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24 املغربية  مال�سنات كالمية يف �سحيفة االأيام 
بني جزائريني و مغاربة

علجية عي�ض
-----------------

القرابة  �صالت  عن  النظر  بغ�ض  و 
اجلزائريني  تربط  التي  امل�صاهرة  و 
اجلزائر  بني  فالعالقات  باملغاربة، 
مل  ال�صيا�صي  جانبها  يف  املغرب  و 
تكن يوما على ما يرام، فقد �صهدت  
ب�صبب  امل�صتويات  كل  على  توترا 
وقوف  و  الغربية  ال�صحراء  ق�صية 
البوليزاريو، و هو  اإىل جانب  اجلزائر 
 ، املغرب  غ�صب  اأثار  الذي  املوقف 
هذا  العداء  م�صتوى  تبلغ  اأن  لكن 
يف  ال�صيما  نظر  اإع��ادة  اإىل  يحتاج 
ما  و  للبلدين،  الدبلوما�صي  اجلانب 
يربط املغرب من م�صالح اقت�صادية 
باجلزائر ، و كانت مواقع اإعالمية قد 
منذ  اجلزائر  يف  الو�صع  على  علقت 
رئي�صا  تبون  املجيد  عبد  انتخاب 
اأجنتدته  يف  يحمله  ما  و  للجزائر، 
 ، اخلارجية  بال�صيا�صة  تعلق  فيما 
اجل��ارة  مع  عالقته  باخل�صو�ض  و 
ملدة  قطيعة  تخللتها  املغرب،التي 
احلدود،   غلق  قرار  مند  اأي  عقود،  
املغرب  فر�صت  عندما  حلقها  ما  و 
اإىل  طبعا،   ، اجلزائريني  على  تا�صرية 
عبد  كان  اإن  يعلم  اأحد  ال  االآن  حد 
بني  اجلليد  �صيك�رس  تبون  املجيد 
اجلزائر و املغرب اأم اأن الو�صع يظل 
على حاله، اإال اأن االأمر م�صتبعد بعد 
بوهران  املغربي  القن�صل  ت�رسيح 
اأغلق  الذي زاد يف تعفن الو�صع، و 
الطرفني،  ب��ني  احل���وار  اأب���واب  ك��ل 
بحيث مل يعد هناك جمال للتنازل او 

م�صوؤولة،  الرتفع عن ت�رسيحات ال 
خا�صة اإذا تعلق االأمر ب�صيادة الدولة 

�صعبا و حكومة.
حكام  ت�رسيحات  يف  املتاأمل  و 
ال�صيا�صة  اأن  على  يقف  امل��غ��رب 
كانت  عما  متاما  تختلف  املنتهجة 
عليه من قبل اأيام امللك احل�صن الثاين 
اأخوة بينه  الذي كانت تربطه عالقة 
كان  وما  اجلزائريني،  القادة  بني  و 
و  اأخ��وة  رواب��ط  من  البلدين  يربط 
يتذكر  من  زال  ما  لعل  و  ت�صامن، 
املحادثات التي كانت تتم بني احل�صن 
الزيارة  بلة خالل  بن  اأحمد  و  الثاين 
التي قام بها ملك املغرب اإىل اجلزائر 
يف 13 مار�ض 1963 ا�صتعر�ض فيها 
الطرفان  امل�صاكل التي تهم البلدين 
ات�صمت  الدولية،  و  منها  االإقليمية 
تعاون  قيام  ت�صمن  اتفاقيات  باإبرام 

من  كثري  يف  اجلزائر  و  املغرب  بني 
و  ال�صيا�صات  تن�صيق  و  امليادين 
حيث  امل�صرتكة،   امل�صالح  خدمة 
يف  االأوىل  اخلطوات  تعترب  كانت 
حتقيق املغرب العربي الكبري، وكان 
خطابا  الثاين  احل�صن  املغرب  مللك 
و  العالية  مقربة  على  وقوفه  عند 
ترحمه على �صهداء الثورة اجلزائرية 
و  بلة  بن  اأحمد  الرئي�ض  بح�صور 
االأحبا�ض  وزير  املدين  توقيق  اأحمد 
خطاب  كان  اجلزائرية،  احلكومة  يف 
حيث  حم��ن��ك،  دبلوما�صي  رج��ل 
و  اأ�صعر   " اجلزائر:  يغادر  هو  و  قال 
فيها  تركت  اأنني  اجلزائر  اأغ��ادر  اأنا 
و  اإح�صا�صاتي  و  نف�صي  من  البع�ض 
البالد"  هذه  يف  معكم  قلبي  تركت 
انبعاث  89 من مذكراته  ال�صفحة   (
 : ا�صاف  و    ، الثامن(  اجل��زء  اأّم��ة 

حكومة  و  �صعبا  اجلزائر  لتكن  "و 
املغرب  �صقيقها  نيات  من  مطمئنة 
مغربي  دبلوما�صي  على  فحريٍّ   ،"
يت�صبث  و  الروح  هذه  ين�صاأ على  اأن 
بالتقاليد  العربية االإ�صالمية، و يقوم 
لبلده،  ليرتك �صورة م�رسفة  بواجبه 
اجلزائر  بني  العالقات  ع��ودة  لعل 
باعتذار  لي�ض  مروهنة  املغرب  و 
القن�صل املغربي بوهران للجزائريني 
املغرب  ملك  يقدم  اأن  بل  وحدهم 
�صهدائها  و  للجزائر  ال�صاد�ض  حممد 
ا�صرتطه  مطلب  ه��و  و  اع��ت��ذارا، 
تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�ض 
يوم  له  اأر�صلها  برقية  على  رده  يف 
اإحياء  و  للجزائر  رئي�صا  انتخب 
بني  ال�صابقة   احلميمية  ال��رواب��ط 

ال�صعبني اجلزائري واملغربي.

تن�سيب جلان يقظة
 حت�سبا ال�ستئناف ن�ساط 

ال�سيد البحري

على خلفية رحيل القن�سل املغربي يف وهران

ت�سببت ت�سريحات  اأحر�سان بوطاهر القن�سل املغربي يف وهران، و هو يخاطب �سباب مغاربة عالقني يف اجلزائر وا�سفا اجلزائر بالبلد 
العدو، يف خلق �سجة اإعالمية و ردود اأفعال و�سلت اإىل حد املال�سنات الكالمية يف �سحيفة "االأيام 24" املغربية، و تباُدِل اتهاماٍت 

بلغت حد الطعن يف �سرف اجلزائريات، و هو ما مل ي�ست�سغه ال�سباب اجلزائري الغيور على بلده و بنات بلده ، حيث وجد نف�سه 
مرغما على الدخول يف  مواجهات عنيفة مع الذين يكّنون للجزائر العداء من بع�ض املغاربة، دون احرتام الأدنى عالقات اجلرية بني 

البلدين الذي تربطه معهم عالقات تاريخية وعالقات م�ساهرة، مل يكن هذا الت�سريح م�ستغربا لدى حمند اأو�سعيد بلعيد الناطق 
الر�سمي لرئا�سة اجلزائر ، حيث اأو�سح يف ندوة �سحفية اأن ال�سلطات اجلزائرية هي من طلبت من اململكة املغربية ا�ستدعاء ممثلها 

بعدما جتاوز حدود اللياقة بت�سرفاته    غري امل�سوؤولة ، و �سرح اأن �سفحة  العالقات الدبلوما�سية بني البلدين  قد طويت.

ن�صبت وزارة ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية 
مديرياتها  كافة  م�صتوى  على  يقظة  جل��ان 
املتخذة  االإج��راءات  اآثار  من  للحد  الوطن،  عرب 
متهيدا  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  فريو�ض  ملكافحة 

ال�صتئناف ن�صاط ال�صيد البحري.
واأو�صح بيان للوزارة الو�صية اأن “اجلهاز يعتمد 
على املتابعة اليومية لن�صاط ال�صيد البحري من 
طرف خلية مركزية ت�صهر على تنفيذ جمموعة 
من االإجراءات الوقائية على امل�صتوى املحلي”، 
جلان  اإن�صاء  خالل  خالل  من  “وذلك  م�صيفا: 
بت عرب كل مديريات ال�صيد البحري  يقظة ُن�صّ

واملوارد ال�صيدلية”.
ممثلي  و  مهنيني  طرف  من  اللجان  تت�صكل  و 
مالجئ  و  موانئ  ت�صيري  وموؤ�ص�صة  االإدارة، 
ال�صيد البحري، باالإ�صافة اىل اجلمعيات املهنية 

-ي�صيف البيان-.
هذه  ا�صتحداث  �صبب  ذات��ه  امل�صدر  اأرج��ع  و 
اللجان اإىل تهيئة اأح�صن الظروف لعودة ن�صاط 
كل  مع  التن�صيق  خالل  من  البحري،  ال�صيد 
مبوانئ  للمهنيني  اإال  الدخول  لتحديد  املتدخلني 

ال�صيد.
بخ�صو�ض  اإج���راءات  ال���وزارة  و�صعت  كما 
عملية ركوب و نزول البحارة، و طريقة و�صع 
ال�صمك بامل�صاحات املخ�ص�صة للبيع،  �صناديق 
باالإ�صافة اإىل اإ�رساك املهنيني يف عمليات تعقيم 
و تنظيف املوانئ و قوارب ال�صيد و حتى نقاط 

بيع ال�صمك.
ق/و

 نقابة الق�ساة تقرتح ا�ستبعاد رئي�ض اجلمهورية من رئا�سة املجل�ض االأعلى للق�ساء
للق�صاة  الوطنية  النقابة  طالبت 
االأعلى  املجل�ض  رئا�صة  باإ�صناد 
مع  منتخب  قا�ض  اإىل  للق�صاء 
الرئا�صة  اجلمهورية  رئي�ض  اإعطاء 

ال�رسفية.
ال��ق�����ص��اة عن  وك�����ص��ف��ت ن��ق��اب��ة 
م�صودة  بخ�صو�ض  مقرتحاتها 
معظمها   تركزت  حيث  الد�صتور 
الباب  م��ن   ال��راب��ع  الف�صل  ح��ول 
تنظيم  يت�صمن  ال���ذي  ال��ث��ال��ث 
يف  ودع���ت  ال�صلطات،  وف�صل 
تغيري  وج��وب  اإىل  ال�صياق  ه��ذا 
“ال�صلطة  اإىل  الف�صل  هذا  عنوان 
“العدالة”. من  ب��دال  الق�صائية” 

التم�صك  اأ�صباب  النقابة  وعللت 
باأن  التعديل  قبل  الوارد  بامل�صطلح 
الق�صائية  ال�صلطة  م�صطلح  حذف 

يوؤدي اإىل اختالل النظم الد�صتورية 
املتعارف عليها يف باب الف�صل بني 
الق�صاء  ا�صتبعاد  اأن  ال�صلطات، كما 
هو  ال�صلطات  بني  الف�صل  مبداإ  من 
النقابة  م�صت�صاغ.واقرتحت  غري  اأمر 
حذف املادة 180 من م�رسوع تعديل 
“يحمي   : فيها  جاء  التي  الد�صتور 
تع�صف  اأي  من  املتقا�صي  القانون 
وب��ررت  القا�صي”  م��ن  ي�صدر 
ظن  �صوء  على  تنطوي  باأنها  ذلك  
يفرت�ض  ال��ذي  بالقا�صي  م�صبق 
تليق  التي  والرفعة  ال�صمو  فيه 
الق�صائية. وال�صلطة  الق�صاء  مبقام 
للق�صاة  الوطنية  النقابة  واأدرجت 
187 املتعلقة  تعديالت تخ�ض املادة 
حيث  للق�صاء  االأع��ل��ى  باملجل�ض 
تقرتح اأن يراأ�صه قا�ض ينتخبه كافة 

مدتها  لعهدة  اجلمهورية  ق�صاة 
للتجديد  قابلة  غري  �صنوات  �صت 
اجلمهورية  رئي�ض  يكون  بينما 
لت�صكيلته  �رسفيا.وبالن�صبة  رئي�صا 
ممثليها  ع��دد  م��ن  النقابة  رفعت 
اأربعة  اإىل  اإثنني  من  املجل�ض  داخل 
اأن يتوىل رئي�ض  بينما تقرتح  ق�صاة 
يف  �صخ�صيات   4 تعيني  اجلمهورية 
املجل�ض بحكم كفاءتهم خارج �صلك 
الق�صاة  نقابة  الق�صاء.وبررت 
اأ�صا�ض املبداأ الد�صتوري  املقرتح باأن 
هو  الق�صائية  ال�صلطة  ال�صتقالل 
االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  يكون  اأن 
كافة  قبل  م��ن  منتخبا  للق�صاء 
ترى  اأنها  كما  اجلمهورية،  ق�صاة 
اجلمهورية  رئي�ض  ا�صتئثار  اأن 
للق�صاء  االأعلى  املجل�ض  برتوؤ�ض 

ال�صلطة  با�صتقاللية  م�صا�ض  فيه 
رئي�ض  واأن  ال�صيما  الق�صائية، 
املختلفة  خرجاته  يف  اجلمهورية 
املجل�ض  اأبدى رغبة يف عدم تروؤ�ض 
يبقى  اأن  على  للق�صاء  االأع��ل��ى 
الق�صاء.من  ال�صتقاللية  �صامنا 
باإ�صافة  النقابة  طلبت  اأخرى  جهة 
االأعلى  املجل�ض  ا�صت�صارة  �صالحية 
القوانني  م�صاريع  يف  للق�صاء 
م�رسوع  م��ن   189 امل���ادة  �صمن 
اأن  بحجة  الد�صتوري  التعديل 
عاتقهم  على  يقع  من  هم  الق�صاة 
للقانون  ال�صحيح  التطبيق  رقابة 
وهم  الدولة،  مقومات  كل  قبل  من 
بتطبيق  ملزمون  الثانية  بالدرجة 

القانون
ق/و

خالل اأ�سبوع :

27 �سخ�سا واإ�سابة  وفاة 
بجروح   اآخرين   1205

يف حوادث املرور 
لقي 27 �صخ�صا حتفهم واأ�صيب 1205 اآخرون 
حوادث  عدة  يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
الوطن  مناطق  خمتلف  عرب  �صجلت  مرورية، 
خالل الفرتة من 31 ماي اإىل 6 جوان اجلاري، 
ح�صب ما اأوردته احل�صيلة االأ�صبوعية مل�صالح 

احلماية املدنية.
واأو�صح ذات امل�صدر اأن اأثقل ح�صيلة �صجلت 
 )5( بوفاة خم�صة  ب�صكرة  على م�صتوى والية 
و  اإ�صعافهم  مت  اآخرين،   25 جرح  و  ا�صخا�ض 
حتويلهم اإىل املراكز اال�صت�صفائية على اإث�ر 25 

حادث مرور.
من  بالوقاية  املتعلقة  الن�صاطات  يخ�ض  وفيما 
انت�صار فريو�ض كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(، 
نف�ض  خالل  املدنية،  احلماية  وح��دات  قامت 
الفرتة، عرب كافة الرتاب الوطني ب936 عملية 
والية،   48 عرب  املواطنني  لفائدة  حت�صي�صية 
حلثهم و تذكريهم ب�رسورة احرتام قواعد احلجر 
باالإ�صافة  االجتماعي،  التباعد  و  ال�صحي 
 48 عرب  تعقيم  عملية  ب1021  القيام  اىل 
عمومية   وهياكل  من�صاآت  عدة  �صملت  والية 

وخا�صة، واملجمعات ال�صكنية و ال�صوارع.
العامة  املديرية  اأن  ذات��ه  امل�صدر  واأ���ص��اف 
العمليتني  لهاتني  خ�ص�صت  املدنية  للحماية 
4915 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 662 

�صيارة اإ�صعاف و674 �صاحنة م�صخة.
فقامت  املختلفة  العمليات  يخ�ض  فيما  اأم��ا 
ف�ي  تدخ�ال   5278 ب�  املدنية  احلماية  وحدات 
اإ�صعاف  عملية   4748 لتغطية  الفرتة  نف�ض 
من  متكنت  كما  خطر،  يف  االأ�صخا�ض  اإنقاذ  و 
�صناعية  منزلية  منها  حرقا،   1992 اإخماد 

وحرائق خمتلفة.
ق/و

اجلزائر عن  الثاين  احل�سن  يقوله  كان  ما  • هذا 



يو�سح:  الدويل  البنك  دوالر،  مليار   60 باحتياطيات  مناورة  هام�ض  متلك 

جهود احتواء جائحة "كورونا" اأ�سعفت الن�ساط االقت�سادي يف اجلزائر

لوؤي ي
----------------------

اأن  العاملي  للبنك  تقرير  اآخ��ر  واأ�صار 
انكما�ض الن�صاط االقت�صادي �صي�صمل 
كل البلدان امل�صدرة للنفط يف منطقة 
اأفريقيا،  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�رسق 
هذه  اإىل  بالن�صبة   5% يبلغ  اأن  متوقعا 

البلدان.
لتقريره  جوان  �صهر  اإ�صدار  وبح�صب 
العاملية“،  االقت�صادية  “االآفاق  الدوري 
جائحة  احتواء  اإىل  الرامية  اجلهود  فاإن 
االقت�صادي  الن�صاط  اأ�صعفت  كورونا 
و�صمال  االأو�صط  ال�رسق  منطقة  يف 
اأدت  بينما  الق�صري،  االأجل  يف  اأفريقيا 
حتّمل  عن  امل�صتثمرين  اإحجام  زي��ادة 
تقلب  ن��وب��ات  ا�صتداد  اإىل  املخاطر 

االأ�صواق املالية.
النفط  الأ�صعار  احلاد  الهبوط  وب�صبب 

والطلب يف االأ�صواق العاملية، تقل�صت 
�صادرات البلدان املنتجة للنفط، وكان 
لذلك تداعيات �صلبية على القطاعات 
حتدياتها،  تفاقمت  حيث  النفطية،  غري 
قائمة  هيكلية  اختالالت  ع��دة  ج��راء 
وفقا  النمو،  وتعرقل  طويل  وقت  منذ 

للتقرير.
دول  اأن  اإىل  ال��دويل  البنك  واأ���ص��ار 
احتواء  من  عام  بوجه  متكنت  املنطقة 
يف  املايل  القطاع  اأن  “غري  الت�صخم، 
االآونة  يف  �صلبي  ب�صكل  تاأثر  املنطقة 
امل�صتثمرين  ثقة  تاآكل  ب�صبب  االأخرية، 
ال�صاعدة  االأ���ص��واق  باقت�صادات 
يف  جتّلى  ما  وه��و  النامية،  والبلدان 
ت��راج��ع��ات ح��ادة مل��وؤ���رسات اأ���ص��واق 

االأوراق املالية”.
تبلغ  احتياطيات  متلك  اجلزائر  تزال  وال 
العام  الدين  اأن  كما  دوالر،  مليار  ال���واردات 60  تكاليف  وتبلغ  دوالر �صئيل،  مليارات  ت�صعة  حوايل  كل عام.الغذائية 

توقع البنك الدويل انكما�سا يف االقت�ساد اجلزائري بن�سبة %6.4 خالل ال�سنة اجلارية، ب�سبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي اأ�سعار النفط املنخف�سة ومواطن 
ال�سعف الهيكلية، ي�ساحبه تراجع الناجت الداخلي اخلام من %5.2 ال�سنة احلالية مقابل 6.2 ال�سنة املقبلة.
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فر�ض اإلزامية ال�سجل التجاري االلكرتوين 
يف ملف ال�سفقات العمومية

يف تعليمة من وزارة التجارة  

تعليمة  يف  التجارة  وزارة  �صددت 
موقعة من طرف االأمني العام للوزارة 
كرمي ق�ض على �رسورة تقدمي ال�صجل 
االإداري يف  امللف  االإلكرتوين �صمن 

اإطار اإبرام ال�صفقات العمومية.
وزي��ر  لتعليمات  تطبيقا  وذل���ك   
التجارة كمال رزيق يف اإطار االأوامر 
التي اأ�صدرها من اأجل رقمنة القطاع، 
وكذا عمال باأحكام املر�صوم التنفيذي 
اأفريل   5 يف  امل��وؤرخ   18-112 رقم 
م�صتخرج  منوذج  يحدد  الذي   2018
بوا�صطة  ال�صادر  التجاري  ال�صجل 
من  الوزارة  اإلكرتوين.وطالبت  اإجراء 

كافة  م�صتوى  على  القطاع  ممثلي 
ب�رسورة  العمومية  ال�صفقات  جلان 
ال�صجل  تقدمي  اإلزامية  على  احلر�ض 
امللف  �صمن  االإلكرتوين  التجاري 
ال�رسوط  دف��رت  �صمن  اأي  االإداري 
والتاأكد  العمومية  باملناق�صة  اخلا�ض 
امل��ل��ف قبل  م���ن وج�����وده ���ص��م��ن 
ال�صفقة. ملف  قبول  على  امل�صادقة 

اإطار توجهات  وياأتي هذا االجراء يف 
من  القطاع  لرقمنة  التجارة  وزارة 
املعلومة  اإىل  الو�صول  ت�صهيل  اأجل 

ب�صهولة.
لوؤي ي

احتياطي ال�سرف الر�سمي تراجع بـ3830 مليار دوالر
 يف نهاية الثالثي االأول

مع انخفا�ض العجز الكلي مليزان املدفوعات يف اجلزائر بن�سبة   57 باملائة

املدفوعات  مليزان  الكلي  العجز  عرف 
اخلا�ض باجلزائر انخفا�صا بن�صبة تقارب 
57 باملائة خالل الثالثي االأول من �صنة 
�صنة  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة   2020
مليارات   9.5 من  انتقل  ،حيث   2019

دوالر اىل 5.2 مليارات دوالر.
اجلزائر،  لبنك  بيان  اأكده  ح�صبما  وذلك 
حول الو�صع االقت�صادي خالل الثالثي 
تطوره. واآفاق   2020 �صنة  من  االأول 
ح�صاب  يف  لفائ�ض  ونظرا  اأنه  موؤكدا 
يقدر  املالية  العمليات  و  الراأ�صمال 
اإجمايل  فاإن  دوالر،  مليار   1، ب�623 
عجز ميزان املدفوعات انخف�ض بن�صبة 
مليار   2.536 م�صجال  املائة،   56،98
�صنة  من  االأول  الثالثي  خالل  دوالر 
2020 مقابل 5.896 مليار دوالر خالل 
نف�ض الفرتة من ال�صنة املا�صية.و خالل 
2019 مقارنة  �صنة  االأول من  الثالثي 
ارتفع   ،2018 �صنة  من  الفرتة  بنف�ض 

 33.7 بن�صبة  املدفوعات  ميزان  عجز 
باملائة، م�صريا اإىل اأن احتياطي ال�رسف 
دوالر  مليار  ب�3.830  تراجع  الر�صمي 
يف نهاية الثالثي االأول.اأما بخ�صو�ض 
تطور موؤ�رسات ميزان املدفوعات، فاإن 
يف  انخف�صت  ال�صلع  من  ال���واردات 
نهاية �صهر مار�ض 2019 من 12.578 
دوالر  مليار   9.958 اىل  دوالر  مليار 
اجلارية،  ال�صنة  من  الفرتة  نف�ض  خالل 
 20.83 بن�صبة  انخفا�صا  �صجل  اأنه  اأي 
باملائة.وبعد التذكري باأن متو�صط �صعر 
الثالثي االأول من  النفط خالل  برميل 
دوالرا   53.395 بلغ،  قد   ،2020 �صنة 
خالل  دوالرا   63.967 مقابل  للربميل 
اأنه  اأي   2019 �صنة  من  الفرتة  نف�ض 
باملائة،   6.7 بن�صبة  انخفا�صا  �صجل 
اأ�صار بنك اجلزائر اإىل انخفا�ض كميات 
باملائة   23.03 بن�صبة  امل�صدرة  النفط 
فقد  ال��ف��رتة.وب��ال��ت��ايل،  نف�ض  خ��الل 

املحروقات  �صادرات  اإجمايل  انخف�ض 
من  لرتتفع  املائة،  يف   29.7 بن�صبة 
االأول  الثالثي  يف  دوالر  مليار   85.8
مليار   277.6 اإىل   2019 ع��ام  م��ن 
دوالر يف نف�ض الفرتة من �صنة 2020.
النفطية  غري  ال�صادرات  بلغت  بينما 
االأول  الثالثي  يف  دوالر  مليون   478
�صادرات  بلغت  اجلاري.كما  العام  من 
ال�صلع 755.6 مليار دوالر يف الثالثي 
اأن  م�صيفا   ،2020 ع��ام  من  االأول 
ال�صلع  ���ص��ادرات  اإجمايل  انخفا�ض 
�صياق  يف  املائة،  يف   28.23 بن�صبة 
يف  املائة  يف   20.83 بن�صبة  انخفا�ض 
فاتورة واردات ال�صلع، اأدى اإىل ات�صاع 
طفيف يف عجز امليزان التجاري بن�صبة 
 166.3 من  ليتحول  املائة،  يف   1.17
 2019 مار�ض  نهاية  يف  دوالر  مليار 

اإىل 203.3.
لوؤي ي

  تعليق خدمة طلب التاأ�سريات بقن�سلية 
فرن�سا الأجل غري م�سمى 

فيما يعد اليوم اآخر اأجل ال�ستقبال طلبات اإجالء اجلزائريني يف دبي

ك�صفت القن�صلية العامة لفرن�صا لدى 
التاأ�صريات  طلب  خدمة  اأن  اجلزائر 
معلقة.واأفادت  ت��زال  ال  الفرن�صية 
�صفحتها  عرب  الفرن�صية،  القن�صلية 
التوا�صل  م��وق��ع  على  الر�صمية 
اإع��ادة  اأن  "فاي�صبوك"  االجتماعي 
ابتداء من  اأبوابها �صيتم تدريجيا  فتح 
املقبل.واأ�صارت  جوان   14 ال�  تاريخ 
مكاتب  اأن  الفرن�صية،  القن�صلية 
هذا  من  ابتداء  �صت�صتلم  القن�صلية 
التاريخ طلبات احل�صول على جوازات 
الوطنية  التعريف  وبطاقة  ال�صفر 
ذكرت  التنقل.كما  ت�صاريح  وك��ذا 
املواطنني  الفرن�صية  العامة  القن�صلية 
ب�رسورة  اإلزامية ارتداء القناع الواقي 
واحرتام م�صافات التباعد بني الزائرين 
القن�صلية  وبا�رست  للقن�صلية.هذا 
الفرن�صية لدى اجلزائر يف وقت �صابق 
جوان  �صهر  من  الفاحت  منذ  عملها 
املواعيد. حجز  طريق  عن  املن�رسم 

ال�صفارة  م�صالح  اأنهت  جهتها  من 

دبي  يف  العامة  والقن�صلية  اجلزائرية 
ان اآخر اأجل ال�صتقبال طلبات االجالء 
جوان.  11 اخلمي�ض  اليوم  �صيكون 

العامة  للقن�صلية  بيان  ح�صب  وذلك 
االإعالن  �صيتم  دبي،حيث  للجزائر يف 
االنتهاء من  بعد  النهائية  القائمة  عن 
عن  االإعالن  وفور  الطلبات  درا�صة 
برجمة رحلة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
يخ�ض  فيما  لذلك.اأما  املخ�ص�صة 
حلاملي  �صتكون  االأولويات،  معايري 
واأ�صحاب  ال�صياحية،  التاأ�صريات 
�صادر  قانونيا  اإلغاء  امللغاة،  االقامات 
من دائرة اجلوازات والهجرة.واأ�صارت 
ال�����ص��ف��ارة ان��ه��ا ت��راع��ى ال��ظ��روف 
كل  حدود  يف  وال�صحية  االن�صانية 
يخ�صع  اأن��ه  اأو�صحت  اأولوية.كما 
االأ�صخا�ض الذين تدرج اأ�صماوؤهم يف 
الوثائق  فح�ض  اىل  النهائية  القائمة 
االأ�صلية قبل الت�صجيل وال�صعود اىل 

الطائرة.
لوؤي ي

الا�ستئناف لنقل امل�سافرين عرب القطارات يف الوقت احلايل
�سركة النقل بال�سكك احلديدية خ�سائرها جتاوزت مليار دج خالل �سهر ون�سف

بال�صكك  للنقل  الوطنية  ال�رسكة  نفت 
احلديدية ، يف بيان لها ا�صتئناف حركة 
كما  القادم  االأحد  يوم  امل�صافرين  نقل 
اأن  واأ�صافت  وا�صع.  ب�صكل  تداوله  مت 
االإعالن عنه �صيتم يف الوقت املنا�صب 
العمومية.  ال�صلطات  ط��رف  م��ن 
حاليا  من�صغلة  اأنها  ال�رسكة  واأ�صافت 
يف حت�صري برنامج وا�صع للنقل ونظام 
على  للحفاظ  الوقائية  االإج��راءات  من 
ال�صالمة ال�صحية. وياأتي نفي ال�رسكة 
لل�رسكة  م��زورة  تعليمة  ت��داول  بعد 
يوم  الرحالت  ا�صتئناف  عن  حتدثت 
االأحد. وت�صبب احلجر ال�صحي وتعليق 
فريو�ض  كورونا  جائحة  ب�صبب  احلركة 
اأبريل  نهاية  حتى  مار�ض  منت�صف  من 
الوطنية  لل�رسكة  خ�صائر  يف  املا�صي 
 1 بقرابة  احلديدية،   بال�صكك  للنقل 
باملائة   50 ب  يقدر  ما  اأي  دج   مليار 

بنف�ض  مقارنة  ال�رسكة  اأعمال  رقم  من 
الفرتة من 2019.

بن  يا�صني  لل�رسكة  العام  املدير  وقال 
جاب الله ان "قيا�ض التاأثري الفعلي لوباء 
كورونا امل�صتجد على حركة امل�صافرين 
نوفمرب  نهاية  �صيتم  ال�رسكة  ومداخيل 
ال�صنوي  التقييم  اإج��راء  لدى  القادم 
تقييما  ال�رسكة  وقدمت  للن�صاط". 
احلظر  فرتة  خالل  امل�صجلة  للخ�صائر 
من  املا�صي  ال�صهر  غاية  اإىل  ال�صحي 
االأعمال  رقم  ويقدر  بها.  التكفل  اأجل 
ال�صنوي لل�رسكة ح�صب نف�ض امل�صوؤول 
باأزيد من 4 مليار دج، حم�صال من نقل 
مليون  5ر34  من  اأزي��د  ونقل  ال�صلع 
م�صافر يف ال�صنة مبعدل 240 قطار يف 
قيمة  فاإن  الله  بن جاب  اليوم. وح�صب 
يوم"  كل  م�صتمر  تزايد  "يف  اخل�صارة 
عن  الناجمة  اخل�صائر  عن  النظر  بغ�ض 

من�صاآت  لها  تعر�صت  التي  ال�رسقات 
وجتهيزات ال�رسكة خالل فرتة احلظر.

