
كل التفا�شيل عن تعاونيات ال�شباب 
للتنقيب عن الذهب بتمرنا�شت وجانت

اال�ستغالل احلريف ينطلق فعليا �سهر �سبتمرب  

ال�سبكة تن�سط يف جمال نقل وترويج املهلو�سات بالرباح
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احلكومة �شتتخذ قرارات 
تكميلية للحفــــاظ على 

منا�شب ال�شغل

غلق املجال اجلوي كبد 
اجلزائر خ�شائـــــر 

بـ 16.3 مليار دينار  

اجلزائر متر بظرف اقت�شادي �شعب ب�شبب
 وباء كورونا، جراد:

وزير املالية يك�شف عن رقم مهول خل�شائر 
عدة قطاعات

16
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الفنادق   و  املطاعم  وغلق  الأفراح  اإلغاء  ب�شبب  باملائة   80 بـ  تهوي  املواليـــــن  • اأربـــــاح 
يوميـــــة   ح�شيلـــــة  اأثقل  يف  و11وفيـــــات  جديـــــدة  اإ�شابــــــة   601•

لقاح دون  من  الوبـــــاء  العامل  �شكـــــان  معظـــــم  مواجهـــــة  يتوقع  فريو�شات  • عامل 
اأخـــــرى مرة  كورونـــــا  من  املتعافني  اإ�شابة  من  العامليـــــة" حتذر  • "ال�شحة 

الأمن بالوادي يحبط ن�شاط �شبكة اإجرامية ويحجز 19 األف قر�س مهلو�س

وزير الشؤون الدينية يكشف: حملة وطنية يقودها العلماء واألئمة لحماية األطقم الطبية

منحة بـ30 األف دينـار ل�شيــارات الأجــرة 
والناقلني اخلوا�س و20 األف دينار للحرفيني

16/03/02

03

وليات  10 عرب  موزعة  وحدة   20

ان�شمام اأكرث من 3500 
فالح ملجال ال�شناعة 
التحويلية للطماطم

فيما مت تخ�شي�س 3.9 مليار دج ملكافحة كوفيد19

التفا�شيل الكاملة للدورة 
العادية الأوىل للمجل�س 

ال�شعبـــــــي الولئي

جمعية اليد املمدودة 
بالوادي تقــــــدم هبة 
بتجهيزات طبية لفائدة 

الهياكـــل ال�شحية

رئي�س بلدية العبادلة  مناعي عبد اجلبار: 

البلدية اليوم ور�شة مفتوحة 
على عدة م�شاريع 

الوادي

ب�سار

الوزارة طالبتهم باإعداد القوائم قبل موعد الدخول املدر�شي

تعليمات للمدراء باإح�شاء 
الأ�شاتذة املعنيني بالرت�شيم
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توقيـع اتفاقيـة لتعزيـز العمـل امل�شـرتك يف جمـال 
حماية الطفولة

حممد علي 
-------------------

التي  االتفاقية  ه��ذه  تهدف  و 
الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  وقعها 
بلمهدي  ي��شف  االأوق���اف  و 
حلماية  ال�طنية  املف��شة  و 
ال��ط��ف���ل��ة، م���رمي ����ريف، اىل 
وتن�شيق  للتعاون  اطار  "و�شع 
"تفعيل  بغية  امل�شرتك"  العمل 
الطف�لة  حماية  ملجال  اأكرث" 
اجله�د  ك��ل  "دعم  اأج��ل  م��ن  و 
اال�رة  على  احلفاظ  اىل  الرامية 

للطفل". اآمنة  بيئة  �شمان  و 
اىل  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ت��رم��ي  و 
ذات  امل�ا�شيع  اأول�يات  حتدد 
جمال  يف  بالتك�ين  ال�شلة 
يتعلق  فيما  �شيما  الطفل  حماية 
لفائدة  املرافقة  اآليات  و  مبهارات 
الأحكام  ا�شتنادا  ال�ريحة  هذه 
امل���ؤرخ   15-12 رق��م  القان�ن 
املتعلق  و   2015 ي�لي�   15 يف 

الطفل. بحماية 
�ش�ف  االتفاقية  بن�د  مب�جب  و 
تك�ينية  ب��رام��ج  اع���داد  ي��ت��م 
امل��ر���ش��دات  و  ئ��م��ة  االأ ل��ف��ائ��دة 
املك�نني  تك�ين  و  الدينيات 
و  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  يف جم���ال 

تنظيم  جانب  اىل  حق�قه،  ترقية 
ت�ع�ية  و  حت�شي�شية  حمالت 
�شيما  الطرفني،  بني  م�شرتكة 
املتعلقة  باملعل�مات  للتعريف 
ال��ت��زوي��د  و  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ق���ق 
غر�س  اىل  الرامية  ل��ي��ات  ب��االأ
من  ال�ريحة  هذه  حماية  ثقافة 

. املجتمع 
�رورة  على  االتفاقية  تن�س  و 
ك"و�شيلة  االخطار  اآلية  اعتماد 
كل  من  الطفل  حلماية  هامة" 
االأولياء  مرافقة  مع  االنتهاكات 
ت�زيع  اأهمية  و  املجال،  هذا  يف 
تت�شمن  مل��ط���ي��ات  م������ش��ع 
و  الطفل  حق�ق  ح�ل  معطيات 

حمايته. اآليات 
ال�شيد  اأك��د  املنا�شبة  بهذه  و 
تعد  االتفاقية  هذه  اأن  بلمهدي 
القائم"  العمل  ل"ت�ثيق  و�شيلة 
حماية  جم��ال  يف  الطرفني  بني 
التعاون  هذا  معتربا  الطف�لة، 
امل�شافة  "االآليات  ب��ني  م��ن 
الرت�شانة  وتفعيل"  لتج�شيد 
جمال  يف  "الق�ية"  القان�نية 

اجلزائر. يف  الطف�لة 
اأ���ش��ار  ال�����ش��ي��اق  نف�س  يف  و 
ال�زير اىل دور امل�شجد يف ن�ر 
املجتمع  اأفراد  بني  وامل�دة  املحبة 

�ش�ء  على  الق�شاء  بينها  من 
من�ها  الطف�لة،  جتاه  املعاملة 
يف  الدينيات  املر�شدات  مبهام 
الت�عية  و  التح�شي�س  جم��ال 
هذه  �شتك�ن  بحيث  الرتبية،  و 
من  لال�شتفادة  و�شيلة  االتفاقية 
اط��ارات  مع  املتبادلة  اخل��ربات 
ترقية  و  حلماية  ال�طنية  الهيئة 
و  الن�سء  على  للحفاظ  الطف�لة 

. قيته تر
ال�شيدة  اأك��دت  جهتها  م��ن  و 
تاأتي يف  اأن هذه االتفاقية  �ريف 
املت�ا�شل  امل�شرتك  العمل  اطار 
و  الدينية  ال�ش�ؤون  قطاع  مع 
ميدانية"  "اآلية  مبثابة  �شتك�ن 
اأكرث  حماية  اإعطاء  يف  ت�شاهم 
اأن  م����ربزة  ال��ط��ف���ل��ة،  ل��ف��ئ��ة 

حلماية  ال�طنية  الهيئة  ح�شيلة 
اأنه  اأظهرت  الطف�لة  ترقية  و 
 1.280 ب��ح��ق���ق  امل�����ش��ا���س  مت 
الفارط،  يناير  �شهر  منذ  طفل 
املعاملة  ب�ش�ء  تتعلق  بع�شها 

االقت�شادي.    اال�شتغالل  اأو 
اأك���دت  امل��ن��ظ���ر  ه���ذا  م��ن  و 
االتفاقية  هذه  اأن  �ريف  ال�شيدة 
التن�شيق  جلنة  اطار  يف  تندرج 
حلماية  ال�طنية  للهيئة  التابعة 
تهدف  التي  الطف�لة،  ترقية  و 
خمتلف  ج��ه���د  تن�شيق  اىل 
الطف�لة  جم��ال  يف  املتدخلني 
ع��ل��ى غ����رار ال��ق��ط��اع��ات و 
املجتمع  فعاليات  و  الهيئات 
هذه  حماية  مبجال  املعنية  املدين 

ل�ريحة. ا

الطفولة  وترقية  حلماية  الوطنية  والهيئة  والوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  بني  اتفاقية  ابرام  العا�شمة  باجلزائر  مت   
وترقيتها. املجتمع  من  ال�شريحة  هذه  حماية  جمال  يف  امل�شارك  العمل  لتعزيز 

�شوؤون دينية-هيئة الطفولة 

 

عظيمي ي�شتقيل و يفتح 
النار على قيادة طالئع 

احلريات
اأحمد  احل��ري��ات،  طالئع  حل��زب  الر�شمي  الناطق  ق��دم 
كان  التي  ال�شيا�شية  الت�شكيلة  من  ا�شتقالته  عظيمي، 
النار على قيادة احلزب  يراأ�شها علي بن فلي�س، كما فتح 
احلزبية  امل�ش�ؤوليات  و  “املنا�شب  اأن  معتربا  احلالية، 
مبنطق  ال  االنتخابات  عرب  املنا�شل  اإليها  ي�شل  اأن  يجب 

التزكية”.
ح�شابه  عرب  ن�رها  مط�لة  ر�شالة  يف  عظيمي  اأ�شار  و 
قرار  خلفيات  اأن  اإىل  فاي�شب�ك،  مب�قع  ال�شخ�شي 
مل�ؤمتر  التح�شري  بداية  اإىل  تع�د  املفاجئ  ان�شحابه 
ال�شيا�شي  املكتب  اجتماع  يف  اأدليت  “لقد  قائال:  احلزب، 
الذهاب  يجب  اأن��ه  جانفي،  ل�شهر  العادية  دورت��ه  يف 
عرب  متر  اأن  يجب  امل�ش�ؤوليات  كل  اأن  بفكرة  امل�ؤمتر  اإىل 
قام��س  من  )تزكية(  كلمة  اإبعاد  يجب  اأنه  و  االنتخابات 

نهائيا”. احلريات  طالئع 
عليه  تفر�س  قناعته  ب��اأن  احلزبي  امل�ش�ؤول  اأك��د  و 
االختيار  يتحتم  عندما  الدميقراطية  جهة  يف  اال�شطفاف 
بينها وبني احلزب، م�شريا باأن مثل هذا الطرح الذي يعد 
الذين  احلزب  رفاقه يف  بع�س  ير�ِس  مل  �شخ�شية  قناعة 

-ح�شبه-. الدميقراطية  على  احلزب  يف�شل�ن 
يف  ان�شحابه  قرار  تفا�شيل  �رد  يف  املتحدث  تابع  و 
بداأت  “لقد  احلزب:  به  مبر  الذي  احل�شا�س  الظرف  هذا 
التحالفات من اأجل �شمان رئا�شة احلزب، وكنت اأعلنت، 
االأمر واأن عالقتي  اإين غري معني متاما بهذا  البداية،  من 
�شغ�طا  اأن  غري  امل�ؤمتر،  انعقاد  ي�م  �شتنتهي  باحلزب 
اأع�شاء  من  الع�رات  طرف  من  علي،  م�ر�شت  كبرية 
والأت�ىل  االن�شحاب  قرار  عن  الأتراجع  املركزية،  اللجنة 
ي�جد  ال  انه  ذلك  يف  حجتهم  كانت  و  احلزب،  رئا�شة 
طرح  عظيمي  اأحمد  امل�ش�ؤولية”.وانتقد  هذه  ملثل  غريي 
ال�طنية  الهيئة  ت�شكيل  يف  اجله�ي  الت�ازن  اعتماد 
بالنيابة،  احلزب  رئي�س  فر�شه  الذي  امل�ؤمتر  لتح�شري 
دار  الذي  احل�ار  حرفيا  ذكر  كما  �شعدي،  القادر  عبد 
 14 يف  املنعقد  ال�شيا�شي  املكتب  اجتماع  خالل  بينهما 
مفرتق  اإىل  الطرفني  و�ش�ل  اإىل  احل�ار  مار�س.وخل�س 
اأخرى منذ بداية  “هنا وجدت نف�شي، مرة  الطرق، قائال: 
اأقر  اأن  يف  علي  ُتلح  التي  ذاتي  بني  �راع  يف  احلراك، 
كنت  كتب  م�شاريع  اأنهي  اأن  و  كتبي  و�شط  ببيتي 
االإخ�ة  من  الكثري  �شغ�طات  وبني  فرتة،  منذ  بداأتها 
و  تر�شيحي  على  ي�رون  الذين  الرفاق  و  االأ�شدقاء  و 

احلزب لرئا�شة  اإنتخابي 
ق/م

عامل فريو�شات يتوقع مواجهة معظم �شكان العامل الوباء من دون لقاح

اأخرى مرة  كورونا  من  املتعافني  اإ�شابة  من  العاملية" حتذر  "ال�شحة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  قالت 
من  اإنه  خربائها  اأحد  ل�شان  على 
اإذا  م��ا  االآن  حتى  امل��ع��روف  غ��ري 
عليها  يح�شل  التي  احلماية  كانت 
بك�رونا  االإ�شابة  من  املتعايف 
اأن ي�شاب مرة  اأنه ميكن  اأو  كافية، 

اأخرى.
باأن  �شحفي  م�ؤمتر  خالل  هذا  جاء 
التي  الدرا�شات  من  العديد  هناك 
ذل��ك،  ك��ل  على  لل�ق�ف  جت��رى 
تبقيها  التي  امل��دة  طبيعة  وعلى 
مل�اجهة  الالزمة  امل�شادة  االأج�شام 
الفريو�س يف اجل�شم. واأ�شارت اإىل 
ح�ل  �شدرت  التي  الدرا�شات  اأن 
درا�شات  هي  امل�شادة  االأج�شام 
عينات  اإىل  حاجة  وهناك  اأولية، 
اأ�شهر  م��دى  على  اإليها  للنظر 

ط�يلة.
الذي  املنظمة  فريق  اأن  واأو�شحت 
مبناق�شات  يق�م  ال�شني  اإىل  ت�جه 
الدرا�شات  على  لل�ق�ف  حاليا 
اإجنازه  يجب  وما  اإجنازها  مت  التي 
يف املرحلة املقبلة، وما ميكن تعلمه 

من هذه الدرا�شات حتى االآن.
تف�شي  خ���الل  ال��ع��امل  وي���اج��ه 
19«، الذي قتل  فريو�س »ك�فيد - 
�شخ�س،  األف   600 من  يقرب  ما 
االأزمة التي كان يخ�شاها منذ فرتة 
كالو�س  الفريو�شات  عامل  ط�يلة 
احلك�مات  ح��ث  ال��ذي  �شت�هر 

اال�شتعداد  على  عديدة  ل�شن�ات 
فريو�شية.  جائحة  تف�شي  الحتمال 
وقال �شت�هر يف مقابلة مع وكالة 
ال�بائي  ال�شل�ك  اإن  »بل�مربغ«، 
كثرياً  يختلف  لن  الفريو�س  لهذا 
التنف�شي  اجل��ه��از  اأم��را���س  ع��ن 
يع�د.  ال�شتاء،  خ��الل  االأخ���رى: 
م�جة  هناك  »�شتك�ن  واأو�شح: 
للغاية.  خطرية  و�شتك�ن  اأخ��رى، 
املائة من ال�شكان  90 يف  اأكرث من 
مرة  ن�شدد  مل  اإذا  لذلك،  عر�شة 
االإجراءات  اأو  االإغالق  اأخرى على 
الفريو�س  ف�شي�شبب  املماثلة، 
تف�شيًا كبرياً«. وتابع: »ال�شتاء قادم 
زيادة  هناك  و�شتك�ن  اللقاح،  قبل 
يف  م�شاكل  و�شنجد  احلاالت،  يف 
اأنهم  يبدو  ال  النا�س  الأن  احت�ائها 
على  القي�د  من  مزيد  �شيقبل�ن 

وحريتهم«. حركتهم 
يت�قعه  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  وع���ن 
العامل  ق��ال  اللقاحات،  ل��ش�ل 
ال�شحة  منظمة  غ���ادر  ال���ذي 
�ركة  اإىل  لالن�شمام  العاملية 
يف  جي«  اإيه  »ن�فارتي�س  االأدوية 
عامني،  قبل  وتقاعد   2007 عام 
اأملانيا  مثل  دول  لدى  يك�ن  قد  اإنه 
بحل�ل  اللقاح  من  كبرية  كمية 
ي�شتغرق  وقد  املقبل،  العام  بداية 
�شتة  اأو  خم�شة  اأو  اأربعة  الطرح 

للم�شنني. اأ�شهر 
واأو�������ش������ح: »ق�����د ت��خ��ت��ل��ف 
مثل  ب��ل��د  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�شيلي،  اأو  االأرجنتني  اأو  الربازيل 
جرعة  على  حت�شل  ال  قد  والتي 
عليها  يزال  وال  اللقاح  من  واحدة 
اإىل  العامل  تق�شيم  و�شيتم  التكيف. 

لقاحات  مع  واح��دة  جمم�عتني، 
واالأخرى من دونها«.

وي��ف��رت���س ���ش��ت���ه��ر، ال���ذي دق 
اإمكانية  ب�شاأن  اخلطر  ناق��س 
الطي�ر،  اإنفل�نزا  جائحة  تف�شي 
اإىل  ال��ب��ل��دان وال�����رك��ات  ودع��ا 
حال  يف  اللقاحات  اإن��ت��اج  زي��ادة 
وا�شع  نطاق  على  انت�شاره  ب��دء 
منت�شف  بحل�ل  اأنه  الب�ر،  بني 
جزء  ل��دى  �شيك�ن  املقبل  العام 
م�شادة،  اأج�شام  العامل  من  كبري 
مبرور  تدريجيًا  ذلك  �شيزداد  وانه 
هناك  �شتك�ن  وق���ال:    ال���ق��ت، 
ذلك،  ينتهي  وعندما  ثالثة،  م�جة 
العامل  من  املائة  يف   80 اأن  اأعتقد 
قد يك�ن لديهم اأج�شام م�شادة اإذا 

مل يتم جتديد االإغالق«.
ل�ؤي.ي

وزير ال�شوؤون الدينية يك�شف : "حملة وطنية يقودها العلماء والأئمة حلماية الأطقم الطبية"
مكافحة  اأجل   من  امليدان  يف  تعمل  التي  الطبية  االأطقم   مع  ت�شامنية  وطنية  حملة  قريبا  اإطالق  عن  العا�شمة  باجلزائر  بلمهدي  ي��شف  واالأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  اأعلن 
بعد  عن  التحا�ر  تقنية  با�شتخدام   " املجتمع  لظروف  الفت�ى  "مراعاة  بعن�ان  علمية  وطنية  ندوة  خالل  األقاها  كلمة  يف  ال�زير  وقال  البالد.  يف   تف�شى  الذي  ك�رونا  فريو�س 
جانب  اإىل  وال�ق�ف  اجلميع  اإىل جتند  يحتاج  لك�نه عدو  ملكافحة فريو�س ك�رونا   امليدان  جبارا يف  "ي�ؤدون عمال  الذين  االأطباء  مع  للت�شامن  باإطالق حملة   �شيق�م  قطاعه  اأن 
"حماية  ق�شد  لالزمة  ال�قائية  االإجراءات  كافة  التخاذ  امل�اطنني  وت�جيه  الن�شح   بتقدمي  باملنا�شبة  �شيق�م�ن  االأمة  واأئمة  العلماء  باأن  بلمهدي  واأ�شاف  ودعمها".  الفئة  هذه 

الهالك". من  الب�رية  النف�س  
من  حلمايته  وال�شعي  النب�ية  وال�شنة  القراآنية  والن�ش��س  يت�افق  مبا  وت�جيهه  املجتمع  تط�ر  مراحل  جميع  م�اكبة  ه�  للفت�ى  ال�زارية  اللجنة  عمل  باأن  ال�زير  اأو�شح  و 

البالد. يف  تف�شى  الذي  ك�رونا  فريو�س  وباء  مكافحة  يف  �شيما  ال  �ر  كل 
اللجنة  ذات  به  تق�م  الذي  الدور  مربزا  املجتمعي  تط�رات  وفق  الفت�ى  ممار�شة  على  مترن�ا  علماء  فيها  التي  الفت�ى  جلنة  يف  �شالتهم  وجدوا  املجتمع  اأفراد  باأن  بلمهدي  وقال 

ك�رونا. وباء  م�اجهة  يف  للمجتمع  مرافقتها  خالل  من 
ل�ؤي.ي 

يو�شف اأو�شي�س �شكرتريا 
اأول لالأفافا�س

االإ�شرتاكية  الق�ى  جبهة  حلزب  الرئا�شية  الهيئة  عينت 
ال�طنية. لالأمانة  اأوال  �شكرتريا  اأو�شي�س  ي��شف 

يف  وتدرج  االأفافا�س  ك�ادر  اأحد  وه�  اأو�شي�س  وي�شغل 
رئي�س  من�شب  االأخرية  ال�شن�ات  خالل  امل�ش�ؤوليات 

وزو. لتيزي  ال�الئي   ال�شعبي  املجل�س 
حلزب  االإ�شتثنائي  امل�ؤمتر  مندوبي  اأن  االإ�شارة  وجتدر 
يف  ج��دد  اأع�شاء  انتخب�ا  االإ�شرتاكية  الق�ى  جبهة 
�شفيان،  بلح�شل،�شي�ح  كرمي  وهم  الرئا�شية  الهيئة 

ن�رة. براهيم، ط�اهري  مزياين  اأحمند،  حاجي 
ق/و



جراد  العزيز  عبد  االأول  ال�زير  اأكد 
خالل  األقاها  كلمة  يف  ال�شبت،  اأم�س 
االجتماعيني  ال�����رك��اء  م��ع  ل��ق��اءه 
بغر�س  االقت�شاديني  واملتعاملني 
�شتتكفل  التي  احلماية  جلنة  اإن�شاء 
بتقييم انعكا�شات جائحة ك�رونا على 
ت�شهد  اجلزائر  اأن  ال�طني،  االقت�شاد 
االأزم��ة  نتيجة  م�شب�ق  غري  و�شعا 
الهيكلية للحك�مات ال�شابقة و انهيار 

اأ�شعار النفط و االأزمة ال�شحية.
اأنه كان  اأكد جراد  ال�شياق،  نف�س  ويف 
احلك�مة  قبل  من  تدابري  اتخاذ  لزاما 
واإجراءات  املت�ررين  العمال  الإعانة 
تخفيف ال�رائب.واأ�شار اإىل اأن الدولة 
تتحمل م�ش�ؤوليتها و �شنتخذ قرارات 
منا�شب  على  للحفاظ  تكميلية، 

االإنتاجية  القدرات  وحماية  ال�شغل 
بالدنا.واأفاد  عرفتها  ازمة  اأخطر  من 
انت�شار  لكبح  املتخذة  التدابري  ب��اأن 
ك�رونا ت�شببت يف اأ�رار كبرية على 
التجارة والفندقة واالأ�شغال العم�مية 
مع  اجتماعه  وح���ل  البناء.  وقطاع 
واالقت�شاديني،  االجتماعيني  ال�ركاء 
بجملة  اخل��روج  �شيتم  اأن��ه  ج��راد  قال 
قرارات  جانب  اإىل  الت��شيات    من 
منا�شب  على  للحفاظ  تكميلية 
ال�شغل وحماية القدرات االإنتاجية، من 
�شدد  البالد.كما  عرفتها  اأزمة  اأخطر 
يتم  اأن  ���رورة  على  االأول  ال�زير 
نح�  على  ك�رونا  جائحة  اآثار  تقييم 
يت�خى اأكرب قدر ممكن من امل��ش�عية 
وم��زاي��دات.واأو���ش��ح  جماملة  دون 

ال  التقييم  عملية  ان  االأول  ال�زير 
ال��ش�ل  فر�شة  على  بالبحث  تتعلق 
اأو  مقابل  دون  العم�مية  امل���ارد  اىل 
احل�ش�ل على امتيازات غري م�شتحقة، 
بل اإن االمر باالأحرى يتعلق بعملية ال 
بد منها مبا ي�شمح بت�جيه منح امل�ارد 
ملا  التح�شري  بهدف  اأف�شل،  ب�شكل 
لدى  واحلفاظ  ال�شحية  االأزم��ة  بعد 
ق�ي  ِالتزام  على  والعمال  امل�ؤ�ش�شات 
يف املعركة اجلديدة للتق�مي االقت�شادي 
التق�مي  اأن  االأول  ال�زير  ببالدنا.واأقر 
واالقت�شادي  االجتماعي  واالإنعا�س 
م�ؤ�ش�شات  طرف  من  اال  يتج�شدا  لن 
كافية  لالأ�ر  �رائية  وقدرة  مت�ازنة 
االقت�شادية. الديناميكية  ل��دع��م 

رئي�س  بتاأكيد  االول،  ال�زير  وذك��ر 

من  تب�ن،   املجيد  عبد  اجلمه�رية، 
العم�مية  امل�ؤ�ش�شة  بني  فرق  ال  اأنه 
منتجة  م�ؤ�ش�شات  هناك  بل  واخلا�شة، 
وتناف�شية تعمل من اأجل تنمية البالد، 
من خالل خلق الرثوة ومنا�شب العمل، 
واأخرى ال يهمها �ش�ى جمع الرثوات 
وامل�شلحة  اال�شتثمار  ح�شاب  على 
اأن  جراد  اأ�شار  اآخر،  جانب  العامة.من 
مدى  ك�شفت  ك�رونا  فريو�س  اأزم��ة 
للجزائريني يف م�اجهة  العملي  احل�س 
حركة  ج��راد  ال��شعية.و�شجل  هذه 
امل�شت�شعفني  مع  للت�شامن  ا�شتثنائية 
عبقرية  ك�شفت  مثلما  ال�شكان،  من 
الطلبة  من  ال�شباب  لدى  نظريها  قلَّ 
من  االبتكار  يف  واملقاولني  والباحثني 
طبية،  واأج��ه��زة  اأدوي��ة  �شناعة  اج��ل 
ق�شد م�شاعدة امل�شت�شفيات العم�مية 
الظرفية،  ال�شع�بات  تخطي  على 
التي ت�شببت فيها اأزمة جائحة فريو�س 
التي  "ك�فيد19"،  امل�شتجد  "ك�رونا" 
مار�س  �شهر  منذ  اجل��زائ��ر  ت�رب 

الفارط.
ل�ؤي ي

وزير املالية يك�شف عن رقم مهول خل�شائر عدة قطاعات

غلق املجال اجلوي كبد اجلزائر خ�شائر بـ16.5 مليار دينار
الرحمان  عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  اأكد 
األقاها  التي  الكلمة  يف  ال�شبت،  اأم�س 
اللجنة  ان�شاء  ح�ل  لقاء  افتتاح  خالل 
العلمية حلماية منا�شب ال�شغل والقدرة 
االنتاجية اأن اإلغاء الرحالت اجل�ية وغلق 
 16.3 اجلزائر  كبد  للجزائر  اجل�ي  املجال 
مليار دينار، واأن اإلغاء النقل البحري كبد 

خ�شائر ب� 90 ملي�ن دينار.
اأن ن�شاط  اأمين بن عبد الرحمان  واأو�شح 
احلجر  باإجراءات  تاأثرا  االأكرث  ه�  النقل 
اجل�ية  اأن  املالية  وزي��ر  ال�شحي.واأفاد 
بني  رحلة   4357 باإلغاء  قامت  اجلزائرية، 
�شهري مار�س واأفريل،االأمر الذي كلفها 
خ�شائر قدرت ب� 16.3 مليار دينار.وذكر 
ال�زير اأن خ�شائر ال�ركة ال�طنية للنقل 
واأفاد  دينار.  ملي�ن   90 بلغت  البحري 
اأن ال�ركاء االجتماعيني اقرتح�ا  ال�زير 
تخ�شي�س اأجرة جزافية قيمتها 30  األف 
دينار للناقلني اخل�ا�س من االأجهزة التي 
على  مل�شاعدتهم  الدولة  عليها  تت�فر 
اجلزائر  ت�رب  التي  االأزمة،  هذه  جتاوز 
والعامل ككل.وعن اخل�شائر التي تكبدتها 
بع�س ال�ركات جراء االأزمة، فقد بلغت 

مليارات   6.5 �ش�نلغاز  �ركة  خ�شار 
دينار،  مليار   247 و�ش�ناطراك  دينار، 
20 مليار دينار.كما ت�قع وزير  ونفطال 
ب�  االقت�شادي  الن�شاط  انخفا�س  املالية 
ب�شبب  العاملية  االقت�شاديات  من   7%

االأزمة ال�شحية التي متر بها البالد.

..ومنحة بـ30 األف 
دينار ل�شيارات الأجرة 

والناقلني اخلوا�س و20 
األف دينار للحرفيني

تخ�شي�س  عن  املالية  وزي��ر  اأك��د  كما 
مل�اجهة  دينار  مليار  ب�65.6  يقدر  مبلغ 
ك���رون��ا.وق��ال  ف��ريو���س  تف�شي  اآث���ار 
لقاء  خالل  كلمة  يف  الرحمان  عبد  بن 
االجتماعيني  بال�ركاء  االأول  ال�زير 
تخ�شي�س  اقرتاح  مت  اإنه  واالقت�شاديني 
االأحرار  للعمال  ا�شتثنائية  بطالة  منحة 
اأن  اإىل  ال�باء.واأ�شار  الذين ت�رروا من 
مليار   12 ال�شحة  وزارة  منحت  الدولة 

الطبي،  العتاد  و  االأدوي��ة  القتناء  دينار 
للمنحة  دينار  مليار   24 وخ�ش�شت 
  3.17 و  بالعائالت  املتعلقة  الت�شامنية 
باخلارج.كما  العالقني  الإجالء  مليارات 
م�شاهمة  اجلزائر  تقدمي  عن  ال�زير  اأعلن 
يف  جزائري  دينار  ملي�ن   271 ب�  تقدر 
ال�شحية  االأزم��ة  رغم  ال��دويل  التعاون 
البن�ك،  قطاع  البالد.وح�ل  بها  متر  التي 
االأخ��رية  هذه  اإن  الرحمان  عبد  بن  قال 
ف�ائد  دون  اأ�شهر   6 ملدة  قرو�شا  منحت 
عن  التاأخر  عق�بات  واإلغاء  لل�ركات 
اق��رتاح  ع��ن  ال���زي��ر  وك�شف  ال��دف��ع. 
ال�ركاء تخ�شي�س اأجرة جزافية تقدر ب�  
�شيارات  �شائقي  ل�شالح  دينار  الف   30
املنحة  اخل�ا�س.هذه  والناقلني  االأج��رة 
التاأمني  �شندوق  من  تدفع  اال�شتثنائية 
مبن  اخل�ا�س  الناقلني  لكل  البطالة  عن 
اإن  ال�زير،  االأج��رة.وق��ال  �شائق�  فيهم 
 30 من  اأكرث  بلغ  اخل�ا�س  الناقلني  عدد 
اأجرة  �شيارة  األف   16 مقابل  �شائق  الف 
م�شجلة.كما مت اقرتاح راتب جزايف قدره 

20 الف دينار بالن�شبة للحرفيني.
ل�ؤي ي

ب�شبب اإلغاء الأفراح و غلق املطاعم و الفنادق  

جائحة "كورونا" تهوي ب�شقف اأرباح املوالني بـ 80 باملائة  

لوؤي ي
--------------------
للجمعية  العام  االأم��ني  وق��ال 
ال�طنية للتجار يف ت�ريحات 
�شجلت  م�شاحله  اإن  هاتفية 
تراجعا  املا�شي،  مار�س  منذ 
املا�شية،  ���ش���ق  يف  ك��ب��ريا 
مرجعا �شبب عزوف امل�اطنني 
لتاأجيل  امل�ا�شي  ���راء  عن 
املنا�شبات واإلغاء االأفراح التي 
كبريا  ا�شتهالكا  ت�شهد  كانت 
املتحدث  اللح�م.واأ�شاف  يف 
باأن عدة ع�امل اأثرت مبا�رة 
من  امل�ا�شي،  ب�ر�شة  على 
ال�رائية  القدرة  انهيار  بينها 
اأول���ي��ات��ه  وتغري  للم�اطن 

الذي  ال�شحي  احلجر  نتيجة 
 ، اأ�شهر  اأربعة  من  الأكرث  دام 
اأن  ذات��ه   ال�شياق  يف  مت�قعا 
خ�شارة  اأكرب  امل�ال�ن  ي�شجل 
االأ�شحى  عيد  خ��الل  لهم 
الذي كان يعد يف وقت �شابق 
فر�شة حقيقة له�ؤالء للتحقيق 
راأ�س  على  واملحافظة  الربح 
ثابتي  حممد  وي�شتند  مالهم. 
اأ�شباب  ل��ع��دة   ت�قعاته  يف 
بغلق  قرار  �شدور  بينها  من 
اأ�ش�اق املا�شية  كاإجراء وقائي 
ك�رونا  فريو�س  تف�شي  من 
ال�شنة  هذه  امل�اطنني  وتخ�ف 
انهيار  اإىل  اإ�شافة  الذبح  من 
قدرتهم ال�رائية وهي ع�امل 

�شت�ؤثر مبا�رة يف ربح امل�الني 
يف  ت�شل  كانت  ومبيعات 
�شن�ات ما�شية اإىل 5 ماليني 
راأ�س غنم. باملقابل طالب ممثل 

الفر�شة،  ه��ذه  يف  ال��ت��ج��ار، 
وم�ش�ؤويل  املحلية  ال�شلطات 
املجال�س املنتخبة بتحديد نقاط 
تك�ن  لالأ�شاحي  اآمنة  بيع 

ورقابتهم  م�ش�ؤوليتهم  حتت 
اأو  احتكاك  اأي  ملنع  املبا�رة، 
"ك�رونا"  لفريو�س  تف�سٍّ 

امل�شتجد "ك�فيد19".

