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وزارة التعليم العايل حتدد 12 �سرطا لختيار ممثلي 
خلية تطبيق الربوتوكول ال�سحي

حممد علي 
-------------------

للخلية  االن�ضمام  ���رط��ا  ق�ّضم 
وزارة  ت��ه��ا  ن�����ض��اأ اأ ال��ت��ي  املحلية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
تطبيق   على  ال�ضهر  اأجل  من  م�ؤخرا 
الطلبة  لع�دة  ال�ضحي  الربوت�ك�ل 
التنظيمات  اأوت:   23 ب��ت��اري��خ 
ركزت  الذي  ال�قت  ففي  الطالبية، 
االإقامة  �رط  على  ال��ضاية  فيه 
ح�ض�ر  واإج��ب��اري��ة  بالعا�ضمة 
االج��ت��م��اع��ات،  ال��ع��ام يف  االأم���ن 
من  اأبعد  التنظيمات  بع�ض  رافعت 
الذي  االأقدمية  ب�رط  مطالبة  ذلك 
اأوال،  ي��ضع  اأن  املفرو�ض  من  كان 
االأقدمية  معيار  على  التاأكيد  الأن 
الذي  العام  الأمينها  �ضي�ضمح  كان 
نقابية  وخ��ربات  م��ه��ارة  اكت�ضب 
اجليد  والت�ضيري  االأف�����ض��ل  تقدمي 
الدافعية  عنه  ينتج  ما  وه�  لل��ضع، 
وال�ضهر على  الربوت�ك�ل  اإدارة  يف 
اجلديدة،  املنظمات  بخالف  تطبقيه 
تعرف  االأم�ض وال  وليدة  تعترب  التي 
ا�ضمها،  اإال  النقابية  املمار�ضة  من 
االإدارة،  يف  مهارة  اأية  تك�ضب  وال 
ببطاقة  يتعلق  االأمر  هل  مت�ضائلن 

االإقامة؟ �ضهادة  اأو  االإقامة 
العام  االأمن  قال  ال�ضدد،  هذا  ويف 
ال�طنية  املنظمة  الطالبي  للتنظيم 

ي�ضتحيل  ن��ه  اأ اجلزائرين  للطلبة 
 .12 اأ�ضل  من  ممثلن  على  االتفاق 
التنظيمات  ل��دى  م��ع��روف  وه��ذا 
يف  املنطق  اأن  م���ؤك��دا  الطالبية، 
ُي�ضند  املفرو�ض  من  كان  االختيار 
ويف  اأنه  كا�ضفا  االأقدمية،  ح�ضب 
طرف  من  م�ض�ؤولن  مع  ات�ضال 
على  التاأكيد  مت  فقد  ال��ضاية 
االأمن  وح�ض�ر  بالعا�ضمة  االإقامة 
االجتماعات  اإىل  بالنظر  ال��ع��ام 
اأي�ضا  مرّكزا  تعقد،  التي  الي�مية 
لدى  العام   االأم��ن  م�ضت�ى  على 
اجلبن،  ل��ه  ي��ن��دى  ال��ذي  البع�ض 
متثيلهم.  ًذا  اإ للبع�ض  كيف  مت�ضائال 
حممد  تقا�ضم  ال�ضياق،  ذات  يف 
وطني  مكتب  ع�ض�  ح���داد  مل��ن 
اجلزائرين  للطلبة  ال�طني  جتمع 
العام  االأم��ن  مع  النظرة  "لريال" 
ن���ه م��ن غري  اأ ال�����ض��اب��ق، م���ؤك��دا 
االإقامة  على  اال�ضتناد  امل�ضنف 
تنظيمات  واإق�ضاء  االأقدمية  بدل 
ك�ن  فقط؛  بتنظيمن  واالكتفاء 
واأر�ضية،  نظر  وجهة  له  تنظيم  كل 
يقدم  اأن  اآخر  تنظيم  الأي  ميكن  ال  ْذ  اإ
من�ها   ..... معهم  الت�ض�رات  نف�ض 
قبل  من  اعتمادهم  مت  دام  ما  ن��ه  اأ
فيجب  ال��ضية  وال�زارة  الداخلية 
بعيد  غري  للكل.  احل�ض�ر  يك�ن  اأن 
�ريبلي  فاحت  قال  اأي�ضا،  ذلك  عن 

اجلزائرية  الطالبية  املنظمة  رئي�ض 
ب��ال��ت��ح��ري��ر   ات�����ض��ال  يف  احل����رة، 
اجلميع  ي�ضع  القان�ن  اأن  الي�مية، 
يف  ون��ح��ن  واح���دة  م�ضافة  ع��ل��ى 
�ضد  نقف  وكطلبة  عاملية،  اأزم��ة 
تعلق  ف��اأي  امل�ضكل،  اجلائحة  هذه 
جائحة  لدينا  االأقدمية....   اأو  باخلربة 
وهناك  جتاوزها  اأج��ل  من  نتكاثف 
االختيار،  عملية  ي�ضبط  قان�ن 
لت�ضهيل  فهي  االإقامة  ق�ضية  وعن 

فقط. الت�اجد  عملية 
 

العام  االأم��ن  نائب  قال  جهته،  من 
على  اأن  عليت�ضة،   نذير  "للريال" 
فمن  ال��ت��ن��ازل،  ال��ع��ام��ن  االأم��ن��اء 
الي�مي  احل�ض�ر  ظ��رف  ميلك  ال 
لغريه  مكانه  ترك  عليه  والت�اجد 

يخدم  ملا  اأخرى  تنظيمات  وتزكية 
�رطي  وع���ن  ال��ع��ام.  ال�����ض��ال��ح 
اإن  املتحدث  ذات  ق��ال  االخ��ت��ي��ار، 
التنظيمات  حتى  ن��ه  اأ يعلم  الكل 
امتداد  لها  كان  اجلديدة  الطالبية 
واأن  لها  و�ضبق  �ضابق  تنظيمي 
وه�  اأخ��رى،  تنظيمات  يف  كانت 
واخلا�ض،  العام  لدى  معروف  ه�  ما 
�ضيمثالن  اللذين  التنظيمن  مطالبا 
بالتحدث  ال��ط��الب��ي��ة  احل���رك���ات 
اال�ضم  ولي�ض  التنظيمات  با�ضم 
الذي  الظه�ر  وح��ب  ال�ضخ�ضي 
على  وال��ع��م��ل  البع�ض  ينتهجه 
مبا�رة،  امل�ضتجدات  ك��ل  تقدمي 
التحدث  دون  معهم  لقاء  اأي  بعد 
على  �ضيق�ضي  ما  وه��ذا  با�ضمه، 

وفقط. ال�ضمه  للتنظيم  امليل 

العام، لختيار ممثلني اثنني  بالعا�سمة واحل�سور الإجباري لالأمني  العلمي الإقامة  التعليم العايل والبحث  ا�سرتطت وزارة 
الذي  الأمر  وهو  ال�سحي،  الربوتوكول  وتطبيق  ملتابعة  اإن�ساوؤها  مت  التي  املحلية،  اخللية  يف  طالبيا  تنظيما   12 اأ�سل  من 

متثيلهم. لتو�سيع  واإق�ساء  من�سف  غري  البع�س  اعتربه 

ا�سرتطت الإقامة بالعا�سمة واحل�سور اليومي لالأمني العام

 

ال�سوؤون الدينية ُتطلق 
حملة وطنية مل�ساندة 

الأطقم الطبية
حملة  اإطالق  واالأوقاف  الدينية  ال�ض�ؤون  وزارة  تعتزم 
تكافح  التي  الطبية  االأط��ق��م  مع  ت�ضامنية  وطنية 
بلمهدي  ال�زير  واأعلن  ؛   البالد  يف  ك�رونا  فريو�ض 
العلمية،  ال�طنية  الندوة  هام�ض  على  األقاها  كلمة  يف 
االأطباء  مع  للت�ضامن  حملة  باإطالق  �ضيق�م  “قطاعه  اأن 
فريو�ض  ملكافحة  امليدان  يف  جبارا  عمال  ي�ؤدون  الذين 
وال�ق�ف  اجلميع  جتند  اإىل  يحتاج  عدوا  لك�نه  ك�رونا 
باأن  املتحدث  ودعمها”.واأ�ضار  الفئة  هذه  جانب  اإىل 
الن�ضح  بتقدمي  باملنا�ضبة  �ضيق�م�ن  االأمة  واأئمة  العلماء 
ال�قائية  االج��راءات  كافة  التخاذ  امل�اطنن،  وت�جيه 
الهالك. من  الب�رية  النف�ض  حماية  ق�ضد  لالزمة 

اللجنة  عمل  باأن  امل�ض�ؤول  اأو�ضح  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
يتمثل يف م�اكبة جميع مراحل تط�ر  للفت�ى  ال�زارية 
القراآنية  والن�ض��ض  يت�افق  مبا  وت�جيهه  املجتمع 
ال  �ر،  كل  من  حلمايته  ال�ضعي  و  النب�ية  ال�ضنة  و 
تف�ضى  الذي  ك�رونا  فريو�ض  وباء  مكافحة  يف  �ضيما 
من  اللجنة،  ذات  به  تق�م  الذي  الدور  مربزا  البالد،  يف 

ك�رونا. وباء  م�اجهة  يف  للمجتمع  مرافقتها  خالل 
ق/و

خالل الثالثي الثاين من ال�سنة اجلارية

معاجلة اأكرث من 56 األف ق�سية جنائية 
متت  جنائية  ق�ضية   56000 من  اأكرث 
ال�رطة  م�ضالح  قبل  من  معاجلتها 
ال�ضنة  من  الثاين  الثالثي  خ��الل 
بيان  ب��ه  اأف���اد  م��ا  ح�ضب  اجل��اري��ة، 

ال�طني.  لالأمن  العامة  للمديرية 
مبكافحة  املتعلقة  ح�ضيلتها  ففي 
العامة  املديرية  "�ضجلت  اجلرمية، 
اخت�ضا�ض  باإقليم  ال�طني  لالأمن 
خالل  ق�ضية،   56530 م�ضاحلها 
 ،2020 �ضنة  من  الثاين  الثالثي 
ح��ي��ث جن��ح��ت ب��ف�����ض��ل م���رده��ا 
والتقنيات  املتخ�ض�ض  الب�ري 
البحث  يف  امل�ضتعملة  احل��دي��ث��ة 
اجلنائية  الق�ضايا  حل  من  اجلنائي 

م�ضتبها   55074 فيها  ت�رط  التي 
امل�ضدر. نف�ض  ح�ضب  فيه"، 

جرائم  الق�ضايا  ه��ذه  وتت�ضدر 
 18447 ب�  باالأ�ضخا�ض  امل�ضا�ض 
تتعلق  ق�ضية   15335 ق�ضية، 
و10677  باملمتلكات،  بامل�ضا�ض 
امل�روع  غري  االجتار  تخ�ض  ق�ضية 
ترتبط  ق�ضية   6565 و  باملخدرات، 

العم�مي. بامللك  بامل�ضا�ض 
ق�ضية   3241 م��ع��اجل��ة  مت��ت  ك��م��ا 
و  االقت�ضادية،  ب��اجل��رائ��م  تتعلق 
�ضمن  تندرج  ق�ضية  و1546  املالية 
ق�ضية   719 و  ال�ضيربانية  اجلرائم 

البيان. ي�ضيف  عامة،  اآداب 

خلية  رئي�ض  باملنا�ضبة،  واأو�ضح  
باملديرية،  وال�ضحافة  االت�ضال 
اأعمر،  لعروم  لل�رطة  االأول  العميد 
حجم  "تعك�ض  امل�ضجلة  النتائج  اأن 
ال�رطة  مل�ضالح  اال�ضتباقي  العمل 
اجلرمية  مكافحة  يف  بحزم  لل�ق�ف 
يف  جه�دها  مع  اأن�اعها،   ب�ضتى 
من  للحد  ال�قائية  التدابري  تطبيق 
وحم��ارب��ة  ك���رون��ا  وب��اء  انت�ضار 

امل�ضاربة".
وبخ�ض��ض  اآخ����ر،  ���ض��ي��اق  ويف 
احلد  يف  االم��ن  م�ضالح  م�ضاهمة 
العاملي،  ك�رونا  وب��اء  تف�ضي  من 
"حمالت  اأن  امل�����ض���ؤول  ذات  اأك��د 

بها  تق�م  التي  املتكررة  الت�عية 
الرتاب  عرب  ي�ميا  ال�رطة  م�ضالح 
للم�اطنن  وامل���ج��ه��ة  ال���ط��ن��ي، 
واأ���ض��ح��اب امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 
قيمة  ه��ي  وال��ن��اق��ل��ن  واحل��رف��ي��ن 
من  املبذول  ال�قائي  للجهد  م�ضافة 
وال�ركاء  املحلية  ال�ضلطات  طرف 
يف  الفعلية  للم�ضاهمة  امليدان،  يف 
باالإ�ضافة  ال�باء،  انت�ضار  من  احلد 
التعقيم  عمليات  يف  امل�ضاركة  اإىل 
واالأح��ي��اء  وال�����ض���ارع  بال�ضاحات 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة مب���ا ي��ع��زز ال�����ض��ح��ة 

لعم�مية". ا
ق/و

تدمري �سبع قنابل تقليدية 
ال�سنع بتب�سة

ال�ضعبي،  ال�طني  للجي�ض  مفارز  ودمرت  ك�ضفت 
ما  ح�ضب  ال�ضنع،  تقليدية  قنابل  �ضبع  بتب�ضة، 

ال�طني. الدفاع  ل�زارة  بيان  اأورده 
االإره��اب،  مكافحة  اإط��ار  "يف  البيان:  يف  وجاء 
ال�ضعبي،  ال�طني  للجي�ض  مفارز  ودمرت  ك�ضفت 
2020، �ضبع  )07( قنابل تقليدية  17 ج�يلية  ي�م 
بتب�ضة  ومت�ضيط  بحث  عملية  اإثر  وذلك  ال�ضنع، 

اخلام�ضة". الع�ضكرية  بالناحية 
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإط��ار  ويف 
ال�ضعبي  ال�طني  للجي�ض  م��ف��رزة  "حجزت 
بالناحية  بب�ضار  احل��دود  حر�ض  مع  بالتن�ضيق 
الكيف  من  معتربة  كمية  الثالثة،  الع�ضكرية 
كيل�غراما،  و)52(   )02( بقنطارين  تقدر  املعالج 
ال�طني  للجي�ض  اأخرى  مفرزة  حجزت  حن  يف 
ال�طني  االأمن  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي 
بالناحية  الب�اقي  باأم  مهل��ضا  قر�ضا   )1798(

اخلام�ضة". الع�ضكرية 
ال�طني  للجي�ض  مفارز  "اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
الع�ضكرية  بالناحية  جانت  من  بكل  ال�ضعبي 
الع�ضكرية  بالناحية  خمتار  باجي  وبرج  الرابعة 
وحجزت  اأ���ض��خ��ا���ض،   )06( �ضتة  ال�ضاد�ضة 
 )02( ودراجتن  الدفع  رباعيتي   )02( �ضيارتن 
وع�ر  كهربائية  م�لدات   )09( وت�ضع  ناريتن 
من  اأكيا�ض   )03( وثالثة  �ضغط  مطارق   )10(
عنا�ر  حجز  كما  الذهب،  وخام  احلجارة  خليط 
الع�ضكرية  بالناحية  بتيارت  ال�طني  ال��درك 
بدون  �ضيد   )01( وبندقية   )01( م�ضد�ضا  الثانية 

