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للجماعات االإرهابية بعني الدفلى

مقابل  لل�سراء  دينار   162.12
للبيع دينار   162.16

قتيل و15 جريحـــــا يف ا�ستبـــاك م�سلح بني عائلتني بتيــــــارت
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حي الرمال بعا�سمة الوالية 
يغرق يف مياه ال�سرف ال�سحي

التعليم االإلكرتوين 
ي�ستقطب م�ستثمرين �سبابا 
يف جمال االقت�ساد الرقمي 
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فيما توفيت زوجته بعد �سماعها الفاجعة

العثــــــــور على جثة 
اأربعينـــــي متوف �سنًقا 
مب�سكنه العائلي بالوادي
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طرقات وطنية ووالئية 
مقطوعة ب�سبب الثلوج

ت�سطري رزنامة جديدة ل�سب 
معا�سات املتقاعدين

تن�سيق بني اأربع وزارات 
القتنــــاء لقاح "�سبوتنيك" 

الرو�ســـــــــــي
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كنفدرالية اأرباب العمل تطالب بتعميم الرقمنة للتحرر من االقت�ساد الريعي

احلكومة تعول على �سادرات بـ 4 
مليار دوالر خارج املحروقــــــات

03

"+ "�أوبك  �تفاق  بعد  �ضهر�   11 منذ  لها  م�ضتوى  �أعلى  يف  �لنفط  • �أ�ضعار 
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اجلزائر- كرواتيا 

وزارة ال�سحة تعتمد عالجا جديدا للم�سابني باالأمرا�ص العقلية

حممد علي 
-----------------

و�إ�للصللاح  �ل�صحة  وز�رة  �صادقت 
�إدخللال  على  و�ل�صكان  �مل�صت�صفيات 
بللالأمللر��للض  للم�صابني  جديد  عللاج 
م�صت�صفى  مللع  بالتن�صيق  �لعقلية، 
حيث  �لبليدة،  بولية  فانون  فر�ن�ض 
�أو�للصللح بللهللذ� �خللل�للصللو�للض �لللنللاطللق 
فريو�ض  ومتابعة  ر�صد  للجنة  �لر�صمي 
»جمال  �لربوفي�صور  �مل�صتجد  كورونا 
�نطلق  �جلللديللد  �لللعللاج  �أن  فللللور�ر« 
فر�ن�ض  م�صت�صفى  م�صتوى  علللللى 
لتجريب  حمطة  كاأول  بالبليدة  فانون 
تكوين  �صي�صبقه  �لذي  �جلديد  �لعاج 
موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  متخ�ص�ض 
�ملزيد  معرفة  ق�صد  �أخرى  ��صت�صفائية 
تعميمه  قبل  �جلديد،  �لعاج  هذ�  عن 

�ل�صت�صفائية. �ملوؤ�ص�صات  باقي  على 
�ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  وبخ�صو�ض 

�لعاج  �لن�صاط  من  �صت�صتفيد  �لتي 
�ل�صحية  �ملللر�كللز  �صتعرف  �جلللديللد، 
�لعقلية  �لأمللر��للض  لللعللاج  �خلللا�للصللة 
م�صت�صفيات  �إىل  حتويلها  ينتظر  �لتي 
عن  �لأول  �مل�صوؤول  من  بقر�ر  عامة 
�لرحمن  »عبد  �لربوفي�صور  �لقطاع 
خا�صة  �جلديد،  �لعاج  من  بوزيد«  بن 
حتويل  م�رشوع  �لوزير  �أطلق  �أن  بعد 
�لأمر��ض  م�صت�صفيات  من  باملئة   80
مربز�  عامة،  م�صت�صفيات  �إىل  �لعقلية 
بودو�و  م�صت�صفى  �أن   �صابق  وقت  يف 
قريبا  �صيكيف  �لعقلية  لللاأمللر��للض 
للطفل  عموميا  م�صت�صفى  لي�صبح 
مو�صحا  وغللريهللا،  �لبطن  و�أمللر��للض 
 20 �صترتك  �إد�رتللله  �أن  �ل�صياق  يف 
�ملخ�ص�صة  �مل�صت�صفيات  من  باملئة 
�صيتم  فلليللمللا  �لللعللقللللليللة،  لللاأمللر��للض 
�خلا�صة  �لأخللرى  �مل�صت�صفيات  حتويل 
�صحية  مر�كز  �إىل  �لعقلية  بالأمر��ض 
�حتياجات  �صد  بهدف  �خلدمات  متنوعة 

�ملو�طنني.
�جلديدة  �ل�صحية  �ملن�صاآت  وحللول    
�لتي  �ل�صحي  �لن�صاط  بهذ�  �ملتعلقة 
�أنه  �لوزير  �أكد  قريبا،  ت�صليمها  ينتظر 
موؤ�ص�صة  �إجناز  �أ�صغال  من  �لنتهاء  مت 
�لأمر��ض  يف  متخ�ص�صة  ��صت�صفائية 
�رشير�   120 ��صتيعاب  بطاقة  �لعقلية 
��صتكمال  يف  ي�رشع  كما  بللبللودو�و، 
�لإجللللر�ء�ت �لللازمللة لنللطللاق �إجنللاز 
يف  متخ�ص�صة  ��صت�صفائية  موؤ�ص�صة 
��صتيعاب  بطاقة  و�لطفل  بالأم  �لتكفل 
80 �رشير� ببومرد��ض، يف حني ��صتفادت 
هلللذه �لأخللللرية مللن ملل�للرشوع لإجنلللاز 
ببومرد��ض،  �رشير�   240 م�صت�صفى 
%25، يف حني  �إجنازه  ن�صبة  بلغت  حيث 
م�صت�صفى  �إجناز  �أ�صغال  بعد  تنطلق  مل 
وذلك  �خل�صنة،  بخمي�ض  �رشير�   60
خا�صعا  ز�ل  ما  �مل�رشوع  لكون  ر�جع 
 ،2015 �صنة  منذ  �لتجميد  لإجللر�ء�ت 
طرف  من  �ملنتهجة  �ل�صيا�صة  �إطار  يف 

�لعمومية،  �لنفقات  لرت�صيد  �لدولة 
�أول  له  �ملخ�ص�صة  �لأر�صية  �أن  كما 
هكتار   2 بل  م�صاحتها  و�ملقدرة  مللرة، 
لفائدة   2016 �صنة  حتويلها  مت  قللد 
ما  وهو  م�صاكن،  لبناء  عدل  موؤ�ص�صة 
حتويل  قللر�ر  �تخاذ  �إىل  بالوز�رة  دفع 

�ملتخ�ص�صة  �ل�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صة 
�إىل  بللبللودو�و  �لعقلية  �لأمللر��للض  يف 
�أجل  من  ��صت�صفائية  عمومية  موؤ�ص�صة 
�ل�صت�صفائية  �ل�صحية  �لتغطية  �صمان 
�لتي  للولية  �لغربية  �جلهة  ل�صكان 

كبري. �صكاين  بتعد�د  تتميز 

اأدخلت وزارة ال�سحة وال�سكان، عالجا جديدا يخ�ص امل�سابني باالأمرا�ص العقلية، بالتن�سيق مع خرباء م�ست�سفى فران�ص فانون بالبليدة، اأين �سيعرف هذا االأخري اأوىل حمطات جتريب العالج، 
والذي �سي�سبقه تكوين متخ�س�ص ملعرفة املزيد عن العالج اجلديد، يف حني �سيتم تعميم العالج تدريجيا على م�ستوى باقي املوؤ�س�سات ال�سحية. من جهة اأخرى، �سرعت الوزارة الو�سية يف حتويل 

م�ست�سفيات االأمرا�ص العقلية اإىل موؤ�س�سات �سحية عمومية.

�سيتم تعميمه عرب كامل املوؤ�س�سات ال�سحية تدريجيا

حجز 16 قنطارا من املخدرات باحلدود مع املغرب خالل اأ�سبوع
حجز  عن  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  ك�صفت 
 16 لل  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ض  عنا�رش 
�ملعالج  �لكيف  مللن  كلغ  و20  قنطار� 
و�أبرزت  �ملغرب.  من  قادمة  �أ�صبوع  خال 
�لدفاع  للللوز�رة  �لأ�صبوعية  �حل�صيلة 
28 تاجر خمدر�ت،  �أنه مت توقيف  �لوطني 
عدة  على  مللوزعللة  �لعمليات  وجلللاءت 
�أوقفت  �إذ  �ملغرب،  مع  باحلدود  وليللات 
عمليات  خال  للجي�ض  م�صرتكة  مفارز 
متفرقة بالنعامة 3 جتار خمدر�ت وحجزت 
�ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�ما   844،194
يف حني مت توقيف تاجري خمدر�ت بب�صار 
�ملعالج  �لكيف  من  �أخرى  كمية  و�صبط 

مفارز  �أوقفت  كما  كلغ،   605 بل  ُتقدر 
للجي�ض �لوطني �ل�صعبي وم�صالح �لدرك 
�لوطني وحر��ض �حلدود 23 تاجر خمدر�ت 
�لكيف  من  كلغ   170،800 و�صبطت 
�لكوكايني  مادة  من  غر�ما  و127  �ملعالج 
و3070 قر�صا مهلو�صا يف عمليات متفرقة 
ووهر�ن  وتلم�صان  تيمو�صنت  عني  بكل 
وغرد�ية وورقلة وتب�صة وبرج بوعريريج. 
للجي�ض  مفارز  �أوقفت  ثانية  جهة  من 
بكل من مترن��صت وعني قز�م وبرج باجي 
خمتار و�إيليزي، 77 �صخ�صا وحجزت 12 
مركبة و159 مولد� كهربائيا و77 مطرقة 
جتهيز�ت  وكذ�  تفجري  ومعد�ت  �صغط 

�لتنقيب غري  ت�صتعمل يف عمليات  �أخرى 
 38.3 �إىل  بالإ�صافة  �لذهب  عن  �مل�رشوع 
للتهريب.  �ملوجهة  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  طنا 
كميات  تهريب  حماولت  �إحباط  مّت  كما 
كبرية من �لوقود ُتقدر بل 8942 لرت� بكل 
و�لطارف وبرج  �أهر��ض  تب�صة و�صوق  من 
غري  �لهجرة  بخ�صو�ض  �أما  خمتار.  باجي 
غري  مهاجر�   40 توقيف  فتم  �ل�رشعية 
بينهم  من  خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعي 
ومترن��صت  تلم�صان  من  بكل  مغربيا   17
وورقلة و�لنعامة و�صيدي بلعبا�ض وتب�صة 

وبجاية.
ق/و

اجلي�ص يق�سي على 6 اإرهابيني بتيبازة 
خالل اأ�سبوع

نفذت وحد�ت ومفارز للجي�ض �لوطني 
 30 من  �ملمتدة  �لفرتة  خال  �ل�صعبي، 
 ،2021 جانفي   5 �إىل   2020 دي�صمرب 
نتائج  عن  �أ�صفرت  عديدة  عمليات 
�لدفاع  للللوز�رة  بيان  ح�صب  نوعية، 

�لوطني، �أم�ض �لأربعاء.
وف�صا  �لإرهللاب  مكافحة  �إطار  ففي 
�لتي  و�لتم�صيط  �لبحث  عملية  عن 
با�رشها �جلي�ض �لوطني �ل�صعبي مبنطقة 
�لإعان  �صبق  �لتي  بتيبازة  م�صلمون 

على  �لق�صاء  �إىل  �أف�صت  و�لتي  عنها، 
�أ�صلحة   6 و��صرتجاع  �إرهابيني  �صتة 
نارية وكمية من �لذخرية، �أوقفت مفرزة 
للجي�ض �لوطني �ل�صعبي عن�رشي دعم 
يف  �لدفلى،  بعني  �لإرهابية  للجماعات 
من  ر�صا�صني  م�صد�صني  ك�صف  مت  حني 
ذخللرية  وخمللزين  كا�صنيكوف  نللوع 
قنابل   3 وتدمري  وك�صف  �منا�ض،  باإن 

تقليدية �ل�صنع ببومرد��ض.
ق/و

جمل�ص االأمة يعقد جل�سة لطرح اأ�سئلة 
�سفوية على 3 قطاعات اليوم اخلمي�ص

�خلمي�ض،  �ليوم  �لأمللة  جمل�ض  يعقد 
�أ�صئلة  لطرح  تخ�ص�ض  عامة  جل�صة 
عدد  على  �لأع�صاء  قبل  من  �صفوية 
و�صتخ�ص�ض  �حلكومة.  وزر�ء  من 
من  كللل  على  �ل�صفوية  �لأ�صئلة 
بالإ�صافة  و�ملالية،  �لعدل  قطاعات، 
�لعمومية.  �لأ�للصللغللال  وزيلللر  �إىل 

و�صي�صارك خال هذه �جلل�صة، كل من 
�لأع�صاء غازي جابري، �أحمد بوزيان، 
طمر�وي،  حكيم  قي�صاري،  حممود 
علي جرباع، �إ�صافة �إىل حممد �لطيب 
ونور  بوزكري  حميد  �لع�صكري، 

�لدين بالأطر�ض.
ق/و

نحو �سراكة ثنائية يف جمال بناء ال�سفن وتقنيات ت�سمني
 التونة احلمراء

�للصللكللل مللو�للصللوع �للل�للرش�كللة بني 
بناء  وكللرو�تلليللا يف جمللايل  �جلللز�ئللر 
�حلللمللر�ء  �لتونة  وت�صمني  �ل�صفن 
�ل�صيد  وزيللر  بني  مباحثات  حمللور 
�أحمد  �ل�صيدية،  و�ملنتجات  �لبحري 
باجلز�ئر،  كرو�تيا  و�صفري  فروخي 
بيان  به  �أفاد  ما  �إليجا زياليك ح�صب 

للوز�رة.
تو�صعت  فقد  �مل�صدر  ذ�ت  وح�صب 
�لو�صائل  �إىل  �لطرفني  بني  �ملناق�صات 
�لثنائية  �لعاقات  لتقوية  و�ل�صبل 
و�ملنتجات  �لبحري  �ل�صيد  جمال  يف 

�ل�صيدية بني �لبلدين".

كرو�تيا،  �صفري  ��صتعر�ض  �أن  وبعد 
�لتي  �لللكللفللاء�ت  زيللاللليللك  �إللليللجللا 
بناء  جملللال  يف  بلللاده  بللهللا  تتمتع 
ور�صات  من  عليه  تتوفر  ملا  �ل�صفن، 
باآخر  مللزودة  �ملجال  هذ�  يف  ع�رشية 
باده  ��صتعد�د  �أبدى  �لتكنولوجيات، 
�لن�صاط  هللذ�  تطوير  على  للعمل 
متعاملني  مع  بال�رش�كة  �جلز�ئر  يف 
نف�صه  و�ل�صاأن  وخو��ض،  عموميني 
بالن�صبة ل�صعبة ت�صمني �لتونة �حلمر�ء 
كرو�تيا  يف  معترب�  منو�  تعرف  �لتي 
�ل�صعبة،  لتلك  �صامل  تطوير  بف�صل 

يربز ذ�ت �مل�صدر.

�ل�صيد  جمال  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجتدر 
باجلز�ئر  �ل�صيدية  و�ملنتجات  �لبحري 
�لقطاع  برنامج عمل  �إطار  يطمح يف 
�صناعة  تطوير  �إىل   ،)2020-2024(
من  �ل�صفن  و�إ�صاح  لبناء  وطنية 
�أجل ع�رشنة �أ�صطول �ل�صيد �لبحري 
من  ما  وهو  �لوطنية،  للر�ية  �حلامل 
تطوير  لحتياجات  �ل�صتجابة  �صاأنه 
تربية  �لبحار، وكذ�  �أعايل  �ل�صيد يف 

�ملائيات، يو�صح ذ�ت �لبيان.
�ل�صياق  ذ�ت  يف  �لللبلليللان  و�أ�للصللار 
يويل  �لقطاع  عمل  برنامج  �أن  �إىل 
�حلية  �لتونة  لرتبية  خا�صة  �أهمية 
�أجل  من  وذلك  �لت�صمني،  مز�رع  يف 
تخ�ص�ض  �لللتللي  �حل�ص�ض  تثمني 
�للجنة  طللرف  من  للجز�ئر  �صنويا 
�حلمر�ء  �لتونة  على  للحفاظ  �لدولية 

بالأطل�صي.
�للقاء  نهاية  يف  �لطرفان  �تفق  وقد 
�ملتعاملني  بني  ما  لقاءين  تنظيم  على 
�لقت�صاديني لكا �لبلدين، وذلك عرب 
تقنية �لتحا�رش �ملرئي عن بعد، ملناق�صة 
يف  �لقت�صادية  �ل�رش�كة  �إمكانيات 

هذين �ملجالني، ي�صيف ذ�ت �مل�صدر.
ق/و

رزنامة جديدة ل�سب معا�سات املتقاعدين
عن  �جلز�ئر  بريد  موؤ�ص�صة  ك�صفت 
تو�ريخ  بتقدمي  ت�صمح  جديدة  رزنامة 
�رشف معا�صات �ملتقاعدين وتوزيعها 
رقم  على  بالعتماد  �أيللام  عدة  على 
“�أق�صى  �جلللاري  �لربيدي  �حل�صاب 

�ليمني ودون �حت�صاب �ملفتاح”.
�جلز�ئر  بريد  بني  م�صرتك  بيان  وذكر 

باأن  للتقاعد،  �لوطني  و�ل�صندوق 
تفادي  �إىل  تهدف  �جلديدة  �لرزنامة 
وحت�صني  �لربيد  مبكاتب  �لكتظاظ 
وذوي  �ملتقاعدين  ��صتقبال  ظللروف 
�ملعا�صات  �صب  �أيللام  خال  �حلقوق 

و�ملنح.
ق/و
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لوؤي ي
-------------------

رئي�ض  لقاء  �أن  عقلي  و�أو�صح 
عن  ممثلني  مللع  �جلللمللهللوريللة 
�لعمل  �أربللاب  كونفدر�ليات 
لبحث �لق�صايا �ملتعلقة باإنعا�ض 
مهما،  كان  �لوطني  �لقت�صاد 
خاله  لهم  "وجه  و�أنه  خا�صة 
توجيهات  �جلمهورية،  رئي�ض 
بالنموذج  للنهو�ض  مهمة  جد 
وطريقة  �جلديد  �لقت�صادي 
خطة  يف  �لقوى  كل  م�صاهمة 
موؤكد�  �لقت�صاد"  �لإنعا�ض 
�لإنللعللا�للض  "خطة  �أن  �أيلل�للصللا 
بل  خيار�  لي�صت  �لقت�صادي 
�جلميع  وعلى  �إجللبللاريللة،  هي 
و�أ�صاف  �مل�صاهمة يف جناحها". 
�أ�صدى  تبون  �لرئي�ض  �أن  عقلي 
�أربللاب  كنفدر�ليات  ملمثلي 
وحدد  توجيهات  عدة  �لعمل 
بناء  �أجل  من  �لأولويات  لهم 
وفاحة  تناف�صية،  �صناعة 
خدماتي  وقللطللاع  متنوعة، 
حقيقيا  بديا  يكون  متطور، 
عائد�ت  تبعية  من  للخروج 

�ملحروقات.
يف  عقلي  �أكد  �آخر،  جانب  من 
"�أ�صبح  �أنه  �إذ�عية  ت�رشيحات 
من �ل�رشوري �إحد�ث �لقطيعة 
وذلك  �لريعي  �لقت�صاد  مع 
��صتعمال  تعميم  خللال  مللن 
�لرقمنة يف �لتعامات، وتقوية 
�لن�صيج  وتنويع  �خلللدمللات، 
على  باملر�هنة  �لقت�صادي 

وحماربة  �لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صات 
�لبريوقر�طية و�لر�صوة وكذلك 
يف  �لنظر  و�إعللادة  �ملح�صوبية 

�ملنظومة �لبنكية".
هدف  �أن  �إىل  عقلي  �أ�صار  كما 
�لعمل  �أربللاب  كونفدر�ليات 
�حلفاظ  هو  �أي�صا  �لرئي�صي 
�ل�صغل، ل�صمان  على منا�صب 
ودينامكية  �لقت�صاد  تطوير 
��صتقر�ر  و�صمان  �ل�رشكات، 
لإعطاء  �لقانونية  �ملنظومة 
�صو�ء  للم�صتثمرين  �لثقة 

�جلز�ئريني �أو �لأجانب.
�جلمهورية  رئي�ض  و�أ�للصللدر 
هامة  وقر�ر�ت  تو�صيات  عدة 
عن  مبمثلني  �جتماعه  عقب 

كونفدر�ليات �أرباب �لعمل.
رئا�صة  م�صالح  بيان  ووفللق 
�جلمهورية تباحث �لرئي�ض تبون 
كونفدر�ليات  عن  ممثلني  مع 
�لق�صايا  �لللعللمللل،  �أربلللللاب 

�لقت�صاد  باإنعا�ض  �ملتعلقة 
قدم  �للقاء  وخللال  �لوطني. 
عرو�صا  �لكونفدر�ليات  ممثلو 
و�فية حول و�صعية ن�صاطاتهم 
و�لقللتلل�للصللاديللة،  �ل�صناعية 
عدة  تبون  �لرئي�ض  و�أ�للصللدى 
هامة  وتوحيهات  تو�صيات 
�لعمل  مو��صلة  �رشورة  وهي 
�لوطني  �لإنتاج  زيادة  �أجل  من 
�لللعللمللومللي  �لللقللطللاعللني  يف 

و�خلا�ض.
على  �حلللفللاظ  �إىل  �إ�للصللافللة 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لوظائف 
�لقت�صادية و�ل�صناعية، خا�صة 
للو�صع  �مللحوظ  �لتح�صن  مع 
�ل�صحي، وهذ� مما ي�صاعد على 
�لقت�صادية،  �حلركية  بعث 
�ملرتبطة  �لن�صاطات  �صيما  ل 

باحلياة �ليومية للمو�طنني.
كما �صدد على �أهمية �ل�صتمر�ر 
�لإنتاج  وتطوير  حت�صني  يف 

لي�صمل  وتنويعه  �لفاحي 
حاليا،  م�صتوردة  مو�د  تغطية 
و�للحوم  �حلليب  كم�صحوق 

و�ل�صكر و�لزيت و�لأعاف.
�ملللو�د  ت�صدير  يف  و�للل�للرشوع 
�لهدف  لبلوغ  حمليا  �مل�صنعة 
لتحقيق   ،2021 ل�صنة  �مل�صطر 
زيلللادة تلللرت�وح مللا بللني 2 و3 

مليار�ت دولر.
دولر  مليار�ت   4 بلوغ  وكذ� 
�ملحروقات،  خللارج  �صادر�ت 
�أهمية  �إعللطللاء  �لللرشورة  مللع 
نحول  للت�صدير  خللا�للصللة 
و��صتحد�ث  �لإفريقية.  �لدول 
و�مل�صارف  �لبنوك  ممثليات عن 

�جلز�ئرية.
�إىل جانب �تخاذ كل �لإجر�ء�ت 
�لازمة على �مل�صتويني �ملركزي 
�حل�صول  لت�صهيل  و�ملحلي 
على �لعقار �ل�رشوري لتوطني 

�ل�صتثمار�ت.

دعا اأم�ص رئي�ص الكنفدرالية اجلزائرية الأرباب العمل �سامي عقلي، عقب لقاء رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
املواطنني اإىل االنتقال اإىل النموذج االقت�سادي اجلديد من اأجل اإنعا�ص االقت�ساد الوطني م�سددا على اإحداث 

القطيعة مع االقت�ساد الريعي وذلك من خالل تعميم ا�ستعمال الرقمنة يف التعامالت.

للبيع دينارا   162.16 مقابل  لل�سراء  دينارا   162.12

الدينار ي�سجل تدهورا جديدا اأمام 
االأورو يف التعامالت الر�سمية

�أملللام  �لللديللنللار  �صعر  �صجل 
�لر�صمية  �لتعامات  �لأورو يف 
بد�ية  منذ  تدهور  �أكللر  �أم�ض 
تر�جع  بينما  �جللللاري  �لللعللام 
�لدولر  �رشف  �صعر  متو�صط 
خال  �جلز�ئري  �لدينار  مقابل 

�لتعامات يف �ل�صوق �ملو�زية.
�لأورو  �صعر  متو�صط  و�صجل 
 219.75 �ملو�زية  �ل�صوق  يف 
 220.75 مقابل  لل�رش�ء  دينار� 
�لعملة  �صعر  وبلغ  للبيع.  دينار� 
�جلز�ئر  بنك  لللدى  �لأوروبلليللة 
لللللل�للرش�ء،  ديلللنلللار�   162.12

و162.16 دينار� للبيع.
�لبنوك  يف  �لللدولر  �صعر  وبلغ 
لللللل�للرش�ء  ديلللنلللار�   132.27
بلغ  فيما  للبيع،  و132.29 
�ل�صوق  تعامات  لدى  �لدولر 
لل�رش�ء  دينار�   180 �ل�صود�ء 

و182 للبيع.
فبلغ  �لإ�صرتليني  �جلنيه  �أمللا 
 246.38 �ملو�زية  �ل�صوق  يف 
دينار� لل�رش�ء و249.12  للبيع، 
�ل�صعر  تللر�جللع  �لللبللنللوك  ويف 
لل�رش�ء،  دينار�   181.05 �إىل 

و181.12 للبيع.
�ل�صعودي  �لريال  �صعر  وبلغ 

 47.99 �ملو�زية  �ل�صوق  لدى 
دينار�  و48.53  لل�رش�ء  دينار� 
بنك  يف  �صجل  فيما  للبيع، 
دينار�   35.260 �ملركزي  �جلز�ئر 
لل�رش�ء، و35.266 دينار� للبيع.

�لإمار�تي  �لدرهم  �صعر  وبلغ 
 49.01 �ل�صود�ء،  �ل�صوق  يف 
دينار�  و49.55  لل�رش�ء  دينار� 
�لبنوك  لدى  �صجل  فيما  للبيع، 
ديللنللار�   36 �صعر  �لر�صمية 

لل�رش�ء، و36.02 للبيع.
وعن �صعر �لدينار �لكويتي فقد 
بلغ لدى �لبنوك 434.55 دينار� 

لل�رش�ء و435.74 دينار� للبيع.
�لنقد  �صندوق  لتوقعات  ووفًقا 
ت�صهد  �أن  �ملفرت�ض  من  �لدويل، 
%5.2 يف  �جلز�ئر ركود� بن�صبة 

عام 2021.
�حلكومة  توقعت  �ملقابل  يف 
لإنعا�ض  بخطة  وعللدت  �لتي 
ميز�نية  يف  عجز�  �لقت�صاد، 
مليار   2700 قلللدره   ،2021
دينار )17.6 مليار يورو( مقابل 
2380 مليار دينار يف 2020 �أو 
ما يعادل %14 من �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل.
لوؤي/ي

توقعات جزائرية با�ستقراره فوق 50 دوالرا خالل الن�سف 
االأول من 2021

اأ�سعار النفط يف اأعلى م�ستوى لها 
منذ 11 �سهرا بعد اتفاق "اأوبك +"

�إىل  �لنفط  �أ�صعار  �أم�ض  قفزت 
فيفري  منذ  م�صتوى  �أعلللللى 
�ملفاجئ  �لإعلللان  بعد   2020
طوعي  خف�ض  عن  لل�صعودية 

لإنتاج �خلام.
��صتقر�ر  �جلللز�ئللر،  وتوقعت 
م�صتوى  فللوق  �لنفط  �أ�صعار 
خال  للربميل،  دولر�   50 �لل 

�لن�صف �لأول من 2021.
ب�صكل  �لرتللفللاع  هللذ�  ويرجع 
�لريا�ض  قلللر�ر  �إىل  رئي�صي 
�ملخزونات  تر�جع  عن  ف�صا 
قرب  يعني  ما  وهو  �لأمريكية، 
م�صتوى  �إىل  �لربميل  و�صول 

65 دولر�.
خف�ض  على  �لريا�ض  وو�فقت 
يف  �ملتوقع  من  �أكللر  لاإنتاج 
منتجي  من  حلفائها  مع  �جتماع 
�خلام، بينما تظهر بيانات للقطاع 
�لأمريكية  �خلام  خمزونات  �أن 

�نخف�صت �لأ�صبوع �ملا�صي.
�لعاملي  �لقيا�ض  خللام  و�رتللفللع 
 54.09 �إىل   1% نحو  برنت 
�أعلى  وهللو  للربميل  دولر� 
م�صتوى منذ 26 فيفري 2020.

05�صا36  �ل�صاعة  وبحلول 
برنت  �صجل  غرينت�ض  بتوقيت 
بعدما  للربميل  دولر�   53.87

قفز بل 4.9 % �لثاثاء.
وبلغت �لعقود �لآجلة خلام غرب 
�لأمريكي  �لو�صيط  تك�صا�ض 
وهو  للربميل  دولر�   50.24
فيفري   26 منذ  �لأعلى  �أي�صا 

.2020
�ملجيد  عبد  �لطاقة  وزير  وقال 
عطار يف وقت �صابق �إن "�أ�صعار 
م�صتوى  فوق  ت�صل  قد  �لنفط 
خال  �لأقللل  على  دولر�   50
�لأ�صهر �لل 6 �لأوىل من 2021".

وربط عطار حتقيق ذلك ب�رشط 
�لقر�ر�ت  �أوبللك+  حتالف  �تخاذ 
�ل�صحيحة للحفاظ على �ل�صوق 

�لنفطية.
�تخذت  �أوبللك+  �أن  �إىل  ولفت 
للحفاظ  �لقر�ر�ت  من  �لعديد 
على �لأ�صعار "ما �أوجد ��صتقر�ر� 
ي�صجل  حيث  �لأ�للصللعللار،  يف 
�خلام  و�لنفط  دولر�،   52 برنت 
�ل�صحر�وي(  )�خلللام  �جلللز�ئللري 

جتاوز 50 دولر�".
وفق  ي�صتح�صن  �أنللله  ور�أى 
زيللادة  عللدم  �حلالية،  �لبيانات 
�لإنتاج، خال �صهر فرب�ير، حّتى 

ل يوؤثر ذلك يف �لأ�صو�ق.