وذكر يف هذا االإطار باالإجراءات املتخذة 
للوقاية من فريو�ض كورونا امل�صتجد و 
على راأ�صها وقف حركة نقل امل�صافرين 
"وقف حركة  اإىل  اأدت  التي  و  باأنواعه 
بن�صبة  احلديدية  بال�صكة  امل�صافرين 
ن�صاط  على  االإبقاء  مقابل  باملائة   100
االإ�صرتاتيجية  واملنتجات  ال�صلع  نقل 
واحل��دي��د  احل��ب��وب  نقل  غ���رار  على 

وغريهما بن�صبة 100 باملائة اأي�صا".
ذات  حتافظ  ال�صلع،  نقل  جانب  واإىل 
"القطارات  خدمة  على  املوؤ�ص�صة 
البي�صاء" والتي ت�صري يف رحالت عرب 
جناعتها  على  حفاظا  احلديدية  ال�صكة 

والجناز مهام املراقبة وال�صيانة.
لوؤي ي
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 اجلزائر لها دورحموري يف م�ساعي اأوبك وحلفائها لتحقيق ا�ستقرار 
�سوق النفط

االأمري  ال�صعودي،  الطاقة  وزير  اأكد 
دور  على  �صلمان،  بن  العزيز  عبد 
ب"املحوري"  و�صفه   الذي  اجلزائر 
دول  بني  النظر  وجهات  تقريب  يف 
للتو�صل  حلفائها  و  اأوبك  منظمة 
ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  اتفاقات  اإىل 

. النفط  �صوق  ا�صتقرار  يف حتقيق 
نزوله  ل��دى  �صلمان  ب��ن  ق��ال  و 
العمومي  التلفزيون  على  �صيفا 
من  لي�ض  عجيب  دور  "للجزائر  اأن 
اإمنا  و  النفطي،  اإنتاجها  حجم  حيث 
و  ال�صيا�صية  قيمتها  حيث  م��ن 
النظر  وجهات  تقريب  على  قدرتها 
منظمة  يف  االأع�صاء  ال��دول  بني 
يف  االأع�صاء  غري  ال��دول  و  اأوب��ك 

اطار اوبك +".
"قدرة  لديها  اجلزائر  اأن  اأ�صاف  و 
خ�صو�صا يف  اجلميع"  مع  التوا�صل 
دائما  هي  و  اال�صتثنائية  الظروف 
طويلة  التوفيقة  احللول  عن  تبحث 
املحوري  "الدور  اأن  موؤكدا  االأمد، 
اوبك  م�صاعي  اإجن��اح  يف  للجزائر 
ملوؤمتر  تروؤ�صها  اأث��ن��اء  فقط  لي�ض 

منذ  له  م�صهود  هو  بل  املنظمة، 
ذلك  على  الدليل  و  طويلة  �صنوات 

املنظمة". جلان  تواجدها يف كل 
اأن  ال�صعودي  امل�صوؤول  اعترب  و 
اوبك  دور  الإجناح  اجلزائر  م�صاعي 
النفط   �صوق  ا�صتقرار  حتقيق  يف 
هذا  اأن  قناعتها  من  اي�صا  نابع  
جميع  م�صلحة  يف  ي�صب  النجاح 
االأع�صاء  غري  و  االأع�صاء  ال��دول 

اأوبك. منظمة  يف 
الطاقة،  وزي���ر  اك��د  جهته،  م��ن 
موؤمتر  يراأ�ض  ال��ذي  عرقاب  حممد 
للنفط،  امل�صدرة  ال��دول  منظمة 
ال�صعودية  العربية  للمملكة  ان 
و  املواقف  كل  يف  "ريادي"  دور  
يف  اإليها  التو�صل  مت  التي  النتائج 
اإىل  اأ�صار  و   .+ اوبك  التعاون  اإطار 
بني  التن�صيق  و  اجلهود  موا�صلة 
يف  "�صنوا�صل  قائال  االأطراف  كل 
�صعبة  املرحلة  الأن  التن�صيق  هذا 
تزال  ال  و  كبريا  تن�صيقا  تتطلب  و 
�صنكثف  لذلك  كافية،  غري  النتائج 
االأزمة".و  من  للخروج  جهودنا 

الثنائية  ال�رساكة  تعزيز  بخ�صو�ض 
و  الطاقة  جم��ال  يف  البلدين  بني 
العالقات  م�صتوى  اإىل  ترقيتها 
ال�صعودي  الوزير  قال  ال�صيا�صية، 
رفقة  عرقاب  ال�صيد  دعوة  متت  انه 
لزيارة  الطاقة  قطاعات  اإط��ارات 
بتباحث  �صي�صمح  مما  ال�صعودية، 

املجاالت. التعاون يف كل  �صبل 
العايل  ب"امل�صتوى  اأ���ص��اد  كما 
اجل��زائ��ري��ة يف جم��ال  ل��ل��خ��ربات 
م�صتوى  ع��ل��ى  ���ص��واء  الطاقة" 
او  للمحروقات  الوطنية  ال�رسكة 
مذكرا  العاملية  ال�رسكات  خمتلف 
بني  تربط  التي  االأخوية  بالروابط 

بلده. و  اجلزائر 
عرقاب  ال�صيد  ذك��ر  ب���دوره،  و 
رئي�ض  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ب��ال��زي��ارة 
اىل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
من  ب��ه  مت��ي��زت  م��ا  و  ال�صعودية، 
يف  التعاون  بعث  ح��ول  حمادثات 

الطاقة . منها  عدة جماالت 
و ا�صاف ان ال�رساكة بني ال�صعودية 
و اجلزائر نابعة من منطلق العالقات 

على  موؤكدا  البلدين  بني  "املمتازة" 
االت�����ص��االت  تكثيف  �����رسورة 
جمال  يف  ال��ت��ع��اون  �صبل  لبعث 
قانون  مينحه  ما  مع  خا�صة  الطاقة، 
حيز  دخل  الذي  اجلديد  املحروقات 

.2019 نهاية  التنفيذ 
يرتكز  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اإن  ق��ال  و 
التعامل  يف  عاملية  مقايي�ض  على 
مبداإ  اأ�صا�ض  على  ال�رسكاء  م��ع 
االإطار  هذا  اإن  م�صيفا  رابح-رابح 
ال�����رسك��ات  ي�صجع  ال��ت�����رسي��ع��ي 
امل�صاريع  يف  للم�صاركة  ال�صعودية 
االن��ت��ق��ال  اإط����ار  يف  ال�����ص��خ��م��ة 
الطاقات  ا�صتخدام  و  الطاقوي 

املتجددة.
باخلربات  االإط��ار،  هذا  يف  اأ�صاد  و 
النجاعة  جم��ال  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة 
التحويلية.  ال�صناعات  و  الطاقوية 
وزير  عرقاب  ال�صيد  دعا  بدوره،  و 
اجلزائر  لزيارة  ال�صعودي   النفط 
فر�ض  ع��ن  ك��ث��ب  ع��ن  ل��ل��ت��ع��رف 

الطاقة. جمال  يف  اال�صتثمار 
ق/و

بيانات  ت�ستغل  مزيفة  في�سبوكية  �سفحات  حذاِر... 
املواطنني 

لوؤي ي
-------------------

هذه  اأن  ال���وزارة  بيان  واأو���ص��ح 
بن�رس  تقوم  املزيفة،  ال�صفحات 
بالتوظيف  متعلقة  كاذبة  اأخبار  
غري  التجارية   العرو�ض  وبع�ض 
اأن  ميكنها  والتي  اأ�صال  املوجودة 
ال�صخ�صية  البيانات  ت�صتغل 
وزارة  وذك�����رت  مل��ت��اب��ع��ي��ه��ا. 
ال�صلكية  املوا�صالت  و  الربيد 
ال�صفحات  ب���اأن  والال�صلكية 

ملوؤ�ص�صتي  والوحيدة  الر�صمية 
اجل��زائ��ر وات�����ص��االت هي  ب��ري��د 
ال�صارة  على  احلا�صلة  ال�صفحات 
ال��زرق��اء.ك��م��ا اأك���دت ال���وزارة 
املوؤ�ص�صتني  ه��ات��ني  ب��اح��ت��ف��اظ 
القانونية  االإجراءات  كافة  باتخاذ 
هذه  اإزاء  ال��الزم��ة  والق�صائية 
التي  القانونية  غري  التجاوزات 
بدرجة  اجلزائري  باملواطن  ت�رس 
كاذبة  اأخبارا  تروج  اأنها  مبا  كبرية 

لها. �صحة  ال 

حذرت وزارة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية اأم�ض االأربعاء، من وجود  بع�ض ال�سفحات املزيفة على مواقع التوا�سل االجتماعي 
حتمل ا�سم و�سعار كل من موؤ�س�سة بريد اجلزائر وات�ساالت اجلزائر.

تروج  اأخبارا كاذبة با�سم موؤ�س�سة بريد اجلزائر وات�ساالت اجلزائر

وزيرالطاقة ال�سعودي يوؤكد :

 
وال�صناعة  ال�صياحة  لوزارة  العام  االأمني  ا�صتعر�ض 
ممثلي  مع  حمادي،  يا�صني  العائلي،  والعمل  التقليدية 
مهني  ملختلف  الوطنية  والفيدراليات  النقابات 
الوزارة  اتخذتها  التي  االلتزامات  القطاع  ومتعاملي 
لتخطي  مرافقتهم  موا�صلة  اأجل  من  عاتقها  على 
حاليا  البالد  بها  متر  التي  ال�صحية  االأزمة  تداعيات 
اأكده  كما    19 "كوفيد"  كورونا  وباء  تف�صي  جراء 

. الوزارة  من  بيان 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  مت  اأنه  البيان  ذات  واأو�صح 
الت�صاورية  االجتماعات  �صل�صلة  اطار  يف  يندرج 
تنظيمها،  على  ال��وزارة  ت�صهر  التي  والتن�صيقية 
العام  املدير  رفقة  ا�صتقبل  للوزارة  العام  االمني  اأن 
االط��ارات  من  وع��ددا  ن��دري  الدين  نور  لل�صياحة 
ال�صياحة  لوكاالت  الوطنية  النقابة  رئي�ض  من  كال 
مل�صتغلي  الوطنية  الفيدرالية  ورئي�ض  واال�صفار 
الوطنية  للفيدرالية  العام  االم��ني  وك��ذا  الفنادق 
لهم  للتاأكيد  واالأ�صفار،  ال�صياحية  وكاالت  جلمعيات 
مرافقة  موا�صلة  على  ال��وزارة  "التزام  على  جمددا 
ال�صحية  االأزمة  تداعيات  لتخطي  القطاع  متعاملي 

. البالد"  بها  متر  التي 
فر�صة  امل�صدر  ذات  --ي�صيف  اللقاء  ه��ذا  وك��ان 
ترتبت  التي  االن�صغاالت  "خمتلف  لعر�ض  للح�صور 
على  تداعياته  وتاأثري  العاملي  الوباء  هذا  تف�صي  عن 

اجلزائر". يف  ال�صياحي  الن�صاط 
م�صوؤولة"--  اأجواء  "يف  جرى  الذي  اللقاء  هذا  وُتّوج 
املقرتحات  م��ن  "بجملة   - البيان  ذات  اك��ده  كما 
القرو�ض  على  احل�صول  ت�صهيل  يف  ا�صا�صا  تتمثل 
املمنوحة  الديون  م�صتحقات  دفع  وتاأجيل  البنكية 
املالية  اخل�صارة  تاأثري  حدة  من  التخفيف  بهدف  �صابقا، 
االجراءات   اثر  على  ال�صياحي  بالن�صاط  حلقت  التي 
جهتهم  من  كورونا.  جائحة  فر�صتها  التي  الوقائية 
املبذولة  املجهودات  اللقاء  هذا  يف  امل�صاركون  ثمن 
ال�صياحي  للن�صاط  الطبيعية  العودة  اىل  تهدف  والتي 

الوزارة بيان  جاء يف  --كما 
ق/و

وزارة ال�سياحة ت�ستعر�ض مع 
متعاملي القطاع االلتزامات 

املتخذة ملرافقتهم

ر  اجلوية اجلزائرية حُت�سّ
ال�ستئناف ن�ساطها تدريجيا

تعليمة  اجلزائرية،  اجلوية  خطوط  موؤ�ص�صة  اأ�صدرت 
�صهري،  عمل  جدول  بتح�صري  خاللها  تاأمر  خا�صة 
حت�صبا  املوظفني  من  باملائة   50 با�صتخدام  وه��ذا 
التعليمة  للن�صاط.واأو�صحت  التدريجي  لال�صتئناف 
التي  املرونة  يحرتم  اأن  يجب  االأع��م��ال  ج��دول  اأن 
ح�صاب  على  وحدة  كل  م�صوؤويل  لتقييم  �صتخ�صع 
يعتمد  اأن  ذاته  امل�صدر  الن�صاط.وا�صرتط  احتياجات 
كل  يعملون  الذين  العمال،  قائمة  تاأطري  على  اجلدول 
الب�رسية. الو�صائل  مديرية  اإىل  ُتقّدم  اأن  و   �صهر، 
حيز  �صيبقى  االإجراء  هذا  اأن  اإىل  التعليمة  واأ�صارت 
كاملة  ب�صفة  الن�صاط  ا�صتئناف  غاية  اإىل  اخلدمة 
�صهر  منت�صف  الطريان  حركة  وعادية.وتوقفت 
من  الوقائية  االإج��راءات  اإط��ار  يف  املا�صي  مار�ض 

كورونا. فريو�ض 
                                                                ق/و

ا�ستئناف ليبيا اإنتاج النفط لن يوؤثر على اتفاق اأوبك
موؤمتر  رئي�ض  و  الطاقة  وزير  اأع��رب 
للنفط  امل�����ص��درة  ال���دول  منظمة 
�صعادته  عن  عرقاب،  حممد  “اأوبك”، 
موؤكدا  النفط،  اإنتاج  ليبيا  با�صتئناف 
الليبي،  نظريه  م��ع  تن�صيق  وج��ود 
الق�صايا  حول  الله،  �صنع  م�صطفى 

النفطية وعودة االإنتاج.
على  �صيفا  نزوله  لدى  عرقاب  وقال 
“ا�صتئناف  اإن  العمومي  التلفزيون 
ليبيا الإنتاج النفط لن يوؤثر على اتفاق 
اأوبك و �رسكائها املت�صمن تخفي�صات 
�صوق  ا�صتقرار  لتحقيق  االإنتاج  يف 

غري  �صدمة  عرفت  التي  النفط، 
م�صبوقة ب�صبب تداعيات وباء كورونا 

على الطلب و من ثم االأ�صعار.
“نحن  ال�صياق:  نف�ض  يف  واأ���ص��اف 
التي تقوم بها  بالرتتيبات  على دراية 
ليبيا للعودة الإنتاج النفط و لن يوؤثر 

اوبك؛  اتفاق  على  لالإنتاج  ا�صتئنافها 
متوقعة”،  العودة  ه��ذه  كانت  حيث 
درا�صة  “”�صتتم  اأن��ه  اإىل  م�صريا 
املقبل  االجتماع  خ��الل  التفا�صيل 
ملتابعة  امل�صرتكة  ال��وزاري��ة  للجنة 
تنفيذ اتفاق اوبك”.                    ق/و

عرقاب يوؤكد: 

لتخطي تداعيات االأزمة ال�سحية

مقرتح رفع ت�سعرية النقل على طاولة الوزير
اأثار ملف رفع ت�صعرية الوقود التي 
التكميلي  املالية  قانون  ت�صمنها 
ح��ول  ال��ن��ق��ا���ض   2020 ل�����ص��ن��ة 
على  خ�صو�صا  اخلطوة  تداعيات 
اج��راءات  رفع  بعد  النقل  ت�صعري 
ن�صاط  وا�صتئناف  ال�صحي،  احلجر 
راأ�صها �صيارات  النقل على  و�صائل 

الواليات. بني  والنقل  االأجرة 
الوطنية  الفدرالية  رئي�ض  وك�صف 

ال��ق��ادر  عبد  اخل��وا���ض،  للناقلني 
�صتقرتح  نقابته  ب��اأن  بو�رسيط، 
ع��ل��ى وزي���ر ال��ن��ق��ل واالأ���ص��غ��ال 
اإمكانية  �صيايل،  فاروق  العمومية 
ب�صبب  النقل،  تذكرة  �صعر  رف��ع 
التي  ب��امل��ائ��ة   25 ن�صبة  زي���ادة 
ال��وق��ود.واأك��د  اأ�صعار  يف  اأقرتها 
اأن  ال�صياق  ه��ذا  يف  ب��و���رسي��ط  
برفع  املخولة  ه��ي  النقل  وزارة 

مدرو�صة  ب�صيغة  ولكن  ال�صعر، 
املواطنني  ت�رس  وال  الناقلني  تخدم 
املتحدث:”لن  ك��ذل��ك.واأ���ص��اف 
مقرتحا  �صنقدم  بل  بذلك  نكتفي 
الناقلني  عودة  �رسورة  يخ�ض  اآخر 
ومرن  تدريجي  ب�صكل  لن�صاطهم 
الوقائية  االج��راءات  مع  يتنا�صب 
مكافحة  اأج��ل  م��ن  بها  املعمول 
كورونا”.وفيما  فريو�ض  تف�صي 

التي  �صنتيم  مليون  مبنحة  يتعلق 
الإعانة  اجلمهورية  رئي�ض  اأقرها 
اجلائحة،  من  املت�رسرة  العائالت 
اأغلب  اأن  الناقلني اخلوا�ض  اأكد ممثل 
احلجر  فرتة  طيلة  تلقوها  الناقلني 
اأ�صهر،   3 جتاوزت  والتي  ال�صحي 
مل  منهم  اأخرى  ن�صبة  تبقى  يف حني 

االآن. حلد  عليها  يتح�صلوا 
ق/و.



الخميس 11 جوان 2020 م الموافق لـ 19 شوال 1441هـ05
العدد
أخبار الوادي2017

توزيع نحو 5000 كمامة على املوؤ�س�سات 
الرتبوية بالوالية

ي�سني حممد 
---------------- 

التي  املبادرة  هذه  وتاأتي 
الرتبية  مدير  عليها  اأ�رسف 
اإط��ار  يف  م��داح��ي،  حممد 
ق��رت��ه��ا  ال��ت��داب��ري، ال��ت��ي اأ
ال�����ص��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة 
لزامية  اإ تعميم  بخ�صو�ض 
على  ال��ك��م��ام��ة  ارت�����داء 
اإطار  ويف  املواطنني  كافة 
ال��ذي  ال��ت��ط��ّوع��ي  العمل 
ت��ق��وم ب���ه ن��ق��اب��ة ع��م��ال 
ح�صبما  ب��ال��وادي،  الرتبية 
م����ني ال��ع��ام  ف����اد ب���ه االأ اأ
حممد  ال��والئ��ي  للمكتب 
اإط���ار  يف  وك���ذا  ق����روي، 
للم�صاهمة  املبذولة  اجلهود 
ت��ف�����ص��ي  ال���وق���اي���ة  يف 

ف��ريو���ض ك��ورون��ا، وذل��ك 
جمال�ض  عقد  م��ع  ت��زام��ًن��ا 

القبول  وجمال�ض  االأق�صام 
كانت  ح��ي��ث  وال��ت��وج��ي��ه، 

متو�صطة  م��ن  االنطالقة 
تعمم  اأن  على  عمر،  غندير 
���ص�����ص��ات  ع��رب ب��اق��ي امل��وؤ
يف  ب��ال��والي��ة،  التعليمية 
التنويه  ت�صتحق  م��ب��ادرة 
وال��ت�����ص��ج��ي��ع، ك��م��ا مت 
حملة  تنظيم  باملنا�صبة، 
لفائدة  وحت�صي�صية  توعوية 
ع��م��ال ال��ق��ط��اع ب�����رسورة 
االل���ت���زام ب����االإج����راءات 
كّل  ات��خ��اذ  م��ع  الوقائية، 
ال�رسورية  االحتياطات 
وال�����الزم�����ة، واح�����رتام 
للحماية  م���ان  االأ م�صافة 
من  كورونا،  فريو�ض  من 
الكمامات  ارت���داء  خ��الل 

االجتماعي. والتباعد 

5000 كمامة وكمية معتربة  توزيع زهاء  بالوادي، يف  الرتبية  لعمال  الوطنية  للنقابية  الوالئي  املكتب  اأم�ض،  يوم  �سرع 
بالوالية. الرتبوية  املوؤ�س�سات  لفائدة  املعقم،  من 

الرتبية  عمال  نقابة 

�صباب  م��ن  ع��دد  اأ�صتغل 
ببلدية  نوفمرب  الفاحت  حي 
مع  بالتن�صيق  البيا�صة 
قّوة  تراجع  البلدية  م�صالح 
باملنطقة  ال��ري��اح   هبوب 
ت�صامنية  بعملية  وقاموا 
ت��رب��ة  االأ زال���ة  اإ يف  تتمثل 
م�صتوى  على  امل��ت��واج��دة 
املوؤدي  الرئي�صي  الطريق 
اجلنوبية  اجل��ه��ة  ل��ب��ل��دي��ة 
والنخلة  والعقلة  الرباح 
من  جمموعة  فيها  �صارك 
على  املتعودين  اخل��ريي��ني 
خمتلف  ويف  اخلدمة  تقدمي 
 ، املذكور  باحلي  املجاالت 
النائب  قبل  من  علمنا  كما 
اأن  ال��ع��رتي  ال��ه��ا���ص��م��ي 

اجلديدة  التطوعية  العملية 
وتقليم  تنظيف  اإىل  امتدت 
�صبكة  تثبيت  مع  االأ�صجار 
ت��الف  اإ ل��ت��ف��ادي  ال�صقي 
يف  خ�صو�صا  ���ص��ج��ار  االأ
احلرارة  ن�صبة  ارتفاع  ظل 
ت�صاهم  ال��ت��ي  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
على  الق�صاء  يف  بدورها 
على  م���زروع  ه��و  م��ا  ك��ل 
تكن  مل  اإن  الطريق  حافتي 
من  م�صتمرة  عناية  فيه 
اأو  امل�صوؤولة  اجلهات  قبل 
على  املتعّود  احلي  �صباب 
ت��ق��دمي اخل��دم��ة حل��ي��ي��ه يف 
ملوا�صلة  املنا�صبات  ك��ل 
بعد  خ�صو�صا  به  الرتقية 
التنموية  امل�صاريع  جملة 

من  منها  ا���ص��ت��ف��اد  ال��ت��ي 
ط��رق��ات وال��ع��م��ل داخ��ل 
���ص�����ص��ات ال��رتب��وي��ة  امل��وؤ

الكهرباء  �صبكة  يف  وكذا 
. وغريها 

زياد      بو  اأ

القاطنني  م��ن  العديد  ج��ّدد 
مدينة  و�صط  االأ�صنام  بحي 
لل�صلطات  مطلبهم  ال�وادي، 
امل��ح��ل��ي��ة، ج����راء ال��ت��ذب��ذب 
ال�صاحلة  باملياه  ال��ت��زود  يف 
يوميات  جعل  م��ا  لل�رسب، 
واأرب���ك  �صعبة،  امل��واط��ن��ني 
بحًثا  العائالت  من  العديد 
من  توفريها  اأو  امل��ي��اه،  ع��ن 
ال�صهاريج،  مياه  �رساء  خالل 
�صبيال،  ليها  اإ ا�صتطاع  ملن 
خماطر  م��ن  حتمله  م��ا  رغ��م 
على  زي��ادة  ك��ب��رية،  �صحية 

م�صدرها. جهل 
الوالئية،  ال�صلطات  اأن  فرغم 
اهتمامها  الآخر  حني  من  توؤكد 

املياه  بتوفري  اجل��ان��ب  ب��ه��ذا 
مبختلف  لل�رسب  ال�صاحلة 
على  واحل���ر����ض  االأح���ي���اء 
امل��واط��ن��ني  ح��اج��ي��ات  تلبية 
احليوية،  املادة  هذه  بخ�صو�ض 
اأو���ص��ح��وا  ال�صكان  اأن  اإال 
م�صكل  ب��اأن  "التحرير"  ل��� 
وليد  لي�ض  ب��ال��ي��اه  ال��ت��زود 
ال�صياق  يف  م�صريين  اليوم، 
من  �صئموا  نهم  اأ اإىل  ذات��ه، 
عليه،  ه��م  ال���ذي  ال��و���ص��ع 
ال�صلطات  بتدخل  مطالبني 
وايل  راأ�صهم  وعلى  املحلية 
اإىل  واال���ص��ت��ج��اب��ة  ال��والي��ة 

. مطلبهم
.ع منل�ي 

الثامن  ح��ي  �صكان  يطالب 
بتوفري  ال��وادي،  ببلدية  ماي 
ن�����ارة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي  االإ
فرتة  منذ  حّيهم  ع��ن  تغيب 
�صكان  ممثلو  ودع��ا  طويلة. 
���رسورة  اإىل  م���اي،   8 ح��ي 
نارة  االإ غياب  اإ�صكال  ت�صوية 
منه  عانوا  ال��ذي  العمومية 
م���ري���ن، ب��ع��دم��ا ق��ا���ص��وا  االأ
املا�صية  الفرتة  طوال  غيابها 
ل�صو�ض  يواجهون  وجعلتهم 
الرعب  بثوا  ال��ذي��ن  ال��ظ��الم 
منطقهم  وف��ر���ص��وا  ف��ي��ه��م، 

نارة. االإ غياب  م�صتغلني 
رغم  ن��ه  اأ حمدثونا،  واأ�صاف 
ال���ن���داءات ال��ك��ث��رية ال��ت��ي 
املت�رسرين  ال�صكان  اأطلقها 
بقي  االأمر  اأن  اإال  الو�صع،  من 

وجد  من  ومنهم  حاله،  على 
طقو�صه  ملمار�صة  فر�صة 
بعدما  املخدرات  وا�صتهالك 
لذلك،  اأوكارا  املنحرفون  خلق 
ال�صكان  منه  ح��ذر  م��ا  وه��و 
دائرة  تو�صع  اكت�صفوا  الذين 
عدد  ت�صاعف  يعني  ما  هوؤالء 
 . االعتداءات  وكرثة  املجرمني 
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك���دت 
م�����ص��ال��ح ب��ل��دي��ة ال����وادي 
مالية  اإعتمادات  تخ�صي�ض 
ن����ارة  الإجن����از ���ص��ب��ك��ات االإ
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اإع��ادة  اإىل  باالإ�صافة  احل��ي، 
العمومية  ن����ارة  االإ ه��ي��ل  ت��اأ

ال�صوارع. ببع�ض  وجتديدها 
ي�صني حممد 

اجلنونية  ال�����رسع��ة  خ��ل��ف��ت 
�صائقا  يعتمدها  ك��ان  التي 
على  ن��ف��ع��ي��ت��ني  ���ص��ي��ارت��ني 
ال�رسقي  الطريق  م�صتوى 
الوادي نحو  بلدية  الرابط بني 
بلديتي  من  اجلنوبية  اجلهة 
خطري  حادث  والرباح  النخلة 
املرافقني  اإ�صابة  يف  ت�صبب 
جل���روح م��ت��ف��اوت��ة اخل��ط��ورة 
الناجم  اال���ص��ط��دام  ب��ع��د   ،
مل  ال��ق��ي��ادة  يف  خ��ط��اأ  ع���ن 
لل�صارتني  ال�صائقني  يتمكن 
م��ن ت���دارك���ه ن��ت��ي��ج��ة ع��دم 
ا���ص��ت��ط��اع��ت��ه��م��ا ال��ت��ح��ك��م 
وب��ال��ت��ايل  ���ص��ي��ارت��ه��م��ا  يف 
وهو  غالية  ال��ف��ات��ورة  دف��ع 
وبن�صبة  �صيارتهما  حتطم 
ج�صيمة  اأ����رسار  م��ع  كبرية 
هلع  يف  ت�صبب  للمرافقني 
الطريق  وم�صتعملي  امل��ارة 
ي�صهد  يبقى  ال��ذي  املذكور 

ال�رسعة  ب�صبب  احل����وادث 
ي�صتعملها  ال��ت��ي  امل��ف��رط��ة 
دون  ال��ق��ي��ادة  ث��ن��اء  اأ ه���وؤالء 
اأو  م�صلحتهم   يف  التفكري 
التاأثريات  من  وغريها  اأ�رسهم 
تخلفها  ال��ت��ي  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
 ، بعد  فيما  املميتة  احل��وادث 
ال��ن��داءات  رغ��م  ه��ذا  يحدث 
وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح�����ص��ي�����ض 
خمتلف  قبل  م��ن  امل�صتمرة 
وو�صائل  الر�صمية  الهيئات 
ا�صتعمال  لتفادي  االإع���الم 
ال�������رسع���ة امل���ف���رط���ة ع��رب 
�صواء  ال�رسيعة  ال��ط��رق��ات 
الذي  الليل  و  اأ النهار  ثناء  اأ
دية  املوؤ العوامل  فيه  تكرث 
احليوانات  كتواجد  ل��ذال��ك 
من  للكثري  النظر  و�صعف 
التي  من  وغريها  ال�صائقني 
. االأ�صخا�ض  هالك  يف  ت�صاهم 
زياد  بو  اأ

العملية متت الإزالة االأتربة على م�ستوى الطريق الرئي�سي املوؤدي لبلدية الرباح والعقلة والنخلة

�سباب حي لبامة بالبيا�سة يقوم بعملية ت�سامنية لنظافة املحيط 

تذبذب يف التزود باملياه وال�سهاريج ملن ا�ستطاع اإليها �سبيال!