رخ�ضة".
تهريب  حماوالت  اإحباط  "مت  مت�ضل،  �ضياق  يف 
الطارف  من  بكل  ال�ق�د  من  ل��رتات   )2804(
الع�ضكرية  بالناحية  اأه��را���ض  و�ض�ق  وتب�ضة 
مهاجرين   )05( خم�ضة  ت�قيف  مت  فيما  اخلام�ضة، 
بتلم�ضان  خمتلفة  جن�ضيات  من  �رعين  غري 

الثانية". الع�ضكرية  بالناحية 
ق/و

وفاة 7 اأ�سخا�س واإ�سابة اأزيد من 323 اآخرين بجروح خالل ال48 �ساعة الأخرية
واأ�ضيب  حتفهم  اأ�ضخا�ض   7 لقي   
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ����رون   323
تدخال   114 اث��ر  ،ع��ل��ى  اخل��ط���رة 
وق�ع  نتيجة  املدنية  احلماية  ل�حدات 
من  واليات  عدة  عرب  مرور  ح�ادث 
االأخرية.  �ضاعة   48 ال  خالل  ال�طن 
املدنية. احلماية  مل�ضالح  بيان  اأفاد  كما 

ب���الي��ة  ح�ضيلة  ث��ق��ل  اأ و�ضجلت 
احل���ادث  ت�ضببت  حيث  االأغ����اط 
واإ�ضابة  اأ�ضخا�ض   03 مقتل  يف 
ذاته. امل�ضدر  ح�ضب  بجروح،  05اآ 

املتعلقة  الن�ضاطات  يخ�ض  وفيما 
ب��ال���ق��اي��ة م��ن ان��ت�����ض��ار ف��ريو���ض 
ذات  ق��ام��ت  ك�فيد19-  ك���رون��ا 
عرب  ال��ف��رتة  نف�ض  خ��الل  ال���ح��دات 
 284 ب  ال���ط��ن��ي  ال����رتاب  ك��اف��ة 
امل�اطنن  لفائدة  حت�ضي�ضية  عملية 
وتذكرهم  حتثهم  ال�اليات  كافة  عرب 
ال�ضحي،  احلجر  ق�اعد  احرتام  على 
باالإ�ضافة  االجتماعي  التباعد  وكذا 
تعقيم  عملية   274 ب  القيام  اإىل 
من�ضاآت  من  ال�طن  واليات  كل  عرب 

املجمعات  وخا�ضة  عم�مية  وهياكل 
الغر�ض  ولهذا  وال�ض�ارع.  ال�ضكنية 
للحماية  العامة  املديرية  خ�ض�ضت 
1359ع�ن  العمليتن  لهاتن  املدنية 
 184 و  الرتب  مبختلف  مدنية  حماية 
�ضاحنة   147 و  اإ���ض��ع��اف  ���ض��ي��ارة 
اأمنية  اأجهزة  �ضع  و  اإىل  باالإ�ضافة 
لغر�ض  لالإقامة  اثنن  مكانن  لتغطية 
ذات  ي�ضيف  اجلزائر،  ب�الية  �ضحي 
احلماية  م�ضالح  تدخلت  البيان.كما 
حرائق   05 اإخماد  اأج��ل  من  املدنية 

البليدة  تب�ضة،  اجل��زائ��ر،  ب���الي��ات 
�ضطيف  والي��ة  و  بلعبا�ض  و�ضيدي 
�ضقة  يف  ن�ضب  حريق  ت�ضبب  اأي��ن 
الدهام�ضة  ببلدية  م�ضكنا   90 بحي 
�ضطيف  ب�الية  الكبرية  عن  بدائرة 
من  يعان�ن  اأ�ضخا�ض   07 اإ�ضابة  يف 
وحدات  التنف�ض.وقامت  يف  �ضع�بة 
اأ�ضخا�ض   04 بانت�ضال  املدنية  احلماية 
م��ت���ف��ن غ��رق��ا ب���الي��ت��ي ت��ي��ارت 

ذاته. امل�ضدر  ح�ضب   ، و�ضكيكدة 
ق/و



بدًءا من ال�سهر القادم

بنكان يطرحان منتجات اإ�سالمية ل�ستقطاب 
اأموال ال�سوق املوازية

لوؤي ي
--------------------
عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  قال 
اأّنه يجب على قطاع  الرحمان، 
ي�ضاهم يف مت�يل كل  اأن  املالية 
يف  ت�ضاهم  التي  املعامالت 

النه��ض باالقت�ضاد ال�طني.
اال�ضترياد  اأّن  ال�زير  وك�ضف 
ثروات  علينا  �ضّيع  املقّن  غري 
رب���ع  خمتلف  يف  وط��ن��ي��ة 
هدف  اأّن  ال�زير  واأكد  ال�طن، 
ال�ضناعة  مت�يل  ه�  القطاع 
ال�طني.   واملنت�ج  واال�ضتثمار 
ت�ريح  يف  املالية  وزير  واأكد 
االأوىل،  االإذاع���ي���ة  ل��ل��ق��ن��اة 
بخ�ض��ض البن�ك باخلارج قال 
بن�ك  ت�فري  اإىل  نهدف  "ال  اأنه 
جزائرية باخلارج فقط من اأجل 
�ضيك�ن  اأّن��ه  واأك��د  ت�فريها"، 
البن�ك  بخ�ض��ض  جديد  هناك 
نهاية  قبل  باخلارج  اجلزائرية 

ال�ضنة اجلارية.
اإّن  الرحمان  عبد  بن  واأ���ض��ار 
الطرق  بكل  �ضيعمل  قطاعه 
امل�ضدرين،  ومرافقة  مل�ضاعدة 
كل  رقمنة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
املكاتب ومفت�ضيات ال�رائب. 
عبد  بن  قال  اأخرى،  جهة  ومن 
ال�ضي�لة  نق�ض  اإّن  الرحمان، 
تراكمات  نتيجة  ه���  ال��ي���م 
بن  واأك��د  �ضابقة.  ممار�ضات 
لديه  القطاع  اأن  الرحمان،  عبد 

البن�ك  يف  امليكانزمات  كل 
تبيي�ض  لعمليات  للت�ضدي 
االأم�ال. واأ�ضار ال�زير يف ذات 
ال�ضياق "�ضنعمل على اإ�ضالح 
علينا  ويجب  عميق،  م�ريف 
حتقيق �ضفافية مالية مطلقة يف 

بن�كنا".
امل��ال��ي��ة يف  اأف�����اد وزي����ر  و 
على  �ضحفية  ت�ريحات 
االأول  ال�زير  اجتماع  هام�ض 
االجتماعين  ال�����رك��اء   م��ع 
جلنة  الإن�ضاء  واالقت�ضادين 
احلماية املكلفة بتقييم تداعيات 
االقت�ضاد  على  ك�رونا  وباء  
االإ�ضالمية  "املالية  اأن  ال�طني، 
�ضدور  منذ  حقيقة  اأ�ضبحت 
املحدد  اجل��زائ��ر  بنك  ن��ظ��ام  
للعمليات املتعلقة بها ولق�اعد 
بنكن    " اأن  م�ضيفا  ممار�ضتها" 
هنا  من  �ضيق�مان  عم�مين 
املقبل،  ال�ضهر  غ��اي��ة  واإىل 
بت�فري منتجات مالية اإ�ضالمية  
املن�ض��ض  لل�روط  م�افقة 

عليها".

االإ�ضالمية  املالية  على  ويعّ�ل 
املالية  ال�ضي�لة  ال�ضتقطاب 
يف  املتداولة  تلك   او  املكتنزة 
عن  ف�ضال  امل���ازي��ة  ال�ض�ق 
االأث��ار  تخفيف  يف  امل�ضاهمة 
االقت�ضادية  جلائحة ك�رونا يف 
اجلزائر، من خالل تقدمي قرو�ض 
بدون ف�ائد ل�ضالح املتعاملن،  

ح�ضب بن عبد الرحمان.
ويف نف�ض ال�ضياق، حث ال�زير 
خا�ضة  ب��ن���ك  اإن�����ض��اء  على 
اأجل   من  ج��زائ��ري  براأ�ضمال 
اأم�ال  ا�ضتقطاب  يف  امل�ضاهمة 
وا�ضتعادة  امل���ازي  االقت�ضاد 
الثقة بن امل�اطنن  وحميطهم 

االإداري واملايل.
بن�كا  نر  "مل  قائال:  و���رح 
وطنية خا�ضة منذ اأكرث من 15 
بن�ك  اإن�ضاء  ن�ضجع على  �ضنة. 
خا�ضة براأ�ضمال جزائري والتي 
�ضتحظى بكل الت�ضهيالت من 

طرف احلك�مة".
وعن اإن�ضاء جلنة احلماية املكلفة 
ك�رونا  وباء  تداعيات  بتقييم 

اأ�ضار  ال�طني،  االقت�ضاد  على 
على  �ضتعمل  اأن��ه��ا  ال���زي��ر 
املتعاملن  احتياجات  �ضبط 
من  املت�ررين  االقت�ضادين  
امل�ارد  تخ�ضي�ض  قبل  ال�باء 
لتنفيذ  �ضت�جه  التي  املالية 
االقرتاحات،  التي �ضُتعتمد من 

جميع االأطراف.
ويف هذا االإطار، اأكد باأن الت�جه 
انفراد  بعدم  يق�ضي  اجلديد 
بالقرار حيث لن يعتمد  الدولة 
اأي تدبري بدون اإ�راك ال�ركاء 

االجتماعين واالقت�ضادين.
وعرب بن عبد الرحمان من جهة 
بخ�ض��ض  تفاوؤله  عن  اأخرى 
انتعا�ض امل�ؤ�رات  االقت�ضادية 
ال�ضدا�ضي  خالل  للبالد  املالية 
 2020 اجل��اري  للعام  الثاين 
معظم  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ح��ي��ث 
النم�  ع�دة  تت�قع  الدرا�ضات 
يف االقت�ضاديات الكربى، مثل 
وه�  الفرتة،  ه��ذه  يف  ال�ضن 
على  جيد  اأث��ر  له  �ضيك�ن  ما 

االقت�ضاد ال�طني.
االأزمة  هذه  باأن  اعترب  اأنه  غري 
املنت�ج  لتثمن  فر�ضة  متثل 
تناف�ضيته  وحت�ضن  ال�طني 
ال�ضيما واأن معظم الدول تتجه 
اأن�ضطتها  ت�طن  اإع��ادة  نح� 
نقلها  حركة  بعد   ال�ضناعية، 
اإىل خارج دولها االأ�ضلية )بحثا 
عن اليد العاملة الرخي�ضة( يف 

العق�د املا�ضية.

من املقرر اأن يطرح بنكان عموميان منتجات مالية اإ�سالمية يف غ�سون ال�سهر املقبل، ل�ستقطاب ال�سيولة املالية املكتنزة 
اأو تلك  املتداولة يف ال�سوق املوازية.
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احلكومة تعمل على �سمان اإدارة جيدة 
للتوافد الكبري للمر�سى 

على امل�ست�سفيات

دعا اإىل اليقظة، جراد:

اىل  جراد  العزيز  عبد  االول  ال�زير  دعا 
�ضجلها  التي  الن�ضب  اأم��ام  "اليقظة" 
على  تعمل  الدولة  اأن  م�ؤكدا  ال�باء، 
و  امل�اطنن"  معاناة  من  "التخفيف 
الكبري  للت�افد  جيدة"  "اإدارة  �ضمان 

للمر�ضى على امل�ضت�ضفيات.
اإ�ضماعيل  الربوفي�ض�ر  تن�ضيب  ومت 
ك�زير  اجل��دي��دة  مهامه  يف  م�ضباح 
امل�ضت�ضفيات  باإ�ضالح  مكلف  منتدب 
لدى وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح 

امل�ضت�ضفيات.
كلمة  يف  ج��راد  اأك��د  املنا�ضبة  بهذه 
مقت�ضبة اأن هذا التن�ضيب يهدف خا�ضة 
التكفل  يف  �ريعة"  "وترية  حتقيق  اإىل 
عام  ب�ضكل  ال�ضحي  القطاع  مب�ضاكل 
منذ  اخلطرية"  "التط�رات  وك��ذل��ك 
اأ�ضب�عن اإىل ثالثة اأ�ضابيع املا�ضية من 

وباء ك�رونا.
واأ�ضاف "نحن جميعا معكم ومع جميع 
تن�ضيق ق�ي،  للعمل كهيئة يف  االأطباء 
من  ال�ضحة  ووزارة  ال�الة  مع  ال�ضيما 
ال�روع يف خطة  و  جماعي  اأجل عمل 
جديدة يجب �رحها للم�اطنن" م�ضيفا 
واجباتها  اأبدا عن  تتهرب  "الدولة ال  اأن 

جتاه امل�اطنن".
ودعا جراد، يف ذات ال�ضياق اإىل "اليقظة" 
اأمام الن�ضب التي �ضجلها ال�باء، م�ؤكدا  

من  "التخفيف  على  تعمل  الدولة  اأن 
"اإدارة  �ضمان  و  امل�اطنن"  معاناة 
على  للمر�ضى  الكبري  للت�افد  جيدة" 

امل�ضت�ضفيات.
م�ضباح  الربوفي�ض�ر  قال   ، جانبه  من 
االأهمية  يعك�ض  التن�ضيب  ه��ذا  اإن 
يف  العليا  ال�ضلطات  ت�ليها  ال��ت��ي 
واإ�ضالحه  ال�ضحي  للقطاع  ال��ب��الد 
اإ�ضالح  اأن  اإىل  امل�اطن، م�ضريا  ل�ضالح 
"االإ�ضالح  اإىل  يهدف  امل�ضت�ضفيات 

العميق" لهذا القطاع.
وعاجل  "مهم  االإ�ضالح  هذا  اأن  واأك��د 
اأن  اإىل  م�ضريا  للقطاع،  و�روري" 
"هدفنا ه� �ضمان اخلدمة العامة وحماية 
جميع اجلزائرين من خالل تقدمي رعاية 

جيدة لهم".
عن  قد  اجلمه�رية  رئي�ض  اأن  يذكر 
الربوفي�ض�ر  ال��ف��ارط  اخلمي�ض  ي���م 
يف  االخ�ضائي  م�ضباح،  ا�ضماعيل 
وزير  من�ضب  يف   ، املعدية  االأمرا�ض 
امل�ضت�ضفيات  باإ�ضالح  مكلف  منتدب 
لدى وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح 
ي�ضتغل  كان  اأن��ه  علما  امل�ضت�ضفيات، 
لالأمرا�ض  اال�ضت�ضفائية  امل�ؤ�ض�ضة  يف 
�ضابقا  القطار  فلي�ضي"  "الهادي  املعدية 

باجلزائر العا�ضمة.
ل�ؤي ي

اإجالء التون�سيني واجلزائريني املقيمني 
يوم الأربعاء القادم

عرب املعرب احلدودي اأم الطبول

اإ�سراب العمال يت�سبب يف ا�سطرابات 
   " يف حركة النقل بـ"ايتوزا

�ضبكة  يف  النقل  حركة  اأم�ض  �ضهدت 
�ضبه  و  احل�����ري  النقل  م�ؤ�ض�ضة 
اختالالت،  العا�ضمة  للجزائر  احل�ري 
املكتب  اتخذه   اإ���راب  ق��رار  ب�ضبب 
املكلف  ح�ضب  للم�ؤ�ض�ضة  النقابي 
باالت�ضال بذات امل�ؤ�ض�ضة اأح�ضن عبا�ض.