لوؤي/ي

 املتعافون من كورونا يحظون باالأولوية يف ا�ستخدامه

تن�سيق بني اأربع وزارات القتناء لقاح "�سبوتنيك" الرو�سي
�للجنة  ع�صو  بركاين،  بقاط  �لدكتور  �أكد 
هناك  �أّن  كورونا،  فريو�ض  ملتابعة  �لوطنية 
معها  �لتن�صيق  جار  وز�رية  قطاعات  �أربعة 
�أّنه  موؤكد�  كورونا،  لقاح  �قتناء  �أجللل  من 
�للقاح.  ��صتري�د  ننتظر  زلنا  ما  �ل�صاعة  حلد 
من  �ملتعافني  بللاأّن  �لربوفي�صور  وك�صف 
كورونا �صيكون �صمن �لفئات ذ�ت �لأولوية 

يف ��صتخد�م �للقاح.
�أّن  �صحفية  ت�رشيحات  يف  بركاين،  و�أكد 
"�صبوتنيك  لقاح كورونا  �لأوىل من  �لدفعة 
ولكبار  مناعة  �لأقل  للفئة  �صتخ�ص�ض   "5
�ل�صن و�أ�صحاب �لأمر��ض �ملزمنة و�مل�صابني 
بالفريو�ض �إىل جانب �جلي�ض �لأبي�ض و�أ�صاك 
�لأمن و�حلماية �ملدنية و�جلي�ض، م�صري� �إىل �أّن 
�لفوج  �صمن  �صتكون  �لتي  هي  �لفئة  هذه 
�صهر  يف  �للقاح  من  ي�صتفيد  �لللذي  �لأول 
بركاين  بقاط  �لربوفي�صور  و�أو�صح  جانفي، 
بالنظر  عاملي  هو  �لفئات  هللذه  حتديد  �أّن 
جهة  من  للفريو�ض،  عر�صة  �لأكر  لكونها 
و�أ�صار  �أخرى.  �إليها من جهة  �ملوكلة  و�ملهام 
�ملتحدث �إىل �أّن وز�رة �ل�صحة هي �مل�صوؤولة 
يف  �صدد  لكنه  �لتلقيح  برنامج  �صبط  عن 

�ملقابل على �أن �لعملية يجب �أن تتم بالتن�صيق 
بني خمتلف �لأطر�ف بالنظر ل�صعوبة �ملهمة، 
�لرجتالية، كما يجب  للقر�ر�ت  ول تخ�صع 
�لتلقيح  وتللرية  لت�رشيع  �جلميع  م�صاركة 
�للجنة  وقال ع�صو  �لفريو�ض.  وجتاوز خطر 
بركاين  كورونا  فريو�ض  ملتابعة  �لوطنية 
�لأمريكي  �للقاح  جلب  معايري  �إّن  بقاط 
ت�صل  خا�صة  تربيد  غرف  ت�صتلزم  "فايزر" 
�ل�صفر،  حتت  مئوية  درجة   70 �إىل  درجتها 
جترى  و�ل�صفقة  �ل�صت�صار�ت  �أّن  موؤكد� 
حاليا بالتن�صيق مع �أربع وز�ر�ت وهي وز�رة 
لقتناء  و�خلارجية  و�ل�صحة  و�لنقل  �ملالية 
وقت  �أقللرب  يف  �لرو�صي  �صبوتنيك  لقاح 
عبد  �جلمهورية  رئي�ض  لتعليمات  تطبيقا 

�ملجيد تبون.
وباملو�ز�ة ت�صهد �حل�صيلة �ليومية لاإ�صابات 
و�لوفيات بوباء كورونا �نخفا�صا حم�صو�صا 
ت�صجيل  مع  �لفارط  دي�صمرب  نهاية  منذ 
 30 �إىل   15 من  �لوليات  عدد  يف  �رتفاع  
ولية �لتي ت�صهد ��صتقر�ر� ن�صبيا يف �لفرتة 
ما بني �صهر دي�صمرب وبد�ية �صهر جانفي وهو 
ما �عتربه �ملخت�صون موؤ�رش� �يجابيا، غري �أن 

فريو�ض  بها  يعرف  �لتي  �لتحور  خا�صية 
على  و�لإبقاء  �حليطة  ت�صتوجب   19 كوفيد 

كل �لإجر�ء�ت �لحرت�زية .
ويرجع �لأطباء و�ملخت�صون �أ�صباب �نخفا�ض 
�ليومية  و�لوفيات  �لإ�صابات  عدد  منحى 
و�لإجللر�ء�ت  �لتد�بري  �إىل  كورونا  بفريو�ض 
عليه  �لإبقاء  يجب  ما  وهو  �ملتخذة،  �لوقائية 
رئي�ض  لوني�صي   علي  �لربوفي�صور  بح�صب 
مب�صت�صفى  �لد�خلية  �لأمللر��للض  م�صلحة 
�لتز�م  �للرشورة  على  �أكللد  �لللذي  تلم�صان، 
�ملو�طنني بالإجر�ء�ت �لوقائية رغم ما تقدمه 

�لإح�صائيات من موؤ�رش�ت �إيجابية  .
 من جانبه �أكد �لأ�صتاذ حممد ملهاق دكتور 
�ملتخذة  �لإجللر�ء�ت  �أن  �لفريو�صات  علم  يف 
كانت  للباد  �لعليا  �ل�صلطات  طللرف  من 
وعي  وكذ�  �جلديدة  �لنتائج  لهذه  عامل  �أهم 
�ملو�طن بخطورة �لو�صع  و�حرت�مه للتد�بري 
�إىل  �أ�صار  �أنه  غري  �لفريو�ض،  من  �لوقائية 
�لتي  و�لطفر�ت  و�لتطور  �لتحور  خا�صية 
متيز فريو�ض كوفيد 19، وهو ما يلزم �جلميع 

بالإبقاء على تد�بري �لوقاية.
لوؤي/ي
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توفري  �إىل  يهدف  �لإجلللر�ء  هللذ� 
و�لبيد�غوجي  �لإد�ري  �لتاأطري 
و�صمان  �لتعليمية  للموؤ�ص�صات 
للتاميذ  �لللعللادي  �لللتللمللدر�للض 
 –  2020 �لدر��صي  خال �ملو�صم 
�أطلقت  2021. ويف �ل�صياق ذ�ته 
رقمية  �أر�صية  �لرتبية  وز�رة 
مرحلة  يف  �صتوفر  تكوينية 
�ملللزدوج  �لتكوين  �آليات  �أوىل 
بغية  بللعللد(  وعللن  )حلل�للصللوري 
�لب�رشية،  �ملو�رد  كفاء�ت  تطوير 
�لرتبية  وزيلللر  �أ�للللرشف  حلليللث 
�لللوطللنلليللة، حمللمللد و�جللعللوط، 
لهذه  �لر�صمي  �لإطلللاق  على 
�إ�رش�فه  مبنا�صبة  موؤكد�  �لعملية 
�لتكويني  �ملو�صم  �نطاق  على 
�لرتبية  وز�رة  �أن   2020/2021
�آليات  على  �صتعتمد  �لوطنية 
)�لتكوين  �مللللزدوج  �لتكوين 
�لرقمي  و�لتكوين  �حل�صوري 
�ل�صبكة  خللال  مللن  بللعللد(  عللن 
�لتي  للتكوين  �لرقمية  �لوطنية 
�لنهائية  للتجارب  حاليا  تخ�صع 
كللفللاء�ت  “تطوير  مللن  ومتللكللن 
�ختاف  على  �لب�رشية  �ملللو�رد 
�أمامها  وتفتح  ورتبها”  مهامها 
جودة  يخدم  مبا  لابتكار  �آفاقا 
من  وي�صتفيد  �لوطنية،  �ملدر�صة 
كمرحلة  �لأر�صية  هذه  خدمات 
�إطار  يف  متكونا   4929 �أوىل- 
و�لتكوين  �ملتخ�ص�ض  �لتكوين 
�لتكميلي ما قبل �لرتقية،على �أن 
�جلدد  �لأ�صاتذة  على  بعدها  تعمم 
�لبيد�غوجي  �لتكوين  �إطار  يف 

ذ�ت  ح�صب  �مل�صبق،  و�لتكوين 
�ملللتللحللدث. و�أو�لللصلللح �لللوزيللر 
فر�صتها  �لتي  �لتحديات  �أن 
ملكافحة  �ل�صتثنائية  �لإجر�ء�ت 
�أوجبت  كورونا  فريو�ض  �نت�صار 
�لت�رشيع  خال  من  معها  �لتاأقلم 
بديلة  رقمية  �آليات  ��صتغال  يف 
�لتكوين  ��صتمر�رية  ت�صمن 
نظام  وفق  �لتحديث  �نتهاج  مع 
مللو�كللبللة  ي�صتطيع  علل�للرشي 
كافة  على  �حلا�صلة  �مل�صتجد�ت 
�ملعنيني  عدد  وبلغ  �مل�صتويات. 
هذ�  خال  �ملتخ�ص�ض  بالتكوين 
�ملو�صم �لتكويني �جلديد 10773 
معنيني   4929 منهم  متكونا 
و�لتكوين  �ملتخ�ص�ض  بالتكوين 
ويف  �لرتقية.  قبل  ما  �لتكميلي 
�أن  و�جعوط  �أكللد  �ل�صاأن،  ذ�ت 
رخ�صة  ��صت�صدرت  وز�رتللله 
�لوظيفة  م�صالح  من  ��صتثنائية 
�لإد�ري  و�لإ�صاح  �لعمومية 

بغية فتح ملحقات تكوينية على 
ل�صتكمال  �لللولئللي  �مل�صتوى 
�لتي  �ملن�رشمة  �لتكوينية  �ل�صنة 
 2020 مللار�للض  �أو�خلللر  توقفت 
�لتد�بري  وذلك تطبيقا ملقت�صيات 
�لوقائية من �نت�صار وباء فريو�ض 

كورونا.
 وقللللد �ملللتلللدت هللللذه �لللفللرتة 
�إىل  �أوت   25 من  �ل�صتثنائية 
خال  مت  كما   .2020 �أكتوبر   15
�حل�صول  �لتكويني  �لدخول  هذ� 
�لقو�ئم  ل�صتغال  رخ�صة  على 
�لناجحني  لاأ�صاتذة  �لحتياطية 
�لللتللوظلليللف  ملل�للصللابللقللات  يف 
وكذ�   2018  -  2017 بعنو�ن 
�لحتياطية  �لقو�ئم  ��صتغال 
�ملهنية  بالمتحانات  �خلا�صة 
كما   .2019 بعنو�ن  �ملنظمة 
توفري  �إىل  �لإجلللر�ء  هللذ�  يهدف 
و�لبيد�غوجي  �لإد�ري  �لتاأطري 
و�صمان  �لتعليمية  للموؤ�ص�صات 

�لعادي للتاميذ خال  �لتمدر�ض 
�ملو�صم �لدر��صي 2020 - 2021. 
مبنا�صبة  �لرتبية  وزير  و��صتغل 
�جلديد  �لتكويني  �ملو�صم  �فتتاح 
وز�رتلله  �هتمام  على  للتاأكيد 
بالعن�رش �لب�رشي باعتباره مورد� 
باأد�ء  �لرتقاء  ي�صمن  �أ�صا�صيا 
م�صتوى  �إىل  �جلز�ئرية  �ملدر�صة 
باتت  �لتي  �لقيا�صية  �ملرجعيات 
على  �لتعليم  �أنظمة  بها  تتميز 
و�لللدويل،  �لإقليمي  �مل�صتويني 
�إىل  �لأ�صاتذة  باملنا�صبة  ودعللا 
�لرقمنة  م�صعى  يف  �لنخر�ط 
�ل�صفافية  تلل�للصللمللن  كللونللهللا 
�لطريقة  ولأنللهللا  و�لللنللجللاعللة 
فيما  �لآن  عامليا  بها  �ملعمول 
و�لآين  �لرقمي  �لت�صيري  يخ�ض 
�لكفاء�ت  توفري  يتطلب  ما  وهو 
�لكافية لت�صيري وحت�صني �أد�ء هذه 

�لعملية.

بعنوان  التوظيف  م�سابقات  يف  الناجحني  لالأ�ساتذة  االحتياطية  القوائم  ا�ستغالل  على  الوطنية  الرتبية  وزارة  وافقت 
�سنتي2017 – 2018، وكذا ا�ستغالل القوائم االحتياطية اخلا�سة باالمتحانات املهنية املنظمة بعنوان �سنة 2019، وهذا 
اآالف   10 اإىل  ي�سل عددهم  والذي  للتكوين،  �سيخ�سعون  الذين  باالأ�ساتذة  ال�ساغرة اخلا�سة  املنا�سب  العجز يف  �سّد  بهدف 

و773 اأ�ستاذا.

 حت�سبا لعجز يف منا�سب االأ�ساتذة مع خ�سوع اأكرث من 10 اآالف منهم للتكوين

قانون املالية 2021 : 

�صنة  خال  �لتجاري  لل�صجل  �لوطني  �ملركز  م�صالح  �صجلت 
�لوطني  �مل�صتوى  على  ت�صجيل  عملية  و557  �ألفا   361  ،2020
�ملقيدين  عدد  بلغ  حيث  ومعنوي،  طبيعي  �صخ�ض  ب�صفتي 
لاأ�صخا�ض  بالن�صب   2020 ل�صنة  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �جلدد 

.133.845 �لطبيعيني 
�لتعديات  فيما يخ�ض  فاإنه  لها  بيان  �لتجارة يف  وز�رة  وح�صب 
 ،2020 ل�صنة  بالن�صبة  تعديل  103.044عملية  عددها  فبلغ 
بانخفا�ض  �ي   2019 �صنة  من  �لفرتة  لنف�ض   323.713 مقابل 
�ل�صطب  عمليات  بخ�صو�ض  �أمللا  باملئة،   68،2 بن�صبة  قدر 
مقابل   2020 ل�صنة  بالن�صبة  �صطب  عملية   72.968 بل  فقدرت 
 8.4 بل  قدر  بانخفا�ض  �أي   2019 �صنة  خال   79.693 �صطب 

ملئة. با
عدد  قدر   ،2020 ل�صنة  معنوي  �صخ�ض  ب�صفة  �مل�صجلني  �أما 
مقيد   15.596 مقابل  جديدة  قيد  14.858عملية  �جلدد  �ملقيدين 
يف  باملئة،   4،7 بل  قدر  بانخفا�ض  �ي   2019 من  �لفرتة  نف�ض  يف 
ل�صنة  �لتجاري  �ل�صجل  على  �لتعديل  عمليات  تر�جعت  حني 
باملئة   18.1 بلغت  �نخفا�ض  بن�صبة  �أي   29971 بعدد   2020

تعديل. عملية   36597 كانت  حيث   2019 ب�صنة  مقارنة 
�صنة  �نخف�صت  فقد  �لتجاري  �ل�صجل  من  �ل�صطب  عمليات  �أما 
 2019 ب�صنة  مقارنة   6868 بعدد  باملئة   1،2 بل  بن�صبة   2020

�صطب. عملية   6788 كانت  حيث 
�لتجاري  �ل�صجل  يف  �لقيد  عمليات  عدد  �أن  �لأرقللام  وت�صري 
�ل�صطب  عمليات  عدد  بينما  باملئة   13،9 بن�صبة  �رتفاعا  �صجل 
�أثر  مبثابة  يعترب  ما  وهو  باملئة،   7.7 بن�صبة  �نخفا�صا  عرف 
�لوطني  �لقت�صادي  �لن�صيج  ��صتقر�ر  يف  ي�صاهم  �إيجابي 
غر�ر  على  �جلز�ئر  تعي�صه  �لذي  �ل�صحي  �لظرف  ظل  يف  خا�صة 
كوفيد  كورونا  فريو�ض  وباء  تف�صي  �ثار  من  �لعامل  دول  باقي 

.19
لوؤي/ي

التاأكيد على االأحكام املوجهة لدعم اال�ستثمار واملوؤ�س�سات النا�سئة وترقية ال�سادرات
�أكلللد مللتللدخلللللون يلللوم �لأربللعللاء 
قانون  �أن  على  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
�أحكام  عدة  يت�صمن   2021 �ملالية 
�صبط  و  �ل�صتثمار  لدعم  موجهة 
�ملوؤ�ص�صات  ت�صجيع  و  �للللو�رد�ت 
�قت�صادي  �أعدت يف ظرف  �لنا�صئة 
�ملرتتبة  �ل�صحية  �لأزمللة  طبعته 
يف  �مل�صتجد.  كورونا  فريو�ض  عن 
�عامي  يللوم  خللال  مد�خاتهم 
نظمته   2021 �ملالية  قانون  حول 
�لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة 
�لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صة  مع  بال�رش�كة 
�ليقظة  و  �لبحث  يف  �ملخت�صة 
�أو�صح  دوكرتين"  "ليغال  �لقانونية 
خللرب�ء  و  �حلللكللومللة  يف  �أعلل�للصللاء 
يت�صمن   2021 �ملالية  قانون  �أن 
تو�زن  كفة  باإعادة  كفيلة  �جر�ء�ت 
��صتقطاب  و  �لللتللجللاري  �مللليللز�ن 
�ملبا�رشة  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  دعم  عن  ف�صا 

�صحفي،  لقاء  خال  للجز�ئريني. 
و  رزيق  كمال  �لتجارة  وزير  ركز 
باملوؤ�ص�صات  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير 
يا�صني  �ملعرفة  �قت�صاد  و  �لنا�صئة 
�فتتاح  ح�رش�  �للذ�ن  وليد  �ملهدي 
على  �لعامي  �للقاء  هذ�  �أ�صغال 
�لنوع  لهذ�  �لبيد�غوجي"  "�لدور 
�طاع  يف  �لعامية  �للقاء�ت  من 
خمتلف �ملتعاملني �لقت�صاديني على 
حمتوى قانون �ملالية 2021. يف هذ� 
�لجللر�ء�ت  �أن  رزيللق  �أكللد  �ل�صدد 
�ملالية  قانون  يف  �ملت�صمنة  �جلديدة 
�لقت�صادي  �لنمو  ت�صجع   2021
تو�زن  حتقيق  �إىل  ترمي  و  �حلقيقي 
ترقية  طريق  عن  �لتجاري  �مليز�ن 
و  �ملحروقات  خللارج  �للل�للصللادر�ت 
�أن  �أ�صاف  كما  �للللو�رد�ت.  �صبط 
�لعديد  يت�صمن  �جلديد  "�لقانون 
تفادي  منها  �لهدف  �لأحللكللام  من 
ت�صجيع  و  �ملجدية  غري  �لللو�رد�ت 

من  �صيمكننا  مما  �ملحلي  �لنللتللاج 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  على  �حلفاظ 
�ل�صغل".  منا�صب  �نقاذ  ثم  من  و 
قانون  �أن  وليد  يا�صني  �أكد  بللدوره 
طياته  يف  يحمل   2021 �ملالية 
قطاعه  تخ�ض  جللديللدة  �جلللر�ء�ت 
�لبيئة �لقت�صادية  �إىل ترقية  تهدف 
�جلز�ئرية.  �لنا�صئة  للموؤ�ص�صات 
عبد  �ل�صابق  �ملالية  وزيللر  و�عترب 
�لرحمن بن خالفة �لذي دعي �إىل هذ� 
�للقاء كخبري �أن "قانون �ملالية 2021 
قدم تو�صيحات ب�صاأن بع�ض �لنقاط 
 51/49 �لقاعدة  �صيما  ل  �لأ�صا�صية 
على  للتطبيق  قابلة  �صتكون  �لتي 
فقط".  �ل�صرت�تيجية  �لقطاعات 
�صاأنه  "تو�صيح من  �أن هذ�  و�أ�صاف 
�ملحليني  للم�صتثمرين  ي�صمح  �أن 
و�لأجانب بالتوجه �إىل �صوق م�صتقر 
تطرق  كما  �ل�صتثمار".  قو�عد  يف 
�لتي  �ل�رشيبية  �لتنظيمات  �إىل 

 " CKD / SKD" تطبق على �أنظمة
مذكر� �أن قانون �ملالية 2021 ين�ض 
على فر�ض �ل�رش�ئب على مدخات 
�لت�صالت  من  �لتجميع  �صناعة 
�لأ�صغال  مللعللد�ت  �إىل  �لهاتفية 
�ل�صيار�ت.  �صناعة  وكذ�  �لعمومية 
�أن  �إىل  �ل�صدد  هللذ�  يف  و�أ�للصللار 
�لدفاع  لوز�رة  �لتابعة  �ل�صناعات 
�لر�صم  من  معفاة  فقط  �لوطني 
و�لر�صوم  �مل�صافة  �لقيمة  على  
جمموعات  ��صتري�د  على  �جلمركية 
)�ملوجهة    "SKD" و   "CKD"
و من  �ل�صيار�ت وجتميعها(.  لإنتاج 
جانبها �أ�صارت مديرة غرفة �لتجارة 
�أن  �إىل  بهلول  وهيبة  و�ل�صناعة 
ظل  يف  �أعللد  �ملالية2021  قانون 
بالأزمة  متيزت  ��صتثنائية  ظللروف 
كوفيد19-  عن  �لناجمة  �ل�صحية 

�لتي �أثرت على �لقت�صاد �لعاملي.
ق.و

 اأكرث من 361 األف عملية ت�سجيل وطنيا يف 2020

الهيدروكربونات يف  تتمثل  الت�سدير  عائدات  من  باملئة   95

انخفا�ص يف عمليات ال�سطب 
من ال�سجل التجاري رغم الظرف 

ال�سحي

قطاع املحروقات يف اجلزائر 
ما بعد كورونا هاج�ص احلكومة

ريعيا  �قت�صاد�  يعترب  طويلة  لفرتة  �جلز�ئري  �لقت�صاد  ظل 
ظهر  حتى  �لهيدروكربونات،  هو  و�حللد  مللورد  على  يعتمد 
يف  �جلوهرية  �ل�صعف  نقاط  عن  ك�صف  �لذي  �لتاجي  �لفريو�ض 
 95 �لهيدروكربونات  متثل  حيث  �لو�حدة  �ل�صناعة  �قت�صاد 
�لدولة،  ميز�نية  من  باملئة   و65  �لت�صدير  عائد�ت  من  باملئة 
على   تقوم  جدية  �قت�صادية  �صيا�صة  �جلز�ئر  �ختارت  حيث 
لل�صناعات  تكون  �أن  نه  �صاأ من  و�لذي  �لنمو"  "�أقطاب  منوذج 
�إل  ككل،  �لقت�صادي  �لنمو  على  ود�ئما  �إيجابيا  تاأثري�  �لثقيلة 
�تبعت  عندما  �لفاحة،  قطاع  ح�صاب  على  كان  �لنمو  هذ�  �أن 
يف  �نخفا�صا  �لنتيجة  وكانت  �لرو�صية،  �لتجربة  �جلز�ئر 
نتاج �لزر�عي وزيادة �لو�رد�ت، ما دفعها �إىل �ختيار �لحتاد  �لإ
�حتياجاتها  لتغطية  جهة   من  �حلبوب  ل�صتري�د  �ل�صوفياتي 
�أخرى  جهة  ومن  للمو�طن،  �لغذ�ئي  �لأمن  و�صمان  �لغذ�ئية 
�أ�صعار  لتقلبات  عر�صة  �أقل  وجعله  وتنويعه  �لقت�صاد  حتويل 
 20 ظرف  يف  �جلز�ئر  �أن  �لقت�صادية  �لتقارير  تك�صف  �لنفط، 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لأ�صبق  �لرئي�ض  عهدة  طيلة  �أي  �صنة 
حمللني  ح�صب  دولر،  تريليون  �إىل  �لعام  نللفللاق  �لإ و�صل 
�صخم  �جلز�ئر  بحجم  لبلد  بالن�صبة  �ملبلغ  هذ�  �قت�صاديني، 
على  �جلز�ئري  �لقت�صاد  �عتماد  و�أن  خا�صة  فيه،  ومبالغ 
�أدى  �لذي  �لف�صاد  مظاهر  كل  تف�صي  �أمام  يتزحزح  مل  �لنفط 
متر  �لذي  �ل�صحي  �لظرف  يف  خا�صة  �لعام،  �لقطاع  ت�صخم  �إىل 
جديدة،  �صالت  وظهور  كورونا  فريو�ض  وتف�صي  �لباد  به 
�ملفاجئ  �لنقطاع  يف  �لعو�قب  �إحدى  ت�صكل  �أ�صبحت  حيث 
�أ�صعار  �نخفا�ض  يف  ت�صبب  مما  �لنفط،  على  �لعاملي  �لطلب  يف 

�لأخري. هذ� 
                                                       قر�ءة علجية عي�ض
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حممد ي�سني
---------------- 

�ل�صكان،  بع�ض  وح�صب 
تعقيد�،  تللزد�د  �لأمللور  فللاإن 
�لو�صعية  هللذه  ينتج  يللن  �أ
�نت�صار  �لوبائية  �لكارثة 
�لتي  �لللكللريللهللة  �للللرو�ئلللح 
عن  ناهيك  نفا�ض،  �لأ ت�صد 
ملختلف  �ملللذهللل  �لنت�صار 
�لتي  �للل�للصللارة  �حللل�للرش�ت 
وكابو�ض  هاج�ض  ت�صبح 
لللر�حللة �لللعللائللات �ملللهللددة 
بللكللارثللة �للصللحلليللة، هللذه 
طول  على  متتد  �لت�رشبات 
حيث  �حلي،  بو�صط  �لطريق 
م�صوها،  �لعام  �ملنظر  جتعل 
�لكريهة  �لرو�ئح  �إىل  �إ�صافة 
�ل�صكان  على  متنع  �لللتللي 
كما  للتهوية،  �لنو�فذ  فتح 
مكانا  �لللو�للصللع  يلل�للصللكللل 
�حل�رش�ت  لنت�صار  خ�صبا 
و�حلللليلللو�نلللات �للل�للصللارة 
كللالللبللعللو�للض و�جللللللرذ�ن، 

�ملللو�طللنللون  يخف  مل  حيث 
�ملياه  منظر  مللن  تللذمللرهللم 
حيهم،  تغزو  وهللي  �لقذرة 
مللعللربيللن علللن قلللللقللهللم يف 
�لللقللذ�رة  هللذه  تت�صبب  �أن 

و�صحية  بيئية  كارثة  يف 
على  بنائهم  �أ وعلى  عليهم 
بالنظر  �خللل�للصللو�للض  وجلله 
�خلللطللرية  �لللللل�للصللعللات  �إىل 
للللللحلل�للرش�ت و�حللليللو�نللات 

�صالتها  جتد  �لتي  �ل�صارة 
كما  �لظروف.  هذه  مثل  يف 
مرور  �أن  �ملو�طنون  �عترب 
على  �حلللي  تو�جد  عن  مللدة 
�للتفات  دون  �لو�صع  هذ� 
�لللقللنللو�ت  �إ�لللصلللاح  �إىل 
�أن  خلل�للصللو�للصللا  �ملللعللطلللللة، 
�نت�صار  مع  تز�من  �لتعطل 

كورونا. فريو�ض 
ملللن جللهللتللهللم �ملللو�طللنللون 
طللالللبللو� بللحلللللول جللذريللة 
ونللهللائلليللة لللهللذ� �لللو�للصللع 
يخلف  بات  �لذي  �لكارثي 
ملللر��لللض  نللللللو�ع �لأ كلللل �أ
�إ�صافة  و�جللدية،  �لتنف�صية 
خطرية  نلللو�ع  �أ ظللهللور  �إىل 
ملللن �حلللل�لللرش�ت �للل�للصللارة 

لبعو�ض. و�
و�يل  �ل�صكان  نا�صد  كما 
�لتدخل  �لللرشورة  �لللوليللة 
لهذ�  نهائي  حللل  يللجللاد  و�إ
حياتهم  نغ�ض  �لذي  �لو�صع 

حقيقي. جحيم  �إىل  وحولها 

ي�سهد حي الرمال مبدينة الوادي، و�سعا كارثيا جراء ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي و�سط اأزقة احلي، حيث �سكلت املياه 
ال�سوداء حظرا حلركة ال�سري، اإ�سافة اإىل انت�سار كبري للروائح الكريهة.

و�سحية بيئية  كارثة  بوقوع  يهدد  بات  الو�سع 

�لربين"  منطقة"  حتلللّوللللت 
بللحللا�للصللي خللللليللفللة �لللو�قللعللة 
�لو�دي،  ولية  عا�صمة  �رشقي 
وملللع  فلللاحلللي  قلللطلللب  �إىل 
�مل�صتثمرون  ي�صتكي  ذلللك 
�لربط  �صعف  من  و�لفاحون 

. ء با لكهر با
هاج�ض  يبقى  ذلك  من  بالرغم 
�لريفية  �لللكللهللربللاء  �نللعللد�م 
�لفاحني،  يللوؤرق  و�لفاحية 
�إىل  �لللفللاح  يلل�للصللطللر  حلليللث 
�أجل  من  باهظة  فاتورة  دفللع 
��للصللتللعللمللال مللللادة �ملللللازوت 
و�للل�للصللبللب يلللعلللود لللنللقلل�للض 
�خلا�صة  �ل�رشورية  �خلدمات 
�لتي  �لللفللاحلليللة  بللالللكللهللربللاء 
ممار�صتهم  تعيق  �أ�للصللبللحللت 
بالإ�صافة  �لفاحي،  لن�صاطهم 
بني  �مللللادة  هللذه  �نللعللد�م  �إىل 
يجعل  ممللا  و�لأخلللرى،  �لفينة 
ملللره،  �أ مللن  حللرية  �لللفللاح يف 
فاحية  �ملنطقة  �أن  خا�صة 
�خل�صبة  �ملللنللاطللق  مللن  تللعللد 
�ملناطق  �أكللر  ومللن  وبامتياز 
�خل�رشو�ت  يف  ون�صاطا  نتاجا  �إ
ينتظرون  حيث  و�لللفللو�كلله.  
ربط  �ملعنية  �ل�صلطات  مللن 
وم�صتثمر�تهم  �أر��للصلليللهللم 
�أن  مللن  بللالللرغللم  بللالللكللهللربللاء 
تبعد  ل  �لكهربائية  �لأعمدة 

�لكيلومرت. من  �أقل  عنهم 
�ملزرية،  �لأو�للصللاع  ظل  ويف 
�لتفكري  يف  �لللفللاحللون  بلللد�أ 
عا�صمة  �إىل  �لرحال  �صد  يف 
�أخرى  مناطق  �إىل  و  �أ �لولية 
ب�صبب  �أر��صيهم  عن  متخلني 
يوجهونها  �لللتللي  �لللعللر�قلليللل 

ند�ء  �ملنطقة  فاحو  وجه  وقد 
بغية  �لولئية  �ل�صلطات  �إىل 
لا�صتفادة  منطقتهم  برجمة 
ملللن �للللكلللهلللربلللاء �لللريللفلليللة 
و�لللفللاحلليللة �لللتللي تللعللتللرب، 
ق�صوى  �لللرشورة  بح�صبهم 
��صتهاك  من  �حلد  يف  ت�صاهم 
�إىل  �إ�للصللافللة  �ملللللازوت  ملللادة 
ل�صتقر�ر  مهما  عاما  كونها 
حد  على  و�ملللو�لللني  �لفاحني 

. ء ل�صو� �
ك�صف  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
لولية  �لفاحية  �مل�صالح  مدير 
يف  دربللايل،  عي�صى  �للللو�دي، 
�أن  "�لتحرير"،  لللل  تلل�للرشيللح 
مت  كلم   600 تقريبا  �لللوليللة 
خمتلف  خلللال  مللن  �جنللازهللا 
بلديات  م�صتوى  على  �لرب�مج 
يبقى  �نه  �إىل  م�صري�  �لولية، 
لأغلب  �صا�صي  و�أ ملح  مطلب 

لفاحني. �
و�أ�لللصلللاف مللديللر �مللل�للصللالللح 
هناك  �أن  بالولية،  �لفاحية 
يف  كلم   200 لجنللاز  برنامج 
�إىل  ملل�للصللري�  �لجنللللاز،  طلللور 
خليفة  حا�صي  د�ئرة  �حتياجات 
�إىل  منوها  كلم،   182 بلغت 
م�رشوع  �لفاحني  �ن�صغال  نه  �أ
�لرب�مج  يف  به  �لتكفل  و�صيتم 
و�صع  جانب  �إىل  �ملر�صودة، 
على  �صيتم  حيث  �أولللويللات، 
حميط   157 كللل  ملل�للصللتللوى 
�لولية  م�صتوى  على  فاحي 
جت�صيد  و�صيتم  �لكهرباء  يف 
بالتن�صيق  بالتدريج  �مل�رشوع 

�صونلغاز. موؤ�ص�صة  مع 
ي�صني حممد 

�لقادر  عبد  �لو�دي،  و�يل  قام 
بللزيللارة   ، ملل�للض  �أ يللوم  ر�قلللع، 
�لرقيبة.  لد�ئرة  وتفقد  عمل 
خلية  بلله  فللللادت  �أ وح�صبما 
�لزيارة  فاإن  بالولية،  �لإعام 
و�لتي  �ملقيربة  منطقة  �صملت 
حيث  �لظل،  مناطق  من  تعترب 
�صبكتي  و�صع  من  ��صتفادت 
�لللتللزود بللالللكللهللربللاء و�لللغللاز 
قرية  ��صتفادت  و  �خلدمة  حيز 
�لتكفل  �إطار  يف  �أي�صا  �ملقيربة 
مبللنللاطللق �لللظللل مللن ملل�للرشوع 
 30 لل  �لتطهري  �صبكة  �جنللاز 
م�صافة  علللللى  ريللفللي  �صكن 

700 م/ط .
تفقد  �لولية  لو�يل  كان  كما 
بالع�صب  �لتك�صية  مل�رشوع 
�لبلدي  للملعب  �ل�صطناعي 
بو�صياف"  "حممد  بللحللي 
ل�صباب  �للصللبللاين  كمتنف�ض 
بالع�صب  "�لتك�صية  �لبلدية، 
خ�ص�صت  �لتي  �ل�صطناعي 
مليار   03 مبلغ  �لللدولللة  للله 
ي�صتلم  �ن  �ملقرر  ومن  �صنتيم 
جانفي  �صهر  نهاية  قبل  بعد 

�صباب  ��صتفاد  كما   ،"2021
جللو�ري  م�صبح  مللن  �لبلدية 
مليار  من  باأكر  تكلفته  بلغت 
مت  �لرقيبة  وببلدية  �صنتيم. 
�لطريق  �صيانة  م�رشوع  تفقد 
�لر�بط   CC  542 رقم  �لبلدي 
و�ل�صبايا  �لفولية  قرية  بني 
�للللتلللي تللعللتللرب ملللن مللنللاطللق 
من  عنها  �لعزلة  وفك  �لظل 

. �ملحلية  �ل�صلطات  �أولويات 
معاينة  متللت  �لبلدية  وبللذ�ت 
ملل�للرشوع �جنللللاز �زدو�جللليلللة 
 401 رقللم  �لللولئللي  �لطريق 
و�لرقيبة  هللبللة  بللني  �لللر�بللط 
م�صافة  علللللى  و�للصللط  علللللى 
وبحي  وتربويا  م/ط.   4.111
��رشف  �لقادر"  عبد  "�لأمري 
�خلدمة  حيز  و�صع  على  �لو�يل 
�جلللديللد  �ملللدر�للصللي  للمجمع 
�لللذي  �ملللجللمللع  )ب(.  �صنف 
تعليمية  �أق�صام   06 من  يتكون 
يقدم  �لذي  �ملطعم  �إىل  �إ�صافة 
ومبنى  يوميا  �صاخنة  وجبات 

للريا�صة. وملعب  د�رة  �لإ
ي�صني حممد 

من  �لللعلل�للرش�ت  يلل�للصللتللكللي 
قللاطللنللو مللديللنللة �للللللو�دي 
من  لها،  �ملجاورة  و�لبلديات 
بللقللارور�ت  �لظفر  �صعوبة 
يف  ل�صيما  �لللبللوتللان،  غللاز 
كل  من  �لباردة  �لفرتة  هذه 
�للصللنللة، مللا �للصللكللل طللو�بللري 
كللبللرية لقللتللنللاء هللذه �ملللادة 
و�أن  ل�صيما  �للل�للرشوريللة، 
يعرف  �لبوتان  غاز  ��صتهاك 
ي�صتعمل  ذ  �إ ُمعتربة،  زيللادة 
�لوجبات،  وطهي  �لتدفئة  يف 
عا�صمة  تتوفر  ل  حللني  يف 
نقطتني  على  �إل  �لللوليللة، 
�لبوتان  غاز  قارور�ت  لبيع 
�ل�صاكنة،  لللدى  �ملللعللروفللة 
�صلمه  م  �أ مبللحللطللة  �لأوىل 
تك�صبت،  مبحطة  و�لثانية 

يحرتفون  ممن  لعدد  بالإ�صافة 
�ل�صم�رشة  طريقة  عن  �لبيع 
�لقارورة  �صعر  يف  ويزيدون 
 100 50 دج �إىل  �لو�حدة من 
�لر�صمي  �صعرها  عللن  دج 
للقارورة  دج   200 بل  �ملُقدر 

�لو�حدة. 
وذكللللر عللللدد ملللن �للصللكللان 
عللا�للصللمللة وليلللة �لللللو�دي، 
ونللدرة  �لللطللو�بللري  �أزملللة  �أن 
قلللللارور�ت غلللاز �لللبللوتللان، 
وكرة  �لتوزيع،  ل�صوء  يعود 
عن  فلل�للصللا  �ل�للصللتللهللاك، 
�ملدينة  غللاز  �صبكة  �نللعللد�م 
�أن  كما  �لأحياء،  من  عدد  يف 
�ملدينة  �صكان  ع�رش�ت  عجز 
�لد�خلية  �ل�صبكة  �إجناز  على 
ربطهم  �أجل  من  منازلهم  يف 

