزين 

التخدير  يف  الطبيون  ــوان  الأع احتج 
اأمام  اأم�ص  العمومية  لل�شحة  والإنعا�ص 
عدة  عرب  ال�شحة  مديريات  مقرات 
وليات، داعني م�شالح بن بوزيد لتلبية 

مطالبهم واللتزام بوعودها ال�شابقة. 
ال�شحة  مديرية  اأمام  املحتجون  وحدد 
القانون  مراجعة  يف  مطالبهم  بالبليدة 
وطني  معهد  وفتح   ،235/11 الأ�شا�شي 

تقييم  ـــادة  واإع والإنــعــا�ــص،  للتخدير 
تكوين  �شمان  مــع  املــخــدريــن،  �شهادة 
موؤهل. واأكد الغا�شبون اأنه يتعني على 
القانونية  احلماية  توفري  الو�شاية 

لهم عن طريق الإ�شدار الفوري ملدونة 
املهام حلمايتهم من املتابعات القانونية 

والق�شائية.
ق/و

بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة   382 �شجلت 
كورونا  )كوفيد19-( و9 حالت وفاة يف 
ــرية،  الأخ �شاعة   24 الـــ  خــالل  اجلزائر 
ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا    352 متاثل  فيما 
الناطق  ــني  ــن الث هـــذا  عــنــه  ك�شف  ــا  م

فريو�ص  ومتابعة   ر�شد  للجنة  الر�شمي 
كورونا، الدكتور جمال فورار.

احلـــالت  ــايل  ــم اإج اأن  فــــورار  واأو�ـــشـــح 
382  حالة  98.631 من بينها  املوؤكدة بلغ 
حالة   0،9 بـ  تقدر  بن�شبة  )اأي  جديدة 

العدد   بلغ  بينما  ن�شمة(،  األف   100 لكل 
متاثلوا  الــذيــن  للم�شابني  الإجــمــايل 
لل�شفاء 66.214 �شخ�ص والعدد الإجمايل 
 46 حاليا  ويــتــواجــد   .2737 للوفيات  
ــاد  اأف كما  ــزة،  ــرك امل العناية  يف  مري�شا 

16 ولية  اأن  اأ�شاف  الدكتور فورار الذي 
مل  ولية   19 و  حالت   9 من  اقل  �شجلت 
 13 �شجلت  فيما  حالة،  اأي  بها   ت�شجل 

ولية اأخرى 10 حالت فما فوق.
ق.و

اأكد وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، 
يوم الثنني، اأن اجلزائر متلك احتياطي 
تعمل   " جدا  و"مقبول  "معترب"  �شرف 
اآليات تقلي�ص  على عدم تاآكله من خالل 
تقارير  على  رده  يف  و  ال�شترياد. 
�شدرت عن موؤ�ش�شات دولية تفيد بتاآكل 
بدرجة  اجلزائري  ال�شرف  احتياطي 
الوزير  قال  اجلاري،  العام  اواخر  كبرية 
تاآكل  عدم  على  تعمل  "اجلزائر  ان 
يعترب  الذي  احلايل  ال�شرف  احتياطي 
ما  خالل  من  جدا"  مقبول  م�شتوى  يف 
و  ال�شترياد  لتقلي�ص  اآليات  من  ادرج 
تطرق  و  الفواتري.  ت�شخيم  مراقبة 

املوجهة  القرو�ص  اإجمايل  اإىل  الوزير 
 10.913 البالغة  و  الوطني  لالقت�شاد 
من  باملائة   85 بن�شبة  ممنوحة  دج  مليار 
باملائة   14.5 و  العمومية  البنوك  طرف 
ك�شف  كما  اخلا�شة.  البنوك  طرف  من 
للعملة  جديدة  اوراق  ا�شدار  عن  الوزير 
بداية  ال�شوق  يف  طرحها  �شيتم  الوطنية 
العام املقبل. و بخ�شو�ص مكاتب ال�شرف، 
اأكد الوزير ان فتح هذه املكاتب لل�شاكنة 
ل  قانوين"  غري  "اجراء  يبقى  املقيمة 
ال�شرف  مكاتب  اأن  ذلك   ، تنفيذه  ميكن 

موجهة، ح�شبه، لالأجانب اأ�شا�شا.