"م�ؤ�ض�ضة  اأن  امل�ضدر  نف�ض  اأو�ضح  و 
احل�����ري  �ضبه  و  احل�����ري  ال��ن��ق��ل 
م�ضتخدميها،  تعلم   العا�ضمة  للجزائر 
منذ  اختالالت  ت�ضهد  قد  �ضبكتها  ان 

انطالق اأول رحلة �ضباح اأول اأم�ض.
وذلك ب�ضبب قرار اتخذه املجل�ض النقابي 
للعمال  العام  لالحتاد  التابع  للم�ؤ�ض�ضة 

اجلزائرين، ب�ضن اإ�راب ابتداء من ي�م 
اأم�ض.

التي با�رتها  "املفاو�ضات  اأن  اأ�ضاف  و 
املديرية العامة مل�ؤ�ض�ضة النقل احل�ري 
العا�ضمة،  للجزائر  احل�ري  و�ضبه 
لهذا  ايجاد حل  اجل  من  ي�لي�   14 منذ 
لهذا  "و  نتيجة".  الأي  ُتف�ِض  مل  النزاع 
�ضبه  و  النقل احل�ري  م�ؤ�ض�ضة  تعتذر 
لزبائنها  العا�ضمة   للجزائر  احل�ري 
عن اأي ازعاج قد يحدث". اإال اأنه ح�ضب 
نف�ض امل�ضدر، �ضيتم �ضمان نقل اأع�ضاء 

ال�ضلك الطبي ب�ضفة عادية.
ل�ؤي ي

بعد تعرثرّ حل النزاع  

اأعلنت ال�ضفارة الت�ن�ضية باجلزائر اأنها تعتزم 
واجلزائرين  للت�ن�ضين  اإجالء  بعملية  القيام 
بت�ن�ض  املقيمن  و  ت�ن�ضين  من  املتزوجن 
ي�م 22 ج�يلية 2020 على ال�ضاعة ال�ضابعة 

�ضباحا عرب املعرب احلدودي ام الطب�ل.
واأكدت ال�ضفارة يف بيانها، اأنه على الراغبن 
باحلجز  القيام  العملية  بهذه  الت�ضجيل  يف 
املن�ض�رة  النزل  بقائمة  التقيد  مع  الفندقي 
احلجز  م��ن  ن�ضخة  اإر���ض��ال  و  بال�ضفحة 
املقيم  بطاقة  و  ال�ضفر  ج�ازات  و  الفندقي 
االلكرتوين  الربيد  على  بت�ن�ض  االأجنبي 

. ambtnijlaa2020@gmail.com
من  معفى  ال�الدين  اأحد  اأن  االإ�ضارة  وجتدر 
احلجر ال�ضحي االإجباري بالنزل مع االلتزام 
باحلجر ال�ضحي الذاتي اذا كان مرافقا الأبنائه 

دون �ضن 12 �ضنة.
الت�ن�ضية،  اجلمه�رية  رئي�ض  واأ���ض��دى 
ال�ض�ؤون  ل�زير  تعليماته  �ضعيد،  قي�ض 
اخلارجية الت�ن�ضي، ن�ر الدين الري، للع�دة 

بالت�ن�ضين العالقن يف اجلزائر.
الت�ن�ضية،  اجلمه�رية  رئا�ضة  بيان  يف  وجاء 
يتابع رئي�ض اجلمه�رية قي�ض �ضعيد باهتمام 
خمتلف  يف  الت�ن�ضية  اجلالية  اأو�ضاع  كبري 

املدن خارج حدود ال�طن.
بقن�ضل  ال�ضدد  هذا  يف  االت�ضال  مت  وقد 
اإيالء  على  احلر�ض  ملزيد  عنابة،  يف  ت�ن�ض 

االأهمية الالزمة مل�ضتحقيها.
واأ�ضار بيان الرئا�ضة الت�ن�ضية، اأن ال�ضلطات 
لكل  امل�ضاعدة  يد  ملد  جهد  اأي  تدخر  مل 

الت�ن�ضين يف اجلزائر وحتى خارجها.
ل�ؤي/ي

تقرير بريطاين يحذر من انعكا�سات اأزمة النفط على ميزانية 
اجلزائر

ت�����ق����ع ت���ق���ري���ر مل��ج��ل��ة 
الربيطانية  »اإيك�ن�مي�ضت« 
يف  النفط  ع�ر  انتهاء  قرب 
ت�ضهد  التي  العربية،  ال��دول 
نتيجة  م�ضب�قة  غ��ري  اأزم���ة 
الناجم  اخلام،  اأ�ضعار  انخفا�ض 

عن تداعيات جائحة ك�رونا.
وتناول تقرير املجلة، التي تهتم 
بال�ض�ؤون االقت�ضادية، اأو�ضاع 
اإيران،  واأي�ضا  العربية  البلدان 
على  الطلب  تراجع  ظل  يف 
اخل���ام، وت��اأث��ريات ذل��ك على 
التي  ال���دول  ه��ذه  ميزانيات 

بداأت تتقل�ض �ضيئا ف�ضيئا.
باجلزائر  مثال  التقرير  و�رب 
التي قال اإن ميزانيتها حتتاج اأن 
ي�ضل �ضعر برميل النفط لنح� 
التعايف،  اأجل  من  دوالرا   157
ن�ضبيا،  االأف�ضل  مقارنة بعمان 
اإىل  بحاجة  اأي�ضا  ولكنها 
دوالرا  ل�87  االأ�ضعار  و�ض�ل 

للربميل.
الت�قعات  فت�ضري  الك�يت  اأما 
يف  ال��ع��ج��ز  ن�ضبة  اأن  اإىل 
ت�ضل  قد  العام  لهذا  م�ازنتها 

ي�اجه  فيما  امل��ئ��ة،  يف  ل�40 
نتيجة  ح���ادة  اأزم���ة  ال��ع��راق 
واحتمال  االإي��رادات  انخفا�ض 
لتخفي�ض  احل��ك���م��ة  جل����ء 
روات���ب امل���ظ��ف��ن، م��ن اأج��ل 
م�اجهة االأزمة، ح�ضب التقرير.
اأن احلال ال  وي�ضري التقرير اإىل 
ال�ضع�دية  يف  كثريا  يختلف 
نتيجة  ب�ضدة«  »ت�ررت  التي 
النفط  اأ���ض��ع��ار  ان��خ��ف��ا���ض 
ا�ضطرها  مما  ك�رونا،  وجائحة 
جديدة  ���رائ��ب  فر�ض  اإىل 
وا�ضتخدام جزء من احتياطاتها 

املالية لتغطية االإنفاق.
تك�ن  اأن  يت�قع  وباملقابل 
بالن�ضبة  وطاأة  اأقل  التاأثريات 
الأنهما  واالإم������ارات  لقطر 
�ضخمة  �ضناديق  متتلكان 

للرثوة ال�ضيادية.
لكن مع ذلك، يرجح التقرير اأن 
التعاون  جمل�ض  دول  ت�ضتنزف 
البالغة  احتياطاتها  اخلليجي 
بحل�ل  دوالر   ت��ري��ل��ي���ين 
ت�قعات  ح�ضب   ،2034 ع��ام 

�ضندوق النقد الدويل.

على  التبعات  تقت�ر  ول��ن 
تقرير  يرى  اإذ  النفطية،  الدول 
اأن  »اإيك�ن�مي�ضت«  جملة 
مثل  املجاورة  العربية  ال��دول 
م�ر واالأردن ولبنان �ضتك�ن 
انخفا�ض  من  املت�ررين  اأكرب 

واردات دول املنطقة النفطية.
�ضت�ضعر  الدول  اأن هذه  وي�ؤكد 
منذ  تعتمد  الأنها  اأي�ضا،  باالأمل 
جريانها  على  ط�يلة  ف��رتة 

النفطين لت�ضغيل م�اطنيها.
التح�يالت  قيمة  اأن  وي�ضيف 
 10 م��ن  اأك���رث  تبلغ  امل��ال��ي��ة 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
البلدان،  بع�ض  يف  االإجمايل 
من  تعد  اأنها  اإىل  باالإ�ضافة 
ج��راء  م��ن  امل�ضتفيدين  اأك��رب 
وال�ضياحة  التجاري  التبادل 
من  القادمة  واال�ضتثمارات 

الدول النفطية.
النقد  �ضندوق  م��دي��رة  اأم���ا 
الدويل، كري�ضتالينا غ�رغييفا، 
فقالت، يف ت�ريح �ضحفي، اإن 
»�رر ك�رونا على االقت�ضاد 
العاملي حتى نهاية 2021 يقدر 

وان  دوالر،  تريلي�ن   12 ب� 
اأكرب  �ضيك�ن  ك�رونا  تاأثري 
على البلدان اله�ضة و�ضيرتاجع 

اقت�ضادها بن�ضبة 13%«.
و�ضع  يف  »لبنان  اأن  واأك��دت 
اقت�ضادي �ضعب جدا، ويحتاج 
�ضعبة  باإ�ضالحات  للقيام 
نا�ضدت  و  اأزم��ت��ه،  لتجاوز 
وحدة  على  للعمل  اللبنانين 
اإع��ادة  اإج��راءات  الأخ��ذ  الهدف 
م�ضيفة  لالقت�ضاد«.  الت�ازن 
انخراطنا  »ن�ا�ضل   : قائلة 
لكننا  اللبنانية  احلك�مة  مع 
اتفاق  اإىل  بعد  نت��ضل  مل 
يف  تقدم  اأي  بعد  نحقق  ومل 
�ضنبقى  لكننا  املفاو�ضات 

ملتزمن معهم«.
النقد  �ضندوق  مديرة  وقالت 
اخلليج  »دول  اإن  ال����دويل: 
اقت�ضاديا  حاد  ب�ضكل  تاأثرت 
اأ�ضعار  وتراجع  ك�رونا،  جراء 
اأكرب  انكما�ضا  ونت�قع  النفط، 
لدول  االقت�ضادي  االإنتاج  يف 

اخلليج باأكرث من 7 %«.
ل�ؤي ي

زعم انتهاء ع�سر البرتول يف الدول العربية
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ركود غري م�سبوق يف �سوق ال�سيارات وتراجع حم�سو�س
 يف الأ�سعار

حممد علي 
-------------------

يف  ال�ضيارات  اأ�ضعار  تراجعت 
ملح�ظ،  ب�ضكل  االأخ��رية  االأي��ام 
كانت  التي  االأ�ضعار  مع  مقارنة 
القليلة  االأ�ضهر  خ��الل  متداولة 
احل��اد  ال��رك���د  نتيجة  املا�ضية، 
ال�ضيارات  اأ���ض���اق  تعرفه  ال��ذي 
باالإ�ضافة  وامل�ضتعملة،  اجلديدة 
كيفيات  �روط  عن  االإعالن  اإىل 
ال�مركبات  ت�ضنيع  ن�ضاط  ممار�ضة 
اجلديدة  املركبات  وكالء  ون�ضاط 
ال�ضلة،  ذات  االأعباء  دفاتر  وكذا 
ال�ضيارات  ا���ض��ت��رياد  اإق���رار  م��ع 
�ضن�ات. ثالث  من  اأقل  امل�ضتعملة 

فقد  املعطيات  بع�ض  وح�ضب  
ل�ضنة  كامب��ض«  »كلي�  بلغت 
�ضنتيم،  ملي�ن   118 �ضعر   2012
ل�ضنة   207 �ضيارة  �ضعر  ويرتاوح 
بن  م���ازوت   1.4 مبحرك   2012

حن  يف  م��ل��ي���ن،   140 و   130
املركبة  ال�ضيارات  اأ�ضعار  تعرف 
مقارنة  االرتفاع  بع�ض  باجلزائر 
قاعات  يف  املعرو�ضة  باالأ�ضعار 
ال��ب��ي��ع ال��ر���ض��م��ي��ة ل��ل�����رك��ات، 
�ضانديرو  �ضيارة  عر�ضت  حيث 
ل�ضنة  ديازال   1.5 حمرك  �ضتيب�اي 
�ضنتيم  ملي�ن   177 ب�ضعر   2017
ملي�ن،   166 اإىل  بنزين  وحم��رك 
اإي  هي�نداي  �ضعر  و�ضل  حن  يف 

ذات   2017 �ضنة  »غ��ران��د«    10
ملي�ن   150 بنزين   1.2 حم��رك 
�ضنة  مازوت  و«اأك�ضنت«  �ضنتيم 
فيما  �ضنتيم،  ملي�ن   230 ب�   2019
ت�ضل  بن�ضبة  املبيعات  عدد  تراجع 
مع  مقارنة  املائة،  يف  ع�رين  اإىل 
يعرب  الذي  االأمر  املا�ضية،  ال�ضنة 
القطاع،  يف  الرك�د  من  حالة  عن 
واأدى  اجلارية،  ال�ضنة  بداية  منذ 
ال�ضيارات  من  كثري  تكد�ض  اإىل 

ال�طنية  احلظرية  يف  امل�ضتعملة 
عن  ع��زوف  و�ضط  لل�ضيارات، 
باعة  خمتلف  اأجمع  حيث  ال�راء، 
على  »ال�ضما�رة«  اأو  ال�ضيارات 
االأ�ضعار  يف  كبري  انخفا�ض  وج�د 
يف  حاد  رك���د  قابله  االأي��ام،  هذه 
اأن  اإىل  م�ضريين  املبيعات،  ع��دد 
كبرية  بن�ضبة  تراجع  الزبائن  عدد 

االأ�ضعار. انخفا�ض  رغم 
ال��رتاج��ع يف  ه��ذا  اأن  واأو���ض��ح���ا 
يف  وال��رك���د  ال�ضيارات  اأ�ضعار 
عدة  اإىل  يع�د  التجارية  احلركة 
القدرة  انهيار  اأب��رزه��ا  اأ�ضباب، 
اجل��زائ��ري��ن،  لغالبية  ال�����رائ��ي��ة 
املربر  غري  االرتفاع  اإىل  باالإ�ضافة 
كانت  �ض�اء  ال�ضيارات  من  لكثري 
وت��راج��ع  م�ضتعملة،  اأو  ج��دي��دة 
ال�ض�ق  اأن  اإىل  م�ضريين  الطلب، 
يف  الهب�ط  من  مزيدا  �ضت�ضهد 

القادمة. االأ�ضابيع 

ت�سهد �سوق ال�سيارات يف اجلزائر هذه الأيام ركودا غري م�سبوق، فيما �سهدت اأ�سعار املركبات امل�ستعملة تراجعا حم�سو�سا، مقارنة مع الثالثي 
الأول من ال�سنة اجلارية، مبا�سرة بعد اإعالن احلكومة عن م�سادقتها على م�سروعي مر�سومني تنفيذيني متعلقني مبمار�سة ن�ساطي تركيب 

ال�سيارات ووكالء املركبات اجلديدة، عالوة على دفرتي اأعباء الن�ساطني. 