اأرجع الأمني العام للجمعية الوطنية للتجار، حممد الب�شري ثابتي تراجع �شقف اأرباح املوالني بن�شبة 80 باملائة منذ بداية كورونا، اىل تاأجيل العديد من 
املنا�شبات وتراجع القدرة ال�شرائية للمواطن، متوقعا ا�شتمرار النهيار مع عيد الأ�شحى يف ظل بقاء الأ�شواق مغلقة نتيجة تف�شي وباء "كوفيد 19".
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  30 األف طن 
من حديد البناء 

اجلزائري يف 
الأ�شواق الأمريكية 

والكندية

يف وقت مت ا�شترياد 550 األف طن 
من ال�شبائك احلديدية

ال�شنة  م��ن  االأول  ال�شدا�شي  ع��رف 
طن  األف   30 من  اأزيد  ت�شدير  اجلارية 
من حديد البناء عرب ميناء م�شتغامن اإىل 
االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  من  كل 
علم  ح�شبما  املتحدة،  واململكة  وكندا 
امل�ؤ�ش�شة  لهذه  التجارية  املديرية  من 

املينائية.
عمليات  اأن  امل�شدر  ذات  واأو���ش��ح 
اإط��ار  يف  تندرج  امل��ذك���رة  الت�شدير 
م�ؤ�ش�شة  بني  اأبرمت  التي  االتفاقية، 
ميناء م�شتغامن وجممع احلديد وال�شلب 
وه��ران(  والي��ة  )بطي�ة  "ت��شيايل" 
ا�شترياد  وبرمج  املا�شي،  ن�فمرب  �شهر 
احلديدية  ال�شبائك  من  طن  األف   550
وت�شدير 100 األف طن من حديد البناء 
ذات  خالل  وجهات.ومت  عدة  واإىل  من 
الفرتة، ي�شيف ذات امل�شدر، مت ا�شترياد 
احلديدية  ال�شبائك  من  طنا   152.797
والرنويج  اإيطاليا  من  الف�الذ(  )�شبائك 
باخرة   12 واأوكرانيا على منت  ورو�شيا 
احلديدية  االأ�شالك  من  طنا  و17.460 
باخرتني  عرب  تركيا  من  احلديد(  )لفائف 
االقت�شادي. املتعامل  نف�س  حل�شاب 
العام  من  بداية  م�شتغامن  ميناء  وحت�ل 
املا�شي اإىل منفذ حي�ي لت�شدير حديد 
البناء )85.400 طن( واالأنابيب احلديدية 
ال�اليات  نح�  ال�شيما  طنا(   2.327(
وبلجيكا  وكندا  االأمريكية  املتحدة 
التي  احلديدية  امل�اد  خمتلف  وا�شترياد 
ال�شنتني  خالل  طن  ملي�ن   1 جتاوزت 
ح�شب  و2019(،   2018( املا�شيتني 
ال�شادرات  حجم  نف�شه.وبلغ  امل�شدر 
ال�شدا�شي  خالل  م�شتغامن  ميناء  عرب 
طنا   44.830 ال�شنة،  هذه  من  االأول 
والهيلي�م  احلديدية  امل���اد  من  اأغلبها 
وامل�اد  والف�اكه  واخل�ر  )3.159 طنا( 
وب�شائع  و�شلع  طنا(   655( الغذائية 
اأخرى برتاجع قدره 40 يف املائة باملقارنة 
،كما  املا�شي  العام  الفرتة من  نف�س  مع 

متت االإ�شارة اإليه من قبل.
ل�ؤي ي

  ان�شمام اأكرث من 3500 فالح ملجال 
ال�شناعة التحويلية للطماطم

وليات  10 عرب  موزعة  وحدة   20

احلكومة �شتتخذ قراراٍت تكميليًة للحفاظ على منا�شب ال�شغل
اجلزائر متر بظرف اقت�شادي �شعب ب�شبب وباء كورونا، جراد:

للخ�ر  املهني  ال�طني  الدي�ان  اأعلن 
20 وحدة  اأزيد من  واللح�م، عن مبا�رة 
حت���ي��ل م���زع��ة ع��رب 10 والي���ات يف 
ال�شناعية،  الطماطم  وحت�يل  ا�شتقبال 
م�شريا اإىل اأن جل هذه امل�شانع ترتكز يف 
�رق البالد اإ�شافة اإىل ال�حدات املت�اجدة 
يف ال��شط واجلن�ب.واأفاد بيان للدي�ان اأن 
ال�شناعية  الطماطم  برنامج جني وحت�يل 
يف  انطلق  ال��ذي   ،2019-2020 مل��شم 
ان�شمام  �شهد  اجلاري،  ج�يلية  من  الفاحت 
املادة  لهذه  منتج  فالح   3500 من  اأك��رث 
 20 اأكرث من  االإ�شرتاتيجية م�زعني على 
والية منتجة. فيما تت�قع م�شالح الدي�ان 
ناجحا،  والتح�يل  اجلني  م��شم  يك�ن  اأن 

مت  الذي  املعترب  املردود  اإىل  بالنظر  وذلك 
املغرو�شة  امل�شاحة  ارتفاع  وكذا  ت�شجيله، 
مقارنة بامل��شم املن�رم -ي�شيف امل�شدر.
ودعا الدي�ان كافة الفالحني املنتجني لهذه 
امل�شالح  مديريات  من  للتقرب  امل��ادة 
م�شالح  اإىل  اأو  لها  التابعة  الفالحية، 
للخ�ر  امل�شرتك  املهني  ال�طني  الدي�ان 
م�شاكل  اأي  ت�شجيل  حال  يف  اللح�م،  و 
حت�ل دون اإجناح برنامج اجلني و التح�يل،  
املتدخلني  كافة  ذاته  ال�قت  نا�شد يف  كما 
االإج��راءات  ت�شديد  اإىل  العملية،  هذه  يف 
عدوى  تنقل  لتجنب  الالزمة  ال�قائية 

فريو�س ك�رونا امل�شتجد.
ل�ؤي ي
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  تعليمات للمدراء باإح�شاء الأ�شاتذة املعنيني بالرت�شيم

لوؤي ي
-------------------

���رورة  على  ال����زارة  و���ش��ددت 
ب��شعية  ال������ش��اي��ة  م����اف���اة 
جميع  ا�شت�ف�ا  الذين  االأ�شاتذة 
ال�شيما  ال��ق��ان���ن��ي��ة،  ال�����روط 
التاأهيل  ق�ائم  يف  اأ�شماوؤهم  ال�اردة 
تتم  حتى  ال���الي��ات  خمتلف  ع��رب 
تن�س  ما  ح�شب  و�شعيتهم،  ت�ش�ية 
لتمكينهم  القان�نية  االأط��ر  عليه 
م��ن اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��رتق��ي��ة يف 
امل��ردودي��ة.  منحة  وم��ن  ال��درج��ات 
عرفت  تر�شيمهم  عمليات  اأن  علما 
ت�شبب  الذي  ال�باء  ب�شبب  تاأخريا 
واالأعمال  الن�شاطات  كل  تعليق  يف 
املهني  بامل�شار  املرتبطة  االإداري��ة 
ال�زارة  دعت  كما  للم�شتخدمني. 

على  ال��ع��ام  اأمينها  ل�شان  على 
ال�شاغرة  املنا�شب  اإح�شاء  �رورة 
وذلك  ال�طني  ال��رتاب  كامل  عرب 
ناجعة  وخ��ط��ة  رزن��ام��ة  ل������ش��ع 
االأ���ش��ات��ذة  ت���ظ��ي��ف  كيفية  يف 
على  ي�جدون  الذين  االحتياطيني، 
الت�ظيف.خا�شة  قائمة  راأ����س 
يف  باالإدماج  وعدتهم  الدولة  وان 
اال�شاتذة  من  العديد  تقاعد  ظل 
للقطاع،  التابعني  وامل�شتخدمني 
ويبقى   ، االداري���ني  اىل  اإ���ش��اف��ة 
ك�رونا  جائحة  ه�  القائم  اال�شكال 
جميع  ال�زارة  ح�شب  عطلت  التي 
اىل  ا�شافة  الت�ظيف  عمليات 
امل��دار���س  ب��ني  التنقالت  عملية 
والهياكل الرتب�ية، لكن هذا ال مينع 
ب�رورة  املعنية  ال���زارة  من ح�شب  الرابع  قبل  امللفات  جميع  تاريخ فرز  وه�  املقبل،  اأكت�بر  القادم.�شهر  املدر�شي  الدخ�ل 

وجهت وزارة الرتبية الوطنية تعليمات �شارمة اإىل مديريات الرتبية عرب 48 ولية باجلزائر، اأكدت من خاللها على �شرورة اإح�شاء الأ�شاتذة املعنيني بالرت�شيم هذه ال�شنة، اأي الذين تاأخر 

اجتيازهم لمتحانات الرت�شيم. 

الوزارة طالبتهم باإعداد القوائم قبل موعد الدخول املدر�شي

 

وزير ال�شياحة يوؤكد العمل مع ال�شركاء الجتماعيني لتخطي كورونا
وال�شناعة  ال�شياحة  وزير  اأكد 
العائلي  والعمل  التقليدية 
حممد حميدو على اأهمية العمل 
االجتماعيني  ال�����رك��اء  م��ع 
املرحلة  ه��ذه  تخطي  اأج��ل  من 
وب��اء  تف�شي  بعد  ال�شعبة  
بعدها،  ملا  والتح�شري  ك�رونا 
ال�شياحي  ال��ن�����ش��اط  ل��ب��ع��ث 
ال���ط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  بتفعيل 
العمل  وت��ع��زي��ز  لل�شياحة، 
لتنمية  امل�����ش��رتك  ال��ق��ط��اع��ي 

ال�شياحة. لقطاع  حقيقية 
ا���ش��ت��ق��ب��ل وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة  
النقابة  رئي�س  من  كالاّ  حميدو 
و  ال�شياحة  ل�كاالت  ال�طنية 
الفيدرالية  رئي�س  االأ�شفار، 
وك��االت  جلمعيات  ال�طنية 
االأم��ني   ، ال�شفر  و  ال�شياحية 
لعمال  ال�طنية  لالحتادية  العام 

كذا  و  وال�شياحة،  ال��ت��ج��ارة 
ال�طنية  الفيدرالية  رئي�س 
حيث  ال��ف��ن��ادق،  مل�شتغلي 
اإطار  يف  اللقاءات  هذه  تندرج 
مع  التقارب  و  الت�شاور  تعزيز 
االجتماعيني  ال�ركاء  خمتلف 
ح���ل  ل��ل��ح��دي��ث  امل��ه��ن��ي��ني  و 
عن  املرتتبة  احلالية  ال��شعية 
"ك�فيد  تف�شي فريو�س ك�رونا 
االقت�شادية  ث���ار  االآ 19"،و 
عن  ال��ن��اج��م��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اأف��اد  ما  ح�شب  اجلائحة،  ه��ذه 
و�شمحت  ال�����زارة  ب��ي��ان  ب��ه 
للح�ش�ر  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 
و  ال�شع�بات  خمتلف  بعر�س 
اأ�شا�شا  متثلت  التي  املقرتحات، 
على  احل�����ش���ل  ت�شهيل  يف 
ة،  مي�راّ بف�ائد  بنكية  قرو�س 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ع���بء دف��ع 

املمن�حة  الدي�ن  م�شتحقات 
امل�شتحقات  كل  تاأجيل  وك��ذا 
امل��ت��ن���ع��ة، م��ن االل��ت��زام��ات 
هذا  واجلبائية.يف  االجتماعية 
املحادثات  - ومن خالل  ال�شدد 
اللقاءات  خمتلف  تخللت  التي 
فر�شة  ال�زير  اعتربها  والتي 
خمتلف  لت�شخي�س  �شانحة 
وال�شع�بات،  االن�شغاالت 
وباء  تف�شي  عن  ترتبت  التي 
ك���رون��ا وت��اأث��ري ت��داع��ي��ات��ه 
يف  ال�شياحي  الن�شاط  على 
املذك�ر  امل�ش�ؤول  ر  كاّ ذاّ اجلزائر- 
مرافقة  اأجل  من  الدولة  بالتزام 
خمتلف  على  القطاع  متعاملي 
االأزمة  هذه  لتخطي  االأ�شعدة، 
بالدنا،  بها  متر  التي  ال�شحية 
على  تداعياتها  تخفيف  بهدف 
اأثنى  كما  ال�شياحي،  الن�شاط 

م��ن طرف  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه���د 
للم�شاهمة  املتعاملني  خمتلف 
للحد  ال�طني  اجلهد  يف  بق�ة 
ك�رونا  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن 
اأكد  ذاته،  ال�شياق  امل�شتجد.يف 
املتعاملني  خمتلف  مع  ال�زير 
�ش�يا  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املرحلة  ه��ذه  تخطي  اأج��ل  من 
بعدها  ملا  والتح�شري  ال�شعبة، 
ال�شياحي  ال��ن�����ش��اط  ل��ب��ع��ث 
ال���ط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  بتفعيل 
العمل  تعزيز  اأجل  من  لل�شياحة 
لتنمية  امل�����ش��رتك  ال��ق��ط��اع��ي 
مع  ال�شياحة،  لقطاع  حقيقية 
االأطر  هذه  مثل  اإبقاء  �رورة 
لتبادل  م�شاحات  الت�شاورية 

واالقرتاحات.  االآراء 
ق/و

مقرتحات لت�شهيل احل�شول على قرو�س بنكية مع تاأجيل دفع امل�شتحقات

اجلمعية الوطنية للبياطرة اخلوا�س تدعو اإىل ا�شتغالل الف�شاءات املك�شوفة
للبياطرة  ال�طنية  اجلمعية  دعت 
اخل����ا����س امل��م���ل��ني وب��ائ��ع��ي 
ا���ش��ت��غ��الل  اإىل  االأ����ش���اح���ي 
لعملية  املك�ش�فة  الف�شاءات 
منعها  قرار  �شدور  بعد  البيع، 
خ�فا  املغلقة  االأم��اك��ن  داخ��ل 
و  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  من 
ي�شتدعي  ما  املا�شية،  اإىل  انتقاله 
بكل  ال�قائية  التدابري  جل  اتخاذ 

املخالفني. معاقبة  و  �رامة 
اأ�شيا  اجلمعية،  رئي�شة  اأك��دت 
البائع  و  الزب�ن  على  اأنه  ب�كفة 

احلذر  و  احليطة  اتخاذ  امل�ال  اأو 
قد  ال�راء  و  البيع  عملية  الأن 
انتقال  يف  ه��ام��ا  �شببا  ت��ك���ن 
مق�شد  واأنها  خا�شة  العدوى، 
واأالف  ي�ميا  ال��زب��ائ��ن  م��ئ��ات 
�شددت  لهذا  اأي�شا،   الف�ش�ليني 
���رورة  على  ذات��ه��ا  املتحدثة 
كنقاط  املك�ش�فة  االأماكن  اتخاذ 
م�شافة  احرتام  و���رورة  للبيع 
اإلزامية  اإىل  اإ�شافة  التباعد 
مل�س  وع��دم  الكمامات،  ارت��داء 
من  ان��ه  اإىل  م�شرية  املا�شية 

�شهاريج  و���ش��ع  ال�����روري 
كل  عند  اجلافيل  و  باملاء  معباأة 
للداخل  ي�شمح  حيث  بيع  نقطة 
بغ�شل  منها  اخل���ارج  و  اإليها 
انتقال  لتفادي  تعقيمها  و  يديه 

العدوى.
اجلمعية  ع��م��ل  ي��ت���ا���ش��ل  و 
يف  اخل�ا�س  للبياطرة  ال�طنية 
جانب  اإىل  ال�قائي  العتاد  ت�زيع 
حلث  بالت�عية،  متعلقة  ن�شاطات 
ب�روط  االلتزام  على  امل�اطنني 
كغ�شل  املنا�شبة  هذه  يف  النظافة 

ا�شتثناء،  دون  دوري���ا  اليدين 
التدابري  بتطبيق  امل�اطنني  تذكري 
البعد  يخ�س  فيما  ال���ق��ائ��ي��ة 
االحتكاك  بتجنب  االجتماعي 
واالق�����رتاب م��ن االأ���ش��خ��ا���س 
بني  م��رت   01 م�����ش��اف��ة  ت���رك  و 
التجمعات  تفادي  و  االأ�شخا�س 
اأمام  الأكرث من  �شخ�شني خا�شة 
اقتناء  وعند  التجارية،  املحالت 
نقاط  عند  و  الي�مية  احلاجيات 

. خا�شة  ب�شفة  االأ�شاحي  بيع 
ق/و

بعد �شدور قرار منع بيع الأ�شاحي يف الأماكن املغلقة

 اإجالء دفعة اأخرى من 
اجلزائريني العالقني 

يف اخلارج
ج��راد،  العزيز  عبد  االأول،  ال���زي��ر  اأ���ش��دى 
ال�ش�ؤون اخلارجية،  اإىل كل من وزير  تعليمات 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
ال�شياحة  ووزي��ر  النقل  وزي��ر  العمرانية، 
من  العائلي،  والعمل  التقليدية  وال�شناعة 
وكذا  والبحري  اجل�ي  االأ�شط�ل  تعبئة  اأجل 
ا�شتخدامها  �شيتم  التي  الفندقية  ال�م�ؤ�ش�شات 
اإطار  يف  وهذا  ال�قائي،  ال�شحي  احلجر  لفرتة 
العالقني  امل�اطنني  اإج��الء  عملية  م�ا�شلة 
املا�شي،  اخلمي�س  به  افاد  ما  ح�شب  باخلارج، 

االأول. ال�زير  مل�شالح  بيان 
عملية  م�ا�شلة  اإطار  "يف  اأنه  البيان  واأو�شح 
اأ�شدى  ب��اخل��ارج،  العالقني  امل�اطنني  اإج��الء 
ج��راد،  العزيز  عبد  ال�شيد  االأول،  ال���زي��ر 
ال�ش�ؤون اخلارجية،  اإىل كل من وزير  تعليمات 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
ال�شياحة  ووزي��ر  النقل  وزي��ر  العمرانية، 
اأجل  العائلي، من  التقليدية والعمل  وال�شناعة 
االأيام  يف  والبحري  اجل�ي  االأ�شط�ل  تعبئة 
الفندقية  امل�ؤ�ش�شات  اإىل  باالإ�شافة  القادمة، 
لفرتة  االإطار  هذا  يف  ا�شتخدامها  �شيتم  التي 
ع�ر   اأربعة  ل�مدة  ال�قائي  ال�شحي  احلجر 
�شيتم  الذين  االأ�شخا�س  على  املطبق  ي�ما، 
اأن هذه العملية  اإجالوؤهم". وجتدر االإ�شارة اإىل 
االأ�شب�ع  من  ابتداء  فيها  ال�روع  �شيتم  التي 
"�شتعطي  امل�شدر--  نف�س  --ي�شيف  القادم 
العالقة،  للعائالت  االأول  املقام  يف  االأ�شبقية 
لتلقي  تنقل�ا  الذين  االأ�شخا�س  على  عالوة 
ف�شال  و  اخلارج".  يف  طالبنا  وك��ذا  العالج 
الدبل�ما�شية  ممثلياتنا  "جتنيد  �شيتم  ذلك،  عن 
لتاأطري  االأ�شب�ع،  اأيام  كل  خالل  القن�شلية  و 
املعنيني  امل�اطنني  م�شاعدة  و  العملية  هذه 
اأخ��ريا،  و  البالد".  اإىل  ع�دتهم  غاية  اإىل 
ال�م�شجلني  "م�اطنينا  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
�شيتم  ال�طن،  اأر�س  اإىل  االإج��الء  عملية  يف 
مراكزنا  خالل  من  بهم  االت�شال  و  اإخطارهم 
الربيد  طريق  عن  القن�شلية،  و  الدبل�ما�شية 
بيان  ي�ؤكد  الق�شرية"،  الر�شائل  و  االإلكرتوين 
االأول.                                                 ال�زير  م�شالح 
ق/و

اأ�شعار النفط تنخف�س
فيما   ، النفط  اأ���ش��ع��ار  تراجعت 
بتنامي  ال���ت���داوالت  ات�����ش��م��ت 
العاملي  التعايف  حيال  ال�شبابية 
ال�قت  يف  ال���ق���د،  على  للطلب 
فيه حاالت ك�فيد19-  ترتفع  الذي 
منتجني  ت��اأه��ب  م��ع  دول  ع��دة  يف 

االإنتاج  على  قي�د  لتخفيف  كبار 
القيا�س  خلام  االآجلة  العق�د  .ونزلت 
يعادل  ما  اأو  �شنتا   11 برنت  العاملي 
دوالرا   43.26 اإىل  باملئة   0.3
 07:10 ال�شاعة  بحل�ل  للربميل 
غرب  خام  وتراجع  اجلزائر،  بت�قيت 

اأربع  االأمريكي  ال��شيط  تك�شا�س 
اإىل  باملئة   0.1 يعادل  ما  اأو  �شنتات 
ال�اليات  دوالرا.واأعلنت   40.71
األف   75 عن  يقل  ال  ما  عن  املتحدة 
بك�فيد19-،  جديدة  اإ�شابة  حالة 
واأعلنت  ي�مي.  قيا�شي  رقم  وه� 

قفزة  اأكرب  عن  واأ�شرتاليا  اإ�شبانيا 
اأكرث  يف  لديهما  احلاالت  يف  ي�مية 
حاالت  ووا�شلت   �شهرين،  من 
وع���ززت  ال��ه��ن��د،  االرت���ف���اع يف 

العام. العزل  اإجراءات  الربازيل 
                                         ق/و
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التفا�شيل الكاملة للدورة العادية الأوىل للمجل�س 
ال�شعبي الولئي 

ي�شني حممد 
---------------- 

اأعقب  للمجل�س  بيان  وح�شب 
انعقدت  التي  الدورة  انتهاء 
ي����م اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي ، 
و  ال�قائية  ال�����روط  وف��ق 
مت  فقد   ، ال�شحة  ال��ت��داب��ري 
املالية  امل�شاعدة  هذه  ت�جيه 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م 
ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل��ع��دات 
التعقيم  م����اد  و  ال��الزم��ة 
وال��ت��ط��ه��ري وال��ك��م��ام��ات 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اة 
 ، الطبية  والط�اقم  املر�شى 
اجلمعيات  م�شاعدة  وكذلك 
جمال  يف  النا�شطة  املدنية 

ك�رونا. وباء  مكافحة 
 ، املجل�س  ب��ي��ان  واأو���ش��ح 
على  "التحرير"  حت�شلت 
من  ق��دم  نه  باأ  ، منه  ن�شخة 
الت�شيري  ق�����ش��م  م��ي��زان��ي��ة 
ملي�ن   6 مبلغ  تخ�شي�س 
املعقمة  بامل�اد  للتكفل  دينار 
و   ، الكمامات  و  التطهري  و 
مل�شاعدة  دي��ن��ار  ملي�ن   5
امل�شاهمة  املدنية  اجلمعيات 
جائحة  انت�شار  من  احلد  يف 
دينار  ملي�ن   2 و   ، ك�رونا 
ل��دع��م م�����ش��اري��ف ال��ن��ق��ل 
كان�ا  الذين  برتحيل  اخلا�شة 

تف�شي  بداية  يف  احلجر  يف 
ك�رونا. وباء 

من  املجل�س  خ�ش�س  كما 
– التجهيز  ق�شم  ميزانية 
مبلغ  دائ��م��ا-  بيانه  ح�شب 
القتناء  دي��ن��ار  ملي�ن   16
للبلديات  اإ�شعاف  �شيارات 
امل��ت�����ررة ب���ب��اء ك���رون��ا 
دي���ن���ار  م���ل���ي����ن  و10   ،
طبية  تنف�س  اأجهزة  القتناء 
بفريو�س  امل�شابني  للمر�شى 

.19 ك�فيد
م��ن ج��ان��ب اأخ����ر، ���ش��ادق 
الئحة  ت�جيه  على  املجل�س 
ال�شحة  ل���زي��ر  م��ط��ال��ب 
الالئحة  وح�شب  وال�شكان، 
"التحرير"  حت�شلت  ال��ت��ي 
"اإن  م��ن��ه��ا،  ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى 
ال�الئي  ال�شعبي  املجل�س 
بكل  ي�شجل  ال�ادي  ل�الية 
ال�شلطات  تلبية  عدم  اأ�شف 
امل���رك���زي���ة ل��الح��ت��ي��اج��ات 
امل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة ل��ل���الي��ة يف 
رفعها  التي  و  ال�شحة  قطاع 
االأوىل  الئحته  يف  املجل�س 
 2018 ف��ري��ل  اأ  11 بتاريخ 
بتاريخ  الثانية  وال��الئ��ح��ة 
ال��ت��ي  و   2019 م���اي   29
احتياجات  اأهم  كلها  تناولت 
ما  ظ��ل  يف   ، ال��ق��ط��اع  ه��ذا 

ال�شن�ات  يف  ال�الية  تعرفه 
االأخ����رية م��ن من��� دمي��غ��رايف 
ع��دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ، م��ع��ت��رب 
ن�شمة  ل��ف  اأ  846 �شكانها 
م��ق��اب��ل ال��ن��ق�����س امل��الح��ظ 
ال�شحية  الهياكل  عدد  يف 
ق��ادرة  غ��ري  اأ�شبحت  التي 
ال�شحية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، ال��الزم��ة 
من  الهياكل  هذه  تعانيه  ما 
و  االأطباء  يف  الفادح  النق�س 
هنا   ، الطبيني  �شبه  االأع�ان 
ك�شفته  م��ا  اإىل  باالإ�شافة 
نقائ�س  من  االأخرية  اجلائحة 
م�شت�ى  على  �شلبيات  و 
الطبية  والط�اقم  االأج��ه��زة 
املجل�س  طالب  فقد  وعليه   ،
وب�شكل  ت���ف��ري  ب�����رورة 
تنف�س  اأجهزة   10 م�شتعجل 
املركزة  بالعناية  ا�شطناعي 
ت�فري  و  للم�شت�شفيات 
االأك�شجني  واق��ي  من   100
وت�فري  نعا�س  االإ مل�شلحة 
عن  ال�ريع  الك�شف  اأجهزة 
 PCR  ( ك���رون��ا  ف��ريو���س 
انت�شار  م��ن��اط��ق  حل�����ر   )
باالإ�شافة   ، بال�الية  ال�باء 
من  املتخرجني  ت�ظيف  اإىل 
اخلا�شة  الطبية  �شبه  املدار�س 
عددهم  البالغ  و  ب��ال���الي��ة 
ب��رخ�����ش��ة  م��ت��خ��رج��ا   216
املالية  وزارة  من  ا�شتثنائية 
لتغطية  ال�شحة  ووزارة 
املرافق  يف  امل�شجل  العجز 
تف�شي  جمابهة  و  ال�شحية 
جانب  اإىل   ، ك���رون��ا  وب��اء 
م�شت�شفى  باإجناز  التعجيل 
ال�الية  بعا�شمة  �ريرا   240
القدمي  للم�شت�شفى  تع�ي�شا 
املنتهي  اجل��ي��الين  عمر  ب��ن 
مب���اد  وامل��ن��ج��ز  ال�شالحية 
وحم�ش�رة  م�رطنة  اأولية 
مع   )  amiante  ( دول��ي��ا 
ببلدية  م�شت�شفى   - ت�شجيل 

 120 م�شت�شفى   - الرقيبة  
���ري��را ب��دائ��رت��ي ال��ري��اح 

 . والبيا�شة 
املرافق  ب��اأن  املجل�س  واأك��د 
ال�����ش��ح��ي��ة احل��ال��ي��ة وع��دد 
املعدل  عن  جدا  بعيد  االأ�رة 
ن�شبة  �شجل  حيث  ال�طني 
م�اطن   1000  / �رير   0.9
وه�  ال�طني  باملعدل  مقارنة 
م�اطن   1000  / �رير   1.75
 5 ت�شجيل  يتطلب  ما  وه�   ،
بطاقة  جديدة  م�شت�شفيات 
البلديات  عرب  �ريرا   120

بال�الية. الكربى 
ال��الئ��ح��ة  يف  ذك���رت  وق���د 
بتاريخ  للمجل�س  االأوىل 
والثانية   2018 اأفريل   11
  2019 م���اي   29 ب��ت��اري��خ 
م�شت�شفى  باجناز  التعجيل 
تع�ي�شا  الدبيلة  ببلدية   60
م�شت�شفى  م�روع  الجن��از 
للتغطية  هنا  و  ال�شيخ�خة 
ال�رقية  للجهة  اجل��زئ��ي��ة 
 8 ل��ل���الي��ة وال��ت��ي ت�����ش��م 
�شكاين  ب��ت��ع��داد  ب��ل��دي��ات 
ن�شمة  ل��ف  اأ  180 يتجاوز 
الطريق  على  ب���ج���ده��ا  و 
ال�������دويل ال������ذي ي��رب��ط 
ت�فري  و  بت�ن�س  ال���الي��ة 
ال��ع��دد ال��الزم م��ن االأط��ب��اء 
حيث  العامني  و  املخت�شني 
خمت�س  طبيب  ن�شبة  �شجل 
 ، م�اطن   5000 لكل  واحد 
املعدل  عن  بعيدة  جد  وهي 

ه�  و  امل�شجل  ال�طني 
واح��د  خمت�س  طبيب 
 ، م�اطن   1200 لكل 
لكل  واحد  عام  وطبيب 
مقارنة  م�اطنا   1719
ب���امل���ع���دل ال���ط��ن��ي 
طبيب  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
 1300 لكل  واحد  عام 
اأ�شري  ح�شبما  م�اطن، 

ليه. اإ

�شنتيم  مليار   3.9 قدره  ماليا  اعتمادا  لل�شنة اجلارية  الأوىل  العادية  بالوادي يف دورته  الولئي  ال�شعبي  املجل�س  �س  خ�شّ
الولية. تراب  كورونا عرب  مكافحة جائحة  للم�شاعدة يف 

كوفيد19 ملكافحة  مليار دج   3.9 فيما مت تخ�شي�س 

 16 املا�شي  اخلمي�س  ي���م  مت 
هبة  ت�شليم   2020 ج�يلية 
االأج��ه��زة  بع�س  يف  تتمثل 
وامل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ، 
ل��ف��ائ��دة م��ر���ش��ى ك���رون��ا 
بي�س  االأ 19"واجلي�س  "ك�فيد 
 ، بال�ادي  ال�شط  مب�شت�شفى 
جمعية  ط��رف  م��ن  جمعها  مت 
ب�الية  اخلريية  املمدودة  اليد 
به  ف��ادت  اأ ح�شبما   ، ال���ادي 

اجلمعية. رئي�شة 
نه  اأ  ، املتحدثة  نف�س  واأ�شافت 
لب�شة  اأي�شا منح كمية من االأ مت 
"ك�مبينيزون"  ال���اق��ي��ة 
وك��ذا   ، ع��ال��ي��ة  ج����دة  ذات 
جم��م���ع��ة م��ن ال��ك��م��ام��ات ، 
االأوك�شجني  ت��شيل  واأجهزة 
من  امل�شتلزمات  وبع�س   ،
الفعالة  امل�شاهمة  بعد   ، اأفر�شة 
وهبت  التي  التحرير  لي�مية 
تنف�س  اأجهزة   4 ثمن  بدورها 
اإط��ار  يف  وه���ذا   ، للجمعية 
مل�اجهة  الت�شامني  العمل 
ويف  ك�رونا،  فريو�س  انت�شار 
متر  الذي  اخلا�س  الظرف  ظل 
ال�باء  انت�شار  نتيجة  البالد  به 
حت�شني  يف  �شي�شاهم  ما  وه�   ،

باملر�شى. التكفل  ظروف 
اجلمعية  رئ��ي�����ش��ة  وح�����ش��ب 
ف��اإن   ، بيه  وردة  ال�شيدة   ،
اجلائحة  تف�شي  ومنذ  اجلمعية 
امل�شاهمة  اإىل  �شباقة  كانت   ،
ت�عية  يف  التط�عي  بعملها 
امل���اط��ن��ني ب��خ��ط���رة ال���ب��اء 

. الكمامات  وت�زيع 
فاإن  اجلمعية،  رئي�شة  وح�شب 
اإىل  بالنظر  تتطلع  اجلمعية 
اإىل   ، املح�شنني  به  يج�د  ما 
اق��ت��ن��اء ع��دد م��ن االأ���ش��اح��ي 
حل�مها  ل��ت���زي��ع   ، ون��ح��ره��ا 
يف  ال��ف��ق��رية  ال��ع��ائ��الت  على 
جمع  عليها  تعذر  ذا  اإ ما  حال 
لتمكني  وذلك   ، الكايف  املال 
اأك���رب ع��دد م��ن امل��ح��ت��اج��ني ، 
ثر  اأ ك�رونا  وباء  اأن  اإىل  الفتة 
من  لعدد  امل��ايل  العائد  على 
جعل  الذي  م��ر  االأ  ، العائالت 

قليلة. التربعات 
جمعية  اأن  اىل   ، �شارة  االإ جتدر 
ب�الية  اخلريية  املمدودة  اليد 
ة  الن�شاأ حديثة  ُتعد   ، ال���ادي 
يف  ت�شارك  اأن  اأبت  نها  اأ اإال   ،

ن�شانية. االإ احلملة  هذه 
.ع منل�ي 

ئمة  االأ من  ك�كبة  با�رت 
وا�شعة  حت�شي�شية  حملة 
�شاكنة  ل��ف��ائ��دة  ال��ن��ط��اق 
ال�قاية  ح�ل  ال�ادي،  والية 
ك�رونا  فريو�س  اأخطار  من 
)ك�فيد19-(،  امل�����ش��ت��ج��د 
ل��دى  م�����س،  اأ ع��ل��م  ح�شبما 
ال�ش�ؤون  قطاع  م�����ش���ؤويل 
واالأوقاف.وترتكز  الدينية 
تنظم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
هيئات  ع��دة  م��ع  بالتعاون 
على  امل���اط��ن��ني  ح��ث  ع��ل��ى 
اأهمية احرتام كافة االإجراءات 
التي  واالح��رتازي��ة  ال�قائية 

العم�مية  ال�شلطات  اأقرتها 
اجلائحة،  انت�شار  من  للحد 
بعد  احلملة  هذه  تنظم  حيث 
ح��االت  يف  ت��زاي��د  ت�شجيل 
خالل  ال�الية  بهذه  االإ�شابة 
كما  االأخ�����رية،  ���ش��اب��ي��ع  االأ
الدينية  ال�ش�ؤون  مدير  �رح 

واالأوقاف.
عديد  االإط���ار  ه��ذا  يف  جند 
احلملة  هذه  لتن�شيط  ئمة  االأ
من  اجل���اري��ة،  التح�شي�شية 
وخطب  نداءات  ت�جيه  خالل 
ال�ش�ت  مكربات  عرب  تبث 
امل�اطنني  تدع�  بامل�شاجد، 

واأخذ  بي�تهم  يف  املك�ث  اإىل 
للحد  الالزمة  االحتياطات 
ك�فيد19-،  ان��ت�����ش��ار  م��ن 
القطاع،  مدير  ���رح  مثلما 
���ش��الح ال��دي��ن ب���زي��دي. 
اأي�شا  احلملة  هذه  تنظم  كما 
ع��رب م��ن�����ش��ات ال��ت���ا���ش��ل 
من  ����ش����اء  االج��ت��م��اع��ي 
الر�شمية  ال�شفحات  خالل 
للمديرية  الدينية  للهياكل 
ال�شخ�شية  ال�شفحات  اأو 
عربها  تبث  ئمة،  االأ لبع�س 
اإج����راءات  تخ�س  ر���ش��ائ��ل 
حفظ  ه��م��ي��ة  واأ ال���ق��اي��ة 

لن�ش��س  وفقا  النف�س 
االإ�شالمية. ال�ريعة 

مدير  ب��رز  اأ وباملنا�شبة 
ال�������ش����ؤون ال��دي��ن��ي��ة 
القطاع  جتند  واالأوقاف 
جميع  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
واجلمعيات  ال��ه��ي��ئ��ات 
وامل���ج���ت���م���ع امل����دين 
جه�د  يف  للم�شاهمة 
من  اجل��ائ��ح��ة  مكافحة 
املكانة  ت�ظيف  خ��الل 
يتمتع  التي  امل��رم���ق��ة 