مواطنون يت�ساءلون: متى تلتفت 
ال�سلطات املحلية اإىل حي االأ�سنام؟

البلدية توؤكد تخ�سي�ض اعتمادات مالية الإجنازها

�سكان حي الـ 08 ماي يطالبون باالإنارة 
العموميـة 

ب�سبب ال�سرعة اجلنونية 

حادث مرور خطري يخلف عّدة جرحى 
متفاوتة اخلطورة 

بعد فوزها باملرتبة الرابعة وطنيا

جمعيتا �سوت الطفل والقلم ُتكّرمان التلميذة "عريق �سهد اليا�سمني"
اأم�ض،  اأول  ي��وم  ك��ّرم��ت، 
الطفل  ���ص��وت  جمعيتا 
التلميذة  بالوادي،  والقلم 
اليا�صمني"  �صهد  "عريق 
حممد  "اوبرية  مدر�صة  من 
بعد  كونني  ببلدية  احلافظ" 
الرابعة  باملرتبة  ف��وزه��ا 
م�صاركتها  عقب  وطنيا 
كتابة  مب�صابقة  امل�����رسف��ة 
طرف  من  املنظمة  الر�صائل 
واملوا�صالت  الربيد  وزارة 
والال�صلكية  ال�صلكية 
لربيد  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 

ئر. اجلزا
وج����اء ت��ك��رمي ال��ت��ل��م��ي��ذة 
التي  للمرتبة  ت�صجيًعا 
عدد  واأن  خا�صة  حّققتها 
امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه��ا ف��اق 

خمتلف  من  تلميذ   12000
الوطن. مناطق 

اأك��د  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 

موؤ�ص�صات  دي��وان  مدير 
ال��وادي،  لوالية  ال�صباب 
اإ�رسافه  خالل  قريف،  ب�صري 

التلميذة،  هذه  تكرمي  على 
موؤ�ص�صات  ب���واب  اأ ب���اأن 
ل�صقل  مفتوحة  ال�صباب 
م��وه��ب��ت��ه��ا وم��راف��ق��ت��ه��ا 
طموحها  اإىل  للو�صول 

. د ملن�صو ا
جمعية  رئي�ض  جانبه،  من 
ال�صادق  الطفل،  �صوت 
ب��دوره  ���ص��اد  اأ من�صوري، 
حّققتها  ال��ت��ي  بالنتائج 
اليا�صمني،  �صهد  التلميذة 
اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م����وؤك����ًدا 
خمتلف  يف  ���ص��رتاف��ق��ه��ا 
لتقدمي  القادمة  امل�صابقات 
ي���د ال���ع���ون ل��ه��ا م��ادًي��ا 

. ًيا معنو و
ي�صني حممد 
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   احتجاج ع�سرات املواطنني يف اأفلو باالأغواط 
و قطع الطريق الوطني رقم 23 

بو�سريط  عبدالقادر 
---------------- 

ت�صعيدا  الوقفة  هذه  و�صهدت 
املحتجني  قبل  م��ن  منتظر  غ��ري 
�صلمية  مب�����ص��رية  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 
والي��ة  ب��اجت��اه  ال��دائ��رة  مقر  م��ن 
الوطني  الطريق  وغلق  االأغواط 
االأغ��واط  ب��ني  ال��راب��ط   23 رق��م 
ت�صبب  مما  البي�ض،  و  تيارت  و 
حركة  و�صل  ال�صري  عرقلة  يف 
امل���رور،م���ط���ال���ب���ني ب��ت�����ص��وي��ة 
م�صتفيد   3000 حوايل  و�صعية 
االأر�صية  التجزئات  ه��ذه  م��ن 
ومنحهم  ل��ل��ب��ن��اء  املخ�ص�صة 

مبختلف  ربطها  و  امللكية  عقود 
عن  ال�صبكات،وعرّباملحتجون 
بتماطل  و�صفوه  ما  من  ا�صتيائهم 
ت�صوية  يف  املحليني  امل�صوؤولني 
داري��ة  االإ و  التقنية  الو�صعية 
تنتظرها  التي  التجزئات  لهذه 

عائلة،و   3000 عن  يقل  ال  ما 
�صنة  منذ  درا�صتها  ب��داأت  التي 
كثرية  عراقيل  و�صهدت   2012
منذ  عنها  النهائي  ف��راج  االإ مت  و 
يتح�صلوا  اأن  �صنة،دون  من  اأكرث 
ب��ع��د ع��ل��ى ع��ق��ود امل��ل��ك��ي��ة و 

الالزمة  الوثائق  و  البناء  رخ�ض 
على  احل�صول  اإج��راءات  ملبا�رسة 
�صكناتهم،و  لبناء  املالية  االإعانة 
القطع  هذه  من  تذمرامل�صتفيدون 
ت�صوية  ع���دم  م��ن  االأر���ص��ي��ة 
امل��ن��ا���ص��دات  رغ��م  و�صعيتهم 
�صنينا  ان��ت��ظ��اره��م   و  ال��ك��ث��رية 
امل�صجل  بالتاأخر  نددوا  و  طويلة، 
ال�����ص��دي��دة  ح��اج��ت��ه��م  ظ���ل  يف 
ب�رسورة  طالبوا  لل�صكن،كما 
الوالية   ل��وايل  العاجل  التدخل 
ت�صوية  يف  ����رساع  االإ اأج��ل  م��ن 
                                                       . �صعيتهم و

كما  الدائرة،  اأمام مقر  ، وقفة احتجاجية  باالأغواط  اأفلو  املنتدبة  بالوالية  اأر�سية  3000قطعة  امل�ستفدين من  الع�سرات من  نظم  
ا�ستفادوا  التي  للبناء  اأر�ض، خم�س�سة  3000 قطعة  و�سعية  بت�سوية  التعجيل  اإىل  عبارات تدعو  ورددوا  املحتجون الفتات  رفع 

طويال انتظارها  طال  منها،والتي 

امللكية  عقود  منحهم  و  االأر�سية  القطع  و�سعية  بت�سوية  للمطالبة     

والي��ة  م���ن  اأ م�صالح  كثفت 
التح�صي�صية  حمالتها  تندوف 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  املتعلقة 
حت�صريا  امل�صتجد،  كوفيد19 
بغية  ال�صحي،  احل��ج��ر  ل��رف��ع 
ت��وع��ي��ة امل��واط��ن��ني ب�����رسورة 
بجميع  ال��ت��ق��ي��د  و  االل���ت���زام 
الفريو�ض  من  الوقاية  و�صائل 
الذي  ال�صحي  احلجر  رفع  بعد 
طرف  من  لرفعه  التح�صري  يتم 
ال�����ص��ل��ط��ات ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ب��الد 
متابعة  جلنة  م��ع  بالتن�صيق 

 ، منه  احلد  و  الفريو�ض  انت�صار 
عرب  التقائها  خالل  من  ذلك  و 
باملواطنني  الرئي�صية  ال�صوارع 
وع����رب حم����الت اأ����ص���ح���اب 
و  االق��ت�����ص��ادي��ة  الن�صاطات 
التي  اخلدماتية  و  التجارية 
لتوعية  ن�صاطاتها،  ا�صتاأنفت 
يجب  التي  باالإجراءات  اجلميع 
احلجر  رفع  بعد  حتى  اتباعها 
�صحتهم.                                               على  حمافظة  كليا 
عبدالرحمن                                               بلوايف   

املبالغ  تزال  وال  الدولة  �رسفت 
م�صاريع  على  ال�صخمة   املالية 
ال�����رسف ال�����ص��ح��ي وحم��ط��ات 
القطاع  ه��ذا  واأول���ت  امل��ع��اجل��ة، 
جهداً  ت��دخ��ر  ومل  بالغة  اهمية 
�رسف  �صبكة  وج��ود  �صبيل  يف 
مل  انها  اال  ورقلة   بوالية  �صحي 
اىل  الهدف  هذا  بلوغ  من  تتمكن  

االآن. حد 
قارة  منطقة  من  كانت  العينة 
ورقلة  مدينة  و�صط  ال�صمالية 
ف��رغ��م ح��داث��ة م�����رسوع اع��ادة 

ال�صحي  ال�رسف  قنوات  �صبكة 
كو�صيدار   �رسكة  من طرف  املنجز 
�صنة،  اجنازه  على  مير  مل  الذي  و 
على  لقمان  دار  الت��زال  نه  اأ اإال  
�صوارع  معظم  حتولت  اين  حالها 
ال��ق��ذرة،  للمياه  ب��رك  اىل  احل��ي 
يهدد  ب��ات  ال���ذي  م���ر  االأ وه��و 
باملنطقة  القاطنني  �صحة  �صالمة 
الوبائية  الظروف  ظل  يف  خا�صة 
ج��راء  ال��ب��الد،  تعي�صها  ال��ت��ي 

كرونا. فريو�ض  تف�صي 
ت�رسيحهم  وخ��الل  امل��واط��ن��ون 

م�صوؤولية  حّملوا  التحرير  جلريدة 
ادوات  غياب  اىل  امل�رسوع  ف�صل 
امل�صوؤولون  عجز  التي  الرقابة 
االأمر  وهو  تفعيلها  عن  املحليون 
لطاملا  الذي  امل�رسوع  جعل  الذي 
ال�صرب  بفارغ  ال�صكان   انتظره 
معاناتهم  من  تخلي�صهم  اجل  من 
م��ع امل��ي��اه ال���ق���ذرة ل��ك��ن��ه ب��اء 
ه�صمه   رغ��م  ال��ذري��ع،  بالف�صل 

�صخمة. مبالغ 
وايل  امل��ت�����رسرون  ط��ال��ب  كما 
ال�صديق  بوبكر  ورقلة  والي��ة 

يف  حتقيق  فتح  ب�رسورة  بو�صتة 
املغ�صو�صة  امل�صاريع  هذه  مثل 
بال�صلب  تعود  ا�صبحت  التي 
حت�صني  عو�ض  يومياتهم،  على 
اىل  باالإ�صافة  معي�صتهم  ظروف 
ال�رسب  و  الرقابة  اأدوات  تفعيل 
املقاولني  ك��ل  ح��دي��د   م��ن  بيد 
هذه  مثل  اجن��از  يف  املتقاع�صني 

 . التنموية  امل�صاريع 
فا�صل بن  يو�صف 

م���وا����ص���ل���ة ل�����الإج�����راءات 
اليومية  امليدانية  االح��رتازي��ة 
م�����ن ال��وط��ن��ي  مل�����ص��ال��ح االأ
تف�صي  مل��واج��ه��ة  ب��غ��رداي��ة، 
امل�صتجد ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

تعلق  ما  خا�صة   ،  COVID19
االأ�صخا�ض  تنقل  مبراقبة  منه 
احلجر  فرتة  خالل  املركبات  و 
ال�����ص��ح��ي امل���ن���زيل اجل��زئ��ي، 
���ص��ج��ل��ت م�����ص��ال��ح ال�����رسط��ة 
االأخري  االأ�صبوع  خالل  بغرداية 
ماي   31 من  املمتدة  بالفرتة 
مراقبة   ،  2020 جوان   06 اإىل 
مركبة   554 و  �صخ�صا   763
عمليات  خالل  نارية  دراجة  و 
ال��ت��دخ��ل ال��ي��وم��ي ب��ال��ف��رتة 
بانخفا�ض  للحجر  املخ�ص�صة 
�صابيع  باالأ مقارنة  تدريجي 

. بقة ل�صا ا
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��راف��ق��ه��ا 
حت�صي�صية  خ��رج��ات  ي��وم��ي��ا 
ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
باالإجراءات  االلتزام  ب�رسورة 
ما  خا�صة  ال��الزم��ة  ال�صحية 
الواقي،  القناع  بارتداء  تعلق 
 159 ت��وق��ي��ف  ع��ن  ���ص��ف��رت  اأ
خ��رق  حم��ل  ك��ان��وا  �صخ�صا 
رخ�صة  دون  اجل��زئ��ي  للحجر 
متت  �صخ�صا   763 اإجمايل  من 
و�صع  مت  ح��ني  يف  مراقبتهم، 
نارية  دراجة   42 و  مركبة   70
اأ�صحابها  البلدية،  باملحا�رس 
خ��ال��ف��وا م�����ص��م��ون امل��ر���ص��وم 

امل��ت��ع��ل��ق مب��ن��ع ال��ت��ن��ق��ل خ��الل 
اجلزئي  للحجر  املحددة  الفرتة 
مقنع،  م��ربر  اأو  رخ�صة  دون 
 81 و  مركبة   473 جمموع  من 
بانخفا�ض  مراقبة،  نارية  دراجة 
 23 من  املمتدة  بالفرتة  مقارنة 

.2020 30 ماي  اإىل 
امل�صالح  ذات  ت�صهر  و  ه��ذا 
كافة  ت�صهيل  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ا 
بتنقل  املتعلقة  االإج�����راءات 
تلك  �صواء  اخلا�صة،  احل��االت 
احلائزين  بتنقالت  املتعلقة 
مم��ار���ص��ي  اأو  رخ�����ض،  ع��ل��ى 
بالدرجة  املكلفني  و  ال�صحة 
ال��وب��اء،  ه��ذا  مبواجهة  االأوىل 
ال��ن��ه��اري��ة  ال���ف���رتة  ح���ني  يف 
امل�صالح  مع  بالتن�صيق  ت�صهر 
املجتمع  فعاليات  و  املخت�صة 
خرجات  تنظيم  على  امل��دين 
م��ي��دان��ي��ة ل��ف��ائ��دة امل��واط��ن��ني 
ال��وق��وف  لغر�ض  ال��ت��ج��ار،  و 
االحتياطات  كافة  اتخاذ  على 
الالزمة،  الوقائية  و  ال�صحية 
خ��ا���ص��ة ال���ق���رارات االأخ���رية 
ل��زام��ي��ة ارت���داء  امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإ
التي  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال��ك��م��ام��ات 
قباال  اإ امل�صالح  ذات  �صجلت 
بهذا  االلتزام  و  املواطنني  من 
بالدرجة  يعود  الذي  االإج��راء، 
�صحتهم  ل��ف��ائ��دة  االأوىل 
ال�صحة  ق��ب��ل  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

. مية لعمو ا
.ع عامر  بن 

بالوالية  البيئة  مديرية  نظمت 
البيئة  دار  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
االأ�صبوع  هذا  بداية  منذ  بالوالية 
للبيئة  العاملي  باليوم  احتفاال 
كل  من  جوان   05 ي�صادف  الذي 
ال�صلطات  عليه  اأ�رسفت  �صنة، 
وايل  يتقدمهم  للوالية  املحلية 
واأقيمت  العربي،  بهلول  اأدرار 
 ، البيئة  بدار  االحتفال  مرا�صيم 
من  ت�صطريه  مت  برنامج  ح�صب 
وحتت  هذا  البيئة،  مديرية  طرف 
االمتنان  و  ال�صكر    (  : �صعار 
 ،) اجل��م��ال  ل��ن��ا  ي�صنعون  مل��ن 

تكرمي  بتقدمي  البيئة  دار  قامت 
 ( النظافة  مهند�صي  لكل  رمزي 
ر�صم  خالل  من   ) النظافة  عمال 
ع�صو  م���رية  اأ ف��اف��ة  للمتميزة  
البيئة  ل���دار  البيئي  ب��ال��ن��ادي 
لل�صيد  تقدميه  مت  ق��د  و  اأدرار، 
بني  وم��ن   اأدرار،  والي��ة  وايل 
باملنا�صبة  املقامة  الن�صاطات 
للجمعيات  تكرميات  و  معر�ض 
الوقائية  العماليات  يف  امل�صاركة 
كورو فريو�ض  انت�صار  من  للحد 
                                                                . نا
عبدالرحمن بلوايف    

على  عمر  ب��ل��دة  بلدية  ت��ع��رف 
تقرت  املنتدبة  الوالية  م�صتوى 
ع��دة،  تنموية  م�����ص��اري��ع  ���ص��ري 
املعي�صي  االإطار  لتح�صني  تهدف 
البلدية  رئي�ض  ح�صب   ، لل�صكان 
ال�����ص��ي��د ن���ور ال��دي��ن ن��وح��ة ، 
هذه  اأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
منها  ع��دد  ك��ان  التي  امل�صاريع 
حيث  ط��رف��ه  م��ن  معاينة  حم��ل 
لتفقد  له  �صانحة  الفر�صة  كانت 
ا�صتفادت  و   ، العمل  �صريورة 
برنامج  اطار  يف  عمر  بلدة  بلدية 

يخ�ض  فيما  اجلمهورية  رئي�ض 
بالتزود  الظل  مبناطق  التكفل 
لكل  الغاز  و  الكهرباء  ب�صبكة 
مت  حيث   : املحرومة  االأحياء  من 
للحي  الغاز  و  الكهرباء  اإي�صال 
كما   ،  202 غ��رب  االجتماعي 
من  النه�صة  �صمال  حي  ا�صتفاد 
اىل  باال�صافة  الغاز  و  الكهرباء 
و  قوق،  بقرية  م�صكنا   138 حي 
م�صكنا   50 التطوري  احلي  كذا 
�صيناء  ابن  تعاونية  و  عمر  ببلدة 
طور  يف  والعملية  عمر  ب��ل��دة 

القدمي  احلي  يعرف  كما   ، االجناز 
التطوري  احل��ي  و  االأم��ل  وح��ي 
تهيئة  ���ص��غ��ال  اأ ق���وق  ب��ق��ري��ة 
اأ�صغال  اىل  باال�صافة   ، عمرانية 
ع��ي��ادة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  تهيئة 
انطلقت  ..كما  الريفية  ال��والدة 
باملجمع  مطعم  اإجن���از  ���ص��غ��ال  اأ
 ، زروق��ي  البتدائية  املدر�صي 
تو�صعة  عملية  اىل  باالإ�صافة 
دحماين  ابتدائية  م�صتوى  على 
باإ�صافة  بقوق  ال��رح��م��ان  عبد 
مت�صل  �صياق  ويف   ، ق�صمني 

من  عمر  بلدة  بلدية  ا�صتفادت 
امل�صاريع  �صمن   - م�رسوعني 
عليها  ت�رسف  التي  القطاعية 
العمومية  اال���ص��غ��ال  م��دي��ري��ة 
تعبيد  و  تاأهيل  اإعادة   : متمثلة يف 
ال��ذي   309 ال��والئ��ي  ال��ط��ري��ق 
ببلدة   03 الوطني  الطريق  يربط 
تعبيد  و  تاأهيل  اإع��ادة   -  ، عمر 
بلدة  بني  الرابط  البلدي  الطريق 
 3.5 م�صافة  على  ق��وق  و  عمر 
الطرق... مفرتق  من  انطالقا  كلم 
التجاين    ن-ق- 

اجلمهورية  رئي�ض  اأن  من  بالرغم 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون ق��د ���ص��دد 
لقائهم  خالل  الوالة  مع  اللهجة 
لزمهم  اأ و   ، احلكومة  مع  االأخري 
و  للميدان  ال��ن��زول  ب�����رسورة 
املواطنني  الن�صغاالت  اال�صتماع 
بها  ال��ت��ك��ف��ل  خ��ل��ف  وال�����ص��ع��ي 
االولويات  ح�صب  مبداإ  بتطبيق 
والية  ان  اال  املتاحة  االمكانات  و 
هذه  من  م�صتثنية  باتت  ورقلة 

ت لتعليما ا
ب���دى ���ص��ك��ان امل��خ��ادم��ة  ح��ي��ث اأ
ب�رسورة  الكبري  مت�صكهم  بورقلة 

طرف  من  حقيقية  اإرادة  توفر 
اأجل  من  العمومية  ال�صلطات 
التنموية،  ملطالبهم  اال�صتجابة 
الواقع  اأر���ض  على  وجت�صيدها 
باحللول  اأ�صموه  م��ا  ع��ن  بعيدا 

. الرتقيعية 
ك��م��ا ط��ال��ب ���ص��ك��ان امل��خ��ادم��ة 
العاجل  التدخل  ب�رسورة  بورقلة 
الهيئة  على  االأول  للم�صوؤول 
اأجل  من   ، بالوالية  التنفيذية 
امل�رسوعة  ملطالبهم  اال�صتجابة 
�رسورة  مقدمتها  يف  تاأتي  التي 
خمادمة  بني  الرابط  طريق  تهيئة 

من  للطريق  اإ�صافة   ، بامنديل  و 
 ، املدنية  احلماية  اىل  80م�صكنا 
العريق  احلي  �صكان   اأبدى  كما 
الر�صيف  تهيئة  مبطلب  مت�صكهم 
ل��وان  وب��اأ اخل�����رساء  وامل�صاحات 
اجلو(  حرارة  من  )لتخّفف  فاحتة 
نابيب  اأ ال�صتعمال  اإ���ص��اف��ة   ،
للم�صاحات  اآڨوت(  )ڨوت  �صقي 
االأماكن  تو�صيع  مع  اخل�����رساء، 
اخل���������رساء ل���الن���ت���ف���اع ب��ه��ا، 
ال  ���ص��وؤ بعد  ج��اء  الطلب  وه��ذا 
بوجود  اأج��اب��وا  ال��ذي��ن  العمال 
وجود  عدم  �صامبل(و  )ك��ارالج 

ح�صب  ق���وت(  اآ ن��اب��ي��ب)ڨوت  اأ
الء. هوؤ

���ص��دد  ف��ق��د  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
امل���ت�������رسرون م���ن امل�����ص��اك��ل 
ال��الم��ت��ن��اه��ي��ة ب��ح��ي امل��خ��ادم��ة 
نارة  االإ ب�صبكة  دعمهم  ب�رسورة 
�صبح  من  النت�صالهم  العمومية 
وخم��ل��ف��ات ال��ظ��الم ال��دام�����ض ، 
املرحلة  يف  ننا  اأ علمنا  ذا  اإ خا�صة 
احل�رسات  تتكاثر  ال�صيفية،   
مطلب  ن�صيان  دون   ، ال�صامة 

بورقلة.. البلدي  املجل�ض  رحيل 
فا�صل بن  يو�صف 

م�سالح اأمن تندوف تكّثف من حمالتها 
التح�سي�سية حت�سريا للخروج من احلجر 

رغم حداثة م�سروع قنوات ال�سرف ال�سحي

القارة ال�سمالية بورقلة تغرق يف املياه القذرة

�سرطة غرداية توا�سل اإجراءاتها 
لل�سهر على احرتام احلجر املنزيل 

اجلزئي

مديرية البيئة بوالية اأدرار حتتفل باليوم 
العاملي للبيئة بالتن�سيق مع دار البيئة

م�ساريع تنموية لتح�سني االإطار املعي�سي ل�سكان بلدية بلدة عمربتقرت  

حي املخادمة بورقلة منوذج من �سيا�سة االإق�ساء والتهمي�ض والمباالة امل�سوؤولني
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حممد علي 
-----------------

ب��اأن  امل�����ص��وؤول  ذات  اأو���ص��ح  و 
ل�صد  ت���ي  ت���اأ امل��ن��ا���ص��ب  ه���ذه 
ع��دة  يف  امل�����ص��ج��ل  ال��ع��ج��ز 
تب�صة  ب��والي��ة  اخت�صا�صات 
املر�صى  جتنيب  ع��ل��ى  ع���الوة 
ال��والي��ات  اإىل  التنقل  م�صقة 
مفيدا  العالج،  لتلقي  املجاورة 
الطبية  التخ�ص�صات  هذه  ب��اأن 
اخل�صو�ض  وج��ه  على  تتمثل 
طب  و  الباطنية  االأم��را���ض  يف 
و  الكلى  اأم��را���ض  و  ال��ع��ي��ون 

ال�صدرية. االأمرا�ض 
ب��اأن  امل��ت��ح��دث  ذات  اك��د  ك��م��ا 
على  تعمل  املحلية  ال�صلطات 

ت��وف��ري ك��ل ال��ظ��روف امل��وات��ي��ة 
ممكن  ع��دد  اأك���رب  ال�صتقطاب 
كل  من  املخت�صني  االأطباء  من 
فيما  خا�صة  ال��وط��ن  والي���ات 

الوظيفية. بال�صكنات  يتعلق 
اأفاد  ال�صحية  املن�صاآت  وب�صاأن 
تتوا�صل  االأ�صغال  ب��اأن  بلعيد 

م�صتوى  على  "جيدة"  بوترية 
لل�صحة  موؤ�ص�صات   5 ور�صات 
اإجن���ازه���ا عرب  ج���ار  اجل���واري���ة، 
ذات  يف  كا�صفا  بلديات  ع��دة 
اأ�صغال  ا�صتكمال  عن  ال�صدد 
ق�صم  وت��رم��ي��م  تهيئة  اإع����ادة 
اال���ص��ت��ع��ج��االت ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة 

يف  املتخ�ص�صة  اال�صت�صفائية 
عبد  خالدي  والطفولة  االأمومة 
والتي  الوالية  بعا�صمة  العزيز، 
نهاية  قبل  ا�صتالمها  املنتظر  من 

اجلارية. ال�صنة 
ال�صيد  ذك��ر  اآخ��ر،  �صياق  يف  و 
و  ال�صحة  ق��ط��اع  ب���اأن  بلعيد 
عن  ا�صتفاد  بتب�صة  ال�صكان 
مل�صتثمر  ت�صامنية  هبة  طريق 
املن�رسم،  االأ�صبوع  خالل  خا�ض 
جمهزة  اإ���ص��ع��اف  ���ص��ي��ارة  م��ن 
ال�رسوري  الطبي  العتاد  باأحدث 
مت  بهم  التكفل  و  املر�صى  لنقل 
العمومية  للموؤ�ص�صة  توجيهها 
ال�صبوكي  حممد  اال�صت�صفائية 

. يعة ل�رس با

تعزز قطاع ال�سحة و ال�سكان بوالية تب�سة منذ مطلع ال�سنة اجلارية 2020 بتوظيف 30 طبيبا يف عديد التخ�س�سات بهدف 
�سمان تكفل اأف�سل باملر�سى ح�سب ما اأفاد به املدير الوالئي للقطاع ال�سعيد بلعيد.

منذ مطلع ال�سنة اجلارية

يف  امل��دون��ة  ال��ت��ق��دي��رات  ك�صفت 
الطبية  للم�صالح  االأويل  التقرير 
م�صدر  اأن  عن  وزو،  تيزي  لوالية 
عرث  ال��ذي  النمر  بعو�ض  ح�رسة 
بداية  املواطنني  اأحد  قبل  من  عليه، 
اأوري��ر  قرية  يف  اجل��اري  االأ�صبوع 
والية  جنوب  احلمام  عني  باأعايل 
تيزي وزو، لي�ض حمليا، واإمنا احل�رسة 
يرجح وبن�صبة تفوق 90 باملائة، اأنها 
املواطنني  اأح��د  ط��رف  من  نقلها  مت 
تعرف  التي  املجاورة  الواليات  من 
احل�رسة  لهذه  ع��ادي   غري  انت�صارا 
�رسح  ال�صدد،  هذا  ويف  اخلطرية. 
لدى  الوقاية  مب�صلحة  م�صوؤول 
وزو،  تيزي  لوالية  ال�صحة  مديرية 

البيولوجية  العلوم  يف  واالأخ�صائي 
اأولعمارة اإيدير، اأن هذا الطرح يبقى 
غري موؤكد  ب�صفة ر�صمية، وذلك يف 
انتظار انتهاء التحقيق الوبائي، الذي 
املوؤ�ص�صة  م�صالح  من  كل  با�رسته 
احلمام  عني  العمومية  اال�صت�صفائية 
بالتن�صيق مع م�صالح النظافة لذات 
غاية  اإىل  يزالون  ال  الذين  البلدية، 
اأوري��ر  قرية  يف  متواجدين  اليوم 
ال�صطياد  م�صيدة  و�صع  اأجل  من 
كانت  التي  العملية  وهي  احل�رسة، 
املن�رسم،  الثالثاء  يوم  �صابقا  مقررة 
اإال اأن �صوء االأحوال اجلوية حال دون 

ذلك.
ق/و

بتيزي وزو

حتقيق وبائي يك�سف عن احتمال نقل 
ح�سرة بعو�ض النمر من واليات جماورة

�صجلت م�صالح االأمن لوالية بجاية  
خالل   العمومي  االأم��ن  جم��ال  يف 
2020 ما عدده  �صهر ماي من �صنة 
ويرجع  ج�صمانيا،  مرور  حادث   18
اإىل  وقوعها  يف  االأ�صباب  اأغلب 
ت�صجيل  مت  حيث  الب�رسي،  العن�رس 
اأ�صيبوا  جريحا  و22  واح��د،  قتيل 

بجروح متفاوتة. 
املرورية   الوقاية  قامت م�صالح  كما 
منها  جزافية،  غرامة   715 بتحرير 
النارية،  بالدراجات  متعلقة   134
خوذة  ارت��داء  بعدم  تتعلق  اأغلبها 
اأو  الوثائق  تقدمي  ع��دم  اأو  االأم��ن 
 58 اإىل   اإ�صافة  اخلطرية،  املناورة 
جنحة   17 منها  م��روري��ة،  جنحة 
اأغلبها  النارية  بالدراجات  خا�صة 
التاأمني  �صهادة  ب��ان��ع��دام  تتعلق 
اإىل  اإ�صافة  ال�صياقة،  ورخ�صة 

ت�صجيل �صحب 638 رخ�صة �صياقة، 
منها 264 خا�صة بالدراجات النارية، 
خمالفات  اأ�صحابها  ارتكب  حيث  
الفوري لرخ�صة  ال�صحب  ت�صتوجب 
277 مركبة  ال�صياقة، كما مت و�صع 
املح�رس،  يف  نارية  دراج��ات   03 و 
اإجراءات  ملواقيت  املخالفني  خا�صة 
باالإ�صافة  اجلزئي،  ال�صحي  احلجر 
اإىل مراقبة 11211 مركبة و 1145 
االأ�صناف،  من خمتلف  نارية  دراجة 
اخلرجات  فعدد  للرادار  بالن�صبة  اأما 
امليدانية قدر ب� 12 خرجة على اإثرها 
مت حترير 169 خمالفة تتعلق بتجاوز 
االأخري  يف  قانونا،  املحددة  ال�رسعة 
من  احلد  هو  املن�صود  الهدف  يبقى 
توؤذي   اأ�صحت  التي  املرور  حوادث 

حياة الكثريين يوميا.
 ك/ت 

ت�سجيل  18 حادث مرور و�سحب 638  
رخ�سة �سياقة  ببجاية خالل �سهر ماي

تقدمي 7 اأ�سخا�ض اأمام وكيل اجلمهورية مبحكمة اخلروب ق�سنطينة
الق�صائية لالأمن  ال�صبطية  اأحالت   
ما�صيني�صا  اخل��ارج��ي  احل�����رسي 
وكيل  على  اخل��روب   دائ��رة  باأمن 
اخلروب  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
امراأتان،   بينهم  من  اأ�صخا�ض   07
لغر�ض  اإجرامية  �صبكة  �صكلوا 
�صد  جنح  و  ج��ن��اي��ات  ارت��ك��اب 
ملحاولة  املمتلكات،  و  االأ�صخا�ض 
طائلة  حتت  �رسقة  مركبة،   �رسقة 
بي�صاء  اأ�صلحة  با�صتعمال  التهديد 
،بتوافر  ال�صاد�ض  ال�صنف  م��ن 
ا�صتح�صار  و  اجلناة  تعدد  ظروف 
لت�صهيل  حم��رك  ذات  مركبات 
هوية  انتحال  و  الهروب،  و  التنقل 
يف  حكم  قيد  �صاأنها  م��ن  الغري 

للغري.   العدلية  ال�صوابق  �صحيفة 
تاريخ  اىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
اإث��ر ب��الغ من  04 ج��وان اجل��اري 
تواجد  بخ�صو�ض  املواطنني  اأح��د 
و  رونو25   ن��وع   م��ن  مركبتني 
على  نارية  دراج��ة  و  بيجو207  
م�صتوى املنطقة  )اأن N( من القطب 
ال�صكني اجلديد �رسيح ما�صيني�صا، 
اأ�صخا�ض  جمموعة  متنها  على 
املكاملة  تلقي  ف��ور   ، م�صبوهني 
تنقلت عنا�رس االأمن احل�رسي اىل 
عني املكان و مبجرد و�صولهم، تبني 
�صاحب  على  اعتدت  الع�صابة  اأن 
مركبة من نوع مر�صيد�ض و �صلبت 
ات�صح  االخ��ري  هذا  ممتلكاته،  منه 

البالد  ب�رسق  والية  من  ينحدر  اأنه 
�رسح  حيث  اآخر  ب�صخ�ض  مرفوقا 
حتت  ال�رسقة،  لفعل  تعر�ض  ان��ه 
اأ�صلحة  با�صتعمال  التهديد  طائلة 
خناجر(  و  تقليدية  )�صيوف  بي�صاء 
اأن  بعد  االأ�صخا�ض  ذات  طرف  من 
منه  �ُصلب  حيث   ، فتاة  ا�صتدرجته 
�صنتيم  مليون   84 قدره  مبلغ مايل 
مبا�رسة  لتتم   ، نقاالن  هاتفان  و 
االبحاث و التحريات و التي ُكللت 
اأقل من �صاعة من حتديد هوية  يف 
يعمل  ال��ذي  فيهم  امل�صتبه  اأح��د 
اأف   ( باملنطقة  بناء  كحار�ض ور�صة 

F( مبا�صيني�صا... 
االأخري  هذا  توقيف  مت  مبداهمتها  و   

من  �رسكائه  من   04 اإىل  اإ�صافة 
جزء  ا�صرتجاع  مع  فتاتان  بينهم 
 ، امل�����رسوق  امل��ايل  املبلغ  من  ه��ام 
جمموعة  و  حمظور  اأبي�ض  �صالح 
رفقة  حتويلهم  ليتم  نقالة  هواتف 
االم��ن  م��ق��ر  اىل  امل�����ص��ب��وط��ات 
احل�����رسي الت��خ��اذ االإج�����راءات 
التحقيق  يف  موا�صلة   ، القانونية 
املعمق، مت حتديد هوية م�صتبه فيهما 
املركبة  �صاحب  اأحدهما   ، اآخرين 
امل�صتعملة يف   207 بيجو  نوع  من 
و  توقيفهما  ليتم  ال�رسقة  عملية 
احل�رسي،  االأمن  مقر  اىل  حتويلها 

ال�صتكمال االجراءات مع حجز
 املركبة.                         علجية عي�ض

�سرطة بلعبا�ض تكّثف من ن�ساطاتها التح�سي�سية لفائدة اأ�سحاب املحالت التجارية
التدريجي   جت�صيدا ملخطط اخلروج 
مرحلتني  على  املمتد  احلجر  م��ن 
والذي �صيتم مبوجبه اإ�صتئناف بع�ض 
التجارية  و  االقت�صادية  الن�صاطات 
كثفت  جزئية،  ب�صفة  اخلدمية  و 
بلعبا�ض  �صيدي  والية  اأمن  م�صالح 
من حمالتها التح�صي�صية والتوعوية 
املتعاملني  و  التجار  لفائدة  املوجهة 
تذكريهم  مت  حيث   ، املواطنني  و 
اليقظة  مبوا�صلة  االلتزام  ب�رسورة  
وروح  ���رسام��ة  بكل  واالم��ت��ث��ال 

تدابري  و  لربوتوكوالت  امل�صوؤولية 
التباعد  منها   ، ال�صحية  الوقاية 
والتطهري  النظافة  االجتماعي، 
العامة،  املنتظم للمحالت واالأماكن 
اأنها  اعتبارا  الواقية  االأقنعة  ارتداء 
على  للق�صاء  الكفيلة  الو�صائل  من 

تف�صي جائحة كوفيد 19- .