بعد م�سادقة احلكومة على م�سروعي  مر�سومي الرتكيب والوكالء

 

الفريق �سنقريحة يدعو 
لليقظة لك�سب رهانات 

اجلزائر
دع���ا ال��ف��ري��ق، 
ال�������ض���ع���ي���د 
���ض��ن��ڤ��ري��ح��ة، 
رئ��ي�����ض اأرك���ان 
ال�طني  اجلي�ض 
ال�������ض���ع���ب���ي،  
من  مزيد  لبذل 
والتحلي  اجله�د 

بها  متر  التي  التحديات  مل�اجهة  ال�ضديدة،  باليقظة 
يف  وامل�ضاهمة  الرهانات  كافة  وك�ضب  اجل��زائ��ر، 

البالد.  وا�ضتقرار  اأمن  على  احلفاظ، 
بالدرجة  ال�ضعبي،  ال�طني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  اأ�ضاد 
الق�ات  بلغتها  التي  واالحرتافية  اجلاهزية  من  العالية 
اجل�ية، وذكر يف كلمة ت�جيهية بثت اإىل جميع ق�اعد 
التحا�ر  تقنية  طريق  عن  الق�ات،  هذه  ووح��دات 
الل�اء  تن�ضيب  مرا�ضم  على  اإ�رافه  خالل  بعد،  عن 
حميد  لل�اء  خلفا  ال�ضلك،  لهذا  قائدا  لعرابة،  حمم�د 
جمه�رية  من  الطبية  التجهيزات  بنقل  ب�معيزة، 
من  ال�ضعبية  املقاومات  اأبطال  ورفاة  ال�ضعبية  ال�ضن 
حماية  جمال  يف  الدائمة  املهام  على  عالوة  فرن�ضا، 
ل�زارة  بيان  -ح�ضب  م�ضريا  اجلزائري،  اجل�ي  املجال 
املت�ا�ضل،  القتايل  التح�ضري  اأن  اإىل  ال�طني-،  الدفاع 
والعمل امليداين املتفاين، يبقى دوما مُيثل اجل�ر املتن، 
الذي ميكذن كافة وحدات هذا ال�ضلك، من اأداء مهامها 
اخلا�ضة،  املهام  تنفيذ  خالل  ال�ضيما  عالية،  مبهنية 
من  مزيد  بذل  على  اإياهم  حاثا  التمارين،  وخمتلف 
اأجل  من  ال�ضديدة،  باليقظة  والتحلي  واملثابرة،  اجله�د 
وامل�ضاهمة  الرهانات  كافة  وك�ضب  التحديات  م�اجهة 
املتحدث  اجلزائر.واأكد  وا�ضتقرار  اأمن  على  احلفاظ  يف 
مل��ض�ع  خا�ضة  عناية  اإيالء  �رورة  البيان-  -وفق 
ال�طني  اجلي�ض  �ضف�ف  يف  الب�ري  امل���رد  حتفيز 
واملحفز  امل�ؤهل  الب�ري  العن�ر  اأن  واعترب  ال�ضعبي، 
االأه��داف  لبل�غ  االأكيدة  ال�ضمانة  ه�  ينبغي  كما 
االأكمل  ال�جه  على  امل�كلة  املهام  واأداء  املت�خاة، 
اإىل  وامل�ض�ؤولن  االإطارات  كافة  دعا  حيث  واالأمثل، 
ما  اجلي�ض  �ضف�ف  يف  الب�ري  امل���رد  حتفيز  اإي��الء 
العليا  القيادة  اإميان  من  انطالقا  العناية،  من  ي�ضتحقه 
ينبغي،  كما  واملُحفز  امل�ؤهل  الب�ري  العن�ر  ب��اأن 
اأداء  و  املت�خاة،  االأهداف  لبل�غ  االأكيدة  ال�ضمانة  ه� 
واأ�ضار  واالأمثل،  االأكمل  ال�جه  على  امل�كلة  املهام 
حتليه  واجب  على  عالوة  الفطن،  القائد  على  اأن  اإىل 
وااللتزام  املثايل،  واالن�ضباط  الالزمة،  بال�رامة 
الع�ضكرية،  املهنة  والنظم، ومراعاة �ض�ابط  بالق�انن 
وجه�دهم،  اأعمالهم  ملروؤو�ضيه  يثمن  كيف  يعرف  اأن 
اأن  و  املعن�ية،  و  املادية  حق�قهم  ُيبخ�ضهم  ال  واأن 
واأن  اجله�د،  من  مزيد  بذل  على  وي�ضجعهم  يحفزهم 
يعرف كذلك كيف يزرع فيهم روح املبادرة و التناف�ض 
امل�ضتخدمن  �ضنقريحة،  ال�ضعيد  اأمر  ال�ريف.كما 
اجل�ية،  للق�ات  اجلديد  القائد  �ضلطة  حتت  بالعمل 
اخلدمة،  ميليه �ضالح  مبا  تعليماته  اأوامره وتنفيذ  وطاعة 
ال�ضارية وق�انن  الع�ضكرية  النظم  و  للق�اعد  جت�ضيدا 
لقيم  وتخليدا  ال�ضهداء  لت�ضحيات  ووفاء  اجلمه�رية، 
الث�رة.                                                            ق/و

دعا لتحفيز املورد الب�سري يف �سفوف اجلي�س

املتعاملون القت�ساديون يطالبون بالإفراج عن دفرت ال�سروط
باالإفراج  الحقا  احلك�مة  �ضت�رع 
لعملية  املنظم  ال�روط  دفرت  عن 
االإنتاجية  ال�ضال�ضل  ا���ض��ت��رياد 
وهي  اأوروب����ا،  م��ن  امل�ضتعملة 
رئي�ض  اأق���ره���ا  ال��ت��ي  اخل��ط���ة 
يف  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
قان�ن  وت�ضمنها  ال�زراء،  جمل�ض 
 2020 ل�ضنة  التكميلي  املالية 
وبع�ض  ال�ضباب  �ضتمكن  والتي 
ال�����ض��ن��اع��ي��ن م��ن اال���ض��ت��ف��ادة 
م���ن ���ض��ف��ق��ات اق���ت���ن���اء ه��ذه 
معظمها  يرتبط  التي  امل�ضانع، 
التح�يلية  الغذائية  بال�ضناعات 
امليكانيكية  ن�ضف  وال�ضناعات 
وم�اد  املناولة  بن�ضاط  اخلا�ضة 

ء.  لبنا ا
االأعمال  رجال  من  عدد  ا�ضتح�ضن 
ق��رار  ال�����ض��ب��اب  وامل�ضتثمرين 
احل��ك���م��ة ف��ت��ح جم��ال ا���ض��ت��رياد 
اخلارج،  من  امل�ضتعملة  امل�ضانع 
ا�ضتعمالها  ت�اريخ  تك�ن  اأن  على 
ودع�ا  �ضن�ات،  خم�ض  تتجاوز  ال 
دفرت  ع��ن  االإف���راج  تعجيل  اإىل 
والتي  للعملية  املنظمة  ال�روط 
امل�ضانع  ه��ذه  دخ���ل  اآج��ال  حت��دد 

امل�ضم�ح  والبلدان  اخلدمة  حيز 
التقنية  وال�روط  معها،  التعامل 
امل�ضانع،  بتجهيزات  اخلا�ضة 
»اخلردة«  اقتناء  �ضيناري�  لتفادي 

االأوروبية.
اأن  القرار  �ضاأن هذا   وباملقابل، من 
ينع�ض قطاع اال�ضتثمار يف اجلزائر 
ال�ضباب  على  التكاليف  وُيخّف�ض 
يخدم  اأنه  كما  وامل�ضتثمر.  املقاول 
»اأون�ضاج«  �ضباب  كبرية  بدرجة 
قرو�ض  من  امل�ضتفيدون  و”كناك« 
اأثبت�ا  الذين  اأولئك  خا�ضة  الدعم، 
وفقا  باإمكانهم  حيث  جناحهم، 
ا�ضترياد  اجلديدة  ال�ضيغة  لهذه 
يرفع  م��ا  وه���  ج��اه��زة  م�ضانع 
ويقلل  امل�روع  جناح  احتماالت 
اأن  خا�ضة  املغامرة،  عن�ر  من 
�ضيك�ن  امل�ضانع  ه��ذه  ا�ضترياد 
اإدخال  يتم  ولن  ل�روط،  خا�ضعا 
دون  ال�طنية  لل�ض�ق  اآالت  اأي 
اجل�دة  ل�روط  مطابقتها  �ضمان 
االأم��ر  ه��ذا  ويتطلب  والن�عية. 
رفع  ال�ضباب،  امل�ضتثمرين  ح�ضب 
اأن  حيث  لل�ضباب،  التم�يل  �ضقف 
لن  �ضنتيم  مليار  بقيمة  قر�ضا 

كامل  م�ضنع  با�ضترياد  ي�ضمح 
اأ�ضعار  اأوروبا، وقدر مت��ضط  من 
ا�ضتريادها  ميكن  التي  امل�ضانع 
التح�يلية  بال�ضناعات  واخلا�ضة 
امل�روبات  غ��رار  على  الغذائية 
ومناولة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ع��ج��ائ��ن 
تركيب  وم�����ض��ان��ع  امل��رك��ب��ات 
املركبات،  غيار  وقطع  ال�ضيارات 
البناء  وم�اد  ال�ضرياميك  واإنتاج 
واخل���زف وال��ب��الط واالأ���ض��غ��ال 
والقطاع  واالأ�ضمدة  العم�مية 
�ضنتيم،  م��الي��ري   5 ب� ال��ف��الح��ي، 
 350 وي��ع��ادل  �ضعر  اأدن��ى  وه��� 
م�ضنع  �ضعر  وي�ضل  اأورو،  األف 
اأي  اأورو،  األ��ف   700 ل� مت��ضط 
الدول  اأن  على  �ضنتيم،  ماليري   10
ال��ت��ي ت��ق��دم اأح�����ض��ن ال��ع��رو���ض 
بطلب  حتظى  اأن  يرتقب  والتي 
هي  اجلزائرية،  ال�ض�ق  يف  وا�ضع 

واإيطاليا. واإ�ضبانيا  فرن�ضا 
كبري  ب�ضغف  املتعامل�ن  وينتظر 
االإف�����راج  ع��ن دف���رت ال�����روط 
لتنظيم  جديدة  ق�انن  و�ضدور 
ال��ع��م��ل��ي��ة، م��ط��ال��ب��ن احل��ك���م��ة 
القان�ن،  اإ�ضدار  اإىل  بامل�ضارعة 

ينتظر  امل�ضانع  ه��ذه  اأن  خا�ضة 
منخف�ضة  تكلفة  ذات  تك�ن  اأن 
يخدم  ما  وه�  عالية،  ومردودية 
الفرتة  هذه  يف  ال�طني،  االقت�ضاد 
اجلم�د  بحالة  تت�ضم  التي  ال�ضعبة 
ك�رونا  فريو�ض  بتف�ضي  املرتبطة 
وما  ال�ضحي،  احلجر  واإج��راءات 
اقت�ضادية  خ�ضائر  من  عنها  ترتب 
تكن  ومل  العامل  دول  كافة  م�ضت 

عنها. مبناأى  اجلزائر 
ال���زي��ر  اأع��ل��ن  اأن  ���ض��ب��ق  وق���د 
قبل  ج���راد،  العزيز  عبد  االأول 
دعم  نح�  اجلزائر  ت�جه  عن  اأيام، 
مع  تزامنا  التح�يلية،  ال�ضناعات 
تب�ن،  املجيد  عبد  الرئي�ض  قرارات 
بت�ريد  للم�ضتثمرين  بال�ضماح 
احلد  بهدف  م�ضتعملة،  م�ضانع 
رئي�ض  حدد  حيث  اال�ضترياد،  من 
اجل��م��ه���ري��ة ���رط ع��دم جت��اوز 
�ضن�ات،   5 امل�ضانع  هذه  اأقدمية 
“خردة”،  اإىل  حت�لها  عدم  ل�ضمان 
يف  لال�ضتعمال،  �ضاحلة  تظل  واأن 
عن  ال�ضناعة  وزارة  اإفراج  انتظار 

للعملية. املنظم  ال�روط  دفرت 
ق/و

م�سانع امليكانيك وامل�سروبات وال�سرياميك امل�ستعملة للبيع

وزارة الفالحة توا�سل تكري�س نظام الرقمنة

الديــوان املهنــي للحبــوب يتـــابــع حركــــة املخـــــــازن رقميـــــا
املهني  ال���ط��ن��ي  ال��دي���ان  يحر�ض 
نظام  اعتماد  على  حاليا  للحب�ب 
خم��ازن  حركة  ملتابعة  جديد  رقمي 
النظام  ه��ذا  ي�ضمح  حيث  احل��ب���ب، 
عن  ن��ي��ة  واآ دقيقة  معل�مات  بت�فري 
والتخزين،  التح�يل  عمليات  ك��ل 
الفالحة  ل�زارة  بيان  به  اأفاد  ح�ضبما 
اأن  البيان  يف  .جاء  الريفية  والتنمية 

مهند�ض�ن  ط�ره  اجلديد  النظام  هذا 
للدي�ان  تابع�ن  االآيل  االإع���الم  يف 
 4 ظ����رف  يف  ل��ل��ح��ب���ب  ال���ط��ن��ي 
التجريب  مرحلة  بداية  قبل  �ضن�ات 
خم�ض  م�ضت�ى  على   ،  2018 نهاية 
امل�ضدر  فالحية.واأ�ضاف  تعاونيات 
ب��داأ   2019 �ضنة  مطلع  يف   « ن���ه  اأ
التعاونيات  �ضائر  على  النظام  تعميم 

الكال�ضيكي  النظام  عن  بديال  ليحل 
املعل�مة  نقل  على  يعتمد  كان  الذي 
واملرا�ضالت  ال�رقية  املرا�ضالت  عرب 

الهاتفية. واالت�ضاالت  االإلكرتونية 
التخل�ض  مت   2020 �ضنة  بداية  ومع 
التعامالت  يف  القدمي  النظام  من  نهائيا 
النظام  ه��ذا  على  الكلي  واالعتماد 
العملية،  الناحية  .ومن  اجلديد  الرقمي 

بتتبع  اجلديد  الرقمي  النظام  ي�ضمح 
ال�ضيما  عالية،  بدقة  املخازن  حركة 
القمح  م��ن  كمية  حت���ي��ل  خ��الل  م��ن 
يعطي  بحيث  الأخ���رى  تعاونية  م��ن 
خروجها  وقت  عن  معل�مات  النظام 
عن  معل�مات  وكذلك  وو�ض�لها، 
والتدخل  م�ضارها  لتتبع  الناقلن 
ا�ضطراب  اأي  ت�ضجيل  حال  يف  املبا�ر 

. التح�يل  عملية  يف 
مبعرفة  للدي�ان  النظام  هذا  ي�ضمح  كما 
وت�زيعها  املخازن  يف  الكميات  حجم 
له،  تابعة  تعاونية  كل  م�ضت�ى  على 
النظام  يف  متاحا  يكن  مل  الذي  وه� 
يتطلب  واإعداده  ال�ضابق  الكال�ضيكي 

كبريين. ووقتا  جهدا 
ق/و
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اأن   ، امل�ضدر  نف�ض  واأو�ضح 
امل��غ��م���رة  النخيل  غ��ي��ط��ان 
الكبرية  واخل��زان��ات  ب��امل��ي��اه 
ال�ضقي  مياه  جلمع  املخ�ض�ضة 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��ت��ج��م��ع��ات 
االأطفال  يق�ضدها   ، ال�ضكنية 
غلق  ظ��ل  يف  وامل��راه��ق���ن 
وتعليق  ال�����ض��ب��اح��ة  م��راف��ق 
ال���رح���الت ن��ح��� ال��ب��ح��ر ، 
ك�رونا  وباء  تف�ضي  ب�ضبب 