�أزمة  من  فاقم  �ملدينة،  بغاز 
�لبوتان. قارور�ت 

�ملو�طنني  من  �لكثري  و�أبدى 
�ل�صبكة  �إجنللاز  عن  عجزهم 
�صبكة  �أن  رغللم  �لللد�خللللليللة 
�لقرب  من  متر  �ملدينة  غللاز 
لتكلفة  نظر�  منازلهم،  من 
�لد�خلية  �ل�صبكة  �إجنلللاز 
مرتباتهم  تفوق  �ملدينة  لغاز 
بعد  ل�للصلليللمللا  �للل�للصللهللريللة، 
�لرتللللفللللاع �جلللللنللللوين يف 
�لنحا�ض  نللابلليللب  �أ �للصللعللار  �أ
�لد�خلية  بال�صبكة  �خلا�صة 
باهظة  �لعاملة  �ليد  وكللذ� 
يقتنون  يجعلهم  ما  �لثمن، 
قلللللارور�ت غلللاز �لللبللوتللان، 
رغلللم نللدرتللهللا و�لللطللو�بللري 
على  للح�صول  �لللطللويلللللة 

يف  ُموؤكدين  و�حدة،  قارورة 
تكلفتها  �أن  �ل�صياق،  ذ�ت 
�لأحلليللان  بع�ض  يف  ترتفع 
ذ�  �إ ل�صيما  خيالية،  لأرقللام 
من  غلللاز  قللللارورة  جلللللب  مت 
��صتئجار  ومت  بعيد  مللكللان 
�أو  حلل�للرشي  نللقللل  �للصلليللارة 
ما  "كلوندي�صتان"  �صيارة 
دج   400 يدفعون  يجعلهم 
على  للح�صول  يابا  و�إ ذهابا 
ما  دج،   200 بل  غاز  قارورة 
لغاية  ت�صل  تكلفتها  يجعل 

�لو�حدة. للقارورة  دج   600
وطلللاللللب �للصللكللان مللديللنللة 
�ملجاورة  و�لبلديات  �لو�دي 
كافية  كميات  بتوفري  لها، 
�لبوتان،  غاز  قللارور�ت  من 
�لبيع  نللقللاط  مللن  و�لإكللثللار 
يتحا�صو�  حللتللى  �ملللعللتللمللدة 
من  �ملقننة  غللري  �لللزيللاد�ت 
�ل�صما�رشة،  بع�ض  طللرف 
موؤ�ص�صة  مللن  طالبو�  كما 
حللّل  يللجللاد  بللاإ "�صونلغاز" 
�ل�صبكة  �إجناز  �صعر  خلف�ض 
يف  �ملدينة  لللغللاز  �لد�خلية 
باإجناز  هي  �لتكفل  و  �أ �ملنازل، 
وتق�صيم  �لد�خلية  �ل�صبكة 
ورزنامة  مر�حل  عرب  ثمنها 
عن  ت�صديدها  يتم  حملللّددة 
��صتهاك  فللاتللورة  طللريللق 
لغاية  و�لللغللاز،  �لللكللهللربللاء 
�ل�صبكة  �إجناز  تكلفة  ت�صديد 
د�خل  �ملدينة  لغاز  �لد�خلية 

ملنازل. �
ي�صني حممد 

فيما اأكد مدير القطاع اأن الوالية اأجنزت 600 كلم من خالل 
خمتلف الربامج

فالحو منطقة" الربين" بحا�سي خليفة 
يطالبون بالكهرباء الفالحية

وايل الوادي يف زيارة عمل وتفقد 
لدائرة الرقيبة

يعود ل�سوء التوزيع وكرثة اال�ستهالك

بوادر اأزمة حادة يف قارورات غاز البوتان بالوادي
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التعليم االإلكرتوين ي�ستقطب م�ستثمرين �سبابا 
يف جمال االقت�ساد الرقمي بورقلة 

حممد علي 
---------------- 

�ملوؤ�ص�صات  تلللللك  وتللقللدم 
م�صاريع  من  مناذج  �لنا�صئة 
�أن  منها  يتوخى  مبتكرة 
�جلانب  تعزيز  يف  ت�صاهم 
درو�ض  وتوفري  �لبيد�غوجي 
خمتلف  يف  للتاميذ  �لدعم 
ف�صا  �لتعليمية،  �لأطللو�ر 
مما  �مل�صتمر،  �لتكوين  عن 
�لتد�بري  �حرت�م  على  ي�صجع 
بالتباعد  �خلا�صة  �ل�صحية 
�جلللل�لللصلللدي، مللثلللللمللا جللرى 

. �صيحه تو
ومللن بللني تلللللك �مللل�للصللاريللع 
تللوجللد �ملللنلل�للصللة �لللرقللملليللة 
''خللللطللللوة'' �لللتللي تللقللدم 
�لتعليمية  �لأطو�ر  لتاميذ 
ومتو�صط  )�بتد�ئي  �لثاث 
�جلامعات  وطاب  وثانوي( 
خمتلف  يف  بعد  عن  درو�صا 
�مللللللو�د و�لللتللخلل�للصلل�للصللات 
�لفيديو  تقنية  با�صتخد�م 
"زوم"  مثل  تطبيقات  عرب 
�آوت�ض"  هللانللغ  و"غوغل 

. وغريها
�صتاذ  �لأ �أو  �ملعلم  ويللقللدم 
�أو  �أق�صام  خال  من  �لدر�ض 
وتفاعلية  �فرت��صية  ف�صول 
متابعتها  للطلبة  ميللكللن 
عن  و�لللتللعللبللري  و�ملللنللاقلل�للصللة 
على  مللبللا�للرشة  فللكللارهللم  �أ
و  �أ �لللكللمللبلليللوتللر  �أجلللهلللزة 
لللكللرتونلليللة  �للللللوحللات �لإ
كما  �لذكية،  هو�تفهم  �أو 
�ل�رشكة  مللديللرة  �للصللارت  �أ
ن�صيبة  "خطوة"،  �لنا�صئة 
يف  و�ملتخ�ص�صة  غللديللري 

�لطبية. �لفيزياء  جمال 
تعليم  من�صة  "خطوة"  وتعد 
نللرتنللت  وتللدريللب علللللى �لإ
�صنتني  نحو  منذ  تاأ�ص�صت 

�أع�صاء  بع�ض  من  مبللبللادرة 
و�لكائن  "فكرتك"  جمعية 
ت�صيف  تقرت،  مبدينة  مقرها 

ذ�تها. �ملتحدثة 
بتقدمي  قمنا  �لللبللد�يللة،  "يف 
درو�لللللللض جملللانللليلللة عللرب 
�ملقبلني  لللفللائللدة  نللرتنللت  �لإ
علللللى �مللتللحللانللات �للصللهللادة 
�لللبللكللالللوريللا، ثلللم تللطللور 
�جلللهللود  بف�صل  �مللل�للرشوع 
�مللل�للرشف  للطاقم  �خلللا�للصللة 
كافة  �إىل  للو�صول  عليه 
�إىل  �لتعليمية  �مل�صتويات 
جانب تقدمي درو�ض يف بع�ض 
يف  و�ل�صعب  �لتخ�ص�صات 
بالإ�صافة  �لعايل،  �لتعليم 
تكوينية  دور�ت  تنظيم  �إىل 
خمتلفة  مبجالت  �ل�صلة  ذ�ت 
ذ�ت  ذكرت  كما  ومتعددة"، 

. ثة ملتحد �
غديري  ن�صيبة  بللللرزت  و�أ
�لإلكرتوين  �لتعليم  �أهمية 
�لللللذي يللقللدم -حلل�للصللبللهللا- 
عرب  ودقيقا  جيد�  حمتوى 
يلبي  �لرقمية،  �لو�صائل 
ممكن  عدد  �أكللرب  �حتياجات 
�إىل  م�صرية  �ملتعلمني،  من 
يعد  �لتعليمي  �لنمط  هذ�  �أن 
تكلفة  قللل  و�أ مللرونللة  �أكللر 
�حل�صوري  بالتعليم  مقارنة 

و�ملال. �لوقت  يوفر  مما 
ومللللن جللانللبللهللا، تللنلل�للصللط 
�لللصللل�لللصلللة �لللنللا�للصللئللة  �مللللوؤ
�لأخللرى  هي  "�إيكوليفي"، 
و�لتكوين  �لتعليم  جمال  يف 
حيث  �لإنرتنت،  �صبكة  عرب 
يلل�للرشف عللللليللهللا جمللمللوعللة 
م�صتوى  على  �ل�صباب  من 
�للصلل�للصللات  ملل�للصللتلللللة �ملللوؤ
�لن�صاطات  مبنطقة  �ملتو�جدة 

�لولية. بعا�صمة 
�للصلل�للصللة  وتلللقلللدم هلللذه �ملللوؤ

تكنولوجيا  ت�صتخدم  �لتي 
على  �لقائمة  �ملللعلللللومللات 
�أفكار�  �ل�صطناعي  �لذكاء 
من�صة  يف  تتمثل  مبتكرة 
يف  متخ�ص�صة  �إلكرتونية 
ميكن  بعد،  عن  �لتعليم  جمال 
�ملوؤ�ص�صات  منها  ت�صتفيد  �أن 
�للللرتبلللويلللة و�جللللاملللعلللات 
�ملنهي،  �لتكوين  ومللر�كللز 
على  �مللل�للرشف  �أو�للصللح  كما 
�مللللل�للللرشوع، حمللمللد نلل�للرش 
يف  )متخ�ص�ض  بابكر  �لدين 

�لآيل(. �لإعام 
و�صل  "لقد  قائا  و�أ�صاف 
�للم�صات  مرحلة  م�رشوعنا 
بع�ض  و�جهتنا  لكن  �لأخرية 
�ملتعلقة  �لفنية  �ل�صعوبات 
نظام  بتطبيق  خا�ض  ب�صكل 
لللكللرتوين �لللذي  �لللدفللع �لإ
�لإلكرتوين  موقعنا  يربط 
�خللللارج  يف  �مللل�للصللتلل�للصللاف 
بني  �لللوطللنلليللة  بللاللل�للصللبللكللة 
لها  جند  �أن  وناأمل  �لبنوك، 

�لعاجل". �لقريب  يف  حا 
�أقل  لللكللرتوين...  �لإ �لتعليم 

مرونة  و�أكر  تكلفة 
تنق�صم  �آخلللر،  �صياق  ويف 
�لذين  �أولللئللك  بللني  �لآر�ء 
عن  �لتعليم  �أن  يعتقدون 
بللعللد يللوفللر مللز�يللا عللديللدة، 
ذلك،  عك�ض  يرون  و�آخرون 

�لتاميذ. �أولياء  �صيما  ل 
رجللح  �للل�للصللاأن،  هلللذ�  ويف 
�لتعليم  �أن  مللنللهللم  علللدد 
يعرتف  ل  �للللذي  بللعللد  عللن 
�أ�صبح  �جلغر�فية  باحلو�جز 
�حلياة  ظل  يف  ''�رشوريا'' 
كونه  على  عاوة  �ملعا�رشة، 
متطلبات  يلبي  لأن  قللادر� 
ومللرونللة  بللدقللة  �ملتعلمني 
يف  مللاللليللة،  تكلفة  قللل  وبللاأ
�حل�صوري  �لتعليم  �أن  حني 

بع�ض  للله  �لللكللا�للصلليللكللي 
تتمثل  �لللتللي  ''�لللعلليللوب'' 
�لتنقل  يف  بللاخللل�للصللو�للض 
ناهيك  �لللدرو�للض،  حل�صور 
�ملقيدة. �لزمنية  �جلد�ول  عن 
معار�صو  يرى  جهته،  ومن 
�أن  للللكلللرتوين  �لإ �لتعليم 
يطرح  �أن  ميكن  �لنمط  هذ� 
نق�ض  حيث  من  �صعوبات 
لأن  �لللطلللللبللة  للللدى  �حلللافللز 
يقوم  �لللذي  �صتاذ  �لأ وجللود 
 - �لتدري�ض  عملية  بتاأطري 
لاإجابة  �رشوري   - ح�صبهم 
�ل�رشح  وتقدمي  �صئلة  �لأ على 
يتعلق  فيما  خا�صة  �ملنا�صب، 
�لتي  �صا�صية  �لأ باملو��صيع 

�أكر. تركيز  �إىل  حتتاج 
ولللوج  �أن  بللالللذكللر  جللديللر 
خال  من  �ملقاولتية  عللامل 
�صغرية  موؤ�ص�صات  ن�صاء  �إ
ي�صهد  فتئ  ما  ومتو�صطة 
�أخرى  �إىل  �صنة  من  تطور� 
�صيما  ورقلللللة،  وليلللة  يف 
حاملي  لل�صباب  بالن�صبة 
�لللل�لللصلللهلللاد�ت �جلللامللعلليللة 
�ل�صتثمار  يف  �لللر�غللبللني 
�ملللليلللاديلللن  خملللتلللللللف  يف 

دية. لقت�صا �
فقد  �للل�للصللدد  هللللذ�  ويف 
من  ورقلة  ولية  ��صتفادت 
�فتتاحها  مت  جامعية  حا�صنة 
ملللوؤخلللر� علللللى ملل�للصللتللوى 
�لثالث،  �جلللامللعللي  �لقطب 
وطني  برنامج  �صمن  تندرج 
�ل�صباب  دعللم  �إىل  يللهللدف 
بد�عية  �إ م�صاريع  حاملي 
�لو�صط  يف  مبتكرة  و�أفكار 

معي. جلا �
وتلللعلللد هللللذه �حلللا�للصللنللة، 
مبوجب  �فتتاحها  مت  �لللتللي 
�تللفللاقلليللة �للرش�كللة وتللعللاون 
مرباح  قا�صدي  جامعة  بني 
�لوطنية  و�ل�رشكة  بورقلة 
�صوناطر�ك  للمحروقات 
لتثمني  �لوطنية  و�لوكالة 
و�لتنمية  �لللبللحللث  نللتللائللج 
ة  �لللتللكللنللولللوجلليللة، مللنلل�للصللاأ
�مل�صاريع  ومللر�فللقللة  لللدعللم 
�للل�للصلللللة  ذ�ت  �ملللبللتللكللرة 
�لعلمي،  و�لبحث  باجلامعة 
م�صاعدة  �إىل  بللالإ�للصللافللة 
على  �مللل�للصللاريللع  حللاملللللي 
و�لتحقق  �أفكارهم  جت�صيد 
�مل�صاريع  هللذه  جللدوى  مللن 
�لتي  �مللل�للصللافللة  و�لللقلليللمللة 
وتقدمي  توفرها  �أن  يتوقع 
من  لللهللم  �لللللازم  �للللدعلللم 
و�لتمويل  �لتكوين  حيث 
�نطاق  حتى  و��صت�صافتهم 
ملل�للصللاريللعللهللم علللللى �أر�لللض 
�إطار�ت  �أو�صح  كما  �لو�قع، 

�لهيئة. بهذه 

عرف ا�ستحداث موؤ�س�سات نا�سئة يف جمال التعليم اأو التكوين االإلكرتوين تطورا ''ملحوظا'' خالل ال�سنوات االأخرية بورقلة، 
حيث اأ�سحى �سوقا واعدة ي�ستقطب ال�سباب الراغبني يف اال�ستثمار يف االقت�ساد الرقمي.

االأخرية  ال�سنوات  ملحوظا خالل  عرف تطورا 

�لحرت�زية  لاإجر�ء�ت  مو��صلة 
�للليللوملليللة �ملللجلل�للصللدة مللن طللرف 
ملو�جهة  بغرد�ية  �ل�رشطة  م�صالح 
عرب  كللورونللا،  فللريو�للض  تف�صي 
للوقوف  �مليد�ين  تو�جدها  تكثيف 
علللللى ملللدى �للللتلللز�م �ملللو�طللنللني 
�أقرتها  �لتي  و�لتد�بري  بالإجر�ء�ت 
�ل�صحة  على  حفاظا  �ل�صلطات 
�ل�صتئناف  �آخللرهللا  �لعمومية، 
بني  �لللنللقللل  حلللركللة  �لللتللدريللجللي 
�للللوليلللات، وو�للصللائللل �لللنللقللل 
و�صيار�ت  و�حلللافللات  بالقطار 
�لأجلللللللرة، �أطلللللللقلللت ملل�للصللالللح 
�للل�للرشطللة بللاأمللن وليلللة غللرد�يللة 
�خت�صا�صها،  قطاع  كافة  عللرب 
عاوة  وقائية  حت�صي�صية  حملة 
وهذ�  �لردعية  �لإجلللر�ء�ت  على 
كافة  �حلللرت�م  �صمان  �أجللل  مللن 
�حلللد  �إىل  �لللر�ملليللة  �لإجلللللر�ء�ت 
كللورونللا.  فللريو�للض  تف�صي  مللن 
�صمن  مللن  تعد  �لللتللي  �لعملية 
�لوطني  لاأمن  �صا�صية  �لأ �ملهام 
�لعمومية  �ل�صحة  على  حفاظا 
ملللن جللهللة، وملللن جللهللة �أخلللرى 
و�حلفاظ  �لطرقات  �أمللن  مر�قبة 
كانت  �ملللروريللة،  �ل�صامة  على 
و�مل�صافرين  للناقلني  موجهة 
برجمة  خللال  من  �ل�صو�ء،  على 
مع  بالتن�صيق  ميد�نية  خرجات 
م�صت  �ملعنية  �ملحلية  �مل�صالح 
خمللتلللللف حمللطللات �مللل�للصللافللريللن 
للناقلني  �لفرعية  �ملحطات  وكذ� 
مللا بللني دو�ئلللر �لللوليللة، عللاوة 
و�لدوريات  �ملر�قبة  حو�جز  على 
�إطار�ت  وقف  �أين  يوميا،  �ملنفذة 

�لتطبيق  على  �ل�رشطة  وعنا�رش 
�لللل�لللصلللارم للللللللربوتلللوكلللولت 
�أعدت  و�لتي  �ملعتمدة  �ل�صحية 
�لنقل،  و�صائل  من  و�صيلة  لكل 
�لوقاية  لتد�بري  لامتثال  �صمانا 
و�حلللمللايللة مللن وبلللاء كللورونللا، 
�ملتعلقة  �لعقوبات  تطبيق  مللع 

. لفني ملخا با
خلية  خلل�للصلل�للصللت  جللهللتللهللا  مللن 
باأمن  �لعامة  و�لعاقات  �لت�صال 
�لثاثاء  هذ�  عدد  غرد�ية  وليللة 
�لأ�صبوعية  ذ�عية  �لإ �حل�صة  من 
عللن  للللللحللديللث  "لأمنكم"، 
�لقطاعات  مب�صاركة  �ملو�صوع 
�لأمن  �إطار�ت  غر�ر  على  �ملعنية 
وممثلي  �لنقل  قطاع  �مللللروري، 
ب�رشح  للم�صاهمة  �للل�للصللحللة، 
ملل�للصللامللني �للللقلللر�ر�ت �جلللديللدة 
خا�صة  �ل�صاأن،  هللذ�  يف  �ملتخذة 
�لللركللاب  بللعللدد  منها  تعلق  مللا 
م�صتوى  على  نقلهم  �مل�صموح 
على  �لأجرة  و�صيار�ت  �حلافات 
خمتلف  عن  �لإجابة  مع  �ل�صو�ء، 
و�لن�صغالت.  �ل�صتف�صار�ت 
غرد�ية  ولية  �أمن  م�صالح  وتذكر 
�لتحلي  بللل�لللرشورة  �ملللو�طللنللني 
�لإجللر�ء�ت  لتطبيق  بامل�صوؤولية 
�لأوىل  بالدرجة  حتافظ  كونها 
و�ل�صحة  فلللر�د  �لأ �صحة  على 
�ملو�طنني  د�عية  ككل،  �لعمومية 
�لفعالة  �مل�صاهمة  �للرشورة  �إىل 
نه  �صاأ من  ما  كل  عن  بالتبليغ 
عرب  و�صامتهم  باأمنهم  �مل�صا�ض 

.17  ،1548 �خل�رش�ء  �أرقامها 
ق/ج

مللو��للصلللللة للللللجللهللود �مللليللد�نلليللة 
�لللو�للصللط  يف  �جلللرميللة  ملللكللافللحللة 
تعلَّق  مللا  �صيما  ل  �حللل�للرشي، 
�للصللكللال  �أ كللافللة  مبللكللافللحللة  منها 
وحمل  �ملخدر�ت،  وترويج  حيازة 
�ل�صاد�ض  �ل�صنف  من  �لأ�صلحة 
�لنظام  على  خطر�  ت�صكل  و�لتي 
لاأمن  �ل�رشطة  فر�د  �أ متكن  �لعام، 
�حللل�للرشي �لللثللالللث بللاأمللن وليللة 
ق�صيتني  خلللال  مللن  بلل�للصلللللار، 
م�صتبه  توقيف  من  منف�صلتني، 
حجز  مع  �ملخدر�ت  ترويج  يف  به 
ق�صية  عللن  و�آخلللر  منها،  كمية 

حمظور. �أبي�ض  �صاح  حمل 
تعود  �لأوىل،  �لق�صية  وقللائللع 
فللللللر�د �للل�للرشطللة  ل�للصللتللغللال �أ
لللفللرقللة �للل�للرشطللة �لللقلل�للصللائلليللة 
ملعلومات   ،03 �حل�رشي  بالأمن 
برتويج  بلله  م�صتبه  بقيام  تفيد 
�لليل  ظرف  م�صتغا  �ملخدر�ت، 
�إعد�د  ليتم  �لأنظار،  عن  للتو�ري 
من  مكنت  حمكمة،  �أمنية  خطة 
يف  بلله  �مل�صتبه  وتوقيف  ر�صد 
بعد  للليللا،  ع�رش  �حلللاديللة  حللدود 
مع  �ل�رشطة،  فر�د  لأ مقاومة  بد�ئه  �إ
غر�ما   180 كمية  بحوزته  �صبط 
كان  �ملللعللالللج،  �لكيف  مللادة  مللن 
با�صتيكي.  كي�ض  د�خل  يخبئها 

من  �لثاين  �لعقد  يف  به  �مل�صتبه 
وكيل  ملللام  �أ تللقللدميلله  مت  �لللعللمللر، 
ب�صلار،  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
و�ملللتللاجللرة  �حللليللازة  ق�صية  عللن 
لإجللر�ء  �أحاله  �لللذي  باملخدر�ت، 
حقه  يف  لي�صُدَر  �لفوري،  �ملثول 

�لعقابية. باملوؤ�ص�صة  يد�ع  �إ �أمر 
و��للصللتللمللر�ر�  �أخلللرى  ق�صية  يف 
ملللن  جلللهللود �ملللحللافللظللة علللللى �أ
وجمابهة  و�ملمتلكات،  �لأ�صخا�ض 
�لبي�صاء  �لأ�صلحة  حمل  �أ�صكال 
فر�د  �أ متكن  �ل�صاد�ض،  �ل�صنف  من 
 ،03 �حللل�للرشي  لللاأمللن  �للل�للرشطللة 
تنكرود  بحي  دوريللات  ثر  �إ على 
و�لن�صف  �لللو�حللدة  حلللدود  يف 
هذ�  به،  م�صتبه  ر�صد  من  �صباحا، 
عملية  و�إجر�ء  توقيفه  عند  �لأخري 
عليه،  �لقانونية  �جل�صدي  �لتلم�ض 
بي�ض  �أ �للصللاح  بللحللوزتلله  �صبط 
)بو�صية(،  �ل�صاد�ض  �ل�صنف  من 
و�إعد�د  �مل�صلحة  �إىل  �قتياده  ليتم 
يحمل  �صده  ق�صائي  �إجر�ء  ملف 
بلليلل�للض  و�للصللف حلليللازة �للصللاح �أ
�ل�صاد�ض  �ل�صنف  مللن  حمظور 
مبوجبه  م  ُقللدِّ �رشعي،  مللربر  دون 
مللللام نلليللابللة �جلللمللهللوريللة لللدى  �أ

ب�صلار.    حمكمة 
�أ – د 

موا�سلة الإجراءات الوقاية من فريو�ص كورونا

�سرطة غرداية ترافق الناقلني 
وامل�سافرين بعد ا�ستئناف ن�ساطهم  

ن�ساطات ملكافحة اجلرمية بالو�سط 
احل�سري بب�سار 
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ت�سليم م�سروع املحطة البحرية اجلديدة بعنابة 

حممد علي 
-----------------

�صيتم  باأنه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
�أول  �صطر  "ت�صليم  �لإطللار  هذ�  يف 
�لطابقني  يف  يتمثل  �مللل�للرشوع  من 
بامل�صافرين  �خلا�صني  و�لثاين  �لأول 
�ل�صنة  من  �لأول  �لثاثي  نهاية  مع 
�ل�صطر  ت�صليم  يتم  �أن  على  �جلارية، 
�لطابق  �ملت�صمن  و�لأخلللري  �لثاين 
�لت�صوق  بخدمات  �خلا�ض  �لثالث 
خال  و�لإطللعللام  و�لللر�حللة  و�لتنزه 
�جلارية". �ل�صنة  �لثاين من  �ل�صد��صي 
�لأ�صغال  ��صتكمال  حاليا  ويجري 
�صيمكنان  �للذين  بالطابقني  �لثانوية 

�لبحري  �لنقل  خدمة  ��صتئناف  من 
عنابة،  ملليللنللاء  عللرب  للم�صافرين 
ميناء  مبوؤ�ص�صة  م�صوؤولون  ي�صيف 
ن�صبة  بللاأن  �أو�صحو�  �لذين  عنابة 
�ملن�صاأة  هللذه  �إجنلللاز  �أ�للصللغللال  تقدم 

باملئة.  84 بلغت  �لقت�صادية 
�نطلقت  �لذي  �مل�رشوع  هذ�  و�صجل 
 2016 �صنة  خللال  �إجنللازه  �أ�صغال 
عنابة  ميناء  موؤ�ص�صة  من  بتمويل 
�لأ�صغال  ب�صبب  �لإجنللاز  يف  تاأخر� 
�مل�رشوع،  تطلبها  �لتي  �لإ�صافية 
�لأر�صية،  تقوية  �أ�صغال  منها  خا�صة 

. �إليه  �لإ�صارة  متت  ما  ح�صب 
�لبحرية  �ملللحللطللة  �إجنلللاز  ويللجللري 

 8000 م�صاحة  على  لعنابة  �جلديدة 
بل  تقدر  ��صتيعاب  بطاقة  مربع  مرت 
�مل�صافرين  لنقل  �صنويا  �صفينة   100
�ألللف   240 مللن  �أكللر  نقل  ت�صمن 
مقابل  مركبة  و300  �صنويا  م�صافر 
طاقة  متثل  �صنويا  م�صافر  �ألف   16
�لقدمية  �لبحرية  �ملحطة  ��صتيعاب 

عنابة. مليناء 
�جلديدة  �لبحرية  �ملحطة  و�صتمكن 
بت�صميم  تللتللملليللز  �لللتللي  لللعللنللابللة 
عبور  خدمات  حت�صني  من  ع�رشي 
و�لنازلني  �ل�صاعدين  �مل�صافرين 
�لأروقللة  بف�صل  مركباتهم  وكللذ� 
�لللعللبللور،  لإجلللللر�ء�ت  �ملخ�ص�صة 

للر�حة  فلل�للصللاء�ت  �للصللتللوفللر  كللمللا 
على  مطلة  و�لت�صوق  و�ل�صتجمام 

متت  كما  للجمهور،  ومفتوحة  �لبحر 
�إليه. �لإ�صارة 

يرتقب ت�سليم املحطة البحرية اجلديدة لعنابة "خالل ال�سنة اجلارية" لت�ستاأنف بذلك خدمة النقل البحري للم�سافرين عرب امليناء من جديد بعد تعليقها ب�سبب اأ�سغال اإجناز هذا امل�سروع الهيكلي 
الهام، ح�سب ما علم يوم الثالثاء من م�سوؤولني مبوؤ�س�سة ميناء عنابة .

خالل ال�سنة اجلارية 2021 

خمت�سون يناق�سون دور التوا�سل كاآلية ل�سمان جودة التعليم 
العايل مبيلة  

�حلفيظ  �جلامعي عبد  �ملركز  �أم�ض  �حت�صن 
تقنية  عرب  وطنية  ندوة  مبيلة  بو�ل�صوف 
�لتو��صل  دور  ملناق�صة  بعد  عن  �لتحا�رش 
حتت  �لعايل  �لتعليم  جودة  ل�صمان  كاآلية 

�صعار �لأ�رشة �جلامعية د�ئما يف تو��صل .
�لتي  �لندوة،  على  �مل�رشفة  �لهيئة  وح�صب 
�لأ�صاتذة  من  نخبة  م�صاركة  �صهدت 
خمتلفة  وطنية  بجامعات  و�ملخت�صني 
بلعيد  �صالح  �لربوفي�صور  ر�أ�صهم  وعلى 
�لذي  �لعربية  للغة  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�ض 
و�صمان  �لت�صال  بعنو�ن  مد�خلة  قللدم 
هذه  تاأتي  كما  �لعايل.  �لتعليم  يف  �جلودة 
�لآليات  على  لاإجابة  �لعلمية  �لللنللدوة 
�لكفيلة برتقية وحت�صني �لعملية �لتو��صلية 
�لت�صال  �أن  باعتبار  �جلامعة  حميط  د�خل 
�لركيزة  ي�صكل  �لإيجابي  و�لتو��صل 
�لقائمني  �أد�ء  حت�صني  يف  �لأ�صا�ض  و�حلجر 
وبيد�غوجي  �إد�ري  طاقم  من  �جلامعة  على 
ترقية خمرجات  يعمل على  من جهة، كما 
�أخرى  جهة  من  و�جلامعة  �لعايل  �لتعليم 
�لندوة  هذه  على  �لقائمني  ح�صب  وذلللك 
يعتمد  �لعايل  �لتعليم  منظومة  فنجاح 
�ت�صال  فعالية  مللدى  على  كبري  ب�صكل 
و�لللذي  و�إد�ري  بيد�غوجي  وتو��صل 
�للفظي  وغري  �للفظي  �لت�صال  يت�صمن 
�ل�صتاذ،  من  �لتعليمي  �ملثلث  �أطر�ف  بني 
ويكمله  �لبيد�غوجية،  و�لر�صالة  �لطالب 

ر�صالته  خال  من  �لفعال  �لإد�ري  �لطرف 
�جلامعي  �ملركز  مدير  �ل�صامية.  �لإد�ريللة 
�لدكتور عمريو�ض بو�صاغم �لذي د�ئما ما 
يدعم وي�صاهم يف �إجناح مثل هذه �لندو�ت 
�ملتقدمة  �لدول  �أن  �أكد  باجلامعة  �لعلمية 
يتمثل  و�أ�صا�صي  رئي�صي  ب�صيء  جنحت 
�حلقة  �للبنة  و�لت�صال كونه  �لتو��صل  يف 
و�إذ�  نف�صها  حترتم  �لتي  �حل�صارة  بناء  يف 
�لن�صجام  غاب  و�لت�صال  �لتو��صل  غاب 
�لعملي و�لتح�صيلي بني بني �لب�رش ي�صيف 
ذ�ت �مل�صوؤول. مدير ذ�ت �ملوؤ�ص�صة �جلامعية 
�لنجاح  يف  �لأ�صا�ض  �لدور  �أن  �أي�صا  �أكد 
و�لتو��صل  �لت�صال  هو  و�لعملي  �لعلمي 
�لبيد�غوجي وهو حمور �لتقاطع يف �ملحيط 
�جلامعي و�أن �لت�صال ل بد �أن يكون فاعا 
�لو�صول  �أجللل  ومن  ومتو��صا  ومثمر� 
�آلية �لت�صال  �لو�صع يجب توفري  �إىل هذ� 

و�لتو��صل، ومن جهته رئي�ض 
هذه �لندوة �لندوة �لعلمية �لوطنية �لدكتور 
�حت�صان مثل هذه  �أن  �أكد  �لدين  هبال خري 
�ملركز  م�صتوى  على  �لعلمية  �لتظاهر�ت 
عن  �حلللجللاب  لك�صف  جلللاءت  �جلللامللعللي 
و�أن   �جلامعي،  �ملحيط  و�صط  �لتو��صل 
عرفت  �لندوة  هذه  يف  �لعلمية  �جلل�صات 
من  جامعيون  �أ�صاتذة  قدمها  مد�خلة   22
خمتلف جامعات �لوطن �حتوت على �أربع 
تطرق  حمور  يف  متثلت  �أ�صا�صية  حمللاور 

�لتو��صل  عن  مفاهيم  �إىل  �ملتدخلون  فيه 
�لو�صط  د�خللل  �لإن�صانية  و�لللعللاقللات 
�لت�صال  معوقات  حمور  وكذ�  �جلامعي، 
�جلامعي،  �لو�صط  د�خل  �لناجح  و�لتو��صل 
و��صرت�تيجيات  مبهار�ت  يعنى  وحمللور 
�صلط  و�آخللر  و�لفعال  �لناجح  �لتو��صل 
�لتو��صل  و�أخاقيات  ثقافة  على  �ل�صوء 
د�خل �جلامعة وذلك من �أجل حتقيق �لأهد�ف 
تطور  و�قللع  تو�صيف  �صيما  ل  �ملن�صودة 
�حللول  تقدمي  �لتو��صل،  جمال  يف  �جلامعة 
ناهيك  �لتو��صل،  م�صكل  ملعاجلة  �لازمة 
�إليها  �ملتو�صل  �حللول  تطبيق  حماولة  عن 
حميط  د�خل  �لتو��صلية  �لعملية  لتطوير 
�مل�صاكل  وحتليل  ت�صخي�ض  وكذ�  �جلامعة 

و�ملعوقات �حلا�صلة يف جمال �لتو��صل .
جدير بالذكر فاإن �ملركز �جلامعي عبد �حلفيظ 
بو�ل�صوف مبيلة حقق قفزة نوعية يف جمال 
و�لندو�ت  �مللتقيات  من  �لعديد  تنظيم 
�لدر��صية  و�لأيللللام  �لوطنية  �لعلمية 
ما  وهللذ�  �لفاعلني  خمتلف  مع  بالتن�صيق 
يدل ح�صب �مل�صاركني يف هذه �لندوة على 
�حلر�ض �ل�صديد �لذي يوليه �لقائمون على 
�جلامعي وم�صاهمتهم يف دعم  �ل�رشح  هذ� 
�لتي  �لعلمية  �لن�صاطات  خمتلف  و�إجنللاح 
�لتي  �لعلمية  �لديناميكية  �إطار  يف  تدخل 