 و...حجز 81 دراجة نارية 
ال ميلك اأ�سحابها رخ�ض 

القيادة والتاأمني

�صنتها  التي  املراقبة  مكنت حمالت 
بلعبا�ض  �صيدي  والية  اأمن  م�صالح 
اأ�صحاب  ا�صتهدفت  والتي  موؤخرا 
 81 حجز  من  النارية،  ال��دراج��ات 
اأ�صحابها  توفر  لعدم  نارية   دراجة 
الالزمة،  القانونية  الوثائق  على 
خا�صة ما تعلق منها بوثائق التاأمني، 
موؤهلة  �صياقة  رخ�صة  حيازة  وعدم 
وكذا  النارية،  ال��دراج��ات  بقيادة 
ع��دم و���ص��ع اخل���وذة وغ��ريه��ا من 
حتريرها  مت  التي  االأخرى،  املخالفات 

املحجوزة،  الدراجات  �صائقي  �صد 
النارية  ال��دراج��ات  بع�ض  اأن  كما 
طرف  م��ن  ال�رسقة  يف  ت�صتعمل 
حيث  ق�صائيا،  امل�صبوقني  بع�ض 
بع�ض  ب��ارت��ك��اب  اأف��راده��ا  ي��ق��وم 
منها  خا�صة  االإجرامية  االأع��م��ال 
والفرار  اخلطف  اأو  بالن�صل  ال�رسقة 
ال�صيقة  ال�صوارع  عرب  متنها  على 
على  املمنوعة  امل��رور  حم��اور  اأو 

ال�صيارات، واالفالت من املالحقة.
م.رم�صاين

املتورطون منهم حار�ض ور�سة بناء و امراأتان احرتفتا اال�ستدراج و االعتداء

حق  يف  الفرن�صية  اجلرائم  بني  من 
حمرقة  هناك  اجل��زائ��ري  ال�صعب 
من  اكرث  مرور  رغم  الن�صيان  تابى 
حمرقة  وقوعها  على  ون�صف  قرن 
اوالد رياح ببلدية النقمارية منطقة 
الظهرة �رسق والية م�صتغامن،  من 
ارتكبها  التي  احل��رب  جرائم  اكرب 
االحتالل الفرن�صي على يد ال�صفاح 
بلي�صي   والتي جرت يوم 18 جوان 
قبائل  اإح��رق  مت  حيث   1845 عام 
و  الفرا�صيح  مغارة  يف  رياح  اوالد 
والية  الظهرة  جبال  يف  ال�صبيح 
احلقيقية  الهولوكو�صت  م�صتغامن؛ 
تبعتها  و  العامل  ي�صرتعنها  التي 
حمارق اخرى على يد اجلرنال بيجو 

و �صانتارنو ال�صفاح

ارتكب   ،1845 جوان   18 يوم  يف 
اأكرب  اإحدى  الفرن�صي  اال�صتعمار 
اجلزائر.  يف  االإن�صانية  �صد  جرائمه 
الفرن�صي  اجل��ي�����ض  ق���ادة  وك���ان 
يف  احل��روب  تاريخ  يف  ال�صباقني 
واالإب���ادة  احل��رق  ''غ���رف  ابتكار 
بعد  ي�صمى  اأ�صبح  وما  اجلماعية'' 
احلرب العاملية الثاين ب�''املحارق''، 
يف  �صنعاء  كجرمية  ت�صّنف  التي 
حيثياتها  يف  ملا  الب�رسية  تاريخ 
كرمه  ال��ذي  لالإن�صان  اإذالل  من 
يف  وجعله  وتعاىل  �صبحانه  الله 
بيجو  اجل��رنال  اأمر  اإذ  خلقة  اأح�صن 
بيلي�صي  BUGEAUDالعقيد 
�صكان  مبالحقة   PELISSIER
قاوموا  الذين  ري��اح،  اأوالد  عر�ض 

العقيد  فقام  اال�صتعماري،  الغزو 
اأوالد  قبيلة  ب��اإب��ادة  ب�''ب�صاطة'' 
هلع  حالة  يف  ف��رت  التي  ري���اح، 
امل�صتعمر  جيو�ض  بط�ض  من  وفزع 
اآمن،  مكان  عن  تبحث  الفرن�صي، 
الفرا�صيح  م��غ��ارة  اإىل  فلجاأت 
بدوابها واأنعامها، والقليل من الزاد 
يف  تقع  التي  .املغارة  القبائل  واملاء 
مبنطقة  وعر  جبلي  مرتفع  اأ�صفل 
الواقعة  نقمارية  مبنطقة  الظهرة، 
80 كلم.  بعد  م�صتغامن، على  �رسق 
و�صد  بغلق  بيلي�صي  ال�صفاح  فقام 
الق�ض  و  باحلطب  املغارة  منافذ  كل 
و التنب و �صب الكربيت، ثم اأ�رسم 
ملدة  لهيبه م�صتعال  بقي  التي  النار 
اإبادة جماعية  النتيجة  24 �صاعة. و 

لقبيلة كاملة يتجاوز تعددها 1200 
حاول  الذي  االإجرامي  ن�صمة.الفعل 
عليه  الت�صرت  الفرن�صي  اال�صتعمار 
و�صّوره  والو�صائل،  الطرق  ب�صتى 
اأنه حادث حرب عابر للتقليل  على 
من حجم اجلرمية، التي ُتعّد من اأكرب 
الفرن�صي  اال�صتعمار  جرائم  واأفظع 
�صنة   132 مدى  على  اجلزائر  يف 
من التواجد الغا�صم ومازال   املوقع 
الن�صب  وك��ذا  ري��اح  اوالد  ب��دوار 
يف  تد�صينه  مت  ال��ذي  التذكاري،  
ي�صهد  م��ازال  الثمانينات   اواخ��ر 
كِمن  املواطنني  زيارات  من طرف 
ذلك  يف  الق�صد  و  املناطق  �صتى 
اال�صتدمار  ب�صاعة  على  االط��الع 
الفرن�صي.             �صليمان بن قناب

 حمرقة اأوالد رياح بلدية النقمارية مب�ستغامن  جرمية يف حق االإن�سانية

ال�رسطة  عنا�رس  متكنت 
والي��ة  ب��ام��ن  الق�صائية 
امل�صتبه  توقيف  من  غليزان 
القتل،  جرمية  ارتكابه  يف 
التي راح �صحيتها �صاب يف 
ام�ض  اول  ليلة  العمر  مقتبل 
االثنني و الذي تعر�ض لعدة 

م�صتوى  على  ح��ادة  باآلة  طعنات 
فارق  حيث  برمادية  بحي  ال�صدر 
احلياة مبا�رسة بعد و�صوله م�صلحة 
حممد  مب�صت�صفى  اال�صتعجاالت 
دقائق  الوالية،  بعا�صمة  بو�صياف 

التي  البليغة  اجل��روح  نتيجة  فقط 
امل�صتبه  ان  العلم  مع  لها  تعر�ض 
ملعرفة  للتحقيق،  حاليا  يخ�صع 
مالب�صات  و  احلقيقية  االأ�صباب 

اجلرمية .
ابو ع�صام

توقيف امل�ستبه فيه يف ارتكابه جرمية 
قتل بحي برمادية بغليزان 

املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
ح�صيلتها  يف  خن�صلة  ل��والي��ة 
املنق�صي  م��اي  ل�صهر  االجمالية 
عملية   1211 اجلارية،  ال�صنة  من 
اج��الء  مت  فيما  ت��دخ��ال  و1214 
�صجلت  كما   1228، وا���ص��ع��اف 
اما  وفيات   06 ن�صاطاتها  �صمن 
فقد  احل��وادث  خمتلف  بخ�صو�ض 
�صجلت  مروريا  حادثا   75 اأح�صت 
 98 وا�صابة  وفيات   04 خاللهم 

ويف  خمتلفة  ب��ج��روح  �صخ�صا 
حريقا   85 ت�صجيل  مت  فقد  احلرائق 
اية  دون  �صخ�صا   12 فيها  ا�صيب 
املختلفة  عملياتها  ويف  تذكر.  وفاة 
�صمن  امل�صالح  ذات  �صجلت  فقد 
عملية و851   795 الن�صاطات  هذه 
و14  �صخ�صا   95 وا�صابة  تدخال 
22 ال�  تدخالتها  جمموع  ،يف  وفاة 
                                                                 .74
ونا�ض لزهاري

ِاإ�سابة 95 �سخ�سا و14 وفاة  و58 
حريقا بخن�سلة 



االحتاد اجلزائري يتم�سك 
بعدم الك�سف عن موعد 

ا�ستئناف الدوري

حممد فار�ض ينتظر خطوة 
كبرية يف الدوري االإيطايل

ـــ�ان جــريــزمــان، جنم  ـــط اأكــــد اأن
الت�قف  فرتة  اأهمية  بر�صل�نة، 
عرب  الذي  ال�قت  يف  له،  بالن�صبة 
ل�ي�س  ب�صفاء  �صعادته  عــن  فيه 

�ص�اريز من االإ�صابة.
ت�صريحات  يف  جــريــزمــان  وقـــال 
"م�ندو  ــة  ــف ــي ــح ــص � ــا  ــه ــت ــل ــق ن
"نريد  االإ�صبانية:  ديب�رتيف�" 
ط�يل  وقت  مر  لقد  الع�دة،  حًقا 
لقد  ر�صمية،  مباراة  لعبنا  اأن  منذ 

امل�اجهة  لــهــذه  اأنف�صنا  ــا  ــددن اأع
)ماي�ركا( جيًدا".

ــات  ــاري ــب وو�ـــصـــف جــريــزمــان امل
لرب�صل�نة  الــلــيــجــا  يف  املتبقية 
بالنهائية، قائاًل: "من املهم اأن تبداأ 
نحن  جيًدا،  الـ11  النهائيات  هذه 
نظهر  اأن  وناأمل  ذلــك  اإىل  نتطلع 

ب�صكل جيد".
وعن ت�قف الن�صاط لثالثة اأ�صهر، 
ال�صخ�صي،  امل�صت�ى  "على  ــال:  ق

لقد  ــة،  ــراح ال اإىل  بحاجة  كنت 
مرت 5 �صن�ات منذ اأن ح�صلت على 
اأنا  وج�صدًيا  عقلًيا  ط�يلة،  راحة 
من  متكنت  لقد  جيدة،  حالة  يف 
االآن  واأنـــا  بالعائلة،  اال�صتمتاع 

جاهز للغاية".
ــن الــتــدريــب يف كــامــب نــ�،  ـــا ع اأم
بع�س  غريًبا  كــان  "لقد  ف�ا�صل: 
اجلمه�ر،  ــ�د  وج عــدم  يف  ال�صيء 
ذلك  على  نعتاد  اأن  علينا  ولكن 

اأمتكن  اأن  الرائع  من  كان  ال��صع، 
من اللعب فيه مرة اأخرى".

عودة �سواريز

�صعادته  ــن  ع ــان  ــزم ــري ج وعـــرب 
"ل�ي�س  قــائــاًل:  �ــصــ�اريــز،  بــعــ�دة 
الفارق  اأحــدث  ــذي  ال الــهــداف  ه� 
لي�نيل،  مع  الرائعة  املباريات  يف 
ــي  دواع ــن  وم ــه،  ــي اإل ا�صتقنا  لقد 
العب  لدينا  يــكــ�ن  اأن  ــروري  ــص �
ي�صاعدنا  و�ص�ف  امل�صت�ى،  بهذا 

بالتاأكيد".
من  الــقــلــيــل  ــــت  راأي "لقد  وزاد: 
ــــــاين،  ـــــــدوري االأمل ـــات ال ـــاري ـــب م
بـــدون عــنــاق �صيء  االحــتــفــاالت 
روؤيــة  اجلميل  من  ولكن  غريب، 

كرة القدم مرة اأخرى".
التت�يج  يف  بر�صل�نة  فر�س  وعن 
"م�صرينا  جريزمان:  اأكد  بالليجا، 
 11 نلعب  اأن  وعلينا  اأيــديــنــا،  يف 
�صنك�ن  وبالتايل  جيدة،  مــبــاراة 
للف�ز  ا�صتعداد  اأبطاال، ونحن على 

واال�صتمتاع".
مهًما  ا  �صخ�صً اأك�ن  اأن  "اأريد  واأمت: 
وخارجه،  امللعب  ويف  الفريق،  يف 
واأ�ــصــاعــد  ــدم  ــق ال بــكــرة  ا�صتمتع 

زمالئي يف الف�ز يف كل مباراة".

ــدن  اإي البلجيكي  النجم  ا�صتعاد 
مدريد  ريال  نادي  جناح  ــازارد،  ه
اأخرى،  مرة  ابت�صامته  االإ�صباين، 
الفريق  تدريبات  اإىل  ع�دته  بعد 
حــالــيــًا  ي�صتعد  ــــذي  ال ــــــدداً،  مجُ
بعد  الليغا،  مناف�صات  ال�صتئناف 
اأن ت�قف الن�صاط الريا�صي ب�صبب 

فريو�س ك�رونا اجلديد.
الن�صاط  ت�قف  هـــازارد  وا�صتغل 
املا�صي،  مار�س  �صهر  منذ  الريا�صي 
مع  ومت�ا�صل،  جدي  بنح�  وعمل 
الذي  التدريبي  الربنامج  التزام 
باملنزل،  ــ�ده  وج اأثناء  يف  و�صعه 
نتيجة  ال�صحي  احلــجــر  ب�صبب 
جعله  ما  ك�رونا،  فريو�س  تف�صي 
الفني  للجهاز  �صارة  مفاجاأة  ي�صكل 
ـــدان،  ــد بــقــيــادة زي ــدري ــال م ــري ل

بح�صب �صحيفة "اآ�س" االإ�صبانية.
ــم املـــــدرب الــفــرنــ�ــصــي زيــن  ــظ ون
ـــدان مــبــاراة وديـــة بني  الــديــن زي
العبي ريال مدريد، واأتى التعليق 
ــازارد  ه اإيــدن  اأن  على  باالإجماع 
اأن  بعد  النارية"،  "الدراجة  مثل 
وتعافى  البدنية  لياقته  ا�صتعاد 
لها  تعّر�س  التي  االإ�صابة  من  متامًا 
يف اخلام�س من مار�س املا�صي، حتى 
حار�س  ك�رت�ا،  تيب�  م�اطنه  اإن 
يبلي  "اإنه  عــنــه:  ــال  ق "امللكي"، 
اإىل  بالًء جيداً وفاجاأين. لقد عاد 
اإيقاعه مرة اأخرى، ويبدو يف حالة 
للقتال  اإليه  نحتاج  ونحن  جيدة، 

من اأجل لقب الليغا".
و�صكلت ع�دة هازارد اإىل تدريبات 
ريال مدريد خرباً �صعيداً جلماهري 
م��صم  اأن  ظّنت  التي  "امللكي"، 
انتهى،  قد  البلجيكي  النجم 
حتى  ــار  ــظ ــت االن وعــلــيــهــم 
العام القادم، ب�صبب ق�له 

يف نهاية مار�س املا�صي بعد اإ�صابته 
الريال  مع  االأول  "م��صمي  الق�ية: 
�صيئًا.  �صيء  كــّل  لي�س  لكن  �صّيئ، 
�صيحكم  واجلميع  التكّيف،  اأحاول 

علّي يف عامي الثاين هنا".
اأنه  يظن  نف�صه  ــازارد  ه يكن  ومل 
 2019/2020 �صيع�د للعب يف م��صم 
بعد اإ�صابته الق�ية يف مار�س/ اآذار 
الريا�صي  الت�قف  لكن  املــا�ــصــي، 
اجلديد  كــ�رونــا  فــريو�ــس  ب�صبب 
للنجم  الــكــبــرية  الفر�صة  �صّكل 
البلجيكي، من اأجل اإزالة االإحباط 
من تراجع م�صت�اه وتعّر�صه الأكرث 
بقمي�س  له  عام  اأول  يف  اإ�صابة  من 
اإىل  بق�ة  عاد  حتى  مدريد،  ريال 
اجلميع،  اإعجاب  ونال  التدريبات، 

وعلى راأ�صهم زيدان.
باأنه  منه  املقربني  هــازارد  واأخــرب 
امل�اجهات  جميع  يف  اللعب  يريد 
الدوري  يف  مدريد  لريال  الباقية 
قال  �صقيقه  اإن  حتى  االإ�ــصــبــاين، 

بلجيكا  يف  املحلية  االإعالم  ل��صائل 
للع�دة  متحّم�س  امللكي  جنــم  اإن 
حدث  ومــا  املقبل،  الــفــرتة  خــالل 
معه يف امل��صم االأول يف ت�صل�صي عاد 
اأخرى مع الريال،  اإىل التكرار مرة 
وجهت  حينها  البل�ز  جماهري  الأن 
يف  لكنه  مــ�ــصــتــ�اه،  ــن  ع اأ�صئلتها 
العبي  اأف�صل  اأحد  اأ�صبح  النهاية 
لكرة  املمتاز  االإنكليزي  الـــدوري 

القدم.
اأثناء  يف  املت�ا�صل  للعمل  ونتيجًة 
هازارد  ظهر  الطبي،  احلجر  فرتة 
وهذه  التدريبات،  يف  جيد  ب�صكل 
طريق  يف  االأوىل  خــطــ�تــه  ــي  ه
التي  زيــدان،  ت�صكيلة  اإىل  ع�دته 
الليغا،  مناف�صات  لــعــ�دة  ت�صتعد 
ومــنــافــ�ــصــة الـــغـــرمي الــتــقــلــيــدي 
بــر�ــصــلــ�نــة عــلــى الــلــقــب املــحــلــي، 
امل�صاركة  يف  رغبته  اإىل  باالإ�صافة 
دور  اإياب  يف  �صيتي  مان�ص�صرت  �صد 

الـ)16( بدوري اأبطال اأوروبا.

يف  �صاهده  من  جلميع  هازارد  واأكد 
زيدان  نظمها  التي  ال�دية  املباراة 
اآخر،  ك�كب  من  اأنــه  العبيه،  بني 
الفريق  يف  العب  اأف�صل  و�صيك�ن 
قال  اأن  بعد  املقبلة،  الفرتة  خالل 
"الدراجة  مثل  اإيــدن  عن  اجلميع 
جماهري  تنتظر  لذلك  النارية"، 
يع�د  جنمها  �صاهدة  مجُ مدريد  ريال 
ــدرب  امل ت�صكيلة  اإىل  اأخـــرى  ــرة  م
اأن  املمكن  ــن  م ـــذي  ال الفرن�صي، 
ي�م  االأول  اللقاء  يف  عليه  يعتمد 

االأحد املقبل �صد اإيبار.
قــرار  االآن  ينتظر  اجلميع  لكن 
البلجيكي  الــنــجــم  حـــ�ل  زيــــدان 
�صيعتمد  كان  واإذا  ــازارد،  ه اإيدين 
االأوىل  امل�اجهة  يف  اأ�صا�صيًا  عليه 
يف  بدياًل  به  �صيدفع  اأو  اإيبار،  �صد 
جاهزاً  يك�ن  حتى  الثاين،  ال�ص�ط 
�صد  التالية  املباراة  يف  باملئة   100

فالن�صيا.

االإيطايل  االحتاد  اأقرَّ 
ام�س  الـــقـــدم،  ــرة  ــك ل
االأربـــعـــاء، تــعــديــاًل يف 
لـــ�ائـــح نــ�ــصــخــة املــ��ــصــم 
اإيطاليا؛  كاأ�س  من  احلايل 
بــ�ــصــبــب اأزمـــــة فــريو�ــس 

ك�رونا.

�صب�رت"  "ت�ت�  �صحيفة  وبح�صب 
االأ�ص�ط  اإلغاء  مت  فقد  االإيطالية، 
االإ�صافية، يف حال انتهاء املباريات 
مبا�صرًة  اللج�ء  و�صيتم  بالتعادل، 
ــح مـــن عــالمــة  ــي ــرتج لـــركـــالت ال

اجلزاء.
جــاء هــذا االقــرتاح يف ظل ع�دة 

ت�قف  فــرتة  من  االأنــديــة  جميع 
للجاهزية  ال��ص�ل  وعدم  ط�يلة، 
اللج�ء  يتم  اأن  على  بعد،  الكاملة 
حل�صم  الرتجيح  لركالت  مبا�صرة 

الفائز.
يــ�ــصــتــ�ــصــيــف  اأن  املــــقــــرر  ومـــــن 
اجلمعة  م�صاء  ميالن  ي�فنت��س، 

ميالن،  ــرت  اإن يحل  بينما  املقبل، 
�صيًفا على ناب�يل ي�م ال�صبت.

ميالن  بني  الــذهــاب  مــبــاراة  كانت 
ويــ�فــنــتــ��ــس، انــتــهــت بــالــتــعــادل 
ا�صتطاع  فيما  فريق،  لكل  بهدف 
ناب�يل اإحلاق الهزمية باإنرت خارج 

ملعبه بهدف دون رد.

العيار  من  مفاجاأة  اإ�صبانية  اإعالمية  تقارير  فجرت 
الثقيل، حيث ك�صفت عن طرح ا�صم الدويل اجلزائري 
االإيطايل،  ناب�يل  لنادي  االأي�صر  الظهري  غالم  ف�زي 
حمتمل  كبديل  اال�صباين  مدريد  ريــال  طاولة  على 
للدويل الربازيلي مار�صيل�، يف حال رحيله عن النادي.
اأن  اال�صبانية،  �صنرتال”  “ديفن�صا  �صحيفة  وك�صفت 
خليفة  مراقبة  ي�ا�صل  مدريد  ريــال 
مار�صيل�، وظهر م�ؤخرا ا�صم الدويل 
كمر�صح  غالم  فــ�زي  اجلزائري 
اهتمام  اأن  اإىل  م�صرية  حمتمل، 
الالعب  بخدمات  امللكي  الفريق 
وكيل  اإىل  ــ�د  ــع ي ـــري  ـــزائ اجل
الذي  مينديز،  خ�رخي  اأعماله 
اإيطاليا  يف  الريال  ل�صالح  يعمل 
مع  طيبة  جد  عالقة  وتربطه 
الـــرئـــيـــ�ـــس بـــرييـــز، 
ـــالم  ـــل غ ـــع مـــــا ج
ح�صابات  يدخل 
“القلعة  نــــادي 

اإليه  لالنتقال  بجدية  املر�صحني  ــن  وم البي�صاء” 
ال�صائفة القادمة.

ريال  مع  م�صتقبله  يف  االآن  حلد  مار�صيل�  يف�صل  ومل 
ومــرة  تــارة  البقاء  يف  رغبته  يبدي  حيث  مــدريــد، 
يف  م�صاركاته  ــدم  ع ب�صبب  بالرحيل  يــلــ�ح  ـــرى  اأخ
الفرتة االأخرية، قبل ت�قف الدوري اال�صباين ب�صبب 
جائحة ك�رونا، رحيل النجم الربازيلي عن الريال ال 
حمالة �صيف�صح املجال اأمام الدويل اجلزائري لاللتحاق 

بكتيبة زين الدين زيدان، يف حال م�افقة االأخري.
�صفقة  الإنهاء  م�صتعد  الريال  فاإن  امل�صدر  ذات  وح�صب 

انتقال غالم مقابل 15 ملي�ن ي�رو.
 5 مبلغ   2014 ــام  ع يف  ــع  دف قــد  نــابــ�يل  نـــادي  وكـــان 
بخدمات  للف�ز  الفرن�صي  اإيتيان  ل�صانت  ي�رو  ماليني 
�صع�دا  �صهدت  لالعب  ال�ص�قية  القيمة  اأن  غري  غالم، 
�صاروخيا بعد ذلك لت�صل ملبلغ 25 ملي�ن ي�رو، قبل اأن 
 18 تعرف هب�طا حادا يف الفرتة االأخرية لت�صل ملبلغ 
ملي�ن ي�رو، وذلك ب�صبب ابتعاده عن اأج�اء املباريات.
االيطايل  اجلن�ب  نــادي  ت�صكيلة  يف  غالم  يظهر  ومل 
اأمــام  امل�اجهة  منذ  وبالتحديد  امل��صم،  هــذا  كثريا 

الدوري  من  ال�صابع  االأ�صب�ع  مناف�صات  �صمن  ت�رين� 
االإيطايل.

اجلديد  ـــدرب  امل ح�صابات  مــن  نهائيا  ــالم  غ وخـــرج 
لناب�يل جينارو غات�زو الذي اأعرب عن رغبته يف �صم 
على  يك�ن  قد  االأي�صر،  الظهري  مركز  يف  جديد  العب 

الغالب الي�ناين ك�ن�صتانتين��س ت�صيميكا�س.
يف  االأندية  بعديد  اأي�صا  ارتبط  غالم  ا�صم  اأن  يذكر 
يف  وليل  لي�ن  واأوملبيك  مار�صيليا  اأوملبيك  مقدمتها 
فرن�صا وواتف�رد ووي�صت هام يف اإجنلرتا وم�ؤخرا نادي 
�صف�فه  لتق�ية  اأي�صا  ال�صاعي  الرتكي،  فرنبات�صي 
فرتة  خالل  االأي�صر  الظهري  مركز  يف  جديد  بالعب 

االنتقاالت القادمة.
مباراة   179 ر�صيده  يف  ــري  ــزائ اجل الظهري  وميلك 
بقمي�س بطل اإيطاليا يف منا�صبتني اأ�صهم خاللها يف 28 

هدفا ما بني �صناعة وت�صجيل.
وتعر�س غالم الإ�صابة خطرية على م�صت�ى ركبته يف 
�صهر ن�فمرب من نف�س ال�صنة، وه� ما جعله يبتعد عن 
املالعب لفرتة ط�يلة ما اأثر ب�صكل �صلبي على اإمكاناته 

البدنية والفنية.