املجتمع. يف  االأئمة  بها 
ي�شني حممد 

املبادرة �شت�شاهم يف حت�شني ظروف التكفل باملر�شى

جمعية اليد املمدودة تقدم هبة 
بتجهيزات طبية لفائدة الهياكل ال�شحية 

الأئمة يف حملة حت�شي�شية حول الوقاية من اأخطار فريو�س كورونا

فرقة  متكنت  ن�عية  عملية  يف 
دائرة  باأمن  الق�شائية  ال�رطة 
اإحباط  م��ن  ب��ال���ادي،  ال��رب��اح 
تق�م  اإجرامية  �شبكة  ن�شاط 
املهل��شة   احلب�ب  وترويج  بنقل 

منها. معتربة  جد  كمية  وحجز 
ا�شتغالل  اإىل  تع�د  العملية 
ذات  اإىل  واردة  م��ع��ل���م��ات 
م�شب�ه  ن�شاط  ح�ل  امل�شلحة 
ف����راد ي��ق���م���ن  ل��ع��دد م��ن االأ
االأقرا�س  يف  واالجت��ار  برتويج 
االخت�شا�س،  بدائرة  املهل��شة 
عملياتية  خطة  اإع���داد  ليتم 
عملية  فرادها،  باأ يقاع  االإ ق�شد 
يف  املعمق  وال��ت��ح��ري  البحث 
اكت�شاف  اإىل  اأ�شفرت  الق�شية 
املهل��شة  احل��ب���ب  م��ن  كمية 
باأحد  باإحكام  ومم���ه��ة  خمزنة 
العث�ر  ليتم  املعزولة  االأماكن 
قدرت  معتربة  جد  كمية  على 
مهل��س،  ق��ر���س   10808 ب��� 

وبتكثيف  للتحقيق  وا�شتمرارا 
فراد  اأ على  التعرف  مت  االأبحاث 
فرادها  اأ عدد  بلغ  الذي  ال�شبكة 
�شبطهم  مت  اأ�شخا�س  ث��الث 
منت  ع��ل��ى  ت��ل��ب�����س  ح��ال��ة  يف 
ب�شدد  وه��م  �شياحية  مركبة 
معتربة  ج��د  ثانية  كمية  نقل 
ي��ن  اأ ق��ر���س،   8610 ب���  ق��درت 
اأمن  ملقر  وحت�يلهم  ت�قيفهم  مت 
االإجمالية  احل�شيلة  ال��دائ��رة، 
 19418 ب�  قدرت  للمحج�زات 
ق��ر���س م��ه��ل������س و���ش��ي��ارة 
من  ت�شتغل  ك��ان��ت  �شياحية 
التنقل  يف  ال�شبكة  ف��راد  اأ قبل 
بعد  ال�����ش��م���م،  ه��ذه  وت��روي��ج 
التحقيق  اإج���راءات  اإ�شتكمال 
ملفات  اإع��داد  مت  الق�شية  يف 
وتقدميهم  حقهم  يف  ق�شائية 
م�����ام اجل���ه���ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اأ

قليميا. اإ املخت�شة 
ق.م

ال�شبكة تن�شط يف جمال نقل وترويج املهلو�شات

اأمن الرباح يحبط ن�شاط �شبكة اإجرامية 
ويحجز اأزيد من 19 األف قر�س مهلو�س



والية  اأ�شبع  ببلدية  جمعيات  نظمت 
مل�ؤ�ش�شات  تعقيم  حمالت  اأدرار 
جمع�ي  تكتل  خالل  من  عم�مية 
من  كل  وهي  جمعيات،  خم�س  �شم 
ال�شباب  لت�عية  القا�شد  جمعية 
وال��ت�����ش��ام��ن، وال���ه���الل االأح��م��ر 
والنادي  اأ�شبع،  بلدية  فرع  اجلزائري 
وجمعية  ���ش��ب��ع،  اأ جن��م  ال��ري��ا���ش��ي 
املركب  وجمعية  الثقافية،  البارود 
يخلف،  بن  حي  وجمعية  الريا�شي، 
للحركة  ال���ط��ن��ي��ة  وال��ف��ي��درال��ي��ة 
نظم  وقد  اأ�شبع،   مكتب  اجلمع�ية 

الذكر  ال�شالفة  اجلمعيات  تكتل 
مع  بالتن�شيق  التعقيم  ح��م��الِت 
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س 
التعقيم،  حمالت  و�شملت  اأ�شبع، 
وبيت  الربيد  ومركَز  العالج  قاعاِت 
واملحالت  البلدية  ومقر  ال�شباب 
ال��ت��ج��اري��ة، وح�����ش��ب م�����ش��درن��ا 
التي  احل��م��الت  ه��ذه  �شتت�ا�شل 
انت�شار  من  ال�قاية  اإطار  يف  تدخل 
امل�شت  19 ك�فيد  ك�رونا  فريو�س 
                                                                        . جد

عبدالرحمن  بل�ايف 

والي��ة  ���رط��ة  ي���ام  اأ منذ  ب��ا���رت 
وت�عية  حت�شي�س  عملية  ت��ن��دوف 
باالإجراءات  االلتزام  ب�رورة  تتعلق 
اخلا�شة  ال�شحة  وزارة  تقرها  التي 
وهذا  ك�رونا،  فريو�س  من  بال�قاية 
ال�����ش���ت،  م��ك��ربات  با�شتعمال 
التح�شي�شية  العملية  هذه  وتدخل 
م�����ش��ال��ح  م���ا���ش��ل��ة  اإط�����ار  يف 
حمالتها  تندوف،  ب�الية  ال�رطة 
فريو�س  على  للق�شاء  التح�شي�شية 

وتنظم  امل�شتجد،   19 ك�فيد  ك�رنا 
مبختلف  امل���اط��ن��ني  لفائدة  احلملة 
احلماية  مبعية  ال�شكانية،  االأح��ي��اء 
بال�الية،  م�شاجد  ئ��م��ة  واأ املدنية 
االلتزام  على  امل�اطنني  حث  بغر�س 
تدابري  و  الإجراءات  التام  االحرتام  و 
جائحة  من  بال�قاية  املتعلقة  ال�قاية 
�شحتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  ك���رون��ا، 
عامة.              وامل�اطنني  عائالتهم  و�شحة 
عبدالرحمن  بل�ايف 

املديرية  االأ�شب�ع،  نهاية  و�شعت 
ال�شكان  و  لل�شحة  امل��ن��ت��دب��ة 
نقطة  تقرت   االدارية  باملقاطعة 
عن  بالك�شف  خ��ا���ش��ة  فح�س 
م�شت�ى  على  ك�رونا  فريو�س 
 18 امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات  ال��ع��ي��ادة 
 ، ال��ن��زل��ة  ببلدية  الن�ر  بحي 
 ، تقرت  دائ��رة  م�اطني  لفائدة 
الطيبات  دائرة  م�شت�ى  على  اأما 
���ش��ي��ك���ن ال��ف��ح�����س ب��ال��ع��ي��ادة 
 ، املنقر  ببلدية  اخلدمات  متعددة 
الطبية  املراقبة  م�شت�ى  على  اأما 
ل��ل��م��ر���ش��ى ب��ع��د اال���ش��ت�����ش��ف��اء 
بامل�شت�شفى  اأو  امل��ن��زيل  ���ش���اء 
ال�شحية  امل�شالح  و�شعت  فقد 
م�شت�ى  ع��ل��ى  نقطة  ب��ت��ق��رت  

 630 حي  ب  البهجة  العالج  قاعة 
تقرت  دائ��رة  ل�شكان  بالن�شبة 

اخل��دم��ات  امل��ت��ع��ددة  وال��ع��ي��ادة   ،
تاأتي  و   ، الطيبات  ل�شكان  باملنقر 

عليها  القائمني  ح�شب  العملية 
امل�ؤ�ش�شة  عن  ال�شغط  لتخفيف 
�شليمان  اال�شت�شفائية  العم�مية 
�شغطا  �شهد  ال���ذي  ع��م��ريات، 
 ، االأخ�����رية  االأون�����ة  يف  ك��ب��ريا 
ق�شد  امل���اط��ن��ني  ت���اف��د  ج���راء 
اج����راء ال��ك�����ش��ف ع���ن ك���ف��ي��د 
تقريب  اىل  ب��اال���ش��اف��ة   ،  19
هذا   ، امل�اطنني  اىل  الفح��شات 
النقاط  اأن  امل�شالح  ذات  ت�ؤكد  و 
بهدف   اخل��دم��ة  حيز  امل��ش�عة 
للفح�س  ك��م��رك��ز  ا�شتغاللها 
يف  امل�شتبه  ل��ل��ح��االت  ال��ط��ب��ي 
ولي�س  ك���رون��ا،  ب��داء  اإ�شابتها 

لال�شت�شفاء.. م�شلحة 
التجاين    ن-ق- 

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ق��اع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
�شهر  خ��الل  اأدرار  والي��ة  الأم��ن 
 803 اجل��اري��ة  ال�شنة  م��ن  ج���ان 
قبل  من  واردة  هاتفية  مكاملات 
االأرق��ام  على  م���زع��ة  امل�اطنني 
وخ��ط  1548و104  اخل�������راء 
�شمحت  حيت   ،17 النجدة  �رطة 
من  ال�����اردة  امل��ك��امل��ات  خمتلف 
و�شملت  الق�شايا  عديد  معاجلة 
خا�شة،  مكاملة   86 النداءات  هذه 
واالإغاثة،و153  امل�شاعدة  بتقدمي 
اال�شتعالم  بطلب  متعلقة  مكاملة 
خا�شة  مكاملة   150 و  والت�جيه، 
ب��ال��ت��ب��ل��ي��غ ع��ن ح�����ادث امل���رور 
وح���االت  احل��رائ��ق  و  وال�����رق��ة 
الغرفة  ذات  �شجلت  كما  االختفاء، 
ال�شلة  ذات  هاتفية  مكاملة   360
اإىل  ال��ت��دخ��الت،  خمتلف  بطلب 
اأخ��رى،  مكاملة  ورود54   جانب 
لالأمن  ال�الئية  امل�شلحة  و�شجلت 
من  ج���ان  �شهر  خ��الل  العم�مي 
مرور  ح��ادث   15 اجلارية  ال�شنة 
اإ���ش��اب��ة  ع��ن  ���ش��ف��ر  اأ  ، ج�شمانياأ
متفاوتة  ب��ج��روح  �شخ�شا   17
املقام  يف  تع�د  الأ�شباب  اخلط�رة 
ال��ب�����ري،  العن�ر  اإىل  االأول 
متكنت  و  االأمني،  م�شدرنا  ح�شب 
ح�اجز  خ��الل  من  امل�شلحة  ذات 

امل��راق��ب��ة امل��روري��ة وال��دوري��ات 
م�شت�ى  على  والراجلة  الراكبة 
ت�شجيل  من  االخت�شا�س  قليم  اإ
يف  تعلقت  مرورية،  جنحة   136
النارية  الدارجات  بقيادة  جمملها 
ال�شياقة  رخ�شة  على  احليازة  دون 
وعدم  التاأمني،  �شهادة  انعدام  مع 
التقنية  املراقبة  حما�ر  �ريان 
يف  اال���ش��ت��م��رار  و  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ب�شحب  التبليغ  رغ��م  ق��ي��ادت��ه��ا 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شياقة،  رخ�شة 
و�شمحت  تن�شيقية،  جنحة   16
 234 بت�شجيل  االإح�شائيات  نف�س 
حالة   230 اإح�شاء  مع  خمالفة، 
وال��دراج��ات  للمركبات  ت�قيف 
 108 و�شع  ا�شت�جبت  النارية، 
نف�س  يف  ليتم  احلظرية،  يف  حاالت 
�شحب  حالة   54 ت�شجيل  ال�شياق 
التعليق،  لغر�س  ال�شياقة  لرخ�س 
فرقة  �شجلت  فقد  ذلك  على  عالوة 
البيئة  وحماية  العمران  �رطة 
يف  وذل��ك  املخالفات،  م��ن  ع��ددا 
املبذولة  امليدانية  املجه�دات  ظل 
املا�شة  املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
يف  مت��ث��ل��ت  وال��ع��م��ران،  بالبيئة 
جمال  يف  واحدة   خمالفة  ت�شجيل 
العمران، وخمالفتني يف جمال املياه.                                                                                                                                          
                     بل�ايف عبدالرحمن 

يام جتندا  االأ هذه  �شهدت والية ورقلة  خالل 
اختالف  على  اجلمعيات  ملختلف  وا�شعا 
ن�شاطات  يف  للم�شاركة  اخت�شا�شاتها 
على  امل�اطنني  حلث  تط�عية،  حت�شي�شية 
ال�شحية  بالتعليمات  التقيد  ����رورة 

ك�رونا. فريو�س  انت�شار  لتفادي 
"اليد  ك�رونا  مل�اجهة  االأزمة  خلية  بادرت   
اإطار  يف  م�شع�د   حا�شي  ببلدية  اليد"   يف 
ال�قاية  وتدابري  اإج��راءات  تطبيق  م�ا�شلة 
ال�شيما  ”ك�رونا”،  فريو�س  انت�شار  من 
ورقلة  والية  باتت  التي  ي��ام  االأ هذه  خالل 
امل�شابني  عدد  يف  متزايدا  ارتفاعا  تعرف 
قرابة  ت�زيع  بعملية  ك���رون��ا،  بفريو�س 
باملجان  الطبية  الكمامات  من  االف  ثماين  
���رورة  على  حثهم  م��ع  امل���اط��ن��ني،  على 
بالتباعد  والتقيد  والتنقل،  اخلروج  تفادي 

الأرواحهم. �شالمة  االجتماعي 
النا�شطة  اجلمعية  هذه  ومتط�ع�  اأع�ان  قام 
ح�شب  عمر  حنفي  يرتا�شها  التي  اخللية  يف 
ال�شاأن،  هذا  يف  التحرير   جريدة  علمته  ما 
وت�زيعها  الكمامات  من  معترب  عدد  بت�فري 
وحتى  ون�شاًء،  رجاال  امل�اطنني  كافة  على 
واالأماكن  بال�ش�ارع  ال�شن،  وكبار  االأطفال 
التي  املبادرة،  هذه  جرت  حيث  العم�مية، 
ارتداء  لزامية  اإ قرار  جت�شيد  �شمن  تندرج 
ال�باء  هذا  انت�شار  من  للحد   ، الكمامات 
ورئي�س  الدائرة،  رئي�س  اإ�راف  حتت  املعدي، 
م�شالح  ومرافقة  لبلدية   ال�شعبي  املجل�س 
مثل  متابعة  مهمة  لهم  اأوكلت  الذين  االأمن، 

العمليات. هذه 
ر�شا  الق��ت  التي  اخلط�ة  ه��ذه  يف  �شارك 
غرار  على  اخللية  اع�شاء  جميع  اجلميع، 

دعا  اين  املنطقة،  ابناء  من  املتط�ع  ال�شباب 
املحلية  ال�شلطات  جانب  اإىل  اخللية  م�ش�ؤول 
التقيد  �رورة  اإىل  امل�اطنني  كافة  بالبلدية، 
نف�شهم  الأ حماية  الكمامات  بارتداء  ال�شارم 
تفادي  اإىل  يرمي  وقائي  كاإجراء  وعائالتهم، 
الفريو�س  بهذا  االإ���ش��اب��ة  ع��دوى  انتقال 
ال�شارمة  العق�بات  لتفادي  وجتنبا  القاتل، 
املعلن  للقرارات  املخالفني  على  املطبقة 
ي�م  ال�شادر  التنفيذي  املر�ش�م  �شمن  عنها 
هذه  اأن  علما  الر�شمية.  اجلريدة  يف  ماي   21
الغرامات  جانب  -اإىل  ت�شل  قد  العق�بات 

ال�شجن. عق�بة  اإىل  املالية- 
هذا  تعميم  ت��شيع  اإىل  اخللية   ت�شعى  كما 
الهيئات  و  االأماكن  بكل  اخلريي  امل�روع 
ال��ش�ل  بهدف  العم�مية،  دارات  االإ و 
اأو�شع  وعلى  للم�اطنني  �شاملة  تغطية  �رورية اإىل  تبقى  التي  الكمامات  بهذه  نطاق، 

لهذا  الكلي  الزوال  غاية  اإىل  منها،  مفر  وال 
ل�باء. ا

فا�شل بن  ي��شف 
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دوكي  احمد 
---------------- 

ال��ب��ل��دي��ة  اأن   امل��ت��ح��دث  وذك����ر 
ت��شيع  م�روعي   من  ا�شتفادت 
ال�شاحلة  امل��ي��اه  �شبكة  وجت��دي��د 
ال�����ش���داء  ال��ن��ق��اط  بكل  لل�رب 
تذبذب  من  تعاين  التي  واالأحياء 
ق��دم  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال��ت���زي��ع  يف 
لن  العملية  وه���ذه  ال�����ش��ب��ك��ات؛ 
ويف   - ي����ؤك���د  االأخ�����رية  ت��ك���ن 
املجل�س  رئي�س  ق��ام  ال�شدد  ه��ذا 
وايل  مع  لقاء  يف  البلدي  ال�شعبي 
جتديد  ت�شجيل  بطلب  ب�شار  والية 

العبادلة  حمطة  من  ال�شخ  قن�ات 
 1000 املائي  اخلزان  اإىل  الرئي�شية 
م���رت م��ك��ع��ب ح���ي اجل����رف وح��ي 
قناة  اأن  العلم  مع  الزوبري،  اأحمد 
الكثري  �شهدت  االأخ���رية  ال�شخ 
على  �شلبا  ث��ر  اأ مما  االأع��ط��اب  من 
ت�شجيلها  مت  اين  املنطقة  �شكان  
بتج�شيدها  ووعد  ال�ايل،  طرف  من 
ذات  يق�ل  قريبا  ال�اقع  ار�س  على 

. امل�شدر 
ال�شحي  ال�رف  م�شاكل  وملعاجلة 
قيد  م�روع  من  البلدية  ا�شتفادت 
ال�شعبة  بحي   268 لتجزئة  االإجناز 
الذي  امل�شكل  �شيفتح  بدوره  الذي 

�شكنا   40 ال���  جممع  منه  يعاين 
البلدية  رئي�س  اأن  كما   ، اجتماعيا 
ت�شجيل  ال���الي��ة  وايل  م��ن  طلب 
قاعة  وجتهيز  اإ�شالح  اإعادة  عملية 
جمهزة  قاعة  لت�شبح  ال�شينما، 
ي��ام  واالأ االجتماعات  الإحت�شان 
يف  القرعة  وعمليات  الدرا�شية 

املنا�شبات.  خمتلف 
اأكد  ال�شكن  قطاع  م�شت�ى  على 
اجلبار،  عبد  مناعي  البلدية  رئي�س 
 330 م��ن  ا�شتفادت  البلدية  اأن 
بالتن�شيق  و  �شابق،  برنامج  ح�شة 
م���ع م��دي��ر ال�����ش��ك��ن ب��ال��ن��ي��اب��ة 
االتفاق  مت  ي��ق���ل،  ب�شار  ل���الي��ة 
مقررات  بت�شليم  ����راع  االإ على 
ملح�ظا  جتاوبا  وك��ان  اال�شتفادة 
امل�شلحة  وك��ذا  امل��دي��ر  ط��رف  م��ن 
ويف  امللف  بهذا  واملكلفة  املخت�شة 
قطعة  تخ�شي�س  مت  االإط���ار  ه��ذا 
ج��دي��دة؛  جت��زئ��ة  لتج�شيد  اأر����س 
اأ�شدرها  التي  القرارات  اأهم  ومن 
ال�شدد  هذا  يف   – الرئي�س  يق�ل 
الدرا�شات  ملكتب  ق��رارا  اأ�شديت 
رئي�س  تعليمات  بتطابق  بااللتزام 
ال�زير  طرحها  التي  اجلمه�رية 
ال�شكن  من��ط  بخ�ش��س  االأول 
ت��شيع  من  باجلن�ب  اخلا�س  الريفي 
كما  ال�ش�ارع.  وت��شيع  امل�شاحة 
يف  كبري  ت��اأخ��ر   - ي��ق���ل  الح��ظ��ت 
وقد  االجتماعية،  ال�شكنات  ت�زيع 
وايل  على  االإ�شكال  هذا  طرح  مت 
امللف  بهذا  باالهتمام  ووعد  ال�الية 

وم�شتعجل.  خا�س  ب�شكل 
وجب  ن��ه  اأ  " التحرير   " ل��  ذكر  و 

ال��ي���م حت��ري��ك ال��ربام��ج ال��ك��ربى 
كمنجم  اال���ش��ت��ث��م��ار  لت�شجيع 
ن�عية  نقلة  �شيك�ن  الذي  املنغانيز 
وكذا  باملنطقة  القرن،  كم�روع 
احلديدة  ال�شكة  م�روع  ت�ريع 
�شانه  من  الذي  تندوف،  العبادلة 
مما  باملنطقة  التنمية  عجلة  يحرك  اأن 
ال�شغل  منا�شب  خلق  يف  ي�شاعد 

 . . . لت�ظيف. وا
وجب  الذي  ال�قت  يف  هذا  يحدث 
واجلهات  الفالحية  امل�شالح  على 
اإط��الق  يف  ال��ت�����ري��ع  املخت�شة 
اال�شت�شالح  اأرا����ش���ي  م��ل��ف��ات 
من  امل�شتفدين  ق���ائ��م  وت��ط��ه��ري 
�شلبا  ث��ر  اأ مما  بال�شهل  هكتارات 
الأن  ال�����ش��ه��ل  م���ردودي���ة  ع��ل��ى 
بالرغم  مهملة  اأ�شبحت  االأرا�شي 
م�روع  من  ال�شهل  ا�شتفادة  من 
اإع�����ادة وجت���دي���د ق���ن����ات ال���ري 
يحَظ  مل  امل�روع  اأن  اإال  واملل�حة؛ 
ه��داف  االأ لبل�غ  الالزمة  بالعناية 

املرج�ة. 
والتي  امل�شجلة  امل�شاريع  اأهم  ومن 
اأر���س  على  ال��ن���ر  �شرتى  قريبا 
مع�ش��شب  ج�اري  ملعب  ال�اقع، 
امل�روع  م��رور  فقط  انتظار  يف 
العم�مية  ال�شفقات  جلنة  على 
مدر�شي  جممع  وكذا  ب�شار  ل�الية 
ال�شغط  لتخفيف  اجل���رف  ب��ح��ي 
وقد  ب�بكر.  زاوي  مدر�شة  على 
التك�ين  مدير  ال�الية  وايل  م��ر  اأ
ما  ح�شب  �شخ�شيا  مبتابعته  املهني 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  لنا  اأكده 

 ... البلدي 

ا�شتفادت  البلدية  اأن  " التحرير  " جريدة  لـ  مناعي عبد اجلبار  العبادلة  لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
ال�شركة  باإجنازه  تكفلت  التجزئات.  بني  ما  امل�شالك  وفتح  الطرقات  لتعبيد  4 ماليري  منه  ُخ�ش�شت  مليارا،   14 مبلغ  من 

الأحياء  مبختلف  العمومية  والإنارة  التهيئة  لإجناز  املتبقي  املبلغ  وُخ�ش�س   ) كرتو�س   ( العمومية  لالأ�شغال  الوطنية 
الريفية ....  لل�شكنات  املخ�ش�شة  التجزئات اجلديدة  فيها  املدينة مبا  اأحياء  م�شت كل  14  ح�شة،  اإىل  مق�شمة  بالعبادلة  

لـ:"التحرير": يوؤكد  اجلبار  عبد  مناعي  بب�شار   العبادلة  بلدية  جمعيات ببلدية اأ�شبع ولية اأدرار رئي�س 
تنظم حمالِت تعقيم ملوؤ�ش�شات عمومية

�شرطة تندوف تبا�شر عملية حت�شي�س 
وتوعية عن وباء كورونا

  امل�شالح ال�شحية بتقرت تفتح نقاط ك�شف عن فريو�س كورونا

يف ح�شيلة ل�شرطة اأدرار خالل �شهر جوان املن�شرم

 803 مكاملات هاتفية و15 حادث مرور

خلية الأزمة ملواجهة كورونا : اليد يف اليد ببلدية حا�شي م�شعود  توزع الكمامات على املواطنني



جواريات العدد07
األحد 19 جويلية 2020 م الموافق لـ 28 ذو القعدة 1441هـ2044

رقــابة م�شّددة داخل ترامواي ق�شنطينة لاللتزام 
بالتدابري الوقائية من خطر الوباء

عي�س علجية 
-----------------

 ه���ذا م��ا وق��ف��ن��ا ع��ل��ي��ه داخ��ل 
خالل  من  ق�شنطينة  "ترام�اي" 
و�شع التدابري االحرتازية ال�قائية 
امل�شافرين  بني  التباعد  فر�س  و 
حتى ال يك�ن هناك احتكاك،  اأمام 
بال�الية،  االإ�شابات  عدد  ارتفاع 
�شمن  من  ق�شنطينة  اعتبار  و 
ال�اليات املعنية باحلجر ال�شحي، 
بر�شم  التدابري  ه��ذه  تت�شمن  و 
الرتام�اي  عربات  داخل  خط�ط 
التباعد  م�شافة  اح��رتام  اأجل  من 
على  الفتات  و�شع  و  اجل�شدي، 
مع  اجلل��س،  ملنع  كر�شي  ك��ل 
نظام  ه�  الركاب،  عدد  تقلي�س 
يف  يغر�س  اأن  �شاأنه  من  وقائي 
التعاي�س  ثقافة  اجلزائري  امل�اطن 
اإىل  ن�عه،  كان  مهما  ال�باء  مع 
و  خا�شة  االأزم���ة،  تنتهي  حني 
�شمن  من  ق�شنطينة  والي��ة  اأن 
و  ال�باء  م�شها  التي  ال�اليات 
اآخر  ح�شب  لالنتباه،  مثري  ب�شكل 
االأرقام  حتتل دائرة  اخلروب املركز 
 ، االإ�شابات  االأول من حيث عدد 
اإال اأن هذا الطارئ عرقل كثريا من 
الذين  خا�شة  امل�اطنني،  ن�شاط 

ا�شتب�ر  قد  و  بالي�مية،  يعمل�ن 
امل���اط��ن���ن م��ن ع����دة احل��ي��اة 
الطبيعية و ا�شتئناف ن�شاطهم من 
اأجل  تع�ي�س اخل�شائر التي حلقت 

بهم، بعد ت�قف دام اأ�شهرا.
لت��شعة  االأ�شغال  تت�ا�شل  و    
ق�شنطينة   ب�الية  الرتام�اي  خط 
عبد  بن  الرئي�شية  املحطة  من 
 ، منجلي  علي  غاية  اإىل  املالك 

حيث دخلت حيز اخلدمة  التجارية 
تزيد  م�شافة  على  املحاور  بع�س 
حمطات    05 تربط  كلم   06 عن 
العيف�ر"،  حمطة  هي  و  جديدة، 
غاية   اإىل   3 ق�شنطينة  جامعة 
اإبراهيم"  قادري  "ال�شهيد  حمطة 
املطار  اإىل  ت��شعته  يتم  اأن  على 
اأن  اإال  ب��شياف،  حممد  ال��دويل 
بع�س  غلق  يف  ت�شببت  االأ�شغال 

علي  م��دخ��ل  ال�شيما  امل��ح��اور 
منجلي، فمنذ  دخ�له حيز اخلدمة 
يف ج�يلية 2013 ، متكن ترام�اي 
�شكان  اإع��ط��اء   م��ن  ق�شنطينة 
ال�الية و زوارها و كذلك الطلبة 
اجلامعيني  نف�شا جديد بعد معاناة 
و  املرور  حركة  كثافة  من  ط�يلة 
ينقل  بحيث   ، املركبات  ازدح��ام 
ال  زمنية  مدة  يف  م�شافر   6000

تتجاوز 25 دقيقة .
العملياتية  ال�حدة  ت�شهر  كما   
ت�فري  على  ق�شنطينة  لرتام�اي 
كل �شبل الراحة للراكبني، و اأمام 
 25 من  )اأزي��د  الط�يلة  امل�شافة 
بني  الرتام�اي  تربط  التي  كلم(  
نقطة االإنطالق و ال��ش�ل  )اإىل 
الرتام�اي  يعد  ، مل  علي منجلي( 
اأ�شحى  بل  فقط  نقل  و�شيلة 
ن الراكب  مرفقا �شياحيا، حيث مُيَكاّ
التي  الطبيعية  املناظر  روؤية  من 
تبقى  ق�شنطية،  والية  بها  تزخر 
علي  ب��ني  تربط  التي  امل�شافة 
 09 م�شافة  على  اخلروب  منجلي 
كلم  عرفت هذه اأالأخرية تاأخرا يف 
االإجناز الأ�شباب عديدة منها اأزمة 
ت�قف  يف  ت�شببت  التي  ال�شي�لة 

االأ�شغال.

مل يعد بع�س مواطني ولية ق�شنطينة يجدون حرجا يف اللتزام بالتدابري الوقائية لتجنب الإ�شابة بفريو�س كورونا و تطبيق 
التعليمات التي ت�شدرها ال�شلطات اجلزائرية لتجاوز الأزمة التي ع�شفت بالعامل كله، يف ظل غياب اللقاح الذي يق�شي على 
الوباء، كما بداأت احلمالت التح�شي�شية التي تنظمها الهيئات املعنية �شواء كانت الأ�شالك الأمنية اأو اجلمعيات، تظهر نتائجها 

الإيجابية يف غر�س الوعي لدى املواطن، خا�شة على م�شتوى و�شائل النقل.

جراء انت�شار وباء كورونا ب�شكل ملفتاأمام تف�شي الوباء و ارتفاع عدد الإ�شابات بالولية

من  للحد  ال�قائية  التدابري  �شمن 
وايل  اأ�شدر  فقد  ك�رونا  جائحة 
جديدة  تعليمة  تلم�شان  والي��ة 
الال�شتي  ه�شبة  بغلق  تتعلق 
تعرف  كانت  والتي  اأحفري،  وغابة 
دون  امل�اطنني  ع�����رات  ت���اف��د 
القرار  ال�قائية  التدابري  اح��رتام 
ال�الية  عن  االأول  امل�ش�ؤول  اتخذه 
ال�شحية  اللجنة  مع  اجتماعه  بعد 
كما  اجلائحة  هذه  مبتابعة  املكلفة 
ت�شمن البيان ال�شادر عن ال�الية 
التجاريني  ال�شارعني  غلق  كذلك 
ويتعلق  تلم�شان  مدينة  ب��شط 

ودرب  القي�رية  ب�شارع  االأم��ر 
يعرف  ما  عادة  حيث  حامد  �شيدي 
تطبيق  وعدم  ازدحاما  ال�شارعان 
ارتداء  عدم  مع  اجل�شدي  التباعد 
�شياق  ويف  ال�اقية  الكمامات 
مت�شل تت�ا�شل عملية التح�شي�س 
الفتاك  ال�باء  بخط�رة  والت�عية 
علما  املعنية  الهيئات  قبل كل  من 
كبرية  اأعدادا  �شجلت  ال�الية  واأن 
من امل�شابني وامل�شتبه يف اإ�شابتهم 
ليبقى على املجتمع التلم�شاين اأخذ 

االأم�ر بجدية قبل ف�ات االأوان. 
                                    ع ب�تليتا�س

غلق ه�شبة لل �شتي وغابة اأحفري بتلم�شان

بعد ن�شرهما ل�شور و ت�شاوؤلت بالفاي�شبوك 

ك�����ش��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة االع���الم 
تب�شة  ب���الي��ة  الرتبية  ملديرية 
حت�شني  اإط��ار  ويف  م�شاحلها  اأن 
التالميذ  ملئات  التمدر�س  ظروف 
الرتب�ية  امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  يف 
.خ�ش�شت  ال��ث��الث   للمراحل 
مليار   35 ب  يقدر  معتربا  مبلغا 
االعتبار  واإع��ادة  لرتميم  �شنتيم 
الرتب�ية  وال�روح  للم�ؤ�ش�شات 
بن  مالك  ثان�ية  منها  العريقة، 
ال��زه��راء  فاطمة  وث��ان���ي��ة  نبي 
بن  عامر  عبيدة  اأب�  ومت��شطة 
اجلراح ومت��شطة حممد ال�ريف 
مت��شطة  وك��ذا  تب�شة،  مبدينة 
وثان�ية  يحي  بن  ال�شديق  حممد 
ببلدية  وق��ا���س  اأب��ي  ب��ن  �شعد 
من  اآخ��ر  م��ش�ع  ويف  ال�نزة، 
القطاع  ه��ذا  يتدعم  ان  املنتظر 
منها  اجل��دي��دة  الهياكل  ببع�س 

و08  مت��شطات  و09  ثان�يتان 
امل��شم  خالل  مدر�شية  جممعات 
 17 اأ�شل  من  القادم،  الدرا�شي 
االإجن���از،  قيد  مدر�شيا  جممعا 
التعليم  ط���ر  �شيتدعم  ك��م��ا 
ت��شعيا  ق�شما   21 ب  املت��شط 
اأن�شاف داخلية  03 هياكل دعم  و 
جهته  من  مدر�شية،  مطاعم  و04 
اىل  دعا  بال�الية  االأول  امل�ش�ؤول 
ملعاينة  ميدانية  خرجات  برجمة 
وت�فري  الهياكل  ه��ذه  جاهزية 
ومعاجلة  الالزمة  الظروف  كل 
الدخ�ل  الإجناح  النقائ�س  خمتلف 
على  م���ؤك��دا  ال��ق��ادم،  املدر�شي 
الفئات  من  التالميذ  ق�ائم  حتيني 
من  احتياجاتهم  وت�فري  املع�زة 
ومنحة  املدر�شية  واحلقائب   كتب 

ال5000 دج .
                     �ش��شه حممد الزين

ر�شد35 مليارا لرتميم املوؤ�ش�شات 
الرتبوية العتيقة قبل املو�شم الدرا�شي 

القادم بتب�شة

اأقدم م�شري حديقة الت�شلية "ر�شتم 
ت��ي��ارت،ب��اإي��داع  مبدينة  بارك" 
من  �شحفيني  حق  يف  �شك�ى 
ذات ال�الية ،مفادها الت�شهري ،يف 
�شهر  اإىل  اأحداثها  تع�د  ق�شية 
ال�شيد  و�شع  املا�شي،اأين  اأفريل 
بجريدة  �شحفي  اأوراغ"  "خالد 
"ل� ماتان" من�ش�را على �شفحته 
االجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  مب���ق��ع 
و  ب�ش�رة  مرفقا  "الفاي�شب�ك" 
ت�شاوؤل ح�ل عملية ربط و تزويد 
امل�ؤ�ش�شة بالكهرباء،بعد اأن راودته 
الك�ابل  �شك�ك يف طريقة ربط 

الكهربائية  باالأعمدة  امل�ج�دة 
عرب  متريرها  و  للبلدية،  التابعة 
الت�شلية،ليتبعه  حديقة  ج��دران 
على  الح��ق  من�ش�ر  ذل��ك   بعد 
"بعد  "الفاي�شب�ك  الف�شاء  نف�س 
قرابة �شهرين،من طرف ال�شحفي 
ال�شيد  "ريفليك�شي�ن"  بجريدة 
مفاده  بربيحة"  ال��ق��ادر  عبد   "
الت�شاوؤل عن مكان لعبة "العجلة 
الكبرية " التي تعترب ملكا لبلدية 
ت��ي��ارت و م��ن اأم���الك ال��دول��ة 
حفيظة  اأث��ار  ما  ه��ذا  عم�ما.... 
الت�شلية،ح�شب  حديقة  م�شري 