ت�صهدها �لهيئة �جلامعية مبيلة. 
بوجمعة مهناوي 

يف ح�سيلة �سنة 2020 للمديرية اجلهوية للجمارك بتلم�سان 

حجز 1300 كلغ من الكيف و11084 
قر�سا مهلو�سا و50 األف وحدة من 

امل�سروبات الكحولية 
للجمارك  �جلهوية  �ملديرية  �أم�ض  ك�صفت 
 2020 ل�صنة  �ل�صنوية  ح�صيلتها  بتلم�صان 
�لبيان  وح�صب  �لتهريب،  مبكافحة  �خلا�صة 
�لتحرير"  "جريدة  عليه  حت�صلت  �لللذي 
179عملية  يف  مهربا   250 توقيف  مت  فاإنه 
�لوطني  �جلي�ض  مفارز  مع  بالتن�صيق  ومت 
�ل�صعبي حجز 1300 كلغ من �لكيف �ملعالج 
وهذ� من خال 39 تدخا، كم مت توقيف 77 
مهربا متهمني بحيازة و�ملتاجرة باملخدر�ت، 

مهلو�صا   قر�صا   11084 حجز   كذلك  ومت 
و1573وحدة  �صجائر  خرطو�صة  و29700 
�مل�رشوبات  �ل�صمة و49963 وحدة من  من 
�لكحولية و600 طائر �حل�صون وحجز 172 

مركبة و9 �صاحنات،
وبلغت �لقيمة �لإجمالية للمو�د �ملحجوزة بل 
�لغر�مات  قدرت  فيما  دج   252.261.700

�مل�صتحقة بل 826.056.580  دج
بكاي عمر

وفاة �سخ�ص اإثر ده�سه بقطارببلعبا�ص 
�صيدي  لللوليللة  �ملدنية  �حلماية  تدخلت 
ببلدية  حادث  �أجل  من  على  �إم�ض  بلعبا�ض 
لنقل  قطار  ده�ض  يف  متثل  بلعبا�ض  �صيدي 
�مل�صافرين ل�صحية من جن�ض ذكر يف �لعقد 
�ل�صاد�ض من عمره متوفى يف عني �ملكان ، 

�لقطار كان متوجها من تلم�صان �ىل وهر�ن 
،ثم نقل �ل�صحية �ىل م�صلحة حفظ �جلثث 
و �أما عن �أ�صباب �حلادث فتبقى جمهولة يف 
�نتظار فتح حتقيق من طرف �جلهات �ملعنية.
م.رم�صاين

حجز 3300 قارورة خمر بامل�سيلة
للدرك  �لإقليمية  �ملجموعة  �أفر�د  متكنت 
�لأ�صبوع  نهاية  يف  بامل�صيلة  �لوطني 
�مل�رشوبات  من  معتربة  كمية  حجز  من 
من  قللارورة   3300 بل  تقدر  �لكحولية 
حملي  �صنع  و�لأنللو�ع  �لأحجام  خمتلف 
�صاحنة  منت  على  باإحكام  مموهة  كانت 
من نوع جاك باإقليم بلدية حمام �ل�صلعة، 

بجاية  وليلللة  مللن  قللادمللا  كللان  �ملعني 
�لب�صاعة  حجز  مت  �مل�صيلة،  ولية  باجتاه 
فور  �لدولة،  �أمللاك  ملديرية  وت�صليمها 
�لنتهاء من �لتحقيق �صيتم تقدمي �مل�صتبه 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد  �أمام  فيه 

حمكمة حمام �ل�صلعة.
ر�صيد غربي

اأ�سحاب مذابح الدواجن املعتمدة بخن�سلة 
يهددون بغلق مذابحهم

يللهللدد �أ�للصللحللاب مللذ�بللح �لللدو�جللن 
�إىل  بخن�صلة  �ملعتمدة  �لع�رشية 
حالة  يف  مذ�بحهم  لغلق  �للجوء 
�لع�صو�ئي  �لذبح  عمليات  ��صتمر�ر 
غري  للمذ�بح  �لرهيب  و�لنت�صار 

قد  �لللذي  �لأمللر  باملدينة،  �ل�رشعية 
عمال  وت�رشيح  �لغلق  �إىل  يدفعهم 
�لنت�صار  ظل  يف  خ�صو�صا  �ملذ�بح 
�ل�رشعية  غري  �ملذ�بح  لهذه  �لرهيب 
و�لتي تعترب من �لنقاط �ل�صود�ء �لتي 
مثل  �أن  خا�صة  حماربتها،  يتوجب 
�رشوط  على  تتوفر  ل  �لأماكن  هذه 
من  �لتي  �ل�صحية  و�لقو�عد  �لنظافة 
�أن حتافظ على �صحة �ملو�طن  �صاأنها 
�خل�صو�ض  وجلله  على  و�مل�صتهاك 
للمذ�بح  �لو��صع  �لنت�صار  ليبقى 
�نتظار  �ل�رشعية يف  �لع�صو�ئية وغري 
�أجل  �ملذ�بح  من  �لتدخل ملحاربة هذه 
�صحة �مل�صتهلك ور�حته.                                                                                                                                        
ونا�ض لزهاري

بعد �سنوات من املعاناة والتهمي�ص 

تو�سيل مناطق الظل ببلديات مع�سكر بغاز املدينة  
يف  �لغاز  ب�صبكة  �لربط  �أ�صغال  تتو��صل 
م�صتوى  على  �لظل،  مبناطق  �لتكفل  �إطار 
بلديات مع�صكر، حيث متكنت عدة عائات 
من �ل�صتفادة من �صبكة �لغاز، بعد �صنو�ت 
من معاناتهم، ب�صبب قارور�ت غاز �لبوتان، 
وم�صقة �حل�صول عليها �أثناء ف�صل �ل�صتاء، 
�أخرى  م�صاريع  من  ��صتفادتهم  �نتظار  يف 
عليهم  فر�صت  �لتي  �لعزلة  من  تخرجهم 

ل�صنو�ت طويلة.
�صيودة  �خلالق  "عبد  ولية  و�يل  و�أ�للرشف 
م�صتوى  على  م�صاريع  عدة  �إطاق  "على 
�ملوؤمن،  عبد  �صيدي  �ملحمدية،  بلديات 

وبلدية �صجر�رة، ل �صيما فيما يخ�ض ربط 
�ملنازل ب�صبكة �لغاز �لطبيعي، �أين ��صتفادت 
بلدية �ملحمدية وبالظبط بدو�ر �أولد بن دلة 
ودو�ر عبد �لهادي ربط 200عائلة ومقطع 
�أولد  بدو�ر  �صجر�رة  وبلدية   ،162 بل  دوز 
وحي  �ملومن  ودو�رعبد  عائلة   262 مالح 
�لولية  و�يل  قام  كما  عائلة،   165 �لقد�ض 
قيد  تعد  �لتي  �مل�صاريع  خمتلف  بزيارة 
�لإجناز كزيارة م�رشوع  cofeed  وم�رشوع 
م�صتعلة �ملحاذية ل�صكة �حلديدية بالإ�صافة 

�إىل معاينة �مل�صبح �لبلدي .
و�أ�صارت ذ�ت �مل�صالح، �إىل �أن هذه �مل�صاريع 

ت�صاف �إىل �أخرى �نطلقت �صابقا، بينها تهيئة 
و�إعادة �لعتبار للطرقات، و�لأر�صفة، �لتي 
كانت �أغلبها تر�بية مليئة باحلفر و�ملطبات، 
�لأيام  �مل�صاريع يف  باقي  �إطاق  �نتظار  يف 

�لقليلة �لقادمة.
 61 �إجناز  مت  �أنه  �ملقاطعة  م�صالح  وذكرت 
 28 منها  �لغاز  ب�صبكة  للربط  م�رشوعا 
ميز�نية  عاتق  على  م�صجلة  ظل  منطقة 
بلديات  عرب  �لظل  مناطق  لفائدة  �لولية 

�ملقاطعة.
بلعامل بهيجة

تفكيك �سبكة لتزوير العملة الوطنية وحجز مبلغ 150 مليون �سنتيم ببلعبا�ص 
متكنت خال �ل�صاعات �لأخرية ف�صيلة �لأبحاث باملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني بولية �صيدي بلعبا�ض رفقة �رشية �أمن �لطرقات من �لإطاحة ب�صبكة جهوية خمت�صة يف تزوير �لأور�ق �لنقدية تن�صط 
على م�صتوى عدة وليات غربية، ين�صط عنا�رشها يف هذ� �ملجال �لإجر�مي، كما متكن �ملحققون من حجز مبلغ مايل مزور يقدر بل 150 مليون �صنتيم ��صتغلت �لف�صيلة معلوماتها �لدقيقة �لتي وردت 
�إليها و�ملتعلقة بوجود �صبكة �إجر�مية خطرية خمت�صة يف تزوير �لعملة و�لتي تكون قد و�صعت �لأور�ق �لنقدية �ملزورة يف �صبكة �لتد�ول على م�صتوى وليتي �صيدي بلعبا�ض وتلم�صان، �أين  مت بالتن�صيق 
مع �لوحد�ت وتوقيف �صخ�صني يبلغان من �لعمر 25 و30 �صنة، حيث وبعد مو��صلة  �لتحريات متكن عنا�رش �لدرك من تفكيك �ل�صبكة �لتي كانت تن�صط بني وليتي �صيدي بلعبا�ض وتلم�صان وهي 
تقوم برتويج �أور�ق نقدية مزورة وعلى �إثرها مت و�صع خطة حمكمة مكنت من توقيفهما على منت مركبة �صياحية وحجز مبلغ مايل مزور قدره 150 مليون �صنتيم من �لعملة �لوطنية �ملزورة، �إذ وبعد 
حترير �إجر�ء ق�صائي مت تقدمي �مل�صتبه فيهما �أمام حمكمة �صيدي بلعبا�ض عن تهمة جناية تزوير �أور�ق نقدية ذ�ت �صعر قانوين بالعملة �لوطنية د�خل �لرت�ب �لوطني، وجنحة طرح لتد�ول �أور�ق نقدية 
مزورة بالعملة �لوطنية، �أين مت �إيد�عهما رهن �حلب�ض يف �نتظار حماكمتهما.                                                                                                                                                                         م.رم�صاين



"تر�ن�ضفري  مـــوقـــع  كــ�ــضــف 
 )Transfermarkt( ماركت" 
كرة  �قت�ضاد  يف  �ملتخ�ض�ض 
�ل�ضوقية  و�لــقــيــمــة  �لــقــدم 
�لقيمة  �نهيار  عن  لالعبني، 
�لفرق  جنــوم  ــرز  الأب �ل�ضوقية 
قائد  ر�أ�ضهم  وعلى  �الإ�ضبانية، 
تر�جع  �لذي  ليونيل  بر�ضلونة 
�ضعره �إىل ما كان عليه قبل 10 

�ضنو�ت.
�لثالثاء،  �ليوم  �ملوقع،  ون�ضر 
حتـــديـــثـــا جــــديــــد� لــلــقــيــمــة 
العــب   500 لنحو  �ل�ضوقية 
بـــالـــدوري �الإ�ـــضـــبـــاين لــكــرة 
هناك  �أن  �إىل  م�ضري�  �لــقــدم، 
�لالعبني  بني  كبرية  حتــوالت 

�الأكرث قيمة.
�أن  مــاركــت  تر�ن�ضفري  ـــد  و�أك
مي�ضي  �الأرجــنــتــيــنــي  �لــنــجــم 
يف  �الأول  ــز  ــرك �مل ــن  م ــع  ــر�ج ت
�لالعبني،  بني  قيمة  �الأعــلــى 

 100 عــن  قيمته  و�نخف�ضت 
منذ  ــرة  م الأول  يـــورو  مليون 
 72 بلغت  بقيمة   2010 ــام  ع
مليون يورو فقط، الفتا �إىل �أن 

العبا   15 بني  من  و�حد  مي�ضي 
يف  �ل�ضوقية  قيمتهم  �نخف�ضت 

نادي بر�ضلونة.
بر�ضلونة  جنـــوم  ــــرز  �أب ومـــن 

مع  قيمتهم  �نخف�ضت  �لذين 
 ،2021 �جلــديــد  �لــعــام  بــد�يــة 
غريزمان  �أنــطــو�ن  �لفرن�ضي 
مليون   54 بقيمة  �أ�ــضــبــح  �إذ 

فيليب  �لرب�زيلي  يليه  يــورو، 
كوتينهو بـ45 مليون يورو.

مدريد  ريال  جنوم  ي�ضلم  ومل 
لرب�ضلونة  �لتقليدي  �لغرمي 
�ل�ضوقية  �لقيمة  �نخفا�ض  من 
�لبلجيكي  مقدمتهم  ويف  �أي�ضا، 
بلغت  ـــذي  �ل ــــاز�رد  ه �إيــديــن 
مليون   45 ــة  ــي ــال �حل قيمته 
�لرب�زيلي  عــن  ف�ضال  يـــورو، 
بـ36  جــونــيــور  فيني�ضيو�ض 
ـــاين  ـــب ـــض ـــــورو و�الإ� مــلــيــون ي
 31 بقيمة  �أ�ضين�ضو  ماركو�ض 

مليون يورو.
�لــالعــبــني  وجــــاء يف مــقــدمــة 
�أتلتيكو  العبا  قيمة  �الأعــلــى 
�لربتغايل  �ملــهــاجــم  ــد،  ــدري م
بـ90  فيليك�ض  جـــو�و  �ل�ضاب 
خلفه  وحــــّل  يـــــورو،  مــلــيــون 
�ل�ضلوفيني  ــض  ــار� �حل زميله 
مليون   81 بقيمة  �أوبــالك  يان 

يورو.

به  ظهر  �لذي  �لكبري  �لتاألق  و�ضع 
هاالند  �إيرلينغ  �لرنويجي  �لنجم 
رفقة فريقه بورو�ضيا دورمتوند، 
كبار  قائمة  على  �ل�ضاب  �لالعب 
�ل�ضتوي  �ملــريكــاتــو  يف  ــة  ــدي �الأن
�لقادم، �أو حتى �نتهاء �ملو�ضم على 

�أقل تقدير.
هاالند  ينتقل  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
يوما  دورمتـــونـــد  بــورو�ــضــيــا  ــن  م
�لتنفيذي  �لرئي�ض  لكن  ــا،  م
لـــلـــنـــادي، هــانــز يــو�كــيــم 
�لالعب  حث  فات�ضكه، 
�لبقاء  عــلــى  �لــ�ــضــاب 
مــع �لــنــادي �الأملـــاين 
ــايل  �حل ــت  ــوق �ل يف 
مو��ضلة  ـــل  �أج ــن  م

تطوره.
ومنذ و�ضول هاالند 
�إىل �أملانيا، يف يناير/
كانون �لثاين 2020، 
ــاب  ــض ــ� و�لـــنـــجـــم �ل

�لقيا�ضية،  �الأرقام  حتطيم  يو��ضل 
�ملو�هب  �أكرث  من  و�حد�  جعله  مما 
�حلايل،  �لوقت  يف  �ملطلوبة  �ل�ضاب 
جريمان،  �ضان  باري�ض  جنم  رفقة 

كيليان مبابي.
مــقــابــلــة مع  فــاتــ�ــضــكــه، يف  وقـــال 

"يعرف  �الأملانية:  )كيكر(  �ضحيفة 
مينو  وكيله  يعلم  كما  �إيرلينغ، 
ر�يوال �أي�ضا، ما لديه يف دورمتوند. 
ـــرت  هــو يــ�ــضــري عــلــى خــطــى روب
ليفاندوف�ضكي، �لذي ��ضتغرق وقتا 

لي�ضبح العبا مب�ضتوى عاملي".

"هذ� �ضيء ال ميكن حتقيقه  وتابع 
ـــد. مــن �لــو��ــضــح �أنــه  ــام و�ح يف ع
ما،  يوما  لينتقل  هاالند  تركنا  �إذ� 
فريق  مع  �لتوقيع  عليه  ف�ضيكون 
هناك  ولي�ض  دورمتوند،  من  �أكرب 

�لكثري من هذه �لفرق حاليا".

كنت  "�إذ�  بالقول  حديثه  وو��ضل   
ريال  مثل  فريق  مع  �لتوقيع  تريد 
مدريد على �ضبيل �ملثال، فيجب �أن 
تكن قد و�ضلت �إىل م�ضتوى �لنخبة 
�أم�ضى  ليفاندوف�ضكي  �لعاملية. 
يف  كلوب  يورغن  مع  مو��ضم  �أربعة 
دورمتوند، قبل �أن يغادر يف �ضفقة 
بايرن  مع  للتوقيع  جمانية  �نتقال 
ــه  ــد�ف مــيــونــخ، وقـــد �ــضــاعــدت �أه
دورمتوند يف �لفوز بلقبني للدوري 

�الأملاين".
وتــكــر�ر�،  ــر�ر�  م فات�ضكه  ورف�ض 
ــن بند  �الأنـــبـــاء �لــتــي حتــدثــت ع
جز�ئي �أو �تفاق �ضفهي من �ضاأنه �أن 
�لدويل  �لرنويجي  لالعب  ي�ضمح 
�لوقت  يف   ،2021 عام  يف  باملغادرة 
�الإعــالم  و�ضائل  فيه  ــدت  �أك �لــذي 
ـــدره 75  ــي ق ــز�ئ ـــود �ــضــرط ج وج
�لتنفيذ  حيز  يدخل  يورو  مليون 
عدم  من  �لرغم  على   ،2022 عــام 

وجود تاأكيد ر�ضمي لذلك.

�إيطاليا  منتخب  ــورة  ــط ــض �أ� عـــاد 
�ل�ضابق، �أنطونيو كا�ضانو، �إىل �إثارة 
�لتي  �لقوية،  بت�ضريحاته  �جلدل 
�ملا�ضية  �لــفــرتة  يف  ُيطلقها  ــات  ب
�مل�ضتديرة"  "�ل�ضاحرة  جنوم  �ضد 
�أ�ضبح  بعدما  �لكربى،  �الأندية  يف 
�لقنو�ت  بــاإحــدى  ريا�ضيًا  ُمــلــاًل 

�ملحلية.
جنم  بقوة  كا�ضانو  �أنطونيو  وهاجم 
باولو  �الإيــطــايل،  يوفنتو�ض  نــادي 
ديباال، �لذي يعي�ض مو�ضمًا �ضيئًا مع 
"�ل�ضيدة �لعجوز"، وتر�جع م�ضتو�ه 
جعلت  ُميفة،  بطريقة  �لفني 
�ملو�ضم  يف  "�لكالت�ضيو"  بطل  �أن�ضار 
�ل�ضبب  ــن  ع يــتــ�ــضــاءلــون  �ملــا�ــضــي 

�حلقيقي ور�ء ذلك.
�الإ�ضبانية  "�آ�ض"  �ضحيفة  ونقلت 
�لذي  كا�ضانو،  �أنطونيو  ت�ضريحات 
قال "جميع �ملدربني �لذين �أ�ضرفو� 
�أن  �عتربو�  يوفنتو�ض  نــادي  على 
لي�ض  ديــبــاال  بــاولــو  �الأرجنتيني 
�إذ�  ما  �أت�ضاءل  �أنا  لذلك  �ضروريًا، 

كان بطاًل �أم العبًا ر�ئعًا".
وتابع "�إنه لي�ض بطاًل، ب�ضبب عدم 
يف  �لــفــارق  ــد�ث  ــاإح ب ديــبــاال  قيام 
�ملو�جهات �لتي يخو�ضها. نعم لديه 
لكن  يوفنتو�ض،  مع  جيدة  �أهــد�ف 
�لالعبني  من  عدد�ً  �أ�ضاهد  كنت  �أنا 
ــايل،  ــات ن مــثــل دي  يــفــعــلــون ذلـــك 

ولوينزو �إين�ضيني".

ديــبــاال  ــو  ــاول ب كـــان  "�إذ�  و�أو�ـــضـــح 
يف   10 رقــم  قمي�ض  �رتـــد�ء  يريد 
�أن  عليه  يجب  يوفنتو�ض،  نــادي 
�ضعور  لدي  �أعلى.  م�ضتوى  يف  يكون 
يقوم  عليه  ي�ضغطون  عندما  �أنــه 
 10 يطلب  ثم  نف�ضه،  على  بالتبول 

ماليني يف �ملو�ضم �لو�حد!".
باولو  �الأرجنتيني  �لنجم  �أن  يذكر 
نادي  مع  �ضيئة  فرتة  يعي�ض  ديباال 
�جلماهري  باتت  حتى  يوفنتو�ض، 
ــرورة �لــتــخــلــي عن  ــض ــ� تــطــالــب ب
خدماته مع �هتمام عدم من �لفرق 
باالإ�ضافة  �لــكــبــرية،  �الأوروبــيــة 
�إقناع جميع  �إىل عدم قدرته على 
مدربي "�ل�ضيدة �لعجوز" بقدر�ته.

ــــــه  ــــــوزي ــــــــــــال ج ق
ــــدرب  ـــو، م ـــي ـــن ـــوري م
هوت�ضبري،  تــوتــنــهــام 
ناديه  برغبة  �ضعر  ــه  �إن
 13 د�م  �ــضــيــام  �إنـــهـــاء  يف 
�الألــقــاب،  ح�ضد  ــن  ع عــامــا 
ــض  ــاأ� ــي ك ــائ ــه ــغ ن ــل ــا ب ــدم ــع ب
�الإجنليزية  �الأندية  ر�بطة 
على   2-0 بالتفوق  �ملحرتفة، 

برينتفورد، �أم�ض �لثالثاء.
لقب  �أي  توتنهام  يحرز  ومل 
�لر�بطة  كاأ�ض  نيل  منذ  كبري، 
على ح�ضاب ت�ضيل�ضي يف 2008.
يحلم  �لــذي  مورينيو،  وقــال 

للمرة  ــة  ــط ــر�ب �ل كــاأ�ــض  بح�ضد 
ــدرب، بــعــدمــا تــوج  ــم �خلــامــ�ــضــة ك
و2007   2005 يف  ت�ضيل�ضي  مع  بها 
مان�ض�ضرت  وبــرفــقــة  و2015، 
�ضر�  ميلك  �إنــه   ،2017 يف  يونايتد 
هذه  يف  �لنجاح  لتحقيق  ب�ضيطا 

�مل�ضابقة.
و�أبلغ �ملدرب �لربتغايل �ل�ضحفيني 
 ،2004 يف  �إجنلرت�  �إىل  "ح�ضرت 
معنى  تعلم  علّي  كان  �أنــه  و�أتذكر 
ولقد  هــنــا،  ــض  ــوؤو� ــك �ل م�ضابقات 
ـــو�ل  ــة ط ــدي ــج ــت مــعــهــا ب ــل ــام ــع ت
�لوقت.. �إذ� كان هناك �أي �ضر، فهو 

�لتعامل بجدية".

�لفريق،  يف  �ضعرته  "ما  ــاف  ــض و�أ�
ال  �لــرغــبــة..  ــذه  ه بال�ضبط  هــو 
�النت�ضار�ت،  عقلية  عن  ــدث  �أحت
ذ�ك..  �أو  هذ�  نفعل  �إننا  �أقول  وال 
بل �أقول فقط �إننا �أ�ضخا�ض نتحلى 

باالأمانة".
منذ  �لــالعــبــون  "تعامل  ــاف  ــض و�أ�
ت�ضيل�ضي،  ـــام  �أم �الأوىل  �ملــبــار�ة 
�الآن،  وحــتــى  �ضيتي،  �ضتوك  ثــم 
�أن نفعله  �أمتنى  ما  بجدية.. وهذ� 
يوم �الأحد يف كرو�ضبي �أمام مارين 
�الحتــاد  لكاأ�ض  �لثالث  �لــدور  )يف 
�للعب  مبــحــاولــة  �الإجنـــلـــيـــزي(، 
بجدية و�حرت�م �ملناف�ض وماولة 

�لتقدم".
كاأ�ض  نهائي  يف  توتنهام  و�ضيلعب 
ني�ضان  �أبــريــل   25 يــوم  �لر�بطة، 

يونايتد  مان�ض�ضرت  ــع  م �ملــقــبــل، 
ملعب  على  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  �أو 

وميبلي �لعريق.

�ضطيف  وفاق  �لر�ئد  �ضيكون 
ــاظ على  ــف ــــام مــهــمــة �حل �أم
كر�ضي �ضد�رته، عندما يحل 
برج  �أهلي  �جلــار  على  �ضيفا 
�لذي  �لوقت  يف  بوعريريج، 
�ضبيبة  فــريــق  فيه  ي�ضعى 
�ل�ضاورة �ىل �النفر�د مبركز 
يلتقي  عــنــدمــا  ــافــة،  �لــو�ــض
حل�ضاب  �ضكيكدة،  ب�ضبيبة 
بطولة  من  �ل�ضابعة  �جلولة 
�لقدم  لكرة  �الأوىل  �لر�بطة 
ــوم  ـــد�ء مـــن ي ـــت ـــررة �ب ـــق �مل

�جلمعة.
�له�ضاب"،  "د�ربي  فــفــي 
يلتقي �لوفاق )�ملركز �الأول، 
ب�ضل�ضلة  �ملنت�ضي  16ن(، 
 30 منذ  �اليجابية  �لنتائج 
مب�ضيفه   ،2019 نــوفــمــرب 
متذيل  "�لرب�يجي"  �الأهلي 
مبعية  بنقطتني  �لرتتيب 
�حتاد بلعبا�ض، و�لذي يعي�ض 

�أ�ضعب �أيامه يف �لبطولة.
ويبدو �أن �ملبار�ة، �لتي جتمع 
مييل  �لنقي�ض،  طــريف  بــني 
لفائدة  ـــرث  �أك "موؤ�ضرها" 
"�لن�ضر �ل�ضطايفي" كونه مير 
"وهن  و�الأهــلــي  قــوة  بفرتة 
�ملو�جهات  �أن  �إال  عظمه"، 
�لكثري  �أخفت  لطاملا  �ملحلية 

يف جعبتها من مفاجاآت.
"ال  ب�ضعار  �الأهــلــي  ويدخل 
للخروج  �لفوز"  عــن  خــيــار 
موعد  يف  �لو�ضعية،  هذه  من 
�الأخري  يكون  �أن  �ملتوقع  من 
ــدرب بــالل  ــم ــل بــالــنــ�ــضــبــة ل
ـــــري، �ملــعــلــن �لــتــحــاقــه  دزي

بن�ضر ح�ضني د�ي قريبا.
فريق  ــول  ــع ي ــه،  ــب ــان ج مــن 
)�ملــركــز  ــاورة  ــض ــ� �ل �ضبيبة 
مبار�ته  يف  11ن(  �لــثــالــث، 
بنتيجة  �لعودة  على  �ملقبلة 
خارج  فعله  مثلما  �يجابية 
�أجــل  مــن  �ضابقا،  �لــقــو�عــد 
�لو�ضافة  مبــركــز  ــر�د  ــف �الن
�ملهمة  �أن  غري  موؤقتا.  ولــو 

من  "طبق  عــلــى  ــدم  ــق ت ــن  ل
�الأر�ض،  �ضاحب  كون  ذهب" 
)�ملرتبة  �ضكيكدة  �ضبيبة 
على  �ضيلعب  4ن(،  �ل15، 
ميد�نه بنية ت�ضحيح �مل�ضار، 
�لبد�ية  �لذي مل يحقق  وهو 
ــه �ىل  ــودت �ملـــرجـــوة مــنــذ ع

حظرية �لكبار.
د�ئما،  �جلز�ئري  �ل�ضرق  ويف 
مليلة  عني  جمعية  ينتظر 
�لتي  11ن(،  �لثالث،  )�ملركز 
يف  لــهــا  خــ�ــضــارة  �أول  تلقت 
�لــفــارط  �خلمي�ض  �ملــو�ــضــم 
 ،)0-1( �لقبائل  �ضبيبة  �أمام 
�إىل  باملخاطر  مفوفا  تنقل 
�ل�ضباب  ملالقاة  ق�ضنطينة 

�ملحلي )�ملرتبة �ل12، 6 ن(.
"�ل�ضنافر"،  فريق  وي�ضعى 
ــن  ــدوي ت �إىل  ــــــر،  �الآخ هـــو 
ح�ضاباته،  يف  �الإنت�ضار�ت 
مبار�ة  �آخر  يف  خ�ضر  �أنه  مبا 
لــه �مـــام مــولــوديــة �جلــز�ئــر 
يف  �لتقدم  يف  �أمـــال   ،)0-1(

�لرتتيب �لعام للبطولة.
�لــ�ــضــاعــديــن  لـــقـــاء  ويف 
�أوملبي  يطمح  �جلــديــديــن، 
نقاط(   7 )�لــعــا�ــضــر،  �ملــديــة 
على  ثــــان  فــــوز  لــتــ�ــضــجــيــل 
ي�ضت�ضيف  عندما  �لــتــو�يل، 
ن(،   4 )�ل15،  تلم�ضان  ود�د 
بــعــد �الإطـــاحـــة يف �جلــولــة 
على  مقرة  بنجم  �ل�ضابقة 

�ر�ضه بثالثية لو�حد.
�أما �لود�د، فقد حط �لرحال 
بعا�ضمة "�لتيطري" وتفكري 
حتقيق  على  من�ضب  العبيه 
ال  كــيــف  مــر�ــضــيــة،  نتيجة 
"يرت�ضف" بعد  وهو �لذي مل 
بد�ية  منذ  �لفوز  "كاأ�ض"  من 

�ملو�ضم.
بــات  ــــرى،  �أخ مــو�جــهــة  ويف 
)�ل18،  د�ي  ح�ضني  ن�ضر 
3ن( جمرب� على �إعادة �أموره 
ي�ضتقبل  عندما  ن�ضابها،  �إىل 
�ل�ضلف  �أوملــبــي  �أر�ــضــه  على 
10ن(  ــض،  ــ� ــام �خل )�ملـــركـــز 
�ضاحب �أح�ضن خط هجوم يف 

�لبطولة ب11 هدفا.
ممنوعا  �خلــطــاأ  و�ــضــيــكــون 
كونها  "�لن�ضرية"،  عــلــى 
�لثالثة  لقاء�تها  يف  �نهزمت 
�أي  �الأخرية، بل ومل ت�ضجل 
ت�ضكيلة  �أمام  خاللها،  هدف 
"�ضلفية" قادرة على مباغتة 
على  كـــان  ولـــو  مناف�ض  �أي 

�أر�ضه.
ت�ضكيلة  عــلــى  و�ــضــيــ�ــضــرف 
�مل�ضاعد  ـــدرب  �مل "�لنهد"، 
لنذير  خلفا  علي،  بوجمعة 
ف�ضخ  مت  ــــذي  �ل لــكــنــاوي، 

عقده بالرت��ضي.
غليز�ن  ل�ضريع  بالن�ضبة  �أما 
نقاط(،   6 �ل12،  )�ملــرتــبــة 
فيطمح �ىل ��ضتعادة "ب�ضمة" 

خ�ضارتني  بعد  �النت�ضار�ت 
ـــو�يل، مـــن خــالل  ـــت عــلــى �ل
��ضت�ضافته  فر�ضة  ��ضتغالل 
ــــاد بــ�ــضــكــرة )�لــ�ــضــف  الحت
ينهزم  مل  �لذي  8ن(  �لتا�ضع، 

بعد.
ــاإن  ف ــــرى،  �أخ مــو�جــهــة  ويف 
بلعبا�ض  �حتـــــاد  ــعــيــة  و�ــض
2ن(  �ل20،  )�ملــــــركــــــز 
ــد�، و  ــي ــق ــع ــــرث ت �ـــضـــارت �أك
مطالبني  العــبــوه  ــح  ــب ــض �أ�
عــنــدمــا  ب"�النتفا�ضة" 
مقرة  جنم  �ل�ضيف  مالقاة 
تفاديا  4ن(  �ل15،  )�ملرتبة 
خ�ضو�ضا  ــه،  ــت �أزم لتعميق 
�لذي  �ل�ضعب  �ملــايل  �لو�ضع 
"�لعبا�ضي"  �لفريق  يعي�ض 
منعه  �إىل  �أدى  و  وقعه  على 

من تاأهيل العبيه �جلدد.
يوم  �جلــولــة  ــذه  ه وتختتم 
ــالث  ــــر�ء ث ــــاإج ـــني ب ـــن �الث
�ضبيبة  وهـــــي:  مـــبـــاريـــات 
ــر،  ــز�ئ ــاد �جل ــل-�حت ــائ ــب ــق �ل
بلوزد�د  بار�دو-�ضباب  نادي 
�جلــــز�ئــــر- مــــولــــوديــــة  و 
ـــــــر�ن. ومت  ـــة وه ـــودي ـــول م
ــات  ــه ــو�ج ــل هــــذه �مل ــي ــاأج ت
كال  م�ضاركة  ب�ضبب  �لثالث 
مولودية  بلوزد�د،  �ضباب  من 
�لقبائل  و�ضبيبة  �جلــز�ئــر 
�أم�ض  �لقارية،  �ملناف�ضات  يف 

�لثالثاء و �ليوم �الأربعاء.

خــطــف �ــضــبــاب بـــلـــوزد�د 
�لتاأهل  تاأ�ضرية  �جلــز�ئــري 
بدوري  �ملجموعات  دور  �إىل 
فوزه  ــر  �إث �أفريقيا،  �أبــطــال 
جــورمــاهــيــا  م�ضيفه  ــــام  �أم
�لدور  �إيــاب  يف   ،2-1 �لكيني 

�مل�ضابقة. من   32
عليها  وقــع  �ل�ضباب  ثنائية 
�لدقيقة  يف  �ضعيود  ـــري  �أم
بلحر�ن  �لقادر  وعبد   ،)77(
جيلي  �ــضــجــل  فــيــمــا   ،)84(

جورماهيا  هدف  �إميوينجي 
�لوحيد )22(.