. "ك�فيد19" 
واأك����دت خ��ل��ي��ة االإع����الم و 

ملديرية  التابعة   ، االإت�ضال 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ب��ال���ادي ، 
احلملة  اأن   ، ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
اإىل  ت��ه��دف  التح�ضي�ضية 
ال��ت���ع��ي��ة مب����دى خ��ط���رة 
امل��ي��اه  ب���رك  يف  ال�����ض��ب��اح��ة 
النخيل  بغيطان  ال��راك��دة 
بحريات  اأو   ، باملياه  املغم�رة 
عن  الناجمة  ال��ق��ذرة  امل��ي��اه 
خا�ضة   ، املياه  �ضع�د  ظاهرة 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��ت��ج��م��ع��ات 
حي  غ��رار  على   ، ال�ضكنية 
م�ضت�ر  ���ض��ي��دي  و  ال�����ض��ط 

. ال�الية  بعا�ضمة 

حت�ز  ال��ذي  البيان  ���ض��ار  واأ
منه،  ن�ضخة  على  "التحرير" 
ال��ربك  ه��ذه  عمق  م��دى  اإىل 
ال�ضحايا  انت�ضال  و�ضع�بة 
احل�ضائ�ض  ب�ضبب   ، داخلها  من 

. ن�اعها  اأ مبختلف  والنفايات 
املعنية  امل�ضالح  دع��ت  كما 
ميتلك�ن  ال��ذي��ن  ال��ف��الح��ن 
خم�ض�ضة  ك��ب��رية  خ��زان��ات 
اإىل  ال���ف���الح���ي  ل��ل�����ض��ق��ي 
على  وامل��داوم��ة  ت�ضييجها 
املت�ضللن  مل��ن��ع  ح��را���ض��ت��ه��ا 
ال�ضباحة  بغر�ض   ، داخلها 
اجل�  ح��رارة  من  التخفيف  و 

ال�ضباب  اأحد  ب�فاة  مذكرة   ،
ال�ضائفة  "اأكفادو"  مبنطقة 
انت�ضل  وال��ذي  املا�ضية  قبل 
يزود  كبري  نب�ب  اأ مدخل  من 
ظل  يف  خا�ضة   ، باملاء  النخيل 
غلق  من  ال�ضائفة  هذه  مييز  ما 
وتعليق   ، ال�ضبانية  للمرافق 
مل��خ��ت��ل��ف ب��رام��ج ال��رح��الت 
ب�ضبب  ال�ضاحلية  امل��دن  اإىل 
التي  االحرتازية  االإج��راءات 

. ك�رونا  جائحة  فر�ضتها 
اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ���ض��ار  اأ كما 
م�ضت�ى  على  �ضتقام  احلملة 
قليم  اإ عرب  منت�رة  وحدة   14
خرجات  خالل  من   ، ال�الية 
بها  التي  املناطق  اإىل  ميدانية 
مع   ، وامل��زارع  املائية  ال��ربك 
واأخرى  �ضف�ية  ن�ضائح  تقدمي 
املط�يات  ت�زيع  طريق  عن 
ما  اإىل  باالإ�ضافة   ، االإر�ضادية 
عرب  حت�ضي�ضية  برامج  من  يبث 
ال�ادي  من  اجلزائر  ذاعة  اإ اأثري 
تق�م  الذي  الدور  تثمن  مع   ،
يف  ممثلة   ، امليدانية  احلماية  به 
تتميز  وما  الغطا�ضن  فرقة 
 ، امليدان  يف  جاهزية  من  به 
البحث  و  الغط�ض  خالل  من 

 . القذرة  الراكدة  املياه  داخل 

وامل�سطحات  الربك  يف  ال�سباحة  "خماطر  حول  حت�سي�سية  حملة  تنظيم  يف  الوادي  لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  با�سرت 
اأفادت به ذات امل�سالح . باملنطقة ، ح�سبما  �سهر  اأقل من  بها خالل  املائية" ، وذلك عقب ت�سجيل وفاة �سخ�سني غرقا 

بالوادي املدنية  احلماية  م�سالح  اأطلقتها 

���ض��ي��ع��ت ع�����ر اخل��م��ي�����ض 
امل��ا���ض��ي ج���ن���ازة امل��رح���م 
بابا  امل��دع���  ال��ع��ي��د  ع��ب��ا���ض 
�ضحية   وع��ك��ة  ب��ع��د  ع��ي��ده 
برحيله  عجلت   ، مبنزله  تلقاها 
ن��ح��� م��ث���اه االأخ����ري وع��ن 
 ، �ضنة  امل��ائ��ة  ي��ق��ارب  عمر 
ق�����ض��ى م��ن��ه��ا م���دة ت��ق��ارب 
العمل  يف  �ضنة  الع�رين 
الله  ببي�ت  التط�عي  اخلريي 
بامل�ضجد  البداية  يف  كم�ؤذن 
بلدية  ال�ض�الح  بحي  العتيق 
قبل   ، قامته  اإ مقر  البيا�ضة 
اخلريي  العمل  هذا  يختم  اأن 
تقدمي  راف��ق��ه  ال��ذي  اجلميل 
جم��االت  يف  ي�����ض��ا  اأ خ��دم��ة 
كم�ؤذن  الله  ببي�ت  خمتلفة 
مالك  اأبن  ن�ض  اأ مب�ضجد  اأي�ضا 
و  اأ ت�قف  دون  العمائرة  بحي 
مغادرته  ي���م  حتى  انقطاع 
عميق  ح��زن  و���ض��ط  ال��دن��ي��ا 
واالأ�ضدقاء  ق��ارب��ه  واأ الأهله 
املهنة  وزم���الء  �ضي�خ  م��ن 
من  وك���ل   ، ال���ط��ن  خ���ارج 
امل�ضجدين  يف  ب��ه  ارت��ب��ط 
بن  ن�ض  واأ العتيق  املذك�رين 
عملية  واكب�ا  حيث   ، مالك 
عز  امل���ىل  داع��ن  الت�ضجيع 
ويرحمه  ل��ه  يغفر  اأن  وج��ل 
وي�ضكنه  ال�ا�ضعة  برحمته 
واأن  �ضيما   ، جنانه  ف�ضيح 
قبل  م��ن  ل��ه  �ضهد  االأخ���ري  
لي�مية  حت��دث���ا  مم��ن  الكثري 

اخلريية  اأعماله  بكرثة  التحرير 
ماديا  م�ضاعدته  منها  وياأتي   ،
والفقراء  للمر�ضى  ومعن�يا 
احلي  ه���ل  اأ م��ن  وامل��ح��ت��اج��ن 
الدينية  املنا�ضبات  كل  يف 
والفطر  االأ�ضحى  كالعيدين 
من  وغريهم  الكرمي  ورم�ضان 
وتقدمي  التدخل  تتطلب  التي 
من  اله�ضة  للفئة  امل�ضاعدة 
املقيمن  �ض�اء  املجتمع  فراد  اأ
االأخرى  اأو  ال�ض�الح  بحييه 
 ، البيا�ضة  بلدية  ت��راب  من 
ورفقاءه  قاربه  اأ يت�اجد  اأين 
جميله  �ضفات  وهي   ، اأي�ضا 
خ�ض��ضا  الرجل  به  م��ت��از  اأ
حياته  من  االأخري  الن�ضف  يف 
ذك��ره��ا ال��ك��ث��ري مم��ن ق��دم���ا 
اجلل�ضات  يف  اأهله   ووا�ض�ا 
مبقربة  قربه  ي�م  عقبت  التي 

   . بالبيا�ضة   البكري  احلاج 
زياد    ب�  اأ

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
لها  ب��ي��ان  يف   ، ال��ع��م��ران��ي��ة 
تعديل  عن   ، املا�ضي  اجلمعة 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  م�اقيت 
ال�ادي  ب�الية  بلديات  باأربع 
بلديات  اأربع  عن  كليا  ورفعه 

. اأخرى 
نه  اأ  ، امل�ضدر  نف�ض  واأو�ضح 
ال��ضعية  لتط�ر  "بالنظر 
ال���ب��ائ��ي��ة ب���الي��ة ال����ادي 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ن��ه��ي   ،
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

كافة  ع��ل��م  اإىل  ال��ع��م��ران��ي��ة 
م���اف��ق��ة  ب��ع��د   ، امل���اط��ن��ن 
ال�����ض��ل��ط��ات ال��ع��م���م��ي��ة 
م�اقيت  بتعديل   ، املخت�ضة 
لت�ضبح  اجلزئي  املنزيل  احلجر 
 )16:00 ( الرابعة  ال�ضاعة  من 
اخلام�ضة  غ��اي��ة  اإىل  م�ضاء 
ع�رة  مل��دة  �ضباحا   )5:00 (
ي�م  م��ن  اب��ت��داء  ي���ام  اأ  )10 (
 ،  2020 ج�يلية   18 ال�ضبت 
بلديات  م�ضت�ى  على  وذلك 
املغري   ، ج��ام��ع��ة   ، ال�����ادي 

. وك�ينن" 

اجلزئي  احلجر  هذا  عن  وينجم 
البلديات  قراره على  اإ مت  الذي 
"الت�قيف  اأع��اله  امل��ذك���رة 
التجارية  ن�ضطة  االأ لكل  التام 
واالجتماعية  واالقت�ضادية 
نقل  حركة  ت�قيف  ذلك  يف  مبا 

وال�ضيارات". امل�ضافرين 
 ، ال�������ض���ي���اق  ذات  ويف 
حت�ز  الذي   ، البيان  ي�ضيف 
 ، منه  ن�ضخة  على  "التحرير" 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  "يرفع 
 18 ال�ضبت  ي���م  من  ابتداء 
م�ضت�ي  على   2020 ج�يلية 

بن   ، العربي  طالب  بلديات 
. ومرارة"  املاء  دوار   ، ق�ضة 

"عمال  االإج��راء  هذا  ويندرج 
التنفيذي  املر�ض�م  باأحكام 
يف  امل�����ؤرخ   20-182 رق��م 
 1441 ع��ام  القعدة  ذو   17
�ضنة  ج���ي��ل��ي��ة   9 امل����اف���ق 
تعزيز  واملت�ضمن   ،  2020
انت�ضار  م��ن  ال���ق��اي��ة  نظام 
)ك�فيد  ك���رون��ا  ف��ريو���ض 
�ضيما  ال   ، ومكافحته   )19
تخ�ل  التي  منه   02 امل��ادة 
ال���الة  وال�ضادة  لل�ضيدات 
اأو  ق��رار  اإ  ، ال�رورة  عند   ،
اأوق���ات  �ضبط  اأو  ت��ع��دي��ل 
اأو  اجل��زئ��ي  امل��ن��زيل  احل��ج��ر 
اأو  بلدية  ي�ضتهدف  الكلي 
ت�ضهد  اأكرث  و  اأ حيا  اأو  مكانا 

. للعدوى"  را  ب�ؤ
امل�اطنن  من  الكثري  وع��رب 
عن  ال��ت��ح��ري��ر  خ����الل  م���ن 
بهذا  وفرحتهم  ارت��ي��اح��ه��م 
ال���ق���رار ال�����ذي و���ض��ف���ه 
 ، ما  ن�عا  واملتاأخر  بال�ضائب 
ينتظرونه  كان�ا  نهم  اأ وقال�ا 
عدم  الحظ�ا  الأنهم  مدة  منذ 
اح���رتام اأغ��ل��ب��ي��ة امل���اط��ن��ن 
لتدابري  ال�ضباب   وخ�ض��ضا 

اجلزئي. واحلجر  ال�قاية 
ي�ضن حممد 

تاأثر اجلميع بخرب وفاته  

املوؤذن بابا عيده يف ذمة اهلل بعد ع�سرين 
�سنة من العمل التطوعي ببيوت اهلل

على م�ستوى بلديات الوادي، جامعة، املغري وكوينني

ت�سجيل ارتياح بعد تعديل احلجر ال�سحي يف 4 بلديات بالولية 

بال�ادي  ال�ضحة  مدير  حذر 
بال�الية  ال��ضع  خط�رة  من 
ك�رونا  وب��اء  انت�ضار  ج��راء 
تت�ضع  ال��ذي   ، "ك�فيد19" 
 ، م��ن��اط��ق  ع���دة  رق��ع��ت��ه يف 
م��رج��ع��ا ذل��ك ل��ع��دم اح��رتام 
ال�قاية  الإج��راءات  امل�اطنن 
ولب�ض  االجتماعي  والتباعد 
اأن  واأو���ض��ح   . ال��ك��م��ام��ات 
تبنيه  مت  خ��ا���ض��ا  خم��ط��ط��ا 
ال�ادي  والية  م�ضت�ى  على 
 ، ال���ب��اء  انت�ضار  م��ن  للحد 
داع��ي��ا امل���اط��ن��ن ل��الل��ت��زام 
على  والعمل  ب��االإج��راءات 
الطبية  ال��ط���اق��م  م�ضاعدة 

. ال�قاية  �ضاليب  اأ تباع  باإ
ل�الية  ال�ضحة  مدير  وق��ال 
لع�يني  القادر  عبد   ، ال�ادي 
"التحرير"  مع  حديثه  يف   ،
املن�رم  ���ض��ب���ع  االأ ن��ه��اي��ة 
ال�بائية  ال������ض��ع��ي��ة  اأن   ،
ب�ضبب  خ��ط��رية  ب���ال����ادي 
ت��زاي��د احل����االت وارت��ف��اع 
عن  للك�ضف  التحاليل  حجم 
بت�ضجيل  م�ضتدال  الفريو�ض 
رق���م ق��ي��ا���ض��ي ل��الإ���ض��اب��ات 
م�ضت�ى  ع��ل��ى  وال���ف��ي��ات 
ت��ضع  ي���ؤك��د  مم��ا   ، ال���الي��ة 

ب�ضكل  االإ���ض��اب��ات  رق��ع��ة 
. ال�ادي  ب�الية  ي�مي 

 ، ال�ضحة  م��دي��ر  اأك���د  كما 
على  تقت�ر  مل  العدوى  اأن 
امل���اط��ن��ن وال���ت���ي ط��ال��ت 
اأ�ضبحت  التي  الطبية  االأطقم 
ع��ر���ض��ة ك��ذل��ك وم��ه��ددة 
كما   . باالإ�ضابة  كبري  ب�ضكل 
بخ�ض��ض  امل�ض�ؤول   ك�ضف 
اخل��ري��ط��ة ال���ب��ائ��ي��ة ب���الي��ة 
 ، ال���ب��اء  وانت�ضار  ال����ادي 
انت�ضار  �ضجلت  م�ضاحله  اأن 
البلديات  ج��ل  ع��رب  ال���ب��اء 
من  باملائة   80 تنت�ر  فيما 
ال�ادي  ببلديات  االإ�ضابات 
واملغري  جامعة   ، ك�ينن   ،
خطريا  ال��ضع  اأن  م�ؤكدا   ،
تزايد  يف  احلاالت  وعدد  جدا 
ال���ب��اء  ب��ان��ت�����ض��ار  م�ضتمر 
ي�ؤكد  مما   ، العائالت  و�ضط 
االنت�ضار  �ريعة  العدوى  اأن 

. االأ�ضخا�ض  بن 
وج������دد امل����دي����ر دع����ت���ه 
ب�رورة  وذلك   ، للم�اطنن 
ال�باء  حماربة  يف  امل�ضاهمة 
باليقظة  بالتحلي  املنت�ر 

. امل�ض�ؤولية  وروح 
ي�ضن حممد 

حذر املواطنني من خطورة انت�سار "كورونا"