ــــرت  ــــ�ت ت
ــة  ــالق ــع ال
مرة اأخرى 

ـــــــــــــدويل بــــــني  ال
الدين  جمال  ــري،  ــزائ اجل
نادي  واإدارة  العمري،  بن 
بعد  الــ�ــصــعــ�دي،  ال�صباب 
“اخل�صر”  مدافع  قــام  اأن 
اإىل  �ـــصـــكـــ�ى  بـــتـــقـــدمي 
لكرة  الــــدويل  االحتــــاد 
على  احــتــجــاجــا  ــدم  ــق ال
فــريــقــه  اإدارة  قـــيـــام 
مالية  عق�بة  بت�صليط 
األــف   180 ـــ�ازي  ت عليه 
ــرث  اأك خ�صم  ــع  م دوالر، 
راتبه  من  املئة  من   50 من 
ب�صبب جائحة ك�رونا دون 
االجــتــمــاع  اأو  ا�صت�صارته 
معه، كما تن�س عليه ق�انني 
ما  العاملية،  الكروية  الهيئة 
ا�صتحالة  اأخـــرى  ــرة  م يــ�ؤكــد 
مع  “اخل�صر”  �ــصــخــرة  بــقــاء 

ال�صباب مل��صم اآخر.
ال�صع�دية  “عكاظ”  �صحيفة  قالت 

اإىل  ب�صك�ى  تقدم  العمري  بن  اإن 
الفيفا احتجاجا على ما قامت به 

وت�صمنت  ال�صباب،  نادي  اإدارة 
االأوىل  مــهــمــتــني،  نــقــطــتــني 
خ�صم اأكرث من 50 من املئة من 
جائحة  خملفات  ب�صبب  راتبه 
ك�رونا دون اللج�ء اإىل معرفة 

به  ت��صي  كما  وم�قفه،  راأيــه 
ال�صع�دي  االحتاد  وحتى  الفيفا 

على  ــدا  اأك واللذين  القدم،  لكرة 
بالرتا�صي  التفاق  الت��صل  �صرورة 

النقطة  هــذه  بخ�ص��س  الالعبني  مــع 
ق�ية  العمري  بن  �صدمة  وكانت  بالتحديد، 

اجتماع  من  ا�صتثني  الذي  ال�حيد  الالعب  كان  الأنه 
لبحث  الفيدي�  بتقنية  الالعبني  مع  ال�صباب  اإدارة 
فتتعلق  الثانية  النقطة  اأما  الرواتب،  تخفي�س  م�صاألة 
بخ�ص��س  االإدارة  عليه  �صلطتها  التي  املالية  بالعق�بة 
م�قع  يف  الر�صمي  ح�صابه  على  له  �صابقة  ت�صريحات 
من  ف�صح  والتي  “اإن�صتغرام”،  االجتماعي  الت�ا�صل 
وقــدرت  ال�صع�دي،  ال�صباب  اإدارة  ممار�صة  خاللها 

نح�  اأي  دوالر،  األف  بـ180  املالية  العق�بة 
3.4 ماليري �صنتيم، وه� ما مل يتقبله 

املدافع اجلزائري.
الطرفني  بــني  العالقة  وكــانــت 
بعد  كــبــري  ب�صكل  تــدهــ�رت 
ـــن الـــعـــمـــري يف  ــة ب ــارك ــص ــ� م
التحق  حيث   ،2019″ “كان 
املحدد  املــ�عــد  عــن  مــتــاأخــرا 
يف  اأرجعت  الأ�صباب  بفريقه، 
اإدارة  متاطل  اإىل  الفرتة  تلك 
م�صتحقات  ت�ص�ية  يف  ال�صباب 
يت�اجد  ــذي  ال املتاألق،  مدافعها 
على راأ�س قائمة اأكرث الالعبني طلبا 

يف الدوري ال�صع�دي حاليا.
وانتقل بن العمري �صاحب الـ30 عامًا اإىل نادي 
�صطيف،  وفــاق  من  قادمًا   2016 ج�يلية  يف  ال�صباب 
 ،2021 جـــ�ان  حتى  “اللي�ث”  مــع  بعقد  ويــرتــبــط 
امل��صم،  هذا  ال�صع�دي  بالدوري  مباراة   12 يف  و�صارك 
اإدارة  مع  �صدام  يف  دخــل  قد  “اخل�صر”  مدافع  وكــان 
عن  نارية  بت�صريحات  خروجه  بعد  ال�صباب،  نــادي 
تعر�صه للمعاملة ال�صيئة من م�ص�ؤويل “اللي�ث”، ما اأنباأ 

باقرتاب رحيله.

يف  اجلــزائــري،  ــدويل  ال املدافع  ان�صجم 
بن  رامي  م�ن�صنغالدباخ،  ب�رو�صيا  نادي 
االأملاين،  الــدوري  مع  ب�صه�لة  �صبعيني، 
رغم تغرّي اللغة والثقافة ومنط العمل، 
ل�صبكة  ت�صريحات  يف  اأو�صحه  مثلما 
املنتخب  عن  حتدث  كما  �صي"،  بي  "بي 
اجلزائري، الذي منحه االأول�ية املطلقة 

على االأندية.
م�ن�صنغالدباخ  ب�رو�صيا  مدافع  وك�صف 
اأفريقيا  اأمم  بكاأ�س  تت�يجه  تاأثري  عن 
�صّرح:  حيث  االأندية،  مع  م�ص�اره  على 
يف  اأفريقيا  بلقب  التت�يج  لك  "ي�صمح 
مــا ي�صاف  ــ�  ــاء مبــ�ــصــتــ�اك، وه ــق االرت

فهذا  قيمتك،  ــن  م ــع  ــرف وي ل�صجّلك 
مع  االن�صجام  حتقيق  يف  �صاعدين  مــا 

فريقي".
الق�صية  يف  مبكراً  �صبعيني  بن  وف�صل 
ــة الـــتـــي تـــ�اجـــه الــالعــبــني  ــك ــائ ــص ــ� ال
االأفـــارقـــة، لــتــزامــن مــ�عــد كــاأ�ــس اأمم 
كان�ن  يناير/  �صهر  يف  املقبلة  اأفريقيا 
من  عليهم  اأنديتهم  و�صغط  ــاين،  ــث ال
فكان  املنتخبات،  دعـــ�ة  رفــ�ــس  اأجـــل 
االأنــديــة  اأن  "اأعلم  بــالــقــ�ل  �صريحًا 
�صتق�م بتع�ي�س الالعبني امل�صاركني يف 
تظهر  اأن  عليك  فيجب  اأفريقيا،  كاأ�س 
ب�صكل مميز وباأرقام جيدة، لت�صرتجع 

مكانتك االأ�صا�صية".
�صاأت�ّجه  عني،  باحلديث  "اأّما  واأكـــد 
املنتخب  مع  واجباتي  لت�صريف  مبا�صرة 
اال�صتدعاء،  اأتلقى  عندما  اجلــزائــري 
هذا  يف  ق�صية  اأو  م�صكل  اأي  ي�جد  فال 

امل��ص�ع".
وقعت  حادثة  �صبعيني  بن  رامي  وروى 
ب�رو�صيا  لــنــادي  الفني  املــديــر  مــع  لــه 
بداياته  يف  روز،  مارك�  م�ن�صنغالدباخ، 
تعك�س  التي  احلادثة  وهي  الفريق،  مع 
"اأ�صعر  فقال  االأملانية،  االأندية  ان�صباط 
باأن ال��صع ممل يف اأملانيا مقارنة بفرن�صا 

)يق�صد النظام املّتبع يف العمل(".

ب�رو�صيا  مع  م�ص�اري  بداية  "يف  واأردف 
يف  ــراً،  ــاأخ ــت م و�صلت  م�ن�صنغالدباخ 
ــدّرب،  امل يل  فقال  اثنتني،  اأو  منا�صبة 
اأملانيا،  يف  ــت  اأن فرن�صا،  يف  ل�صت  الي�م 
تاأخري  �صبب  بــاأن  له  �صرحت  وعندما 
لي�س  هذا  اإّنه  يل  قال  لالزدحام،  يع�د 
قبل  �صاعة  اخلــروج  علّي  واإّن  م�صكلة، 

ال�قت املعتاد".
فرتة  اإىل  حديثه  يف  �صبعيني  بن  وعاد 
ا�صتئناف  �صبقت  الــتــي  التح�صريات 
نتدرب  "كنا  فك�صف  الــدوري،  مباريات 
يف مم�عات ت�صّم العبني فقط، وكنت 
بــاأن  ف�صعرت  ـــ�رام،  ت مارك��س  رفقة 
حت�ّصنت  ال��صعية  لكن  غريب،  ــر  االأم
بعدها، ف�صرنا 4 ثم 5 العبني، ومل يكن 
يحق لنا االلتقاء باأ�صخا�س اآخرين، كان 

االأمر �صيئًا".
املدافع  �صفة  اجلــزائــري  النجم  ــذ  واأخ
متريرات  وقّدم  �صّجل  اأن  بعد  الهّداف، 
اأنني  "علمت  ذلــك  عن  فعّلق  حا�صمة، 
مل  لكن  اللعب،  فر�صة  على  �صاأح�صل 
 3 ـــدم  ـــداف واأق اأه  5 اأ�ــصــّجــل  اأن  اأتــ�قــع 
لن  اأنني  واأعــدكــم  حا�صمة،  متــريــرات 

اأ�صيع فر�صة ت�صجيل املزيد".
رغبة  اجلزائري  ت�صريحات  وعك�صت 
باملناف�صة  امل�صاركة  يف  االأملـــاين  ناديه 
اأ�صابيع   4 قبل  املقبل،  امل��صم  االأوروبية 
"الب�ند�صليغا"،  مباريات  اختتام  عن 
كثرياً  تقّدم  مي�نخ  "بايرن  اأن  فاأو�صح 
اأندية  ثالثة  و�صنناف�س  الرتتيب،  يف 
خارج  االأقــل  على  ناٍد  و�صيك�ن  اأخــرى، 
ه�  اأيــن  اأرى  وال  اأوروبـــا،  اأبطال  دوري 

ال�صبب لنك�ن نحن هم �صيئ� احلظ".

جريزمان: نخو�ض 11 نهائيا.. وا�ستقنا اإىل �سواريز

غالم بديل حمتمل ملار�سيلو يف الريال مقابل 15 مليون يورو!

بن العمري ي�سكو اإىل الفيفا ويورط ال�سباب ال�سعودي

بن �سبعيني: اجلزائر اأولوية ومدربي مل يرحمني

هازارد دراجة الريال النارية عائد اإىل الواجهة

اإلغاء االأ�سواط االإ�سافية بكاأ�ض اإيطاليا

التحلي  على  القدم،  لكرة  اجلــزائــري  ــاد  االحت اأ�صر 
الن�صاط  ا�صتئناف  مــ�عــد  يخ�س  فيما  بال�صرية 

الريا�صي املت�قف منذ �صهر مار�س/اآذار.
وقال االحتاد اجلزائري يف بيان عرب م�قعه الر�صمي، 
و�صائل  عدة  من  طلبات  تلقيه  "اإثر  االأربعاء:  الي�م 
لعدم  القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد  يتاأ�صف  اإعالم، 
عن  معل�مات  تقدمي  من  احلا�صر  ال�قت  يف  متكنه 
القدم،  ــرة  ك ن�صاط  ال�صتئناف  املتخذة  الــتــدابــري 
ال�صباب  وزارة  اإىل  نقلها  قبل  بتجهيزها  يق�م  والتي 

والريا�صة  للم�صادقة".
هذه  بتعميم  �صيق�م  باأنه  االحتــاد  "ي�ؤكد  واأ�ــصــاف: 
وو�صائل  القدم  كــرة  لالعبي  واإتاحتها  التدابري، 
ال�صلطات  قبل  من  عليها  امل�صادقة  مبجرد  االإعــالم، 

املعنية".
ال�صباب والريا�صة، كانت  اأن وزارة  اإىل  جتدر االإ�صارة 
بروت�ك�ل  بتجهيز  املحلية  االحتـــادات  طالبت  قد 
الن�صاط  ال�صتئناف  حت�صبا  عليه  للم�صادقة  �صحي، 

الريا�صي، ف�ر رفع اإجراءات احلجر ال�صحي.

كان اجلناح اجلزائري حممد فار�س جنم �صبال مر�صحا 
اإ�صابته  اإنرت ميالن، لكن  بق�ة لالنتقال اإىل العمالق 
فر�صة  االآن  ميلك  اأنه  اإال  ال�صفقة،  عرقلت  الط�يلة 

قطع خط�ة كبرية يف الدوري االإيطايل.
قبل  مباراتني  اآخر  يف  للعب  عامًا(   24( فار�س  وعاد 
غاب  اأن  بعد  كــ�رونــا،  اأزمـــة  ب�صبب  امل��صم  ت�قف 
طيلة امل��صم ب�صبب اإ�صابة بقطع يف الرباط ال�صليبي 

للركبة.
على  االآن  وركـــز  ــابــة،  االإ�ــص حمنة  فــار�ــس  ـــاوز  وجت
تكهنات  ظل  يف  ممكن،  �صكل  باأف�صل  امل��صم  اإنــهــاء 
املهدد  ناديه  عن  بالرحيل  مريكات�(  )كالت�ص�  م�قع 

بالهب�ط واالنتقال اإىل في�رنتينا يف امل��صم املقبل.
اإنرت  �صفقة  متاثل  ال  في�رنتينا  خط�ة  اأن  ورغــم 
الأن  اجلزائري،  للنجم  جيدة  حمطة  لكنها  ال�صائعة، 
اأندية  كربى  اأنظار  حمط  كان�ا  لطاملا  الفي�ال  جن�م 

اإيطاليا والعامل يف العق�د االأخرية.
امللياردير  ت�يل  مع  في�رنتينا  طم�حات  زادت  كما 
اأن  ويريد  املا�صي،  العام  النادي  رئا�صة  ك�مي�ص�  روك� 
يح�ل الفريق اإىل مناف�س على االألقاب، حتى اأنه مل 

يخِف حلمه بالتعاقد مع لي�نيل مي�صي يف امل�صتقبل.
اأن  بعد  بفار�س،  ال�حيد  املهتم  في�رنتينا  يبدو  وال 
مع  ت�ا�صل  الالعب  وكيل  اأن  االإيطايل  امل�قع  اأو�صح 
اإنرت ميالن قاب ق��صني من  اأي�صًا. وكان  نادي ت�رين� 
ي�رو،  ملي�ن   15 نح�  مقابل  اإ�صابته  قبل  فار�س  �صم 
لكن �صاء القدر اأن تتعطل ال�صفقة قبل ت�قيع العقد.

هكذا رّد ناٍد اأملاين على 
م�سجع األغى ع�سويته ب�سبب 

العن�سرية

كوتينيو يتفاو�ض مع ناد 
اإجنليزي

متى وكيف �سيعود 
م�سجعو "الليغا" اإىل 

املالعب؟

رئي�ض اأتلتيكو: ملعبنا 
حتت ت�سرف ريال مدريد

من  عــرّب  ر�صميًا،  بيانًا  ــاين  االأمل ماينز  نــادي  اأ�صدر 
املعجبني  ــد  اأح األغى  اأن  بعد  �صعادته،  عن  خالله 
اأن  النادي، يف �صابقة غريبة من املمكن  ع�ص�يته يف 

تك�ن قد حدثت الأول مرة يف عامل كرة القدم.
فاإن  االإ�صبانية،  "ماركا"  ل�صحيفة  تقرير  وح�صب 
ال�صخ�س املذك�ر اأثار خالفًا، بعد اأن اتهم ناديه ب�صّم 
ال�صمراء،  الب�صرة  اأ�صحاب  الالعبني  من  كبري  عدد 
اإلغاء  ليقرر  العن�صرية،  الت�صريحات  بهذه  واأدىل 

ع�ص�يته يف النادي.
م�اقع  يف  �صفحاته  ـــدى  اإح عــرب  امل�صجع،  وكــتــب 
"منذ عدة اأ�صهر مل اأمتكن من  الت�ا�صل االجتماعي: 
حتديد م�قفي مع هذا النادي. فاأ�صبح لدّي انطباع 
االأملــاين.  الــدوري  من  بــداًل  اأفريقيا  كاأ�س  يف  باأنني 
�صكل  باأي  عن�صريًا  ل�صت  لكنني  قادم،  ه�  ما  اأعرف 
يكفي.  هذا  ولكن،  ذلك.  من  اأ�صتاء  اأنا  االأ�صكال.  من 
االأ�صابيع  يف  اللقاءات  بداأت  التي  الت�صكيلة  ظهرت 
يتم  ال  اأملانيا  وم�اهب  �صمر.  العبني  بت�صعة  املا�صية 

منحهم فر�صة".
"عادة  فيه:  كتب  ر�صمي  بيان  يف  النادي،  رد  وجاء 
اأع�صائنا  اأحــد  بــاأن  ن�صمع  عندما  بالقلق  ن�صعر  ما 
النادي. ومع ذلك، فهنا  اإلغاء ع�ص�يته يف  يرغب يف 
قررنا  احلايل،  ال��صع  �ص�ء  يف  بالعك�س.  االأمر  كان 
اأحد  من  تلقيناه  اإلغاء  اإ�صعار  من  ــزاء  اأج م�صاركة 

اأع�صائنا )ال�صابقني( االأ�صب�ع املا�صي".
عندما  العن�صرية  "ت�لد  بيانه،  يف  النادي،  واأ�صاف 
ما  �صخ�س  ي�صف  عندما  فقط  لي�س  اأفكارها،  تنت�صر 
نعم،  احلدوث.  نادر  اأمر  وه�  عن�صري،  باأنه  نف�صه 
نادينا.  مع  م�قفك  حتديد  ميكنك  ال  حق  على  اأنت 
اأخرى  خ�صائ�س  اأي  اأو  الب�صرة  ل�ن  لنا،  بالن�صبة 
بب�صاطة ال تلعب دوراً. كل ما يهمنا ه� اأن �صخ�صًا ما 

ي�صارك قيمنا".
وو�صف النادي احلجة باأنها غري مقب�لة، واأ�صار اإىل 
االأع�صاء  اإقناع  عادة  حماوالته  من  الرغم  على  اأنه 
لن  احلالة  هذه  يف  اأنــه  اإال  ع�ص�يتهم،  اإلغاء  بعدم 

يعار�س هذا القرار.

عن  االأربعاء،  ام�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
بر�صل�نة  العب  ك�تيني�،  فيليب  الربازيلي  اقرتاب 
امل��صم  يف  وجهته  حتديد  من  مي�نخ،  لبايرن  املعار 

اجلديد.
بنهاية  مي�نخ  بايرن  اإىل  ك�تيني�  اإعــارة  وتنتهي 
اإىل  لال�صتماع  بر�صل�نة  وي�صتعد  ــاري،  اجل امل��صم 
اأنــديــة  مــن  ومعظمها  ل�صمه،  املــقــدمــة  الــعــرو�ــس 

الربميريليج.
فــاإن  الكتال�نية،  "�صب�رت"  �صحيفة  وبح�صب 
خدمات  على  للح�ص�ل  ـــرب  االأق يبدو  ني�كا�صل 
النادي  ملكية  نقل  اقرتاب  ظل  يف  خا�صة  ك�تيني�، 

اإىل �صندوق اال�صتثمار ال�صع�دي.
وت�ا�صل  تط�رت  االأمــ�ر  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت 
بك�تيني�  املحيطني  مع  بالفعل  ني�كا�صل  م�ص�ؤول� 

ملعرفة مدى ا�صتعداد الالعب الإبرام تلك ال�صفقة.
ولفتت اإىل اأن ك�تيني� يتفاو�س بالفعل مع ني�كا�صل 

ح�ل �صروط ال�صفقة املحتملة.
ــــرث مـــن نـــاٍد  ــام اأك ــم ــت ومــــع اه
اإجنـــلـــيـــزي بــ�ــصــم كــ�تــيــنــيــ�، 
الع�دة  يف  نف�صه  ه�  ورغبته 
لــلــربميــريلــيــج، تــعــد فــر�ــس 

نظًرا  ل�صمه،  االأكـــرب  ني�كا�صل 
ــة الــتــي  ــي ــرائ ــص ــ� لـــلـــقـــدرات ال

ــيــتــمــتــع بـــهـــا الــــنــــادي،  �ــص
ي�صبح  بـــــاأن  وطــمــ�حــه 
باإبرام  اإجنلرتا  كبار  بني 

�صفقات �صخمة.
"فران�س  ملة  وذكــرت 

ني�كا�صل  اأن  ف�تب�ل" 
مع  بالفعل  ت�ا�صل 

للتعرف  بر�صل�نة 
عـــــلـــــى �ـــصـــعـــر 

ك�تيني�.

بعد اأن اأعطت احلك�مة االإ�صبانية ال�ص�ء االأخ�صر 
و"الليغا"،  الريا�صي  الن�صاط  ا�صتئناف  اأجــل  من 
االأبــ�اب  خلف  املقبل،  اخلمي�س  يــ�م  من  بداية 
املغلقة، بداأ العمل االآن ين�صّب على اإمكانية ال�صماح 
للجماهري بدخ�ل املالعب، قبل نهاية هذا امل��صم.
الكتال�نية،  ديب�رتيف�"  "م�ندو  ل�صحيفة  ووفقًا 
ال�صماح  وهــي  عليها  العمل  يــتــّم  خطة  هــنــاك 
للجماهري بالع�دة اإىل املدرجات، بداية من تاريخ 
تاريخ  مع  �صيتزامن  وذلك  حزيران،  ي�ني�/   29
اإ�صبانيا،  ت�صهدها  التي  الــطــ�ارئ  مرحلة  نهاية 
ب�صبب  العامل  يعي�صها  التي  ال�صحية  االأزمة  ب�صبب 

جائحة فريو�س ك�رونا.
امل�افقة  �صتتم  القرار  هذا  باأّن  ال�صحيفة،  واأفادت 
مل�س  مــن  عليه  م�صادق  قــانــ�ن  مب�جب  عليه 
احلالة  تــطــ�رات  على  بناء  االإ�ــصــبــاين،  الــــ�زراء 
فريو�س  انت�صار  ومــدى  امل�صابني  لعدد  ال�بائية 
البالد،  يف  كــبــرياً  تراجعًا  ي�صهد  ــذي  ال كــ�رونــا، 

مقارنة باالأ�صهر الثالثة ال�صابقة.
كما اأنه بح�صب االتفاق �صيتم ال�صماح بدخ�ل ثلث 
اجلماهري، اأي بن�صبة 30 % من الطاقة اال�صتيعابية 
بر�صل�نة  نادي  �صيتمكن  املثال  �صبيل  على  للملعب، 
م�صجع  ــف  األ  30 ا�صتقبال  مــن  الـــدوري،  مت�صدر 
مبلعبه "كامب ن�" يف اآخر ثالث مباريات يف "الليغا" 
اأتلتيك�  التي �صتلعب يف ي�لي�/ مت�ز، و�صتك�ن �صد 
مباراة  اآخر  هي  التي  واأ�صا�ص�نا،  اإ�صباني�ل  مدريد، 

بامل��صم.
ي�صمل  لن  القرار  هذا  اأن  كذلك  التقرير  وك�صف 
بل  القدم،  لكرة  االإ�صباين  الــدوري  مباريات  فقط 
تعميمه  يتم  اأن  على  ال�صلة،  كرة  مباريات  كذلك 

على ريا�صات ون�صاطات اأخرى مع مرور ال�قت.

�صرييزو،  اإنريكي  فتح 
ــتــيــكــ�  رئـــيـــ�ـــس اأتــل

مــــدريــــد، الــبــاب 
مدريد  ريال  اأمام 
ــــتــــخــــدام  ال�ــــص
الــروخــي  معقل 
بــــالنــــكــــ��ــــس، 

"واندا  مـــلـــعـــب 
ميرتوب�ليتان�".

للعب  الريال  ويخطط 
هذا  املتبقية،  املــبــاريــات 

"األفريدو  ملعب  على  امل��صم، 
اخلــا�ــس  �صتيفان�"  دي 

ــه الــــرديــــف،  ــق ــري ــف ب
اأعـــــمـــــال  ظــــــل  يف 

"�صانتياج�  تط�ير 
برنابي�".

ــة  ــي ــان ــك لـــكـــن اإم
حــــــــ�ــــــــصــــــــ�ر 
اجلــــــمــــــاهــــــري 

ــات، يف  ــاري ــب ــم ــل ل
النادي  ــ�ؤرق  ت قد  املت�قع،  عن  مبكر  وقــت 

امللكي.
وح�ل هذا االأمر، قال �صرييزو يف ت�صريحات 
الي�م  االإ�صبانية،  "ماركا"  �صحيفة  نقلتها 

ل�ي�س  خ��صيه  مع  ظه�ره  خالل  االأربعاء، 
"هل  االإ�صبانية:  العا�صمة  عمدة  اأملــيــدا، 
الأرد  قناعي  �صاأخلع  واندا؟  ملعب  �صاأوؤجر 

عليكم".
واأ�صاف: "يجب اأال يك�ن هناك اأي �صك، يف 
اأن امللعب �صيك�ن حتت ت�صرف ريال مدريد 

اإذا اأرادوا".
ي�صجع  الذي  اأمليدا  قال  ال�صياق،  نف�س  ويف 
املرة  هذه  تك�ن  "لن  بالنك��س:  الروخي 
له  مــبــاراة  اأول  لعب  فاأتلتيك�  االأوىل، 
الربنابي�،  يف   )1996-1997( م��صم  يف 
قيد  كان  كالديرون  في�صنتي  ملعبه  الأن 

االإن�صاء".
"بالتايل، اإذا مل تكن هناك م�صكلة  واأردف: 
الأتلتيك� يف ذلك، فلن تك�ن هناك اأي اأزمة 

ا بالن�صبة للجماهري". اأي�صً
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
----------------------------

من  او�صلو  اتفاقيات  ع��ن  التخلي 
ايل  يدفعنا  اال�رسائيلي  االحتالل  قبل 
ملء  واإع��ادة  الوطني  العمل  ���رسورة 
ال�صلطة  اط��ار  يف  ال�صيا�صي  الفراغ 
الفل�صطينية التي كانت نتاجا وا�صتحقاقا 
العمل  و�رسورة  او�صلو  ملرحلة  طبيعيا 
الوطنية  اال�صرتاتيجية  و�صع  على 
بناء  الإع��ادة  ال�صمويل  الوطني  للنهج 
حتت  والواقعة  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات 
اجلديدة  املرحلة  مع  يتوافق  مبا  االحتالل 
واحلفاظ على وحدة املوقف الفل�صطيني 
ال�صعب  ت�صفية  ملوؤامرات  والت�صدي 

الفل�صطيني.
على جمموعة  ال�صيطرة  يريد  االحتالل 
يف  للفل�صطينيني  جتمع  بها  يعي�ض 
دولة غزة وحتى  ومترير  الغربية  ال�صفة 
يرف�ض جمرد م�صمى الدولة ويريد فقط 
�رسقة االر�ض وتدمري امل�رسوع الوطني 
الدعم  خطة  اط���ار  يف  الفل�صطيني 
وهذا  القرن  ب�صفقة  امل�صماة  االمريكي 
االتفاقيات  كل  عن  التخلي  ايل  يدفعنا 
االمنية وال�صيا�صية التي وقعتها منظمة 

مما  االحتالل  مع  الفل�صطينية  التحرير 
او�صلو  قبل  ما  مربع  ايل  املنطقة  يعيد 
على  احلقائق  وم��ع  املقايي�ض  وبكل 
ايل  ال�صلطة  حتول  من  بد  ال  االر���ض 
حتت  دولة  لتكون  الفل�صطينية  الدولة 
املتحدة  االمم  العرتاف  ووفقا  االحتالل 
ان  و���رسورة  فل�صطني  دولة  بع�صوية 
ل�صمان  ال�رسيعة  القرارات  اتخاذ  يتم 
الوطني  والن�صال  ال�صمود  حماية 
اع��ادة  على  وال��ع��م��ل  الفل�صطيني 
ايل  ال�صلطة  لتحول  خطط  وو�صع 
يف  الدولة  موؤ�ص�صات  وبناء  الدولة 
الف�صائل  من  اجلميع  م�صاركة  اط��ار 
واالأحزاب ال�صيا�صية يف بناء موؤ�ص�صات 
الوطني  املجل�ض  عقد  خالل  من  الدولة 
ت�رسيعية  �صلطة  اعلى  الفل�صطيني 
منظمة  موؤ�ص�صات  وتفعيل  فل�صطينية 
ال�رسعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير 
والوحيد لل�صعب الفل�صطيني وبيت كل 
الفل�صطينيني اينما تواجدوا ولعل اهمية 
بناء ا�صرتاجتية وطنية تاأخذ على عاتقها 
على  واحلفاظ  االحتالل  عن  االنفكاك 
اجلميع  مهمة  هو  الوطنية  االجن��ازات 
االجناز  هذا  واأهمية  القادمة  املرحلة  يف 

ال��ذي  االح��ت��الل  على  الطريق  يغلق 
ي�صعى ايل وجود فراغ �صيا�صي لي�صنع 
التحرير  منظمة  ع��ن  بديلة  هياكل 
التعامل معها  الفل�صطينية وي�صعى ايل 
وحتويل الق�صية الفل�صطينية من حقوق 
ان�صانية  ق�صية  جم��رد  ايل  �صيا�صية 
وتقدمي م�صاعدات مالية واأدوية وتغذية 
لل�صكان فواقع احلال يتطلب من اجلميع 
التاأكيد على احلقوق الفل�صطينية واحلق 
امل�صري  تقرير  يف  الفل�صطيني  لل�صعب 
فل�صطني  دول��ة  قيام  ع��ن  واالإع����الن 
واالأوروبية  العربية  ال��دول  واع��رتاف 
�صفرها  وج��واز  الفل�صطينية  بالدولة 
واالإجراءات الكفيلة بتحويل هذه الدول 
معه  تتعامل  �صيا�صي  واقع  ايل  املحتلة 
الدول وفقا لالعرتاف الدويل والقانوين 

بال�صعب الفل�صطيني وحقوقه.
الفل�صطيني  الن�صال  م�صتويات  ان 
�صواء  م�صتويات  ع��دة  على  تنطلق 
امل�صتوى  او  الوطني  امل�صتوى  كانت 
هذه  حم�صلة  ويف  ال��دويل  او  العربي 
امل�صتويات العمل وفق ا�صرتاتيجية بناء 
ال�صعب  وحماية  الفل�صطينية  الدولة 
ملخططات  والت�صدي  الفل�صطيني 

وم���وؤام���رات  العن�رسية  االح��ت��الل 
التكتل  ي�صعى  التي  واخلنوع  الت�صفية 
تطبيقها  ايل  اال�رسائيلي  العن�رسي 
وفر�صها كحل نهائي غري قابل للنقا�ض 
�رسكاء  لي�ض  هم  فهوؤالء  التحاور  او 
يعملون  هم  بل  ال�صالم  �صناعة  يف 
ن�رس  يف  وي�صاهمون  عن�رسية  بكل 
ال�صعب  على  والعدوان  الكراهية  ثقافة 
الفل�صطيني وحرمانه من اب�صط حقوقه 

يف العي�ض بكرامة وعدالة واإن�صانية.
القوة  لغة  ايل  يعرف  ال  االحتالل  ان 
�صفقة  لتطبيق  ي�صعى  فهو  والهيمنة 
واالإره��اب  التطرف  تخدم  التي  القرن 
بان  احلقيقة  تبقى  ولكن  اال�رسائيلي 
الفل�صطيني  فل�صطني هي ملك لل�صعب 
له  ميكن  ال  العدو  ه��ذا  مت��ادى  ومهما 
لل�صعب  التاريخية  احلقوق  من  النيل 
عزمية  من  ينال  ان  وال  الفل�صطيني 
القادر على �صنع  ال�صعب  هذا  واإ�رسار 
احلق  وقوة  ب��اإرادة  والتعامل  املتغريات 
واال�صتقالل  احلرية  م�صرية  ملوا�صلة 
وتقرير امل�صري فمهما طال الزمن ال ميكن 
الفل�صطيني  ال�صعب  ارادة  ينالوا من  ان 

الفل�صطينية. وح�صارته  وحقوقه 

الفل�سطيني الوطني  العمل  واإ�سرتاتيجية  الوطنية  الر�سالة 

االإ�رسائيلي   االحتالل  ق��وات  داهمت 
اأ�صبال  ثالثة  واعتقلت   ، ابودي�ض  بلدة 
منذ  احل���ي   بالر�صا�ض  م�صابني 
�صحي   و�صع  يف  وهم  يوما  ع�رسين 
طبية  ملتابعة  وبحاجة  م�صتقر،  غري 
اىل  اقتيادهم   وجرى  وعالج،   وراحة 
يذكر  التفا�صيل  ويف  جمهولة.  جهة 
اقتحمت  االحتالل   جي�ض  من  قوة  اإن 
بلدة ابودي�ض ال�صاعة الرابعة �صباحا  ، 
وداهمة منازل  املواطن عبدالله حم�صن 
املواطن  ومنزل   ، احمد  جنله  واعتقلت 
يون�ض،  جنله  واعتقلت  حلبية  علي 
واعتقلت  عواد  جمال  املواطن   ومنزل 
حمتوياتها  يف  وعبثت  مهند،   جنله 
،واجرت حمالت تفتي�ض دقيقة للمنازل 
واأحلقت ال�رسر باالثاث  وال�صيارات ، 
االطفال  �صخ�صيات  من  التاأكد  وبعد 

املطلوبني، جرى اعتقالهم دون ال�صماح 
لهم  ال�صماح  او  ادويتهم  باأخذ  لهم 
قال  جانبه  من  النوم.  مالب�ض  بتبديل 
الطفل  وال��د  حم�صن  وليد  امل��واط��ن  
ان  حم�صن   اح��م��د  املعتقل  اجل��ري��ح 
البيت بطريقة همجية  اقتحم  االحتالل 
حرمة  ي��راع��ي  ومل  عنفوان  وب��ك��ل 
بتك�صري  ، وقام  اأطفال  او وجود  البيت 
االأبواب والعبث مبحتويات املنزل وبعد 
با�صتجوابه  قام  اأبني  هوية  من  التاأكد 
املقاب�ض  وو�صع  عيناه  غمم  ثم  ومن 
البال�صتيكية على يديه وجرى و�صعه 
يف اجليب الع�صكري على االأر�ض وال 
رغم  طفلنا  عن  �صيء  اأي  حاليا  نعلم 

و�صعه ال�صحي. 
الثالثة  االأ�صبال  اأن  ذك��ره  واجل��دي��ر 
احلي  الر�صا�ض  يف  ا�صتهدافهم  جرى 

املا�صي، وكانت  ال�صهر  ب�صكل مبا�رس 
االإ�صابات الطفل اجلريح املعتقل مهند  
والثانية  ب�صبعة ر�صا�صات،  القدم  يف 
يده  يف  علي   يون�ض  الطفل  لل�صاب 

للجريح  الثالثة  واالإ�صابة  وقدمه، 
الفخد وحالة  احمد يف منطقة  املعتقل 
وبحاجة  م�صتقرة  غري  الثالثة  ال�صبان 

ملتابعة طبية . 