لتقدمي  دفعه  و  امل�شادر  بع�س 
حقهما،بتهمة  يف  ���ش��ك���ى 
يف  اأخ��رى  مرة  ليظهرا  الت�شهري 
بح�زتهما  و  املبا�ر  على  فيدي� 
للمكان،يع�د  معاينة  حم�ر 
على  الفارط،بناًء  ماي  �شهر  اإىل 
لت�زيع  اجلزائرية  ال�ركة  دع�ة 
جلنة  اإيفاد  الغاز،مت  و  الكهرباء 
عن  ممثلة  للبلدية   تابعة  اآن��ذاك 
كذلك  و  املرور  و  االإنارة  مكتب 
،حيث  للبلدية  القان�ين  املمثل 
و  الع�ش�ائي  الربط  ا�شتخل�س 
"ر�شتم  مل�ؤ�ش�شة  القان�ين  غري 

م�شت�ى  على  بالكهرباء    " بارك 
املح�ل الكهربائي اخلا�س باالإنارة 
اإخطار  للبلدية،مع  العم�مية 
اأفاد  ما  اجلمه�رية،ح�شب  وكيل 
حت�شلت  املعاينة،التي  حم�ر  به 
ن�شخة  على  "التحرير"  جريدة 
منه،ي�شري اإىل الطريقة االحرتافية 
بالكهرباء  التزود  و  الربط  يف 
املح�ل  من  املت��شط  الت�تر  ذات 
للبلدية،لفائدة  التابع  الكهربائي 
امل�����ش���ؤول��ي��ة  ذات  ال�����رك��ة 

املحدودة"ر�شتم بارك. 
ع.�شالح 

م�شري حديقة الت�شلية"ر�شتم بارك" يودع �شكوى يف حق �شحفيني بتيارت 

اإعادة  للبليدة  ال�الئية  ال�شلطات  قررت 
مت  التي  املغطاة  الي�مية  االأ�ش�اق  فتح 
تعليق ن�شاطها خالل االأ�شب�عني املا�شيني 
للحد من تف�شي فريو�س ك�فيد19- فيما 
تقرر غلق االأ�شب�عية، ح�شبما ك�شف عنه 
كمال  ال�الية  وايل  اخلمي�س  اأم�س  اول 

ن�ي�ر.
ال�شيد  به  ملا �رح  وفقا  القرار  هذا  وجاء 
ن�ي�ر على هام�س زيارة العمل والتفقد 
ال�شكني  للقطب  اأم�س  اول  قادته  التي 
مفتاح،  بلدية  اأعايل  بال�شف�شاف  اجلديد 
بناء على ت��شيات امل�شالح ال�شحية، اأين 
املغطاة  الي�مية  االأ�ش�اق  اإعادة فتح  تقرر 
�ريطة االلتزام باالإجراءات ال�قائية وكذا 

منع ممار�شة الن�شاط التجاري مبحاذاتها.
ق�شاء  م��ن  امل���اط��ن��ني  متكني  وب��ه��دف 
ا�شتمرارية  �شمان  وك��ذا  حاجياتهم 
اإعادة  اأي�شا  تقرر  التجارية،  الديناميكية 
اأن  الكربى على  التجارية  امل�شاحات  فتح 
وم�اد  الغذائية  امل�اد  ببيع  االكتفاء  يتم 
االأجنحة  غلق  مع  والتعقيم  التطهري 
اخلا�شة ببيع املالب�س واالأحذية واالأدوات 
بهدف  اأوىل  كمرحلة  الكهرومنزلية 
داخ��ل  املت�اجدين  اأع���داد  م��ن  التقليل 
ذات  ي�شيف  التجارية  الف�شاءات  هذه 

امل�ش�ؤول.
واأ�شاف ال�شيد ن�ي�ر اأن هذا القرار م�س 
و�شط  ال�اقعة  التجارية  املحالت  اأي�شا 

الغلق  قرار  م�شها  التي  ال�الية  عا�شمة 
التزام  املا�شية �ريطة  15 ي�م  ال��  خالل 
املحل  خارج  �شلعهم  عر�س  بعدم  التجار 
املنت�رة  الظاهرة  وهي  االأر�شفة  على 

بكرثة بال�الية.
امل�شالح  اأقرتها  التي  التدابري  اإطار  ويف 
غلق  تقرر  ال�باء،  هذا  ملجابهة  ال�الئية 
جميع االأ�ش�اق االأ�شب�عية املت�اجدة عرب 
اإقليم ال�الية، على اأن يتعر�س كل خمالف 
املن�ش��س  للعق�بات  القرار  هذا  الأحكام 

عليها قان�نا.
ويف هذا ال�شياق اأكد وايل ال�الية اأنه نظرا 
لالأزمة ال�شحية التي متر بها ال�الية جراء 
لل�شحة  وحماية  ك�رونا  فريو�س  تف�شي 

 ، مية لعم� ا
ت���ق���رر ه��ذه 
"املنع  ال�شنة 
ال����ك����ل����ي 
بيع  ل��ن��ق��اط 
 ، " �شي ا مل� ا
داع�������ي�������ا 
امل����اط���ن���ني 
تفهم  اإىل 
ه��ذا االإج���راء 
"يرمي  الذي 
ح��م��اي��ة  اىل 

يف  حلريتهم  تقييدا  ولي�س  �شحتهم، 
ظل  يف  خا�شة  دينية  �شعرية  ممار�شة 

املرحلة ال�شعبة التي متر بها ال�الية والتي 
للخروج  اجلميع  جه�د  تكاتف  ت�شتدعي 

منها".                          العي�شي �ريف 

ال�شلطات الولئية تقرر اإعادة فتح الأ�شواق بالبليدة

ن��ظ��م��ت م�����ش��ال��ح اأم���ن والي��ة 
بلعبا�س خالل �شهر ج�ان  �شيدي 
عمليات  م��ن   العديد  ال��ف��ارط، 
اأحياء  التي م�شت جميع  ال�رطة  
بلعبا�س  �شيدي  مدينة  و�ش�ارع 
تعداد  لها  �شخر  العمليات  هذه   ،
خاللها  مت  ه��ام،  وم��ادي  ب�ري 
واأماكن  االإجرام   ب�ؤر  ا�شتهداف 
امل�شب�قني  و  امل�شب�هني  ت�اجد 
اإىل   ت��ه��دف  ق�����ش��ائ��ي��ا،  ك��م��ا 

العنف  اأ�شكال  خمتلف  حماربة 
احل�ري  ال��شط  يف  واالإج��رام 
عددها  املقدر  العمليات  ه��ذه   ،
اأ�شفرت  �رطة،  عملية   65 ب� 
من  �شخ�شا   1384 حت�يل  على 
ت�قيف   ، حالتهم  درا���ش��ة  اأج��ل 
 08 حق  يف  �شدر  �شخ�شا   76
كما   ، اإيداع  اأمر  منهم  ا�شخا�س 

635 مركبة . متت مراقبة 
                               م.رم�شاين

�شرطة بلعبا�س تقوم باأكرث من 60 
عملية �شرطة مفاجئة 



زط�شي:"اقرتحنا حلول لوزارة 
ال�شباب والريا�شة"

قرارات جديدة تعيد احلياة 
مللعب تيزي وزو

لرب�سلونة،  الفني  املدير  �سيتني  كيكي  اأكد 
جاهزية فريقه الكتالوين خلو�ص مواجهة 
ديبورتيفو اأالفي�ص، اليوم االأحد، يف ختام 

الدوري االإ�سباين.
 79 ويحتل بر�سلونة، املركز الثاين بر�سيد 
7 نقاط عن املت�سدر واملتوج  نقطة، بفارق 

باللقب ريال مدريد.
نقلتها  ت�سريحات  ــالل  خ �سيتني  وقـــال 
�سحيفة ماركا "التفكري يف دوري االأبطال؟ 
ننت�سر  اأن  يجب  مهمة،  مباراة  لدينا  غًدا 
يف  الــتــفــكــري  ــم  ث اأنــفــ�ــســنــا  لــتــعــزيــز  فيها 

امل�ستقبل".
وعن لقائه مع بارتوميو، اأجاب "القلق الذي 
لدينا من اأجل التح�سن وا�سح، نحاول اإيجاد 
من  الهدف  هو  هذا  االأ�سياء،  لتغيري  حلول 
يف  الكثري  لدينا  يكون  اأن  ناأمل  االجتماع. 

دوري االأبطال، نريد توحيد اجلهود".
واأ�ساف "ت�سريحات مي�سي؟ اإذا لعبنا ب�سكل 
�سيئ كما حدث يف اآخر املباريات، فبالتاأكيد 
اأمام نابويل، لكننا مررنا بلحظات  لن نفوز 
ميكننا  امل�ستوى  بنف�ص  لعبنا  واإذا  رائعة، 

االنت�سار، رغم احلاجة للتح�سن".
الذي  م�ستوانا  تكرار  من  متكنا  "اإذا  وتابع 
اأننا  املوؤكد  فمن  فياريال،  اأمــام  به  ظهرنا 
�سنحقق لقب دوري االأبطال. يجب اأن نقنع 
اأنف�سنا باأنه اإذا قدمنا اأف�سل م�ستوى لدينا، 

ميكننا التتويج".
نتحمل  اأن  يجب  "القائمة؟  وا�ستكمل 
قرار  هو  الالعبني،  بع�ص  اإ�سابة  عواقب 
بت�سعيد  مهتمون  وحدي،  اأتخذه  اأال  يجب 
نقرر  اأن  يجب  لكن  ال�سباب،  فريق  العبي 

بني �سيء واآخر".

"مل  علق  �سده،  مي�سي  ت�سريحات  وحــول 
اأ�سياء  نقول  كلنا  االإطــالق،  على  يق�سدين 
يتم تف�سريها ب�سكل خاطئ، ال اأعطي مثل 
هذه االأمور اأهمية، كلنا بحاجة ال�سرتاحة 
بهذا  التفكري  و�سنحاول  عقولنا،  وننظف 

املعنى".
اأف�سل  ــي  ه ــال؟  ــاري ــي ف "مباراة  واأردف 
باأ�سياء  �سعداء  الليجا،  يف  لنا  مواجهة 
التح�سن،  علينا  اأن  ــدرك  ن لكن  كــثــرية، 
الفوز  ن�ستحق  كنا  كارثية،  تكن  مل  االأمور 

مبباريات اأكرث".
وعن ا�ستبعاد اآرثر ميلو من القائمة، اأجاب 
ي�سعر  اإنه  وقال  ال�سباح،  هذا  "جاء  �سيتني 

باآالم يف كاحله".
ونوه "اال�ستقالة؟ يف اليوم الذي و�سلت فيه 
االأخري،  اليوم  حتى  �ساأ�ستمتع  اإنني  قلت 
مل  الظروف.  من  بالرغم  اأ�ستمتع  زلت  وما 
اأعتقد اأن ذلك �سيكون �سهاًل، ومل اأ�سعر اأبًدا 

برغبة يف الرحيل".
اإىل  و�سلت  كلما  معقدة؟  "مرحلة  ووا�سل 
احلياة،  مــدى  �ساأبقى  اأنني  اأعتقد  مكان 
الأنني  �سعيًدا  زلت  وما  للم�ستقبل،  واأ�ستعد 

ح�سلت على هذه الفر�سة".
جــديــدة  ــت  ــان ك حــــاالت  "وجدت  واأمت 
بالن�سبة يل يف غرفة املالب�ص، هذا الفريق 
على  عاما   15 منذ  �سيء  بكل  يفوز  ــان  ك
هناك  وكانت  خمتلفة،  ـــه  واإدارت التوايل 
بع�ص املواقف ال�سعبة، لكني اأرى مثل هذه 
االأمور عادية يف غرفة مالب�ص لفريق مثل 

بر�سلونة".

ظهر فلورنتينو برييز رئي�ص ريال مدريد 
ح�سم  عقب  ال�سحافيني،  ــام  اأم مــرة  الأول 
ناديه لقب الدوري االإ�سباين الليلة املا�سية 
عن  وحتـــدث  فــيــاريــال،  على   2-1 بالفوز 
بع�ص الق�سايا املثرية، ومنها موعد ال�سفقة 

املرتقبة للنجم الفرن�سي كيليان مبابي.
وكان برييز �سريحا ومل يلجاأ للدبلوما�سية 
�سان  بــاريــ�ــص  مهاجم  عــن  الــتــحــدث  عند 
جريمان، وقال ملحطة )اأوندا ثريو( "يجب 
�سيئ  املــايل  الو�سع  االنتظار،  مبابي  على 
اإبــرام  يتم  ولن  كورونا،  اأزمــة  ب�سبب  جدا 
"لن  واأ�ساف  ال�سيف".  يف  �سخمة  �سفقات 
وقبول  رواتبهم  بخف�ص  الالعبون  يقبل 

�سفقة بهذا النوع، لكن الريال �سيعود ل�سم 
اأف�سل الالعبني عندما يتغري الو�سع".

العام  تتم  قد  ال�سفقة  اأن  اإىل  برييز  واأملح 
عقد  يف  واحـــد  ــام  ع يتبقى  حــني  املقبل، 
ميكن  وحينها  جــريمــان،  �سان  مــع  مبابي 
التفاو�ص على تخفي�ص الثمن، اأو االنتظار 

ل�سمه جمانا.
وارتبط مبابي يف عدة منا�سبات باالنتقال 
املايل  الو�سع  اأن  يبدو  لكن  مدريد،  لريال 
اأزمة  ب�سبب  العامل  اأندية  الأغلب  احلــايل 
ــرى  اأخ لــفــرتة  الــالعــب  �سيبقي  ــا،  ــورون ك
رفقة عمالق الكرة الفرن�سية باري�ص �سان 

جريمان.

اجلزائرية  االحتــاديــة  رئي�ص  ــد  اأك  
الدين  خري  )الــفــاف(،  القدم  لكرة 
ا�ستئناف  ال�سعب  من  باأنه  زط�سي، 
املعلقة  القدم  كرة  مناف�سات  خمتلف 
منذ �سهر مار�ص الفارط ب�سبب تف�سي 
مدافعا  امل�ستجد،  كــورونــا  فــريو�ــص 
االأخــري  الــقــرار  عن  ال�سياق  ذات  يف 
الفدرايل با�ستدعاء جمعية  للمكتب 
م�سري  يف  للف�سل  ا�ستثنائية  عامة 

البطوالت.
اأمـــواج  على  الــفــاف  رئي�ص  و�ــســرح 
اجلمعة:  يـــوم  الــوطــنــيــة  االذاعـــــة 
الو�سع  �سعًبا.  �سيكون  ''اال�ستئناف 
ميكننا  ال  بذلك.  ي�سمح  ال  ال�سحي 

احلفاظ على قرار اتخذ قبل �سهور.
نحن يف �سهر يوليو واأعتقد اأن ال�سياق 
نف�سه،  هو  لي�ص  والبيانات  ــايل  احل
يف  احلــال  عليه  ــان  ك مــا  عك�ص  على 
للبطولة  نهاية  درا�سة  يجب  مايو. 
اجلبهات.  جميع  على  جيد  ب�سكل 
ال�سيغة  اإيجاد  يف  املقرتحات  تتمثل 
�ستكون  البطولة.  الإنهاء  ال�سحيحة 
امل�سوؤولية جماعية ، وال يتعلق فقط 

بالفاف ".
لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  وكــان 
ــد قــرر  ــدم ق ــق ــة لــكــرة ال ــري ــزائ اجل
خالل اجتماعه يوم االأربعاء الفارط 
الفاف بتحديد ثالث فر�سيات  مبقر 
يف حال اتخاذ اأع�ساء اجلمعية العامة 
بطولة  توقيف  قــرار  اال�ستثنائية 

املو�سم احلايل.
على  �سيتعني   ، ''اأواًل  زط�سي:  واأ�ساف 
قرار  اتخاذ  العامة  اجلمعية  اأع�ساء 
ب�ساأن اإيقاف اأو ا�ستمرار البطولة. يف 
النهائي  التعليق  على  املوافقة  حالة 
ثالثة  تــقــدمي  �سيتم  للم�سابقة، 
مقرتحات: تتمثل يف مو�سم اأبي�ص اأو 
اأو حتديد  حتديد البطل بدون نزول 

البطل بال�سعود والنزول''.
قرار  اأن  زط�سي  خريالدين  اأكد  كما 
ا�ستثنائية  عامة  جمعية  ا�ستدعاء 
اال�ستثنائي  ــع  ــس ــو� ''ال ــع  م يــتــوافــق 
احلــــايل الــــذي منــر بــــه''، قــبــل اأن 
ي�سيف: ''املادة 82 من النظام االأ�سا�سي 
باإنهاء  الــفــدرايل  للمكتب  ت�سمح 
الت�ساور  ــل  اأج مــن  ولكن  البطولة، 

يف  الكرة  و�سع  ف�سلنا  الدميقراطي، 
اإ�سراك  هو  هدفنا  العامة.  اجلمعية 
جميع اأطراف كرة القدم اجلزائرية. 
اإذا اتخذنا القرار على م�ستوى املكتب 

الفدرايل ، فلن نتجنب االنتقادات ".

اال�ست�سارة الكتابية اخليار االأف�سل

تعتزم  التي  بالطريقة  يتعلق  فيما   
لتنظيم  اعــتــمــادهــا  االحتــــاديــــة 
اجلمعية العامة اال�ستثنائية، يف ظل 
ــاء كــورونــا، اأو�ــســح رئي�ص  ــود وب وج
مرا�سلة  مت  اأنــه  ــة  ــادي االحت الهيئة 
وكذلك  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 

االحتادية الدولية لكرة القدم.
من  طلبنا  ــد  ــق ''ل زطــ�ــســي:  ــرح  ــس و�
تعطينا  اأن  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
اجلمعية  هذه  تنظيم  على  موافقتها 
ــتــثــنــائــيــة بــحــ�ــســور  الــعــامــة اال�ــس
، �سيكون هذا اخليار  االأع�ساء. ولكن 
�سعب التحقيق واملنال يف ظل الو�سع 
ال�سحي ، حتى لو كان لدينا كل �سيء 
خمطط له من حيث التنظيم. اإذا لزم 
عامة  جمعية  الفاف  �ستعقد  االأمــر، 
خا�سة  كتابية،  ا�ست�سارة  خالل  من 
من  االأخــ�ــســر  الــ�ــســوء  تلقينا  ــا  ــن واأن
اإطار  الفيفا العتماد هذه ال�سيغة يف 

تنظيمي.
ومن جهة اأخرى من ال�سعب االعتماد 
الأ�سباب  بعد  عــن  الفيديو  تقنية 
االإنــرتنــت(''.فــيــمــا  )�سبكة  تقنية 
اجلمعية  ــــراء  اج بــتــاريــخ  يتعلق 
الدين  خــري  يتوقع  اال�ستثنائية، 
زط�سي تنظيمها  "قبل عيد االأ�سحى 
املبارك )31 يوليو( حيث قال يف هذا 
قاطع  ب�سكل  نثبت  اأن  ''نــود  ال�سدد: 

على امل�سري املخ�س�ص لهذا املو�سم.
 29 ــادة  امل ا�ستثنائي.   و�سع  يف  نحن 
)تغيري  نقاط  ثالث  على  تقت�سر  ال 
االأ�سا�سي،  النظام  تغيري  الفاف،  مقر 
تناولها  يــتــم  ــي  ــت ال الـــفـــاف(  وحـــل 
نتخيل  ا�ستثنائية.  جمعية  خــالل 
جرت  العادية  العامة  اجلمعية  اأن 
متوقع  غــري  اأمـــر  ووقـــع   ، مــار�ــص  يف 
ميكننا  ال  احلالة  هذه  يف  �سهر،  بعد 
اإيــجــاد  ملحاولة  ــام  ع ــدة  مل االنــتــظــار 

حل!".
اأن  ''مبــجــرد  قائال:  ي�سيف  اأن  قبل 
م�سري  يف  الــعــامــة  اجلمعية  تــقــرر 
الو�سع  نراقب  �سوف  احلــايل،  املو�سم 
�سنفتح  بينما  قــرب.،  عن  ال�سحي 
اأ�سبوًعا   12 ملــدة  ال�سيفي  املريكاتو 
الالعبني.  باختيار  لالأندية  لل�سماح 
يف  لال�ستثمار  ــة  ــدي االأن ـــو  اأدع كما 

�سيتم  الـــذي  ال�سحي  الــربوتــوكــول 
تطبيقه حت�سبا للمو�سم املقبل".

ويف نهاية املطاف، نفى زط�سي وجود 
مت�سدر  بــلــوزداد،  �سباب  مع  ــداوة  ع
لكرة  االأوىل  املــحــرتفــة  الــرابــطــة 

القدم.
�سيطر  بلوزداد  ''�سباب  زط�سي:  وقال 
اأنه  كما  البداية  منذ  البطولة  على 
الت�سيري  يف  ملحوظ  ب�سكل  حت�ص 
التي  ــراف  االأط بع�ص  اأفهم  مل  ولكن 
اأنا  اخلــالف،  وبث  الفتنة  زرع  تنوي 

�سد هذه االأفعال.
ال�سباب فريق كبري ونحرتمه. اأطلب 
رزينا  يكون  اأن  قري�سي  توفيق  من 
اجلمعية  قــررت  اإذا  ت�سريحاته.  يف 
ف�سوف  لل�سباب،  اللقب  منح  العامة 

نقدم له الكاأ�ص بكل �سرور".
يف  الفدرايل  املكتب  حافظ  للتذكري، 
اتخذه  الــذي  القرار  على  منا�سبتني 
2019- مو�سم  ال�ستمرار  اأبريل   30 يف 

العامة  ال�سلطات  اأن  موؤكدا   ،  2020
اإمكانية  يف  بالبت  املخولة  هي  فقط 
و  الريا�سية  االأن�سطة  اإىل  الــعــودة 
يوليو،   9 اخلمي�ص  ولكن  القدم  كرة 
اأعلنت وزارة ال�سباب والريا�سة عدم 
الراهن" با�ستئناف  الوقت  "يف  ا�سماح 

امل�سابقات.

اأر�سنال االإجنليزي ال�سباق حول  دخل نادي 
رحمة،  بن  �سعيد  اجلزائري،  الــدويل  �سم 
اجلارية،  ال�سيفية  التحويالت  فرتة  خالل 
ما  ت�سيل�سي،  الــلــنــدين  غــرميــه  ليناف�ص 

اأوردته ح�سب اإذاعة مونتي كارلو.
ا�ستعداد  عــن  �سي”  ام  “اأر  مــوقــع  وك�سف 
برنتفورد  الإدارة  بعر�ص  التقّدم  اأر�سنال 
رحمة،  بن  �سعيد  اجلــزائــري،  جنمه  حول 
يف  املو�سم  هذا  لالنتباه  الفت  ب�سكل  املتاألق 
بطولة الدرجة الثانية بف�سل االأرقام التي 

هدفا   17 ت�سجيل  خالل  من  عليها،  حت�سل 
وتقدميه لـ9 متريرات حا�سمة يف 41 مباراة، 
مقدمة  �سمن  فريقه  تــواجــد  يف  �ساهمت 
اإىل  ال�سعود  مــن  ــرتب  اق حيث  الرتتيب، 

دوري الدرجة االأوىل املمتاز يف اجنلرتا.
�سيزاحم  اأر�سنال  اأن  امل�سدر،  ذات  واأ�ساف 
بن  خدمات  على  ت�سيل�سي  اللندين  جــاره 
الثانية  الدرجة  اكت�ساف  يعد  الذي  رحمة، 
هذا املو�سم، خا�سة واأن مدرب البلوز فرانك 
جنم  ب�سفقة  الــفــوز  على  م�سمم  المــبــارد 

النادرة  الع�سافري  من  ويعتربه  برنتفورد 
ال�سروري احل�سول عليها، لهذا هو  التي من 
علما  م�سوؤوليه،  مع  فرتة  منذ  مفاو�سات  يف 
بعقد  مرتبطا  زال  ما  رحمة  بن  �سعيد  اأن 

ل�سنتني مع برنتفورد اإىل 30 جوان 2022.
وح�سب موقع “تران�سفر ماركت” املتخ�س�ص 
ال�سوقية  القيمة  فـــاإن  االإحــ�ــســائــيــات  يف 
اإال  يــورو،  مليون   13 هي  “اخل�سر”  لالعب 
به  تطالب  مبــا  ــدا  ج قليل  املبلغ  ــذا  ه اأن 
حالة  يف  بالعبها  املتم�سكة  برنتفورد  اإدارة 
تطالب  حيث  املادية،  �سروطها  حتقيق  عدم 
عن  للتخلي  يورو  مليون   30 عن  يقل  ال  مبا 
�ساحة  اأر�سنال  دخول  حالة  ويف  خدماته، 
الالعب  اأ�سهم  فاإن  رحمة  بن  على  املعركة 
ومن  الالعبني  بور�سة  يف  بكثري  �سرتتفع 
مــاديــا  ــرق  ــف ال هـــذه  ت�ستجيب  اأن  املــمــكــن 

ل�سروط م�سوؤويل برنتفورد.
عني  مــديــنــة  ـــن  اب اأن  ــر،  ــذك ــال ب اجلــديــر 
تيمو�سنت التحق ب�سفوف برنتفورد املو�سم 
املا�سي قادما من نادي ني�ص الفرن�سي مببلغ 
1.7 مليون  زهيد، حيث كلف فريقه احلايل 
ارتفعت  مو�سمني  ظــرف  ويف  فقط،  ــورو  ي

قيمته اإىل ع�سر مرات.

اأكـــــد جـــمـــال بــلــمــا�ــســي، 
للمنتخب  الفني  املدير 
اأنــــه لن  ـــري،  ـــزائ اجل
�سعور  اأبــــدا  ين�سى 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
اأمم  كــاأ�ــص  بطولة 
 2019 ــا  ــي ــق ــري اأف
ــت  ــم ــي ـــي اأق ـــت ال
وحمل  مب�سر، 
اإىل  الـــكـــاأ�ـــص 

اجلزائر.
وقـــــــــــــــــال 
ــي،  ــس ــا� ــم ــل ب

ملوقع يف  حـــوار 
ــــــــــــاد  االحت
ـــري  ـــزائ اجل
�سبة  مبنا
الــذكــرى 
ىل  و الأ ا
ــج  ــوي ــت ــت ل

"اخل�سر" باللقب القاري، ون�سرت 
ال�سبت:  اليوم  مقتطفاته  بع�ص 
االأول  ــــون  اأك اأن  ــــد  اأري "كنت 
اإىل  الكاأ�ص  ويحمل  يفوز  ــذي  ال

اجلزائر".
ال�سعور ال يو�سف،  "هذا  واأ�ساف: 
منك  ينتزعه  اأن  ميكنه  اأحــد  ال 

وهو حمفوظ يف التاريخ، و�سيبقى 
يف داخلي حتى مماتي".

ويف  م�سر  اإىل  ـــاأت  ن "مل  وزاد: 
�سغريا  منتخبا  منثل  اأننا  ذهننا 
من  خــرج  ــذي  ال الفريق  ذلــك  اأو 
بل   ،2017 دورة  يف  االأول  الــدور 
ولدينا  �سجعان  اأننا  بفكرة  جئنا 

طموحات كبرية".
م�سر،  اإىل  و�سولنا  "عند  وتابع: 
وجدنا كل �سيء يف مكانه، علي اأن 
رائعا،  كان  الكان  تنظيم  اإن  اأقول 
ــاد  االحت �ــســيء.  اأي  ينق�سنا  مل 
اجلزائري تكفل ب�سكل جيد جدا 
كاختيار  اللوجي�ستي  باجلانب 

الفنادق وما �سابه".
وحتدث بلما�سي، عن عالقته مع 
االأهم  يعتربها  والتي  الالعبني 
يف مهنة املدرب، موؤكدا اأنه يحبهم 

بب�ساطة.
فاز  قد  اجلــزائــري  املنتخب  كــان 
النهائية  املباراة  يف  ال�سنغال  على 
لبطولة اأمم اأفريقيا بهدف مقابل 
ال �سيء ليتوج بالكاأ�ص االأفريقية 

للمرة الثانية يف تاريخه.
فاز  اجلزائر  منتخب  اأن  اإىل  ي�سار 

بالكاأ�ص للمرة االأوىل عام 1990.

النجم  عــودة  �سفقة  �سقطت 
�سليماين  اإ�ــســالم  اجلـــزائـــري 
بوابة  مــن  الفرن�سي  لــلــدوري 
وفقا  نــيــم  ــك  ــي ــب اأومل نــــادي 
تقارير  عنه  ك�سفت  ــا  مل
اإعـــالمـــيـــة فــرنــ�ــســيــة، 

اأن  �سبور”   10 “لو  موقع  وك�سف 
�سم  يف  ــب  رغ الفرن�سي  الــنــادي 
املريكاتو  يف  اجلــزائــري  املهاجم 
ــدم  ــط ــس ـــــه ا� ـــري اأن ــــــايل، غ احل
لنادي  الكبرية  املادية  باملطالب 
�سليماين  ويرتبط  �سيتي،  لي�سرت 

حتى  ميتد  “الثعالب”  مع  بعقد 
�سنة 2021.

وكان هداف “اخل�سر” تاألق ب�سكل 
املو�سم  مناف�سات  ــالل  خ خا�ص 
هدفا   16 يف  اأ�سهم  حيث  احلــايل، 
فيها  �سارك  مباراة   19 جملة  من 

مع موناكو يف خمتلف امل�سابقات.
ال�سوقية  الــقــيــمــة  ــت  ــع ــراج وت
“تران�سفري  موقع  يف  ل�سليماين 
ماركات” ملبلغ 6.5 مليون يورو بعد 
الفرتات  من  فــرتة  يف  و�سلت  اأن 

ملبلغ 25 مليون يورو.

�شيتني: مي�شي مل يق�شدين.. و�شنحقق دوري 
الأبطال يف هذه احلالة

زط�شي : من ال�شعب ا�شتئناف بطولة كرة القدم

اأر�شنال يدخل ال�شباق ويناف�س ت�شيل�شي على بن رحمة

برييز يتحدث عن �شفقة مبابي يف خ�شم احتفالت الريال

بلما�شي: حلظتي يف م�شر �شتبقى داخلي حتى املوت

�شفقة �شليماين ونيم الفرن�شي ف�شلت لهذا ال�شبب

االحتادية  رئي�ص  اأو�سح   
ــرة  ــك اجلــــزائــــريــــة ل

خري  )فاف(،  القدم 
الــــديــــن زطــ�ــســي 

يـــــوم، اجلــمــعــة، 
بــــاأنــــه اقــــرتح 
ــــادة  حــلــوال الإع
االحــرتاف،  بعث 

تقرير،  يف  ذلك  و 
طلب  عــلــى  بـــنـــاء 

و  الــ�ــســبــاب  وزارة 
الريا�سة.

اأمــــواج  ــرح زطــ�ــســي عــلــى  ــس االإذاعــــــــــة و �
و�سعية  حول  مف�سل  بتقرير  بعثنا  :"لقد  قائال  الوطنية 

االحرتاف منذ تطبيقه. قمنا بتقدمي اقرتاحات.
املو�سوع.  حول  خالدي(  علي  )�سيد  الوزير  مع  حتدثت  كما 
عن  املالية  و  الت�سيري  مراقبة  مديرية  ك�سفت  جهتها  من 

اأرقام جت�سد احلقيقة املرة".
ح�سيلة  يتناول  تقريرا  اأعدت  قد  الكروية  الهيئة  وكانت 
و�سعية االحرتاف، بناء على طلب الو�ساية بهدف تو�سيح 

الروؤية حول االحرتاف الذي �سهد النور عام 2010.
و كان رئي�ص مديرية مراقبة الت�سيري و املالية لدى الفاف، 
 1.000 ب  يقدر  كبري  رقــم  عن  اف�سح  قد  عبدو�ص  ر�سا 
الرابطة  اأندية  الديون املرتاكمة على  مليار �سنيتم، ي�سكل 
الهيئة  امللفات من طرف هذه  االأوىل، بعد درا�سة  املحرتفة 

منذ تن�سيبها يف �سهر اأكتوبر 2019.
الذي  �سطيف  وفاق  ملوقف  "مفاجاأته"  عن  زط�سي  ك�سف  و 
رف�ص التوقيع على االتفاقية الثالثية، التي تربط النادي 
وهو  املالية،  و  الت�سيري  مراقبة  مدرية  و  للخربة  مبكتب 
الفاف  اأقرتها  التي  االجراءات  تفعيل  �سمن  يندرج  اجراء 
�سهادة  على  احل�سول  اأجــل  من  املحرتفة  االأندية  ملرافقة 

التمييز اإيزو9001-.
وفاق  ملوقف  ال�سياق" تفاجاأت  هذا  يف  الفاف  رئي�ص  ويقول 
فالت�سريحات  خانقة.  مالية  اأزمــة  يعاين  الــذي  �سطيف، 
غري  عراب،  الدين  عز  االإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  بها  قام  التي 

معقولة.
لقد قررت الفاف مرافقة االأندية يف جمال الت�سيري. و احلل 

ال يكمن يف طلب االأموال فقط".
الرئي�ص  راوراوة،  حممد  عهد  يف   2010 عام  تطبيقه  فمنذ 
انتقادات  عرفت  ــرتاف  االح طريقة  فــاإن  للفاف،  ال�سابق 
عملية  بــاأن  اعــرتفــوا  امل�سوؤولني  بع�ص  اأن  بحكم  كبرية، 

االحرتاف �سهدت "ت�سرعا" يف تطبيقها.
لها،  بيان  االحتــاديــة  الهيئة  ك�سفت  ــك،  ذل على  والدليل 
من   23 بينها  من  حمرتفا  ناديا   14 باأن  املا�سي،  االثنني  يوم 
للمو�سم  حت�سبا  االإ�ستقدامات  من  ممنوعة  االأوىل  الرابطة 

."2020-2021"

تفقد �سيد علي خالدي، وزير ال�سباب والريا�سة اجلزائري، 
اخلمي�ص،  يوم  جامع،  حممود  وزو،  تيزي  والية  وايل  رفقة 
م�سروع ملعب تيزي وزو اجلديد، الذي تعرف اأ�سغاله توقفا 

منذ 5 مايو/اآيار 2019.
على  الر�سمي  ح�سابها  عــرب  بــيــان،  يف  ــــوزارة  ال واأكــــدت 
E -" جممع  مع  العقد  ف�سخ  قرر  خالدي  اأن  "في�سبوك"، 

RHB"، اململوك لرجل االأعمال، علي حداد، بعدما مت غلق 
احل�ساب العام نهائيا.

ال�سروط  دفرت  باإعداد  املخت�سة،  اجلهات  خالدي  طالب  كما 
الختيار  مناق�سة  اإطالق  ق�سد  املتبقية،  باالأ�سغال  املتعلق 

متعامل جديد الإمتام االأ�سغال.
بال�سهر  وزو،  لتيزي  والريا�سة  ال�سباب  مدير  الوزير  وكلف 
ــالء  واإي ــرارات،  ــق ال هــذه  تنفيذ  على  الـــوايل،  �سلطة  حتت 

االأولوية الق�سوى للم�سروع.