مدير ال�سحة يدعو اإىل التحلي 
باليقظة وروح امل�سوؤولية



العم�مية  ���ض�����ض��ة  امل���ؤ ق��ام��ت 
ل��ل�����ض��ح��ة اجل����اري���ة ب���رق��ل��ة 
املتقدم  للفرز  نقاط  عدة  بفتح 
الك�فيد  بفح��ضات  اخل��ا���ض 
ال��ع��ي��ادات  م�ضت�ى  ع��ل��ى   19
م��ت��ع��ددة اخل��دم��ات امل��خ��ادم��ة، 
ق�ضد  وال��روي�����ض��ات  ث����ر،  ب��ن 
من  الن�ع  هذا  وتقريب  ت�ضهيل 
للم�اطنن  ال�ضحية  اخل��دم��ات 
على  ال�ضغط  نقا�ض  ،واإ جهة  من 
من  ب��ضياف  حممد  م�ضت�ضفى 
�ضبيل  يف  كله  وهذا  اأخرى؛  جهة 
ال�ضحية  اخلدمات  اأح�ضن  تقدمي 

. للم�اطنن 
بامل�ؤ�ض�ضة  م�ض�ؤول  ك�ضف  حيث 
اجل���اري��ة  لل�ضحة  العم�مية 

العديد  فتح  ق��رار  اأن   ، ب�رقلة 
اخلا�ض  املتقدم  للفرز  النقاط  من 
�ضهدت  بعدما  ج��اء  بالك�فيد 
عدد  يف  رهيبا  ارتفاعا  ال�الية 
م�ضت�ضفى  �ضهد  ،اين  امل�ضابن 
كبريا  �ضغطا  ب��ضياف  حممد 
ا�ضتغالل  مت  حيث  واك��ت��ظ��اظ��ا 
اال�ضت�ضفائية  امل�ضالح  جميع 
م�ضيفا  ب��امل�����ض��اب��ن،  للتكفل 
�ضتخفف  النقاط  ه��ذه  مثل  اأن 
م�ضت�ضفى  ع��ل��ي  ال�����ض��غ��ط 
كبري  ب�ضكل  و�ضت�ضاعد  ال�الية 
املقدمة  اخل��دم��ات  حت�ضن  يف   ،

. للم�اطنن 
فا�ضل بن  ي��ضف   

االإعالمية  املعاجلة  ملتقى  حقق 
وال��ق��ان���ن��ي��ة الأزم���ة ك���رون��ا 
اأدرار  بجامعة  املنعقد  الدويل، 
كبريا،  جناحا  الزوم،  تقنية  عرب 
مل��ج��ري��ات��ه،  املتتبعن  ح�����ض��ب 
امللتقى  فعاليات  افتتحت  حيث 
اجلامعة،  مدير  طرف  من  بكلمة 
حق  يف  بينية  تاأ بكلمة  تبعت  اأُ
���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر  امل��رح���م االأ
ل��ق��اءه��ا  امل�������ري م����ربوك، اإ
عبد  ب��ن  ال��دك��ت���ر  ���ض��ت��اذ  االأ

مدير  وذك��ر  دح��م��ان،  ال��ف��ت��اح 
الذي  واملجتمع،  القان�ن  خمرب 
مع  بالتن�ضيق  امللتقى  ينظم 
ال��رائ��د  اجل��ي��ل  جمعية  مكتب 
اأن  اأدرار  ب���الي��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
الفقيد  ل��روح  ُم��ه��دى  امللتقى 
���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر امل�����ري  االأ
م���ربوك رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��اىل، 
اجلامعة  فقدتهم   من  كل  واإىل 
���ض��ت��اذ دب���ب  م���ؤخ��را، وه��م االأ
حممد  �ض��ضان  الدكت�ر  حممد، 

عبد  ع�ماري  الدكت�ر  الطاهر، 
خمل�ف،  وردة  الدكت�رة  الله، 
رحمهم  عمار  بكراوي  وال�ضيد 
ف�ضيح  واأ�ضكنهم  تعاىل  الله 
ح�ضب  امللتقى  وُن��ظ��م  جناته، 
م��دي��ر امل��خ��رب ال��ربوف�����ض���ر 
 69 مب�ضاركة  �ضالح  حمليل 
للتعليم  ���ض��ت��اذ  اأ ب��ن  ب��اح��ث��ا، 
وم�ضاعد،  وحم��ا���ر،  ال��ع��ايل، 
خم�ضة  من  دك��ت���راه،  وطالب 
 22 و  �ضقيقة،  ع��رب��ي��ة  دول 

يف  وطنية،  جامعية  م�ؤ�ض�ضة 
باحثا  و26  ب��ح��ث،  ورق��ة   21
بحث،  ورقة   17 يف  اأدرار،  من 
خمتلف  امل��داخ��الت  و�ضملت 
االإع��الم،   ( يف  التخ�ض�ضات 
علم  االجتماع،  علم  القان�ن، 
مبا   ،) واالق��ت�����ض��اد  ال��ن��ف�����ض، 
بحثية،  ورق���ة  جمم�عه41 
حم��اور  ���ض��ت��ة  ع��ل��ى  مق�ضمة 

                     . ئي�ضية ر
عبدالرحمن بل�ايف    

م�ضالح  م�����ض  اأ اأول  متكنت 
ال��راب��ع من  احل�����ري  م���ن  االأ
العقد  يف  به  م�ضتبه  ت�قيف 
لت�رطه  ع��م��ره،  م��ن  الثالث 
م��ن  ال�������رق���ة  ق�����ض��ي��ة  يف 
طائلة  حت��ت  م�ضكن  داخ���ل 
ال�ضقق،  اإح��دى  من  التهديد 
قليم  الإ التابعة  اأح��ي��اء  ب��اأح��د 
جاءت  العملية  االخت�ضا�ض، 
االأمن  م�ضالح  تلقي  ثر  اإ على 
قبل  م��ن  ر�ضمية  ل�ضك�ى 
�ضا�ض  اأ على  ال�ضيدات،  اإحدى 
حتت  ال�رقة  لفعل  تعر�ضها 
اأحد  قبل  من  التهديد  طائلة 
ا�ضت�ىل  ال���ذي  اال���ض��خ��ا���ض 

احللي  بع�ض  و  مايل  مبلغ  على 
. �ضقتها  داخل  من  االأ�ضفر 

اإع��داد  مت  ال��ب��الغ،  تلقي  ف���ر 
اإىل  ف�����ض��ت  اأ حم��ك��م��ة  خ��ط��ة 
م�اجهته  و  به  امل�ضتبه  ت�قيف 

ليه اإ املن�ض�بة  باالأفعال 
اإج����راءات  ا���ض��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د    
ُق��دم  الق�ضية،  يف  التحقيق 
م�����ام وك��ي��ل  امل�����ض��ت��ب��ه ب���ه اأ
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه���ري��ة 
املث�ل  الإجراءات  وفقًا  اجللفة، 
بعام  عليه  ُحكم  اأين  الف�ري، 
غرامة  مع  النفاذ  م�ق�فا  حب�ضا 

دج.   الف   50 قدره  مالية 
م�ضطفى ب�خالفة 

مت���ك���ن���ت ع���ن���ا����ر ف���رق���ة 
التابعة  الق�ضائية  التف�ي�ضات 
لل�رطة  ال�الئية  للم�ضلحة 
تندوف،  والية  باأمن  الق�ضائية 
وردت  معل�مات  اإىل  ا�ضتنادا 
على  القب�ض  ل��ق��اء  ب��اإ ل��ي��ه��م  اإ
كثفت  حيث  بحث،  حمل  �ضخ�ض 
مكنت  التي  اأبحاثها،  من  الفرقة 
املدع�  فيه  امل�ضتبه  يقاف  اإ من  
العمر  من  البالغ  ب(   . .ع  )م 
حمل  اأنه  تبن  والذي  �ضنة،   43
ع�ر   مت�ضمنة  بحث  ن�رية 

متعددة  تهم  عن  بالقب�ض،  اأوامر 
و  الزمان  حيث  من  خمتلفة  و 
تقدميه  مت  فيه  امل�ضتبه  املكان، 
اجلمه�رية  وكيل  ال�ضيد  م��ام  اأ
طبقا  و  تندوف،  حمكمة  لدى 
الإج�����راءات امل��ث���ل ال��ف���ري 
اأمر   ،  2020 ج�يلية   15 بتاريخ 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
اجلهات  اإىل  بتح�يله  تندوف 
االأحكام  عنها  ال�ضادرة  املعنية، 

باحلب�ض.             النهائية 
عبدالرحمن بل�ايف    

البحث  ف��رق��ة  ف����راد  اأ ��ن  مت��كَّ
م�ضتبه  ت�قيف  من  والتدخل، 
املخدرات  من  كمية  فيه وحجز 
ق���را����ض  )ك��ي��ف م��ع��ال��ج واأ
تع�د  الق�ضية  مهل��ضة(. 
معل�مات  ال�ضتغالل  وقائعها 
يف  فيه  م�ضتبه  بقيام  تفيد 
ال��ع��ق��د ال��ث��اين م��ن ال��ع��م��ر، 
م�ضتغال  امل��خ��درات  ب��رتوي��ج 
ال��ع��ائ��ل��ي،  م��ن��زل��ه  ذل���ك  يف 

وباال�ضتغالل  ال��ف���ر،  على 
اإع���داد  مت  للمعل�مة،  اجل��ي��د 
من  م��ك��ن��ت  حم��ك��م��ة  خ��ط��ة 
فيه،  امل�ضتبه  وت�قيف  ر�ضد 
على  بح�زته  ِبط  �ضُ وال��ذي 
 18.000 قدره: م��ايل  مبلغ 
دج.ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق م��ع وك��ي��ل 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه���ري��ة 
اإذن  ا���ض��ت�����ض��دار  مت  ب�����ض��ار، 
فيه،  امل�ضتبه  منزل  بتفتي�ض 

من  العملية  م��ّك��ن��ت  ح��ي��ث 
من  غ��رام��ا   131 كمية: حجز 
و29  امل��ع��ال��ج،  الكيف  م��ادة 
ن�ع  من  عقليا  ثرا  م�ؤ قر�ضا 
امل�ضتبه  م��ل��غ.   50 ن���ري��ك��ا 
برتويج  ي��ق���م  ن��ه  اأ اأك��د  فيه 
امل��ايل  املبلغ  واأن  امل��خ��درات 
��ب��ط ب��ح���زت��ه،  ال�����ذي ���ضُ
ترويجها  ك��ع��ائ��دات  يعترب 
ال�ضباب.مب�جب  اأو���ض��اط  يف 

حيازة  ق�ضائي  اإج���راء  ملف 
)كيف  امل��خ��درات  وت��خ��زي��ن 
العقلية  ث��رات  وامل���ؤ معالج( 
امل�ضتبه  ق��دم  البيع،  لغر�ض 
اجلمه�رية  وكيل  م��ام  اأ فيه 
ال��ذي  ب�����ض��ار،  حمكمة  ل��دى 
الف�ري،  املث�ل  جلل�ضة  اأحاله 
اإىل  يداع  اإ اأمر  لي�ضدر يف حقه 

باحلكم.  النطق  جل�ضة  غاية 
/د  اأ

اجللفة  ب�الية  البيئة  دار  نظمت 
زينة  لنبتات  غ��ر���ض  عملية 
ببلدية  االأط��ب��اء  ج��داري��ة  عند 
مع  التن�ضيق  مت  حيث  اجللفة، 
عملية  وانطلقت  جمعيات  عدة 
االأط��ب��اء  ���رف  على  ال��غ��ر���ض 
املدنية  احلماية  فراد  اأ وبح�ض�ر 
بدورهم  االأطباء  ا�ضتح�ضن  ،اأين 

دار  نظمتها  التي  املبادرة  هذه 
عملية  يف  و����ض���ارك  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال��غ��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن االأط��ب��اء 
على  ،م���ؤك��دي��ن  وامل��م��ر���ض��ن 
يدخروا  لن  نهم  اأ العملية   هام�ض 
ال�باء  هذا  م�اجهة  يف  جهد  اأي 

العام. ولل�ضالح  لل�طن  خدمة 
البيئة  دار  مدير  اأكد  جهته  من 

هذه  اأن  ب��ط��ا���ض،  مل��ن  ال�ضيد 
تقدميه  ميكن  �ضيء  اأقل  املبادرة 
والي��ة  يف  ال�ضحة  مل��ج��اه��دي 
امتنان  مدى  عن  ،معربا  اجللفة 
الأ�ضحاب  اجللفاوي  امل���اط��ن 
م�اجهة  يف  االأوىل  ال�ضف�ف 
نه  اأ م�ضيفا   ،19 ك�فيد  وب��اء 
ملجه�داتهم  اح��رتام��ا  ينحني 

اأجل  من  ،وخماطرتهم  اجلبارة 
الغر�ض،  عملية  ،وبعد  ال�ضعب 
وعمال  االأطباء  بع�ض  تكرمي  مت 
دار  م��دي��ر  ِق��ب��ل  م��ن  ال�ضحة 
بع�ض  وك���ذا  باجللفة  البيئة 
اجل��م��ع��ي��ات امل�����ض��ارك��ة يف 

. لعملية ا
حممد.راقد  

ملفت�ضية  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
ق�����ض��ام اجل���م���ارك ب���رق��ل��ة،  اأ
ال�طني  للجي�ض  مفرزة  رفقة 
م��ط��اردة  ث��ر  اإ على  ال�ضعبي، 
وحا�ضي  ورقلة  بن  احلدود  على 
ج�يلية   15 ي����م  م�����ض��ع���د 

اجل�����اري، م��ن ح��ج��ز ���ض��ي��ارة 
من  وكمية  ت�ي�تا،  ن���ع  من 
 136.800 ق��درت  املفرقعات 
للمديرية  من�ض�ر  ح�ضب  وحدة، 

للجمارك العامة 
ق/و
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ال�سكان يحلمون ب�سروريات احلياة .. 
وامل�سوؤولون ُيوؤجلون تدخلهم !         