االحتالل يداهم ابودي�ض ويعتقل ثالثة اأ�سبال جرحى 
م�سابني بالر�سا�ض احلي

اأخبار فل�سطني

االأ�سرية مي�ض
 اأبو غو�ض

مي�ض  االأ�صرية   تنحدر    ، قلنديا  خميم  :من  حياتها  من 
، لتكون  22 عامًا يف االأردن  النور قبل  اأب�رست   التي 
باكورة اأبناء عائلتها املكونة من 5 اأنفار ، وتقول والدتها 
تتميز   ، املخيم  يف  وعا�صت  وتربت  ن�صاأت   " ح�صني  اأم 
طيبة   ، الوالدين  وبر  اجلميلة  وروحها  العالية  باأخالقها 
وطموحه  كبري  اإح�صا�ض  و�صاحب   ، ومعطاءة  القلب 
ال�صلة   كرة  والعبة  ريا�صية  كانت  كما  للعلم  وحمبة 
والكتابة   املطالعة  بحب  مي�ض    متتعت    " وت�صيف   ،"
الر�صم كثرياً خا�صة  ، وبرزت موهبتها يف فن  والر�صم 
عدة  يف  و�صاركت  واالأ�رسى  والوطن  فل�صطني  عن 
تلقت   " وتكمل   ،" باالأ�رسى  متخ�ص�صة  معار�ض 
املخيم  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ض  يف  تعليمها 
عمرها  حلم  وحققت  بنجاح  العامة  الثانوية  اأنهت  حتى 
جامعة  يف  واالإعالم  ال�صحافة  تخ�ص�ض  بدرا�صة 
باعتقالها  الطريق  عليها  قطع  االحتالل  لكن   ، بريزيت 

خالل عامها الدرا�صي الثالث.
االحتالل  قوات  اأن   ، ح�صني  اأم  الوالدة  :تروي  االعتقال 
تاريخ  فجر   قلنديا  خميم  يف  العائلة  منزل  حا�رست 
29/8/2019 ، وانتزعت مي�ض من بني اأ�رستها ، وتقول 
" مل نتنبه لوجود االحتالل وح�صاره ملنزلنا حتى داهموا 
من  الع�رسات  توزع   ، الرئي�صية  البوابة  تك�صري  بعد 
كل  يف  البولي�صية  والكالب  املجندات  ترافقهم  اجلنود 
ركن وزاوية بعدما جمعونا وعزلونا يف غرفة واحدة "، 
وت�صيف " عاث اجلنود ف�صاداً وخرابًا يف اأرجاء املنزل ، ثم 
داهموا غرفة مي�ض ، ومزقوا كتبها ورواياتها ولوحاتها 
الب  اأجهزة  �صادروا  كما   ، االأ�رسى  عن  ر�صمتها  التي 
حتى  يعيدوها  مل  والتي  اخللوية  والهواتف  واأيباد  توب 
فقاموا   ، بذلك  اجلنود  يكتفي  مل   " وتكمل   ،" اليوم 
17عامًا  ابو غو�ض  ال�صهيد ح�صني  ابني  بتك�صري �صور 
يف  عالم  اإبراهيم  ال�صهيد  زميلة  مع  ا�صت�صهد  والذي 
بيت  مب�صتوطنة   25/1/2016 بتاريخ  فدائية  عملية  

حورون  القريبة من بيت عور ، ثم اعتقلوها.
غو�ض  اأبو  عائلة  تعي�ض  م�صتاأجر  منزل  :يف  املنزل  هدم 
من  �صهرين  بعد  منزلها  بهدم  االحتالل  عاقبها  منذ   ،
ا�صت�صهاد ابنها ح�صني ، وتقول الوالدة " منذ ا�صت�صهاد 
 ، منا  واالنتقام  عقابنا  عن  االحتالل  يتوقف  مل  ابني 
وبتاريخ 21/4/2016 ، حا�رسوا منزلنا املكون من طابق  
واحد وم�صاحته 120 مرت ودمروه "، وت�صيف " �صربنا 
ن�صكن  زلنا  وما   ، �صيء  كل  على  لله  واحلمد  وحتملنا 
يف منزل م�صتاأجر تتزين جدرانه ب�صور �صهيدنا ح�صني 
واأ�صريتنا مي�ض التي نتمنى حريتها قريبًا وخال�صها من 

االحتالل و�صجونه.
مددت   ، والعزل  التحقيق  رحلة  بعد    : الق�صبان  خلف 
حمكمة االحتالل توقيف الطالبة مي�ض التي نقلت لق�صم 
االأ�صريات االأمنيات يف �صجن الدامون  ،وتقول والدتها 
التحقيق   اآثار  من  واالأوجاع   االأمل  تعاين  زالت  ما   "
باإرادة  تتمتع  لكنها   ، عالجها  ال�صجون  اإدارة  وترف�ض 
الق�صبان   الطبيعية خلف  حياتها  تعي�ض    ، قوية  وعزمية 
وال�صمود   الثبات  يف  م�صتمرة  االحتالل  �صوكة  لك�رس 
"، وت�صيف " عر�صها االحتالل على املحاكم الع�صكرية 
عدة مرات ، وما زالوا ميددون توقيفها ومن املقرر عقد 
تكون  ان  ونتمنى   ،  22/3/2020 يف  جديدة  جل�صة 
االأخرية ونعانقها حرة "، وتكمل " مي�ض ، حتر�ض على 
ا�صتثمار كل حلظة يف الدرا�صة وامل�صاركة يف الدورات 
فرغم   ، وغريها  وال�صيا�صية  والفكرية  الثقافية 
وتتم�صك  ومبادرة  مثابرة  لها  تعر�صت  ما  كل 
احلكم  ثم  انه  االإ�صارة  جتدر  واأحالمها.  بطموحها 
  16 ملدة  بال�صجن  غو�ض  اأبو  مي�ض  االأ�صرية  على 

مالية. غرامة  ودفع  �صهراً 

للروم  �صب�صطية  اأ�صاقفة  رئي�ض  اأكد 
حنا،  الله  عطا  املطران  االأرثوذك�ض 
ارت��ف��اع وت��رية  اأن  االأرب��ع��اء،  اأم�����ض 
مدينة  يف  االإ�رسائيلية  االعتقاالت 
لتكري�ض  يهدف  املحتلة،  القد�ض 
املدينة  على  االحتاللية  الهيمنة 
املقد�صة، واإ�صعاف وتهمي�ض احل�صور 

فيها. الفل�صطيني 
االعتقاالت  �صيا�صة  :"ان  حنا  وقال 
باملدينة  االأخ��رية  االآون��ة  يف  ارتفعت 
االأع��م��ار  ك��اف��ة  وط��ال��ت  املقد�صة، 
عن  معرًبا  ظاملة،  تع�صفية  وبطرق 
اعتقالهم  مت  الذين  جميع  مع  ت�صامنه 

وا�صتجوابهم".

واأ�صاف، "اأن االحتالل يهدف من وراء 
االأفواه  تكميم  اإىل  القد�ض  يف  حملته 
يف  املقد�صيني"،  وترهيب  وتخويف 
م�صبوقة  غري  ا�صتيطانية  هجمة  ظل 

على املدينة، و�صكانها ومدافعها.
االعتقاالت  هذه  اأن  على  حنا،  و�صّدد 
وتف�صيال،  جملًة  مرفو�صة  التع�صفية 

معنويات  على  ت��وؤث��ر  "لن  ق��ائ��اًل 
يف  ال�صلبة  واإرادت��ه��م  املقد�صيني 

الدفاع عن مدينتهم ومقد�صاتهم".
الفل�صطينيني  اأن  ح��ن��ا،  واأو���ص��ح 
مهما  لال�صت�صالم  م�صتعدين  لي�صوا 
واملوؤامرات  ال�صغوطات  ا�صتدت حدة 

واملمار�صات الظاملة التي ت�صتهدفهم.

حنا: ارتفاع وترية االعتقاالت بالقد�ض لتكري�ض هيمنة االحتالل وتكتيم 
اأفواه ال�سكان

اأن  اإ�رسائيلية  اإع��الٍم  و�صائل  رجحت 
االإ�رسائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  ت��ب��داأ 
يف  ال�صيادة  تطبيق  خطة  بتنفيذ 
يوليو  االأردن بني �صهر  ال�صفة وغور 

و�صبتمر.
اأن  االإ�رسائيلية  امل�صادر  وا�صافت 
االأردن  غور  يف  ال�صيادة  خطة  تنفيذ 
وجوانب  معاٍن  له  الغربية  وال�صفة 
وا�صعة، نظًرا الأن اتفاقية التحالف بني 
ت�صمح  والليكود  اأبي�ض  اأزرق  حزب 
بالت�صويت على الق�صية فقط اعتباًرا 

العمل  اأن  ومبا  ف�صاعًدا،  يوليو   1 من 
جاريًا،  ي��زال  ال  اجل��وان��ب  ه��ذه  على 
اأ�صهر  يف  اخلطوة  اتخاذ  هو  فالهدف 
�صهر  اأق�صاه  موعد  يف  و  ال�صيف 

�صبتمرب.
االإ�رسائيلي  ال���وزراء  رئي�ض  وق��ال 
املوعد  اإن  اأ�صبوعني  قبل  نتنياهو 
النهائي لتطبيق ال�صيادة هو 1 يوليو.

،وزير  اليوم  يهبط  ذلك  غ�صون  يف 
يف  ما�ض  هايكو  االأمل���اين  اخلارجية 
ا�رسائيل لبحث خطة ترامب للت�صوية، 

وال �صيما م�صاألة تطبيق ال�صيادة حيث 
تعار�ض اأملانيا اخلطوة .

�صيعر�ض  االأمل��اين  الوزير  اأن  ويقدر 
اخلارجية  وزي���ر  على  امل��وق��ف  ه��ذا 
وعلى  ا�صكنازي،  غابي  االإ�رسائيلي 
ب�صكل  معه  �صيجتمع  الذي  نتنياهو، 
م��ن��ف�����ص��ل.وت��ه��دد ك��ل م��ن اأمل��ان��ي��ا 
التعاون  بوقف  االأوروب���ي  واالحت��اد 
اإذا  اإ�رسائيل  مع  وغريه  االقت�صادي 
ذلك  وم��ع  ال�صيادة.  خطوة  حتققت 
االأوروب��ي��ون  الدبلوما�صيون  يرى   ،

من  اأن��ه  االإ�رسائيليون  وامل�صوؤولون 
تدابري  تكون  لن   ، العملية  الناحية 
اال�صتجابة االأوروبية قا�صية ، ولكنها 
تطوير  االأول  امل��ق��ام  يف  �صتمنع 
االأوروبيني  موقف  القائمة.  العالقات 
االإ�رسائيلي من  القانون  تطبيق  اأن  هو 
جانب واحد هو انتهاك للقانون الدويل.
"اإ�رسائيل"  تقدم  اأخ��رى،  ناحية  من 
اتخاذ  يف  حقها  توؤكد  قانونية  حجًجا 
حكومة  تدعمها  حجج   - اخلطوة  هذه 

الواليات املتحدة.

م�سادر اإ�سرائيلية ترجح موعدًا لبدء تنفيذ خطط ال�سم االإ�سرائيلية
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من قبل املر�سح للرئا�سة االأمريكية جو بايدن يف حال فوزه

اختيار مر�سحة �سوداء ملن�سب نائب الرئي�ض 
القادم للبيت االأبي�ض

قراءة / حممد علي
---------------- 

ال�صناتورة  م��ن  ك��ل  حت��دث��ت  وق��د 
والنائبة  حظًا،  االأوفر  هاري�ض  كاماال 
اأتالنتا  بلدية  رئي�صة  اأو  دميينغز  فال 
و�صغف  بانفعال  بوتومز  الن�ض  كي�صا 
البالد  اجتاحت  التي  امل�صاعر  ع��ن 
يلفظ  ���ص��ود  االأ ال��رج��ل  ي���ة  روؤ ل��دى 
بي�ض،  اأ �رسطي  ركبة  حتت  نفا�صه  اأ
جتربتهن  عن  اأي�صًا  حتدثن  ولكنهن 
الب�رسة  ���ص��وداوات  كن�صاء  اخلا�صة 
وارتفعت  امل��ت��ح��دة.  ال��والي��ات  يف 
على  املراهنة  مواقع  على  حظوظهن 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  ملن�صب  ن��رتن��ت  االإ
قائمة  على  بي�ض  االأ للبيت  القادم 
جيليون،  دان��ي��ال  وق��ال  ب��اي��دن.  ج��و 
جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  �صتاذ  اأ
االأمريكيني  الناخبني  اإن  بن�صلفانيا، 
بنائبة  “يطالبون  اإفريقي  اأ�صل  من 
مطالبة  مع  الب�رسة”  �صوداء  رئي�ض 
منذ  يحت�صدون  الذين  املتظاهرين 
ي��ار/م��اي��و،  اأ  25 يف  ف��ل��وي��د  وف���اة 
انعك�ض  وق��د  والتغيري.  بالعدالة 
وهكذا  املراهنات.  مواقع  على  االأمر 
مر�صحات،  ث��الث  حظوظ  تراجعت 
كن  اأن  بعد  البي�ض،  من  جميعهن 
وهن  حظًا.  االأوفر  �صابيع  اأ ثالثة  قبل 
واملر�صحتان  ال�صيوخ  جمل�ض  ع�صوتا 
ليزابيث  اإ بي�ض  االأ للبيت  ال�صابقتان 
حاكمة  اأو  كلوبوب�صار،  واإميي  وارن 
ووعد  ويتمان.  غريت�صني  مي�صيغان 
اأوباما  باراك  ال�صابق  الرئي�ض  نائب 
�صيختار  نه  باأ ذار/مار�ض  اآ يف  ناخبيه 
دونالد  اجلمهوري  مواجهة  يف  امراأة 
الثاين/نوفمرب.  ت�رسين   3 يف  ترامب 
يف  يفكر  ن���ه  اأ على  م���رارا  و���ص��دد 
اإفريقي.  اأ�صل  من  مر�صحة  اختيار 
ب�صعبية  يتمتع  ال��ذي  بايدن  ويدين 
كبري  بجزء  لهم  ال�صود،  الناخبني  لدى 

التمهيدية  االنتخابات  يف  ب��ف��وزه 
تعبئتهم  اأن  ويعرف  الدميوقراطية، 
يحلم  دمي��وق��راط��ي  الأي  املفتاح  ه��ي 

بي�ض. االأ البيت  اإىل  بالو�صول 
 77 العمر  م��ن  البالغ  ب��اي��دن  وق��ال 
“�صي  قناة  على  الثالثاء  م�صاء  عاما 
املا�صيني  االأ�صبوعني  اإن  اأ�ض”،  بي 
امللح”  الطابع  ومن  احلاجة  من  “زادا 
 ” متامًا “من�صجم  �صخ�ض  الختيار 
الذي  الرجل  واأ�صاف  توجهاته.  مع 
يف  �صنًا  االأك���رب  الرئي�ض  �صيكون 
فاز  ذا  اإ امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت��اري��خ 
ق��وي��ًا  �صخ�صًا  “اأريد  ب��ال��رئ��ا���ص��ة 
يكون  الأن  وجاهزاً  ق��ادراً  و�صخ�صًا 
هذه  ويف  االأول”.  اليوم  من  رئي�صًا 
والتي  العادية  غري  الرئا�صية  احلملة 
وفاة  ثم  ومن  كوفيد19-  وباء  عرقلها 
اأن  امل�صتبعد  من  لي�ض  فلويد،  جورج 
على  متوقع  غ��ري  اآخ��ر  ح��دث  ث��ر  ي��وؤ
يف  عنه  الك�صف  ينوي  الذي  اختياره 
يف  ولكن  اآب/اأغ�صط�ض.  من  االأول 
كونديك،  كايل  يقول  احلايل،  الوقت 
جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  �صتاذ  اأ
اأ�صباب  بايدن  جو  “لدى  فريجينيا، 

�صوداء”. مر�صحة  الختيار  عديدة 
هاري�ض  كاماال 

 ) عامًا  55 ( هاري�ض  ك��ام��اال  كانت 
م��ن��اف�����ص��ة ب���اي���دن ال�����ص��اب��ق��ة يف 

الدميقراطية  التمهيدية  االنتخابات 
حظًا  االأوف���ر  ب��ني  م��ن  ال��ب��داي��ة  منذ 
وذل��ك  الرئي�ض  لنائب  كمر�صحة 
وجه  على  القوية  جتربتها  بف�صل 
اخل�����ص��و���ض. ك��ان��ت ه��اري�����ض وه��ي 
ومن  جامايكا  م��ن  مهاجَرين  ابنة 
�صخ�ض  واأول  ة  ام���راأ اأول  ال��ه��ن��د 
عامًا  مدعيًا  ُينتخب  الب�رسة  اأ�صود 
يف  �صارت  ثم  كاليفورنيا،  لوالية 
جنوب  م��ن  ة  ام���راأ اأول   2017 ع��ام 
تنتخب  ���ص��وداء  ة  ام��راأ وث��اين  �صيا  اآ
ومع  ال�����ص��ي��وخ.  جمل�ض  لع�صوية 
جو  ب�صهولة  واج��ه��ت  ف��ق��د  ذل���ك، 
دميوقراطية،  مناظرة  خ��الل  ب��اي��دن 
لة  امل�صاأ ح��ول  التحديد  وج��ه  على 
مبواقفه  املتعلقة  احل�صا�صية  �صديدة 
العن�رسي.  الف�صل  م��ن  ال�صابقة 
اللذان  الدميوقراطيان  ت�صالح  وقد 
فرتة  منذ  بع�صًا  بع�صهما  يعرفان 
يف  ولكن  الكامريات.  م��ام  اأ طويلة 
عميقة  ت�صاوؤالت  فيه  تطرح  وق��ت 
الق�صائي  النظام  عمل  طريقة  حول 
ما�صيها  فاإن  قليات،  االأ جتاه  واجلنائي 

ي�رسها. اأن  ميكن  عامة  كمدعية 
دميينغز  فال 

 ) ع��ام��ًا  63 ( دميينغز  ف��ال  انُتخبت 
عام  يف  النواب  جمل�ض  يف  ع�صوة 
عليها  ال�صوء  ت�صليط  ومت   2017

دونالد  عزل  حماكمة  خالل  بالفعل 
فلويد،  ج��ورج  وف��اة  ومنذ  ت��رام��ب. 
التوقعات  يف  اأ�صهمها  ���ص��ع��دت 
“العن�رسية  �صد  ت�رسيحاتها  بف�صل 
هذه  م�صار  مع  املن�صجمة  املوؤ�ص�صية” 
رئا�صة  تولت  التي  ال�صابقة  ال�رسطية 
بفلوريدا.  اأورالندو  يف  ال�رسطة  قوة 
لني  �صاأ ذا  “اإ �رساحة  االإثنني  وقالت 
كايل  وقال  نعم”.  �صاأقول  بايدن،  جو 
يف  ال�صابق  عملها  “اإن  ك��ون��دي��ك 
قوات  تدعم  اأن  لها  يتيح  ال�رسطة 
نف�صه  الوقت  يف  تتفهم  ن  واأ  ال�رسطة 

املتظاهرين”. تظلمات 
بوتومز  الن�ض  كي�سا 

خربتها  ���ص��ع��ف  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
�رسعان  ال��وط��ن��ي،  امل�صتوى  على 
بلدية  رئي�صة  اأ�صهم  ارتفعت  م��ا 
عندما  بوتومز  الن�ض  كي�صا  اأتالنتا 
فيه  دعت  ثراً  موؤ مرجتاًل  خطابًا  األقت 
منازلهم  اإىل  للعودة  ال�صعب  مثريي 
يف  كانت  عندما  يار/مايو.  اأ  29 يف 
اأول  بني  كانت  عمرها،  من  اخلم�صني 
كبرية  مدينة  يف  البلدية  ���ص��اء  روؤ
يف  ب��اي��دن  تر�صيح  دع��م��وا  ال��ذي��ن 
و�رسحت  التمهيدية.  االنتخابات 
االثنني  االإخ��ب��اري  اأك�صيو�ض  ملوقع 
ميكنني  نه  اأ الرئي�ض  نائب  اعتقد  ذا  “اإ
ت�رسين  يف  ال��ف��وز  على  م�صاعدته 
لهذا  االأف�صل  نني  واأ الثاين/نوفمرب، 

بذلك”. ِجديًا  ف�صاأفكر  املوقع، 
حاكم  ملن�صب  ال�صابقة  املر�صحة  ما  اأ
�صنة(   46 ( برامز  اأ �صتاي�صي  جورجيا 
ي��ام  االأ يف  ت�صنيفها  انخف�ض  فقد 
“بريديكت”  م��وق��ع  على  االأخ���رية 
م�صتوى  اإىل  لت�صل  املتخ�ص�ض، 
�صمن  ا�صمها  اأدرج  اأخ��رى  مر�صحة 
االأمن  م�صت�صارة  وهي  حظًا  االأوف��ر 
ب��اراك  للرئي�ض  ال�صابقة  القومي 

عاما(.  55 ( راي�ض  �صوزان  اأوباما، 

بالن�سبة  املعطيات  تغيري  اإىل  ال�سرطة  ووح�سية  العن�سرية  �سد  الغا�سبة  االحتجاجات  وموجة  فلويد  جورج  وفاة  اأدت 
املتحدة. اأمرًا يفر�ض نف�سه يف الواليات  الرئي�ض  نائب  �سوداء الأول مرة ملن�سب  اإذ بات اختيار مر�سحة  بايدن  جلو 

يحيى  ب��ن  الله  عبد  ال�صفري  ق��ال 
العربية  اململكة  مندوب  املعلمي 
املتحدة  االأمم  لدى  الدائم  ال�صعودية 
اإىل  يوما  تعود  اأن  بد  ال  �صوريا  اإن 
بحاجة  وهذا  العربية  الدول  جامعة 

خطوات. لعدة 
ل�  ح��دي��ث  يف  امل��ع��ل��م��ي  واأ���ص��اف 
بني  العالقات  اإن  اليوم”   “رو�صيا 
تعود  اأن  ممكن  ودم�صق  الريا�ض 
ذا  اإ حلظة  واأي  يوم  اأي  يف  بب�صاطة 

التوافق  ومت  ال�صورية  االأزمة  انتهت 
على  ال�صوري  ال�صعب  ف�صائل  بني 

البالد. يف  امل�صتقبلية  التوجهات 
اململكة  �صفارة  فتح  اإمكانية  وحول 
م���ارات  االإ غ��رار  على  دم�صق  يف 
نه  اأ املعلمي  ق��ال  املتحدة  العربية 
يف  م�صابهة  خطوة  حاليا  توجد  ال 
يحن  مل  الوقت  الأن  القريب  ف��ق  االأ

قوله. ح�صب  بعد 
ق/د

الثالثاء،  التون�صي،  الربملان  اأ�صقط 
با�صم  �صيا�صي  الئحة)بيان  م�رسوع 
ال��دول��ة  مبطالبة  تتعّلق  املجل�ض( 
لل�صعب  ب��االع��ت��ذار  ال��ف��رن�����ص��ّي��ة 
حقبة  يف  جرائمها  ع��ن  التون�صي 
كان  وبعدها.  املبا�رس  اال�صتعمار 
انطلقت  ع��ام��ة  جل�صة  خ��الل  ذل��ك 
�صاعة  اإىل  وتوا�صلت  الثالثاء  �صباح 
وامتدت  االأربعاء،  فجر  من  مبكرة 
النقا�صات  من  �صاعة   16 من  الأكرث 
عملية  �صهدت  وقد  الالئحة.  حول 
على  نائبا   77 موافقة  الت�صويت، 
نائبا   46 حت��ّف��ظ  ف��ي��م��ا  ال��الئ��ح��ة، 
نائبا   128 (  5 واعرتا�ض  باأ�صواتهم، 
من  الت�صويت  عملية  يف  �صاركوا 
الالئحة  مترير  ويتطّلب   .)217 اأ�صل 
من  املطلقة  االأغلبية  على  ح�صولها 
بح�صب  �صوتا   109 اأي  االأ�صوات 
الداخلي  ال��ق��ان��ون  م��ن   141 امل���ادة 
الالئحة  بهذه  تقّدمت  وقد  للربملان. 
مقعدا(.   19 ( الكرامة  ائتالف  كتلة 
كتلة  الالئحة  ل�صالح  �صّوت  وقد 
حركة  من  ون��واب  الكرامة  ائتالف 
نواب  وبع�ض  مقعدا(   54 ( النه�صة 
مقعدا(   22 ( ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ي��ار 
وقلب  مقعدا(   14 ( ال�صعب  وحركة 
فيما  وم�صتقلني.  مقعدا(   29 ( تون�ض 

الد�صتوري  احل��زب  كتلة  حتّفظت 
تون�ض  حتيا  وكتلة  مقعدا(   16 ( احلر 
مل�رسوع  تقدميه  ويف  مقعدا(.   14 (
ائتالف  كتلة  رئي�ض  ق��ال  الالئحة، 
خم��ل��وف،  ال��دي��ن  �صيف  ال��ك��رام��ة، 
موقف  ا�صت�صدار  اإىل  “تهدف  نها  اإ
مطالبة  بغاية  ال��ن��واب  جمل�ض  من 
الر�صمي  باالعتذار  الفرن�صّية  الدولة 
عن  التون�صي  لل�صعب  والعلني 
 1881- ( االحتالل  حقبة  يف  جرائمها 
الالئحة  وتت�صمن  وبعدها”.   )1956
باإعالن  الفرن�صية  الدولة  “مطالبة 
عن  والعلني  الر�صمي  اع��ت��ذاره��ا 
حق  يف  ارتكبتها  التي  اجلرائم  كل 
االحتالل  زم��ن  التون�صي  ال�صعب 
قتل  ج��رائ��م  م��ن  وب��ع��ده،  امل��ب��ا���رس 
ونفي  واغت�صاب  وتعذيب  واغتيال 
وت��ه��ج��ري ق�����رسي ون��ه��ب ل��ل��رثوات 
ودعم  اخلا�صة  واالأم��الك  الطبيعية 
وللدكتاتورية”.  لال�صتبداد  �رسيح 
“يطالب  اأن  على  الالئحة  تن�ض  كما 
بتعوي�ض  تبادر  باأن  فرن�صا  الربملان 
اجلرائم  من  املت�رسرين  وكل  تون�ض 
احلق  لهم  اجنر  الذين  وكل  املذكورة 
ما  طبق  جمزيا  عادال  تعوي�صا  قانونا، 
الدولية،  واالأعراف  القوانني  تقت�صي 
م�صح  يف  ي�صاهم  اأن  نه  �صاأ من  مبا 
ت�صبب  التي  واملاآ�صي  واالأحزان  االآالم 
وج��اء  البغي�ض”.  االح��ت��الل  فيها 
ت�صع  “اأن  اأي�صا  الالئحة  ن�ّض  يف 
التون�صية  الدولة  ذمة  على  فرن�صا 
كامل  ال��ن��ا���ض  وع��م��وم  وال��ب��اح��ث��ني 
بتلك  املتعلق  الر�صمي  االأر�صيف 
االأجيال  تعي  حتى  ال�صوداء،  احلقبة 
وحتى  اال�صتعمار  م�صاوئ  اجلديدة 
الالئحة  ّكد  وتوؤ ماآ�صيه”.  تتكرر  ال 
�صيكون  النبيل  االع��ت��ذار  “هذا  اأن 
امل��ا���ص��ي  �صفحة  ل��ط��ي  م��ن��ا���ص��ب��ة 
ويوؤ�ص�ض  ���ص��ود  االأ اال���ص��ت��ع��م��اري 
بني  ووث��وق��ا  متانة  اأك��رث  لعالقات 

والفرن�صي”. التون�صي  ال�صعبني 
ق/د

رغ���م حم����اوالت ال��ب��ي��ت االب��ي�����ض 
االمريكي  الرئي�ض  م��ن  وامل��ق��رب��ني 
وجود  بعدم  االيحاء  ترامب  دونالد 
 9500 ترامب �صحب  لقرار  اي عالقة 
بالتوتر  ملانيا،  اأ من  امريكي  جندي 
مل��ان��ي��ة  االأ امل�����ص��ت�����ص��ارة  وب��ني  بينه 
الت�رسيبات  ان  اال  مريكل،   اأجنيال 
على  اك��دت  االمريكية  ال�صحفية 

وا�صح. وب�صكل  العالقة  هذه 
م�����ص��وؤول  اك���د  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
قرار  ان  ترامب  من  مقرب  امريكي 
من  امريكي  جندي   9500 �صحب 
جندي   34500 ا���ص��ل  م��ن  امل��ان��ي��ا 
بذلته  جهد  من  نابع  هناك  متواجدين 