كانت مبار�ة �لذهاب، مبلعب 
�لعا�ضمة،  باجلز�ئر  يوليو   5
قد �نتهت بفوز بلوزد�د 6-0.
يف  مقعده  ــوزد�د  ــل ب وحــجــز 
بـــدوري  ــات  ــوع ــم ــج �مل دور 
يف  �لثانية  للمرة  �الأبــطــال 
�لوحيد  ظهوره  بعد  تاريخه 

عام 2001.

ـــن �ــضــبــيــبــة �لــقــبــائــل  ـــل �أع
�جلـــز�ئـــري �إلــغــاء مــوؤمتــره 
مقرًر�  كان  �لــذي  �ل�ضحفي، 
ب�ضبب  ــــاء،  ــــع �الأرب �لـــيـــوم 
�لر�ضمي  �لــنــاطــق  تــعــر�ــض 
ــود عــيــبــود،  ــل ــي لـــلـــنـــادي، م
ــد  ــن قــبــل �أح ــاد�ت م ــق ــت الن

�ملنا�ضرين.
يف  �لقبائلي،  �لــنــادي  ــال  وق
�لر�ضمية  �ضفحته  عرب  بيان 
"�ألغى  "في�ضبوك":  عــلــى 
�لناطق �لر�ضمي با�ضم �ضبيبة 
�لــقــبــائــل، مــيــلــود عــيــبــود، 
كان  �لــذي  �ل�ضحفي  �ملوؤمتر 

�ضعوره  بعد  �لــيــوم،  مــقــرر� 
باالإهانة و�لتاأثر يف تقديره 
لهجوم  تعر�ضه  �إثــر  لذ�ته، 

�ملنا�ضرين،  ــد  �أح مــن  قا�ض 
حيث قال له �أنت ل�ضت جزًء� 

من تاريخ �لنادي".

جمموعة  �أن  �لبيان  و�أ�ضاف 
�ليوم  توجهت  فــرد�،   20 من 
وطلبت  �لـــنـــادي  مــقــر  �إىل 
تف�ضري�ت، و�فق عيبود على 
�الإجابة عليها، قبل �أن يقرر 
 10 مــرور  بعد  �ملوؤمتر  �إنهاء 

دقائق فقط.
�إد�رة  تــقــف  "لن  وخـــتـــم: 
مكتوفة  �لــقــبــائــل  �ضبيبة 
�الأيدي، و�ضتحتفظ بحقها يف 
��ضتخد�م �لو�ضائل �لقانونية، 
�لتجاوز�ت،  لهذه  حد  لو�ضع 
معينني  ــر�د  �أف عن  �ل�ضادرة 

ذوي �أهد�ف معروفة".

الرابطة االأوىل )اجلولة ال�سابعة( :

 وفاق �سطيف لتعزيز مركزه الريادي

بلوزداد يعود ملجموعات دوري االأبطال بعد غياب 20 عاما

اإلغاء موؤمتر �سبيبة القبائل ب�سبب م�سجع!

على راأ�سهم مي�سي وهازارد.. انهيار القيمة ال�سوقية لنجوم بر�سلونة وريال مدريد

دورمتوند يبداأ معركته لقطع طريق انتقال هاالند اإىل ريال مدريد

اأ�سطورة اإيطاليا ُيهاجم ديباال: "لي�ص بطاًل"

مورينيو: اأملك �سر التتويج بكاأ�ص الرابطة
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اأن�سيلوتي يف قف�ص االتهام..
 6 اأ�سهر حرمت نابويل من بن نا�سر

"امني  طريق  "اأن�ستقرام" ميهد 
غويري" اإىل اخل�سر

تناق�ص حول �سغف ريال مدريد 
ب�سالح

باري�ص ينتظر اإ�سارة الريال يف 
�سفقة رامو�ص

�ضفقة  يف  نا�ضر،  بن  بخدمات  �لفوز  يف  جنح  حيث  �ملوقف،  ميالن  و��ضتغل 
غنم منها �لنادي "�لتو�ضكاين" مبلغ 16 مليون يورو.

وما هي �إال 6 �أ�ضهر، حتى قامت �إد�رة نابويل باإقالة �أن�ضيلوتي من من�ضبه يف 
دي�ضمرب/كانون �الأول 2019، ب�ضبب تر�جع نتائج �لفريق.

هفوة فادحة

�أن�ضيلوتي �لذي �نتقل فيما بعد لتدريب �إيفرتون �الإجنليزي، ترك نابويل 
ي�ضعر بح�ضرة كبرية، بعد تفريطه يف �لالعب �لذي فر�ض نف�ضه و�حد� من 

�أبرز �ملو�هب يف �لعامل يف مركزه.
و�ضهد �أد�ء العب �لو�ضط �جلز�ئري نقلة نوعية مع "�لرو�ضونريي"، خا�ضة 
و�أن �نتقاله �إليه �ضمح له باللعب يف �مل�ضتويات �لكربى، لي�ضكل ثنائيا قويا 

مع �الإيفو�ري فر�نك كي�ضيه.
تاألق للنجم �جلز�ئري جعل قيمته �ل�ضوقية يف موقع "تر�ن�ضفري ماركت"، 
 28 بزيادة  يورو،  مليون   40 ملبلغ  ترتفع  �لالعبني،  �أ�ضعار  بتقييم  �ملخت�ض 

مليونا عما كانت عليه يف يونيو/حزير�ن من عام 2019.

يبدو �أن �أمني غويري، مهاجم ني�ض �لفرن�ضي �ملعروف با�ضم "بنزمية �جلديد"، 
بات �أقرب من �أي وقت م�ضى من متثيل منتخب �جلز�ئر خالل �لفرتة �ملقبلة.

ويعترب غويري من �أبرز �لعنا�ضر يف �لدوري �لفرن�ضي خالل �لفرتة �حلالية، 
�ملو�ضم  بد�ية  منذ  �مل�ضابقات  مبختلف  مبار�ة   20 يف  ني�ض  مع  �ضارك  حيث 

�حلايل، جنح خاللها يف ت�ضجيل 9 �أهد�ف و�ضناعة 3.
�ملا�ضية،  �لفرتة  خالل  لل�ضباب  فرن�ضا  منتخب  قمي�ض  �رتد�ء  ف�ضل  غويري 
�أن �ملنتخب �جلز�ئري مل يفقد �الأمل يف �ضمه، ال �ضيما يف ظل �حلاجة  غري 
يف  �ضليماين  �إ�ضالم  وتقدم  بوجناح  بغد�د  م�ضتويات  تر�جع  مع  خدماته،  �إىل 

�لعمر.
�لفرتة  �أجرى مادثة خالل  �لفني ملنتخب �جلز�ئر،  �ملدير  جمال بلما�ضي، 
�ل�ضحر�ء"،  "ماربي  بتمثيل  �إقناعه  �أجل  من  غويري،  �أمني  مع  �ملا�ضية، 

ويبدو �أنها قد �آتت ثمارها.

ر�سائل اأن�ستقرام

وبعد فرتة ق�ضرية من تلك �ملحادثة، بد�أ �لالعب يف توجيه ر�ضائل م�ضفرة 
ح�ضابه  عرب  �ضيما  ال  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �جلز�ئر  منتخب  متثيل  ب�ضاأن 

�لر�ضمي على موقع "�أن�ضتقر�م".
وقام �مني غويري بحذف علم فرن�ضا من ح�ضابه على موقع "�أن�ضتقر�م"، كما 
قبل  من  م�ضتمر  ب�ضكل  ��ضتدعائه  رغم  فرن�ضي،  دويل  العب  عبارة  حذف 

منتخبات �ل�ضباب �لفرن�ضية.
وت�ضري تلك �لتحركات �إىل �قرت�ب غويري من �إعالن متثيل منتخب �جلز�ئر 
خالل �لفرتة �ملقبلة، ال �ضيما يف ظل �ل�ضمانات �لتي ح�ضل عليها من جمال 

بلما�ضي.
وقدم �ملدرب �جلز�ئري 3 وعود ل�ضاحب �لـ20 عاما، �أبرزها قوة �مل�ضروع �لذي 

ي�ضعي لل�ضيطرة على �لكرة �الأفريقية خالل �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملقبلة.
كما وعد بلما�ضي غويري بالعمل، لي�ض فقط على �لتاأهل �إىل �لن�ضخة �ملقبلة 
من كاأ�ض �لعامل، ولكن �أي�ضا �لتاألق يف �لبطولة، وهو ما �ضي�ضاعد �لالعب خالل 

م�ضو�ره �الحرت�يف.
�لوعد �لثالث يتعلق بامل�ضاركة �أ�ضا�ضيا خالل �لفرتة �ملقبلة، خا�ضة مع تر�جع 
�ندي  ليبقى  �العتز�ل،  من  �ضليماين  ��ضالم  و�قرت�ب  بوجناح،  بغد�د  ُم�ضتوى 

ديلور �ملُناف�ض �لوحيد �لذي ين�ضط يف �مل�ضتوى �لعايل �الوروبي.

��ضتعر�ض تقرير �ضحفي بريطاين، �م�ض �الأربعاء، �أنباء متناق�ضة 
جنم  �ضالح  ممد  �مل�ضري  مع  بالتعاقد  مدريد  ريال  �هتمام  حول 

ليفربول، خالل �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل.
من  تقريًر�  �لريدز،  باأنباء  �ملهتم  �إيكو"  "ليفربول  موقع  ــرز  و�أب
�ضحيفة ديلي �ضتار، يقول �إن ممد �ضالح بات �لهدف �الأول لريال 

مدريد يف �ل�ضيف �ملقبل.
و�أ�ضار �إىل �أن ليفربول لن ميانع يف بيع �ضالح، بعد �أن حول �لنادي 

�الإجنليزي، �هتمامه �إىل جادون �ضان�ضو جناح بورو�ضيا دورمتوند.
 "sport Witness" �ضحيفة  من  �آخر  �إيكو" تقريًر�  "ليفربول  و�أبرز 
هذ�  �ملريجني  �هتمامات  �ضمن  لي�ض  �ضالح  �أن  يوؤكد  �الإ�ضبانية، 

�ملو�ضم، كما �أنه لي�ض على طاولة بر�ضلونة.
�لوقت  يف  مالًيا  يقدر  ال  مدريد  ريال  �أن  �الإ�ضباين  �لتقرير  و�أو�ضح 

�حلايل على �ضفقة ممد �ضالح.
مو��ضم  عــدة  منذ  �ضالح  ب�ضم  مهتًما  كــان  مدريد  ريــال  �أن  وذكــر 
بالفعل، لكن �لو�ضع تغري �الآن، ويخطط �ملريجني ملو��ضلة �لرهان 

على تاألق �لنجم �لبلجيكي �إيدين هاز�رد.

دخول  حقيقة  ــاء،  ــع �الأرب �م�ض  فرن�ضي،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
�إىل  لالنتقال  مفاو�ضات  يف  مدريد،  ريال  قائد  ر�مو�ض،  �ضريجيو 

باري�ض �ضان جريمان خالل �ل�ضيف �ملقبل.
مع  عاما،  �لـ34  �ضاحب  ر�مو�ض  �ضريجيو  عقد  وينتهي 

�لطرفان  ي�ضل  ومل  �ملقبل،  �ل�ضيف  يف  مدريد  ريال 
�إىل �تفاق ب�ضاأن �لتجديد حتى �الآن.

قال  ر�مو�ض  �أن  زعمت  �إ�ضبانية،  تقارير  وكانت 
�ملريجني:  رئي�ض  برييز،  لفلورنيتنو  مــوؤخــًر� 
وخو�ضيه  �أنك  �أعتقد  بالتجاهل.  �ضعرت  "لقد 

�أنخيل �ضان�ضيز ترغبان يف مغادرتي".
�الأندية  لعرو�ض  "�ضاأ�ضتمع  ر�مــو�ــض:  و�أ�ــضــاف 

�إنــهــم ب�ضدد  �ــضــان جــريمــان قــالــو يل  �الأخــــرى. 
�ضناعة فريق ر�ئع ي�ضمني �إىل جانب ليونيل 

مي�ضي".
كارلو"  "مونت  ــــــة  الإذ�ع ـــا  ـــًق ووف

�أي  حتـــدث  مل  ــه  ــاإن ف �لــفــرنــ�ــضــيــة، 
ر�مو�ض  �ضريجيو  بني  مفاو�ضات 

وباري�ض �ضان جريمان حتى �الآن.
�جليدة  �لعالقة  �أن  �إىل  و�أ�ــضــارت 
�خلليفي  ونــا�ــضــر  ــز،  ــريي ب ــني  ب

رئــيــ�ــض �ــضــان جــريمــان، متنع 
مفاو�ضات  �أي  بدء  من  �الأخري 

مع العب من ريال مدريد.
لن  باري�ض  �أن  و�أو�ــضــحــت 

�إال  ر�مــــو�ــــض،  يــفــاو�ــض 
عــدم  �لــريــال  قـــرر  �إذ� 

ــب يف  ــالع ��ــضــتــمــر�ر �ل
�أن  كما  �ملقبل،  �ملو�ضم 

�ضيبلغ  جريمان  �ضان 
�أواًل  �مللكي  �لــنــادي 

ببدء �ملحادثات.

مليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/حممد حميد "اأبو احل�سن"
---------------------------

�ل�صنوية  �لللذكللرى  يلللام  �لأ هللذه  يف  علينا  حتللّل 
قائد  �صليماين،  قا�صم  �لفريق  لرحيل  �لأوىل 
و�لذي  يللر�ين  �لإ �لثورة  حر�ض  يف  �لقد�ض  قوة 
�ملهند�ض،  مهدي  بللو  �أ �حلللاج  برفقة  ��صت�صهد 
بعد  بغد�د  �لعر�قية  �لعا�صمة  �إىل  زيارٍة  خال 
لل�صيارة  �لأمريكية  �لحتال  طائر�ت  ��صتهد�ف 

ي�صتقانها.   كانا  �لتي 
�مللللللف  �للصللللليللمللاين يف  �للل�للصللهلليللد  عللمللل  لللقللد 
للل�للصللنللو�ٍت  �أخللللرى  وملللللفللاٍت  �لفل�صطيني 
تطوير  يف  هائلة  �إجنلللاز�ٌت  له  وكانت  طويلة، 
�مل�صتويني  على  �لفل�صطينية  �ملقاومة  قللدر�ت 
�لذين  �ملجاهدون  يروي  و�مليد�ين.  �ل�صرت�تيجي 
�لألفية  بد�ية  �لإ�صامية  �جلمهورية  �إىل  �بتعثو� 
�لثانية  �لفل�صطينية  �لنتفا�صة  ومطلع  �لثانية 
مدربو  بذله  �لذي  �جلهد  �لأق�صى(،  )�نتفا�صة 
متابعة  �أجل  من  �لثورة  حر�ض  يف  �لقد�ض  قوة 

قدر�تها. وتطوير  �لفل�صطينية  �ملقاومة 
�ملتفجر�ت  ت�صنيع  كللان  �لللوقللت،  ذلللك  يف 
بد�ئيٍة،  و�صائل  على  يعتمد  �لنا�صفة  و�لعبو�ت 
�ملبادر�ت  �إىل  �أقللرب  �ل�صو�ريخ  �بتكار  وكان 
�ملحطات،  بع�ض  يف  �عتمدت  �ل�صخ�صية  �لفردية 
يكون  رمبا  قدمية،  وعلميٍة  ع�صكريٍة  خرب�ٍت  على 

�لزمن. قطار  جاوزها  قد 
�لقد�ض  قوة  من  �ملدربني  �أن  �ملجاهدون  يللروي 
�لبد�ئية،  �ملللو�د  �إح�صار  يف  يجتهدون  كانو� 
يعملون  �لتي  �لطريقة  �ملجاهدين  مع  ويتابعون 
�لظروف  حماكاة  ويحاولون  فل�صطني،  يف  بها 
تطوير  بعمليات  �خلللا�للض  �لللو�قللع  وحتلل�للصللني 
على  عملو�  ثللّم  ومللن  �ل�صاروخية.  �لتجارب 
لتكون  �لت�صنيع،  يف  �مل�صتخدمة  �ملو�د  حت�صني 
قدرًة  و�أكللرب  و�لرمي،  �لت�صويب  يف  دقًة  �أكر 
�صببًا  كان  ذلك  كل  �أهد�فها.  �إىل  �لو�صول  يف 
قدر�ٍت  لحقًا  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �متاك  يف 

و�أ�صبحت  فاعلية.  و�أكر  مدًى  �أكرب  �صاروخية 
لل�صعب  �لدفاعية  �ل�صرت�تيجية  من  جزء�ً  بذلك 
�لعدو  ردع  على  �لقدرة  و�متلكت  �لفل�صطيني، 
ويرتكب  �لللرت�ب  ي�صتبيح  �لللذي  �ل�صهيوين 
وي�صتبيح  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �جلر�ئم 
�صليماين  قا�صم  �لقائد  �ل�صهيد  كان  لقد  مقّدر�ته. 
ناحية  من  �لقد�ض،  قوة  جهود  جميع  على  م�رشفًا 
�لفل�صطينية،  �ملقاومة  قدر�ت  وتطوير  �لتدريب 
نقل  عمليات  على  �ملبا�رش  �إ�رش�فه  �إىل  بالإ�صافة 
�ملحا�رشة  غزة  قطاع  �إىل  وتهريبها  �لأ�صلحة 
ومتعّددة  معقدٍة  عمليٍة  خال  من  مطبقًا،  ح�صار�ً 
بعدها  من  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  �لأقطار.�صهدت 
فجر  و�صو�ريخ  �لكاتيو�صا  �صو�ريخ  �إطللاق 
مثل  �لنوعّية  �لأ�صلحة  من  وغريها  �لإير�نية، 
و�أ�صبحت  �لللطللري�ن،  وملل�للصللاد�ت  �لكورنيت 
بالأ�صلحة  ز�خرًة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تر�صانة 
تطّور  ذكر  على  ياأتي  فمن  و�لدولية.  �ملحلية 
�ل�صهيد  ي�صتذكر  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قدر�ت 
فيلق  يف  و�ل�صادقني  �ملخل�صني  وجميع  قا�صم 
للجمهورية  �ل�صيا�صية  و�لللقلليللادة  �لللقللد�للض، 
نحو  بو�صلتها  وّجهت  �لتي  �إير�ن  يف  �لإ�صامية 

فل�صطني. يف  �ملقاومة 
قبل  �صليماين  قا�صم  �ل�صهيد  �لتقيت  لقد 
�لتو��صع  �صوى  منه  �أمل�ض  فلم  بعام،  ��صت�صهاده 
و�لي�رش، رغم �أنه كان من �أهم �لقياد�ت �ل�صيا�صية 
وليونته  بتو��صعه  �ّت�صم  �إير�ن.  يف  و�لع�صكرية 
يف  طللاٍغ  ح�صوٍر  ذ�  وكللان  لاآخرين،  وتفّهمه 

�لفل�صطينية. �ل�صاحة 
�ملقاومة  عن  و�طمئنانه  �له  �صوؤ يكر  كان  لقد   
ويحر�ض  �حتياجاتها،  عن  وي�صاأل  �لفل�صطينية 
�ل�صتماع  على  قدرته  عن  ف�صًا  تلبيتها،  على 
يف  جتاربهم  عن  يتحدثون  �لذين  �ملجاهدين  �إىل 

لديهم. و�ل�صعف  �لقوة  ونقاط  �ملقاومة 
م�صاألتني  على  �ل�صديد  تركيزه  لحظته،  ومما 
�لفل�صطينية،  �ملقاومة  قدر�ت  تطوير  يف  هامتني 

جتربة  نقل  �إىل  �صعيه  يف  متمثلٌة  �أولهللمللا 
�أهد�فها،  تخطئ  ل  تكاد  �لتي  �لذكية،  �ل�صو�ريخ 
يف  متمثلٌة  وثانيهما  فل�صطني،  يف  �ملجاهدين  �إىل 
�لعمل  خدمة  يف  �مل�صرّية  �لطائر�ت  تقنية  �إدخال 

فل�صطني. يف  للمقاومة  �جلهادي 
قدر�ت  حت�صني  �صياق  يف  هامٌة  �أمللوٌر  وكاهما 
�أن ميثل  ما ميكن  �مليد�ن، وهو  �أر�ض  �ملجاهدين يف 
متّكنت  لقد  �ل�صهيوين.  للعدو  �صادمة  مفاجاأة 
�جتهاد  ثمار  ح�صد  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة 
�أي  عند  �ملفاجاآت  �إحللد�ث  خللال  من  �ل�صهيد 
بات  �ل�صهيوين  فالعدو  قادم،  �صهيوينٍّ  عدو�ٍن 
�لأوقات،  هذه  يف  غزة  مع  مو�جهٍة  �أّي  ّن  �أ يعلم 

نزهًة. تكون  لن  �لعزمية،  وبهذه 
�لللعللدو�ن  رّد  على  �لآن  قلللادرٌة  �ملللقللاومللة  ّن  �إ
ب�صفوف  قا�صية  �رشباٍت  و�إحلاق  له  و�لت�صّدي 
ولن  و�ملتغطر�صة،  �ملتكرّبة  �لحللتللال  قللو�ت 
�لأجنبية  �ل�رش  قوى  مع  حتالفه  �لحتال  ينفع 
و�ل�صاح  �ملللال  قللوة  كانت  مهما  �لعربية  �أو 
�لعدو  لهذ�  �لأعمى  �لنحياز  درجة  بلغت  ومهما 

لغا�صب. �
�صليماين  قا�صم  �للو�ء  �ل�صهيد  �إن  �خلتام،  يف 
وماديٍّ  معنويٍّ  دعٍم  من  لفل�صطني  �لكثري  قّدم 
وفل�صطني،  للقد�ض  حياته  وكّر�ض  وتدريبي، 
قللدر�ت  تطوير  �ن�صغالته  مقدمة  يف  وكللان 
��صت�صهاده  ذكللرى  ويف  و�ملللقللاومللني.  �ملقاومة 
�أولللئللك  كللّل  �إىل  بالتحّية  نللتللقللّدم  �ل�صنوية، 
و��صت�صهدو�  عا�صو�  �لذين  �ملخل�صني  �ل�صادقني 
�أعينهم  ن�صب  و��صعني  تعاىل،  �لله  �أجللل  من 

وفل�صطني. �لأق�صى  �مل�صجد  حترير 
�لإ�صامية  للجمهورية  و�لتقدير  �ل�ّصكر  وكّل 
و�لللد�عللمللة  �لثابتة  مو�قفها  على  يلللر�ن  �إ يف 
ودعمها  وللمجاهدين،  �لفل�صطينية  للق�صية 
و�لتحّية  و�جلرحى،  و�لأ�للرشى  �ل�صهد�ء  عو�ئل 
و�مل�صاندين  فل�صطني  عن  �ملد�فعني  لكل  �أي�صًا 

      . هلها لأ

الفريق قا�سم �سليماين.. �سهيد القد�ص

�إ�صابة  �ُصجلت  �لأ�للصللري:  نللادي 
بفريو�ض  �لأ�رشى  �صفوف  بني  جديدة 
�صجن  يف  �آخللر  ق�صم  يف  "كورونا" 
بعد  وذلك   ،)10( ق�صم  وهو  "�لنقب"، 
�أم�ض  �صباح  حتى  �لإ�صابات  كانت  �أن 
يرتفع  وبذلك   ،)3( ق�صم  يف  حم�صورة 
�إىل  "�لنقب"  �صجن  �لإ�صابات يف  عدد 
منذ  "كورونا"،  بفريو�ض  �إ�صابة   )49(
دي�صمرب  �لأول/  كانون  من   31 تاريخ 
�أن ق�صم  �لأ�صري،  نادي  2020. و�أو�صح 
�أ�صرًي�،   )75( يقارب  ما  فيه  يقبع   )10(
�ت�صاع  خماطر  �أن  يعني  �لللذي  �لأمللر 
كبري،  ب�صكٍل  تت�صاعد  �لوباء  �نت�صار 

يف  �ل�صجون  �إد�رة  مماطلة  مع  خا�صة 
�لأ�للرشى،  عينات  نتائج  عن  �لإعللان 
ن�صبة  �تلل�للصللاع  يف  �للصللاهللم  و�لللللذي 
�لإ�صابات،  عدد  و�رتفاع  �ملخالطة، 
من  �صابًقا  منه  حذرنا  كّنا  ما  وهللذ� 
�أق�صام  �إىل  �لوباء  �نت�صار  �حتمالية 
فيه  يقبع  و�لذي  �ل�صجن،  د�خل  �أخرى 
�لفل�صطينيني  �لأ�رشى  من  ن�صبة  �أعلى 
يزيد  ما  فيه  �لأ�للرشى  عدد  يبلغ  حيث 

1200 �أ�صري.  عن 
�إد�رة  �أن  �إىل  �لأ�للصللري،  نللادي  ولفت 
�أ�للرشى  ثاثة  نقل  قللررت  �ل�صجون 
�أق�صام،  ثاثة  يف  �لأ�للرشى  ممثلي  من 

�ل�صحي"  "باحلجر  ت�صميه  مللا  �إىل 
�أحد  خالطو�  �أنهم  تبني  �أن  بعد  )�لعزل(، 
�إ�صابته بفريو�ض  �لذي ثبتت  �ل�ّصجانني 
"كورونا".ُي�صار �إىل �أن عدد �لإ�صابات 
بللني �للصللفللوف �لأ�لللللرشى بللفللريو�للض 
�لوباء،  �نت�صار  بد�ية  منذ  "كورونا" 
�إ�صابة،   )189( �إىل  �لآن  حتى  و�صلت 
يف  "جلبوع"  �صجن  يف  معظمها  كان 

 .2020 �لثاين/ نوفمرب  �صهر ت�رشين 
جهات  جمللدًد�،  �لأ�صري،  نادي  وطالب 
ر�أ�صها  وعلى  �لدولية،  �لخت�صا�ض 
مب�صاعفة  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
لللاإفللر�ج  �لحللتللال  على  �ل�صغط 

�ملر�صى وعددهم  �لأ�رشى  �لفوري عن 
كبار  وكذلك  �أ�صري،   700 يقارب  ما 
وقائية  �إجللللر�ء�ت  و�صمان  للن،  �للل�للصّ
�لأ�للللرشى  �أقلل�للصللام  د�خللللل  حقيقية 
وكذلك  حمايد،  ثالث  طرف  وباإ�رش�ف 
فريو�ض  �صد  لاأ�رشى  �للقاح  توفري 
�إد�رة  �أن  ذكره،  �جلدير  "كورونا".من 
�أد�ة  �إىل  �صجون �لحتال حّولت �لوباء 
قمع وتنكيل بحق �لأ�رشى، وو�صعتهم 
ن�صبة  من  وز�دت  م�صاعف،  عزل  يف 
�صيما  ل  بحقهم،  �حلا�صلة  �لنتهاكات 
بتنفيذ  �لحتال  قو�ت  ��صتمر�ر  مع 

�ملو�طنني.  �ملزيد من �لعتقالت بحق 

اإدارة �سجن النقب تقرر عزل ثالثة اأ�سرى بعد خمالطتهم ل�ّسجان ثبتت اإ�سابته 
بفريو�ص "كورونا"

اأخبار فل�سطني

�لأ�للللرشى   حللللذرت هلليللئللة �لللصلللوؤون 
عنها،  �صادر  تقرير  فى  و�ملحررين 
�لعتقالية  �لللظللروف  ماأ�صاوية  مللن 
يف  �ل�رشى  يعانيها  �لتي  و�ملعي�صية 
حلم.  بيت  جنوب  "ع�صيون"  معتقل 
جاكلني  �لهيئة  حمامية  و�و�صحت 
يف  �ل�لللرشى  ز�رت  �لللتللي  فللر�رجللة 
�لتي  �لللظللروف  �ن  �ملل�للض،  ع�صيون 
ع�صيون  يف  �ملعتقلون  فيها  يحتجز 
يعاين  �ذ  �لإن�صانية،  مفهوم  على  عار 

�لنظافة  �نعد�م  من  هناك  ��صري�   22
�ج�صادهم  ينه�ض  �لذي  �لقار�ض  و�لربد 
�لللطللعللام.  مللن  حللرمللانللهللم  جللانللب  �ىل 
د�خل  منعدمة  "�لنظافة  �أن  وك�صفت 
وعدد   ، جد�ً كريهة  و�لر�ئحة  �ل�صجن، 
مكتظة  غللرف  ويف  كللبللري�  �ل�لللرشى 
�صيئ  �لللطللعللام  �أن  كما  ومللزدحللمللة، 
ي�صكون  �لأ�لللرشى  ومعظم  �لكمية 
يكفيهم  ل  �ملقدم  فالطعام  �جلوع  من 
من  يعانون  كما  جوعهم،  ي�صد  ول 

و�لبطانيات  �ل�صتوية  �ملاب�ض  نق�ض 
�لذي  �لمر  �ملر�حي�ض  يف  تلف  ومن 
حاجتهم  ق�صاء  على  �ل�للرشى  يجرب 
كعلب  فارغة  با�صتكية  �وعية  يف 
يو�صف  ل  �لمللر  و��صافت،"  �ملياه". 
يف  �لحتجازية  �لظروف  �ن  بالكلمات 
على  ويجب  ومبكية،  خطرية  ع�صيون 
�لتحرك  �لللدويل  �ملجتمع  موؤ�ص�صات 

معاناتهم". لوقف  فور� 

 االأ�سرى يف "ع�سيون" يعانون الربد القار�ص ويحرمون
 من الطعام ويق�سون حاجتهم يف علب املياه الفارغة

هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

االأ�سرياأحمد زهران 

قرية  من  زهر�ن  �أحمد  �ملحرر  �لأ�صري  ك�صف 
و�لذي  �لله  ر�م  غرب  �صمال  م�صعل  �بو  دير 
يوما،   114 ملدة  �لطعام  عن  ��رش�با  خا�ض 
�مل�صفى  د�خل  �ل�رشير  يف  للبقاء  ��صطر  �نه 
من  خوفا  �نقطاع،  دون  يوما   22 ملدة  مقيد� 
بالطعام  تهديدهم  �لحتال  خمابر�ت  تنفيذ 
و��صتغال  �حلمام  �إىل  ذهابي  خال  �لق�رشي، 

." �لغاية  لهذه  وقويف 
�لإ�رش�ب  من   70 �لل  �ليوم  يف   :" و��صاف 
خمابر�ت  من  جلنة  ح�رشت  �لطعام  عن 
قانون  هناك  �ن  و�خربوين  و�لأطباء  �لحتال 
�لق�رشي  بالإطعام  يق�صي  �لكني�صت  يف  �أقر 
نف�صه،  على  �ل�رشر  �إيقاع  يريد  �لذي  لاأ�صري 
بل  نف�صي،  باأذية  �أقوم  ل  �أنني  و�أخربتهم 
�عتقال  من  �تخل�ض  كي  لنف�صي  �نت�رش 
تنفيذ  على  �أ�رشو�  �نهم  �إل  ظامل،  عن�رشي 
قبل  من  �إقر�ره  مت  �أنه  زعمو�  �لذي  �لقانون 
�ملخابر�ت  مع  �جلل�صة  هذه  وبعد  �لكني�صت، 
يف  مقيد�  �لبقاء  قررت  �ل�صجن  و�أطباء 
�ل�صتفر�د  يتم  ل  حتى  حر�ك  دون  �ل�رشير 
كان  وهذ�  �ملياه،  دورة  �إىل  �أذهب  عندما  بي 
��صت�صهدو�  �أ�رشى  فثاثة  �إ�صافية  �أمل  حمطة 
لاإطعام  �إخ�صاعهم  مت  عندما  �لثمانينيات  يف 

." �لق�رشي 
طلبت  �لحتال  خمابر�ت   ": زهر�ن  و�أ�صار 
�إىل  �إخ�صاعي  يتم  حتى  �لإ�رش�ب  فك  مني 
ورف�صت  �مل�صكوبية،  مركز  يف  �لتحقيق 
من  فهي  مك�صوفة  �مل�رشحية  لأن  طلبهم 
ثم  ومن  �لتحقيق  بحجة  �لإ�رش�ب  فك  �أجل 
فالعتقال  جديد،  من  �لإد�ري  �لعتقال  يعود 
فل�صطيني  وكل  �لقانون  على  �حتيال  �لإد�ري 

تهمة". بدون  له  معر�ض 
خمابر�ت  �أن  زهر�ن  �ملحرر  �لأ�صري  و�أو�صح 
عليه  �لتفاق  مت  ما  كل  نق�صت  �لحتال 
طويل  �إ�رش�ب  خو�ض  �إىل  دفعه  ما  �صابقا 

." يوما   114 مدة  ��صتمر 
عاما   15 �عتقل  زهر�ن  �حمد  �ملحرر  �أن  ي�صار 
�لعتقال  يف  معظمها  متكررة  �عتقالت  يف 
زهر�ن  �صالح  وهو  �أ�صري  �صقيق  وله  �لإد�ري 

ونيف. عاما   18 من  �أم�صى  عاما   20 �ملحوم 
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�سربة جديدة لرتامب..