فيغويل ي�شكو غلطة �شراي اإىل "فيفا"

اأ�شماء جزائرية باجلملة مر�شحة لتقّم�س األوان 
مر�شيليا الفرن�شي

فاجاأ املهاجم اجلزائري �سفيان فيغويل 
بهجمة  ـــراي  �ـــس غــلــطــة  نـــاديـــه 

�سغطًا  حتّمل  بعدما  معاك�سة، 
احلايل،  املو�سم  خالل  كبرياً 

حول  اأخــبــار  انت�سار  بعد 
التخلي عنه.

"�سباح"  وك�سفت �سحيفة 
فــيــغــويل  اأّن  ــة  ــي ــرتك ال
اإدارة  جمل�ص  ذراع  لــوى 
يرّكز  كان  الــذي  النادي، 

الت�سكيلة  تنظيم  عــلــى 
النهائية  القائمة  واإعـــداد 

نهاية  مع  املغادرين  لالعبني 
النجم  ا�سم  �سمنها  وكان  املو�سم، 

اجلزائري.
وهّدد فيغويل باإيداع �سكوى لدى االحتاد 

اإدارة  على  احتجاجًا  )فيفا(،  القدم  لكرة  الــدويل 
%15 من اأجور الالعبني  النادي التي اقتطعت ن�سبة 
ميزانية  على  كورونا  فريو�ص  انت�سار  تاأثري  ب�سبب 

الفرق من دون ا�ست�سارته.

زميله  بلهندة  يون�ص  املغربي  و�سبق 
اجلزائري الذي رف�ص هذا القرار، 
مات�ص"  "فوتو  مــوقــع  ــر  ذك اإذ 
تلقى  الثنائي  اأن  ــي  ــرتك ال
ية من امل�سوؤولني  ر�سائل ن�سّ
عن  "ابحث  عليها  دّون 

فريق جديد".
اأعرب  قد  فيغويل  وكــان 
للتخلي  ا�ــســتــعــداده  عــن 
م�ستحقاته  من  جزء  عن 
اإذا اقت�ست االأو�ساع ذلك، 
ب�سبب  راأيــه  يغرّي  اأن  قبل 

رّدة فعل االإدارة.
مع  االأميــن  اجلناح  عقد  وميتد 
ملو�سمني  اإ�سطنبول  مدينة  ــادي  ن
يعي�سها  التي  الو�سعية  اأن  غري  اآخرين، 
قد تدفعه لالنتقال اإىل واحد من االأندية القطرية 
يف  زمــالوؤه  حققه  الــذي  النجاح  بعد  تريده،  التي 
ــدالن  وع اإبــراهــيــمــي  يا�سني  اجلــزائــري،  املنتخب 

قديورة و�سفيان هني بدوري النجوم.

اخلا�سر االأكرب يف اأزمة كورونا، هو الدوري الفرن�سي 
واأنديته بعد اأن اأعلن االحتاد الفرن�سي اإلغاء املناف�سة 
قبل  ترتيبهم  ح�سب  واملتوّجني  ال�ساقطني  وتر�سيم 
الدوريات  كل  عودة  من  بالرغم  الوبائية،  اجلائحة 
االأوروبية الكربى، وبلوغ فرن�سا درجة التعايف �سبه 
التام من الوباء، اإىل درجة اأن مباراة ودية جرت بني 
لوهافر وباري�ص �سان جريمان ٌلعبت موؤخرا بح�سور 

اجلماهري.
التوقيف  ب�سبب  حتتج  مل  التي  االأنــديــة  بني  ومــن 
فريق  ــط،  اخل طــول  على  ناجحة  نف�سها  ووجـــدت 
اأوملبيك مر�سيليا الذي كان يف املركز الثاين بعد لعب 
28 جولة فقط، وبفارق 12 نقطة عن الرائد والبطل 
باري�ص �سان جريمان بناق�ص مقابلة، ويتقدم ثالث 
الرتتيب فريق رين ب�ست نقاط، ما يعني اأن مر�سيليا 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  اإىل  الــقــادم  املو�سم  �سيعود 
اإنه  بل  قــرن،  ربع  نحو  منذ  بلقبها  الفائز  اأوروبـــا، 

الفريق الفرن�سي الوحيد املتوج بهذا اللقب الكبري.
الفرن�سية  املــديــنــة  يف  تــفــاوؤال  اجلــمــاهــري  ـــرث  اأك
املناف�سة  يف  اأمــل  اأي  لناديهم  مينحون  ال  اجلنوبية 
االأوروبية الكبرية، وهم ينتظرون التدعيمات التي 
وهم  اأمنياتهم،  حتديد  اأجل  من  الفريق  اإليها  �سيلجاأ 
مقتنعون حمليا باأن زمن باري�ص �سان جريمان مازال 

دور  جتاوز  فاإن  اأوروبيا  اأما  اأخرى،  ل�سنوات  يطول 
املجموعات هو يف حد ذاته انت�سار للنادي الكبري.
قيادة  اإمكانية  مر�سيليا  مــن  ــار  ــب اأخ ــداول  ــت ت
اأ�ــســمــاء مــغــاربــيــة، كــمــا تتحدث  ــن  الــفــريــق م
بعدد  الفريق  اهتمام  عن  الفرن�سية  ال�سحافة 
باليلي  يو�سف  مثل  اجلزائريني  الالعبني  من 
وهناك  غوالم،  فوزي  وحتى  �سليماين  واإ�سالم 
من ي�سّر على اإحياء يا�سني براهيمي االأوروبي 
�ستكون  الغيث  هذا  من  الأن  اأكيد  مر�سيليا،  مع 
ــق، الــكــثــري من  ــري ــع ف ــة م ــري ــزائ ــرات ج ــط ق

قام  الذي  الفريق  وهو  املغرتبني  من  منا�سريه 
تيفو  خالل  من  اجلزائري  للمنتخب  خا�سة  بتحية 
اجلزائري  املنتخب  بتهنئة  العربية  باللغة  ــع  رائ
اأقام  كما  م�سر،  يف  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  بلقب  بفوزه 
حفلة تكرميية لـ”اخل�سر” وملدربهم جمال بلما�سي.
الــثــاين  ــز  ــرك امل ــل  ــت اح مر�سيليا  اأن  ــن  م بــالــرغــم 
وهو  هــدافــيــه  اأحــ�ــســن  اأن  اإال  ــام،  ــع ال الــرتتــيــب  يف 
وهو  هدفا   11 �سوى  ي�سجل  مل  بنيديتو  االأرجنتيني 
�سليماين  اأو  ديلور  اأرقام  عن  يبتعد  ال  جمهري،  رقم 
التفكري  يبدو  ذلــك  ــل  الأج الفرن�سي،  الـــدوري  يف 
جماهريية  اأجـــواء  يف  �سليماين  اإ�ــســالم  خدمات  يف 
جزائرية يف حمله وقد يكون فاأل خري على الفريق، 
مع  معه  كانت  كما  اإ�سالم  مع  االأمور  �سارت  اإذا  خا�سة 
االأهداف  ب�سناعة  ظاهرة  اإىل  حتّول  عندما  موناكو 
وبت�سجيلها يف كل مباراة يلعبها، اإ�سافة اإىل اأن اإ�سالم 
ذات  االأندية  مع  اللعب  يف�سلون  الذين  الالعبني  من 

اجلماهريية اجلارفة مثل مر�سيليا.
وحتى يف �سناعة اللعب و�سناعة االأهداف ال ميتلك 
مر�سيليا العبني ممتازين واأح�سن من �سنع االأهداف 
من  اأقــل  اأي  فقط،  حا�سمة  كــرات  باأربع  باييت  هو 
ويف  موناكو  مع  �سليماين  �سنعها  التي  االأهداف  ن�سف 

ن�سف توقيت ما لعبه الدويل الفرن�سي باييت.
فوزي  هو  مر�سيليا  من  اقرتب  الذي  الثاين  الالعب 
ا�ستعاد  والــذي  �سنة،   29 العمر  من  البالغ  غــوالم، 

لياقته وفنياته، ولكن مدرب نابويل غاتوزو، يخ�سى 
على  املو�سم  بداية  منذ  اعتمد  الأنه  خططه  تغيري 
من  ــام  اأي بعد  على  روي،  ماريو  الربتغايل  ــدويل  ال
حيث  اأوروبـــا،  اأبطال  رابطة  يف  بر�سلونة  مواجهة 
اإال  مغامرة،  كاأ�سا�سي  غــوالم  على  االعتماد  ي�سبح 
الدقائق  ولكن  االأي�سر،  الربتغايل  املدافع  اأ�سيب  اإذا 
التي حظي بلعبها غوالم اأبان فيها عن قدراته وباأن 
يعني  مر�سيليا،  اإىل  وانتقاله  املا�سي،  من  االإ�سابة 
�سانت  فريقها  مع  تاألق  التي  فرن�سا  يف  م�سواره  بعث 
جماهري  وحما�ص  مناخ  ت�سابه  اإىل  اإ�سافة  اإيتيان، 

نابويل مع مر�سيليا.
من  االأن�سار  مئات  ن�ساهد  مر�سيليا  مباريات  كل  يف 
االأعالم  ون�ساهد  جزائري،  اأ�سل  من  اأو  اجلزائريني 
يف  يلعب  مل  ذلك  ومع  الهتافات  وحتى  اجلزائرية 
اأ�سهرهم  ومن  منهم،  القليل  اإال  الكبري  النادي  هذا 

ــاين  ـــرمي زي ــداين وك ــم ــم ح ــي ــراه ـــة اإب ـــس ـــا� وخ
توجد  وال  بلما�سي،  جــمــال 

مـــن �سم  ــن  ــس ــ� اأح فــر�ــســة 
للنادي  جزائريني  العبني 

مثل  الكبري  الفرن�سي 
هي  اجلزائر  كون 
بطلة  ــا  ــي ــال ح

ولها  اإفريقيا، 
ــدد من  ع

الــــالعــــبــــني 
لي�ص  املـــوهـــوبـــني، 
مـــن الـــذيـــن ولــــدوا 
فــقــط  فــرنــ�ــســا  يف 
ــن  ــذي ـــن ال ــــــا م واإمن
الفرق  مــن  تخرجوا 

اجلزائرية.
ــــــدرب مــر�ــســيــلــيــا  ي
ــايل  ــغ ــربت ــا ال ــي ــال ح
بوا�ص،  فوا�ص  اأندري 
اإىل  حــاجــة  يف  ــو  وه
تــــدعــــيــــم نـــوعـــي 
يتمتعون  والعبني 
القتالية  بــالــروح 
يف �سورة الالعبني 
اجلــــزائــــريــــني، 
وقـــــــد يـــتـــلـــّون 
بتواجد  الفريق 
ويعود  جزائريني 

كواحد  التاألق  اإىل 
مــن اأكـــرب االأنــديــة 
الــفــرنــ�ــســيــة الـــذي 

تاأ�س�ص يف 1899.
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم/ عبد النا�شر عوين فروانة
----------------------------

يف  ثابتًا  وجزءاً  م�ؤ�ش�شيًة  وممار�شًة 
اإطار  يف  للمعتقلني  الي�مية  املعاملة 
فل�شطيني،  من  فما  ر�شمية.  �شيا�شة 
َمروا  م�اطن  ملي�ن  قرابة  بني  من 
مرارة  ذاق  وقد  اإال  االعتقال،  بتجربة 
لكن  النف�شي.  اأو  اجل�شدي  التعذيب، 
لي�س كل من تعر�س التعذيب جنا من 
كما  له.  تعر�س  ما  لنا  لريوي  امل�ت 
اأنه لي�س كل من جنا منهم امتلك جراأة 
هناك  فيما  له.  تعر�س  عما  احلديث 
فامتلك�ا  هنا  من  وا  مراّ مِمَن  الكثريين 
املذلة  االجراءات  عن  وك�شف�ا  اجلراأة 
واملهينة التي ارتكب بحقهم، وحتدث�ا 
ُم�ر�س  الذي  التعذيب  فظاعة  عن 
كان  اعتقالهم.  فرتات  خالل  �شدهم 
عن  وامل��رارة  ب��االأمل  يفي�س  حديثهم 
البكاء  يف  وانفجروا  معاناتهم،  حجم 
خالل  له  تعر�ش�ا  ما  ي�شف�ن  وهم 
جتارب  ع�شت  لقد  اعتقالهم.  فرتات 
األيمة  ل�شهادات  وا�شتمعت  مريرة، 

وق��راأت  التعذيب،  ب�شاعة  روت 
جمرد  اأو  ت�ش�رها  ميكن  ال  جت��ارب 
تخيل حدوثها، تلك التي وثقتها األ�شن 
الن�شاء والفتيات واالأطفال وال�شي�خ 
وا على  واجلرحى وامل�شابني الذين مراّ
زالت  ما  التي  االإ�رائيلية  ال�شج�ن 
وكلما  اأمثالهم.  من  ب��االآالف  ممتلئة 
التعذيب،  جرائم  عن  �شيئا  كتبت 
اأ�شتح�ر  الأن  م�شطرا  وجدتني 
جتربتي ال�شخ�شية يف "اأروقة امل�ت" 
ثالثة  من  الأك��رث  ا�شتمرت  والتي 
�شه�ر، ُي�شاف اإليها عق�د من الزمن 
ق�شيت �شن�ات منها اأ�شريا، اأو زائرا 
ذاك  اأو  ال�شجن  هذا  بني  ما  متنقال 
كنت  اأن  منذ  اأُ�ر  الذي  والدي  للقاء 
في�شتمر  عمري  من  الثالثة  يف  طفال 
اعتقاله خلم�شة ع�ر عاما ونيف قبل 
االأ�رى  تبادل  �شفقة  يف  يتحرر  اأن 
عام 1985. اأو بحثا عن لقاء يجمعني 
طفال  اعتقل  ال��ذي  ال�شغري  باأخي 
ال�شجن.  يف  �شن�ات  �شبع  ليم�شي 
تلك التجربة التي تتقاطع مع التجربة 

اجلماعية الأبناء �شعبنا. والتي هي اأقل 
قرات  اأخ��رى  جت��ارب  من  بكثري  اأمل��ا 
اأننا  ن��درك  اإليها.  وا�شتمعت  عنها 
التعذيب،  جرائم  �شحايا  وحدنا  ل�شنا 
وامنا عائالتنا، اأ�رنا، اأهلنا، اأ�شدقائنا، 
جرياننا وجمتمعاتنا هم �شحايا مثلنا. 
ال�طني  ال�اجب  من  ك��ان  ف��اإن  ل��ذا 
م�شاندة  واالأخ��الق��ي  واالن�����ش��اين 
ورعايتهم  واملعتقلني  االأ�����رى 
ال�روري  فمن  بجانبهم،  وال�ق�ف 
االجتماعية  الدوائر  م�شاندة  كذلك 
مني  دع�ة  وهذه  باملُعذبني.  املحيطة 
جرائم  لت�ثق  خمت�س  مركز  الإن�شاء 
ال��ت��ع��ذي��ب يف ���ش��ج���ن االح��ت��الل 
الفرد  على  واآث��اره��ا  االإ���رائ��ي��ل��ي 
على  والعمل  واملجتمع،  واالأ����رة 
املُعذبني ورعايتهم و�شمان  احت�شان 
لهم  الكرمية  احلياة  من  الئق  م�شت�ى 
العديد  واأن  ال�شيما  ولعائالتهم. 
على  اأكدت  العلمية  الدرا�شات  من 
املزمنة  واالأم��را���س  االأع��را���س  اأن 
بداأت  اأو  ظهرت  التي  وامل�شتع�شية 

لها  املحررين  االأ���رى  على  تظهر 
بخربة  اإح�شائيًا  دالة  ب�ش�رة  عالقة 
اجلمعية  اأن  يذكر  والتعذيب.  ال�شجن 
العم�مية لالأمم املتحدة كانت قد اأقرت 
يف الثاين ع�ر من �شهر كان�ن اأول/

دي�شمرب من عام 1997، ي�م ال�شاد�س 
من  ي�ني�  حزيران/  من  والع�رين 
التعذيب  ملناه�شة  ي�مًا  ع��ام،  كل 
ي�ما  باعتباره  �شحاياه،  وم�شاندة 
املتحدةملناه�شة  االأمم  اتفاقية  لتفعيل 
الفعلي  بالتنفيذ  بداأت  التي  التعذيب 
1987م.  ع��ام  ح��زي��ران   26 بتاريخ 
�شج�ن  يف  التعذيب  ي��زال  ال  فيما 
وما  م�شتمرا،  االإ�رائيلي  االحتالل 
ينتظر  الفل�شطيني  ال�شعب  ي��زال 
اأبنائه  من  للُمَعَذبني  �شينت�ر  من 
االإ�رائيلي.  امل�ت"  "اأروقة  داخ��ل 
ومازال "الي�م العاملي مل�شاندة �شحايا 
ونف��س  نف��شنا  يف  يثري  التعذيب" 
االأمل  ذاك  االأمل.  املحررين  االأ���رى 

الذي ال ينتهي بفعل الزمن.

اليوم العاملي ملناه�شة التعذيب: ُيثري يف نفو�شنا الأمل

�ش�ؤون  )هيئة  االأ�رى  م�ؤ�ش�شات  طالبت 
االأ�شري  ون���ادي  وامل��ح��رري��ن،  االأ����رى 
والهيئة  ال�شمري،  الفل�شطيني، وم�ؤ�ش�شة 
العليا، ومركز حريات( يف م�ؤمتر �شحفي 
االأ����رى  ���ش���ؤون  هيئة  مقر  يف  عقد 
التدخل  الله، ب�رورة  واملحررين يف رام 
املري�س  االأ���ش��ري  عن  ل��الإف��راج  العاجل 
االأ�رى  اأب� وعر وكافة  بال�رطان كمال 
املر�شى يف �شج�ن االحتالل االإ�رائيلي، 
خا�شة مع ت�شاعد التخ�فات احلا�شلة من 
�شف�ف  بني  "ك�رونا"  فريو�س  انت�شار 
املري�س  االأ���ش��ري  واإ���ش��اب��ة  االأ�����رى،  
رئي�س  وحذر  وعر.  اأب�  كمال  بال�رطان  
الل�اء  واملحررين  االأ���رى  �ش�ؤون  هيئة 
قدري اأب� بكر، من مغبة انت�شار الفريو�س 
بني �شف�ف االأ�رى، واأ�شاف اأن اأو�شاع 
مع  خا�شة  االأ�ش�اأ  نح�  تتجه  االأ���رى 
كمال  بال�رطان  املري�س  االأ�شري  اإ�شابة 
االأ�شري  اأن  م��شحًا  بالفريو�س،  وعر  اأب� 
احلنجرة  ب�����رط��ان  اأُ���ش��ي��ب  وع��ر  اأب���� 
ال�شه�ر  ويف   ،2019 العام  اأواخ��ر  منذ 
ال�شحي،  و�شعه  تفاقم  املا�شية  القليلة 
نقل  اأي��ام  وقبل  ال���رم،  حجم  ازدي��اد  مع 
م�شت�شفى  اإىل  "جلب�ع"  �شجن  م��ن 
"العف�لة" واأُخذت له فح��شات من اأجل 
�شمن  من  وكان  جراحية،  عملية  اإج��راء 
وتبني  "الك�رونا"،  فح�س  الفح��شات 
نقل  وعليه  اإ�شابته،  ع��دم  البداية  يف 
فيها  ومكث  الرملة"،  "عيادة  �شجن  اإىل 
ي�مي اخلمي�س واجلمعة، و�شباحًا نقل اإىل 
يعني  وهذا  هروفيه"،  "اأ�شاف  م�شت�شفى 
اأنه خالط االأ�رى املر�شى، م�شرياً اإىل اأن 
نتائج العينات التي اأُخذت من االأ�رى يف 
ق�شم )2( يف �شجن "جلب�ع" وعددهم )80( 
اأ�شرياً، وكذلك يف �شجن "الرملة" وفقًا ملا 
�شلبية  جميعها  اأن  ال�شج�ن،  اإدارة  تدعيه 
اأي غري م�شابني. ولفت اأب� بكر اإىل حالة 
االأ�شريين حممد �شالح الدين الذي تبني 
اإ�شابته بال�رطان يف االأن�شجة، واالأ�شري 
اإ�شابته  اكت�شفت  الذي  اأب� عاه�ر  ن�شال 
جه�د  هناك  اأن  على  م�ؤكداً  بال�رطان، 
قان�نية من اأجل االإفراج عنهما، اإىل جانب 
الذين  املر�شى  االأ����رى  من  جمم�عة 
يعان�ن من ال�رطان ومنهم كذلك االأ�شري 
رئي�س  قال  ال�شياق  ويف  العروق.  م�فق 

دولة  "اإن  فار�س،  ق��دورة  االأ�شري  ن��ادي 
االحتالل وعلى الرغم من هذه اجلائحة وهذا 
التحدي الكبري الذي يتعر�س له العامل، اإال 
اأن �شلطات االحتالل االإ�رائيلي ا�شتمرت 
ولعل  املمنهجة،  التنكيلية  �شيا�شاتها  يف 
ا�شتمرار  ه�  البارزة  الظ�اهر  �شمن  من 
على  تنفذها  التي  االع��ت��ق��ال  حمالت 
االآالف  اإ�شابة  عن  االإع��الن  من  الرغم 
وتابع  بالفريو�س."  من جن�دها و�شجانيها 
اأب�  لالأ�شري  ال�شحي  ال��شع  "اأن  فار�س 
اأنه  كان م�شنف على  اجلائحة  وقبل  وعر 
خطري، والي�م ي�اجه اإ�شافة اإىل ال�رطان، 
ال  االآن  حتى  ونحن  بالفريو�س،  اإ�شابته 
نعلم م�شدر اإ�شابته، الفتًا اإىل اأنه وحينما 
االأمرا�س  ببع�س  االأ���رى  ُي�شاب  كان 
املعدية كان املر�س ينت�ر ب�رعة كبرية، 
واكتظاظها."  امل�شاحات  �شيق  ب�شبب 
واأكد فار�س على اأن احلركة االأ�شرية الي�م 
االإ�رائيلي،  اال�شتهداف  وب���ؤرة  مركز 
متن�عة  اال�شتهداف  ه��ذا  وت��ع��ب��ريات 
ومتعددة �ش�اء من خالل حمالت االعتقال 
ت�ا�شل  التي  واالإج����راءات  امل�شتمرة 
تنفيذها يف ال�شج�ن. م�شرياً اإىل اأن ثالثة 
اأ�رى ي�ا�شل�ن اإ�رابهم عن الطعام يف 
عدي  وهم:  ال�شع�بة،  بالغة  ظروف  ظل 
يف  امل�شتمران  غنيمات  وف��ادي  �شحادة 
اإ�رابهما �شد االعتقال االإداري منذ اأكرث 
الرب  اأب�  حممد  واالأ�شري  ي�مًا،   )20( من 
وعر،  اأب�  االأ�شري  لرفيقه  اإ�شناداً  امل�رب 
والذي ونقل م�ؤخراً اإىل زنازين بئر ال�شبع.  
ملتابعة  العليا  الهيئة  رئي�س  وجه  فيما 
�ش�مان،  اأمني  واملحررين  االأ�رى  �ش�ؤون 
االأ�شرية  احلركة  خاللها  دعا  ر�شائل  عدة 
اأم��ان  ك�شمام  والكلمة  العمل  ب�حدة 

ور�شالة  االحتالل،  اإجراءات  م�اجهة  يف 
اأخرى اإىل اأبناء ال�شعب الفل�شطيني وكافة 
الإ�شناد  هناك حترك  يك�ن  باأن  امل�شت�يات 
للحركة االأ�شرية، خا�شة يف ظل ما �شهده 
كما  ال�باء،  انت�شار  مع  تراجع  من  احلراك 
التحرك  ب�رورة  للعامل  مطالبته  وجدد 
منهم،  املر�شى  ال�شيما  االأ���رى،  الإنقاذ 
وت�فري االإجراءات ال�قائية الالزمة حلماية 
ملحامية  كلمة  ويف  ال�باء.  من  االأ���رى 
م�ؤ�ش�شة ال�شمري حلق�ق االإن�شان ورعاية 
اأن  ال�شك  "اأنه  قالت:  نا�ر  تاال  االأ�شري، 
العامة  احلالة  ا�شتغلت  االحتالل  �شلطات 
"ك�رونا"  فريو�س  تف�شي  بعد  ال�شحية 
االأ����رى  على  الت�شييق  خ��الل  م��ن 
والتي  اإج���راءات،  عدة  عرب  واالأ���ش��ريات 
اأ�شا�س حق�قهم االأ�شا�شية،  م�شت ب�شكل 
املعتقلني،  زيارة  من  املحامني  منع  ومنها 
حق  اأ�شا�شي  ب�شكل  م�س  ال��ذي  االأم��ر 
القان�نية،  اال�شت�شارة  بتلقي  املعتقلني 
والتي اأ�شبحت تتم عرب الهاتف، وبالتايل 
وعلى  الهاتف،  با�شتخدام  �ريتها  فقدت 
ت�قف  ومع  االأ�رى  مطالبات  من  الرغم 
زيارات عائالتهم، بت�فري ه�اتف عم�مية 
مل  ذلك  اأن  اإال  عائالتهم  مع  للت�ا�شل 
يح�شل حتى االآن." واأ�شارت نا�ر اإىل اأن 
�شلطات االحتالل تناق�س حت�يل اإجراءات 
االحتالل اإىل قان�ن م�ؤقت ملدة �شنة، وهذا 
اأنه لن يك�ن هناك زيارات ب�شكل  يعني 
دوري لالأ�رى من قبل حماميهم، ويعني 
اأن  ال�شج�ن"  "مل�شلحة  ميكن  اأنه  اأي�شًا 
من  زياراتهم  املن�ي  االأ���رى  عدد  حتدد 
لكل  الزيارة  مدة  وحتديد  املحامني،  قبل 
تلغي  اأن  ال�شج�ن  الإدارة  وميكن  اأ�شري، 
�شلطات  اأن  ي�ؤكد  الزيارة، وهذا كله  هذه 

االحتالل ت�شتغل الظرف اال�شتثنائي الذي 
منر به لفر�س املزيد من اإجراءات الت�شييق، 
�شمن  تندرج  االإج���راءات  ه��ذه  اأن  كما 
مدير  قال  ذلك  اإىل  اجلماعية."  العق�بات 
مركز الدفاع عن احلريات "حريات" حلمي 
اأجمع،  للعامل  ننقل  الي�م  اإننا  االأع��رج، 
ال�شحة  وملنظمة  واأمينها  املتحدة  ولالأمم 
العاملية، وملنظمة العف� الدولية، وال�شليب 
االأحمر، ولكل اأحرار العامل �رخة االأ�شري 
من  يعاين  الذي  وعر  اأب�  كمال  املري�س 
"ك�رونا"،  بفريو�س  واإ�شابته  ال�رطان 
االأ�شرية  واحلركة  و�شعبه  اأهله  ون��داء 
عاجاًل  تدخاًل  هناك  يك�ن  ب��اأن  عم�مًا، 
املمنهجة  اجلرمية  هذه  ل�قف  وم�ش�ؤواًل 
و"م�شلحة  االحتالل  دولة  ترتكبها  التي 
وقبل  ال�قت  "كل  �شج�نها".واأ�شاف: 
�شيا�شة  وبفعل  وبعدها،  ك�رونا  جائحة 
كان  �شهداء  ارت��ق��ى  الطبي،  االإه��م��ال 
وقبله  الغرابلي  �شعدي  االأ�شري  اأخرهم 
املطالبات  فكل  دياك،  اأب�  �شامي  االأ�شري 
ومل  نتيجة،  اإىل  ت�ؤدي  مل  وال�شغ�طات 
جرميتها،  عن  االح��ت��الل  �شلطات  تثني 
ونحن نق�م بكل اجلهد ال�طني واحلق�قي 
مل  ولكن  واالأهلي،  والر�شمي  ال�شعبي 
يك�ن  اأ�شا�شها  على  نهايات  اإىل  ن�شل 
هناك اإطالق �راح اأ�شري واحد، بل واأكرث 
ال�شهداء  ه���ؤالء  جثامني  حترير  يتم  ال 
�شمت  بفعل  كله  وه��ذا  يرتق�ا،  ال��ذي 
امل�شتمرة،  االحتالل  جرمية  على  العامل 
االإن�شاين،  الدويل  القان�ن  ينتهك  الذي 
و�شدد  الرابعة."  جنيف  اتفاقية  وينتهك 
االأعرج على اأن املطل�ب الي�م من الدول 
ال�شامية املتعاقدة على هذه االتفاقيات، اأن 
حترتم ذاتها وت�قيعها، واأن تتحرك مببادرة 
من طرفها، واأن تتحمل م�ش�ؤولياتها، كما 
املتحدة  لالأمم  العام  االأم��ني  من  املطل�ب 
ال�شحة  ومنظمة  م�ش�ؤولياته،  يتحمل  اأن 
العاملية، وال�شليب االأحمر يف هذا الظرف 
اإال  �شيء  كل  يفعل  فاالحتالل  الع�شيب، 
اأخذ االإجراءات الالزمة حلماية اأ�رانا، فه� 
الي�مي، يف  ُيقدم على عمليات االعتقال 
املقابل مينع االأ�رى من زيارات حماميها 
وزيارات عائالتهم، ونحن نحذر حك�مة 
بحق  جرميته  ا�شتمرار  على  االح��ت��الل 

اأ�رانا.

موؤ�ش�شات الأ�شرى تطالب بتدخل دويل عاجل لالإفراج عن الأ�شري اأبو وعر 
وكافة الأ�شرى املر�شى

خالل موؤمتر �شحفي اأخبار فل�شطني

الأ�شرية املحررة 
عائ�شة خلف 

من  خلف  اأحمد  الله  عبد  عائ�شة  املحررة  االأ�شرية 
عام  االأول  كان�ن  من  والع�رين  الثامن  م�اليد 
قطاع  و�شط  يف  لالجئني  الربيج  خميم  يف   1951
يف   . جهاد  اأب�  ملركز  الن�شالية  جتربتها  تروي  غزة، 
االإ�رائيلي  االحتالل  ق�ات  هجمت   1969 العام 
واعتقل�ا  اعتقل�ين  الربيج،  خميم  يف  بيتنا  على 
ما  فيها  ع�شكرية  مدرعة  اأمام  اأح�روين   ، والدي 
واالأرجل  االأيدي  مقيدي  اأ�رى  ع�رة  من  يقارب 
داخل  بط�نهم  على  ومبط�حني  العينني  ومغميني 
 ، املدرعة  داخل  ودفع�ه  والدي  غم�ا  املدرعة،  
من  �رب  و�شط  االأ�رى،  ف�ق  واألق�ين   غم�ين 
اجلن�د واحلرا�س. نقل�نا اإىل مع�شكر اعتقال خاني�ن�س 
، ال اأرى �شيء لكن ا�شمع �راخ وتعذيب و�رب، 
يل:  ويق�ل  مبيكرف�ن  ي�رخ  و�شار  حمقق  جاء 
اأنتم خمربني.. ق�شيت  تنتمي؟  تخريبية  الأي منظمة 
اح�روا  ال�شباح  ويف  خاني�ن�س،  يف  ليلة  تقريبًا 
اأي�شًا  مدرعة ع�شكرية كلها �شباب اأ�رى مغميني، 
�شجن  اإىل  ثم  و�شتائم  و�شط �رب  ف�قهم  األق�ين 
املدرعة  من  �شحب�ين  ال�رايا  عند  بغزة.  ال�رايا 
 ، بر�ش��س  اأُ�شبت  حيث  االأر�س   على  ورم�ين 
فك�ا التغمية عن عينياّ وم�شكني جندي جتاه غرفة 
االحتالل  قام جي�س  �شاهدت كيف   ، املالب�س  لتغيري 
باإخراج االأ�رى من املدرعة ب�شكل مهني ، لقد دا�س 
دون  من  فيهم  ُينزل�ا  و�شاروا  االأ�رى  على  اجلن�د 
ما يحرك�هم، ي�شدوههم من اأقدامهم ويرم�هم على 
اأجربوين  متامًا.  بي  فعل�ا  كما  اخل�شب   مثل  االأر�س 
بها  غرفة  يف  اأر�شل�ين  ثم  مالب�شي  تغيري  على 
رم�شان  الدنيا  كانت   ، االأ�شريات  من  جمم�عة 
اأمل  من  اأُعاين  االأ�شريات  مع  قعدت  م�ؤذن،  والفجر 
الثاين نقل�ين  الي�م  الذي تعر�شت له. يف  ال�رب 
لغرفة التحقيق فيها حمقق  وجمندة ، رديت التحية، 
فرد علياّ املحقق بكل عنجهية الله ال مي�شيكم بخري 
تقعدي   ال  فقال:"  الكر�شي،  على  اأقعد  بدي  كنت   ،
تخريبية  منظمة  الأي  ي�شاأل:  و�شار  واقفة،  خليك 
اأُ�شارك يف مظاهرات  اأنني  يتهمني  تتبعني؟، و�شار 
واأُوزع املنا�شري ، رف�شت ذلك وقلت له:" اأنا ال اعرف 
رائحته  كي�شًا  األب�ش�ين  االأول  الي�م  يف  �شيء"  اأي 
�شاروا   ، احكي  وقال�ا:  رقبتي  على  وربط�ه  قذرة 
يهددوين ، ي�رب�ين ب�شكل جن�ين ب�ا�شطة ع�شا 
على  اأرجع�ين  عندما  ج�شمي  اأجزاء  جميع  على 
ورم  �شديد  اأمل  من  اأُعاين  كنت  االأ�شريات  غرفة 
 ، يدياّ حتريك  ا�شتطيع  ال  ووجهي،  وفمي  عينياّ  يف 
ا�شتطيع  ال   ، االإفطار  م�عد  وجاء  املغرب،  اأذن  لقد 
تناول الطعام من االأمل ، ف�شارت االأ�شريات  يقمن 
ال�شجن حيث  التعاون يف  باإطعامي وهذا من �ش�ر 
واأ�شعرين  االأ�شريات  بني  التما�شك  مدى  يل  اأظهر 
بق�ة خا�شة مع بدايات دخ�يل يف االأ�ر. يف الي�م 
الثاين نقل�ين على غرفة فيها دكت�ر كما يق�ل�ن، 
الدكت�ر نظر يل بدون اأن يفح�شني  وقال : "ف�شي 
فيها حاجة خذوها"،  لقد كان اأ�شل�ب الدكت�ر �شيئًا ، 
مل يفح�شني مل يعطني دواء، واالأدهى من ذلك اأنكر 
اإ�شابتي باملر�س واالأمل،  وهذا طبعًا مربر ال�شتكمال 
تعذيبي  وبالفعل اأرجع�ين من جديد لغرفة التحقيق.