على  االأمريكية  الع�صكرية  القيادة 
رويرتز  وكالة  ان  اال  اأ�صهر،  م��دار 
م�صادر  خم�صة  عن  نقلت  لالنباء 
قرار  اإن  قولها  بالعليمة  و�صفتها 
م�صوؤويل  كبار  من  عددا  فاجاأ  ترامب 
وزارة  وان  دارته  اإ يف  القومي  االأمن 
ر�صميا  اأمرا  االآن  حتى  تتلق  مل  الدفاع 
عن  نقلت  رويرتز  القرار.  هذا  بتنفيذ 
من  ع��ددا  ان   ، قولها  امل�صادر  هذه 
البيت  يف  االأمريكيني  امل�صوؤولني 
وزارة  اخلارجية  ووزارة  بي�ض  االأ
ال��دف��اع ف��وج��ئ��وا ب��ال��ق��رار وق��دم��وا 
ترامب  �صعور  من  ترتاوح  تف�صريات 
امل�صت�صارة  احباط  ب�صبب  باالإهانة 

قمة  ال�صت�صافة  م�صعاه  االملانية 
نفوذ  وك��ذل��ك   ، ال�صبع  جمموعة 
االأمريكي  ال�صفري  جرينل  ريت�صارد 
املوالني  وم��ن  ملانيا  اأ ل��دى  ال�صابق 
على  اك���د  ل��ط��امل��ا  ال���ذي  ل��رتام��ب، 
يف  ملانيا  اأ دور  من  ترامب  �صتياء  اإ
�صمال  ح��ل��ف  ب��ه��دف  ال��وف��اء  ع��دم 
من  املئة  يف  اثنني  نفاق  اإ االأطل�صي 
الدفاع.  على  االإجمايل  املحلي  الناجت 
ق��رار  ات��خ��اذ  ت��رام��ب يف  م��زاج��ي��ة 
عنها  ك�صف  املانيا  من  االن�صحاب 
م�صرتطا  لرويرتز  اأمريكي  م�صوؤول 
وزارة  اإن  قال  عندما  هويته  اإخفاء 
بخف�ض  ر�صميا  اأمرا  تتلق  مل  الدفاع 

"مباغتا"  ك��ان  القرار  واإن  القوات 
ال���وزارة  يف  امل�����ص��وؤول��ني  لبع�ض 
ث��ره  واأ م��غ��زاه  ع��ن  للبحث  ودفعهم 
يوهان  مل��ان��ي��ا.  اأ م��ع  العالقات  على 
االملاين  الربملان  يف  النائب  فادفول 
نه  اأ جمددا  يظهر  ترامب  قرار  ان  قال 
اأال  القيادة  يف  مبدئية  مهمة  يتجاهل 
يف  التحالف  �رسكاء  م�صاهمة  وهي 
قرار  معتربا  القرار،  �صنع  عمليات 
اآخر"  ن��ذار  اإ "جر�ض  ي�صكل  ترامب 
يف  نف�صهم  اأ لو�صع  ل��الأوروب��ي��ني 
بال�صيا�صة  يتعلق  ما  يف  اأف�صل  موقع 

منية. الأ ا
ق/د

فتح  البلجيكية  احلكومة  ق��ررت 
واحد  طرف  من  فرن�صا  مع  حدودها 
الفرن�صية  ال�صلطات  اأبقت  فيما 
عرب  املفرو�ض  التنقل  حظر  على 
مواجهة  ت��داب��ري  اإط���ار  يف  احل���دود 
ويخلق  كوفيد19-.  جائحة  تف�صي 
بني  احل���دود  على  احل��ايل  ال��و���ص��ع 
من  الكثري  االأوروب��ي��ني  البلدين 
على  وال�صكان  للتجار  امل�صاكل 
تبحث  ال�صياق،  ويف  احلدود.  جانبي 
رفع  اإمكانية  الفرن�صية  احلكومة 
املفرو�صة  ال�صحية،  الطوارئ  حالة 
ذار  م���ار����ض/اآ  24 منذ  ال��ب��الد  يف 
كورونا.  فريو�ض  تف�صي  ملكافحة 

اأحد  يوليو/متوز   10 تاريخ  ويعد 
وفق  ذلك،  الأجل  املطروحة  اخليارات 
ال��وزراء  رئي�ض  مكتب  اأعلنه  م��ا 
كانت  واإن  االأربعاء.  فيليب  اإدوار 
�صجلت  ق��د  الفرن�صية  احل��ك��وم��ة 
ال�صحي  ال��و���ص��ع  يف  "تطورا 
نها  اأ اإال  الراهنة"،  باملرحلة  االإيجابي 
حالة  من  "اخلروج  اأن  على  �صددت 
ينظم  اأن  ينبغي  ال�صحية  الطوارئ 
خ�صية  وتدريجي"،  �صارم  ب�صكل 
للوباء،  وا���ص��ع  ظ��ه��ور  ع��ودة  م��ن 

جديدة. �صحية  اأزمة  وتفادي 
ق/د

مندوب ال�سعودية لدى االأمم املتحدة:

البد اأن تعود �سوريا يوما ما اإىل جامعة 
الدول العربية

خالل جل�سة ا�ستمرت 16 �ساعة 

برملان تون�ض ُي�سقط الئحة تطالب 
فرن�سا باالعتذار عن جرائمها 

مزاجية ترامب؛رف�ست مريكل دعوته ف�سحب جنوده من بلدها

فرن�سا وبلجيكيا تفتحان حدودهما 
مع البع�ض

وزير خارجية اأملانيا يحذر اإ�سرائيل: 

�سم اأرا�ِض ال�سفة الغربية انتهاك للقانون الدويل.. 
مل����اين،  ح���ذر وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأ
�صم  اأن  من  االأربعاء،  ما�ض،  هايكو 
الغربية  ال�صفة  يف  اأر�ض  اإ�رسائيل 
للقانون  انتهاكا  ميثل  الفل�صطينية، 
مت��ر  م��وؤ يف  م��ا���ض  وق���ال  ال����دويل. 
اخلارجية  وزير  مع  م�صرتك  �صحفي 
اإن  اأ�صكنازي  غابي  ���رسائ��ي��ل��ي  االإ
للقانون  انتهاكا  ال�صم  تعترب  “اأوروبا 
اخلارجية  وزي���ر  ول��ك��ن  الدويل”. 
دويل  م�صوؤول  اأول  وه��و  مل���اين،  االأ

احلكومة  ت�صكيل  منذ  اإ�رسائيل  يزور 
ي�رس  مل  املا�صي،  ال�صهر  االإ�رسائيلية 
قرار  على  حمددة  اأوروبية  ردود  اإىل 
اأن  اإىل  �صار  واأ تنفيذه.  حال  ال�صم، 
هو  اإ�رسائيل  اإىل  زيارته  من  الهدف 
اإ�رسائيل”.  خطط  عن  املزيد  “معرفة 
االإ�رسائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  وك��ان 
اأن  اأع��ل��ن  ق��د  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 
�صم  تعتزم  االإ�رسائيلية  احلكومة 
امل�صتوطنات  وجميع  االأردن  غ��ور 

بداية  الغربية،  بال�صفة  االإ�رسائيلية 
قال  جهته،  وم��ن  ال��ق��ادم.  ال�صهر 
االأوىل  الزيارة  هي  “هذه  اأ�صكنازي 
�صكلنا  اأن  منذ  وزير،  بها  يقوم  التي 

اإ�رسائيل”. يف  جديدة  حكومة 
قليمية  اإ فر�ض  حالًيا  “هناك  اأن  واعترب 
الرئي�ض  م��ب��ادرة  ب��رزه��ا  اأ م��ه��م��ة، 
لل�صالم”،  ترامب  دونالد(  )االأمريكي 
القرن”  “�صفقة  خطة  اإىل  �صارة  اإ يف 
اإن  اأ�صكنازي  واأ���ص��اف  املزعومة. 

للمنطقة،  هام  “معلم  القرن  �صفقة 
متابعة  �صيتم  كبرية،  فر�صة  ومتثل 
الكامل  بالتن�صيق  مب�صوؤولية،  اخلطة 
احلفاظ  مع  املتحدة،  ال��والي��ات  مع 
وامل�صالح  ال�صالم  اتفاقيات  على 
نحن  ���رسائ��ي��ل؛  الإ ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  االإ
حوار  يف  بذلك  القيام  على  عازمون 
اخلارجية  وزير  وتابع  جرياننا”.  مع 
املجتمع  م��ن  “نتوقع  ���رسائ��ي��ل��ي  االإ
للفل�صطينيني  يو�صح  اأن  ال��دويل 

يخدم  ل��ن  امل�صاركة  رف�صهم  اأن 
جهة  ومن  الفل�صطينية”.  امل�صالح 
اأن  “نعتقد  اأ�صكنازي  ق��ال  ثانية، 
هو  قليمي  االإ لال�صتقرار  تهديد  اأكرب 
النووي  برناجمهم  يزال  وال  ي��ران،  اإ
قلق  م�صدر  قليمية  االإ وطموحاتهم 
بامتالك  ي���ران  الإ ن�صمح  ل��ن  كبري، 
بتكري�ض  ن�صمح  ولن  نووية  اأ�صلحة 

حدودنا." على  يران  اإ
ق/د
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النقاط  من  العديد  الكتاب  يجلي  حيث 
اجلانبني  بني  الدقيقة  وال�صيا�صية  الالهوتية 
على  يتعّذر  ما  فغالبا  وامل�صيحي.  اليهودي 
�صيا�صة  بت�صّعبات  االإمل���ام  املخت�ض  غ��ري 
ومن  القد�ض  من  امل�صيحي  واملوقف  الكني�صة 
فل�صطني ومن اإ�رسائيل، فتبدو االأمور �صبابية 
هذا  ُيجلي  والتداخل.  الت�صارب  يطبعها  اأو 
الكتّيب مظاهر الغمو�ض يف املوقف الكن�صي، 
ح�ّصا�صة  ق�صية  ب�صاأن  "االعرتاف"  ي�صبه  فهو 

تتمّثل يف مدينة القد�ض.
املطروحة  لالأ�صئلة  تبًعا  ف��ورت��ي  ينطلق 
جو�صيبي  ال�صحفي  املحاور  جانب  من  عليه 
يف  الدينية  االأو�صاط  من  ب  املقرَّ كافوللي، 
املدينة  مالمح  حتديد  من  الفاتيكان،  حا�رسة 
م�صتوى  وعلى  ديني  م�صتوى  على  املقّد�صة 
ال�صالم،  مدينة  قراءته  وفق  فهي  تاريخي. 
والنزاعات. حيث  اخل�صام  مدينة  اأي�صا  ولكن 
من  م�صتوحى  للمدينة  تو�صيفا  فورتي  يورد 
العامل،  الله  َخلق  حني  يقول:  االأحبار  تراث 
مقادير  اأع�صار  بت�صعة  القد�ض  مدينة  خ�ّض 
وباملثل  للعامل؛  الباقي  الُع�رس  وترك  اجلمال 
احلكمة  مقادير  اأع�صار  بت�صعة  القد�ض  خ�ّض 
ذلك  غرار  وعلى  للعامل؛  الباقي  الُع�رس  وترك 
مقادير  اأع�صار  بت�صعة  املقد�صة  املدينة  خ�ّض 

االآالم وترك الُع�رس الباقي للعامل.
املفرط  االإحلاح  الكتاب  يف  النظر  ُيلفت  وما 
للمدينة  الروحية  القيمة  ا�صتدعاء  على 
دون  وامل�صيحية،  اليهودية  يف  املقد�صة، 
ترزح  الذي  االحتالل  واقع  اإىل  االنتباه  لفت 
من  م�����ص��اَدرة  رهينة  مدينة  حتته،كونها 
ي�صي  ما  وهو  ال�رسعيني،  واأ�صحابها  اأهاليها 
يف  ال�صائد  الواقع  على  م�رسوعية  باإ�صفاء 
واقعية  عن  الكتاب  يخُرج  اإذ  احلايل.  التاريخ 
دالالت  يف  ليغرق  املدينة،  م��ع  التعاطي 
مفارقة ذات اأبعاد �صوفية م�صتوحاة من �صفر 
الالهوتي  ليوحنا  الروؤيا  �صفر  من  اأو  املزامري 
راأَيا  "ثّم  ا�صتح�صاره:  غرار  على  خ�صو�صا، 
ا جديدة ال بحر فيها، الأّن  �صماًء جديدة واأر�صً
ال�صماء واالأر�ض القدميتني قد زالتا. واأنا راأيت 
من  نازلة  اجلديدة،  اأور�صليم  املقد�صة،  املدينة 
ال�صماء عند الله، جمهزة كاأنها عرو�ض مزينة 

لعري�صها" )الروؤيا21: 1-2(.
عنه  تعرّب  كما  القد�ض،  على  اال�صتحواذ  اإن 
ال�صيا�صة االإ�رسائيلية له ما يناق�صه، فالقد�ض 
تذهب  كما  ولي�ض  قدا�صتها،  يراعون  للذين 
اعتبارها  يف  والعن�رسية  احل�رسية  الرواية 
ملكا لل�صعب املختار. فالنبي املوؤ�ص�ض "للدولة 
ال�صهيونية،  الرواية  تزعم  كما  اليهودية" 
"الن�صل  داود )عليه ال�صالم(، ما كان من ذلك 
املختار"، فهو موؤابي ابن موؤابية، وهو عادة ما 

ال يتوقف دار�صو الرتاث اليهودي من اليهود 
كثريا عند حتّدره ال�صاليل.

قولة  فورتي  برونو  الكردينال  ي�صتعيد 
�صني يف الكتاب  لفريديريك مانز، اأحد املتخ�صّ
"لن يت�صنى بلوغ امل�صاحلة  اليهودي،  املقد�ض 
ال�صتائم، وهجر  الواحد مّنا عن  َفح  اإال متى�صَ
الزعم القائل باأّنه وحده من ُيجّل القد�ض،فهذه 
ال  اإذ  ال�صالم.  مقابل  الالزمة  ال�رسيبة  هي 
جديدة،  اإيديولوجيات  ب�صياغة  االأمر  يتعّلق 
على  يدّق  الذي  الله  اأمام  الطريق  بف�صح  بل 
اإ�رسائيَل  امليثاق  ربُّ  دع��ا  فقد  االأب���واب. 
الذي  الغريب  مراعاة  اإىل  متكرر  وب�صكل 
يعي�ض يف اأح�صانها. وما دام لي�ض هناك �صالم 
يف  �صالم  هناك  لي�ض  فباملح�صلة  االأديان  بني 
اأّن ثمة مغالطات ال ح�رس  الوا�صح  القد�ض". 
املنزع  ذي  "االأخوي"  الديني  اخلطاب  يف  لها 
اأحيانا  يتغا�صى  الثالثة،  االأديان  العاطفي بني 
منها  يتاأذى  التي  واالنتهاكات  املظامل  عن 
اأر�صه  من  الق�رسي  باجتثاثه  الفل�صطيني 
تهويد  م�صعى  اأّن  �صك  فال  تاريخه.  وتهويد 
كالهما  يجد  التاريخ  حقائق  وقلب  القد�ض 
غا�صمة،يفوت  ع�صكرية  �صلطة  من  دعًما 
هذا  ومن  الكتاب.  ذلك يف  فورتياإيراد  برونو 
الباب لن يثمر اخلطاب الت�صاحلي ما افتقر اإىل 
ال�صماوية  ال�رسائع  الأن  النا�ض،  مراعاة حقوق 
اأن  قبل  النا�ض  حلقوق  مراعاة  باالأ�صا�ض  هي 

تكون حمبة هائمة.
نر�صد يف الكتاب روحا دينية حاملة تطارد 

الواقعية.  ال�رسوط  ت�صتويف  ال  ال�صلم، 
والعدل  بالعدل  ال�صلم مقرون  اأّن  واحلال 
ال�ّصالَم  اُط��ل��ِب   ..." العمل:  �صبيله 

فهناك   .)14 )املزمور34:  له"  واعمْل 
برونو  �صيا�صيٌّ مبطن يف قول  حذٌر 
فورتي، ب�صاأن اأعداء ال�صالم، �صيما 

ملف  اإل��ي��ه  موكل  ال��رج��ل  واأّن 
امل�صيحية  اليهودية  العالقات 

اأّن  ذلك  الفاتيكان.  حا�رسة  يف 
مل  ما  اإ�صاعته  تتعّذر  ال�صلم 

"في�صكن  العدل:  ي�صاحبه 
يف ال��رّبي��ة احل���ّق وال��ع��دل 

العدل  نُع  �صُ ويكون  يقيم.  الب�صتان  يف 
اإىل  وطماأنينة  �صكوًنا  العدل  وعمُل  �صالًما 
االأبد. وي�صكن �صعبي يف م�صكن ال�ّصالم ويف 
هكذا  اآمنة"  حماّلت  ويف  مطمئّنة  م�صاكن 
عرّب النبي اإ�صعياء عن تلك الثنائية يف ال�صفر 

املن�صوب اإليه يف االإ�صحاح )32: 16-18(.
رمزية  عن  للحديث  �ض  املخ�صّ الق�صم  ويف 
القد�ض ودالالتها يف املنظور االإ�صالمي، تبدو 
و�صطحية  �صحيحة  فورتي  برونو  معلومات 
االأنطولوجي  العمق  ت�صتوعب  وال  اأحيانا، 
واأوىل  واملعراج  االإ�رساء  معاين  اأر�صته  الذي 
ليح�رس  ال�رسيفني.  احلرمني  وثالث  القبلتني 
بدل ذلك تنظري لتحويل املدينة اإىل عقار ديني 
ال�صاحة  على  يهيمنان  طرفني  بني  متقا�َصم 
وامل�صيحيون  بالداخل  االإ�رسائيليون  الدولية: 
باخلارج، مع اإغفال وا�صح للطرف االإ�صالمي، 
وما فيذلك من حيف، وهو ما ال ي�صاعد على 

ت�صوية االأمور ب�صكل من�صف وعادل.
عن  فورتو  برونو  االأ�صاقفة  رئي�ض  يك�صف 
القراآن  بعلوم  االإمل��ام  ب�صاأن  معرفية  �صحالة 
والتاأويل  التف�صري  غياب  اإىل  يذهب  حني 
لدى امل�صلمني، وجمرد ما يرتاءى له ما يطلق 
عليه "تطبيق" القراآن من ِقبل امل�صلمني )�ض: 

االإدراكية  العملية  تلك  فورتي  يلغي  اإذ   .)42
لي�صفي  املوحى  بالن�ض  ت�صله  التي  للم�صلم 
ومبا  االإ�صالمي.  العقل  على  مبطنا  جمودا 
بالن�ض واحل�صور  الواعي  اجلدل  يعني غياب 
ذلك  على  بناء  لتعاليمه.  امل�صَقط  للتطبيق 
ينفي اإمكانية قيام حوار يهودي-م�صيحي مع 
امل�صلمني مّدعيا اأّن مفهوم الوحي بني الطرفني 
كان  متى  ي�صاأل  اأن  ل�صائل  رمبا  نقي�ض.  على 
ا�صتيعاب  يف  خطة  اأو  نظرية  للم�صيحية 
مبنية على  االجتماعي  ن�صيجها  االآخر �صمن 
بعيد  �صوى  ذلك  يح�صل  مل  ديني؟  اأ�صا�ض 
جممع الفاتيكان الثاين )1965-1962(، ومع 
انطالق احلديث عما ُيعَرف ب�"الهوت االأديان" 

الذي ما زال ي�صق طريقه ب�صعوبة بالغة.
اليهودي  النظَر  فورتي  الالهوت  رجل  َيعترب 
اإىل القد�ض نظًرا دينيا الهوتّيا بو�صف املدينة 
اأقّرت  التي  االإلهية  الالإرادة  مو�صع  املقد�صة 
للقد�ض  العربي  النظر  يعترب  حني  يف  ذلك، 
الديني،  البعد  اإىل  ويفتقر  تاريخية  ذا مالمح 
العرب  ل��دى  الديني  الثقل  مركز  بو�صف 
ثمة  العرب.  جزيرة  يف  يقع  وامل�صلمني 
ل��ل��دالل��ة  ت�صطيح 

ملدينة  الرمزّية  االإ�صالمية 
الوعي  اإىل  يفتقر  ف��ورت��ي،  ل��دى  القد�ض 
ور�صاالت  لالأنبياء  االإ�صالمي  باملنظور 
حق  االإ���ص��الم  يجّب  ��دة،ف��ال  امل��وحَّ التوحيد 
القد�ض،  اإج��الل  يف  وامل�صيحية  اليهودية 
االأديان  يف  عميقا  رمزيا  راأ�صماال  بو�صفها 
الطغيان  هو  ينفيه  ما  ولكن  االإبراهيمية؛ 
بهذا  االآخ��ري��ن  املعنيني  ح��ّق  يف  امل��م��اَر���ض 
االحتكارية  تلك  للقد�ض.  الرمزي  الراأ�صمال 
خللق  ك�رسها  االإ�صالم  اأراد  ما  هي  الطاغية 

انفتاح اإمياين مبني على اأ�ص�ض جامعة �صاملة.
اليهودي يف  امل�صيحي  التقارب  فهم  يقت�صي 
اجلارية يف  بالتحوالت  اإملاًما  املعا�رس  التاريخ 
عن  يزيد  ما  فمنذ  الدولية.  ال�صيا�صة  �صاحة 
مفاو�صات، على  انطلقت  �صنة  خم�ض ع�رسة 
واحلاخامية  روم��ا  كني�صة  و�صاق،بني  ق��دم 
االع��رتاف  منذ  اأي  اإ���رسائ��ي��ل،  يف  الكربى 
الفاتيكان  )ح��ا���رسة  اجلهتني  ب��ني  املتبادل 
ودولة اإ�رسائيل( �صنة 1993،وذلك يف اأعقاب 
عن  جة  املروَّ اأو  الرائجة  اأو�صلو.فال�صورة 
االإ�رسائيلي  اجلانبني  بني  املفاو�صات،  تلك 

ب��االإع��ف��اءات  تتعلق  اأن��ه��ا  وال��ف��ات��ي��ك��اين، 
التاأ�صريات  ومبو�صوع  عدمها،  من  ال�رسيبية 
لبع�ض  القانونية  وباالأو�صاع  الدين،  لرجال 
والتي من جمملها  امل�صيحية  املقد�صة  املناطق 
لل�صيد  االأخري  الع�صاء  علّية �صهيون، مو�صع 
ح اأنه  امل�صيح مع حواريه،وهو املكان الذي ُيرجَّ
ي�صّم مقام النبي داود وامل�صّلى ال�صغري الذي 
املكان  بقي  وقد  احلواريني.  بكني�صة  ُيعرف 
طيلة عهود �صابقة حتت رعاية عائلة الدجاين 
املقد�صية اإىل حني مت �صّمه اإىل وزارة االأديان 
االإ�رسائيلية، وهو يف الوقت احلايل يف قب�صة 

املتدينني اليهود.
�صائرة  تبدو  املفاو�صات  تلك  اأّن  الواقع  لكن 
باجتاه ما هو اأهّم اأال وهو القبول باالأمر الواقع، 
واالإقرار ب�صيادة اإ�رسائيل التامة على القد�ض، 
مقابل االعرتاف بت�صيري تنظيم الفرن�صي�صكان، 
ملو�صع  لكني�صة روما،  التابع  الرهبنة  ف�صيل 
امل�صّلى  يف  القّدا�ض  واإقامتهم  االأخري  الع�صاء 
التنازل  مقابل  التام  اال�صتغالل  اأي  ال�صغري. 
املفاو�صات  عملية  جتري  امللكية.  عن  التام 
الذي خلف  اأنطوان كاميالري  املالطي  بقيادة 
االأخري  اأُبعد  اأن  بعد  بالي�صرتيو،  اإتوري  �صلفه 
على  الت�صرت  يف  تورطه  جراء  كولومبيا  اإىل 

عمليات ف�صاد اأخالقي.
ما يطفح من فحوى الكتاب 
تعاين  القد�ض  مدينة  اأّن 
به  ونق�صد  اال�صتحواذ،  من 
االإرث  لتقا�صم  احلثيث  ال�صعي 
بني  املقد�صة  للمدينة  الروحي 
طرفني: امل�صيحية الغربية، واأ�صا�صا 
ويهودية  روم���ا،  م�صيحية  منها 
ملختلف  التغييب  يبدو  اإ���رسائ��ي��ل. 
دا،  متعمَّ االأخ��رى  ال�رسقية  الكنائ�ض 
للطرف  املق�صود  االإق�صاء  عن  ناهيك 
فهناك  النقي�ض.  ميّثل  الذي  االإ�صالمي 
عنه  م�صكوت  للقد�ض  ن  مبطَّ ت�صيي�ض 
املقد�صة،  املدينة  ب�صاأن  التفاو�ض  يف عملية 
يجري فيه تغييب الطرف االإ�صالمي ب�صكل 

الفت.
برونو  يلّمح  الكتاب  م��ن  اآخ��ر  جانب  يف 
فورتي اإىل االنق�صام الليتورجي احلا�صل بني 
الكاثوليكية  والكني�صة  ال�رسقية  الكني�صة 
التحول  ير�صد  القد�ض، مع ذلك  داخل مدينة 
نتاج  وهو  باالآخر،  القبول  حيث  من  املتطور 
حوار متوا�صل يف العقود االأخرية بني خمتلف 
الكنائ�ض بف�صل الدعوات امل�صكونية.ال �صك 
ا�صرتاتيجيا  حتوال  �صهدت  قد  الكني�صة  اأّن 
مهّما منذ جممع الفاتيكان الثاين، متّخ�ض عن 
روؤية جديدة يف التعامل مع العاملني امل�صيحي 
وغري امل�صيحي؛ لكن ذلك التبدل مل يغري من 
الروحي  الراأ�صمال  على  اال�صتحواذ  مطامع 
الرمزي للم�صيحية من ِقبل كني�صة روما. فقد 
خّلفت الهيمنة الدينية للكني�صة الكاثوليكية 
للم�صيحية  تغريًبا  املقد�صة  البقاع  على 
الدائم  توتر  ظاّلل  ففي  لها.  واأْوَربًة  ال�رسقية 
املتحكمة  اليهودية  الدينية  ال�صلطات  بني 
بال�صاأن الديني يف املدينة العتيقة مع خمتلف 
االأطراف االإ�صالمية وامل�صيحية العربية، تطّور 
روما  كني�صة  بني  وتفاو�ض  وت�صاور  تن�صيق 

وال�صلطات الدينية اليهودية.
تعي�صها  كربى  تناق�صات  هناك  اأّن  �صك  ال 
حالة  تنت�رس  جانب  من  امل�رسق،  يف  امل�صيحية 
من التخويف من االأو�صاط االإ�صالمية،ما دفع 

االرمتاء  اإىل  ال�صغرى  الكنائ�ض  من  العديد 
عن  بحثا  الفاتيكان،  حا�رسة  اأح�صان  يف 
الكاثوليك  املوارنة  خلق  فجرى  زائفة.  حماية 
الكاثوليك،  واالأقباط  الكاثوليك،  وال�رّسيان 
الكاثوليك؛  واالأرم��ن  الكاثوليك،  والكلدان 
ومن جانب اآخر ثمة حالة من الت�صييق من ِقبل 
ال�صلطات االإ�رسائيلية يف الداخل الفل�صطيني، 
عن  البحث  اإىل  الكنائ�ض  من  بالعديد  دفعت 
واملقتدرة  النافذة  الغربية  الكنائ�ض  حماية من 
اأعداد  على  مبا�رسة  انعك�ض  ما  وهو  ماديا. 
الن�صبة يف  العرب، حيث ت�صاءلت  امل�صيحيني 
فل�صطني اإىل 2 باملئة يف وقت كانت تقاربفي 
ما م�صى 35 باملئة.فال ميكن مقارنة االأو�صاع 
موطاأ  على  املتلّهفة  الغربية  للكنائ�ض  املادية 
قدم يف االأر�ض املقد�صة مع الكنائ�ض الوطنية 
الفقرية واملعدمة،التي غالبا ما وقعت داخل هذا 
كنائ�ض  ثمة  كان  واإن  االإغراء.  رهن  التناق�ض 
الغربية  احلماية  تلك  على  عّولت  قد  �رسقية 
يف  الذوبان  �صوى  منها  جتن  املزعومة،فلم 

موؤ�ص�صات دينية عمالقة.
ينبغي اأاّل نغفل عن التطّور احلا�صل يف احلوار 
اليهودي امل�صيحي منذ عهد البابا يوحنا الثالث 
من  �صحبه  وما  والع�رسين)1958-1963( 
انفتاح مع "نو�صرتا اآيتات"،فحني قدم احلاخام 
اإ�صحاق)IsaacJules(على  جيل  الفرن�صي 
االأخري  عّلق  والع�رسين  الثالث  يوحنا  البابا 
اأن  ميكن  حاخاما  اأّن  اأفكر  كنت  "ما  قائال: 
احلاخام  عليه  فرد  احلد".  لهذا  طّيبا  يكون 
اأي�صا  البابا  اأّن  اأفكر  كنت  "ما  ذاته:  باملكر 
 .)37 )�ض:  احلد"  لهذا  طيبا  يكون  اأن  ميكن 
العالقات  يف  هائلة  تطورات  ح�صلت  لقد 
اليهودية امل�صيحية منذ �صدور نو�صرتا اآيتات، 
الإعادة  ب�صغف  ت�صعى  الكني�صة  بداأت  حيث 
ت�صتدرك  وكاأنها  اليهودية  جذورها  اكت�صاف 

ما فاتها.
الكتاب  منتهى  يف  فورتي  برونو  يتطرق 
اليهود  اأو���ص��اط  يف  احلا�صل  االإغ���واء  اإىل 
التوجه �صوب  ال�صهيونية واحلّث على  بفعل 
ما  وهو  الفائت.  القراآن  مطلع  يف  "اإ�رسائيل" 
جعل العديد من اليهود، من املثقفني واالأ�صاتذة 
وال�صعراء يهجرون اأوطانهم االأ�صلية ليختاروا 
االجنذاب  هذا  فل�صطني.دّبفي  باجتاه  "العاليا" 
فتور بعد مرور ال�صنوات، وبات اأبناء القادمني 
"االأر�ض  خ��ارج  جديد  مقام  عن  يبحثون 
فقد  واأجنلرتا،  وفرن�صا  اأمريكا  يف  املوعودة" 
ت�رّسب فتور داخلي للتحّفز �صبه ال�صويف،اأبان 
املتلخ�ض  الوهم  لذلك  ملمو�ض  اكت�صاف  عن 
لعل  اأور�صليم".  يف  القادم  "العام  �صعار  يف 
عمقه  يف  هو   )2018( الدولة  يهودية  قانون 
الذي  ال�صامت  النزيف  ذلك  على  فعل  رّد 
ير�صد  كما  الداخل،  من  اإ�رسائيل  له  تتعر�ض 
حماوالت  فورتي،فهناك  برونو  الالهوتي 
الإيقاف الذوبان االإرادي الذي تعي�صه اإ�رسائيل 

واحليلولة دون تطّوره.
-----------------------------

وب��وؤرة  ال�صالم  مدينة  القد�ض..  الكتاب: 
ال�رساعات

تاأليف: برونو فورتي.
النا�رس: من�صورات ترّيا �صانتا )ميالنو( 'باللغة 

االإيطالية'.
�صنة الن�رس: 2020.