تخ�شي�ص ميزانية معتربة 
لقتناء لقاح كورونا

لقاح  اقتناء  بكلفة  يتعلق  �شوؤال  حول  و 
على  بالتاأكيد  الوزير  اكتفى  كوفيد19-، 
من  معتربة"  "ميزانية  تخ�شي�ص  مت  اأنه 
الذي  اللقاح  هذا  لقتناء  الدولة  طرف 
"�شي�شرع فيه يف جانفي املقبل"، لكنه مل 

يعط اأرقاما عن هذه امليزانية.
اع�شاء  على  رده  يف  و  اأخرى،  جهة  من 
ن�ص  على  امل�شادقة  قبيل  المة  جمل�ص 
ادراج  ولغر�ص  انه  الوزير  اأكد  القانون، 
تتبع   خالل  من  ال�شفافية  من  املزيد 

ا�شتعمال الأموال العمومية، �شيتم تنفيذ 
من  بداية  اجلديد  امليزانياتي  ال�شالح 
دوليا  معيارا   17 اعتماد  مع    2023 العام 

ينا�شب ال�شياق الوطني .
الوزير  ح�شب   2021 �شنة  �شتخ�ش�ص  و 
املحا�شبي  للنظام  نهائية  �شيغة  لو�شع   ،
اجلديد واإعداد دليل هذا النظام وتعميم 
التكوين على م�شتوى الوزارات واملوؤ�ش�شات 
التابعة لها، م�شيفا باأن م�شروعا ملراجعة 
طور  يف  هو  العمومية  املحا�شبة  قانون 

الجناز و�شيتم النتهاء منه قريبا.
ق.و

�إن�شاء مركز للبحث يف �لفالحة �لرعوية بجامعة �جللفة يجعل منها "قطب �متياز" 

�الإعد�م لقتلة �شاحب �شيارة و�قتالع عينيه و15�شنة ل�شركائه بتب�شة

�حتجاجات �أمام مديريات �ل�شحة

كوفيد19- : ت�شجيل 382 �إ�شابة جديدة، 352 حالة �شفاء و9 وفيات 

�جلز�ئر متلك �حتياطي �شرف "معترب"

اللبناين،  اهلل  حلزب  العام  الأمني  ك�شف 
ال�شعودي  العهد  اأن ويل  ح�شن ن�شر اهلل، 
اغتياله  م�شاألة  طرح  �شلمان  بن  حممد 
ن�شر  وقال  وا�شنطن.  اإىل  زيارته  خالل 
“و�شلتنا  امليادين:  لقناة  ت�شريح  يف  اهلل 
ال�شعودي  العهد  ويل  باأن  تفيد  معطيات 
زيارته  خــالل  طــرح  �شلمان  بــن  حممد 
م�شيفا:  اغتيايل”،  م�شاألة  وا�شنطن  اإىل 
منذ  اغتيايل  على  حتر�ص  “ال�شعودية 
احلرب  منذ  الأدنى  وباحلد  طويل  وقت 
حلزب  العام  الأمــني  واأكــد  اليمن”.  على 
اهلل اللبناين اأن ا�شتهداف قادة حزب اهلل 

اإ�شرائيلي اأمريكي �شعودي م�شرتك.
ق/د

ن�شر �هلل يتهم بن �شلمان 
بالتحري�ص على �غتياله

  