األحد 19 جويلية  2020 م الموافق لـ 28 ذو القعدة 1441هـ11
العدد
2044

اأمريكا والربازيل تت�شدران الأزمة

الإ�شابات بكورونا حول العامل تتجاوز 14 مليون 
حالة والوفيات تتخطى الـ600 األف 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وت�������ش���درت ال�����الي����ات امل��ت��ح��دة 
الدول  اأعلى  قائمة  والهند  والربازيل 
وتخطت  االإ�شابات.  عدد  حيث  من 
اإ�شابة  امللي�ن  حاجز  اجلمعة  الهند 
م����ؤك���دة، ب��ي��ن��م��ا جت����اوزت ح��االت 
اإ�شابة،  امللي�ين  الربازيل  يف  االإ�شابة 
ويف  اخلمي�س.  ي�م  وفاة  األف   76 بينها 
االأمريكي  الرئي�س  قال  ال�شياق  ذات 
اإ�شدار  يفكر يف  لن  نه  اإ ترامب  دونالد 
كمامات  ب��شع  النا�س  يلزم  عام  اأمر 
ك���رون��ا  ف��ريو���س  انت�شار  ملكافحة 
خالل  ذلك  حاء  امل�شتجد)ك�فيد19-(. 
اجلمعة،  ترامب،  بها  اأدىل  ت�ريحات 
حمطة  معه  اأج��رت��ه��ا  مقابلة  خ��الل 
و�شئل  االأمريكية.  ني�ز”  “ف�ك�س 
بثها  �شيتم  التي  املقابلة  خالل  ترامب 
يف  �شيفكر  كان  ذا  اإ عما  االأح��د  ي�م 
قائال  فرد  ال�شاأن،  بهذا  م��ر  اأ اإ�شدار 
من  قدرا  للنا�س  يك�ن  اأن  اأريد  “ال، 
���ش��ار  واأ بذلك”.  م���ن  وؤ اأ وال  احل��ري��ة، 
ت�ريحات  اإىل  حديثه  يف  ت��رام��ب 
يف  م�شت�شارون  بها  اأدىل  اأن  �شبق 
نه  اأ خاللها  اأك��دوا  ال�شحي،  املجال 
الكمامات  لة  م�شاأ فر�س  اإىل  حاجة  ال 
ذكره  وملا  الفريو�س.  تف�شي  مل�اجهة 
ملكافحة  االأمريكي  املركز  باأن  املذيع 
واأن  �شبق  منها،  وال�قاية  ا?مرا�س 
للكمامات  اجلميع  ارت���داء  اأن  ق��ال 
يف  ي�شاعد  قد  �شابيع  اأ  6 اإىل   4 بني 

ترامب  قال  الفريو�س،  على  ال�شيطرة 
ولفت  الطرح”.  ه��ذا  م��ع  ت��ف��ق  اأ “ال 
قد  الكمامات  ارت��داء  اأن  اإىل  ترامب 
اأخرى.  �شحية  م�شكالت  اإىل  ي�ؤدي 
م��ري��ك��ي��ني  واح���ت���دم اجل����دل ب��ني االأ
والقرارات  االأوامر  ب�شاأن  املنق�شمني 
الكمامات  ا�شتخدام  بفر�س  املتعلقة 
مع  اجلمعة،  امل��دار���س،  فتح  واإع���ادة 
اختارتها  التي  اال�شرتاتيجيات  تباين 
م�اجهة  يف  وامل��ح��ل��ي��ات  ال���الي��ات 
بفريو�س  االإ�شابة  حاالت  يف  الزيادة 
رفع  ج�رجيا،  والي��ة  ويف  ك���رون��ا. 
ق�شائية  دع�ى  كيمب  برايان  حاكمها 
ملنعها  ت��الن��ت��ا  اأ بلدية  رئي�شة  �شد 
هذا  ظل  ويف  الكمامات.  فر�س  من 
�شجلت  ال�����ش��ي��ا���ش��ات،  يف  ال��ت��ب��اي��ن 
عامليا  قيا�شيا  رقما  املتحدة  ال�اليات 
جديدة  اإ���ش��اب��ة   77000 ع��ن  ي��زي��د 

االإجمايل  العدد  يرفع  فيما  اخلمي�س، 
يقرب  ما  بينها  ملي�ن،   3.5 من  الأكرث 
كل  خ�شم  ويف  وف��اة.   140000 من 
بع�دة  ت��رام��ب  دون��ال��د  يطالب  ه��ذا، 
على  م�شددا  طبيعتها،  اإىل  احل��ي��اة 
االقت�شاد  عجلة  تدوير  اإع��ادة  اأهمية 
ن�شائح  االأحيان  بع�س  يف  ويرف�س 

العامة. ال�شحة  م�شت�شاري 
اأُ�شيب�ا  ي��راين  اإ ملي�ن   25 روحاين:
ب�شبب  حياتهم  ف��ق��دوا  ل��ًف��ا  اأ و14 

 ” “ك�رونا
يراين  االإ الرئي�س  اأعلن  اأخرى،  جهة  من 
يراين  اإ ملي�ن   25 اأن  روحاين  ح�شن 
امل�شتجد،  ك�رونا  بفريو�س  اأ�شيب�ا 
ل��ت��ق��دي��رات  ا���ش��ت��ن��ادا  االآن،  ح��ت��ى 
ب��ح��اث  االأ ل��دائ��رة  تقرير  ت�شمنها 
والتعليم  والعالج  ال�شحة  ب���زارة 
خالل  روحاين  الرئي�س  وقال  الطبي. 

ملكافحة  ال�طنية  اللجنة  اجتماع 
“لقد  ال�شبت:  الي�م  ك�رونا  فريو�س 
يف  االبحاث  دائرة  من  تقرير  و�شلني 
ملي�ن   25 باأن  ت�قع  ال�شحة  وزارة 
ك�رونا  بفريو�س  اأ�شيب�ا  قد  يراين  اإ
وكالة  اأوردته  ما  بح�شب  االآن”،  لغاية 
م�قعها  على  يرانية  االإ “فار�س”  نباء  اأ
“اإن  الرئي�س”  واأ�شاف  االإلكرتوين. 
االإ�شابة  ب�شبب  حياتهم  فقدوا  لفا  اأ  14
يف  ورق��د  االآن،  لغاية  امل��ر���س  بهذا 
املا�شية  الفرتة  خالل  امل�شت�شفيات 
 200 من  اأكرث  ي�ما   150 نح�  البالغة 
ما  اإ�شابة  نت�قع  اأن  وينبغي  ل��ف،  اأ
اآخر  �شخ�س  ملي�ن   35 اإىل   30 بني 
بالق�ل  روح��اين  وتابع  البالد”.  يف 
اأن  “علينا  نه  اأ اإىل  �شار  اأ التقرير  اإن 
الذين  ع��دد  �شعفي  مراجعة  نت�قع 
يام  االأ خالل  امل�شت�شفيات  يف  رقدوا 
املر�س  ن�اجه  ورمبا  االأخرية،   150 ال� 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل���اري )ال��ع��ام 
اذار/م��ار���س   20 يف  ينتهي  االي��راين 
اأي�شا”.  القادم  العام  بداية  اأو   )2021
العزل  تدابري  خففت  ي��ران  اإ وكانت 
ي��ران��ي���ن يف  االإ ي��ار/م��اي���، وب��داأ  اأ يف 
وال�شالمة  ال�شحة  احتياطات  جتاهل 
مما  الكمامات،  ارت��داء  عن  والت�قف 
ك�رونا.  وباء  انت�شار  جتدد  اإىل  اأدى 
ج�ية  رحلة  اأول  اجلمعة  وانطلقت 
به�شتي”  “ال�شهيد  مطار  من  خارجية 
 5 نح�  دام  ت���ق��ف  بعد  باأ�شفهان 

. �شهر اأ

 600 الوفيات  بينما جتاوزت ح�شيلة  14 مليون �شخ�س،  العامل  اإجمايل عدد حالت الإ�شابة بفريو�س كورونا يف  جتاوز 
ال�شبت.  الأمريكية  هوبكنز  جونز  جامعة  اأعلنتها  ح�شيلة  اأحدث  ح�شب  �شخ�س،  األف 

���ش��ل��م��ت ط���ه���ران ال�����ش��ن��دوق��ني 
����ش����دي���ن ل���ط���ائ���رة ال���رك���اب  االأ
دفاعاتها  اأ�شقطتها  التي  االأوكرانية 
كان�ن  يف  اخلطاأ  طريق  عن  اجل�ية 
فرن�شا  اىل  املا�شي،  الثاين/يناير 
وفق  ت�شجيالتهما،  حتليل  عملية  لبدء 
ال�شبت  يرانية  اإ �شحيفة  نقلت  ما 
اخلارجية.  وزارة  يف  م�ش�ؤول  ع��ن 
وق����ال حم�����ش��ن ب���ه���ارون���د، ن��ائ��ب 
الدولية  لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزي��ر 
ال�شندوقني  نقل  “مت  والقان�نية، 
عرب  فرن�شا  اىل  م�����س  اأ ���ش���دي��ن  االأ
)املدين(  الطريان  هيئة  يف  م�ش�ؤولني 
ق���راءة  عملية  و���ش��ت��ب��داأ   ، وق���ا����سٍ
ما  وفق  االثنني”،  غدا(  )م�شم�نهما 

املحلية.  “اعتماد”  �شحيفة  عنه  نقلت 
االأوكرانية  الركاب  طائرة  وحتطمت 
وجيز  وقت  بعد  “ب�ينغ”  طراز  من 
يف  ط��ه��ران  مطار  م��ن  اإقالعها  م��ن 
اأودى  ما  املا�شي،  يناير  من  الثامن 
على  كان�ا  �شخ�شا   176 ب���اأرواح 
واعرتفت  ناجني.  وج���د  دون  متنها 
يام  اأ عدة  بعد  يرانية،  االإ ال�شلطات 
ذروة  يف  وقعت  التي  الكارثة  من 
طهران  ب��ني  الع�شكري  الت�شعيد 
الطائرة  باأن  املنطقة،  يف  ووا�شنطن 
يراين  اإ ب�شاروخ  اأ�شقطت  االأوكرانية 
م�قع  ف���ق  حتليقها  خ��الل  باخلطاأ 

الث�ري. للحر�س  تابع  ع�شكري 
ق/د

ال�شع�دي  الدفاع  وزير  نائب  اأجرى 
هاتفيا  ات�شاال  �شلمان"  بن  "خالد 
"حممد  امل�����ري  ال��دف��اع  وزي��ر  م��ع 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  لبحث  زكي"، 
والع�شكري.  ال��دف��اع��ي  امل��ج��ال  يف 
وكالة  ح�شب  االت�شال،  خالل  وجرى 
"بحث  الر�شمية،  ال�شع�دية  نباء  االأ
ما  كل  يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 
املنطقة".  يف  االأمن  حفظ  نه  �شاأ من 
الفتاح  "عبد  امل�ري  الرئي�س  وكان 
لقاء  خالل  اخلمي�س،  قال  ال�شي�شي" 
لن  بالده  اإن  ليبية،  قبائل  �شي�خ  مع 
م�اجهة  يف  ي��دي  االأ مكت�فة  تقف 
تهديدا  ت�شكل  حتركات  �شماها"  ما 
العربي  ال��ق���م��ي  ل��الأم��ن  م��ب��ا���را 

اأن  واأ���ش��اف  والدويل".  قليمي  واالإ
ليبيا  تتح�ل  باأن  ت�شمح  لن  "م�ر 
واخل��ارج��ني  ل��الإره��اب��ي��ني  ب����ؤرة  اإىل 
تدخاًل  ذلك  تطلب  واإن  القان�ن،  على 
جانبه،  م��ن  جي�شها".  م��ن  م��ب��ا���ًرا 
خارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  و�شف 
الليبية  ال�طني"  "ال�فاق  حك�مة 
ت�����ري��ح��ات  القبالوي"  "حممد 
يف  ال�شافر"  ب�"التدخل  ال�شي�شي 

لبالده. الداخلي  ال�شاأن 
ب��اأن  ال�شي�شي  "نذكر  واأ����ش���اف: 
تنظيم  هزمت  من  هي  ال�فاق  حك�مة 
ه�  ي��زال  ال  بينما  ليبيا،  يف  داع�س 

�شيناء". يف  منه  يعاين 
ق/د

االأوروب��ي  االحت��اد  خارجية  وزي��ر  ندد 
العق�بات  ب�شيا�شة  ب�ريل  ج�زيب 
االأم��ريك��ي��ة،  دارة  االإ تنتهجها  ال��ت��ي 
عك�شية.  بنتائج  ت��ي  ت��اأ ن��ه��ا  اأ معتربا 
عنه  ���ش��ادر  ب��ي��ان  يف  ب���ري��ل  وق���ال 
نعا�س  الإ خم�ش�شة  اأوروبية  قمة  خالل 
للغاية  قلق  نني  "اإ االأوروبي  االقت�شاد 
للعق�بات  املتزايد  اال�شتخدام  حيال 
قبل  من  عق�بات  بفر�س  التهديد  و  اأ
ال���الي��ات امل��ت��ح��دة ���ش��د ال�����رك��ات 
"كنا  واأ�شاف  االأوروبية".  وامل�شالح 
املتنامي  املنحى  ه��ذا  على  �شاهدين 
واملحكمة  وك���ب��ا  ي���ران  اإ ح��االت  يف 
حالة(  )يف  وم�ؤخرا  الدولية  اجلنائية 
وترك�شرتمي".   2 �شرتمي  ن�رد  م�روعي 
فاإن   ، املبداأ حيث  "من  نه  باأ ب�ريل  ر  وذكاّ
ا�شتخدام  يعار�س  االأوروب��ي  االحت��اد 
�شد  اخ��رى  دول  قبل  من  العق�بات 
تق�م  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة  ال�����رك��ات 
"عندما  وق��ال  م�روعة".  ن�شطة  باأ
يك�ن  ال�شيا�شة،  يف  اختالفات  ت�جد 
على  دائما  منفتحا  االأوروب��ي  االحت��اد 

عندما  يتم"  اأن  احل�ار. لكن هذا ال ميكن 
عق�بات.  بفر�س  تهديد  هناك  يك�ن 
مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزير  وكان 
عق�بات  بفر�س  االأربعاء  ت�عد  ب�مبي� 
 "2 �شرتمي  "ن�رد  م�روع  �ركاء  على 
املانيا.  اإىل  رو�شي  غاز  نابيب  اأ خط  ملد 
اإن  �شحايف  م�ؤمتر  يف  ب�مبي�  وق��ال 
 )...( امل�روع  هذا  ي�شارك�ن يف  "الذين 
ع�اقب  لفر�س  ملراجعة  �شيخ�شع�ن 
االأمريكي  الرئي�س  وك��ان  حمتملة". 
كان�ن  نهاية  يف  �شادق  ترامب  دونالد 
يفر�س  ق��ان���ن  على  االأول/دي�����ش��م��رب 
املرتبطة  ال�����رك��ات  على  ع��ق���ب��ات 
هذا  ناّ  اأ معترباً  �شرتمي2-،  ن�رد  ببناء 
االأوروبيني  اعتماد  �شيزيد  امل�روع 
بالتايل  و�شيعزز  الرو�شي  الغاز  على 

م��شك�. نف�ذ 
من  الرئي�س  امل�شتفيد  ملانيا،  اأ وكانت 
بالعق�بات،  ب�شدة  ن��ددت  امل�����روع، 
ناّ  اأ معتربين  االأوروبي،  االحتاد  وكذلك 

االأوروبية. ال�ش�ؤون  يف  ل"  "تدخاّ ذلك 
ق/د

للي�م  االأوروبي  االحتاد  قادة  �شيحاول 
يف  قمتهم  من  الت�ايل  على  الثاين 
التي  الدول  م�قف  تليني  بروك�شل، 
راأ�شها  وعلى  ب”املقت�شدة”  ت��شف 
اتفاق  اإىل  للت��شل  والنم�شا،  ه�لندا 
االقت�شاد  نعا�س  الإ وا�شعة  خطة  ح�ل 
االأزم���ة  وجت���اوز  التكتل  دول  يف 
ويعقد  ك�فيد19-.  وباء  عن  الناجمة 
بروك�شل  يف  االأوروب���ي����ن  ال��ق��ادة 
منذ  ل�جه  وجها  لهم  اجتماع  اأول 
مزودين  ال�باء،  ب�شبب  اأ�شهر  خم�شة 
�شاعات  �شبع  وب��ع��د  ب��ك��م��ام��ات. 
و�شفتها  ال��ت��ي  امل��ن��اق�����ش��ات  م��ن 

اجلمعة،  ب”البناءة”  ع��دة  م�شادر 
واحلك�مات  ال��دول  ���ش��اء  روؤ التقى 
�شهد  ع�شاء  اإىل  م�شاء  االأوروبي�ن 
م�قف  ب�شبب  النقا�شات  يف  ت�ترا 
جدا  مت�شددا  اع��ت��رب  ال��ذي  ه�لندا 
اأن  ميكن  التي  م���ال  االأ مراقبة  ح�ل 
دبل�ما�شي  م�شدر  وق���ال  ت����زع. 
جمددا  االأم���ر  مناق�شة  “�شنحاول 
ويف  ال�����ش��ب��ت.  اأخرى”  ب��ط��ري��ق��ة 
ملا  نعا�س  اإ خطة  امل��ح��ادث��ات،  �شلب 
ملي�ن   750 بقيمة  ك�فيد19-  بعد 
وهي  م�شرتك،  قر�س  مي�لها  ي���رو 
به  تقدم  اقرتاح  من  م�شت�حاة  فكرة 

ماكرون  ميان�يل  اإ الفرن�شي  الرئي�س 
مريكل.  اأنغيال  ملانية  االأ وامل�شت�شارة 
ملي�ن   250 من  اخلطة  هذه  وتتاألف 
وم�شاعدات  ال��ق��رو���س  م��ن  ي����رو 
يرتتب  لن  مليار   500 بقيمة  مالية 
اإعادتها.  منها  امل�شتفيدة  الدول  على 
االأمد  ط�يلة  ميزانية  اإىل  ت�شتند  وهي 
االأوروب��ي  لالحتاد   )2021-2027 (

ي�رو. مليار   1074 بقيمة 
ت������ش��ف  دول  اأرب�������ع  وت���ع���رب 
والنم�شا  ه�لندا   – ب”املقت�شدة” 
فنلندا  ومعها   – وال�ش�يد  والدمنارك 
على  ك��ب��رية  حت��ف��ظ��ات  ع��ن  اأخ����ريا، 

ت�شتفيد  اأن  يفرت�س  ال��ذي  االق��رتاح 
اأك��رث  وا�شبانيا  اإيطاليا  اأوال  منه 
انت�شار  دولتني يف االحتاد ت�ررتا من 
وتعتربان  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س 
جمال  يف  ت�شاهال  االأكرث  البلدان  من 
اأن  على  االق��رتاح  وين�س  امليزانية. 
اإ�شالحات  مقابل  االأم�ال  هذه  تقدم 
والق�شية  امل�شتفيدة.  الدول  بها  تق�م 
دفع  بني  الربط  هي  االأخرى  ال�شائكة 
اأرج��ئ  ال��ذي  القان�ن  ودول��ة  م���ال  اأ
االحت��اد  ميزانية  يف  االأوىل  للمرة 

االأوروبي.
ق/د

ق���ال ج��� ب���اي���دن، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 
م���ري���ك���ي ال�����ش��اب��ق وامل��ن��اف�����س  االأ
دونالد  للرئي�س  املحتمل  االنتخابي 
ن��ه  اإ اجلمعة/ال�شبت،  ليل  ت��رام��ب، 
حاليا  ا�شتخباراتية  معل�مات  يتلقى 
جانب  م��ن  ن�شطة  مب��ح��اوالت  تفيد 
ال�شك�ك  ث���ارة  الإ وال�شني  رو�شيا 
م��ري��ك��ي.  االأ االنتخابي  النظام  يف 
الرو�س  ي��زال  “ال  ب��اي��دن:  واأ���ش��اف 
ال�رعية  نزع  حماولة  يف  ينخرط�ن 
ما  بح�شب  االنتخابية”،  عمليتنا  عن 

ب��شت.   وا�شنطن  �شحيفة  نقلته 
وغريها  ال�شني  “تنخرط  وت��اب��ع: 
الثقة  نزع  هدفها  ن�شطة  اأ يف  كذلك 
املا�شي  بايدن يف  النتيجة”. وحذر  يف 
يعد  رمبا  ولكن   ، الرو�شي  التدخل  من 
لنائب  �راحة  االأك��رث  التحذير  هذا 
ب�شاأن  االآن  حتى  ال�شابق  الرئي�س 
عام  انتخابات  �شيناري�  اإعادة  احتمال 

ال�شحيفة. ح�شب   ،2016
ق/د

م��ري��ك��ا، ل��ل��ي���م ال��ث��ال��ث  ��ل��ت اأ ���ش��جاّ
من  قيا�شياّة  ح�شيلة  ال��ت���ايل،  على 
ك�رونا  بفريو�س  اجلديدة  االإ�شابات 
ح�شب  �شاعة،   24 خ��الل  امل�شتجداّ 
ه�بكنز. ج�نز  جامعة  ن�رتها  بيانات 

اجلدل  يت�ا�شل  وقت  يف  هذا  وياأتي 
والرئي�س  ال�شحة  خ��رباء  ب��ني  فيه 
م��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ح���ل  االأ
بارتداء  ال�شكان  يلزم  ق��رار  فر�س 
ال��ك��م��ام��ات، وك��ذل��ك ب��ني ت��رام��ب 
ب�شبب  واملعلمني  م����ر  االأ واأول��ي��اء 
املدار�س  ع�دة  على  الرئي�س  اإ�رار 
التف�شي  ومع  ممكن.  وقت  ق��رب  اأ يف 
ال�����ري��ع ل��ل��م��ر���س، ي��ط��ال��ب خ��رباء 
ق�انني  ب�شن  ال�شلطات  اأمريكي�ن 

الكمامات. ارتداء  تفر�س 
من  اأك����رث  ت��ف��ر���س  االآن  وح���ت���ى 
على  الكمامة  و�شع  والي��ة  ثالثني 
من  للحد  وحيد  ك��اإج��راء  امل�اطنني 
من  كثريا  لكن  ال��ف��ريو���س،  انت�شار 
الرئي�س  اإىل  اإ�شافة  ال�اليات  حكام 
فر�س  ب��ف��ك��رة  م��ن���ن  ي���ؤ ال  ت��رام��ب 
االأ�شخا�س.  على  الكمامات  ارت��داء 

فقد  ذل��ك،  على  م��ر  االأ يقت�ر  ومل 
رف��ع ح��اك��م والي���ة ج���رج��ي��ا دع���ى 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��د  ق�����ش��ائ��ي��ة 
الإ���ش��داره��ا  ت��الن��ت��ا  اأ ملدينة  البلدي 
ال�شكان  ع��ل��ى  ت��ف��ر���س  تعليمات 
العامة.  االأماكن  يف  الكمامات  و�شع 
وت��ق���ل رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي 
ي�شي�ُس  ال���الي��ة  حاكم  اإن  الأتالنتا 
بالدع�ى  ا�شتهدفها  ن��ه  واإ اجلائحة 
بالرئي�س  اجتماع  بعيد  الق�شائية 
اآخ��ر بني  ت��رام��ب. وي���دور ج��دل ح��اد 
ه���ايل،  واالأ ال�شحة  وخ��رباء  ت��رام��ب 
نح�  ب��ي�����س  االأ ال��ب��ي��ت  ي��دف��ع  ح��ي��ث 
الدرا�شية،  للف�ش�ل  التالميذ  ع�دة 
بهذا  تعليمات  �شين�ر  ن��ه  اإ وق��ال 
يف  التعليمية.  للم�ؤ�ش�شات  ال�شاأن 
واملعلم�ن  االأم�ر  اأولياء  يث�ر  املقابل 
ت�جهات  �شد  العامة  ال�شحة  وخرباء 
لرف�س  وي�شتعدون  بي�س،  االأ البيت 
املقبل.  الدرا�شي  العام  بداية  تطبيقها 
تزداد  اأن  ثة  حمداّ وبائية  مناذج  عت  وت�قاّ
املرتبطة  لل�فيات  الي�مية  احل�شيلة 
ليبلغ  املتحدة  بال�اليات  بك�فيد19- 

ال�باء  عن  الناجمة  ال�فيات  اإجمايل 
االأول  بحل�ل  لفًا  اأ  151 البلد  هذا  يف 
بعد  ل��ف��ًا  اأ و157  اأغ�شط�س/اآب  من 

واحد. اأ�شب�ع  مرور 
ه�بكنز  ج���ن��ز  ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت 
-الدولة  املتحدة  ال�اليات  ناّ  اأ اجلمعة 
العامل-  يف  ال�باء  من  راً  ت�راّ االأكرث 
 77 من  اأكرث  �شاعة   24 خالل  لت  �شجاّ
لي�شل  بال�باء،  جديدة  اإ�شابة  ل��ف  اأ
 3.6 نح�  اإىل  االإ���ش��اب��ات  اإج��م��ايلاّ 
وفاة،  حالة   927 �شجلت  كما  ماليني. 

الذين  ع��دد  اإج��م��ايلاّ  ب��ذل��ك  لريتفع 
بهذا  اأرواحهم  الفتاّاك  الفريو�س  ح�شد 
�شخ�س. األف   139 من  اأكرث  اإىل  البلد 

عدد  جت��اوز  ال�شبت،  �شباح  وحتى 
ملي�نا،   14 العامل  يف  ك�رونا  م�شابي 
لفا،  اأ  599 على  يزيد  ما  منهم  ت�يف 
وفق  ماليني،   8.4 من  اأك��رث  وتعافى 
worldo - ( ميرت"  "ورلد   ��قع
تط�رات  بر�شد  املخت�س   )eters

لفريو�س. ا
ق/د

اأ�شقطتها دفاعاتها اجلوية عن طريق اخلطاأ 

اإيران ُت�شلم ال�شندوقني الأ�شودين 
للطائرة الأوكرانية لفرن�شا

يف ظل تهديدات ال�شي�شي:

ال�شعودية وم�شر تبحثان العالقات 
الع�شكرية 

اأوروبا تندد ب�شيا�شة العقوبات التي 
تنتهجها اإدارة ترامب

لليوم الثاين وو�شط خالفات عميقة.. 

قادة الحتاد الأوروبي يوا�شلون مناق�شة خطة الإنعا�س القت�شادي 

بايدن يحذر ب�شكل �شريح من تدخل 
رو�شي-�شيني يف النتخابات الأمريكية

ترامب يوا�شل ن�شاله مع الكمامة والأطباء واملدار�س!
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جلنة التحكيم تكونت من 100 قارئ جزائري انُتخب افرتا�شيا

جائزة »غونكور اجلزائر« تعود للفرن�شية ناتا�شا 
اأبانا

علي  حممد 
---------------- 

ع���ربت ال��ك��ات��ب��ة ال���اع��دة 
عن  بانا  اأ ناتا�شا  الفرن�شية، 
جائزة  يف  بالتاألق  �شعادتها 
التي  اجل��زائ��ري«  »غ�نك�ر 
الفرن�شي  امل��ع��د  ينظمها 
مع  بالتن�شيق  ب��اجل��زائ��ر، 
اأك����ادمي����ي����ة »غ����ن���ك����ر« 
باري�س،  الفرن�شية  بالعا�شمة 
بعد  �شجلته  فيدي�  يف  وقالت 
 « التت�يج  ه��ذا  خ��رب  تلقيها 
اختيار  ب�ق�ع  كثريا  تاأثرت 
رواي��ات��ي  على  ق��ارئ   100
دون  ك��ت��اب��ي  ع��ن  وداف��ع���ا 
بعد  �شخ�شيا.  يعرف�ين  اأن 
غ�نك�ر  بجائزة  تت�يجي 
هذا  ياأتي  االأو�شط،  لل�رق 
ي�شعدين  م��ا  وه���  ال��ف���ز، 
اأكرث.  العطاء  على  ويحفزين 
النف�س.  عفة  على  ن�س  ن��ه  اإ
عن  ال��ت��ع��ب��ري  كيفية  ع��ل��ى 
منغلقني  نك�ن  حني  �شياء  االأ
هذا  اأن  �شعيدة  نف�شنا.  اأ على 
النا�س  م�شاعر  م�س  الكتاب 

طبعا..« اإيجابية  ب�شفة 
التحكيم  جلنة  ت�شمنت  وقد 

م�شرتكي  م��ن  ق��ارىء   100
الفرن�شي  املعهد  ميدياتيك 
وثان�يني  جامعيني  باجلزائر، 
هذا  زي���ارة  على  متع�دين 
تتعدى  ال  الثقايف  احل�شن 
وبعد   ، �شنة   12 اأع��م��اره��م 
الرويات  م�شامني  قراءتهم 
امل��رت���ش��ح��ة ل��ن��ي��ل اجل��ائ��زة، 
وانتخب�ا    املحت�ى  ناق�ش�ا 
عرب  الثانية  بالطبعة  املت�ج 
�شهر  االف��رتا���ش��ي  الف�شاء 
وينحدرون  املا�شي،  مار�س 
م����ن والي��������ات: اجل���زائ���ر 

تلم�شان،  وهران،  العا�شمة، 
وباتنة. عنابة  ق�شنطينة، 

باتاريدي  ديفي  ناتا�شا  فتحت 
م�ري�س  بجزر  عينيها  بانان  اأ
وكانت   1973 ماي    24 يف 
ال�����ش��ح��اف��ة  يف  ب��داي��ات��ه��ا 
اخليال  عامل  يف  تلج  اأن  قبل 
وم�����ش��رية روائ���ي���ة ح��اف��ل��ة 
-بلغت   دبية  االأ بالن�ش��س 
 2003 منذ  رواي��ات-  ع�ر 
رواي��ة  اأول  اأ���ش��درت  حيث 
الغبار  »�شخ�ر  بعن�ان  لها 

لذهبي"«.  ا

الطبعة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
»غ���ن��ك���ر  جل��ائ��زة  االأوىل 
العهام  اأقيمت  التي  اجلزائر« 
امل��ا���ش��ي، ع��رف��ت ت��ت���ي��ج 
دافيد  ي��دع��ى  اآخ��ر  فرن�شي 
»ت���اأم  رواي��ت��ه  على  دي���ب 
م�شت�شار  �رح  وقد  الروح«. 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف وم��دي��ر 
 ٫ باجلزائر الفرن�شي  املعهد 
من  ن���ه  اأ ت���روم���ال،  غ��ريغ��ر 
اجلزائر  ت�شاهم  اأن  ال�روري 
بتخ�شي�س  اجلائزة  ه��ذه  يف 
»غ����ن���ك����ر« مي��ن��ح��ه ق���راء 
البلد  هذا  فثلث  جزائري�ن، 
اأن  بد  وال  م�ليري  لغة  يتقن 
يف  اجلزائرية  اللم�شة  تك�ن 

اجلائزة..« هذه 
مل  ال�بائي  ال��شع  وب�شبب 
تنظيم  م��ن  املعهد  يتمكن 
اجل��ائ��زة  ت�شليم  م��را���ش��ي��م 
�شيك�ن  نه  اأ اإال  بها،  للمت�جة 
�شبتمرب  اأواخ���ر  ل��ق��اء  ه��ن��اك 
جلنة  اأع�����ش��اء  ب��ني  ي��ج��م��ع 
وناتا�شا  اجلزائريني  التحكيم 
اأكرث  للحديث  افرتا�شيا  بانا  اأ
على  والتعرف  ال��رواي��ة  عن 

. لفتها م�ؤ

بجائزة »غونكور اجلزائر« يف  املتوجة  الروائية  الأزرق عن هوية  الف�شاء  الر�شمية يف  الفرن�شي يف اجلزائر، عرب �شفحته  املعهد  اأعلن 
والذي �شدرت  موليري  بلغة  املكتوب  الروائي  ن�شها  اأبانا، عن  ناتا�شا  الكاتبة  اإىل  العام، حيث عادت  التي نظمت هذا  الثانية،  طبعتها 
املتكونة  التحكيم  جلنة  ثناء  �شفحة   128 من  املتكون  الكتاب  ونال  ال�شقف«،  فوق  ال�شم�س   « بعنوان  بباري�س  »غاليمار«  من�شورات  عن 

الفائز للمنتوج املرت�شح-  القارئ -امل�شتهلك الأول  اأن يختار  من قارئ، وهي ميزة هذه اجلائزة 

ال��ل��ه  رح���م���ة  اإىل  ان��ت��ق��ل 
اجلمعة  اإىل  اخلمي�س  ليلة 
ب��ق�����ش��ن��ط��ي��ن��ة ال���ف���ن���ان 
عالل��س،  عمار  الت�شكيلي، 
�شنة،   81 ن��اه��ز  ع��م��ر  ع��ن 
عائلة  م��ن  ع��ل��م  م��ا  ح�شب 
ال���ف���ق���ي���د.و ت��ل��ق��ى ع��م��ار 
بامليلية  امل���ل���د  ع��الل������س 
 1939 �شنة  جيجل  ب���الي��ة 
الفني  امل��ج��ال  يف  درا���ش��ات��ه 
للفن�ن  ال�طنية  باملدر�شة 
العا�شمة  باجلزائر  اجلميلة 
�شن�ات  مدار  على  در�س  و 
اجلميلة  ال��ف��ن���ن  مب��در���ش��ة 
الفنان  خلف  قد  بق�شنطينة.و 
ال��ذي  امل��ع��روف  الت�شكيلي 

"ف�شاء  ن�شاء  باإ يحلم  ك��ان 
اأفريقي  و  م��غ��ارب��ي  ث��ق��ايف 
للفن"  اأف�شل  فهم  اأج��ل  من 
عديد  وفاته  بعد  ر�شيده  يف 
جيال  و  ال��ف��ن��ي��ة  االأع���م���ال 
�شارك  و  تك�ينه.  يف  �شاهم 
تاألق  ال��ذي  عالل��س  عمار 
و  ال�طني  ال�شعيدين  على 
فنية  م�شرية  ط���ال  ال��دويل 
م��ع��ار���س  ع���دة  يف  ح��اف��ل��ة 
الدول.و  عديد  يف  و  باجلزائر 
الفقيد  ج��ث��م��ان  ���ش��ي���ارى 
�شالة  عقب  املركزية  باملقربة 

  . لظهر ا
ق/ث

الثقافة  وزي���رة  ���ش��ت  ت��راأ
وال���ف���ن����ن، م��ل��ي��ك��ة ب��ن 
العا�شمة،  باجلزائر  دودة، 
بع�س  مدراء  �شم  اجتماعا 
ال��شاية  حتت  امل�ؤ�ش�شات 
الفنانني  مرافقة  �شبل  لبحث 
اال�شتثنائي   ال��ظ��رف  يف 
ح�شبما  ال�شحي،  للحجر 

لل�زارة. بيان  به  فاد  اأ
هذا  خالل  دودة  بن  واأ�شدت 
ح�رته  -ال��ذي  االجتماع 
ال�زارة  من  اإطارات  اي�شا 
ب��غ��ر���س  ت��ع��ل��ي��م��ات    --
"ت�شطري  يف  ال���������روع 
متكاملة"  ب��رام��ج  وتنفيذ 
الثقافية  امل�ؤ�ش�شات  ب��ني 
"ت�ظيف  اإىل  ودع��ت��ه��ا 
الفنانني  لتمكني  قدراتها" 
غري  اأع��م��ال  ت�شجيل  م��ن 
م�����ش��ب���ق��ة، ل��ب��ث��ه��ا يف 