ذيب         عمر 
---------------- 

منطقة  جمّمع  �ضكان  يزال  ال 
لبلدية  داريا  اإ التابع  الزاوية  
���ض��ل��م��ان��ة ب���الي��ة اجل��ل��ف��ة، 
ي��ع��ان���ن م��ن ع���دة ج���ان��ب 
رغ��م   ، ال��ي���م��ي��ة  احل��ي��اة  يف 
من  امل���ت���ك���ررة  م��ط��ال��ب��ه��م 
ب�رورة  ال��ضية  ال�ضلطات 
االإن�ضاف  من  القليل  منحهم 
اإىل  ف��ال��زائ��ر   ، وااله��ت��م��ام 
وال��ك��رم  الب�ضاطة  م��ع��ق��ل  
ليه  اإ و�ض�له  مبجرد  يكت�ضف 
يعي�ضها  التي  العي�ض  ق�ضاوة 
جتمعهم  ي�ضنف  حيث   ، اأهله 
املعزولة  املناطق  من  ال�ضعبي 
�روط  الأب�ضط  تفتقر  التي 
احل�رية  التهيئة  ومظاهر 
يف  ب��ع�����ض��ه��م  ي��ق���ل  ذ  اإ   ،
ينال�ا  مل  نهم  اأ ال�ضدد  ه��ذا 

التنم�ية  الربامج  من  حقهم 
امل��ت��ن���ع��ة ال��ت��ي ا���ض��ت��ف��ادت 
فاحلديث   ، بلديتهم  منها 
والنقائ�ض  امل�����ض��اك��ل  ع��ن 
م�ضكل  اأن   ي��ط���ل....غ��ري 
يفر�ض  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ع��دام 
هذه  اأن  بحكم   ، بق�ة  نف�ضه 
ال  ال�رورية  احلي�ية  امل��ادة 

يف  عنها  اال�ضتغناء  بدا  اأ ميكن 
ي�ضتدعي  ما   ، الراهن  ال�قت 
التدخل  املعنية  اجلهات  على 
ال�ضبل  اأي�ر  الإيجاد  العاجل 
للقاطنن  الكهرباء  لت�فري 
احلياة  من  كثريا  تعب�ا  الذين 
ه���ؤالء  ك��ان  ذا  واإ  ، البدائية 
على  احل���رم���ان  ي��ت��ك��ّب��دون 

املعي�ضة،  �ضا�ضيات  اأ م�ضت�ى 
الف�ضاءات  يف  تفكريهم  فاإن 
والريا�ضية  الثقافية  واملراكز 
ي��ظ��ل ح��ل��م��ا ب��ع��ي��د امل��ن��ال ، 
امل�ضاريع  غياب  يف  اأن  ويرون 
عن  البحث  يج�ز  ال  احل�ضا�ضة 
رغم   ، اأهمية  ق��ل  االأ �ضياء  االأ
لل�ضباب  متنف�ض  من  متثله  ما 
دوام���ة  يف  ي��ت��خ��ب��ط  ال����ذي 
والروتن  وال��ف��راغ  البطالة 
اأ�ضحابها  جعلت  ���ض��اة  م��اأ  ،
ب��االإع��الم��ي��ن  ي�ضتنجدون 
بالع�ن  م�ض�ؤوليهم   ملطالبة 
على  يتغلب�ا  ك��ي  وال��دع��م 
ال��ذي   ، امل����زري  واق��ع��ه��م  
حتركاتهم  وي�ضل  يحا�رهم 
ظل  يف  ط���ي��ل��ة،  ف��رتة  م��ن��ذ 
���ض��ي��اد ال��ق��رارات  ���ض��م��ت اأ
واالأوام������ر ال��ذي��ن اك��ت��ف���ا 
والتعهدات  ال�ع�د  باإعطاء 

! اللفظية 

نتيجة  املعي�سي  مازالوا ي�ستكون من تدهور اجلانب  الذين  املُذهلة،  املواطنني يف جزائر الأرزاق والرثوات  اأكرث  ما 
فمحاولتهم   ! ورحمة  �سفقة  دون  احلرية  بهم  وتت�سلرّى  القلق  بهم  يعبث  املن�سيني  عداد  يف  و�سيبقون   ، والتخلرّي  التهمي�س 

الأبد  اإىل  ُكتب عليهم  ال�سقاء  ُتثمر ومل تنفع وكاأن  لكنها مل  �سوؤونهم مل تتوقف،  انتباه م�سريي  للفت 

                     " " اجللفة  �سلمانة  ببلدية  الزاوية  ع  فتح العديد من نقاط الفرز املتقدم ُممرّ
لفحو�سات "كوفيد 19" بورقلة 

ملتقى املعاجلة الإعالمية والقانونية لأزمة كورونا الدويل املنعقد بجامعة اأدرار 
عرب تقنية :يحقق جناحا كبريا

توقيف امل�ستبه به يف ال�سرقة من داخل 
م�سكن باأحد اأحياء مدينة اجللفة 

اأمن تندوف ُيلقي القب�س على �سخ�س 
�سادرة يف حقه ع�سرة اأوامر بالقب�س 

توقيف م�ستبه فيه وحجز خمدرات بب�سار

تثمينا ملجهودات اأبطال ال�سف الأول

م عملية غر�س يف �ساحة جدارية الأطباء دار البيئة بولية اجللفة تنظرّ

حجز كمية معتربة من املفرقعات بورقلة
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تذبذب يف توزيع املاء  عرب اأحياء خمتلفة يف بلعبا�س

م.رم�ساين
-----------------

�ضكان  نا�ضد  ال�ضياق  ذات  ويف 
العل�ية  الط�ابق   من  العديد 
على  االأحياء  ببع�ض  املت�اجدة 
 400 حي   ، اجل��زي��رة  حي  غ��رار 
حي   ، اجلياليل  ب�ضيد  م�ضكن 
املعنية  ال�ضلطات   ، "الرو�ضي" 
حل  واإي��ج��اد  التحرك   اج��ل  من 
تزويدهم  االأمر  تطلب  وان  حتى 
ب��ه��ذا ال��ع��ن�����ر ع���ن  ط��ري��ق 
التكفل  حن  اإىل  ال�ضهاريج  
 ، للمياه  احل��ادة  الندرة  مب�ضكلة 
اقتناء  عليهم  تعذر  اأن  بعدما 
و�ضعهم  ب�ضبب  ال�ضهاريج 
املادي  ال�ضعب يف ظل الظروف 
 ، البالد  تعي�ضها  التي  ال�ضحية 
اجلزائرية  ذاته  ال�قت  يف  داعن 
م�ض�ؤوليتها  حتّمل  اإىل  للمياه 
احلي�ي  العن�ر  هذا  لهم  وت�فري 
بت�ضديد   ملتزمن  هم  دام���ا  ما 
وم��ن جهة  دوري���ا؛  ف���ات��ريه��م 
اأخرى اعرتف مدير امل�ارد املائية 
بعجز  بلعبا�ض  �ضيدي  ل�الية 
�ضكان   مت���ي��ل  ع��ن   م�ضاحله  

ب�ضبب  ال�روب   باملياه  املدينة  
جتميد  العديد من امل�ضاريع التي 
الربنامج  �ضمن  مدرجة  كانت 
و�ضعه   مت  ال��ذي  اال�ضتعجايل 
التي  العط�ض  اأزمة  للتخفيف من 
تعرفها ال�الية كل ف�ضل �ضيف 
بان جائحة  املتحدث  ذات  ، وقال 
تعليق  يف  ت�ضببت  ك���رون��ا 

العمليات   من  العديد  اأ�ضغال  
بئرا   34 اجن���از  تخ�ض  ال��ت��ي 
ال�الئي  املدير  واأ�ضاف    . عميقا 
خالل   اأح�����ض��ت  م�ضاحله  ب��ان 
�ض�داء   نقطة   17 املا�ضية  املدة 
االأح��ي��اء  ه��ذه  جميع  باملدينة   
املياه  و�ض�ل  ع��دم  من  تعاين 
كرثة  ب�ضبب  العل�ية   للط�ابق 

الي�مية،  الكمية   وقلة   الطلب 
امل�ارد  مبديرية  دفع  الذي   االأمر 
ل�ضان  على  جاء  ما  ح�ضب  املائية 
م�روع  اإع��ط��اء  اإىل   مديرها 
للجزائرية  الب�ضيط  بالرتا�ضي 
بهذا  التكفل  اج��ل  من  للمياه، 

امل�ضكل يف اقرب االآجال  .

ا�ستكى �سكان مدينة �سيدي بلعبا�س من نق�س تدفق مياه ال�سرب  خالل الفرتة الأخرية ،ما حال دون و�سولها اإىل الطوابق 
العلوية  ، اإذ  تبقى تقت�سر على الطابق الأر�سي والأول ، و�سعية  ت�ستدعي ح�سب امل�ستكني تدخل اجلزائرية  للمياه ،هذه 
الأخرية التي اأعابوا عليها طريقة تعاملها مع زبائنها خا�سة وان متاعبهم  اليومية مع تذبذب توزيع املياه تتجدد مع  ف�سل كل 
�سيف،  يف غياب تام ملخطط ا�ستعجايل من �ساأنه التكفل  والق�ساء على هذا امل�سكل نهائيا . اأمام عجز الإجراءات  الحرتازية 

التي تتخذها  اجلهة الو�سية كل مرة، من اأجل مابهة هذه الأزمة التي تثبت كل مرة عدم جناعتها .

اأحد املتوفني ُعرث عليه م�سنوقا داخل م�سكنهاملديرية اأرجعت اإىل جتميد امل�ساريع ب�سبب كورونا :

املدنية  احلماية  م�ضالح  نقلت 
م�ضلحة  اإىل  ق�ضنطينة  ب�الية 
الأ�ضخا�ض  جثث   03 اجلثث  حفظ 
تعر�ضا  اإثنان  ذك��ر،   جن�ض  من 
الثالث  و  مم��ي��ت،  م��رور  حل��ادث 
م�ضكنه  داخل  م�ضن�قا  عليه  ُعرث 
ال  االأ���ض��ب��اب  و  م��راد  بديدو�ض 

جمه�لة تزال 
ح��دود  يف  وق��ع  االأول  احل���ادث   
ي�م  م��ن  ليال  الثامنة  ال�ضاعة 
يتعلق  و  اجل���اري،  ج�يلية   18
من  )ع.���ض(  بال�ضحية    االأم��ر 
 27 العمر  من  يبلغ  ذكر  جن�ض 
عندما   ، املكان  بعن  مت�فٍّ  �ضنة 
منزله   داخل  م�ضن�قا  عليه   عرث 
مراد  ديدو�ض  بلدية  احلجر  ب�اد 
ب�رفة  حبل  ب�ا�ضطة  معلقا  و 

 ، اأمتار   3 ح���ايل  بعل�  امل�ضكن 
اجلثث  اإىل م�ضلحة حفظ  نقله  ،مت 
كما   ، م��راد  ديدو�ض  مب�ضت�ضفى 
االأخرية  اأنفا�ضهما  �ضخ�ضان  لفظ 
حدود  يف  وقع  مرور  حادث  اإثر 
من  زواال  الن�ضف  و  ال���اح��دة 
احلادث   يتمثل  و   ، التاريخ  نف�ض 
و  �ضيارتن  ب��ن  ا���ض��ط��دام  يف 
جن�ض  من  �ضحيتن  خلف  �ضاحنة 
22  و  اأعمارهما بن  ذكر ترتاوج 
،مت  املكان  بعن  ت�فيا   �ضنة     40
اجلثث  حفظ  م�ضلحة  اإىل  نقلهما 
خلف  كما  اخل��روب،  مب�ضت�ضفى 
يف  متثل  مادية  خ�ضائر  احل��ادث 
ال�ضاحنة  و  كليا  ال�ضيارتن  حتطم 

اخللف. من  جزئيا  حمطمة 
عي�ض علجية 

وفاة 3 اأ�سخا�س يف حوادث خمتلفة 
و يف يوم واحد بق�سنطينة  

جنـود احلـرب على الكـورونـا 

العامل  بها  التي مير  للجائحة  نظراً 
فريو�ض  من  الكثري  يعانيه  وما 
بّد  ال  ك��ان   ، امل�ضتجد  ك���رون��ا 
االإخال�ض  جلمعية  يك�ن  واأن 
يد  املر�ضى   لرعاية  والتعاون 
والتي  امل�ضابن  من  لعدد  الع�ن 
اأن يدخل فريو�ض  االأقدار  �ضاءت 
ذلك  وعلى   ، اأج�ضادهم  ك�رونا 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اجلمعية  ت��ق���م 
يف  املتط�ع   وال�ضباب  اخلريين 
مدينة عن احلجل بتجهيز وجبات 
حم��م���ل��ة  حت��ت���ي   جمم�عة 
ت�ضاعد  التي  الغذائية  امل�اد  من 
الفريو�ض  مقاومة  على  املر�ضى 
وع�����دة ال��ع��اف��ي��ة الأج�����ض��اده��م 

املنهكة .
االإخ��ال���ض  جمعية  ت���ا���ض��ل 
املر�ضى  ل��رع��اي��ة  وال��ت��ع��اون 
اإذ مل  ن�ضاطاتها على قدم و�ضاق، 
العديد  يف  املنت�ر  ال�باء  مينعها 

ممار�ضة  من  ال�طن  واليات  من 
عملها اخلريي يف م�ضاعدة النا�ض 
بع�ض  ط��راأت  امل��رة  ه��ذه  لكن   ،
التغيريات على ن�عية الن�ضاطات 
دور  منع  فبعد   ، بها  تق�م  التي 
ها   ، وغريها  واملطاعم  الرحمة 
هي تنقل هذه امل�ائد اإىل مر�ضى 
ك�فيد  م�ضلحة  وعمال  ك�رونا 
�ضيدي  يف  بلعي�ض   ك�ي�ضي   19
عي�ضى الذين يعمل�ن ليال نهارا، 
يهتم�ن  الذين  اأولئك  وباالأخ�ض 
امل�ضابن  امل��ر���ض��ى  ب�����ض���ؤون 
امل�ضتجد..  ك���رون��ا  بفريو�ض 
يف  متثلت  مببادرة  اجلمعية  قامت 
حت�رّ  �ضحية  وج��ب��ات  تقدمي 
ِوفق مك�نات حمّددة ، بالتن�ضيق 
للت�افق  امل�ضلحة   م�ض�ؤويل  مع 
ال�ضحية  التغذية  ومتطلبات 
ملر�ضى  وخ��ا���ض��ة  للمر�ضى 
بامل�ضلحة،  املت�اجدين  ك�رونا 

ك�فيد  م�ضلحة  عمال  جانب  اإىل 
ملكافحة  جتنيدهم  مت  الذين   ،  19
اال�ضت�ضفائية  بامل�ضلحة  ال�باء 
�ضيدي  يف  بلعي�ض  ك�ي�ضي  
وهي   ، امل�ضيلة  والي��ة  عي�ضى 
من  ق��ّدم��ت  تط�عية  م��ب��ادرة 
ملر�ضى  �ضحية  وجبات  خاللها 
بامل�ضلحة  املعزولن   ك���رون��ا 
وال��راح��ة  ال��غ��ذاء  اأن  خا�ضة   ،
امل�ضابن  عالج  اأ�ضا�ضيات  هما 
عن  ف�ضال   ، ك�رونا  بفريو�ض 
الكمامات  ت���زي��ع  عمليات 
مبقر  املر�ضى  ل�ضالح  الطبّية 
قائمة  املبادرة  فكرة   ، اجلمعية  
لل�جبات  كان  اأين  التط�ع  على 
املر�ضى  �ضحة   - على  طيب  اأثر 
 ، النف�ضية   - امل�ضلحة  وعمال 
الأنهم وجدوا اأن هناك من يتعامل 
م�ضدراً  يعتربهم  اأن  بدون  معهم 
اتخاذ  رغ��م  وذل���ك  للمر�ض، 

ت��ضيل  عند  االحتياطات  كافة 
لقيت  وق��د   ،  ، لهم  ال���ج��ب��ات 
من  امل�اطنن  ا�ضتح�ضان  العملية 

جميع اأطياف املجتمع .
اجلمعية  مكتب  ويعكف  ه��ذا 
على ت��ضيع هذه املبادرة لت�ضمل 
�ضت�ضتمر  حيث   ، اأخ��رى   مراكز 
 ، القادمة  االأيام  يف  العملية  هذه 
اأين ي�ضعى مكتب اجلمعية جاهدا 
اأهل اخلري واملح�ضنن لتحقيق  مع 
امل�ضطرة، من خالل هذه  االأهداف 
امل�ضاريع اخلريية التط�عية ، التي 
و  امل�اطنن  ت�عية  اإىل  ترمي 
اخلريي  العمل  باأهمية  حت�ضي�ضهم 
يف املجتمع ، ت�ضامنا مع املر�ضى 
يقف يف  الذي  االأبي�ض  اجلي�ض  و 
يف  خا�ضة  االأول،  الدفاع  خط 
الذي  الع�ضيب  الظرف  هذا  ظل 