غري  لأطفالنا  املفتوح  اللعب  ف�شاء  اإن   
ومدرو�شة  فاعلة  بــرامــج  عــرب  املهيكل 
مت�ص  اإ�شكالية  اأثــار  الوقت،  �شمن  حتدد 
مركز  هي  التي  الجتماعية  الفئة  هذه 
ال�شوارع  حتول  اإن  ذاته،  امل�شتقبل  اهتمام 
الأطـــفـــال  فــيــهــا  ميـــار�ـــص  مــالعــب  اإىل 
جمتمعي  انتباه  دون  الــدائــم  ن�شاطهم 
ــازل  ــن ــع مـــن خــــالل ت ــق بــخــطــورة مـــا ي
ال�شابطة،  الأطفال عن جمموع تعلماتهم 
نفايات  من  ال�شوارع  خماطر  مع  وتعاملهم 
وتر�شيم  مــركــبــات  ــــدى  اإح يجعلونها 
كذا  حار�شهم،  منطقة  وحتديد  ملعبهم 
ال�شوارع  لعبة  يف  مقايي�ص  فر�ص  عــدم 
فــكــل الــبــنــيــات الــفــزيــولــوجــيــة لــهــا حق 
بيتا  ال�شارع  امتالك  �شريطة  امل�شاركة 
غري  املمار�شة  هذه  فانعك�شت  قرابة،  اأو 
�شحتهم  على  الأطفال  وعي  يف  املدركة 
ـــار  الآث وجمــمــل  والنف�شية  اجل�شمية 
الظاهرة  هذه  ت�شببها  التي  الجتماعية 
والجتماعي  الثقايف  امل�شتوى  اإن  لهم. 
التن�شئة  موؤ�ش�شات  وجمــمــوع  لــالأ�ــشــرة 
هذه  خــطــورة  يــدركــوا  مل  الجتماعية 
ال�شحة  على  احل�شارية  غري  الظاهرة 
ملجموع  تــقــبــلــه  يف  لــلــطــفــل  الــنــفــ�ــشــيــة 
يف  تنظيم  من  يعي�شها  التي  املتناق�شات 
يف  قيم  اإىل  مدر�شته  يف  �شبط  اإىل  منزله 
لعبة  يف  قيوده  كل  من  حترر  اإىل  م�شجده 
التي  اجل�شمية  الأخــطــار  كــذا  �شارعه، 
حــذاء  ــدون  ب فاللعبة  الأذى  بــه  ُتلحق 
واحلكم  البناء  بحجارة  امللعب  وتر�شيم 
عن  ــني  ــارج اخل الــ�ــشــارع  م�شتعملو  هــم 
تعرف  ل  الأحيان  من  كثري  ويف  اللعبة 
فيها،  امل�شتغل  العنف  مــن  اللعبة  ــوع  ن
النف�شية  ــب  ــوان اجل الــظــاهــرة  لتتعدى 
الجتماعية  النتائج  تلك  اإىل  واجل�شمية 
والرف�ص،  القبول  والتعلم،  الرتبية  يف 
اإن  والهدف.  الو�شيلة  والغاية،  احلاجة 
اأن  يجب  التن�شئة  مهمتها  والتي  الأ�شرة 
عليها  واأن  الأجيال  اأمانة  لديها  اأن  تدرك 
توفري  على  املقت�شر  غري  دورها  تعي  اأن 
واإمنا  ــدواء،  وال اللبا�ص  وال�شرب،  الأكــل 
على  والقيم،  اللفظ  تقومي  على  اأي�شا 
وعلى  وال�شبط،  الوقت  وال�شارع،  اللعبة 
الريا�شة  ممــار�ــشــة  يف  ــاء  ــن الأب اأحــقــيــة 
جمموع  اإن  جتاههم،  م�شوؤولياتنا  وحتمل 
عليها  الجتماعية  التن�شئة  موؤ�ش�شات 
وعلى  �شعبا  لي�ص  احلل  اأن  اأي�شا  تعي  اأن 
�شحي  مناخ  خللق  يتفاعل  اأن  اجلميع 
ال�شروط  جمــمــوع  على  يحتوى  مــالئــم 
والريا�شة.   اللعبة  يف  عليها  املتعارف 
اجلهود  كــل  ت�شافر  اإىل  يحتاج  فــالأمــر 
ــج  ــربام وال اخلــطــط  ــع  ــش وو� املجتمعية 
التي  الــظــاهــرة  هــذه  ملــعــاجلــة  الكفيلة 
التثقيف  عرب  اأخرى  جمتمعات  جتاوزتها 
اأزقة  بال  طفولة  ل  حقيقة  واإنه  والوعي 

�شيقة. ال�شوارع  ولكن 

بقلم : �الأ�شتاذ رقيق عبد �هلل

�لطفولة... 
ولـعبة 
�ل�شو�رع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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