الدميقراطيون يقرتبون من ال�سيطرة على جمل�ص 
ال�سيوخ يف انتخابات جورجيا 

قراءة/ حممد علي
---------------- 

ر�فاييل  �لدميقر�طي  �ملر�صح  وتفوق 
�لتي  �لكني�صة  يف  ق�ض  وهو  و�رنللوك، 
يلقي  �لبللن  كينج  لوثر  مارتن  كللان 
عظاته فيها، على �ل�صناتور �جلمهورية 
�أول  لي�صبح  لوفلر،  كيلي  �حلالية 
�لللوليللة  تللاريللخ  يف  �أ�للصللود  �صناتور 
�لأمريكي.  �جلنوب  قلب  يف  تقع  �لتي 
�ملر�صح  �صي�صبح  فللوزه،  حالة  ويف 
خمرج  وهو  �أو�صوف،  جون  �لدميقر�طي 
جمل�ض  �أع�صاء  �أ�صغر  وثائقية،  �أفام 
 33 �لعمر  من  يبلغ  حيث  �صنا  �ل�صيوخ 
�جلمهوري  �ملر�صح  على  ويتقدم  عاما 
�ملقعد  على  �ل�صباق  يف  بللريدو  ديفيد 
�ملتوقع  غللري  ومللن  جلللورجلليللا.  �لللثللاين 
للمناف�صة  �لنهائية  �لنتيجة  �ت�صاح 
على هذ� �ملقعد �إل يف وقت لحق �ليوم 

�لأربعاء على �أقرب تقدير.
دونالد  للرئي�ض  رف�ض  مبثابة  و�لنتائج 
لعقود  عليها  �صيطر  ولية  يف  تر�مب 
�إليه.  ينتمي  �لللذي  �جلمهوري  �حلللزب 
للمر�صحني  �لدعاية  تر�مب يف  و�صارك 
�لثنني.  يوم  جورجيا  يف  �جلمهوريني 
لقلب  �صهرين  طيلة  م�صاعيه  لكن 
باإطاق  �لرئا�صة  �نتخابات  خ�صارته يف 
على  خيمت  �لكاذبة  �لتزوير  مز�عم 
تاأييده لهما. وت�صمنت م�صاعي تر�مب 
مل�صوؤولني  �نتقاد�ت  �ل�صدد  هللذ�  يف 

جمهوريني يف �لولية.
لحق  وقت  يف  �لكوجنر�ض  و�صيجتمع 
لإقر�ر هزمية تر�مب يف �لنتخابات رغم 
�عرت��ض عدد من �مل�رشعني �جلمهوريني 
رف�ض  �صيحاولون  �إنهم  قالو�  �لذين 
بع�ض نتائج �لوليات و�إن مل تكن هناك 

فر�صة لتغيري �لنتيجة.
�أن  �إىل  �إدي�صون لاأبحاث  و�أ�صار مركز 
 1.2 بفارق  لوفلر  على  متقدم  و�رنوك 
نقطة مئوية، �أي 54 �ألف �صوت تقريبا، 
باأكر  بريدو  على  متقدم  �أو�صوف  و�أن 

من 16 �ألف �صوت وذلك بعد فرز 98 
فوز  �صاأن  ومن  �لأ�صو�ت.  من  باملئة 
�لدميقر�طيني �أن ي�صكل جمل�صا منق�صما 
يكون لكل حزب فيه 50 مقعد�، مما مينح 
هاري�ض  كاما  �ملنتخبة  �لرئي�ض  نائبة 
�لت�صويت �لفا�صل بعد توليها من�صبها 
وي�صيطر  �لثاين.  كانون  يناير   20 يف 
�لأغلبية يف  على  بالفعل  �لدميقر�طيون 

جمل�ض �لنو�ب.
�لآخر  باملقعد  �جلمهوريون  فاز  و�إذ� 
�صيمار�صون  فللاإنللهللم  جللورجلليللا،  يف 
�ملعينني  على  )�لفيتو(  �لنق�ض  حق 
�لذين �ختارهم  �ل�صيا�صيني و�لق�صائيني 
مبادر�ته  �لعديد من  بايدن عاوة على 
�لتحفيز  مثل  جمالت  يف  �ل�صيا�صية 
و�لرعاية  �ملناخ  وتغري  �لقت�صادي 

�ل�صحية و�لعد�لة �جلنائية.
و�مل�صتمرة  �لفا�صلة  تر�مب  وم�صاعي 
جورجيا  يف  �لنتيجة  لقلب  هو�دة  دون 
�إىل  �صتنتقل  �لباد  م�صتوى  وعلى 
عندما  �لأربللعللاء  �للليللوم  �لكوجنر�ض 
يرت�أ�ض نائبه مايك بن�ض جل�صة لإح�صاء 
فوز  لإقر�ر  �لنتخابي  �ملجمع  �أ�صو�ت 
�لتظاهر  تر�مب  �أن�صار  ويعتزم  بايدن. 
يف �صو�رع و��صنطن. ودعا تر�مب بن�ض 
يف  �لنتائج  �حت�صاب  عدم  �إىل  مللر�ر� 
�لوليات �لتي خ�رش فيها بفارق �صئيل 

لكن بن�ض ل ميلك �ل�صلطة لفعل هذ�.

 حتول �سيا�سي

و�صببت هجمات تر�مب على �نتخابات 
�لتي جرت يف نوفمرب ت�رشين  �لرئا�صة 
و�أثلللارت  حزبه  يف  �نق�صاما  �لللثللاين 
بتقوي�ض  �تهموه  منتقدين  من  �إد�نات 
�صرتلينج  جابرييل  وقال  �لدميقر�طية. 
�لت�صويت  نظام  عن  �مل�صوؤولني  �أحللد 
بولية جورجيا لقناة )�صي.�إن.�إن( �إنه يف 
فاإن  �لولية  يف  �لدميقر�طيني  فوز  حالة 
تر�مب  �لرئي�ض  “�صتنهال على  �خل�صائر 

وت�رشفاته منذ �لثالث من نوفمرب”.
�أول فوز ملر�صح  �نت�صار و�رنوك  وميثل 
يف  مقعد  على  �صباق  يف  دميقر�طي 
منذ  جللورجلليللا  يف  �ل�صيوخ  جمل�ض 
يف  عظاته  و�رنللوك  ويلقي  عاما.   20
ت�صتهر  �لتي  �ملعمد�نية  �إيبنيزر  كني�صة 
�حلقوق  حركة  يف  لدورها  جورجيا  يف 

�ملدنية �أيام مارتن لوثر كينج �لبن.
�لذي  �ل�صيا�صي  �لتحول  �لنتيجة  توؤكد 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  �لولية  �صهدته 
بايدن  �ت�صح من فوز  �ملا�صية، وهو ما 
�لولية  م�صتوى  على  �صئيل  بفارق 
من  �لثالث  �نتخابات  يف  تر�مب  على 
�أول فوز  �لثاين، حمققا  نوفمرب ت�رشين 
جورجيا  يف  رئا�صي  دميقر�طي  ملر�صح 

منذ 1992.
عرب  مبا�رش  بللث  يف  و�رنللللوك  وقلللال 
�أن�صاره  �إىل  موجهة  لر�صالة  �لإنرتنت 
لن  �إنللنللا  لنا  “قيل  فللوزه  توقع  قبل 
لكن  �لنتخابات.  يف  �لفوز  ن�صتطيع 
بالأمل  ممكن  �صيء  �أي  �أن  �أثبتنا  �لليلة، 
�إىل  �لنا�ض  ووقلللوف  �جللللاد  و�لعمل 
جمل�ض  �إىل  “�صاأذهب  و�أ�صاف  جانبنا”. 
�أجل جورجيا كلها،  �ل�صيوخ للعمل من 
�أيا كان من �أدليتم باأ�صو�تكم له يف هذه 

�لنتخابات”.

 تفاوؤل دميقراطي

معظم �لأ�صو�ت �لتي مل ُتفرز بعد هي 
فاز  مقاطعات  يف  �لناخبني  �أ�صو�ت 
فيها بايدن يف نوفمرب ت�رشين �لثاين، مما 
فر�صة  ب�صاأن  �لدميقر�طيني  تفاوؤل  يعزز 
�أو�صوف يف �إمتام �ل�صيطرة على �ملجل�ض. 
و�رنللوك،  خا�صة  �لدميقر�طيان،  وفللاز 
بن�صيب �أكرب من �لأ�صو�ت يف مقاطعة 
تلو �لأخرى مما ناله بايدن يف �نتخابات 
�حلا�صمان  �ل�صباقان  وجذب  �لرئا�صة. 
غري  عدد  وهو  ناخب،  مليون   4.5 نحو 
ف�صا  �إعللادة،  جلولة  بالن�صبة  م�صبوق 

دولر  مليار  ن�صف  حو�يل  �إنفاق  عن 
نوفمرب  من  �لثالث  منذ  �لدعاية  على 
تر�مب  زيارة  جانب  �إىل  �لثاين  ت�رشين 

وبايدن للولية يوم �لثنني.
على  �لدميقر�طيني  �صيطرة  �صاأن  ومن 
�ملو�فقة  ت�صهل  �أن  �ل�صيوخ  جمل�ض 
على وزر�ء بايدن ومر�صحيه للمنا�صب 
�لق�صائية �لحتادية. وكان �جلمهوريون 
�لكوجنر�ض  جمل�صي  على  �صيطرو�  قد 
يف 2010 مما مكنهم من �إحباط �لكثري 
تر�مب،  ل�صلف  �لت�رشيعية  �لأهد�ف  من 
�لذي  �أوباما،  بار�ك  �لدميقر�طي  �لرئي�ض 

كان بايدن نائبه.
من  �لدميقر�طيون  متكن  لو  حتى  لكن 
يف  �صئيلة  �أغلبية  على  �حل�صول 
جمل�ض �ل�صيوخ، فقد يجدون هم وبايدن 
�أولوياتهم  بع�ض  مترير  يف  �صعوبة 
يتطلب  حيث  �ملجل�ض  يف  �لت�رشيعية 
تاأييد  �لقو�نني  م�رشوعات  معظم  �إقر�ر 
�أ�صو�ت  من  �لأقللل  على  �صوتا   60
ر�فين�صربجر  بر�د  وقال  �ملئة.  �أع�صائه 
عن  �مل�صوؤول  جورجيا،  ولية  �صكرتري 
ل�صبكة  بالولية،  �لنتخابية  �لعملية 
فكرة  لدينا  تكون  �أن  “ناأمل  �صي.�إن.�إن 
و�صلت  عما  �لظهرية”  بحلول  �أف�صل 

�إليه نتائج �لقرت�ع.
نتائج  لإبطال  تر�مب  م�صاعي  و�ألقت 
�لأيام  على  بظالها  �لرئا�صة  �نتخابات 
تر�مب  فقد �صغط  �حلملة.  من  �لأخرية 
وهو  ر�فين�صربجر،  على  �ل�صبت  يوم 
هاتفية  مكاملة  خال  �أي�صا،  جمهوري 
كافية  �أ�صو�ت  “باإيجاد”  فيها  طالبه 
لإبطال فوز بايدن، ز�عما حدوث تزوير 

كبري.
يف  �نتخابي  جتمع  خال  جمدد�  و�أكللد 
جورجيا م�صاء يوم �لثنني �أن �نتخابات 
وهو  “مزورة”،  �لثاين  ت�رشين  نوفمرب 
من  �جلمهوريني  بع�ض  قلق  �أثار  تاأكيد 
يف  �مل�صاركة  عن  �أن�صاره  ي�رشف  �أن 

�لقرت�ع �لذي �أجري �أم�ض �لثاثاء.

االآخر،  االأربعاء ويتقدمون يف  يوم  ال�سيوخ  االأمريكية يف جمل�ص  �سباقني حمتدمني على مقعدي والية جورجيا  باأحد  الدميقراطيون  فاز 
بايدن. جو  املنتخب  الدميقراطي  للرئي�ص  ال�سيا�سة  االأهداف  لتحقيق  وال�سلطة  املجل�ص  على  ال�سيطرة  �سيمحنهم  ن�سر  من  بذلك  ليقرتبوا 

"خرق  عن  �للبناين،  �جلي�ض  �أعلن 
زورق حربي تابع للعدو �لإ�رش�ئيلي، 
�أم�ض، �ملياه �لإقليمية �للبنانية مقابل 
�أن "عنا�رش  ر�أ�ض �لناقورة"، موؤكد� 
فوق  �صوتية  قنبلة  �ألقو�  �لللزورق 
قيادة  وقالت  �لبحرية".  �لبقعة  تلك 
�جلي�ض �للبناين - مديرية �لتوجيه ، 
يف بيان، �إنه "بتاريخ 5 / 1 / 2021، 
و�ل�صاعة   ،15.22 �ل�صاعة  بني  ما 
تابع  حربي  زورق  خرق   ،15.27

�لإقليمية  �ملياه  �لإ�رش�ئيلي  للعدو 
�لناقورة،  ر�أ�للض  مقابل  �للبنانية 
مرت�،   333 حو�ىل  �أق�صاها  مل�صافة 
على  �لللزورق  عنا�رش  �أقللدم  حيث 
�لبقعة  فوق  �صوتية  قنبلة  �إلقاء 
مو�صحا  �ملذكورة"،  �لبحرية 
�خلرق  مو�صوع  متابعة  "تتم  �أنلله 
�ملتحدة  �لأمم  قو�ت  مع  بالتن�صيق 

�ملوؤقتة يف لبنان".
ق/و

بالتطور  �ملللالللديللف  جللزر  رحبت 
�لعاقات  ت�صهده  �لذي  �لإيجابي 
و�لتوقيع  وقطر،  �ل�صعودية  بني 
عقد  خللال  �لعا"،  "�إعان  على 
�لتعاون  �لل41 لقمة جمل�ض  �لدورة 

لدول �خلليج �لعربية.
�ملالديف  جزر  خارجية  وزير  وقال 
على  تغريدة  يف  �صهيد  عبد�لله 
�ليوم  "تويرت"،  مبللوقللع  ح�صابه 
�ملالديف  جللزر  "ترحب  �لأربللعللاء: 
�أعقبت  �لتي  �لإيجابية  بالتطور�ت 
�لتعاون  ملجل�ض  �ل�صنوية  �لقمة 

�خلليجي".
مناق�صات  �أجلللرى  �أنلله  و�أ�للصللاف   
�لقطرية،  �ل�صلطات  مع  مثمرة 
عن  �أعلللللن  �أن  "ي�صعدين  وقلللال: 
باإعادة  �ملالديف  جزر  حكومة  قر�ر 
�لعاقات �لدبلوما�صية �لكاملة مع 

قطر".
مو�صكو  �أ�صادت  �أخللرى،  جهة  من 
قمة  �إليها  تو�صلت  �لتي  بالنتائج 
�لدول �لأع�صاء يف جمل�ض �لتعاون 
�خلليجي �لتي عقدت �أم�ض �لثاثاء 
يف مدينة �لعا �ل�صعودية. جاء ذلك 
خال مكاملة هاتفية جرت بني نائب 
و�ملبعوث  �لرو�صي  �خلارجية  وزير 
�إىل  �لللرو�للصللي  للرئي�ض  �خلللا�للض 

و�إفريقيا ميخائيل  �لأو�صط  �ل�رشق 
بوغد�نوف، ووزير �لدولة لل�صوؤون 
�صلطان  قطر  لللدولللة  �خلللارجلليللة 
مببادرة من  �لأربعاء  �ليوم  �ملريخي، 
بيان  ذكر  ح�صبما  �لقطري،  �جلانب 
�لبيان  وقال  �لرو�صية.  للخارجية 
�إن �لوزير �لقطري �أطلع بوغد�نوف 
وم�صمون  �لعا  قمة  نتائج  على 
قطر  عن  �ل�صادر  �مل�صرتك  �لبيان 
و�لإمار�ت  و�لبحرين  و�ل�صعودية 
�لعاقات.  تطبيع  حللول  وم�رش 
�لرو�صي  �جلانب  �أن  �لبيان  و�أ�صاف 
للقمة  �لعايل  "تقييمه  عن  �أعللرب 
�تفاقات"،  من  �إليه  تو�صل  ومللا 
م�صيفا �أنه "منذ بد�ية �لأزمة �لتي 
دعمت   ،2017 يونيو  يف  ن�صاأت 
�جلهود  فللعللال  ب�صكل  مو�صكو 
�ملبذولة لتجاوز �خلافات بني قطر 
�لأربع  �لعربية  و�لللدول  جهة،  من 
على  �أخللرى،  ناحية  من  �ملذكورة، 
على  �لقائم  �لبناء  �حلللو�ر  طريق 
�ملتبادل  �لحللرت�م  مبادئ  �أ�صا�ض 
ل�صيادة �لدول و��صتقالها، وكذلك 
�لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  �لتدخل  عدم 

لبع�صها �لبع�ض".
ق/و

بيان  �لإير�نية  �خلارجية  وز�رة  د�نللت 
�لتعاون �خلليجي، �لأربعاء،  قمة جمل�ض 
فيه  �للللو�ردة  "�لتهامات  �أن  و�أكللدت 
عن  وناجمة  لها،  �أ�صا�ض  ول  مكررة، 
على  �صيا�صية  �صعودية  �صغوط 
"بع�ض  �لللوز�رة:  و�أ�صافت  �ملجل�ض". 
ت�رش  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول 
و�لتم�صك  �خلطاأ،  �لطريق  �نتهاج  على 
�لنظر  جتديد  من  بدل  �إيللر�ن،  ب�صيطنة 
�ملنطقة  ق�صايا  جتاه  نظرها  وجهات  يف 
"ندين  وقالت:  �خلليجية".  �مل�صاحلة  بعد 
�لتعاون  جمل�ض  دول  بع�ض  دعم  ب�صدة 
�خلليجي �لو��صح لاإرهاب �لقت�صادي 
ذلك  ونعترب  �إيلللر�ن،  على  �لأمريكي 
و�أعربت  �جلو�ر".  ح�صن  ملبد�أ  �نتهاكا 
�ملجل�ض  دول  من  �أملها  عن  �للللوز�رة 
من  بللدل  �ملنطقة،  بو�قع  بل"�لهتمام 
�إىل  تللوؤدي  من�صوخة،  بيانات  �إ�صد�ر 
�حلالية،  �لتخريبية  �لعملية  ��صتمر�ر 
و�لتعاون  �حلللو�ر  نحو  نهجها  وتوجه 
حتالفات  ت�صكيل  من  بدل  �لإقليمي، 

حمورية".
�أن  �إىل  �لإير�نية  �خلارجية  و�أ�للصللارت 
�ل�صعودي،  للنظام  �لإقليمية  "�ل�صيا�صة 
�جلمهورية  جتاه  �لتخريبية  ومقارباته 
�أخللرى،  ودول  �لإيللر�نلليللة،  �لإ�صامية 
دول  ثرو�ت  معظم  خ�صارة  يف  ت�صببت 
م�صتودع  �إىل  �ملنطقة  وحولت  �جلللو�ر، 

�أ�صلحة لل�رشكات �لغربية".
وحذرت من �أن "�لنظام �ل�صعودي يروج 
للكر�هية و�لعنف يف �ملنطقة، من خال 
�أخذ �ملجل�ض و�جتماعاته كرهائن وفر�ض 

�آر�ئه �لهد�مة".
كما �صددت �لوز�رة على �أن "�ل�صيا�صة 
غري �لعقانية لبع�ض دول �ملنطقة تدمر 
يف  �إيللر�ن  قدمتها  �لتي  �لتعاون  فر�ض 
�لأمن  �إحال  بهدف  �لأخرية  �ل�صنو�ت 
�إىل  م�صرية  �ملنطقة"،  يف  و�ل�صتقر�ر 
�أن "بع�ض دول �ملنطقة، رغم ما ت�صهده 
من جر�ئم يومية للنظام �ل�صهيوين يف 
ورغبة  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �لأر��صي 
�لإ�صامية،  �لللدول  �إىل  �لت�صلل  يف 

للنظام  �لتدمريي  �لعن�رش  �لآن  دخلت 
ز�لللت  ومللا  �ملنطقة،  يف  �ل�صهيوين 
و�حلدود  �لأر��صي  وحول  ذلك".  تفعل 
�إن  �لإير�نية  �خلارجية  قالت  �لإير�نية، 
مو�صى  �أبو  �لثاث،  �لإير�نية  "�جلزر 
جزء  �ل�صغرى،  وطنب  �لكربى  وطنب 
�إيللر�ن،  �أر��للصللي  من  و�أبللدي  يتجز�أ  ل 
مد�ن  تدخل  �جلللزر  بهذه  مطالبة  و�أي 
يف �ل�صوؤون �لد�خلية". و�أكدت �أنها "لن 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  لدول  ت�صمح 
�لنووي،  �إيللر�ن  برنامج  يف  تتدخل  �أن 
�لع�صكرية،  وق�صاياها  و�ل�صاروخي، 

و�لدفاعية".
روؤيتها  من  "�نطاقا  باأنه  و�أفلللادت 
�ملبدئية،  و�صيا�صاتها  �لإ�صرت�تيجية 
م�صاكل  حل  يف  �إيللر�ن  نظرت  لطاملا 
و�لتعاون،  �لتفاعل  �أ�صا�ض  على  �ملنطقة 
وترحب باملبادر�ت �لإيجابية يف تطوير 
�لعاقات على �أ�صا�ض �ملبادئ و�لقو�عد 

�لدولية".
ق/و

زورق اإ�سرائيلي خرق املياه االإقليمية 
اللبنانية واألقى قنبلة �سوتية

رو�سيا ت�سيد بنتائج قمة امل�ساحلة اخلليجية

بعد امل�ساحلة اخلليجية.. املالديف 
تعلن عودة العالقات مع قطر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبيةطهران تدين بيان قمة جمل�ص التعاون اخلليجي
والية : ورقلة

دائرة ورقلة
بلدية :ورقلة

الرقم: 01/ 2021
و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

�سفر   18 يف  املــوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املــادة  الأحكام  طبقا 
مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
 2020/1538 رقم  حتت   2020/10/12  : يف  املوؤرخة  التعديالت 
املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية الريا�سية امل�سماة جمعية 
التجارية  والعلوم  االقت�سادية  العلوم  لكلية  للهواة  الريا�سي  النادي   :
وعلوم الت�سري ورقلة. امل�سجلة حتت رقم:23.. بتاريخ : 2016/04/21 
الكائن مقرها بـ: كلية العلوم االقت�سادية والعلوم التجارية وعلوم الت�سري 
ورقلة ي�سرفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد مكتب اجلمعية التي 
يرتاأ�سها ال�سيد :بن عبا�ص الها�سمي تاريخ ومكان  امليالد:1978/01/10 

ورقلة العنوان ال�سخ�سي: حي الن�سر.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة 
دائرة ورقلة 
بلدية ورقلة  

الرقم: 02/ 2020  
 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية  
 12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف   12/06 رقم   القانون  مبقت�سى  
  2019/12/30 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  2012املتعلق  يناير 
ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية املحلية ذات الطابع الريا�سي 

امل�سماة: جمعية اأكادميية �سعيد عتبة  لكرة القدم  ASOورقلة.
رئي�ص اجلمعية ال�سيد: �سوي�سي حممد 

تاريخ ومكان امليالد:1978/08/28 ورقلة 
العنوان: حي �سعيد عتبة ورقلة 

حكمت  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  علنيا ابتدائيا ح�سوريا: 
اخلربة  تقرير  على  امل�سادقة  املو�سوع:1/  الدعوى.يف  قبول  ال�سكل:  يف 
املنجزة من طرف اخلبرية الدكتورة لكموتة ن�سرية املودع لدى اأمانة �سبط 
املحكمة  بتاريخ 10 اأوت 2020 حتت رقم 20/19 وبالنتيجة احلجر على 
باأوالد   1970 مفرت�ص  بتاريخ  املولود  احلميد  عبد  م�سبل  �سده  املرجع 
حركات بلدية الب�سبا�ص والية ب�سكرة ابن بولرباح وم�سبل اأم هاين  وعلى 
باحلجر وتعيني  بالتاأ�سري  يقوم  اأن  الب�سبا�ص   لبلدية  املدنية  �سابط احلالة 
املقدم  على هام�ص �سهادة ميالده وب�سجالت احلالة املدنية2/ تعيني املرجع 
م�سبل اأم هاين اأم املرجع �سده مقدما عليه واإلزامها باأن تقوم باإدارة �سوؤونه 
جريدة  يف  احلكم  هذا  ون�سر  والقانونية  واالجتماعية  واالإداريــة  املالية 

يومية وطنية  و حتميل املرجعة بامل�ساريف الق�سائية. 
بذا �سدر هذا احلكم  واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ 
واملكان املذكوران اأعاله ول�سحته وقع اأ�سله كل من الرئي�سة واأمينة ال�سبط  

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  

دائرة الدبيلة   
بلدية الدبيلة                 اإعالن باإعداد �سهادة احليازة  

 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا 
املجل�ص  رئي�ص  فان  وت�سليمها.  احليازة  �سهادة  اإعــداد  لكيفيات   املحدد 
ال�سعبي البلدي لبلدية الدبيلة   يعلن اأن ال�سيد)ة(: عون اهلل رم�سان بن 
بـ:  ال�ساكن )ة(   1971/11/30 بتاريخ:  : املقرن  بـ  املولود )ة(  النوي 
حي جلمة باجلديدة  - بلدية الدبيلة،  قد اأودع ملفا مب�سالح  البلدية طالبا 
فيه  ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار الواقع بـ: حي جلمة باجلديدة   برتاب 
كالتايل:  من  و حدوده  266.13 م2  م�ساحته:   والذي  الدبيلة،   بلدية 
ال�سمال: �سكيمة الهادي. من اجلنوب: �سارع.من ال�سرق: تركي خمتار.من 
الغرب :�سارع.  فعلى كل �سخ�ص له مطلب  اأو اعرتا�ص  على حترير هذه 
ال�سهادة اأن يقدمه كتابيا لدى   م�سلحة التعمري والبناء  لبلدية الدبيلة   يف 

اأجل  اأق�ساه  �سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

ان وايل والية غرداية :
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة الإن�ساء  حمجرة وحمطة  تفتيت احل�سى لفائدة ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة "�ص ذ . م. م " SARL.ALDTS "  الكائنة بـ 
ن. ك 13 على الطريق الوالئي CW  رقم 106 الواقع ببلدية متليلي ، والية غرداية  املادة 02: طبقا للرتخي�ص باال�ستئناف املنجمي حتت الرقم :PEC 7280 واملخطط فاإن معامل املنجم وحمطة 

تفتيت احل�سى هي ح�سب االإحداثيات التالية:

احداثيات روؤو�ص حدود امل�ساحة املمنوحة حب نظام UTM �سمال ال�سحراء

 4 3 21

  Y X  Y X  Y X  Y X
3575700564900357570056520035760005652003576000564900

املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية متليلي ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. املادة 04: يعني ال�سيد/ بن الزانة نور الدين مهند�ص 
دولة يف البناء والتعمري مبقاطعة البناء والتعمري مبتليلي، ب�سفته حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية متليلي، حيث يكون يف متناول 
املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع املادة 05: يكون االطالع على التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل 
واالأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 
متليلي، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل. املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب 
املحتملة من امل�سروع كالتاأثري على البيئة  . املادة08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرف رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي، وير�سل مع 
امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق وكذا تاريخ فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة . املادة 09: يكلف ال�سادة/ االأمني العام للوالية /مدير التنظيم وال�سوؤون 
العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية  / حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/

مدير التعمري والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�ص اأمن الوالية /قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني/رئي�ص دائرة متليلي/رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
لبلدية متليلي / املحافظ املحقق و�ساحب امل�سروع، وكل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات االإدارية للوالية.

 التحرير 2021/01/07 

قرار رقم 2791/ بتاريخ 12 اأكتوبر 2020 يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة الإن�ساء 
 "  SARL.ALDTS " حمجرة وحمطة تفتيت احل�سى لفائدة ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة "�ص ذ . م. م

الكائنة بـ ن ك 13 على الطريق الوالئي CW  رقم 106 الواقع ببلدية متليلي ، والية غرداية
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بعنابة" الق�سري  الدويل  للفيلم  الرقمية  البوابة  " مهرجان 

 تتويج الفيلم الربازيلي "كا�ستيغو" بذهبية 
طبعة دي�سمرب

علي  حممد 
---------------- 

�لف�صية  �لللبللو�بللة  وعلللادت 
�ملهرجان  مللن  �لطبعة  لهذه 
�لللدويل  للفيلم  �لفرت��صي 
�جلللز�ئللري  للفيلم  �لق�صري 
للمخرج  "�صطورة"  �لق�صري 
تقا�صم  فيما  عقون  �لله  عبد 
�جللللائلللزة �لللربونللزيللة لللهللذه 
ق�صرية  فللام  �أ ثاثة  �لطبعة 
هما  �لرب�زيل  من  منهم  �ثنني 
ماريا  للمخرجني  "�أمربتو" 
كللو�للصللتللا ور�فللليلللال لللوبللو و 
ريك�صبو  للمخرج  "�ينيو�ر" 
و�لثالث  بللورز��للض  كو�صلو 
 " كايا   " بعنو�ن  �إجنليز�ض 

دوير. جون  للمخرج، 
�لتحكيم  جلنة  بتنويه  وخ�ض 
�للللفللللللليلللملللان �لللقلل�للصللري�ن 
من  �لللزغللول  ملي  "�خلطيئة" 
�ز�دي"  "�صينما  و  �لأردن 
وفقا  ير�ن،  �إ من  طريف  ملهدي 
بالت�صال  �ملكلف  به  فاد  �أ ملا 
�رشح  �لللذي  �ملهرجان  لهذ� 

رجايل  دور  �أح�صن  جائزة  �أن 
�لللرب�زيلللللي  للفيلم  علللادت 
كللانللت  فلليللمللا  "كا�صتيغو" 
ن�صائي  دور  �أح�صن  جللائللزة 
�جلز�ئري  �لفيلم  ن�صيب  من 

.  " "�صطورة 
�لكربى  �جلمهور  جائزة  ونال 
�جلز�ئري  �لفيلم  �لطبعة  لهذه 
ملخرجه،  لوحة"  يف  "حياة 
ملا  ��صتناد�  منفو�ض،  �إ�صام 

�لذي  فار�ض  �صليمان  ذكللره، 
دي�صمرب  طبعة  �أن  �إىل  �صار  �أ
م�صاركة  �للصللهللدت   2020
 17 ميثلون  ق�صري�  فليما   56

دولة.