ل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن�����ش��ات االإ
اال�شتفادة  مقابل  املعتمدة، 
م���ن م�����ش��ت��ح��ق��ات م��ال��ي��ة 
ال�زيرة  "منا�شبة".واأحلت 
الفر�شة  "منح  �رورة  على 
ال�شيما  واملبدعني  للفنانني 
ل��ل��ف��ئ��ة االأك�����رث ت�����ررا 
كما  احل��ال��ي��ة،  بال��شعية 
ق��ام��ات  اإ تنظيم  اإىل  دع��ت 
ب�رط  حم���دودة  ب��داع��ي��ة  اإ
ال�شحية  الق�اعد  اح��رتام 
تف�شي  مل�اجهة  املعتمدة 
ك�فيد19-.وياأتي  وب���اء 
�شياق  يف  االإج�����راء  ه���ذا 
الدورية،  امليدانية  املتابعة 
الثقافة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
وال���ف���ن����ن الن�����ش��غ��االت 
املهنية  ولظروفهم  الفنانني 

االجتماعية. و 
ق/ث

�شدر م�ؤخرا عن دار الرواية 
 " بريغام�  رواية"  العربية 
م�شطفى  االأردين  للروائي 
ال��رواي��ة  ت��ق��ع  و   ، ال��ق��رن��ة 
يف  الكاتب  به  �رح  ح�شبما 
�شفحة  وثالثني  و�شت  مئة 
متابعة  على  ت��ق���م   حيث 
مدينة  يف  العائالت  اإح��دى 
�شمال  تقع  التي  بريغام� 
�ربها  ال��ت��ي   ، ي��ط��ال��ي��ا  اإ

حيث  ب��ق���ة  ك���رون��ا  وب���اء 
ف�شاء  يف  ف��راده��ا  اأ يتحرك 
كل  وي���اج��ه  امل��دي��ن��ة  تلك 
بطريقته  ال�باء  منهم  واحد 
ما  الرواية  وتتابع  اخلا�شة؛ 
ي��ج��ري م��ن اأح����داث خ��الل 
تنتقل  ف��ه��ي  امل��ح��ن��ة  ت��ل��ك 
اإىل  جل�ريا  دل  �شارع  من 
�شان  اإىل  ال�شبع  ال��ت��الل 
وتر�شد  ميالن�،  يف  �شريو 

تلك  اىل  ال����ب���اء  دخ�����ل 
من  غفلة  حني  على  املدينة 
يذهب�ن  كان�ا  بينما  اأهلها 
يحتفل�ن  و  اأعمالهم   اإىل 
ال�باء  كان  فريقهم.  بف�ز 
ال�شعف  ن��ق��اط  يتح�ش�س 
ب��ي���ت  وه���ي  امل��دي��ن��ة  يف 
ب�شكل  ينت�ر  ثم  امل�شنني 
م�شطفى  واأ�شاف  جن�ين. 
ت�شف  ال��رواي��ة  اأن  القرنة 

اأهلها  كان  التي  املدينة  حالة 
و�شائل  خالل  من  يتعامل�ن 
ال��ت���ا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي. 
احلظر  عليها  ُف��ر���س  فقد 
القرنه  وظفها  التي  وه��ي 
�شط�ر  بني  ذكية  بطريقة 
�ش�رة  وتقدم   ، الرواية  هذه 
مل��دي��ن��ة ت�����ش��ارع م��ن اأج��ل 

 . احلياة 
مهناوي  ب�جمعة 

ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م ال���روائ���ي 
للمخرج  ليلى"  ب�  اأ  " الط�يل 
م����ني ���ش��ي��دي  اجل����زائ����ري اأ
العر�س  دور  يف  ب���م��دي��ن 
اأعلنه  ما  ح�شب  الفرن�شية 
م�قعه  على  الفيلم  م���زع 

. االنرتنت  على 
"ايف�  امل�����زع  ذك���ر  ق��د  و 
عر�س  �شيتم  ان��ه  ت�زيع" 
للجمه�ر   " ليلى  "اب�  فيلم 
قاعات  ارب��ع   يف  العري�س 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
ح�ايل  و  باري�س،  الفرن�شية 
امل��دن  يف  اأخ���رى  ق��اع��ة   40
حتديد  م��ع  بفرن�شا  ال��ك��ربى 

�شارمة  مراعاة  و  الرواد  عدد 
ل����الإج����راءات االح���رتازي���ة 
فريو�س  انت�شار  ملنع  املتخذة 

. ك�رونا 
دقيقة(  140 ( "اب�ليلى"  فيلم 

جزائري  م�شرتك  ان��ت��اج  ه��� 
يتناول  ،ق��ط��ري   فرن�شي   ،
التي  ���ش���ي��ة  امل��اأ االأح����داث 
ت�شعينات  يف  اجلزائر  عرفتها 
ق�شة  من خالل  املا�شي  القرن 
)�شليمان  �شمري  هما  �شابني 
قام  الذي  ولطفي  واري(  بن 
اليا�س  الكبري  الفنان  دائه  باأ
مطاردة  على  يعمالن  و  �شامل 
عرب  "اب�ليلى"  االإره���اب���ي 

اأح��داث  ت��دور  و  ال�شحراء. 
االف��الم  طريقة  على  الفيلم 
املخرج  يق�م  حيث  الب�لي�شية 
الكبري  ث���ر  االأ با�شتك�شاف 
التي  ال�شدمات  و  للعنف 

. املجتمع  اأ�شابت 
الفيلم  يف  جت��رب��ت��ني  ب��ع��دد 
الق�شري من خالل "غدا اجلزائر 
قام    " اجلزيرة   " "و  العا�شمة 
�شيدي  امني  املخرج  املخرج  
روائ��ي  عمل  ب��اأول  ب�مدين 
ال��ذي  ليلى"  اب���   " ط���ي��ل  
يف  فاز  و  كبريا  جناحا  عرف 
ملهرجان  النقد  بجائزة   2020
لرب�شل�نة  ال�شينمائي  "دا" 

يف  مميز  ح�ش�ر  بعد  با�شبانيا  
من   72 ال  الدورة  يف   2019
عر�س  حيث  "كان"  مهرجان 

. النقد"  اأ�شب�ع  خانة" 
اي�شا  الفيلم  ع��ر���س  ك��م��ا 
و  بالب��شنة  مهرجانات  يف 
ايطاليا  و  بلجيكا  و  ت�ن�س 
املمثل  ف��از  .و  م�ر  ك��ذا  و 
ليا�س  اإ اجل��زائ��ري  امل��خ��رج  و 
ممثل  اأح�����ش��ن  ب��ج��ائ��زة  ���ش��امل 
ليلى"  ب�  "اأ يف  دوره  ع��ن 
ي��ام  اأ م��ن  ال30  ال���دورة  يف 
بت�ن�س  ال�شينمائية  قرطاج 

. 2019 يف 
ق/ث

الثقافية  اجلمعيات  تنتظر 
خمتلف  ويف  اجل���زائ���ر  يف 
وزارة  ت��دخ��ل  ال����الي���ات 
اآجال  متديد  اأجل  من  الثقافة، 
املالية  التقارير  ا�شتقبال 
م�شت�ى  ع��ل��ى  دب���ي���ة  واالأ
بعد  ال�����الي����ات،  خ���زائ���ن 
متديد  املالية  وزارة  اإع��الن 
اخلا�شة  املالية  االإج���راءات 
ب���ال���ن����ادي واجل��م��ع��ي��ات 
 30 غ��اي��ة  اإىل  الريا�شية، 

. �شبتمرب
الثقافية  اجلمعيات  وطالبت 
وزيرة  من  التدخل  ب�رورة 
تطبيق  اأج���ل  م��ن  ال��ث��ق��اف��ة 
بتعليمة  م��ن��ددي��ن  ع���ادل، 
رقم  حتمل  التي  املالية  وزارة 
التقارير  ال�شتقبال   ،1372
دب��ي��ة،  واالأ املالية  ال�شن�ية 
على  اق��ت�����رت  وال���ت���ي 
دون  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ن���ادي 

اجلمعيات. بقية 

التي  امل��را���ش��ل��ة  وك�شفت 
التنظيم  مديرية  اأم�شتها 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ح��ا���ش��ب��ي 
ل��ل��م��ي��زان��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة 
للمحا�شبة  العامة  للمديرية 
متديد  اأن  امل��ال��ي��ة،  ب����زارة 
اأخرى  اأ�شهر  لثالثة  االآج��ال 
ج���ان،   30 يف  ك��ان  اأن  بعد 
ك�رونا،  جائحة  ب�شبب  جاء 
التعليمة  ت�ر  مل  وق��ت  يف 
الثقافية  اجلمعيات  بقية  اإىل 
تفاجاأت  والتي  والدينية، 
ها  اإق�شاوؤ ومت  القرار  بهذا 
خا�شة  ال��ت��م��دي��د  ه��ذا  م��ن 
الظروف  بنف�س  مت��ر  ن��ه��ا  واأ
ف��ريو���س  ان��ت�����ش��ار  ب�شبب 
طالبت  وق��ت  يف  ك���رون��ا، 
ال���زارةاأ  بتدخل  اجلمعيات 
لكل  االآج��ال  متديد  اأج��ل  من 
من  لتمكينها  اجل��م��ع��ي��ات 

املالية. ال��شعيات  ت�ش�ية 
ب�خالفة م�شطفى 

الفنان الت�شكيلي عمار عاللو�س يف ذمة 
اهلل بق�شنطينة 

اجتماع لبحث �شبل مرافقة الفنانني
 يف ظل احلجر ال�شحي  

حتاكي املدينة التي ت�شارع من اأجل  احلياة

القرنة   م�شطفى  الأردين  للكاتب  جديدة  "بريغامو"رواية 

عر�س فيلم "اأبو ليلى" لأمني �شيدي بومدين يف دور ال�شينما بفرن�شا 

اجلمعيات الثقافية تطالب بتدخل 
وزيرة الثقافة لتمديد اآجال امللفات 

املالية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية النعامة

دائرة مغرار
بلدية جنني بورزق

م�شلحة التنظيم و ال�شوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم:2020/08
و�شل اإ�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية

للجمعية الدينية امل�شجد اأبوبكر ال�شديق
 18 يف  املوؤرخ   06  /  12 القانون  من   01 الفرتة   70 املادة  لأحكام  طبقا 
�شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
2020/03/01 اإ�شتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف : 2020/02/28 
اجلمعية   : امل�شماة  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�شكيلة  بتغيري  املتعلقة 
رقم  امل�شجلة حتت  بورزق  بلدية جنني   - ال�شديق  بكر  اأبو  مل�شجد  الدينية 
: 43 بتاريخ : 2008/11/23 - يرتاأ�شها ال�شيد/علواين �شليمان / عبد 

القادر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم:2020/02
و�شل اإ�شهار خا�س بتاأ�شي�س جمعية حملية

امل�شماة: جمعية �شيدي عبد القادر اجليالين اخلريية
املودعة بتاريخ: 2020/07/08

 1982/11/21 بتاريخ:  املولود  اأحمد  قباين   : اجلمعية  رئي�س 
مبتليلي

الكائن مقرها: م�شكن ال�شيدة �شديقي عائ�شة بحي 08 ماي 1945 
مبتليلي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 2020/06
و�شل ا�شتالم ملف تاأ�شي�س جمعية ذات �شبغة حملية 

مبوجب قانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433ه املوافق 
 2020 13 جويلية  اأودع يوم  2012 يتعلق باجلمعيات  12 يناير 
ملف تاأ�شي�س جمعية ذات �شبغة حملية ت�شمية اجلمعية، جمعية حي 

عمنات. املقر الجتماعي: حي عمنات، بلدية اأولف.
املودع بن با حممد بن حممد الوظيفة يف اجلمعية رئي�س اجلمعية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم:2020/26
و�شل اإ�شهار خا�س بتجديد جمعية حملية 

امل�شماة جمعية الرباق حي البطحاء املودع بتاريخ: 2020/03/02
 1984/09/23 بتاريخ  املولود  اأحمد  اهلل  معطا  اجلمعية  رئي�س 

مبتليلي ،
الكائن مقرها: م�شكن ال�شيد معطا اهلل حممد بذات احلي مبتليلي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ادرار 

املقاطعة الدارية تيميمون
دائرة اوقروت

بلدية دلدول
                               و�شل ا�شهاري لتا�شي�س جمعية بلدية

حتت رقم 10/2019 بتاريخ .08/08/2019
18 �شفر1433 املوافق  ل  طبقا لحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 
تا�شي�س   ثم  منه   18 املادة  باجلمعيات   ل�شيما  واملتعلق   يناير2012   12
الرتاث ومكافحة   البيئة  حلماية   امل�شماة / جمعية     / البلدية    اجلمعية 

الت�شحر  بالربكة  دلدول
املقيمة ب . م�شكن عوماري حمفوظ بن عبد الرحمان  بالربكة دلدول

رئي�س اجلمعية / عوماري حممد  بن عبد الرحمان
تاريخ ومكان امليالد / 12/12/1978 بالربكة 
 العنوان / الربكة بلدية دلدول  اوقروت  ادرار 

ال�شادر   19  /  1724 رقم  القرار  مبوجب 
م�شعد   حمكمة  عن   2020  /  02  /  12 بتاريخ 
-ق�شم ق�شايا �شوؤون الأ�شرة – فاإنه ُيعنّي ال�شيد 
قرا�س عبد اهلل بن اأحمد بن �شعد واأوباح  عي�شة 
املولود بتاريخ 13 / 05 / 1982 مب�شعد مقدما 
 /  23 بتاريخ  املولود  الب�شري  قرا�س  اأخيه  عن 
املالية  �شوؤونه  وت�شيري  لرعايته   1984  /  09

والإدارية.

كفالة معاق  
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بقلم: عبد النا�شر عي�شى
---------------

 املقدمة:
ال����زراء  رئي�س  وتعهدات  م���اق��ف  اأث���ارت 
�شم  عزمه  ح�ل  نتنياه�  بنيامني  االإ�رائيلي 
رئي�س  خطة  وفق  الغربية  ال�شفة  من  اأج��زاء 
 Donald ترامب  دونالد  املتحدة  ال���الي��ات 
جداًل  القرن"  "�شفقة  وامل�شماة   Trump
وكل  واملتابعني  ال�شيا�شيني  اأو�شاط  وا�شعًا يف 
ملا  ودول��ي��ًا؛  واإقليميًا  حمليًا  االأم��ر  يهمه  من 
املنطقة  على  كبرية  واآثار  تداعيات  من  حتمله 
واالإقليم، وحتديداً امل�شاعي الهادفة حلل ال�راع 
 – العربي  وال�راع  االإ�رائيلي،  الفل�شطيني 

الفل�شطيني من خالل حل الدولتني.
يف  االأخ���ري  احلك�مي  االت��ف��اق  ت�شمن  لقد 
)20/4/2020( بني احلزبني االأكرب يف "اإ�رائيل"؛ 
الفان  كاح�ل  وحزب   Likud الليك�د  وهما 
 Blue and اأبي�س  اأزرق  اأو   Kaḥol Lavan
 ،Benny Gantz جانت�س  بني  بقيادة   White
ورئي�س   Likud الليك�د  رئي�س  قيام  اإمكانية 
قان�ن  مقرتح  بتقدمي  نتنياه�  بنيامني  احلك�مة 
ي�لي�  مت���ز/  بداية  يف   Knesset للكني�شت 
الأجزاء  وقان�ين  ر�شمي  ب�شم  ي�شمح   ،2020
من ال�شفة الغربية وغ�ر االأردن وامل�شت�طنات 
الكربى، بعد اأن كانت �شيا�شة حك�مة االحتالل 
�شيا�شة  ال�شاأن هي  بهذا  الباحثني  ووفق معظم 

ال�شم الزاحف. ]2[
ين�س البند 28 من االتفاق بني احلزبني على اأن 
"رئي�س ال�زراء ورئي�س ال�زراء البديل يعمالن 
معًا بالتن�شيق بينهما؛ كي يتم تقدمي اتفاق �شالم 
الرئي�س  باإعالن  مع اجلريان، ويف كل ما يتعلق 
البند  ت�شمنه  ما  اإىل  باالإ�شافة   ]3[ ترامب"، 
اأن  ال���زراء  لرئي�س  ميكن  ي�لي�  من  "بدءاً   29
املتحدة  ال�اليات  مع  مت  الذي  الت�افق  يعر�س 
املجل�س  لنقا�س  ال�شيادة؛  فر�س  م��ش�ع  يف 
االأمنية  لل�ش�ؤون  ر  امل�شغاّ االإ�رائيلي  ال�زاري 
 Political-Security )كابينت(  وال�شيا�شية 
و/اأو  احلك�مة  ومل�افقة  واحلك�مة   Cabinet
على  التاأكيد  نتنياه�  اأعاد  وقد   ]4[ الكابينت". 
هذا امل�قف مراراً وتكراراً، ومنها يف بث مبا�ر 
جلمه�ر من امل�شيحيني االأجنيليني االأمريكان يف 
26/4/2020؛ حيث قال: "خطة ترامب اعرتفت 
بحق اإ�رائيل يف كل اأرا�شي يه�دا وال�شامرة، 
بال�شيادة  يعرتف  ب��اأن  وعد  ترامب  والرئي�س 
وبعد  االأردن…  غ�ر  وعلى  عليها  اليه�دية 
من  اأخ��رى  تاريخية  بلحظة  �شنحتفل  اأ�شهر 
تاريخ ال�شهي�نية، مئة �شنة بعد �شان رمي�، ها 

ه� وعد ال�شهي�نية يتحقق". ]5[
جانت�س  م��ن  ب��دع��م  نتنياه�  �شيق�م  فهل 
اجلانب  اأح��ادي��ة  بخط�ة  املتحدة  وال���الي��ات 
مما  الغربية،  ال�شفة  من  ومناطق  االأغ�ار  ب�شم 
دراماتيكيًا يف �شيا�شات حك�مة  ل تغرياً  ي�شكاّ
االحتالل منذ �شنة 1967؟ ما هي دوافع نتنياه� 
واأهدافه من ال�شم؟ وما ه� حجم االأرا�شي التي 
كلي  ب�شم  �شيق�م  هل  اأي  ب�شمها،  �شيق�م 
ترامب  خطة  بها  ت�شمح  التي  املناطق  لكافة 
مبا  الغربية  ال�شفة  مناطق  من   30% والبالغة 
فيها الغ�ر وامل�شت�طنات، اأم جزئيًا لبع�س من 
لكتلة  حمدوداً  ال�شم  �شيك�ن  اأم  املناطق؟  هذه 
كغ��س  تقدير  اأكرث  على  ثالثة  اأو  ا�شتيطانية 
عت�شي�ن؟ وكيف �شيق�م نتنياه� بذلك؟ دفعة 
واحدة اأم بالتدريج؟ وما هي اأهم تداعيات ال�شم 
االأمنية وال�شيا�شية، وكيف ميكن للفل�شطينيني 

م�اجهة ال�شم؟
هذه االأ�شئلة هي ما تهدف هذه ال�رقة لالإجابة 

عليه.
اأوًل: ال�شم: نبذة تاريخية:

لبقية  احتاللها  ومنذ  "اإ�رائيل"  تعاملت 

هذه  مع   1967 �شنة  الفل�شطينية  االأرا�شي 
املناطق على اأنها ورقة م�شاومة اأو "مناطق ذات 
اأهمية ل�شد اجلي��س العربية، وميكن ا�شتخدامها 
معها".  التعامل  يف  �شاغطة  �شيا�شية  ك�رقة 
يف  املياه  "م�شادر  اإىل  نظرت  اأنها  كما   ]6[
اأمنيًا حي�يًا الحتياط  الغربية م�شت�دعًا  ال�شفة 
اتبعت  لذا   ]7[ املياه".  من  ال�شحيح  اإ�رائيل 
بناء  يف  ب��داأت  جهة  فمن  متناق�شة،  �شيا�شة 
وال�شيطرة  ال�ش�ارع  و�شق  فيها  امل�شت�طنات 
ب�شم  تقم  مل  لكنها  االأرا�شي،  من  املزيد  على 
�شعت  اأنها  "مبعنى  �شكانها،  مع  املناطق  هذه 
حل�شم العالقة مع الفل�شطيني ولي�س مع اأر�شه، 
واأوجدت بذلك �شيغة بينية جديدة ت�شمح لها 

بفعل االأمر وعك�شه". ]8[
ال��ق��ان���ن  ب��ف��ر���س  ق��ام��ت  ذل���ك  م��ع  لكنها 
القد�س  من  ال�رقي  ال�شطر  على  االإ�رائيلي 
يف  ر�شميًا  �شمتها  ث��م   ،11/6/1967 يف 
بل  اجلن�شية  ال�شكان  متنح  ومل   ،30/7/1980
عن�رية  �شهي�نية  بروح  هذا  وكان  االإقامة، 
االإ�رائيلي  ال����زراء  رئي�س  ملق�لة  تطبيقًا 
يف  ال�شهرية،   Levi Eshkol اأ�شك�ل  ليفي 
 Golda Meir مائري  ج�لدا  �ش�ؤال  على  رده 
�شتفعله  الذي  ما  اأ�شك�ل  �شاألت  "عندما  له: 
اأنك  اأفهم…  قائاًل:  اأجابني  عربي؟  ملي�ن  مع 
واملهر ه�   ]9[ بالعرو�س"،  ولي�س  باملهر  مهتمة 
االأر�س والعرو�س هم اأبناء ال�شعب الفل�شطيني 
"اإ�رائيل"  قامت  ثم  االأ�شليني.  البلد  �شكان 
1981 ب�شم ه�شبة  يف كان�ن االأول/ دي�شمرب 
كرث  باحث�ن  وراأى  املحتلة،  ال�ش�رية  اجل�الن 
اأبارتهايد  نظام  مُتثاّل  "اإ�رائيل"  �شيا�شات  اأن 
اإنتاج  عن  اأ�شفر  ما  وه�   ]Apartheid، ]10
واحدة،  بقعة  يف  تعي�شان  ال�شكان  من  فئتني 
قان�نيتني،  ملرجعيتني  تخ�شعان  ولكنهما 

و�شيا�شتني خمتلفتني. ]11[
 2009 �شنة  يف  للحكم  الليك�د  ع���دة  ومع 
برئا�شة نتنياه�، وزيادة ق�ة ال�شهي�نية الدينية 
م��ش�ع  اأ�شبح  الدولة،  م�ؤ�ش�شات  كافة  يف 
اليمني  م�����روع  ال�����راع،  وح�شم  ال�شم، 
"مت  فقد  ذلك  على  امل�ؤ�رات  وكاأحد  املركزي. 
تقدمي اأكرث من 60 مقرتح قان�ن وخطط ل�شم 
الكني�شت  يف  للنقا�س  منها  اأج��زاء  اأو  مناطق 
باأن  الباحث  وي��رى   ]12[  ."2018 العام  منذ 
ال�شماّ مرحلة جديدة ومهمة من مراحل  عملية 
وقد  الدائم،  اإىل  امل�ؤقت  من  تنقله  االحتالل، 
على  االحتالل  من  ال�شاد�شة  املرحلة  تك�ن 
 Neve Gordon، ج���ردون  نيفيه  فر�شية 
اإىل خم�شة مراحل  م االحتالل  13[[ والذي ق�شاّ

اأو فرتات وهي:
1. فرتة احلكم الع�شكري )1967-1980(.

2. فرتة االدارة املدنية )1981-1987(.
3. فرتة االنتفا�شة االوىل )1988-1993(.

4. �شن�ات اأو�شل� )1994-2000(.
5. فرتة االنتفا�شة الثانية )2001-2009(. ]14[

مرحلتني  اإىل  ال�شاد�شة  املرحلة  تق�شيم  وميكن 
فرعيتني )2019-2009(، وهي:

حك�مة  عززت  حيث  الزاحف؛  ال�شم  مرحلة 
االأر���س،  على  فعليًا  اال�شتيطاَن  االحتالل 
اإليعازر بن  اأوري  و�شفه  ما  وا�شتخدمت 

حل  جتاوز  ثالث  بطريق   Ben-Eliezer Uri
الدولتني وامتنع عن ال�شم الكامل ملناطق 67. 
�شيا�شة  انتهاج  املرحلة:  هذه  مالمح  اأهم  ومن 
وبني  الغربية،  وال�شفة  غزة  قطاع  بني  تف�شل 
الغربية،  ال�شفة  داخل  اأنف�شهم  الفل�شطينيني 
وبني  وامل�شت�طنني،  الفل�شطينيني  وب��ني 
"اإ�رائيل" واملناطق التي متاّ �شمها فعليًا، وبني 
جزءاً  ُيعدون  الذين  وامل�شت�طنني،  "اإ�رائيل" 
 ]15[ ذاتها.  "اإ�رائيل"  م�اطني  من  يتجزاأ  ال 
لتعهداته  نتنياه�  تطبيق  حال  ويف  اأنه  ويبدو 
ب�شم مناطق من ال�شفة الغربية وامل�شت�طنات 

بدءاً من �شهر مت�ز/ ي�لي� 2020 اأو نح� ذلك، 
ف�شتك�ن هذه بداية مرحلة فرعية جديدة ميكن 
الزاحف  الر�شمي  القان�ين/  بال�شم  ت�شميتها 
مرحلة  يف  ي�شل  قد  والذي   ،)…2020-( من 
ال�شهي�نية  ت�جهات  تطبيق  اإىل  املراحل  من 
 Naftali بينيت  نفتايل  الدينية، كما عرباّ عنها 
علينا  اإ�رائيل  اأر�س  "يف م��ش�ع   Bennett
نحدد  اأن  علينا  احل�شم،  اإىل  الكبح  من  االنتقال 
وال�شامرة  يه�دا  تك�ن  باأن  ه�  واحللم  احللم، 
 ]16[ ا�رائيل".  اأر�س  على  ال�شيادة  من  جزءاً 
هكذا تقرتب "اإ�رائيل" لليمني، ومل�اقفه االأكرث 
تطرفًا �شيئًا ف�شيئًا وحتديداً يف م��ش�ع ال�شم.
ثانيًا: دوافع واأهداف نتنياهو من ال�شم:

نتنياه�  واأه��داف  دواف��ع  معرفة  اأهمية  تكمن 
ملدى  اأو�شح  تعطي �ش�رة  اأنها  ال�شم يف  من 
ت�ش�ر  يف  وت�شهم  اخلط�ة،  هذه  على  اإ�راره 

حجمها وطبيعتها، وبالتايل كيفية م�اجهتها.
اأو  الر�شمي  ال�شم  دعاة  من  نتنياه�  يكن  مل 
القان�ين اأو اأحادي اجلانب، لكنه كان عمليًا ميهد 
االأر�شية املنا�شبة لذلك بعزم ون�شاط. وقد تابع 
هذه ال�شيا�شة منذ ت�ليه من�شب رئي�س ال�زراء 
 ،2019 اأيل�ل/ �شبتمرب  2009، وحتى  يف �شنة 
كما اأف�شل وعرقل "مبادرات ال�شم يف املنطقة 
معاليه  م�شتعمرة  قان�ن  ط��رح  ومنع  "ج"، 
اأدوميم على طريق القد�س اأريحا، و�شداّ الطريق 
ال�شفة  من  اأخرى  مناطق  �شم  حماوالت  على 
م��ش�ع  عن  �ُشئل  اإذا  وكان   ]17[ الغربية". 
ال�شم "اأ�شار بيده راف�شًا ويق�ل من اأجل ماذا؟ 
ج�ابه  كان  هكذا  ال�شم؟  من  الفائدة  هي  وما 

الثابت". ]18[
ز نتنياه� �شيا�شة ال�شم والق�شم  ويف املقابل عزاّ
على  متثل  والذي  االأر�س،  على  فعليًا  الزاحف 
�شبيل املثال با�شتمرار اال�شتيطان و�شقاّ الطرق، 
وكل اأن�اع البنية التحتية ل�شالح امل�شت�طنني، 
وال�شع�بات  العقبات  و�شع  يتم  حني  يف 
االأر�س  �شاحب  الفل�شطيني  ت��شع  من  للحد 
االأ�شلي، وه� ت��ُشٌع طبيعي و�روري، وذلك 
"�ركائه  اأه��م  بع�س  من  متامًا  العك�س  على 
The Je - اليه�دي  البيت  من   " نيللطبيعي
 )ish Home )HaBayit HaYehudi
والذين  حاليًا،   Yamina ميينا  وحزب  �شابقًا 
ملناطق ج؛ الأ�شباب ق�مية  الكامل  ال�شم  اأيدوا 
�شنة  منذ  جليًا  ذلك  وظهر  دينية،  واأيدول�جية 
2013؛ حيث طرح رئي�س احلزب نفتايل بينيت 
عملية  خط�ط  التهدئة:  ب�"خطة  ي�شمى  ما 
الإدارة ال�راع االإ�رائيلي الفل�شطيني"، والتي 
للفل�شطينيني يف  كامل  اأي�شًا جتني�س  تت�شمن 
ادعاء  �رب  اأج��ل  من  امل�شم�مة  ج  مناطق 
الفل�شطينية  بال�شلطة  واالعرتاف  االأبارتهايد، 
كاإدارة حكم ذاتي، ورف�س ع�دة الالجئني حتى 
و�رورة  الفل�شطينية،  ال�شلطة  مناطق  اإىل 
تعزيز الف�شل بني غزة وال�شفة الغربية وغريها 
يف  تعني  والتي   ]19[  ، التفا�شيل…  من 
مقب�ل  حلل  اإمكانية  اأي  على  الق�شاء  حقيقتها 
اإقليميًا ودوليًا. ما الذي جعل نتنياه� يغرياّ راأيه 
وين�شم لركب املطالبني بال�شم؟ هل هي اأ�شباب 
اأمنية؟ اأم �شيا�شية؟ اأم �شخ�شية؟ اأم اأيدي�ل�جية؟ 

اأم خليط من كل هذه اال�شباب؟

ال�شخ�شية: العوامل  1.دور 
نتنياه�  التاريخي لتط�ر م�قف  ال�شياق  ي�شري 
اإىل  اأدت  ال��دواف��ع  من  جملة  اأن  ال�شم،  من 
اليمني  اأو ما يطلق عليه يف  ال�شم،  تبنيه خيار 
على  االإ�رائيلية  ال�شيادة  "فر�س  االإ�رائيلي 
غ�ر  ذل��ك  يف  مبا  وال�شامرة"  يه�دا  مناطق 
هذا  يف  وردت  اإ�شارة  اأول  تك�ن  وقد  االأردن، 
ال�شياق هي قيامه بعقد �شفقة مع حتالف احتاد 
دعم  "ت�شمل   Right Wing Union اليمني 

وخ�ش��شًا  للمحاكمة،  تقدميه  متنع  خط�ات 
التزم  املقابل  ويف  الربملانية،  احل�شانة  منحه 
ال�شفة  مناطق  �شم  ق�انني  بتمرير  نتنياه� 
مما ي�شري ب��ش�ح   ]20[ اإ�رائيل"،  اإىل  الغربية 
"البقاء  وحتديداً  ال�شخ�شي  العامل  دور  اإىل 
الق�شائية"  املالحقات  من  والتهرب  ال�شيا�شي 
اأن  بعد  ال�شم،  نح�  بالت�جه  نتنياه�  قرار  يف 
امتنع طيلة فرتة ت�ليه من�شب رئا�شة ال�زراء 
ال�شفة،  مناطق  من  واحد  �شرب  ول�  �شم  عن 
يف  اليمني  مع  حتالفاته  جنحت  اأن  وبعد  ولكن 
اآن  فقد  احلك�مة  بت�شكيل  والنجاح  ال�شم�د، 

اأوان تنفيذ وعده بال�شم.
نتنياه�  فاإن  اأي�شًا،  ال�شخ�شي  البعد  اإطار  ويف 
اإرث  ترك  التاريخ من خالل  اإىل دخ�ل  ي�شعى 
ال�شيقة  نتنياه�  دائ��رة  "ويف  خلفه  تاريخي 
اإرث  اأو  م��رياث  اإىل  بحاجة  اإن��ه  يق�ل�ن: 
تاريخي"، ]21[ االأمر الذي اأكده باحث اإ�رائيلي 
كبري ه� �شيفر بل�كر Sever Plocker، كبري 
اأحرون�ت  يديع�ت  يف  االقت�شاديني  الباحثني 
بعن�ان  له  مقالة  يف   ،Yedioth Ahronoth
"�شم من اأجل التاريخ – عملية نتنياه�"، حيث 
رف�س الباحث تاأكيد الدافع ال�شخ�شي لنتنياه� 
حماكمته  اأع��م��ال  تعطيل  مبحاولته  املتعلق 
الق�شائية، م�ؤكداً باأن "الدافع الرئي�شي لنتنياه� 
اأن ُيكتب عنه يف كتب  ه� تاريخي، فه� يريد 
حدود  ت��شيع  يف  جنح  �شيا�شي  كاأول  التاريخ 

ال�شيادة االإ�رائيلية يف ال�شفة الغربية". ]22[
باأن  القائل  ال��راأي  اإىل  االإ�شارة  املنا�شب  من 
نتنياه�  اإرث  يدمر  قد  ما  ه�  حتديداً  ال�شم 
الفعل  بردة  م�روط  واالأمر  تاريخه،  ويخرب 
�شبيط  اآري  وفق  نتنياه�  فاإرث  الفل�شطينية، 
ثم  اال�شتقرار  ثم  اال�شتقرار  ه�   Ari Shavit
اندالع  اإىل  ال�شم  ي�ؤدي  وقد   ]23[ اال�شتقرار. 
يهدد  قد  كما  وا�شعة،  فل�شطينية  احتجاجات 
ومن  االأردن،  مع  واحلدود  العالقات  ا�شتقرار 
نتنياه� ب�الده  تاأثر  اإىل  اأي�شًا  االإ�شارة  املنا�شب 
Benzion Neta -  ململ�ؤرخ املتطرف بنت�شي�ن

بالتاريخ،  والتاأثر  االنغما�س  حيث  من   yahu
�شمات  اأهم  اأحد  اإذن  ال�شخ�شنة  تبدو  هكذا 
امل�شهد االإ�رائيلي ب�شكل عام، ويف م��ش�ع 

ال�شم ب�شكل خا�س.