عدد ال�صفحات:112�ض.

ة مِلا يت�سّمنه من عر�ٍض كاٍف لوجهة النظر الكاثوليكية، ب�ساأن املوقف من فل�سطني بوجه عام ومن القد�ض بوجه خا�ض. فقد اأُجِنز هذا املوؤلَّف على اأ�سا�ض ن�ّض  يحوز هذا الكتّيب اأهمية معتربرَ
حوارّي اأُجري مع رئي�ض االأ�ساقفة االإيطايّل برونو فورتي، املكّلف من ِقبل البابا فرن�سي�ض ماريو برغوليو مبلّف عالقات حا�سرة الفاتيكان باليهودية واليهود.ملاذا يهّم القارئ العربي االطالع 
على راأي الكردينال برونو فورتي ب�ساأن مدينة القد�ض؟ تلوح اأهمية ذلك الأّن الرجل يرتاأ�ض الهيئة الفاتيكانية املكّلفة بال�ساأن اليهودي، وهو ع�سو يف اللجنة املختلطة الدولية بني الكني�سة 

الكاثوليكية واحلاخامية الكربى يف اإ�سرائيالملعنّية مبتابعة ال�ساأن الديني ذي ال�سلة بالطرفني اليهودي وامل�سيحي.

القد�ض مدينة ال�سالم وبوؤرة ال�سراعات

عزالدين عناية
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                                     و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP ال�كالة ال�طنية للن�صر واالإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

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

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا االإعالمي

1ممثل سوري مثل شخصية كوميدية وبيع من قبقابه مئات 
اآلالف

2لزم الفراش o ثعبان شديد السمية ذو أوداج منتفخة كان 
من مقدسات قدماء املصريني

3مبعىن o حيوان حافري متوحش افريقي )كلمتان(
4قطع o نصف بليغ o متشاهبان

5منازلة
6يف اعلى البيت مضيئة o ذو سلطة وسطوة

7من امساء النيب حممد )ص( o ثعبان ضخم هاصر
8دافع وردع o حجاب o نصف اشقر

9أديب عريب حائز جائزة نوبل
10خليج على البحر األمحر

أفقــــــــــــــــــي

1نقود o أحد األصابع )معكوسة(
 o أذاع عرب األثري o 2منو وتقدم حضاري

كذب وادعاء ما ليس حقيقيا
3من األطراف o حيوان مثل األرنب 

والفأر o متشاهبان
4مقتصر على o مادة تستخدم يف جتبري 

الكسور )معكوسة(
5حق يعطى للشركات من احلكومات 
للتنقيب عن النفط مثال )معكوسة(

6قصة o شاطئ
7آلة موسيقية الكترونية ذات مفاتيح 

كالبيانو o نقل الشيء إىل أعلى
8طائر ليلي )مبعثرة( o املدينة الشهباء 

يف سوريا o ثلثا شوق
 o 9يف بطن املرأة حيث تتكون احلياة

يقوم بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع
10مسلسل كوميدي سعودي هادف

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �ص�دوك� من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �صغرية لت�صكل 
ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :
 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعم�ديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�صعة الكبرية رقم  اأي  اليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

3

4

1

6

2

5

6   5    4    3    2   1 الكلمات ال�ّصهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

التعريف: بطل الدوري االإيطايل
 لكرة القدم عام 2010

اأكثـر البحار 
دفئا

عك�س 
احلرام 

�صروري للحياة 

ثقب االإبرة 

الغـي�م

�ص�ت الغزال 

اأ�صهر ال�ؤرخني 
الع�صر  يف 

العثـماين 

اال�صم القدمي 
لتايلنتدا 

ال�صاعر امللقب 
باإبن الرومي 

حرف 
مكرر 

حي�ان 
قطبي 

اآيات 
)مبعرثة( �صناديق

ملـكـي

نح�صب 

ملكنا 

طق�س)م(

ال�صبات

مر�س ي�صيب 
العي�ن 

�صحب 

م�ؤذن الر�ص�ل 
)�س(

للنفي

�صع�ر 

عا�صمتها ط�كي� 

اأكرب م�انئ
الك�يت 

مت�صابهان

مت�صابهان

رئي�س وفاق
�صطيف �صابقا

ج�هرة)م(

حرف 
مكرر

دولــة 
اإفريقية 
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حـدث وال حـرج
القب�س على �صرطي 

بح�زته مهل��صات باأمن 
�صبيطة خمتار بالطارف

مت بداية االأ�صبوع اجلاري توقيف عون �رسطة يعمل باأمن 
�صبيطة خمتار بوالية الطارف، متلب�صا بحيازة ادوية 

مهلو�صة تقدر ب 17 علبة. وح�صب م�صادر  اعالمية 
فانه بناء على معلومات موؤكدة حول متاجرة ال�رسطي يف 
املهلو�صات، و�صع حتت مراقبة امل�صالح املخت�صة و التي 
تدخلت يف الوقت املنا�صب لت�صبط املهاو�صات يف خزانة 
ال�رسطي داخل االمن احل�رسي ب�صبيطة خمتار. حيث مت 
توقيفه متلب�صا و بت�رسيح من وكيل اجلمهورية لدى 

حمكمة الذرعان، مت تفتي�ض منزل املتهم، مت العثور على مواد 
خمّدرة اأخرى حيث توا�صلت التحقيقات معه؛ و  ومت تقدميه 

لدى وكيل اجلمهورية مبحكمة الذرعان .

معركة دامية 
وقعت اأم�س االأول 

مب�صلحة عق�د 
الزواج مبركز 

ح�صن ح�صاين بحي 
8 ماي 1945 بعنابة

بني اأخ العرو�س 
والعري�س، اأحدهما 

يف حالة حرجة

صـــورة و تعــليق 

ن�سف �سكان مدينة ◄
اإيطالية ميلكون اأج�ساما 

م�سادة لكورونا

ك�صفت ال�صلطات ال�صحة يف بريغامو، �صمال 
اإيطاليا، اأن الفحو�صات اأظهرت وجود اأج�صام 
م�صادة لفريو�ض كورونا لدى ن�صف �صكان 

املدينة.واأو�صحت اأن نتائج الفحو�صات 
اأظهرت من بني 9965 �صخ�صا من �صكان 

املدينة، وبعد احل�صول على عينات دم منهم، 
وجود اأج�صام م�صادة لدى 75 باملئة منهم.

ولفتت ال�صلطات اإىل اأن الفحو�ض اأجريت 
على نطاق وا�صع، لتعترب نتائجها دليال 

موثوقا به على عدد امل�صابني يف املدينة. 
واعتربت مدينة بريغامو، �صمال اإيطاليا، من 
اأكرث من املدن ت�رسرا جراء فريو�ض كورونا، 

وذلك ب�صبب ارتفاع ن�صبة الوفيات بنحو 
568 باملئة عن ال�صهر املا�صي .وهو رقم هائل 

باملقارنة مع معدالت الوفيات الطبيعية، 
امل�صجلة بني اأعوام -2015 2019.

اأطول كلب يف العامل 
يدخل عامل االأرقام 
القيا�سية من جديد!

�صجل الكلب ال�صهري "فريدي" الذي فاز 
�صابقا بلقب اأطول كلب يف العامل، رقما 

قيا�صا اآخر ، بعد اأن اأ�صبح اأكرب كلب معمر 
من نوع Grand Danois.واأ�صارت مالكة 

الكلب، كلري �صتومنان، من مقاطعة نورفولك 
الربيطانية باأن كلبها العمالق بعد اأن احتفل 

يف ال� 17 من مايو الفائت بعيد ميالده 
الثامن اأ�صبح اأكرب كلب على قيد احلياة من 
نوع Grand Danois .وقالت �صتومنان اإن 

االحتفال اللطيف بعيد ميالد حيوانها االأليف، 
جرى بح�صور جارتها ال�صغرية كلري مانلي 

البالغة من العمر 7 �صنوات، والتي تعترب 
�صديقة حمببة ل� "فريدي".واأ�صافت "اأحاول 
دوما اإخراج كلبي للتنزه يف ال�صباح الباكر 
حتى ال ي�صدم النا�ض من حجمه الكبري او 
يخافون اأو يقولون يل اأين اأ�صري مع كلب 
يف ال�صارع.. اأنا قلقة ب�صاأنه و�صعيدة اأين 

اأملكه وهو يف هذا العمر، اإنه مدلل للغاية، 
وي�صتطيع اأن يح�صل على ما يريد يف هذه 

االأيام".وجتدر االإ�صارة اإىل اأن "فريدي" كان 
قد دخل مو�صوعة غيني�ض لالأرقام القيا�صية 

�صابقا بعد اأن ح�صل على لقب اأطول كلب يف 
العامل، حيث بلغ ارتفاعه حتى منطقة الظهر 

1.035 م.وتبلغ تكلفة اإطعام هذا احليوان 
االأليف 500 جنيه اإ�صرتليني يف ال�صهر 

تقريبا، اإذ تتكون وجباته من اللحم البقري 
املفروم والدجاج امل�صوي واحللويات.

انهيار منزل يخلف 
باملدية 4م�سابني 

تدخلت فرقة املركز املتقدم للحماية املدنية بزيو�ض لبلدية 
املدية   ب�صبب انهيار �صقف منزل ) اأر�صية الطابق االأول ( 
مل�صكن قدمي يتكون من طابق ار�صي و طابق اول باملكان 
امل�صمى حي رقية م�صطفى  بلدية املدية  ، االنهيار اأ�صفر 
عن ت�صجيل 04 �صحايا يرتاوح �صنهم مابني )06 �صنوات 
و 48 �صنة  ( بهم حالة �صدمة بالن�صبة لالأطفال وجروح 
متعددة بالن�صبة لالأم ، مت اإ�صعافهم من طرف م�صاحلنا يف 
عني املكان وحتويلهم على جناح ال�رسعة اىل م�صت�صفى 
حممد بو�صياف بقلب مدينة  املدية،  فيما �ُصجلت خ�صائر 

مادية تتمثل يف انهيار جزئي ل�صقف غرفة ،حتطم فرن 
كهربائي و طباخة بالطابق االأول. 

العثور على كنز بقيمة مليون دوالر بعد عقد من البحث 
اأودى بحياة 5 رجال

رث اأخريا على �صندوق كنز بقيمة ملي�ن دوالر مليء بالذهب واالأحجار الكرمية بعد بحث دام عقدا من الزمن  عجُ
تل خالله 5 مغامرين على االأقل.وك�صف ف�ر�صت فني، )89 عاما(، الذي ابتكر فكرة البحث عن الكنز، اأن البحث  وقجُ

الذي دام عقدا عن كنزه البالغ وزنه نح� 19 كغ، والذي كلف خم�صة رجال حياتهم اأثناء حماولتهم العث�ر عليه، 
انتهى بعد اأن اأر�صل له رجل �ص�رة لل�صندوق املخباأ يف جبال روكي.ومنذ اأن اأطلق البحث يف مذكراته لعام 2010 

The Thrill of the Chase، جذبت املغامرة االآالف من الباحثني عن االإثارة اإىل جبال روكي للبحث عن الكنز.وكتب 
فني يف اإعالنه عن العث�ر على الكنز: "كان خمباأ حتت مظلة من النج�م، بني نباتات جبال روكي امل�صجرة، ومل ينتقل 

من م�قعه حيث خباأته قبل اأكرث من 10 اأع�ام"



ال�سيولــــة يف البنــوك تنخف�ض اإىل اأكرث
 من 180 مليــار دينــــار

مقارنة مع الثالثة اأ�صهر االأوىل من 2019

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

“ال�صي�لة  اأن  املــركــزي  البنك  اأكــد  و 
انخفا�صها  وا�صلت  للبن�ك  االإجمالية 
 6.1.557 من  انتقلت  حيث   2020 �صنة 
 8.1.100 اإىل   2018 نهاية  يف  دج  مليار 
 7.916 لتبلغ   2019 نهاية  يف  دج  مليار 
تقلي�س  اأي   2020 نهاية  يف  دج  مليارات 
دج  مليار   2.184 ب  البنكية  �صي�لة  يف 
يف  �صجلته  الـــذي  مب�صت�اها  مــقــارنــة 
الت�صخم  وبخ�ص��س   .”2019 نهاية 
الذي  الت�صخم  على  الق�صاء  م�صار  فاإن 
مت ال�صروع فيه �صبتمرب 2018، ت�ا�صل 
�صنة  من  االأوىل  اأ�صهر  االأربعة  خالل 
بيانه. يف  اجلزائر  بنك  ح�صب    ،2020

للت�صخم  ال�صن�ية  ال�ترية  معدل  وبلغ 
 2020 اأفريل  نهاية  قفي  باملائة   1.78
2019 و  1.95 باملائة يف دي�صمرب  مقابل 

.  2019 مار�س  نهاية  يف  باملائة   4.08
ال�صن�ية  الــ�تــرية  ملعدل  وبالن�صبة 
فقد  الغذائية  املــ�اد  ــارج  خ للت�صخم 
�صجل ارتفاعا بالن�صبة لالأ�صهر االأربعة 
االأوىل من �صنة 2020 ليبلغ 4.39 باملائة 
يف  باملائة   4.05 مقابل   2020 مار�س  يف 

نهاية دي�صمرب 2019، 
هذه  �ص�ء  يف  انه  اجلزائر  بنك  اأ�صار   و 
ــدى  ــ�رات وتــ�قــعــاتــهــم عــلــى امل ــط ــت ال
املت��صط، قررت جلنة عمليات ال�صيا�صة 
مار�س  �صهر  يف  اجلزائر  لبنك  النقدية 
االحتياطات  ن�صبة  تقلي�س  الــفــارط 
باملائة   8 اإىل  باملائة  بـ10  االإجبارية 
وتقلي�س الن�صبة املديرة لبنك اجلزائر 
باملائة(   0.25( قاعدية  نقطة   25 ب 
لتحديدها يف 3.25 باملائة وهذا ابتداء 

من 15 مار�س 2020.

“ال�صماح  �صانها  من  املتخذة  والقرارات   
البنكي،  للنظام  بالن�صبة  بتحرير، 
وبالتايل  ال�صي�لة  من  اإ�صافية  ه�ام�س 
وامل�ؤ�ص�صات  البن�ك  ت�صرف  حتت  و�صع 
امل�صرفية و�صائل اإ�صافية لدعم مت�يل 

االقت�صاد ال�طني بتكلفة معق�لة”.
اأفريل  يف  الــقــرارات  هــذه  تعزيز  ومت 
ب  جديد  انخفا�س  بــاإحــداث  املا�صي 

يف  باملائة(   0.25( قاعدية  نقطة   25
العمليات  على  املطبقة  املديرة  الن�صبة 
الرئي�صية الإعادة التم�يل التي انتقلت 
3.25، ح�صب  3 باملائة بدل  بالتايل اإىل 

بنك اجلزائر.
االحتياطات  ن�صبة  مراجعة  متت  كما 
االإجبارية من 8 باملائة اإىل 6 باملائة، يف 
حني اأن عتبة اإعادة التم�يل من طرف 

بنك اجلزائر لالأ�صهم العم�مية القابلة 
للتفاو�س قد ارتفعت.

القرارات  “هذه  من  الرئي�صي  والهدف 
للتم�يل  جديدة  مــ�ارد  ا�صتخراج  ه� 
من  الــ�طــنــي  لــالقــتــ�ــصــاد  بالن�صيبة 
املـــزدوج  الــتــاأثــري  مــن  التقليل  �صاأنها 
اأ�صعار  وانخفا�س  ك�فيد19-  جلائحة 

املحروقات، على النم�”.

15 دج   2017   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   11  جـــ�ان  2020 م  امل�افـــــق لـ  19 �صــــــ�ال  1441 هـ    •  ال�صنة   •   الربيد االإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س  

16 وهران 26ق�صنطينة 31ورقلة 41ال�ادي 39اجلزائر  25حالـة الطقـس

الفجر 03:41  الظهر 12:31   الع�شر 16:15   املغرب 19:43  الع�شاء 21:15مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

جملة اجلي�ض يف اأول رد على ما اأثري حول مقرتح د�ستوري

البع�ض تعمد بث مغالطات حول د�سرتة م�ساركة اجلزائر بعمليات حفظ ال�سالم    

يف وقت مت اإن�ساء خلية عملياتية تعنى بالتحقيقات الوبائية حول حاالت "كوفيد 19"

االأخرية الـ24  خالل  كورونا  بفريو�ض  وفيات  و8  جديدة  اإ�سابة   102

التعويل على تنمية املناطق احلدودية 
وتي�سري العبور للوافدين

نحو تو�سيع االمتيازات 
االقت�سادية املمنوحة 
واملتبادلة بني اجلزائر 

وتون�ض

درا�سة بريطانية تك�سف:

االلتزام بالكمامات قد 
يحول دون موجات ثانية 

لفريو�ض كورونا

يف  الــ�طــنــي،  اجلي�س  ملة  اأو�ــصــحــت 
م�صاركة  د�صرتة  مقرتح  على  لها  تعليق 
اجلزائر يف عمليات حفظ ال�صالم خارج 
للجزائر  الــقــ�مــي  ـــن  االأم اأن  احلــــدود، 
ال�طنية،  اجلغرافية  حدودنا  يتجاوز 
النقا�س عن  اإخراج  "حاول�ا  منتقدة من 

�صياقه احلقيقي".
ح�صب افتتاحية العدد االأخري من ملة 
الد�صت�ري  التعديل  "م�ص�دة  اجلي�س 
عبد  اجلمه�رية  رئي�س  طرحها  التي 
واالإثـــراء  الــعــام  للنقا�س  تب�ن  املجيد 
�صمن  �صاملة  اإ�صالحات  مببا�صرة  اإيذانا 

جديدة،  جلزائر  ت�ؤ�ص�س  ور�صات  عدة 
ورغم اأن م�ص�دة تعديل الد�صت�ر حملت 
د�صت�رية  واإ�ــصــافــة  مهمة  مقرتحات 
اإال  املــجــاالت  عديد  بخ�ص��س  الفتة 
يف  اجلزائر  م�صاركة  د�صرتة  مقرتح  اأن 
عمليات حفظ ال�صالم حتت رعاية االأمم 
اجلامعة  اأو  االإفريقي  االحتاد  املتحدة، 
العربية نال ح�صة االأ�صد يف النقا�صات". 
و�صفتهم  مــن  االفتتاحية  وهاجمت 
املياه  يف  اال�صطياد  اعتادوا  من  بـ"بع�س 
املجلة  –ح�صب  حاول�ا  الذين  العكرة" 
احلقيقي  �صياقه  عن  النقا�س  اإخـــراج 

عن طريق بث معل�مات مغل�طة واأفكار 
م�صعى  كــل  �صيطنة  هدفها  م�صم�مة، 
جاد تق�م به الدولة". وتابع "فالنقطة 
عليها  التاأكيد  ينبغي  التي  االأ�صا�صية 
اجلي�س  م�صاركة  اأن  مفادها  ــة،  ــداي ب
حفظ  عمليات  يف  ال�صعبي  الــ�طــنــي 
ال�صالم خارج حدودنا ال�طنية يتما�صى 
لبالدنا،  اخلارجية  ال�صيا�صية  مع  متاما 
ورا�صخة  ثابتة  مبادئ  على  تق�م  التي 
اإىل  وتــدعــ�  ــرب  احل اإىل  اللج�ء  متنع 
ال�ص�ؤون  يف  التدخل  عن  وتناأى  ال�صالم 
ف�س  على  وحتــر�ــس  لــلــدول  الداخلية 

ال�صلمية  بالطرق  الدولية  النزاعات 
الدولية  ال�صرعية  ــرارات  ق مع  متا�صيا 
ممثلة يف الهيئات الدولية واالإقليمية".

اأن  على  التاأكيد  االفتتاحية  وجــددت 
اإر�صال اجلي�س ال�طني خارج احلدود لن 
اجلمه�رية  رئي�س  من  بقرار  اإال  ي�صري 
وبعد م�افقة ثلثي اأع�صاء الربملان وفق 
الد�صت�ري  التعديل  وثيقة  ت�صمنته  ما 
جت�صيدا  -الكاتب-  ح�صب  يعترب  ما  ه� 
لالأ�ص�س  وتطبيقا  ال�صعبية  لــــالإرادة 

الدميقراطية.
 ل�ؤي.ي

ك�صفت وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
االأربعاء  اأم�س  لها  بيان  يف  امل�صت�صفيات 
جديدة  اإ�صابة  حالة   102 ت�صجيل  عن 
يف  امل�صتجد  ك�رونا  بفريو�س  م�ؤكدة 
االأخــرية  �صاعة  الـ24  خــالل  اجلزائر 
امل�ؤكدة  االإ�صابات  عدد  بذلك  لريتفع 
على امل�صت�ى ال�طني اىل 10482 حالة، 
ــاة  وف حـــاالت   8 ت�صجيل  مت  ــني  ح يف 
ال�فاة  حــاالت  عدد  لريتفع  جديدة، 
بحاالت  يتعلق  فيما  اأما  وفاة.   732 اإىل 

ال�طنية  اللجنة  ك�صفت  فقد  ال�صفاء 
انت�صار وباء ك�رونا يف اجلزائر  ملتابعة 
لل�صفاء  جديدة  حالة   123 متاثل  عن 
لريتفع  االأخـــرية  �صاعة  الـ24  خــالل 
اجمايل حاالت ال�صفاء يف اجلزائر منذ 
حالة.وكان   7074 اإىل  اجلائحة  بداية 
رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن قد 
اأمر اأم�س االأول باإن�صاء خلية عملياتية 
ومتابعة  بالتحري  ح�صريا  تعنى   ،
حــاالت  حــ�ل  الــ�بــائــيــة  التحقيقات 

امل�صتبهة. اأو  ــدة  ــ�ؤك امل  "19 "ك�فيد 
اأنه  اجلمه�رية  لرئا�صة  بيان  يف  وجاء 
اتخذتها  التي  االإجــــراءات  اإطــار  "يف 
خماطر  مل�اجهة  العم�مية  ال�صلطات 
 ،)19 )ك�فيد  ك�رونا  فريو�س  تف�صي 
املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�س  اأمــر 
على  عملياتية  خلية  باإن�صاء  تب�ن 
الف�ر، تعنى ح�صريا بالتحري ومتابعة 
حــاالت  حــ�ل  الــ�بــائــيــة  التحقيقات 
ك�فيد19- امل�ؤكدة اأو امل�صتبهة".واأ�صاف 

اجلمه�رية  رئي�س  اأن   ، ذاتــه  امل�صدر 
الربوف�ص�ر  اخللية  هذه  لرئا�صة  "عني 
العلمية  اللجنة  ع�ص�  بلح�صني  حممد 
 ،)19 )ك�فيد  جائحة  مبتابعة  املكلفة 
اإجناز  يف  وثيق  ب�صكل  �صيعمل  والــذي 
كامل  عرب  املعنية  ال�صلطات  مع  مهمته 
الهياكل  �صيما  ال  الــ�طــنــي،  الــــرتاب 
وال�صكان  ال�صحة  لــــ�زارة  الــتــابــعــة 

واإ�صالح امل�صت�صفيات".  
ل�ؤي ي

حجز خم�صة قناطري و16 كيل�غراما من املخدرات يف ب�صار
قدر بخم�صة قناطري و)16( كيل�غراما، خالل دورية بحث  ال�صعبي بالتن�صيق مع م�صالح االأمن ال�طني، كمية كبرية من الكيف املعالج تجُ �صبطت مفرزة للجي�س ال�طني 
اأخرى  م�صرتكة  مفارز  اأوقفت  ال�صياق،  نف�س  ال�طني.ويف  الدفاع  ل�زارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  الثالثة،  الع�صكرية  بالناحية  ب�صار  والية  احلدودية،  ونيف  بني  مبنطقة 
خم�صة جتار خمدرات و�صبطت )53،5( كيل�غراما من الكيف املعالج و)5341( قر�صا مهل��صا خالل عمليات متفرقة بكل من الب�يرة وب�مردا�س وغرداية، يف حني مت ت�قيف 
اأوقفت مفارز للجي�س ال�طني ال�صعبي، بكل من مترنا�صت وبرج باجي خمتار،  مهرب كان على منت �صاحنة حمملة بـ)30( قنطارا من مادة التبغ بب�صكرة.من جهة اأخرى، 
�صخ�صني وحجزت مركبتني رباعيتي الدفع وخم�س دراجات نارية و)13( كي�صا من خليط خام الذهب واحلجارة ومعدات ت�صتعمل يف التنقيب غري ال�صرعي عن الذهب، يف 

حني اأوقف عنا�صر الدرك ال�طني باأدرار، مهربني )02( و�صبط�ا �صاحنة و)18،164( طنا من امل�اد الغذائية باالإ�صافة اإىل )1400( لرت من ال�ق�د
ق/و

اتفق وزير التجارة الت�ن�صي حممد م�صيليني و�صفري 
�صرورة  على  اأم�س  باعالل،  عزوز  بت�ن�س  اجلزائر 
املنظم  القان�ين  االإطار  تط�ير  اآليات  ح�ل  التباحث 
ت��صيع  اإجتــاه  يف  والتجارية  االقت�صادية  للعالقات 
االمتيازات املمن�حة واملتبادلة يف ظل اتفاق االتفاق 
ال�زير  البلدين. واأكد  القائم بني  التفا�صلي  التجاري 
التجارة  وزارة  مبقر  انعقد  لقاء  خــالل   ، الت�ن�صي 
بني  للقاء  االإعـــداد  على  العزم  العا�صمة،  بت�ن�س 
اجلزائر  يف  اأو  ت�ن�س  يف  بالبلدين،  التجارة  وزيــري 
مع  بالتن�صيق  بينهما،  ــة  ــدودي ح منطقة  يف  اأو 
ليك�ن  اخلارجية،  ال�ص�ؤون  ب�زارة  املخت�صة  امل�صالح 
وابرز  بعمق.  امل�صائل  هذه  خمتلف  لتناول  منا�صبة 
اإعطاء  على  الت�ن�صية  احلك�مة  حر�س  م�صيليني 
الثنائية على جميع االأ�صعدة،  دفع جديد للعالقات 
وكذلك  والــتــجــاري  االقت�صادي  املــجــال  يف  ال�صيما 
املعنية  اجلهات  بني  ــ�ار  واحل الت�ا�صل  اأهمية  على 
امل�صالح  خمتلف  بني  اللقاءات  وتكثيف  بالبلدين 
والعمل  العالقات  م�صتقبل  ح�ل  للتباحث  املخت�صة 
واالندماج  التكامل  لفر�س  االأمثل  اال�صتغالل  على 
تعدد  اإىل  ــار  ــص واأ� واجلــزائــر.  ت�ن�س  بــني  املتاحة 
املجاالت وامل�صائل التي ت�صغل اجلانبني والتي تكت�صي 
املناطق  تنمية  م��ص�ع  غــرار  على  ق�ص�ى،  اأهمية 
هذا  يف  اجله�د  وت�حيد  تكثيف  مقرتحا  احلدودية، 
يف  والزوار  لل�افدين  العب�ر  وتي�صري  وتاأمني  الغر�س 
نح�  امل�صرتك  الت�جه  م��ص�ع  جانب  اأىل  االجتاهني 

اإفريقيا.
ل�ؤي ي

ك�صفت درا�صة بريطانية حديثة اأن ا�صتخدام كمامات 
االإ�صابة  يقل�س  قد  ال�صكان  م�صت�ى  على  ال�جه 
مبر�س ك�فيد 19 اإىل م�صت�يات ميكن ال�صيطرة عليها 
وميكن اأن يح�ل دون م�جات ثانية للمر�س ال�بائي.

يف  وجرينت�س  كمربدج  جامعتي  من  علماء  واأ�ــصــار 
اأعمال  ملة  ن�صرتها  التي  الدرا�صة  يف  بريطانيا 
اجلمعية امللكية العلمية ام�س اإىل اأن اإجراءات العزل 
وحدها لن حت�ل دون ظه�ر م�جة جديدة لفريو�س 
احلاد  التنف�صي  اجلهاز  التهاب  ي�صبب  الــذي  ك�رونا 
لكن الكمامات ميكن اأن تقلل على نح� كبري معدالت 
يف  النا�س  من  كاف  عدد  بها  التزم  اإذا  العدوى  انتقال 

االأماكن العامة.
يف  ــارك  �ــص الـــذي  �صت�ت  ريــتــ�ــصــارد  الــبــاحــث  وقـــال 
النا�س  التزام  �صرورة  حتليالتنا  “تدعم  الدرا�صة 
الف�ري وال�صامل ب��صع الكمامات” م��صحًا اأن النتائج 
وا�صع  نطاق  على  الكمامات  ا�صتخدام  اأن  اإىل  ت�صري 
قد  العزل  اإجراءات  وبع�س  املكاين  بالتباعد  مقرونا 
فتح  واإعادة  ال�باء  مع  للتعامل  مقب�لة  و�صيلة  يك�ن 
ت�افر  من  ط�يلة  فرتة  قبل  االقت�صادية  االأن�صطة 

لقاح فعال.
ل�ؤي.ي

ملة اأمريكية:

االأكــرث  اجلــزائــري  اجلي�ض 
جاهزية للقتال يف اإفريقيا

“ميالتري  االأمريكية  الع�صكرية  املجلة  اعتربت 
االأكرث  هي  اجلزائرية  املدرعة  “الق�ات  اأن  ووت�س” 
االإفريقية،  الــقــارة  يف  للقتال  وجاهزية  حــداثــة 
الرو�صية  تي90-  دبابات  تلقي  ت�ا�صل  واأنها  خا�صة 
يف  املجلة  واأ�صارت  الع�صكرية”.  مركباتها  وحتديث 
اجليل  �صت�صرتي  التي  االأوىل  الــدول  ح�ل  لها  مقال 
اأرماتا”  “تي14-  الرو�صية  القتال  دبابات  من  اجلديد 
اإىل اأنه “من املحتمل اأن حت�صل اجلزائر على الدبابة 
ملة  ونقلت  متقدمة”.  قتالية  قـــدرات  لها  التي 
“دبابات  اإن  ق�لهم  خرباء  عن  ووت�س”  “ميالتري 
املقاتالت  اأحـــدث  جانب  اإىل  احلديثة،  “اأرماتا” 
من  جزءا  �صتك�ن  اجل�ي،  الدفاع  واأنظمة  الرو�صية 

الق�ات امل�صلحة اجلزائرية على مدى العقد املقبل”.
ق/و

ك�صف بنك اجلزائر يف بيان ح�ل ال��صع االقت�صادي خالل الثالثي االأول من �صنة 2020  عن تراجع  ال�صي�لة البنكية 
باأكرث من 180 مليار دج يف نهاية �صهر ماي 2020 مقارنة بنهاية �صنة 2019 لتنتقل حتت عتبة 1.000 مليار دج.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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