للمهرجان  الذهبية  البوابة  بجائزة  كيلني  الغو  الربازيلي  "كا�ستيغو" للمخرج  الق�سري  الفيلم  توج 
باالت�سال  املكلف  ما علم من من  2020(، ح�سب  لعنابة )دورة دي�سمرب  الق�سري  الدويل  للفيلم  االفرتا�سي 

فار�ص . �سليمان  املهرجان،  لذات 

�لأول  �لللعللر�للض  �للصلليللقللدم 
"عربة  �جلللديللدة  للم�رشحية 
�جلمعية  نتاج  �إ من  وحكايات" 
بللوهللر�ن  "�لأمل"  �لثقافية 
علللللى �لفلللرت��لللصلللي وذللللك 
�ل�صحي  �لللظللرف  بلل�للصللبللب 
فريو�ض  جائحة  عللن  �لناجم 
��صتفيد  ما  ح�صب  كللورونللا، 

�جلمعية. رئي�ض  لدى 
�ملنتجة  �مل�رشحية  وتتناول 
�لثقافة  وز�رة  مللن  بللدعللم 
فيديو  تبث يف  و�لتي  و�لفنون 
فاي�صبوك  �صفحتي  عللرب 
ملللديللريللة �لللثللقللافللة و�لللفللنللون 
و�لإعلللام  �لثقافة  وديلللو�ن 
فرقة  �أع�صاء  ق�صة  بوهر�ن 
�لعربة  بللهللم  تعطلت  فنية 
وعللنللدمللا كلللانلللو� يللقللومللون 
�ملارة  حولهم  �لتف  باإ�صاحها 
ل�رشد  �لفر�صة  هذه  فاغتنمو� 
من  ق�ص�صا  م�صامعهم  على 
�جلللز�ئللري،  �ل�صعبي  �لللرت�ث 
حممد  بللللللرزه  �أ ملللا  حلل�للصللب 

. بي ميهو
�لفني  �لللعللمللل  هلللذ�  ويللعللد 
�جللللديلللد ملللن نلللوع �مللل�للرشح 
لوحاته  تتخلل  حيث  �لغنائي 
من  �لأغاين  من  باقة  �لثاثة 
�أ�صاف  كما  �جلمعية،  نتاج  �إ
هذه  موؤلف  ميهوبي،  حممد 
ت�صويرها  مت  �لتي  �مل�رشحية 
�جلهوي  �مل�رشح  خ�صبة  فوق 
علولة"  �لقادر  "عبد  لوهر�ن 

مع  �ملللا�للصللي  ديلل�للصللمللرب  يف 
�للللتلللز�م �ملللمللثلللللني بللارتللد�ء 

�لتمثيل. عند  �لكمامات 
�إىل  �مل�صدر  نف�ض  �للصللار  و�أ
�لذي  �لفني  نتاج  �لإ هذ�  �أن 
ممثلون  خم�صة  فيه  ي�صارك 
فريو�ض  ظهور  قبل  ليفه  تاأ مت 
كلللورونلللا �مللل�للصللتللجللد للللذ� مت 
�لظرف  هذ�  ليو�كب  حتيينه 
�إ�صافة  خللال  مللن  �ل�صحي 
عن  يحكي  م�رشحي  م�صهد 

ئحة. جلا �
�لعمل  هذ�  يف  �جلديد  ويكمن 
�أي  للمر�هقني  موجه  نه  �أ �لفني 
يعرف  ما  �صمن  م�صنف  نه  �أ
بهذه  �خلا�ض  �لفتيان  مب�رشح 
ما  ح�صب  �ملجتمع،  من  �لفئة 
�صيدي  �مل�رشحية  خمرج  برزه  �أ
�إىل  �صار  �أ �لذي  بفا�صل  حممد 
"�لأمل"  �لثقافية  �جلمعية  �أن 
�لنوع  هذ�  مرة  لأول  خا�صت 

�لفنية. �لتجارب  من 
�لثقافية  �جلمعية  وتللعللتللزم 
�مل�رشحية  هذه  عر�ض  "�لأمل" 
على  مللر�ت  خم�ض  من  �أكللر 
�صتربمج  حيث  �لفللرت��للصللي 
�لثقافة  د�ر  �صفحة  عللرب 
د�ري  و�للصللفللحللات  لللوهللر�ن 
وبلل�للصللار  للنعامة  �لللثللقللافللة 
 " بومدين  "�رش�ط  وم�رشح 

. ة ل�صعيد
ق/ث

بللرجمللت �لذ�علللة �جلللز�ئللريللة 
عللرب قللنللو�تللهللا �لللوطللنلليللة و 
�جلهوية  و  �ملللو�للصللوعللاتلليللة 
حلللزملللة مللللن �لللللرب�مللللج و 
�لللتللحللقلليللقللات و�حللل�للصلل�للض 
ت�صلط  �لللتللي  �ملللنللوعللات  و 
�لوطني  �لرت�ث  على  �ل�صوء 
�أ�صبوع  مد�ر  على  �لمازيغي 
�لحتفالت  مبنا�صبة  ذلك  و 
�جلديدة.  �لمازيغية  بال�صنة 
لللاذ�عللة  بلليللان  �أو�لللصلللح  و 
�لأربعاء  يوم  ن�رش  �لوطنية 
نللللله �للصلليللتللم خللللال هلللذ�  �أ
للرت�ث  �ملخ�ص�ض  �لأ�صبوع 
تقدمي  �لمللازيللغللي  �لللوطللنللي 
قنو�ت  عرب  متنوعة  ح�ص�ض 
م�صامينها  تطرح  �لذ�علللة 

لاحتفاء  متنوعة  "مو��صيع 
بكل  �لوطني  �لللرت�ث  بهذ� 
بعاده  �أ و  �لل�صانية  تنوعاته 
�صنفت  و�لللللذي  �ملللخللتلللللفللة 
منه  كبري�  جللزء  �ليون�صكو 
�للصللمللن �لللللرت�ث �ملللللادي و 
كما  ن�صانية".  لاإ �لامادي 
بهذه  �لوطنية  ذ�عللة  �لإ تفتح 
للتو��صل  ج�صور�  �ملنا�صبة 
ملللع �جلللمللهللور ملللن عللديللد 
ملللن �ملللنللاطللق ل�للصللتللذكللار 
يناير  يللثللريه  �للللذي  �ملللغللزى 
خال  مللن  جللز�ئللري  كللل  يف 
�لثقافة  و  �لتاريخ  ��صتح�صار 
خمتلف  و  �لأنروبولوجيا  و 

. ليد لتقا �
ق.ث

�أعلللللنللت وزيلللرة �لللثللقللافللة و 
يوم  دودة  بن  مليكة  �لفنون 
�عد�د  عن  باجلز�ئر  �لأربعاء 
موجهة  وطنية  ��صرت�تيجية 
حقيقي  �قللتلل�للصللاد  نلل�للصللاء  لإ
�أجللل  مللن  �لثقافة  قطاع  يف 
��للصللتللغللال جمللمللوع طللاقللات 
له  تلل�للصللمللح  �لللتللي  �لللقللطللاع 
�لدولة  لفائدة  مو�رد  نتاج  باإ
قطاعا  فقط  يكون  ل  حتى 
وخال  للميز�نية.  م�صتهلكا 
على  عقدتها  �صحفية  ندوة 
�صم  در��للصللي  يللوم  هللاملل�للض 
و  وز�ر�ت  عللدة  عللن  ممثلني 
م�صتوى  على  موؤ�ص�صات 
�لقت�صادي  �لوطني  �ملجل�ض 
�أكللللدت  �لجلللتلللملللاعلللي،  و 
�أهمية  على  دودة  بن  �ل�صيدة 
�لللقللدر�ت  جميع  ��صتغال 
�لللتللي يللزخللر بللهللا �لللبلللللد يف 
�لللقللطللاع �لللثللقللايف مللن �أجللل 
حقيقي  �قت�صاد  ��صتحد�ث 
له  ي�صمح  ممللا  �لقطاع  لهذ� 
ل�صالح  جديدة  مو�رد  نتاج  باإ

يكون جمرد  ل  حتى  و  �لدولة 
يف  للللللملليللز�نلليللة.  م�صتهلك 
�لوزيرة  �أكللدت  �ل�صاأن،  هذ� 
يف  �لللهللدف  "يكمن  تللقللول 
جز�ئرية  ��صرت�تيجية  و�صع 
حيث  �لللثللقللافللة  لقللتلل�للصللاد 
�لثقافة  عللن  غالبا  نتحدث 
فيما  للميز�نية  كم�صتهلك 
ت�صاهم  جعلها  يف  �ليوم  نفكر 
تنويع  و  �لدولة  ميز�نية  يف 
خال  و  �لوطني".  �لقت�صاد 
�لوزيرة  �عتربت  مد�خلتها، 
�أن  يجب  �ل�صرت�تيجية  هذ�  �أن 
فنية  موؤ�ص�صات  �ن�صاء  تدعم 
بال�صناعات  خا�صة  �أخرى  و 
�لللتللقللللليللديللة مللع �مللل�للصللاركللة 
�ملحلية  �لتنمية  حتقيق  يف 
�ملعي�صي  �لطلللار  حت�صني  و 

. طن � للمو
دودة،  بللن  �ل�صيدة  وح�صب 
با�صتغال  يتعلق  �لمللر  فان 
�لتي  �لقطاع  مو�رد  جمموع 
عرب  �قت�صاديا  تثمينها  ميكن 
ي�صم  حقيقي  ثقايف  �قت�صاد 

�ل�صينما  و  �لكتاب  �صناعة 
�لفنية  �ملعار�ض  �صناعة  و 
�لثقافية.  �ل�صياحة  و  �ملحلية 
وعللللليلله، ذكللللرت �لللوزيللرة 
�لثقايف  �لقت�صاد  باأهمية 
 4 متثل  حيث  �أخرى  بلد�ن  يف 
�خلام  �لد�خلي  �لناجت  من  باملئة 
 3 و  �لاتينية  مللريللكللا  �أ يف 
فيما  �صيا  �آ و  �أوروبا  يف  باملئة 
�لن�صبة1،1  هللذه  تتجاوز  ل 
كما  �فللريللقلليللا.  يف  بللاملللئللة 
به  تزخر  ما  "�ن  تقول  ��صارت 
كاف  ثقافية  كمو�رد  �جلز�ئر 
�أن  م�صيفة  �لتحدي"  لرفع 
مو�رد  عدة  من  ي�صتفيد  �لبلد 
على  لا�صتغال  قابلة  ثقافية 
ثرية  �أ منطقة  �أقدم  ثاين  غر�ر 
مناطق  �صبعة  و  �لللعللامل  يف 
�لعاملي  �لللرت�ث  يف  م�صنفة 
يف  م�صنفة  منطقة   1048 و 
يقل  ل  ما  و  �لوطني  �لرت�ث 
ثرية  �أ منطقة   15000 عللن 
ومن  وطنيا.  متحفا   50 و 
�ملجل�ض  ممللثللل  �أكلللد  جللهللتلله، 
�لللوطللنللي �لقللتلل�للصللادي و 
تري  ر�صا  �ل�صيد  �لجتماعي 
�جلديدة  �ل�صرت�تيجية  هذه  �أن 
�نتاج  على  تللقللوم  �أن  يجب 
"من  للدولة  جللديللدة  مللو�رد 
هو  مللا  كللل  ��صتغال  خللال 
م�صتوى  على  و لمادي  مادي 
�ح�صاء  و  �لثقايف  �لقطاع 

�لكفيلة  �لمكانيات  جميع 
�أجللل  مللن  �لللطللاقللات  بتحرير 
�جلمهور".  لطلب  �ل�صتجابة 
مللر  �لأ فللان  �ملتدخل  وح�صب 
هذ�  خللال  بالتطرق  يتعلق 
طلب  تطوير  �ىل  �لجتماع 
بخ�صو�ض  �جلز�ئري  �ملو�طن 
�لثقافية  �ملنتجات  ��صتهاك 
كما  �ل�صياحية.  و  �لفنية  و 
مللر  �لأ "يتعلق  يقول  �أردف 
من  �لنموذج  بتغيري  جهة  من 
�عتبار  مللن  �لنللتللقللال  خللال 
للمورد  كم�صتهلك  �لثقافة 
تت�صكل  هامة  �مكانيات  �ىل 
مللن مللللو�رد غللري مللاديللة و 
وح�صب  للروة".  م�صتحدثة 
رئلليلل�للض �ملللجللللل�للض �لللوطللنللي 
�لجتماعي،  و  �لقت�صادي 
علمية  در��صات  �ظهرت  فقد 
مرتبط  �لجتماعي  �لعنف  �أن 
�لعر�ض  برت�جع  قوي  ب�صكل 

�لفني. و  �لثقايف 
"يتعلق  �لقول  �ىل  خل�ض  و 
�قت�صاد  خلللال  مللن  مللللر  �لأ
ترفيهي  و  �صياحي  و  ثقايف 
�ملعي�صي  �مللل�للصللتللوى  بللدعللم 
�لطللار  حت�صني  و  للمو�طن 
�ملللعلليلل�للصللي جلللملليللع �لللفللئللات 
�لتقليل  خال  من  �لجتماعية 
�لظو�هر  و  �ليومي  �لعنف  من 

�لأخرى". �لجتماعية 
ق.ث

تقدمي العر�ص االأول مل�سرحية "عربة 
وحكايات" افرتا�سيا

تخ�سي�ص حزمة من الربامج للرتاث 
الوطني االأمازيغي مبنا�سبة يناير

وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة توؤكد:

اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية موجهة القت�ساد الثقافة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : ورقلة

دائرة ورقلة
بلدية :ورقلة

الرقم: 01/ 2021
و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة التعديالت املوؤرخة 
لكلية  للهواة  الريا�سي  النادي   : جمعية  امل�سماة  الريا�سية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة   2020/1538 رقم  حتت   2020/10/12  : يف 
االقت�سادية  العلوم  كلية  بـ:  مقرها  الكائن   2016/04/21  : بتاريخ  رقم:23..  حتت  امل�سجلة  ورقلة.  الت�سري  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقت�سادية  العلوم 
والعلوم التجارية وعلوم الت�سري ورقلة ي�سرفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد مكتب اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد :بن عبا�ص الها�سمي تاريخ ومكان  

امليالد:1978/01/10 ورقلة العنوان ال�سخ�سي: حي الن�سر.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة 
دائرة ورقلة 
بلدية ورقلة  

الرقم: 02/ 2020  
 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية  
 12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف   12/06 رقم   القانون  مبقت�سى  
  2019/12/30 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  2012املتعلق  يناير 
ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية املحلية ذات الطابع الريا�سي 

امل�سماة: جمعية اأكادميية �سعيد عتبة  لكرة القدم  ASOورقلة.
رئي�ص اجلمعية ال�سيد: �سوي�سي حممد 

تاريخ ومكان امليالد:1978/08/28 ورقلة 
العنوان: حي �سعيد عتبة ورقلة 

حكمت  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  علنيا ابتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول الدعوى.يف املو�سوع:1/ امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجزة 
من طرف اخلبرية الدكتورة لكموتة ن�سرية املودع لدى اأمانة �سبط املحكمة  بتاريخ 10 اأوت 2020 حتت رقم 20/19 وبالنتيجة احلجر على املرجع �سده 
م�سبل عبد احلميد املولود بتاريخ مفرت�ص 1970 باأوالد حركات بلدية الب�سبا�ص والية ب�سكرة ابن بولرباح وم�سبل اأم هاين  وعلى �سابط احلالة املدنية 
لبلدية الب�سبا�ص  اأن يقوم بالتاأ�سري باحلجر وتعيني املقدم  على هام�ص �سهادة ميالده وب�سجالت احلالة املدنية2/ تعيني املرجع م�سبل اأم هاين اأم املرجع 
�سده مقدما عليه واإلزامها باأن تقوم باإدارة �سوؤونه املالية واالإدارية واالجتماعية والقانونية ون�سر هذا احلكم يف جريدة يومية وطنية  و حتميل املرجعة 

بامل�ساريف الق�سائية. 
بذا �سدر هذا احلكم  واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ واملكان املذكوران اأعاله ول�سحته وقع اأ�سله كل من الرئي�سة واأمينة ال�سبط  

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  

دائرة الدبيلة   
بلدية الدبيلة                 اإعالن باإعداد �سهادة احليازة  

 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا 
املجل�ص  رئي�ص  فان  وت�سليمها.  احليازة  �سهادة  اإعــداد  لكيفيات   املحدد 
ال�سعبي البلدي لبلدية الدبيلة   يعلن اأن ال�سيد)ة(: عون اهلل رم�سان بن 
بـ:  ال�ساكن )ة(   1971/11/30 بتاريخ:  : املقرن  بـ  املولود )ة(  النوي 
حي جلمة باجلديدة  - بلدية الدبيلة،  قد اأودع ملفا مب�سالح  البلدية طالبا 
فيه  ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار الواقع بـ: حي جلمة باجلديدة   برتاب 
كالتايل:  من  و حدوده  266.13 م2  م�ساحته:   والذي  الدبيلة،   بلدية 
ال�سمال: �سكيمة الهادي. من اجلنوب: �سارع.من ال�سرق: تركي خمتار.من 
الغرب :�سارع.  فعلى كل �سخ�ص له مطلب  اأو اعرتا�ص  على حترير هذه 
ال�سهادة اأن يقدمه كتابيا لدى   م�سلحة التعمري والبناء  لبلدية الدبيلة   يف 

اأجل  اأق�ساه  �سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

ان وايل والية غرداية :
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة الإن�ساء  حمجرة وحمطة  تفتيت احل�سى لفائدة ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة "�ص ذ . م. م " SARL.ALDTS "  الكائنة بـ 
ن. ك 13 على الطريق الوالئي CW  رقم 106 الواقع ببلدية متليلي ، والية غرداية  املادة 02: طبقا للرتخي�ص باال�ستئناف املنجمي حتت الرقم :PEC 7280 واملخطط فاإن معامل املنجم وحمطة 

تفتيت احل�سى هي ح�سب االإحداثيات التالية:

احداثيات روؤو�ص حدود امل�ساحة املمنوحة حب نظام UTM �سمال ال�سحراء

 4 3 21

  Y X  Y X  Y X  Y X
3575700564900357570056520035760005652003576000564900

املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية متليلي ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. املادة 04: يعني ال�سيد/ بن الزانة نور الدين مهند�ص 
دولة يف البناء والتعمري مبقاطعة البناء والتعمري مبتليلي، ب�سفته حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية متليلي، حيث يكون يف متناول 
املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع املادة 05: يكون االطالع على التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل 
واالأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 
متليلي، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل. املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب 
املحتملة من امل�سروع كالتاأثري على البيئة  . املادة08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرف رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي، وير�سل مع 
امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق وكذا تاريخ فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة . املادة 09: يكلف ال�سادة/ االأمني العام للوالية /مدير التنظيم وال�سوؤون 
العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية  / حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/

مدير التعمري والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�ص اأمن الوالية /قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني/رئي�ص دائرة متليلي/رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
لبلدية متليلي / املحافظ املحقق و�ساحب امل�سروع، وكل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات االإدارية للوالية.

 التحرير 2021/01/07 
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اخلونة احلركى
�أّول: مقدمة عر�ض �لكتاب:

وقر�أته  �لكتاب  ��صرتيت     .1
 28 �خلمي�ض  يف حينه وبتاريخ: 
 4 لل   �ملو�فق  هل   1440 رجب 
�أفريل 2019  يف حينه. وع�رش 
R - �صديقنا حّدثني   للبارحة 
باإذ�عة  �لعامل   chid Sekkai
�لعربية  بالّلغة  �لّناطقة   BBC
حول  معلومات  مّني  يطلب 
�إعللد�د  ق�صد  �حلركى  �خلونة 

دكتور�ه.
2.   حتّدثنا عرب �ملحمول ملّدة 1�صاعة و20 دقيقة. وطلب مّني �أن 
�أعر�ض  �أن  �لفور  على  فاخرتت  حديث،  من  بيننا  ماد�ر  له  �أجمع 
�ملقام ذلك، فكانت هذه  له كّلما تطلب  مبا ذكرته  و�أزّوده  �لكتاب 

�لأ�صطر:
Fatima Besnaci-Lancou et Abderahmen Mo -.3
men ، » LES HARKIS «، Edition Mehdi، Tizi-

.Ouazou، Algerie، Sans date، Contient 128 Pages
ثانيا: حمتوى �لكتاب:

وهذ�  �لفرن�صي"،  "�لوجود  م�صطلح   20 �صفحة  يف  جاء     .4
�لحتال  هو  �حلقيقة  ويف  �لفرن�صي.  �ل�صتدمار  ي�صتعمله  تعبري 

و�ل�صتدمار �لفرن�صي للجز�ئر.
5.   هناك نوعني من �حلركى: ق�صم كان مع �ل�صتدمار �لفرن�صي ثّم 
�ن�صم للثورة �جلز�ئرية، وق�صم كان مع �لثورة �جلز�ئرية ثّم �ن�صّم 

لا�صتدمار �لفرن�صي. 9
�لتعذيب  ب�صبب  �جلز�ئرية  للثورة  �ن�صّم  �حلركى  بع�ض     .6
�حلركى  وبع�ض  �لفرن�صي،  �ل�صتدمار  طرف  من  عليه  �ملمار�ض 
من  عليه  �ملمار�ض  �لتعذيب  ب�صبب  �لفرن�صي  لا�صتدمار  �ن�صم 
طرف �لثورة �جلز�ئرية وكذ� حكم �لإعد�م �ملطبق عليه من طرف 

�لثورة. 9
7.   بع�ض �خلونة �حلركى �ختارو� �أن يكونو� حركى ب�صبب تعّر�ض 
ن�صائهم وبناتهم وهم �أي�صا لاغت�صاب وكذ� �صلب �لأمو�ل، وكذ� 

�لوفاء للجي�ض �لفرن�صي �ملحتل بعد �حلرب �لعاملية �لثانية. 10
يف  �صبقهم  فقد  �لفرن�صي  �ل�صتدمار  �خرت�ع  لي�ض  �حلركى     .8
ذلك �لوجود �لعثماين يف �جلز�ئر حني ��صتغّل �جلز�ئريني يف تثبيت 

�أقد�مه وفر�ض �ل�رش�ئب. 13
9.��صتعمال م�صطلح  �حلركى ب�صفة ر�صمية من طرف �ل�صتدمار 
�لزو�ف،  ر�أ�صهم  وعلى   1831 مار�ض   9 بتاريخ:  كان  �لفرن�صي 
و�صاركو� يف حرب 1870، و�حلرب �لعاملية �لأوىل، و�حلرب �لهند 

�ل�صينية. 14
من  جي�ض  �إن�صاء  مّت  ولقمعها   1954 �جلز�ئرية  �لثورة  10.�أثناء 

�حلركى من طرف �ل�صتدمار �لفرن�صي. 14
11.هناك فرقة من �خلونة �حلركى حتمي �لريف من �لثورة �جلز�ئرية، 
وفرقة من �خلونة �حلركى حلماية �لإد�رة �لفرن�صية �ملحتلة، وفرقة 
وفرقة  �لفرن�صي،  �ل�صتدمار  م�صالح  �حلركى حلماية  �خلونة   من 
�ملر�قبة  جهات  و�إباغ  �ملجاهدين  عن  للتبليغ  �حلركى  �خلونة  من 

�لّتابعة  للم�صتدمر �لفرن�صي عن حتركات �ملجاهدين. 15 – 16
�لثورة  �ندلع  بعد  تعهد   SALAN �جلّاد  �ل�ّصفاح  12.�ملجرم 
�حلركى،  للخونة  و�لندماج  و�لتاأطري  �لتوظيف  ب�صمان  �جلز�ئر 

وكان يهدف �إىل تكوين �جلي�ض �جلز�ئري �مل�صتقبلي. 16-17
حتت  �حلركى  �خلونة  �أ�صبح  �جلز�ئرية  �لثورة  �ندلع  13.مبجّرد 
�جلز�ئرية،  �ل�صكانية  �لرتكيبة  ويف  �ل�صعوب  يف  خمت�ض  �إ�رش�ف 

و�لتي يرديرها �مل�صتدمر �لفرن�صي �ملجرم. 16
�لذين  �حلركى  للخونة  حركي  بطاقة  �ملحتلة  فرن�صا  14.منحت 

�ن�صمو� �إليها �صّد �لثورة �جلز�ئرية. 18
15.عر�ض �ملحتل �لفرن�صي على طفل جز�ئري يف 13 من عمره 

�أثناء �لتحقيق ليعمل حركي يف قريته مقابل �إطاق �رش�حه. 25
للثورة  �ن�صمو�  �لذين  �حلركى  �خلونة  حقيقة  لفهم  16.�أقول: 
�جلز�ئرية يف �أو�خرها لبّد من �لوقوف على �خلونة �حلركى �لذين 
�ن�صّم  حركي  �ألف   100 ومنهم  �لفرن�صي،  �ل�صتدمار  �رّشحهم 

للثورة �جلز�ئرية. 28
ثالثا: �خلونة �حلركى بعد ��صرتجاع �جلز�ئر لل�صيادة �لوطنية:

 29 يف  �إيفيان  �تفاقية  �صمن  �حلركى  �خلونة  يذكر  17.مل 
مار�ض1962.  

�لفرن�صي �حلركى من  1962 منع �لحتال  18.�بتد�ء من مار�ض 
�حلركى  �خلونة  لأّن  �ملحتّلة  فرن�صا  عنهم  وتخّلت  لفرن�صا  �لهجرة 
يف نظر �ل�صتدمار �لفرن�صي غري �صاحلني وبالّتايل يجب منعهم 
من �لذهاب لفرن�صا. وبع�ض �حلركى طردو� مبجّرد و�صولهم مليناء 
خائن  كّل  بطرد  �لبلديات  لروؤ�صاء  تعليمات  و�أعطيت  مر�صيليا، 

حركي ي�صل لفرن�صاول ميلك رخ�صة بالهجرة لفرن�صا.  29-31
19.مل تقم �جلز�ئر حمكمة للخونة �حلركى منذ ��صرتجاع �ل�ّصيادة 

�لوطنية 1962 و�إىل غاية كتابة هذه �لأ�صطر.
و�لفرن�صيني  �جلز�ئريني  طللرف  من  ذكللرت  �لتي  20.�حلالت 
و�ملتعّلقة بكيفية �لّتعامل مع �خلونة �حلركى �إّبان ��صرتجاع �جلز�ئر 

لل�ّصيادة �لوطنية كانت.

بقلم /معمر حبـار
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بالأديان،  �حلد�ثة  عاقَة  �أّن  �صكَّ  فا 
َقبل ظهور �ل�صبكة �لعنكبوتية،كانت 
�إ�صكاليًة، لكن ُبعْيد �كت�صاح و�صائل 
�حلياتّي،  �ملجال  �لجتماعّي  �لتو��صل 
�لدين  عاقة  يف  مر�َجعات  َحدثت 
معظمها  يف  جاءت  �حلد�ثة،  باأدو�ت 
جائحُة  ز�دت  وقد  و�صامتة.  هادئة 
توظيف  يف  متّعًنا  �لأديلللاَن  كورونا 
�لتو��صل  يف  �لفرت��صي  �لعن�رش 
�لفعل  �أد�ء  تْي�صري  ويف  �لديني، 
قدرة  يك�صف عن  ما  وهو  �لطق�صي، 
�لطو�رئ  مع  �لتاأقلم  على  للدين 
به  ُيرمى  ما  بخاف  و�مل�صتجّد�ت، 

�أحيانا من نعوت �جلمود و�لتكّل�ض.
لقد �أْم�صت كلمة "دين" من �لكلمات 
�لبحث،  حمللّركللات  يف  �ملفتاحية 
حرك  فيم  �لكلمة  �إدر�ج  ومبللجللّرد 
�لبحث غوغل و�ل�صغط على مفتاح 
يزيد  ما  �ملبِحر  �أمام  ينفتح  �لنطاق، 
ر�بللط.  مليون  وع�رشين  �ثنني  عن 
�إىل  �ملثال،  �صبيل  وجلنا،على  ولللو 
باتت  �لتي  "ويكيبيديا"،  مو�صوعة 
وتابعنا  �ملبِحرين،  بني  رو�ًجا  �لأكر 
حجم  ندرك  دين  كلمة  ب�صاأن  �لقر�ءة 
مئة  من  �أكر  على  عة  �مل�رشَّ �لنو�فذ 
على  منها  كّل  يحيل  فرعي،  ر�بط 
و�أديان  �صة  لُكتب مقدَّ تفّرعات هائلة 
وُر�ُصل ومفاهيم وكّتاب و�صخ�صيات 

وهلّم جر�.

�ملجاَل  �لفرت��صي  �لعامُل  �قتحَم  فقد 
�صفحات  وغللَدت  �قتحاًما،  �لديني 
و�صبكات  نات،  و�ملدوَّ �لفاي�صبوك، 
و�ملنتديات،  �لجتماعي،  �لتو��صل 
�لإلللكللرتوين،  و�لربيد  و�لللدرد�للصللة، 
و�ملو�قع ذ�ت �لطابع �لديني جزًء� من 
حياة �ملوؤمنني. جعلت تلك �مل�صتجّد�ُت 
لتحوير�ت  عر�صة  �لدينية  �جلغر�فيا 
بناء  �إعلللادة  فر�َض  ما  وهللو  هائلة، 
عاقة �ملوؤمن بف�صائه �لإمياين ب�صكل 
�لإنرتنيت  ُل  �صتو��صِ فهل  جللذري. 
�لتجّدد يف �لأديان ودعم  تعزيز روح 
ي�صهده  ما  مع  بان�صياب  �لتعامل 
�صحيح  م�صتجّد�ت؟  مللن  �لللعللامل 
�ل�صابقة،  �لإعللام  و�صائُل  �صّكلت 
و�لتلفزيون  و�لإذ�عة  �ل�صحافة  مثل 
�لفنون  �أدو�ت  وخمتلف  و�ل�صينما، 
مع  �لتو��صل  يف  مهّمًة  و�صائَل 
كان  �أثَرهاما  ولكّن  �ملوؤمنني؛  جمهور 
هو  كما  و�حلينية،  و�لتدّفق  بالكثافة 

�لآن، مع �ل�صبكة �لعنكبوتية.
نحن  هل  نت�صاءل:  يجعلنا  ذلك  كل 
�صاأنه  من  �لدين  وعي  يف  حتّول  �إز�ء 
�أزمة جّر�ء �نفر�ط �ل�صلطة  �أن يخّلف 
�لعامل  ليرب�لية  ومناَف�صة  �لو�قعية 
�أمام  ِبتنا  لقد  �مل�صّطة؟  �لفرت��صي 
و�قع ��صتهاك مغاير، ي�صف ماحمه 
رو �ل�صوق �لدينية با�صتقال بناء  منظِّ
�ملونوبول  عن  مبناأى  �لت�صّور،وهو 
�لتقليدي يف �حتكار تاأويل �لر�أ�صمال 
عللامل  عللبللارة  بح�صب  �للللرملللزي، 
بورديو. بيار  �لفرن�صي  �لجتماع 

�أمام  �ملوؤمَن  �لإنرتنيت  َو�صعت  حيث 
بالتناف�ض  حمكوم  للمعنى  فائ�ض 
�حلّر، مبا يت�صّمنه من عرو�ض َخا�ٍض 
متنّوعة،و�كتظاظ للفاعلني �لدينيني.
ب�صكل  باملكان  �لدين  عاقة  تغرّيت 
عا�صف مع و�صائل �لتو��صل �جلديدة، 
�لللو�ردة  �لدينّية  �لر�صالة  تعد  ومل 
و�لقّد��ض  و�ملوعظة  �خلطبة  عللرب 
�لإلقاء  مبكان  حم�صورة  و�لفتوى 

عن  �للصللادرة  بل  �ملخاَطبني،  وحْيز 
مو�قع  وترّوجها  �إلكرتونية،  كنائ�ض 
�إلكرتونية،  ووكلللالت  �إلكرتونية 
لون  موؤهَّ دينيون،  فاعلون  ي�صنعها 
�لف�صاء  يف  وجائلة  لني،  موؤهَّ وغري 
�لللكللوين �لللرحللب، ومللا لللذلللك من 

تد�عيات جّمة.
تعويُل  �صهد  �لغربية  �لأو�صاط  ففي 
�لعامل  على  �لو�قعية  �لكنائ�ض 
تطّوًر� ملحوًظا، يف ظّل  �لفرت��صي 
و�كتظاظ  �لكنائ�ض،  رو�د  ت�صاوؤُل 
�لعام  خال  �لفرت��صية.  �ل�صاحات 
1988 كانت 11 كني�صة من جمموع 
حا�رشًة  �ملتحدة  �لوليات  يف  مئة 
�لوقت  �لعنكبوتية،ويف  �ل�صبكة  يف 
97يف  �حل�صور  ن�صبة  تبلغ  �حلللايل 
عند  تقف  مل  �لظاهرَة  لكّن  �ملئة. 
�لباحث  يتحّدث  �حلللّد،حلليللث  ذلللك 
بحث  يف  بات�صي  �إنلللزو  �لإيللطللايل 
تد�صني  و�لإنرتنيت عن  �لأديان  حول 
جديدة،  �أْدِيللرة  و�صبعة  كنائ�ض  ت�صع 
�لعام  غاية  و�إىل   2000 �لعام  منذ 
�لويب.  على  جميعها  ولكّن   ،2010
�جلغر�فيا  �إىل  �لأتباع  فيها  ينتمي  ل 
عامل  �إىل  ولكن  للكنائ�ض،  �لتقليدية 
كورونا  جائحة  رمّبا  �لرحب.  �لويب 
جعلتنا نلم�ض عن قرب هذه �لظو�هر 
�مل�صتجّدة، حتت دفع �حلاجة �مللّحة �إىل 
�إمتام �ل�صعائر و�إقفال ُدور �لعبادة.فمع 
ومع  �لفارط،  مار�ض  �صهر  موّفى 
على  كورونا  جائحة  �صغط  ��صتد�د 
فرن�صي�ض،  �لبابا  قّد��ض  تاَبَع  �إيطاليا 
من �صاحة �لقدي�ض بطر�ض �خلالية من 
�مل�صّلني وعن بعد، ما يقرب عن 17 
فمع  م�صاهد.  �ملليون  ون�صف  مليونا 
تعّذر ذهاب �ملوؤمن �إىل �مل�صّلى، بات 
�مل�صّلى ياأتي �إليه. ويف تناغم مع هذه 
د�نيال  للباحثنْي  �صبق  �مل�صتجّد�ت، 
ظاهرة  َدَر�صا  �أن  كاتز  و�إليهو  د�يان 
جال�ض  وهو  �لفرت��صي"للمرء  "�حلّج 
"طقو�ض  موؤّلفهما  يف  �أريكته  على 

وهي   ،)1995( �لكربى"  �مللليللديللا 
يف  عميقة  حتولت  على  موؤ�رّش�ت 

حقل �لأد�ء �لديني.
ومبوجب �أّن �لإنرتنيت عامَلٌ رحٌب،فهي 
لانتماء،  �لفعلي  �لطابع  ُتلغي 
اتها  �صِ �فرت��صية  جماعات  وتخلق 
متينة؛  وغللري  مهزوزة  �لت�صامنية 
لكّنها من جانب �آخر ت�صمح بتاأويات 
�لدينية  �ل�صلطة  ت�صع  حرية،  �أكر 
حمّل نقا�ض. ورمّبا من �ملخاطر �لنا�صئة 
�إىل  �لدين  يتحّول  �أن  �لإنرتنيت،  مع 
فال�صوق  �ل�صبكة.  يف  تعي�ض  ظاهرة 
�لدينية  بالب�صاعة  تعّج  �لفرت��صية 
باملعاين و�لدللت  �لرمزية، وتكتّظ 
وهو  �لديني،  للخطاب  و�لتاأويات 
�لللو�حللدي. �خلللطللاب  مللع  يتغاير  مللا 

�لأمريكي  "بيو فوروم"  فوفق معهد 
�ملخت�ّض مب�صتقبل �لدين، ي�صتقي ُثلثا 
من  �لدينية  معلوماتهم  �لأمريكان 
�لكلمُة  �لعنكبوتية،وملتعد  �ل�صبكة 
�مل�صدر  �ملنطوقة،وحَدها  �أو  نة،  �ملدوَّ
بلباتت  �لدينية،  للر�صالة  �مللِهم 
�ل�صورة �مل�صهدية مع �لإنرتنيت قّوة 
يف  �لدينية  للر�صالة  �أي�صا  مناف�صة 
يف  وما  �لرمزي،  عمقها  عن  �لتعبري 

ذلك من خَماطر جّمة.
�صيب�صتيان  �لفرن�صي  �خلبري  يحّدثنا 
�لإجنيلية  باحلركات  فات،�ملخت�ّض 
�لكنائ�ض  ظاهرة  تطور  �جلديدة،عن 
-megachurches-،وهي  �لعماقة 
ت�صّم يف  "�ملولت"،  ت�صبه  ف�صاء�ت 
جنباتها مرّكبات �جتماعية وريا�صية 
وتربوية متنّوعة، وت�صندها ميز�نيات 
�صخمة، وقد جتاوزت �ليوم �أكر من 
�ألف وخم�صمئة كني�صة يف �لوليات 
ذلك  �إىل  �أ�صفنا  وحدها.لو  �ملتحدة 
�لتحّوَل يف �لعامل �لفرت��صي،وتطّور 
�أديان  �أو  �لامرئية،  �لأديللان  ظو�هر 
�أّننا  ندرك  ُت�صّمى،  كما  لين،  �لأون 
مقِبلون على تغرّي�ت هائلة يف �ملجال 

�لديني.

ماذا فعلت االإنرتنيت بالدين؟
اأّول درا�سة علمّية جاّدة حول املعبد االإلكرتوين )1998(،اأجنزتها الالهوتية االأمريكية جينيفر كوب،وما نعي�سه اليوم من  بني 
تطّورات يف جمال العامل االفرتا�سّي الدينّي، َجرت مياٌه كثريٌة يف النهر. فعلى غرار االقت�ساد وال�سيا�سة والثقافة وجماالت حيوّية 
ا ُعر�سة للتاأّثر بو�سائل التوا�سل االجتماعّي، والتفاعل مع ال�سبكة العنكبوتية، مبا متليه من اأو�ساع م�ستجّدة  اأخرى، بات الدين اأي�سً

على الب�سر، وباملثل ما ُتِتيحُه من اإمكانيات. 