الأيديولوجي: العامل   .2
يف  مهمًا  ن�شيبًا  لالأيدي�ل�جيا  فاإن  ذلك  ومع 
ويف  عام،  ب�شكٍل  وقراراته  نتنياه�  ت�جهات 
ال  قد  لكنها  خا�س،  ب�شكٍل  ال�شم  م��ش�ع 
تك�ن العامل املركزي يف قرار ال�شم، فنتنياه� 
الكلمة  حتمل  ما  بكل  اأيدي�ل�جي  رجل  "ه� 
مببادئ  عميقًا  التزامًا  ملتزم  فه�  معنى،  من 
ال�طنية  ونفي  الدينية،  اليه�دية  العن�رية 
هدفًا  لي�س  ال�شيا�شي  والبقاء  الفل�شطينية… 
بحد ذاته، بل اأداة ل�شمان التف�ق اليه�دي من 

البحر اإىل النهر". ]24[
بالق�مي ب�ش�ر  الديني  يختلط  "اإ�رائيل"  يف 
من�ذجًا  نتنياه�  يك�ن  وقد  متعددة،  واأ�شكال 
لهذا االختالط اأو اخللط الذي �شعت له احلركة 
لكنه  ن�شاأتها، مظهره علماين  منذ  ال�شهي�نية 
ما زال يعي�س يف كثري من النخب العلمانية يف 
عميق  تقدير  ي�جد  "لنتنياه�  التاريخ،  اأ�شاطري 
وه�  اليه�دية،  لله�ية  االأ�شا�س  كحجر  للتناخ 
وال  الدينية،  ال�شعائر  يقيم  وال  بالله،  ي�ؤمن  ال 
باالأكل  يلتزم  وال  ال�شبت  حرمة  على  يحافظ 
احلالل". ]25[ "وقد ي�شكل حتالف نتنياه� املتني 
وال�شهي�نية  احلريدمي  ب�شقيهم  املتدينني  مع 
الدينية من�ذجًا وا�شحًا الختالط دوافع نتنياه�، 
الدوافع  من  خليطًا  التحالف  هذا  �شكل  حيث 
وبكلمات  وال�شخ�شية".  والدينية  الق�مية 
اأخرى "تتقاطع روؤية نتنياه� يف جتديد ال�شيادة 

اليه�دية يف ال�طن التاريخي مع االأيدول�جية 
وال�شيطرة  بالع�دة  تتم�شك  التي  اال�شتيطانية 
اأوام��ر  من  انطالقًا  اإ�رائيل  اأر���س  كل  على 
م�ؤيدي  من  مهمًا  جزءاً  اأن  كما   ]26[ ربانية"، 
ال�شهي�نية  تيار  من  هم  الليك�د  وق��ي��ادات 
مركز  ق��رار  يف  ذل��ك  انعك�س  وق��د  الدينية، 
الليك�د يف نهاية كان�ن االأول/ دي�شمرب 2017، 
والذي األزم فيه قيادة احلزب التي تدير احلك�مة 
ب�شم كل م�شت�طنات ال�شفة الغربية، مما يعني 

�شم كل مناطق ج.
نتنياه�  بني  فروقًا  هناك  ب��اأن  باحث�ن  وي��رى 
وحلفائه من امل�شت�طنني، وقد ظهر ذلك جليًا يف 
امل�قف من خطة ترامب فاأغلبيتهم يرف�ش�نها؛ 
الأنها براأيهم تعرتف بدولة فل�شطينية، وحتا�ر 
يف  املعزولة  اال�شتيطانية  اجلي�ب  من  العديد 
نتنياه�  وبعك�س  فامل�شت�طن�ن،  ال�شفة.  قلب 
الرئي�شي  عدوهم  الفل�شطينيني  يف  "يرون 
بكل  جتاوزها  يجب  التي  الرئي�شية  والعقبة 
تعد  نتنياه�  روؤية  بينما   ]27[ ممكنة".  طريقة 
العربي  الكل  من  هام�شيًا  "جزءاً  الفل�شطينيني 
بحد  م�شتقاًل  لي�س  معهم  فال�راع  الكبري؛ 
اإمنا ه� جزٌء من �راع كبري بني الق�مية  ذاته؛ 
ترى  التي  الراديكالية  واالإ�شالمية  العربية 
لذا  الغربي؛  للعامل  متقدمًا  م�قعًا  باإ�رائيل 
وقدم  نتنياه�  تبنى  ]28[ هكذا  تدمريه".  تريد 
املع�شكر  ق��ادت  ميينية،  ق�مية  اأيدي�ل�جية 
الق�مي  وه�  "اإ�رائيل"،  يف  حاليًا  االأك��رب 
و�شط  مع�شكر  مقابل  يف  املحافظ  اليميني 
ي�شار، اأو ما يطلق عليه يف "اإ�رائيل" "معتدل 
م�شاألَتي  �شكلت  حيث  ي�شاري"،  اإىل  ليربايل 
وعالقة   1967 �شنة  املحتلة  االأرا�شي  م�شري 

الدين بالدولة اأ�شا�شًا يف هذا التق�شيم.

الدويل: ال�شيا�شي  العامل   .3
ال�شخ�شية  الع�امل  اأهمية  من  الرغم  على 
نتنياه�  قرار  يف  واالأيدي�ل�جية  والتاريخية 
ال�شيا�شي  العامل  اأن  اإال  ال�شم  نح�  الت�جه 
هذه  �شياغة  يف  االأه��م  يك�ن  قد  ال��دويل   –
الت�جهات، وعليه قد يك�ن اأي�شًا ه� االأهم يف 
اخل�ش��س،  بهذا  نتنياه�  قرارات  على  التاأثري 
وت�قيت  وم�شم�ن  و�شكل  حجم  حيث  من 
تاأجيل ال�شم لدرجة  ال�شم بل واأكرث من ذلك: 

جتميده، وهذا م�شتبعد يف الظرف احلايل.
يرى نتنياه� يف خطة ال�شم فر�شًة تاريخيًة ال 
ينبغي ت�شييعها، لذا فه� يحاول حتى اللحظة 
قبل  ح�شم ت�جهاته وتنفيذ جزء من خمططاته 
ت�رين الثاين/ ن�فمرب 2020، حيث االنتخابات 
ترامب،  �شعبية  فيها  تراجعت  التي  االأمريكية 
ال��دمي���ق��راط��ي  مناف�شه  ف��ر���س  وازدادت 
واملعار�س لل�شم ج� بايدن Joe Biden. يعتقد 
يرف�س  كان  نتنياه�  اأن  "اإ�رائيل"  البع�س يف 
ومت  االأبي�س،  للبيت  ترامب  جاء  "حتى  ال�شم 
ال�شم  النافذة، وحت�ل  من  واملنطق  العقل  اإلقاء 
اإىل تطبيق اأحالم االأجيال". ]29[ فخطة ترامب 
االإعالم،  يف  ت�شمى  كما  القرن"،  "�شفقة  اأو 
انحيازاً لدولة االحتالل منذ  هي اخلطة االأكرث 
وث�ابت  اأركان  اأهم  اأحد  األغت  حيث  اإن�شائها، 
على  االعتماد  وهي  ال�شابقة،  ال�شلمية  احلل�ل 
الفل�شطينية  للدولة  كحدود   1967 خط�ط 
امل�شتقبلية، "اخلطة متنح اإ�رائيل ثالثة مناطق: 
كل  على  ال�شيادة  االأردن،  غ�ر  على  ال�شيادة 
ال�شيادة  الثالث  واالأمر  اال�شتيطانية.  الكتل 
وذلك   ]30[ معزولة"،  م�شت�طنة   19 على 

وفق نظرة االإجماع يف "اإ�رائيل".
                                       ..يتبع..

ال�شم الإ�شرائيلي لأجزاء من ال�شفة الغربية: الدوافع، وال�شيناريوهات، والتداعيات
% من ال�شفة الغربية، اعتمادًا على خطة ترامب )اأو ما ُيعرف ب�شفقة القرن(، ويتتبع املقال املوقف   30 Benjamin Netanyahu ب�شم نحو  تهدف هذه الورقة اإىل حتليل قرار بنيامني نتنياهو 
الإ�شرائيلي من ال�شم تاريخيًا، ثم َتغريرُّ موقف نتنياهو منه: من الرف�س الكامل اإىل القبول؛ حيث يرى املقال باأن جملة من العوامل والدوافع ال�شخ�شية والأيديولوجية، وحتديدًا ال�شيا�شية الدولية اأ�شهمت 
يف ح�شم توجهات نتنياهو نحو ال�شم، م�شتبعدًا تاأثري العوامل الأمنية على هذا القرار، كما تناول املقال اأهم ثالثة �شيناريوهات ل�شكل وحجم ال�شم، مرجحًا اأنه �شيكون تدريجيًا وعرب دفعات ولي�س كليًا ودفعة 
واحدة ول حمدودًا رمزيًا. وحللت الورقة اأهم الآثار والتداعيات ال�شيا�شية الأمنية والقت�شادية لل�شم، وحتديدًا على دولة الحتالل، معتربًا باأن فهم الدوافع والتداعيات �شي�شهم يف مواجهة اأكرث جناعة 

من قبل الفل�شطينيني والعرب وامل�شلمني لهذا القرار.

ورقة علمية: 
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حـدث وال حـرج
حرب على الفو�شى 

�شوق التجزئة للخ�شر والفواكه بجانب �شوق ليبيا 
و�شوق اجلملة بالوادي منذ اأن اأجنز وُوزعت ف�شاءاته 
مل ُي�شتغل وجتار التجزئة يعانون وي�شعون خ�شرهم يف 

اأماكن غري �شحية. 

صـــورة و تعــليق 

�رعت م�شالح بلدية عنابة 
منذ اأ�شابيع يف الق�شاء على 

مظاهر الف��شى، املرتبطة 
اأ�شا�شا بالبنايات والت��شعات 

الف��ش�ية التي انت�رت 
كالفطريات، و�ش�هت الن�شيج 

احل�ري لعا�شمة ال�الية التي، 
هياّ بحاجة لعمل كبري من اأجل 

اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه واإعادتها 
اإىل �شابق عهدها بفر�س �شلطة 

القان�ن.

جاوؤوا لإنقاذه فقتلوه
طلبت مواطنة اأمريكية تقطن 

مبدينة كولريفيل بوالية تين�سي 
النجدة، ملنع زوجها من االنتحار 
وبدال من اإر�سال فريق الطوارئ 

وخرباء امل�ساعدة النف�سية، و�سلت 
اإىل املكان وحدة خا�سة من ال�سرطة 

التي طالب اأحد عنا�سرها من الرجل 
اإلقاء ال�سالح الذي كان بحوزته، ثم 

اأطلق النار عليه فاأرداه قتيال، فما 
كان من الزوجة �سوى رفع دعوى 

ق�سائية �سدهم.

البحث عنه متوا�شل من طرف اأعوان الإنقاذ
�سقوط �سخ�ص جمهول الهوية من 

اأعلى ج�سر �سيدي را�سد بق�سنطينة
ت�ا�شل م�شالح احلماية املجندة ممثلة يف اأع�انها بكل 

من  املركز املتقدم باب القنطرة و ب�معزة، يف البحث عن 
جثة �شخ�س جمه�ل اله�ية تعر�س لل�شق�ط يف  ال�شاعة 
ال�شاد�شة من �شبيحة  اأم�س اجلمعة من اأعلى ج�ر �شيدي 
را�شد ق�شنطينة، ذات امل�شالح، متكنت اأول اأم�س من اإنقاذ 

�شائق �شيارة نفعية من ن�ع بيج� 508  و ه� املدع� ) ز.�س( 
�شيارته حلادث عمره 63 �شنة ، اإثر تعر�س 

حريق  يف حدود 
ال�شاعة ال�احدة 
و الن�شف زواال 

باملنطقة ال�شناعية 
باملا، اأمام مفت�شية 

ال�رطة ب�ال�ش�ف 
بلدية  ق�شنطينة.

حل�شن احلظ مل يت�شبب يف خ�شائر لل�شكان◄

طائر اللقلق يت�شبب 
يف اندلع حريق ببلدية 

العلمة ب�شطيف
تدخلت فرقة احلماية املدينة بالعلمة بعنابة الإطفاء 

حريق اندلع باملنطقة، كاد اأن يت�سبب يف خ�سائر 
كبرية لل�سكان والفالحني باجلهة . وح�سب م�سادرنا 

من املنطقة فاإن اأ�سباب اندالع احلريق تعود اإىل �سرارة 
كهربائية ب�سبب “ع�ص” طائر اللقلق )البالرج( مقابل 

حي قايدي علي بالعلمة ، ما ا�ستدعى تدخل فرقة 
احلماية املدنية بالعلمة الإخماد احلريق الدي اندلع 

بالعمود الكهربائي ذي التوتر العايل و م�ساحة زراعية 
قريبة من ال�سكان و حل�سن احلظ اأن احلريق مل يت�سبب 

يف اأي خ�سائر. حيث متكتت احلماية املدينة من اإخماد 
احلريق. ويذكر اأن اأع�سا�ص طائر اللقلق فوق اأعمدة 
الكهرباء كثريا ما ت�سببت يف حوادث اندالع النريان 

وقطع التيار الكهربائي على ال�سكان خا�سة خالل 
هذه الفرتة من ف�سل ال�سيف، واإىل غاية �سهر�سبتمرب 

املقبل.

رو�شيا تطور رادارات متنقلة ملطاراتها
اأعلنت �سركة Ruselectronics الرو�سية اأنها بداأت العمل يف  م�سروع الإنتاج نوع جديد من الرادارات 

املتنقلة املخ�س�سة للعمل يف خمتلف مطارات اأقاليم رو�سيا .واأ�سار بيان �سادر عن ال�سركة اإىل اأن 
رادارات Miass اجلديدة مزودة مبنظومات خا�سة لت�سهيل اإمكانية تبادل البيانات مع اأنواع 

حمددة من الطائرات، ما ي�سهل عمليات التحكم يف حركة املالحة اجلوية ويقلل من احتمالية 
االأخطاء يف نقل البيانات، واأو�سح البيان اأن تطوير هذه الرادارات �سيتم يف م�سنع 

Ruselectronics، واأن التكلفة  "بالوت" املوجود يف مدينة ت�سليابن�سك الرو�سية والتابع لـ 
االإجمالية للم�سروع تبلغ 521 مليون روبل )نحو 744 األف دوالر(، ومن املفرت�ص اأن 

يبداأ امل�سنع االإنتاج الت�سل�سلي لهذه املعدات العام القادم.وتبعا للم�سرفني على امل�سروع 
املذكور فاإن هذا النوع من الرادارات اجلديدة �سيكون منا�سبا جدا للعمل يف املطارات 

ال�سغرية التي تعمل على ت�سيري الرحالت املحلية داخل اأرا�سي االحتاد الرو�سي، فهي 
قادرة على نقل املعلومات التي باإحداثيات الطائرات على مدى الـ 24 �ساعة ويف جميع 

ف�سول ال�سنة، ومتتلك هذه الرادارات جمالني لر�سد الطائرات، جمال يبلغ ن�سف قطر 
دائرة عمله 100 كلم، وجمال يغطي دائرة ي�سل طول ن�سف قطرها اإىل 300 كلم.وحول 

هذا امل�سروع قال املدير التنفيذي ل�سركة "رو�ستيخ" الرو�سية، اأوليغ يفتو�سينكو: " تعترب 
عملية نقل منظومات Miass الرادارية اجلديدة ون�سرها يف خمتلف املطارات  �سهلة ً بف�سل 

احلجم ال�سغري والوزن اخلفيف لهذه املنظومات، واال�ستثمار يف هذا امل�سروع وبدء االإنتاج الت�سل�سلي 
لهذه الرادارات، �سيح�سن �سالمة احلركة اجلوية بني اأقاليم البالد ب�سكل ملحوظ".



كل التفا�شيل عن تعاونيات ال�شباب للتنقيب عن الذهب بتمرنا�شت وجانت
اال�ستغالل احلريف ينطلق فعليا �سهر �سبتمرب  

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

ــه  ــزول ـــاب خــــالل ن ـــرق وقـــــال ع
اليوم  اجلزائر  ح�سة  على  �سيفا 
العمومي  التلفزيون  بثها  الــتــي 
الذهب  مناجم  عــن  حديثه  يف 
و"ام�سما�سا"  "ترياك"  مبنطقتي 
جمل�ص  �ــســادق  "لقد  بتمرنا�ست 
املرحلة  على  االأخـــري  الــــوزراء 
االأوىل من ا�ستغالل مناجم الذهب 
تتمثل  والتي  وجانت  بتمرنا�ست 
للذهب  ـــريف  احل اال�ــســتــغــالل  يف 
املنطقة  لــ�ــســبــاب  ميــكــن  بــحــيــث 
الت�سكل  خـــربة  لــديــهــم  ــن  ــذي ال
باال�ستغالل  تقوم  تعاونيات  يف 
".واأ�ساف  لــلــمــعــدن  ال�سطحي 
لهذه  م�ساحات  :"�ستمنح  الوزير 
الذهب  عن  للتنقيب  التعاونيات 
جتميع  يتم  ثــم  حرفية  بــطــرق 
ا�ــســتــخــراجــه  مت  مـــا  مــعــاجلــة  و 
اجلــزائــريــة  ال�سركة  ــرف  ط مــن 
ال�ـــســـتـــغـــالل مـــنـــاجـــم الـــذهـــب 
املعنيني  ال�سباب  ومنح  )ايــنــور( 
"هذا  بالقول  م�ستحقاتهم".وتابع 
بطريقة  �ــســيــكــون  ــتــغــالل  اال�ــس
على  بالق�ساء  و�سي�سمح  قانونية 
للذهب  الــعــ�ــســوائــي  اال�ــســتــغــالل 
الدولة  اأن  موؤكدا   ، تهريبه  وعلى 
ال�سباب  ــوؤالء  ه مبرافقة  �ستقوم 

بالتكنولوجيا  ومدهم  وتكوينهم 
احلريف  الأن"اال�ستغالل  الالزمة 
التقليدية". الطريقة  يعني  ال 
رئي�ص  طلب  عرقاب"  واأ�ــســاف 
اجلمهورية مني االنطالق ب�سرعة 
يف هذه العملية ولدينا من هنا اىل 
الفعلي  لالنطالق  �سبتمرب  �سهر 
من  ـــرى  االأخ املرحلة  فيها".اأما 
اال�ستغالل  يف  فتتمثل  اال�ستغالل 
والــذي  الذهب  ملناجم  ال�سناعي 
وفــق  ــاب،  ــرق ع ح�سب  �ــســيــكــون، 
عن  بالبحث  ي�سمح  �سروط  دفرت 
اال�ستغالل  يخ�ص  فيما  ال�سركاء، 
رئي�ص  لــلــذهــب.وكــان  الباطني 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
جمل�ص  اجتماع  خالل  اأعطى  قد 
على  موافقته  االأخـــري  الــــوزراء 
اقرتاح الوزير الداعي اإىل �سياغة 
ال�ستغالل  املرخ�سة  الن�سو�ص 
الذهب بجانت ومترنا�ست  مناجم 
بالن�سبة  ــبــاب  الــ�ــس طـــرف  مـــن 
لال�ستغالل  القابلة  غري  للجهات 
�ــســراكــات  اإطـــــالق  و  الــ�ــســنــاعــي 
ــربى. ــك ال لــلــمــنــاجــم  بالن�سبة 
وطلب تبون اأي�سا االإعداد الفوري 
كافة  ت�سم  جيولوجية  خلارطة 
يف  لال�ستغالل  القابلة  احلــقــول 
والتنغ�ستني  النادرة  املعادن  جمال 
والفو�سفات والباريت وغريها من 

اأ�سار    اخل�سو�ص،  املعادن.وبهذا 
متلك  ــر  ــزائ اجل اأن  اىل  ــاب  ــرق ع
املعادن  جمــال  يف  كثرية  ــريات  خ
منا�سب  بخلق  ا�ستغاللها  �سي�سمح 
�سغل و قيمة م�سافة و امل�ساهمة يف 
الوطني.واأ�ساف  االقت�ساد  تنويع 
جيولوجية  خارطة  هناك  ــاأن  ب
من  البــد  لكن  املــوجــودة  للمعادن 
التو�سيع يف جمال  و  التدقيق فيها 
اال�ستك�ساف.واأ�سار اإىل اأن خارطة 
جمل�ص  عليها  �سادق  التي  الطريق 
حماور  اأربــع  على  ترتكز  ــوزراء  ال
املعادن  التاأكد والتعرف على  اأولها 
ب�سفة  اجلـــزائـــر  يف  ـــودة  ـــوج امل
املكامن  يف  اال�ستثمار  ثم  دقيقة 
و  �سراكة  يتطلب  ما  وهو  املوجودة 
.اأما  عالية  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
بتطوير  فيتعلق  الثالث  املــحــور 
بهذا  مت  قد  و  الب�سري  العن�سر 
باخلرباء  "االت�سال  اخل�سو�ص 
باخلارج  املتواجدين  اجلزائريني 
يف  موافقتهم"،  اأعــطــوا  والــذيــن 
يف  يتمثل  االأخري  املحور  اأن  حني 
اإعادة النظر يف بع�ص بنود قانون 
2014 ب�سكل يجعله  املناجم ل�سنة 
للم�ستثمرين  جاذبية"  "اأكرث 
.وذكر عرقاب اأن اجلزائر حتتوي 
معدين  مورد   1700 من  اأكرث  على 
منه املكت�سف ومنه غري املكت�سف 

من  جمموعة   40 اأن"هناك  م�سيفا 
اخلارج  من  م�ستوردة  املــوارد  هذه 
دوالر  مليار  فاتورة  لها  تخ�س�ص 
وبخ�سو�ص  لالرتفاع".  قابلة 
جبيالت،  ــار  غ منجم  ا�ستغالل 
املرحلة  يف  �سيتم  اأنه  الوزير  قال 
منوذجي  م�سنع  اإنــ�ــســاء  االأوىل 
مما   2021 من  االأول  الثالثي  يف 
للذهاب  البيانات  بجمع  �سي�سمح 
و   2023 �سنتي  اأي  بــعــد،  فيما 
النهائية  املــرحــلــة  اإىل   ،2024
فيما  اال�ستغالل.و  مرحلة  وهــي 
يف  االأجنبية  بال�سراكة  يتعلق 

بحث  �سيتم  اأنــه  قال  املجال،  هذا 
ال�سيني  ال�سريكني  مع  ال�سراكة 

الــــرو�ــــســــي. و 
بالن�سبة  اأمـــــا 
واد  ــــم  ــــج ــــن مل
للزنك  ــزور  ــي ام
والـــر�ـــســـا�ـــص 
اأكــــــد الـــوزيـــر 
ــات  ــس ــدرا� ال اأن 
مــنــتــهــيــة واأنــــه 
ــع  ــس ــم و� ــت ــي ــس �
زمني  بــرنــامــج 
لـــال�ـــســـتـــغـــالل 

خالل العامني القادمني.
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يومية   ح�شيلة  اأثقل  يف  وفيات  و11  جديدة  اإ�شابة   601

غطا�شو احلماية املدنية ينت�شلون جثة �شيخ من وادي الرمال بق�شنطينة

ورقلة ت�شتحدث 9 مراكز خمت�شة يف الفح�س والك�شف الأويل للمر�شى 

تعد ثاين حادثة �شقوط يف ظرف 48 �شاعة

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�ص عن ت�سجيل 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   601
ــرية.  االأخ �ساعة   24 خــالل  امل�ستجد، 
جلنة  رئي�ص  عنه  ك�سف  مــا  وح�سب 
جمال  كورونا  فريو�ص  ور�سد  متابعة 
اإىل  ارتفع  االإ�سابات  عدد  فاإن  فــورار، 
22549 اإ�سابة موؤكدة بفريو�ص كورونا. 
ارتفع  فقد  الوفيات،  يخ�ص  فيما  اأمــا 
االإجمايل اإىل 1068 وفاة، بعد ت�سجيل 
24 �ساعة االأخرية يف  11 وفيات خالل 
مري�سا   314 فيه  متاثل  الــذي  الوقت 
م�سالح  ا�ستحدثت  بــاملــوازاة  لل�سفاء. 
م�ستوى  على  ــرا  ــوؤخ م ورقــلــة  واليـــة 
 )9( ت�سعة  املجاورة،  ال�سحية  الهياكل 
الك�سف  اأو  الفح�ص  يف  خمت�سة  مراكز 
االأويل اأو املراقبة بعد العالج، و ذلك يف 
انت�سار  ملكافحة  الرامية  التدابري  اإطار 
فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(، 

ح�سبما علم من الوالية.
اجلديدة  امل�سالح  ــذه  ه مــن  وينتظر 
ورقلة  ـــر  دوائ اإقــلــيــم  عــرب  املنت�سرة 
والطيبات،  وتــقــرت  م�سعود  وحا�سي 
املواطنني  من  ال�سحية  املراكز  تقريب 
ال�سغط  وتخفيف  االكتظاظ  وتفادي 
امل�سجل بامل�سالح املخ�س�سة لكوفيد19- 
االإ�ست�سفائية،  العمومية  باملوؤ�س�سات 
على  الـــواليـــة  نــ�ــســرتــه  ــان  ــي ب ح�سب 
ــل  ــس ــوا� ــت �ــســفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع ال
ويتعلق   . ''في�سبوك"  االجــتــمــاعــي 
التي  االأويل،  الفح�ص  مبراكز  االأمــر 
اخلدمات  املتعددة  بالعيادات  فتحت 
بــحــي املــخــادمــة وبــلــديــة الــرويــ�ــســات 
بالعيادة  العالج  بعد  املراقبة  ومركز 
)دائــرة  ثــور  ببني  اخلدمات  املتعددة 
االأويل  الــفــحــ�ــص  ومــركــز  ـــة(،  ـــل ورق
بالنزلة  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة 

بقاعة  الــعــالج  بعد  املــراقــبــة  ومــركــز 
كما  )تـــقـــرت(.  البهجة  ــي  ح ــالج  ــع ال
الفح�ص  مبــركــز  اأيــ�ــســا  ـــر  االأم يتعلق 
اخلدمات  املــتــعــددة  بالعيادة  االأويل 
بعد  املراقبة  ومركز  التوميات  بحي 
اخلــدمــات  املــتــعــددة  بالعيادة  الــعــالج 
و  م�سعود(،  )حا�سي  القادر  عبد  االأمري 
مركز للفح�ص االأويل بدائرة الطيبات، 
بعد  للمراقبة  ومركز  املنقر،  ببلدية 
العمومية  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  العالج 

االإ�ست�سفائية بالطيبات.
ت�سخري  اإىل  الوالية  م�سالح  واأ�ــســارت 
واملــاديــة  الب�سرية  االإمكانيات  كافة 
اأمثل  تكفل  �سمان  اأجل  من  ال�سرورية 
التي  الــتــدابــري  ـــار  اإط يف  بــاملــواطــنــني 
ملكافحة  العمومية  ال�سلطات  و�سعتها 

جائحة كوفيد19-.
كما اأكدت باملنا�سبة على اأهمية التحلي 

ال�سارم  ــزام  ــت واالل امل�سوؤولية  بــروح 
يف  امل�ساهمة  بغية  الوقاية  بتدابري 
وعدم  اجلائحة،  هذه  انت�سار  من  احلد 
ــذه املــراكــز  ـــرتدد يف الــتــقــرب مــن ه ال
باأعرا�ص  ال�سعور  حالة  يف  ال�سحية 
الفحو�سات  لتلقي  بالفريو�ص  االإ�سابة 

الالزمة.
التي  ورقلة،  واليــة  اأن  االإ�سارة  جتدر 
ت�سنف من بني الواليات االأكرث ت�سررا 
بالعدوى،  االإ�ــســابــات  عــدد  حيث  مــن 
ا�ست�سفائي  �سرير   300 نحو  حت�سي 
بفريو�ص  بامل�سابني  للتكفل  خم�س�ص 
م�ست�سفيات  على  مــوزعــني  ــا،  ــورون ك
ــرت  ــق ــعــود وت ـــة وحــا�ــســي مــ�ــس ورقـــل
مديرية  معطيات  ح�سب  والطيبات، 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

لوؤي.ي 

تعر�ص  حول  االأليمة  االأحداث  تتواىل 
اأ�سخا�ص لل�سقوط اأو االنتحار من اأعايل 
مل  حيث  ق�سنطينة،  مدينة  ج�سور 
من  �ساب  �سقوط  عن  �ساعة   24 مت�ص 
اأعلى ج�سر �سيدي را�سد، لتعرث م�سالح 
�سيخ  جثة  على  اأم�ص  املدنية  احلماية 

من  لل�سقوط  تعر�ص  ال�ّسن  يف  طاعن 
 150 بعلو  القنطرة  بــاب  ج�سر  اأعــلــى 
اأم�ص  وقعت  التي  احلادثة  هي  و  مرت، 
و   ، �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  حدود  يف 
يبلغ  ح.ق(   ( بال�سحية  ــر  االأم يتعلق 
املكان  بعني  متويف  �سنة،   84 العمر  من 

وادي  مــن  جثته  انت�سال  مت  حيث   ،
الّرمال مبحاذاة املكان امل�سمى ال�سليمات 
الثانوية  الوحدة  من  فرق  تدخل  بعد 
باب  املتقدم   املركز  �سليمان،  �سي�ساوي 
بومعزة  املــتــقــدم  واملــركــز  الــقــنــطــرة 
بلدية  املدنية  للحماية  املجيد   عبد 

م�سلحة  اإىل  نقله  ومت   ق�سنطينة، 
اإبن  اجلامعي  بامل�ست�سفى  اجلثث  حفظ 
اجلهات  فاحت  كما   ، ق�سنطينة  بادي�ص 

اأالأمنية حتقيقا حول ظروف احلادثة.

علجية عي�ص

MobiliS@fe خدمة الرقابة االأبوية  ملوبيلي�ص
موبيلي�ص يعلن عن توفري خدمة الرقابة االأبوية MobiliS@fe  على جميع عرو�سه. 
MobiliS@fe  اأحد حلول االإنرتنت التي تتيح لالآباء  وتّعد خدمة الراقبة االأبوية 
من مرافقة اأطفالهم وحمايتهم خطوة بخطوة، مع اأق�سى قدر من امل�ساعدة، وحظر 
االأطفال  مالحة  يجعل  حيث  الأعمارهم.  منا�سبة  الغري  والتطبيقات  املحتويات  كل 
اآمنة، من خالل ربط خطوط الهاتف املحمول اخلا�سة بهم بخطوط  على االإنرتنت 
اآبائهم الذين �سيكون لهم دور امل�سوؤول. بهذه الطريقة، ميكن لالأولياء تطبيق  اأحد 

وتعديل ملفات الت�سفية اخلا�سة باأطفالهم من خالل واجهة .Meetmob  الويب
الراغبني  االآباء  وعلى  �سهًرا،   12 ملدة  �ساحلة    MobiliS@fe االأبوية  الراقبة  خدمة 
مرفوقني  ملوبيلي�ص  التجارية  الوكاالت  من  التقرب  التطبيق  هذا  من  اال�ستفادة  يف 

ببطاقة التعريف الوطنية اخلا�سة بهم.
بهذه اخلدمة، يلتزم موبيلي�ص مبرافقة وتاأمني اال�ستخدامات الرقمية لالأطفال، من 

خالل تقدمي احلل املثايل جلميع االآباء.
ق.و

اأكد وزير املناجم، حممد عرقاب اإمكانية ت�سّكل ال�سباب يف تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخ�ص اال�ستغالل ال�سطحي للمعدن يف اجلنوب مما �سي�سمح 
بالق�ساء على اال�ستغالل الع�سوائي لهذه الرثوة املنجمية.

  

جريدة  مع  اجلمهورية  رئي�ص  اأجراها  التي  الّلقاءات 
الفارط،  جويلية   13 يوم  الفرن�سية   "ليبونيون" 
لعبد  قوية  اإرادة  تربز   ،24 فران�ص  قناة  قبلها  ومن 
الالئقة  ال�سورة  اجلــزائــر  اإعــطــاء  يف  تبون  املجيد 
رئي�ص  �سورة  كانت  حيث  الــدويل،  امل�ستوى  على  بها 
اجلزائر قبل انتخاب "تبون" مدعاة للتندر والفكاهة 
بغياب  الفرن�سي،  االإعالم  يف  واجلزائريني  باجلزائر 
ال�سيا�سي  امل�سهد  عن  بوتفليقة"   " امل�ستقيل  الرئي�ص 
الداخلي واخلارجي بعد مر�سه، يف حني اأبان الرئي�ص 
"تبون" وجها لوجه عن قدرته وبراعته يف خماطبة 
وهي  العاملية،  ال�سحافة  كما  الوطنية  ال�سحافة 
للجزائر  الدبلوما�سي  الدور  لتفعيل  اإيجابية  خطوة 

م�ستقبال.
 ،  24 فــرانــ�ــص  مــع  لقائه  يف  تــبــون  الرئي�ص  اأظــهــر 
مع  التفاعل  على  كبرية  ــدرة  ق ليبنون  وجــريــدة 
موؤكدا  ملمو�ص،  واقعي  بخطاب  الفرن�سية  ال�سحافة 
اأ�سا�ص  على  القرارات  اتخاذ  يف  اجلزائر  �سيادة  على 
خالل  من  للند،  الند  منطق  من  فرن�سا  مع  التعامل 
ملف  ن�سيان  عدم  مع  باملثل،  واملعاملة  ال�سيادة  مبداأ 
العالقة  امللفات  وت�سوية  التاريخية  الوطنية  الذاكرة 
مرة  والأول  اجلزائر  متكنت  اإذ  وفرن�سا،  اجلزائر  بني 
جماجم  ا�سرتجاع  من  اال�ستقالل  منذ  تاريخها  يف 
زعماء املقاومة ال�سعبية الوطنية اجلزائرية، يف حني 
يوجد ملف قيد التفاو�ص حول االأر�سيف اجلزائري 
اإحدى  يف  واأتذكر  فرن�سا،  به  حتتفظ  زالت  ال  الذي 
اللقاءات التي جمعتنا مع وزير املجاهدين احلايل اأنه 
الكليومرتات من  باأن هذا االأر�سيف بطول مئات  ذكر 
اجلزائرية،  الوطنية  بالذاكرة  تتعلق  التي  الوثائق 
على الرغم  مما قام به امل�ستعمر من حرق للعديد من 
اإن  اجلزائر.  من  خروجه  قبل  تدينه  التي  الوثائق 
ملا  املادي  قبل  املعنوي  التعوي�ص  �سرورة  على  التاأكيد 
ارتكبه امل�ستعمر من جرائم يف حق اجلزائريني  يعد 

نقطة حتول يف معاجلة امللف التاريخي.
يف املقابل فاإّن امل�سهد ال�سيا�سي ال يزال ي�سهد تعزيزا 
قدما  وامل�سي  الــراأي  �سجناء  �سراح  اطالق  خالل  من 
هو  االإيجابي  وال�سيء  الد�ستور،  م�سودة  مناق�سة  يف 
وكافة  املدين  املجتمع  ا�سراك  �سرورة  على  التاأكيد 
جاء  مما  وبالرغم  ال�سيا�سية،  العملية  يف  الفواعل 
ال�سحافة  مع  تبون  الرئي�ص  لقاء  يف  اإيجابيات  من 
يتطلعون  اجلزائريني  من  الكثري  ان  اإال  الفرن�سية، 
اأن تعطي دفعا للمعرتك  اإىل خطوات ميدانية ميكن 
ال�سيا�سي، مثل اإعادة انتخاب املجال�ص ال�سعبية ومنها 
املجل�ص ال�سعبي الوطني واملجال�ص الوالئية والبلدية 
على اعتبار اأنها اأخذت �سرعيتها يف عهد نظام �سابق، 
وا�سع  نطاق  على  تزوير  بعمليات  �سمني  ــرار  اإق مع 
كان  حيث  املعار�سة،  ح�سب  املجال�ص  هــذه  �سملت 
وقت  يف  اجلزائر  يف  انطلق  الــذي  ال�سعبي  ــراك  احل
�سابق قد طالب باإعادة انتخابها، وهو ما اأكد الرئي�ص 

تبون على القيام به م�ستقبال.

بقلم: بيزيد يو�شف

الرئي�س تبون وجها لوجه 
مع ال�شحافة الفرن�شية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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