�لتو��صل  قابلية  تعني  �لرقمية  �حلياة 
روحية  عاقة  ربللط  و  �لآخلللر،  مللع 
بينهما، بعيد� عن كل �أ�صكال �لتمييز 
ما  وجللود  �أي  �آخللر،  و  �صخ�ض  بني 
و  �لإفرت��صية،  بال�صد�قة  ن�صميه 
منها  كثرية  تعابري  لها  �ل�صد�قة  هذه 
ل  وحدة  لي�صكلو�  للجماعة  �لإنتماء 
حقيقية  �صد�قة  كانت  �صو�ء  تتجز�أ، 
�أو �فرت��صية ، هذه �لأخرية و يف ظل 
�لتطور �لرقمي ��صتطاعت �أن تفر�ض 
�لتو��صل  مو�قع  طريق  عن  وجودها 
�لإجتماعي، من خال فتح �حل�صابات 
يعرب  �ملجموعات،  و  �ل�صفحات  و 
و  �نفعالتهم  عن  �لأفر�د  خالها  من 
�لر�أي  �إىل  ليو�صلوها  �ن�صغالتهم  
�لعام، و من خالها يك�صفون مو�طن 
و  حتى  معهم  نتفاعل  قد  �لف�صاد، 
خارج  يقيمون  �أو  نعرفهم  ل  كنا  لو 
�لهموم  طاملا  �آخر  بلد  من  �أو  مدينتنا 

م�صرتكة .
��صتعد�د  مدى  يف  �لإ�صكالية  تبقى   

�لفرد لاإتفاق مع �لآخرين و خ�صوعه 
يف  �لإجتماعية،  �لقيم  و  للمعايري 
عدد  هي  فاملجموعة  جمموعة،  �إطار 
بع�صهم  يتفاعلون  �لذين  �لأفر�د  من 
يف  ي�صرتكون  و  �لآخللر  �لبع�ض  مع 
لكنها  �صوئه،  يف  ي�صلكون  �إطللار 
ت�صع  ل  عندما  للف�صل  تتعر�ض  قد 
�إذ�  خا�صة  فيها،  لاإنخر�ط  �رشوطا 
و  م�صتعار  با�صم  يوقع  �ملنخرط  كان 
ي�صع �صورةرمزية، و ل نعرف نو�ياه 
و  �لتفعيل  �أجل  من  �نخر�طه  كان  �إن 
على  توؤثر  قد  لأغر��ض  �أم  �لإثللر�ء 
�أو �ملجموعة؟، كما قد يكون  �جلماعة 
و�حد من �فر�د �ملجموعة ل يتفق مع  
�إعطاء  فيحاول   ، فيها  �ملوجودين  �أحد 
�لأمور �ل�صغرية �أو �لهام�صية �صورة 
�أو حجما �أكرب منها، مع �إظهار �أهميتها 
هذه  يف  و  �إليها،  �لنا�ض  �أنظار  جللب 
�إىل  �ملجموعة  م�صوؤول  يعمد  �حلالة 

�إز�لة �لع�صو دون معرفة �لأ�صباب.
يف �حلياة �لرقمية حرب �رشية تديرها 

على  تعمل   ، مرتزقة  و  ع�صابات 
�إىل  لاإنظمام  �جلماهري  ��صتقطاب 
�صفوفها، و ت�صكيل تكتات �صيا�صية 
�أو ع�صكرية، �أو منظمات �إجر�مية، عن 
طريق ��صتخد�م �لتقنيات �لإلكرتونية 
�ملعروفة، و ي�صمل هذ� �لإ�صتخد�م ما 
�لإلكرتونية  بالإ�صتخبار�ت  ي�صمى 
�لعنا�رش �صمن  �أحد هذه  و قد يكون 
يتم  �لتي  �ملجموعات  من  جمموعة 
��صتحد�ثها، و ن�صتخل�ض من هذ� كله 
�أن �حلياة �لرقمية لها جانب �صلبي �أكر 
ما هو �إيجابي، و هي يف بع�ض �لأحيان 
ت�صكل تهديد� حلياتنا �لطبيعية، بحيث 
�أ�صخا�ض  ن�صبح مهددين، لأن وجود 
�أكر  �لهدم  هدفه   معنا   �فرت��صيني 
من �لبناء، قد يكون من �أجل �لإنتقام 
ت�صفية ح�صابات، وت�صويه �صورة  و 
�أمام �لر�أي �لعام. يبقى �ل�صوؤ�ل  �لآخر 
يف  �ل�صديق  من  �لعدو  نعرف  كيف 
�حلياة �لرقمية حتى لو كان د�خل �لبلد 
معه  �لتجاوب  ميكن  و كيف  �لو�حد؟، 

كيف  هي  �إذن  مهمتنا  مو�جهته؟،  �أو 
�لنبيلة يف  نغر�ض �ملعايري �لإجتماعية 
هذه  نحول  كيف  و  �لرقمية؟   �حلياة 
�صد�قة  �إىل  �لإفرت��صية   �ل�صد�قة 
�أو  �لللطللرفللان  فيها  يكون  حقيقية 
خلق  ثم  من  و  و�حد�؟  قلبا  �ملجموعة 
�ملوؤثرة  �لقوة  ويكون  �جلماعة  متا�صك 
�أو �ملجموعة حتى  يف توجيه �جلماعة 

ميكن لها �لبقاء.

يف احلياة الرقمية..عالقتنا مع االآخر االفرتا�سي كيف هي؟

عزالدين عناية

 علجية عي�ص
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�سكان حي الزييانية بورقلة يعي�سون 
على وقع الظالم الدام�ص

�صــورة وتعلــيـق
الخميس 07 جانفي 2021 م الموافق لـ 23 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2165

ال�سذوذ! يف  درو�سا  "يقدمون" لالأطفال  بوب"ورفاقه  "�سبوجن 
تشعر الكثري من األمهات اجلزائريات باالمتنان جتاه الرسوم املتحركة اليت تعمل على السيطرة على حركة أطفاهلن ولو لبضع دقائق. ففي 

اللحظة اليت ينغمس فيها األطفال يف مشاهدة األفالم الكرتونية، تكون األمهات قد جّربن الشعور بالراحة واالسترخاء، ومع ظهور الكثري من 
القنوات املوجهة لألطفال فقط، أصبح بإمكان األمهات أن يتركن أطفاهلن أمام الشاشات لساعات طويلة وهن مطمئنات عليهم، كيف ال، وهم 
يف حضرة “سبايدر مان” و”سبونج بوب” و”ستيفن البطل”!. وخالل هذه الساعات، يكون الصغار قد تعرضوا لعملية غسيل مخ ممنهجة، 
يف اللحظة اليت تكون األم منغمسة حىت”ركبتيها” يف غسل الثياب!. ونادرا ما ينتبه أولياء األمور إىل الفحوى” املسموم” هلذه األفالم 

الكرتونية اليت يعتقدون أهنا ما دامت موجهة لألطفال، فليس فيها ما يضر. غري أن الّسم املدسوس يف هذه الرسوم كاف لتغيري مفاهيم التربية 
الصحيحة اليت يعمل اآلباء على تلقينها ألطفاهلم، فعرب هذه الرسوم املتحركة اليت يعتربها الكثري من اآلباء “بريئة” ميّرر احلاقدون على 
اإلسالم رسائل ضمنية من شأهنا أن تنال من املعتقدات والرموز اإلسالمية، من بني هذه األفالم اليت يتم دبلجتها إىل العربية، “سبونج بوب” 
الذي ظهر يف إحدى احللقات وهو يؤدي دور األم وقد تبىن “قوقع البحر” هو وصديقه “باتريك” وكأهنما زوجان. أما رسوم “ستيفن البطل” 

الذي يبث على قناة “سي أن عربية” منذ 6 سنوات تقريبا، فقد حرصت مؤلفته اليت تقول إهنا”شاذة” على إبراز دور املثليني.
وتكشف رسوم “وقت املغامرة” على العالقة املشبوهة بني “أمرية العلكة”وصديقتها” مارسيلني”وقد حرص املؤلف على إقامة عالقة غرامية 

بني الفتاتني، وهو ما يشجع على املثلية ويدعو إليها.

اأ�سغال �سيانة لـ”كابل 
بحري” خلدمات 

االإنرتنت متتد الأيام
أعلنت شركة اتصاالت اجلزائر عن مباشرة عملية 

صيانة للكابل البحري SeaWeMe4 متتد لـ”بضعة 
أيام”. وأكدت الشركة يف بيان هلا أهنا ستسهر 

طوال هذه الفترة على ضمان استمرارية خدماهتا 
وتفادي أي اضطرابات على خدمات اإلنترنت. 

وأوضحت اتصاالت اجلزائر أن عملية الصيانة ستتم 
بالتنسيق مع “شركائها األجانب أعضاء احتاد شركات 

SeaWeMe4″، وقالت إن “استالم الكابل البحري 
أورفال/ألفال، سيسمح هلا بضمان استمرارية خدمات 

اإلنترنت على عكس ما كان حيدث يف السابق، حني 
كانت تتسبب أشغال الصيانة يف حدوث اضطرابات 

كبرية على الشبكة”. وأضافت الشركة أن أشغال 
الصيانة، تعد “التزاما تقنيا وتعاقديا بالنسبة 
التصاالت اجلزائر جتاه أعضاء احتاد الشركات 

اخلاص بالكابل املعين”، مشرية إىل أن دورة الصيانة 
اليت ستمتد على مدار “بضعة أيام”، ستؤدي إىل 

“اخنفاض قصري لسعة الشبكة ملدة تقارب الساعتني  
ليلة 6 جانفي 2021 )بني 23.00 سا و3.00 سا 
صباحا( .وأكدت اتصاالت اجلزائر أهنا “ستسهر 

طوال فترة أشغال الصيانة، على ضمان استمرارية 
خدماهتا لكل زبائنها ومشتركيها”، وأضافت أهنا “لن 

تدخر جهدا بشريا أو ماديا لتفادي أي اضطرابات 
على خدمات اإلنترنت خالل التدخالت اليت ستجرى 

طيلة دورة الصيانة”.

مياه حمراء يف 
حنفيات الوهرانيني

عاش سكان وهران يف األشهر القليلة 
املاضية ظاهرة غريبة تتمثل يف وصول 
مياه لوهنا أمحر إىل حنفياهتم، مما أثار 
خماوفهم وسخطهم يف ذات الوقت وجعل 

فعاليات املجتمع املدين وعلى رأسها مجعية 
محاية املستهلك تتحرك، خوفا من تأثري 
هذه املياه على صحة املواطنني سواء من 

ناحية الشرب أو حىت االغتسال لغرابته.
 وحتركت مؤسسة املياه والتطهري وبدأت 

يف البحث والتنقيب ليتبني أن هناك عدة 
أسباب للظاهرة، أمهها التمون عن طريق 
قناتني قدميتني معروفتني بقرقار الشلف 
تعودان إىل سنوات الثمانينيات من القرن 

املاضي، اللتان وصلتا إىل درجة اهتراء 
متقدم جدا.

توقيف بيطري متلب�سا 
بالر�سوة مبع�سكر 
متكن أفراد الدرك الوطين باملحمدية بوالية 

معسكر من توقيف بيطري متلبس بالرشوة بعد 
تلقيهم بالغا من أحد أصحاب املذابح اخلاصة 
يفيد تعرضهم لالبتزاز من قبله، حيث يفرض 
عليهم تسليمه مبالغ مالية مقابل التوقيع على 
شهادة املطابقة ويهددهم عند الرفض بتحرير 
شهادة تثبت أن اللحوم فاسدة. وبعد استيفاء 

اإلجراءات القانونية ووضع خطة حمكمة، متكن 
أفراد الدرك الوطين من اإلطاحة به وهو يتلقى 

مبالغ مالية غري مستحقة مت تسجيلها مسبقا 
ومت ضبطها يف ثيابه عند توقيفه، ليأمر وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة املحمدية بايداعه احلبس 
املؤقت.

حريق باملنطقة ال�سناعية يف م�ستغامن
نشب حريق باملنطقة الصناعية بوالية مستغامن خّلف خسائر 
مادية. وأوضحت مديرية احلماية املدنية ملستغامن يف بيان هلا 

اليوم، أن وحدة امليناء تدخلت مدعمة بالوحدة الرئيسية ألجل 
إطفاء حريق نشب مبؤسسة خاصة تدعى  Rec eco  تنشط يف 

جمال رسكلة العجالت املطاطية باملنطقة الصناعية مبستغامن. 
ونشب احلريق بقاعة رسكلة العجاالت املطاطية، ومتكنت وحدات 

احلماية املدنية من إنقاذ املؤسسة، يف حني مت تسجيل خسائر 
مادية متثلت يف حمركات كهربائية وآلة تكرير املطاط.



وزارة التعليم العايل ت�سجع الطلبة على بعث موؤ�س�ساتهم اخلا�سة
بومز�ر يتعهد بدعم م�ضاريعهم

لوؤي ي.
----------------------

�ألقاها  كلمة  خالل  زيــان  بن  قال 
يف  �ملــتــفــوقــني  تــكــرمي  مبنا�ضبة 
م�ضابقة هو�وي �لعاملية �ملتخ�ض�ضة 
ــات  ــوم ــل ــع �مل ــات  ــي ــوج ــول ــن ــك ت يف 
من  ــدد  ع بح�ضور  ــاالت،  ــض ــ� و�الت
�لوزر�ء �أن "بناء �جلز�ئر �جلديدة 
�لتي يحلم بها �جلميع لن يتاأتى �إال 
�لذ�تية  قدر�تنا  على  باالعتماد 
وباال�ضتثمار  �خلا�ضة  و�إمكانياتنا 
بالعلم  �مل�ضلح  �لب�ضري  ــورد  �مل يف 
�لعلمية  وتطبيقاتها  و�ملــعــرفــة 
�ملــقــاوالتــيــة  ــــــار  �إط يف  ـــــك  وذل

وثقافتها".
يف  مهياأة  �لظروف  "كل  �أن  و�أو�ضح 
�لذ�ت  لتحقيق  �جلديدة  �جلز�ئر 
بالبحث  وهذ�  �ل�ضخ�ضي  و�لطموح 
�خلالقة  ــار  ــك و�الأف �مل�ضاريع  عن 
�إىل  �لطلبة  د�عيا  و�البتكارية"، 
بروح  و�الإقبال  بالنف�ض  "�لثقة 
�لعلمي  �لتح�ضيل  عــلــى  عــالــيــة 

مر�ميهم  لبلوغ  تكوينهم  وحت�ضني 
�جلــز�ئــر  حتقيق  يف  للم�ضاهمة 
على  �لقائمة  �ملبتكرة  �لــذكــيــة 

تثمني �لعقل و�لفكر".
�لطلبة  زيان  بن  حث  وباملنا�ضبة، 
�ملناف�ضة  ـــروح  ب "�لتحلي  عــلــى 
و�لتفكري يف بعث م�ضاريع و�لتقرب 
م�ضتوى  على  �ملوجودة  �لهيئات  من 
موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل ملر�فقتهم 
و�إنــ�ــضــاء  �ل�ضخ�ضي  �ملــ�ــضــروع  يف 
الحتياجات  ت�ضتجيب  موؤ�ض�ضات 
�ملهن  وخلريطة  و�لتنمية  �ملجتمع 

�جلديدة و�مل�ضتحدثة".
�لتكرمي  هـــذ�  �أن  ــر  ــوزي �ل و�أكــــد 
للطلبة  ت�ضجيعا  يــاأتــي  ــزي  ــرم �ل
�ملتفوقني يف هذه �مل�ضابقة �لعاملية 
�لعلمية  "�ملغامرة  بـ  �إياها  و��ضفا 
من  مكنت  �لــتــي  و�لتكنولوجية 
�لــدرو�ــض  مــن  جملة  ��ضتخال�ض 
ـــا �إمــكــانــيــة كــ�ــضــب رهــان  ـــرزه �أب
بتوفر  وهـــذ�  بــعــد،  عــن  �لتعليم 
كالتكوين  �ملو�ضوعية  �ل�ضروط 

�لب�ضري  للمورد  و�مل�ضتمر  �جليد 
�لتكنولوجية  �لتجهيز�ت  وتوفر 
ــبــات  ــب ملــتــطــل ــي ــج ــت ــض ــ� �لـــتـــي ت
�حلد�ثة  لعامل  و�لولوج  �لرقمنة 

و�لع�ضرنة".
مــن جــهــتــه، �أكــــد وزيــــر �لــربيــد 
و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية  و�الت�ضاالت 
قطاعه  ��ضتعد�د  بومز�ر  �إبر�هيم 
�ل�ضباب  "مر�فقة  يف  للم�ضاهمة 
ـــل  ـــن �أج ــم م ــه ــع ــاري ــض ــ� ـــــم م ودع
�لرقمي  للتحول  �لفعلي  �لتج�ضيد 

يف �جلز�ئر".
من  ــل  ك ـــد  �أك �لــ�ــضــيــاق،  ذ�ت  ويف 
و�الإحــ�ــضــائــيــات  �لرقمنة  وزيـــر 
ـــر  ـــوزي ــري خـــالـــد بــــــر�ح، و�ل ــن م
�ملعرفة  باقت�ضاد  �ملكلف  �ملنتدب 
�ملهدي  يا�ضني  �لنا�ضئة،  و�ملوؤ�ض�ضات 
ولـــيـــد، عــزمــهــمــا عــلــى مــر�فــقــة 
جت�ضيد  �أجل  من  و�لطلبة  �ل�ضباب 
"�لتطبيق  �إىل  �لر�مية  م�ضاريعهم 
من  �لذي  �لرقمي  للتحول  �لفعلي 

�ضاأنه تطوير �القت�ضاد �لوطني".
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خالل مراقبة للمحالت التجارية بحي بودراع �سالح

حجز اأزيد من 06 قناطري من املواد الغذائية الفا�سدة بق�سنطينة

ب�سبب نزاع حول قطعة اأر�ص بعني دزاريت

قتيل و15 جريحا يف ا�ستباك م�سلح بني عائلتني بتيارت

كوفيد- 19: ت�سجيل 247 اإ�سابة جديدة و 198 حالة �سفاء و 4 وفيات

وفاة وزير التجارة ال�سابق ا�سماعيل قومزيان

التما�ص 5 �سنوات �سجنا نافذا يف حق ال�سيناتور ال�سابق عبد القادر زحايل

�حل�ضري  �الأمــــن  م�ضالح  نظمت 
�ملختلطة  �لــفــرقــة  رفــقــة  �لتا�ضع 
تابعني  �ضرطة  ــو�ت  ق مــن  �مل�ضكلة 
�لعمومي،  �لوالئية لالأمن  للم�ضلحة 
�لتجارة  ملديرية  �لغ�ض  قمع  فرق 
�ملحالت  ملر�قبة  ميد�نية  خرجة 
ـــوقـــوف عــلــى مــدى  �لــتــجــاريــة و�ل

و�الإجــــــر�ء�ت  ــري  ــد�ب ــت �ل تطبيق 
فريو�ض  تف�ضي  من  للحد  �لوقائية 
م�ضت  �لعملية   ،19 كوفيد  كورونا 
قطاع  م�ضتوى  على  جتاريا  مال   17
�لتا�ضع،  �حل�ضري  �الأمن  �خت�ضا�ض 
جتاري  مل  على  �لــوقــوف  مت  �أيــن 
�لغذ�ئية  �ملــو�د  بيع  ن�ضاط  ميار�ض 

مت  �ملر�قبة  عملية  خالل  باجلملة، 
حجز كمية �إجمالية تقدر مبا يزيد 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  قناطري   06 عن 
�لب�ضري،  لال�ضتهالك  �ضاحلة  غري 
م�ضروبات غازية وع�ضائر متلفة، 
علبة   1000 لالأطفال،  حفاظة   696
�أطــفــال  ع�ضيدة  مــن  بال�ضتيكية 

جنب  �مل�ضدر،  جمهولة  غطاء  ذ�ت 
ملــو�د  بــاالإ�ــضــافــة  متعفنة  وزبـــدة 
 2775 �ل�ضالحية،  منتهية  تنظيف 
�لكميات  فال�ض،  م�ضروب  من  وحدة 
من  و�إتالفها  حتويلها  مت  �ملحجوزة 

طرف �مل�ضالح �ملخت�ضة .
علجية عي�ض

�لريفية  �ل�ضقيقة  منطقة  �هتزت 
بــبــلــديــة عـــني دز�ريــــــت بــتــيــارت 
ر�ح  نكر�ء  قتل  جرمية  وقــع  على 
�لعمر  مقتبل  يف  ــاب  �ــض �ضحيتها 
15 �آخرين بجروح �إحد�هم  و�إ�ضابة 
��ضتباك  يف  بــاخلــطــرية  ــربت  ــت �ع
على  نز�ع  حول  عائلتني  بني  م�ضلح 

قطعة �أر�ض.

ــة فــــاإن  ــي ــل ـــادر م وحـــ�ـــضـــب مـــ�ـــض
�أم�ض  �ضبيحة  وقعت  �ال�ضتباكات 
 07 �لريفية  �ل�ضق�ضقة  مبنطقة 
بني  دز�ريـــت  عني  بلدية  على  كلم 
"ف" حول  "م" و  معروفتني  عائلتني 
فالحية  ـــض  �أر� قطعة  على  نـــز�ع 
على  �الأ�ضخا�ض  ــد  �أح �أقـــدم  حيث 
�ضخ�ض  عــلــى  ـــاري  ن عــيــار  تــوجــيــه 

لي�ضيبه على م�ضتوى �لبطن ليتوفى 
مب�ضت�ضفى  �ال�ضتعجاالت  مب�ضلحة 

ممد بو�ضياف مهدية .
فيما �ندلع �إطالق �لنار بني �لطرفني 
من  �آخرين   15 �إ�ضابة  يف  ت�ضبب  مما 

�لعائلتني بني 20 و60 �ضنة.
عائلة  مــن  �مل�ضابني  نقل  مت  فيما 
و�لــعــائــلــة  ــر  ــوق ــض ــ� �ل �إىل  �الأوىل 

وقد  مهدية،  م�ضت�ضفى  �إىل  �الأخرى 
�لوطني  ـــدرك  �ل م�ضالح  تدخلت 
�لبلدية  يف  بكثافة  تو�جدت  �لتي 
بني  �حتكاك  �أي  جتــدد  منع  ق�ضد 
قائم  �لنز�ع  فاإن  لالإ�ضارة  �لعائلتني، 
�لعائلتني منذ زمن بعيد ب�ضبب  بني 

جد�ل حول �أحقية �الأر�ض.
م.علي

�ضجلت 247 �إ�ضابة جديدة بفريو�ض 
حــاالت   4 و  )كوفيد19-(  كــورونــا 
�ضاعة  �ل24  خالل  �جلز�ئر  يف  وفاة 
مري�ضا   198 متاثل  فيما  ــرية،  �الأخ
يوم  عنه  ك�ضف  ما  ح�ضب  لل�ضفاء، 
للجنة  �لر�ضمي  �لناطق  �الربــعــاء 
كــورونــا،  فــريو�ــض  ومتابعة  ر�ــضــد 
�لدكتور جمال فور�ر. وخالل �للقاء 
لعر�ض  �ملخ�ض�ض  �ليومي  �الإعالمي 
لفريو�ض  �لوبائية  �لو�ضعية  تطور 

�إجمايل  �أن  ــور�ر  ف �أو�ــضــح   كــورونــا، 
من   101.120 بلغ  �ملــوؤكــدة  ــاالت  �حل
بينها 247 حالة جديدة )�أي بن�ضبة 
�ألــف   100 لكل  حالة   0،6 ب  تقدر 
�الجمايل  �لعدد  بلغ  بينما  ن�ضمة(، 
لل�ضفاء  متاثلو�  �لــذيــن  للم�ضابني 
�لعدد  بلغ  كما  �ضخ�ض.   68.383
فيما   ،2786 للوفيات  �الإجــمــايل 
32 مري�ضا يف �لعناية  يتو�جد حاليا 
�ملركزة.                                                     ق.و

�لتجارة  ــر  وزي �لثالثاء  يــوم  تــويف 
ــق يف حــكــومــة حــمــرو�ــض،  ــب ــض �الأ�
عن  قومزيان،  ��ضماعيل  �لدكتور 
علم  ح�ضبما  �ضنة،   75 يناهز  عمر 
لدى �قاربه. و تقلد �لفقيد �لعديد 
يف  م�ضوؤوال  بينها  من  �ملنا�ضب  من 

وز�رة �ل�ضناعات �خلفيفة و م�ضوؤوال 
ملوؤ�ض�ضتني  ــة  ــام ــع �ل �الد�رة  عــن 
جمال  يف  متخ�ض�ضتني  وطنيتني 
�ىل  باالإ�ضافة  �لغذ�ئية،  �ل�ضناعات 
�ل�ضناعة  ــوز�رة  ل عام  �مني  من�ضب 
�لثقيلة و وزير� للتجارة يف حكومة 

ودّر�ــض   .)1989-1991( حمرو�ض 
�ملحا�ضر  ــتــاذ  و�الأ�ــض �لربوفي�ضور 
)فرن�ضا(  باري�ض-دوفني  بجامعة 
�لعالقات  و  �لتنمية  �قت�ضاديات 
م�ضاركا  ��ضتاذ  ــان  ك كما  �لــدولــيــة 
بــد�كــار.  ــــالإد�رة  ل �لــعــايل  باملعهد 

�لعديد  ر�ضيده  يف  �لفقيد  وميلك 
�لقرن  و  �جلز�ئر  منها  �ملوؤلفات  من 
�جلديد )2000( و �جلز�ئر و فرن�ضا 

)2013( و �بن خلدون و غريها.
ق/و

مكمة  لدى  �لنيابة  ممثل  �لتم�ض 
�ضجنا  �ــضــنــو�ت  خــمــ�ــض  تــيــبــازة 
�الأمــة  جمل�ض  ع�ضو  حــق  يف  نــافــذ� 
�ملتهم  زحايل،  �لقادر  عبد  �ل�ضابق، 
و  و�حتيال"  "ن�ضب  قــ�ــضــيــة  يف 
ح�ضب  �ملزور"،  و��ضتعمال  "�لتزوير 
من  ــاء  ــع �الأرب يــوم  "و�أج"  علمت  ما 
�لتما�ض  وجــاء  ق�ضائية.  م�ضادر 
�البتد�ئية  تيبازة  مكمة  نيابة 
جرت  علنية  ماكمة  جل�ضة  يف 

�ملتهم،  بح�ضور  �أم�ض  يوم  �أطو�رها 
��ضتجو�به  بعد  �إفـــر�ج(  حالة  )يف 
�أن  قبل  �ملحكمة،  هيئة  طــرف  من 
ير�فع دفاعه من �أجل بر�ءة موكله، 
�لتم�ضت  كما  �مل�ضادر.  ذ�ت  ت�ضيف 
نيابة مكمة تيبازة عقوبة خم�ض 
مالية  وغر�مة  نافذ�  �ضجنا  �ضنو�ت 
ت�ضليطها  مع  دج،  ــف  �أل  50 قدرها 
�لذي  �ملتهم،  باأق�ضى حدها، يف حق 
ممثال  ـــة  �الأم مبجل�ض  ع�ضو�  ــان  ك

�لوطني،  �لتحرير  جبهة  حزب  عن 
26 يناير  �أن ي�ضدر �حلكم يوم  على 
�لق�ضية  تفا�ضيل  وتــعــود  �لــقــادم. 
�إنــ�ــضــاء  مت  �أيــــن   1997 �ــضــنــة  �إىل 
منازل  الإنــ�ــضــاء  عقارية  تعاونية 
ببلدية  �ضنوة  مبنطقة  وفــيــالت 
رئا�ضة  �ملتهم  تــوىل  حيث  تيبازة، 
منظمة  بــا�ــضــم  �لــتــعــاونــيــة  جلــنــة 
�ل�ضحية  ـــام  وق �لــ�ــضــهــد�ء.  ــاء  ــن �أب
تقدم  �لتي  لل�ضكوى  �إ�ضتناد�   - يومها 

قطعة  باقتناء   - �المن  مل�ضالح  بها 
�ملخ�ض�ضة  �مل�ضاحة  د�خـــل  ـــض  �أر�
�ضابقا  �ملذكورة  �لعقارية  للتعاونية 
لرئي�ض  �ملالية  �مل�ضتحقات  دفع  مع 
زحايل،  �ملتهم  �أي  �لتعاونية،  جلنة 
ر�ح  �أنه  بعد  فيما  له  �ت�ضح  �أنه  �إال 
له  منح  �إذ  و�حتيال،  ن�ضب  �ضحية 
�أخرى  �أر�ض  لقطعة  ��ضتفادة  قر�ر 

م�ض�ضة ل�ضخ�ض �آخر.
ق/و

�لدبيلة  ببلدية  �ملدنية  للحماية  �لثانوية  �لوحدة  تدخلت 
ببلدية  "�لكناين"  حي  م�ضتوى  على  �أم�ض،  �ضبيحة  �لــو�دي،  يف 
ح�ضاين عبد �لكرمي، من �أجل نقل جثة رجل �أربعيني، �ل�ضحية 
وجد متوف ومعلق يف �أعلى جد�ر مب�ضكنه، �أين مت حتويل �جلثة 
�جلثث  حفظ  م�ضلحة  �إىل  �ملدنية،  �حلماية  �إ�ضعاف  طرف  من 
بالدبيلة،  �لعمامرة  �ضعد  �جلو�رية  لل�ضحة  �لعمومية  باملوؤ�ض�ضة 
�لتحرير"  م�ضادر  وح�ضب  �لقانونية.  �الإجــر�ء�ت  ��ضتيفاء  بعد 
�أغمي  �أين  �خلرب،  �ضماع  بعد  �أي�ضا  توفيت  �ل�ضحية،  زوجة  فاإن 

عليها ومت نقلها لنف�ض �ال�ضتعجاالت مبا�ضرة متاأثرة باخلرب.
�نتظار  يف  جمهولة،  �ملفجعة  �حلادثة  هذه  �أ�ضباب  تبقى  فيما 
حا�ضرة  كانت  �لتي  �ملخت�ضة  �مل�ضالح  با�ضرته  �لذي  �لتحقيق 

بعني �ملكان.
ممد ي�ضني

�أحالت غرفة �التهام ملجل�ض ق�ضاء �أدر�ر ملف �لنا�ضط �ل�ضيا�ضي 
جل�ضة  برجمة  �نتظار  يف  �جلنايات  مكمة  �إىل  قا�ضمي  ماد 
يف  مبن�ضور�ت  عالقة  لها  بتهم  قا�ضمي  ماد  ويتابع  �ملحاكمة. 
14 جو�ن  �إيد�عه �حلب�ض �ملوؤقت يوم  موقع فاي�ضبوك، وقد مت 
حملة  يف  بــرزو�  �لذين  �لن�ضطاء  �أبــرز  قا�ضمي  ويعد  �ملا�ضي. 
�لت�ضاور  هيئة  يف  ممثال  كان  �أنه  كما  �ل�ضخري  �لغاز  مناه�ضة 
حكم  �ضنو�ت  يف  �ملعار�ضة  وجــوه  ــرز  �أب �ضمت  �لتي  و�ملتابعة 
�لرئي�ض �ل�ضابق عبد �لعزيز بوتفليقة، وقد كان من �أبرز قادة 

�حلر�ك �ل�ضعبي يف مدينة �أدر�ر.
ق/و

�أدى �لت�ضاقط �ملكثف للثلوج �إىل قطع عدة طرق وطنية ووالئية 
يف واليات �لوطن و�ضل حركة �ملرور، وعزل بع�ض �ملناطق. ون�ضرت 
�ضفحة “طريقي” مبوقع فاي�ضبوك �لتابعة مل�ضالح �لدرك �لوطني 
من�ضوب  و�رتفاع  �لثلوج  تر�كم  ب�ضبب  �ملقطوعة  �لطرقات  قائمة 
�مل�ضدر  �أ�ضار  كما  بوعريريج  برج  و  ق�ضنطينة   ، ببجاية  �ملياه. 
وين�ضح  �ملرور،  حركة  وجه  يف  مفتوحة  �لطرقات  باقي  �أن  ذ�ته 

م�ضتعملي �لطريق بتوخي �حليطة و�حلذر مع تخفي�ض �ل�ضرعة.
ق/و

�ل�ضحفي باالإذ�عة �جلز�ئرية من �ضكيكدة مهدي بوبعيو يف ذمة �هلل
    

مر�ض  من  يعاين  ظل  �أن  بعد  �لعا�ضمة(  )�جلز�ئر  �لقبة  مب�ضت�ضفى  �الأربعاء  يوم  بوبعيو  مهدي  �ضكيكدة  من  �جلز�ئرية  باالإذ�عة  �ل�ضحفي  تويف 
ع�ضال �ألزمه �لفر��ض الأزيد من �ضنة، ح�ضب ما علم من �أفر�د عائلته.

ويعد �لفقيد و هو من مو�ليد 1973 ب�ضكيكدة و�أب لثالثة �أطفال �أحد �أبرز �لوجوه �الإعالمية بالوالية، حيث تخرج من كلية �الإعالم و �الت�ضال 
�آخرها ح�ضوله على رتبة كبري  �ملنا�ضب كان  �لفقيد يف  �فتتاحها. وقد تدرج  2003 تاريخ  باإذ�عة �ضكيكدة �ضنة  �لتحاقه  بجامعة �جلز�ئر قبل 

�ملحققني بق�ضم �الأخبار باإذ�عة �ضكيكدة، �إذ مل متنعه �إعاقته �لب�ضرية حيث كان يقدم �الأخبار بتقنية �لرب�ي.
ق.و

فيما توفيت زوجته بعد �سماعها الفاجعة

العثور على جثة اأربعيني متوف 
�سنًقا مب�سكنه العائلي بالوادي

اإحالة ملف حماد قا�سمي ملحكمة 
اجلنايات

طرقات وطنية ووالئية 
مقطوعة ب�سبب الثلوج

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان اأن بناء اجلزائر اجلديدة يعتمد على اال�ستثمار يف املورد الب�سري امل�سلح بالعلم 
واملعرفة، داعيا الطلبة اإىل بعث م�ساريعهم ال�سخ�سية منذ �سنتهم االأوىل يف اجلامعة.



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 
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