متّر به البالد .
                اأ . خل�ر . بن ي��ضف

جمعية الإخال�س والتعاون لرعاية املر�سى تقدم 100 وجبة �سحية 
حممولة ملر�سى الكورونا 

ال�الئية  امل�ضلحة  عنا�ر  متكنت 
والي��ة  ب��اأم��ن  العم�مي  ل��الأم��ن 
ب��ج��اي��ة، م��ن ح��ج��ز ك��م��ي��ة من 
غري  فا�ضدة  البي�ضاء  اللح�م 
الب�ري  لال�ضتهالك  �ضاحلة 
تفا�ضيل  كلغ،   420 ب���  تقدر 
ت�قيف  ب��ع��د  ج���اءت  العملية 
ع��ن��ا���ر ال�����رط��ة ال��ع��ام��ل��ة 
املراقبة  نقطة  م�ضت�ى  على 
 ، ال�ض�مام  ج�ر  والتفتي�ض 
كيا  ن���ع  م��ن  جت��اري��ة  م��رك��ب��ة 
معباأة  ت��ربي��د،  ب��غ��رف��ة  جم��ه��زة 
البي�ضاء،  اللح�م  م��ن  بكمية 
م��ذب���ح  )دج����اج  دج��اج��ة   230
داخل  م��ض�عة  الري�ض(  منزوع 
مغلفة،  غري  بال�ضتيكية  �ضناديق 

ت�ض�يقها  ب�ضدد  �ضاحبها  كان 
امل��ح��الت  اأح���د  م�ضت�ى  ع��ل��ى 
مراقبتها  وبعد  بجاية،  مبدينة 
ل�روط  خا�ضعة  غري  باأنها  تبن 
اأية  حتمل  وال  ال�ضحية  املراقبة 
بعد  م�����ض��دره��ا،  تبن  تعريفة 
البيطري  بالطبيب  االت�����ض��ال 
الفالحية  للم�ضالح  ال��ت��اب��ع 
وحت�يلها  حجزها  قرر  لل�الية، 
التابع  احل��ي���ان��ات  حم�ر  اإىل 
اجل��ري،  مب��ادة  واإت��الف��ه��ا  للبلدية 
�ضاحلة  وغ��ري  ف��ا���ض��دة  ك�نها 
ملف  اإجن��از  مت  كما  للن�ضتهالك، 
واإر�ضاله  املخالف  �ضد  جزائي 

. املخت�ضة  ال�ضلطات  اإىل 
ك. ت

حجز 420 كلغ من اللحوم البي�ساء 
الفا�سدة ببجاية

لل�رطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت    
ال�رطة الق�ضائية بخمي�ض مليانة 
حجز  من  الدفلى،  عن  ب�الية 
خمتلف  من  خمر  وح��دة   2856
ت�قيف  مع  واالأحجام  العالمات 
مروجها البالغ من العمر36 �ضنة، 
الق�ضائية  ب�ض�ابقه  امل��ع��روف 
املذك�ر.    االإج��رام��ي  املجال  يف 
العملياتية  املهام  اإط��ار  يف  و   

مبختلف  اجلرمية  مبكافحة  املرتبطة 
ال  فاعليها،  وت�قيف  اأ�ضكالها 
الكح�لية  امل�روبات  بيع  �ضيما 
جاءت  العملية  رخ�ضة؛  ب��دون 
معل�مات  ا�ضتغالل  على  بناء 
وردت لذات الفرقة، مفادها قيام 
من  كمية  بجلب  االأ�ضخا�ض  اأحد 
بطريقة  الكح�لية  امل�روبات 
�ضاحنة  با�ضتعمال  �رعية  غري 

الحقا،  ترويجها  اأجل  من  نفعية 
املعطيات  هذه  �ض�ء  على  ليتم 
ت�قيفه  ق�ضد  للمعني  الرت�ضد 
كللت  حيث  بجرمه،   متلب�ضا 
م�ضاء ي�م 15 من ال�ضهر اجلاري 
من ت�قيفه على م�ضت�ى املدخل 
مليانة،  خمي�ض  ملدينة  ال�رقي 
حمملة  هي  و  �ضاحنته  منت  على 
الكح�لية  امل�روبات  بكمية من 

قدرت ب� 2856 وحدة خمر ، ليتم 
النقل  حت�يل املعني مبعية و�ضيلة 
االإجرامي  ن�ضاطه  يف  امل�ضتعملة 
ال�ضتكمال  امل�ضلحة  مقر  اإىل 
التحقيق الالزم؛ لالإ�ضارة، املعني 
م�ضالح  اأم���ام  ال��ي���م  تقدميه  مت 
التي  مليانة  بخمي�ض  العدالة 

خ�ضته باأمر اإيداع.
                              خمتار برادع

 حْجز 2856 وحدة خمر و الإطاحة مبروجها بخمي�س مليانة بعني الدفلى 

عرفانا مبا يقدمه اجلي�ض االأبي�ض يف 
مل�اجهة جائحة  االأمامية  ال�ضف�ف 
بادرت  امل�ضتجد،  ك�رونا  فريو�ض 
للتنمية  ال�طني  االحت��اد  جمعية 
ت��ي��ارت،اإىل  ب�الية  االجتماعية 
و�ضبه  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م  ت��ك��رمي 
امل�ؤ�ض�ضةالعم�مية  وعمال  الطبي 
الدامرجي"  اال�ضت�ضفائية"ي��ضف 
من  يبذل�نه  مبا  بتيارت،عرفانا 
ومكافحة  املر�ضى  لعالج  جه�د  
امل�ضتجد،خا�ضة  ك���رون��ا  وب��اء 
وال�ضع�بات  ال��ظ��روف  ظل  يف 

بهم. املحيطة 
االأمن   " حممد  "ب��ريط  ال�ضيد 
يف  ك�ضف  للجمعية  ال���الئ��ي 
املبادرة  هذه  اأن  به  خ�ضنا  حديث 
عمال  يقدمه  مب��ا  عرفانا  ت��اأت��ي 
م�ضلحة  وعمال  عامة  ال�ضحة 
 -19 ك�فيد  ف��ريو���ض  مكافحة 

من  للحد  جمه�دات  من  خا�ضة، 
ظه�رها. منذ  اجلائحة  تف�ضي 

مت  التكرمي  اأن  اأ���ض��اف  املتحدث 
الهيئات  ع��ن  ممثلن  بح�ض�ر 
املجتمع  يف  وفاعلن  الر�ضمية 
الن�ضاط  م��دي��ر  م��ن��ه��م  امل���دين 
ل�الية  والت�ضامن  االجتماعي 
املحلين  الفنانن  وبع�ض  تيارت، 
اجلمعية،حيث  مكتب  واأع�ضاء 
�رفية  �ضهادات  املعنين  منح  مت 
جهتهم،  م��ن  ع��رب  وه��داي��ا،ك��م��ا 
امل��ك��رم���ن م��ن اأط��ب��اء وك����ادر 
عن  بامل�ضت�ضفى  وعاملن  �ضحية 
االلتفاتة  لهذه  وتقديرهم  فرحتهم 
�ضكره  ق��دم  الطيبة.م�ضدرنا 
اجلزائرية  التحرير  لي�مية  اجلزيل 
امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  مرافقتها  على 

النبيلة.                االإن�ضانية 
ب��ريط القادر  عبد 

الحتاد الوطني للتنمية الجتماعية 
م اجلي�س الأبي�س بولية تيارت يكررّ



وزارة الريا�سة ترف�س منح 
الحتادية اجلزائرية ترخي�سا 

لعقد جمعية عامة ا�ستثنائية

وزير الريا�سة خالدي يدعم 
اخل�سر لكتابة التاريخ

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، ام�ض الأحد، 
خدمات  عــن  بر�سلونة  تخلي  �سبب  عــن 
اآرثر ميلو، لعب و�سط الفريق،  الربازيلي 

ل�سالح يوفنتو�ض.
وكان بر�سلونة عقد �سفقة تبادلية ينتقل 
نظري  يــوفــنــتــو�ــض،  اإىل  اآرثــــر  مبوجبها 
ارتداء مرياليم بيانيت�ض لقمي�ض البار�سا، 

وح�سول الأخري على 10 ماليني يورو.

ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ــا  ــًق ووف
اآرثر  عن  ال�ستغناء  قرار  فاإن  الإ�سبانية، 
لبع�ض  الربازيلي  الالعب  لرتكاب  يعود، 
التم�سك  عن  النادي  لتخلي  اأدت  الأخطاء 

بخدماته.
يوم  �سافر،  اأن  �سبق  اآرثــر  اأن  اإىل  واأ�سارت 
باري�ض،  اإىل  ق�سرية  رحــلــة  يف  ــني،  ــن اإث
حل�سور عيد ميالد مواطنه نيمار دا �سيلفا، 

ظهر  عاد  ثم  جريمان،  �سان  باري�ض  جنم 
قبل  الفريق  مران  يف  للم�ساركة  الثالثاء 

مباراة الكال�سيكو )الأربعاء(.
جيًدا  م�ستوى  قدم  الالعب  اأن  واأو�سحت 
ذات  الع�سلة  يف  اأ�سيب  لكنه  املــبــاراة،  يف 
الراأ�سني، ومت ا�ستبعاده ملدة 3 اأ�سابيع، قبل 
"كنت خمطًئا يف هذا  اأن يعرتف بعد ذلك: 
يجب  اأنني  واأعرف  للتطور،  اأتطلع  الأمر. 

اأن اأحت�سن ك�سخ�ض".
املدرب  يقنع  مل  اآرثر  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
الن�سف  خالل  فالفريدي  اإرن�ستو  ال�سابق 
 8 بـــداأ  حيث  احلـــايل،  املــو�ــســم  مــن  الأول 
كما  الليجا،  يف   19 اأ�سل  من  فقط  مباريات 
اأنه عاد من املنتخب الربازيلي يف نوفمرب/ 
يف  ــات  ــاج ــزع ان ــن  م يــعــاين  ثـــان  ت�سرين 

الع�سلة ال�سامة.
القوانني  ا  اأي�سً خالف  ــر  اآرث اأن  واأ�سافت 
الداخلية يف بر�سلونة خالل �سهر دي�سمرب/ 
اإمارة  يف  �سوهد  عندما  املا�سي،  اأول  كانون 

اأندورا يتزلج على اجلليد.
تزعم  الإ�سبانية  التقارير  بع�ض  اأن  يذكر 
لتجنب  بالأم�ض،  الإ�سابة  ادعى  اآرثــر  اأن 
التواجد يف قائمة البار�سا اخلا�سة مبباراة 

ديبورتيفو األفي�ض.

اإيدين هازارد، جنم ريال  البلجيكي  حتدث 
مدريد، عن تقييمه للعام الأول مع الفريق 

امللكي.
ريال  اإىل  ت�سيل�سي  من  انتقل  هازارد  وكان 
2019 خالل �سفقة بلغت  مدريد يف �سيف 
لكنه  ــورو،  ي مليون   100 من  اأكــر  قيمتها 
من  حرمته  عــديــدة  اإ�ــســابــات  مــن  عــانــى 

امل�ساركة يف املباريات لفرتات طويلة.
اأبــرزتــهــا  ت�سريحات  يف  هـــــازارد،  ـــال  وق
الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
اأكون  اأن  اآمل  ولكن  اإ�سابات،  هناك  "كانت 
املقبل  العام  يكون  واأن  الأمر،  هذا  جتاوزت 

اأف�سل".
العام  ــذا  ه يكن  مل  الــواقــع  "يف  ــاف:  ــس واأ�
هذا  اإىل  القدوم  من  متكنت  لأنني  مفزًعا، 
الإ�سباين  بالدوري  فزنا  اأننا  كما  النادي، 

طلب  ميكنني  ل  الأول.  عامي  يف 
املزيد".

وتابع: "على امل�ستوى الفردي، هذه 
كان  لقد  م�سريتي.  يف  �سنة  اأ�ــســواأ 
ب�سبب  ال�سيء  بع�ض  غريًبا  مو�سًما 

كل ما حدث".
املو�سم  يتح�سن  اأن  "ميكن  واأمت: 
ويجب اأن يكون اللقب التايل لنا هو 
دوري اأبطال اأوروبا، رغم اأن الأمر 
مان�س�سرت  هو  املناف�ض  لأن  �سعب 

�سيتي".
تفوق  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  يذكر 
ـــاب  ـــد يف ذه ـــدري م ـــــال  عــلــى ري
اأوروبــا  اأبــطــال  دوري  نهائي  ثمن 
بنتيجة 1-2 على ملعب "�سانتياجو 

برنابيو".

ع�سر  التا�سع  يف  اليوم،  من  عام  قبل 
املنتخب  قــائــد  رفــع   ،2019 يوليو 
اجلزائري لكرة القدم، ريا�ض حمرز، 
اإفريقيا  كاأ�ض  جم�سم  اعتزاز  و  بفخر 
�سعب  ليعي�ض  مب�سر،  لالأمم2019- 
باأكمله حلظات ل تن�سى بعد 29 �سنة 

من اأول تتويج قاري.
املــدرب  بقيادة  "اخل�سر"،  واختتم 
جمال بلما�سي، م�ساركتهم على اأر�ض 
الفراعنة باأجمل فوز، بعد الإطاحة 
على   )1-0( النهائي  يف  بال�سنغال 
من  اأكر  اأمام  الدويل،  القاهرة  ملعب 
األف   15 بينهم  من  متفرج  األــف   60

جزائري.
ت�سكيلة  حققته  الذي  الجناز  وكان 
مبثابة  لــلــتــتــويــجــات،  متعط�سة 
اأ�سهر،  ب�سعة  قبل  معقدة  ماأمورية 
التحقيق  �سعب  ــا  ــان ره كـــان  حــيــث 
الأرا�سي  على  باخل�سو�ض  واملــنــال، 
مرة  لأول  لعبت  بطولة  ويف  امل�سرية 
"الغرينتا"  لكن  فريقا.   24 بح�سور 
التي غر�سها بلما�سي يف ت�سكيلة كانت 
بامل�ساركة  تكتفي  القريب  املا�سي  يف 
فقط، مكنت من اإعادة العتبار لكرة 

القدم اجلزائرية.
وكان اأول لقب قاري ناله "اخل�سر" يف 
قبل  الديار،  داخل   1990 مار�ض  �سهر 
�سنوات  اجلزائرية  الكرة  تعرف  اأن 
 2010 ن�سخة  غاية  اإىل  "عجاف"، 
املرتبة  الوطني  الفريق  احــتــل  ملــا 
م�ساركة  اأح�سن  يف  باأنغول،  الرابعة 

له منذ تتويجه الأول.
من  اجلزائرية  الت�سكيلة  ومتكنت 
تاريخي  اجناز  وحتقيق  التحدي  رفع 
التوقعات  جميع  مبخالفة  لها  �سمح 
من  �سنوات  فبعد  ــرتام.  الح وك�سب 
الوطني،  الفريق  متكن  النــتــظــار، 
الــقــارة  ــرم  ه ت�سلق  مــن  فقط  لي�ض 
ال�سمراء، بل من ا�سرتجاع ثقة �سعب 

باأكمله كذلك.

بلما�ضي املهند�س 

وجنح جمال بلما�سي، الذي تعاقدت 
لكرة  ــة  ــري ــزائ اجل الحتـــاديـــة  مــعــه 

اعادة  من   ،2018 اأغ�سط�ض  يف  القدم 
ف�سل  اأن  بعد  الوطني  للفريق  الروح 
القائد  ورفع  املهمة.  هذه  يف  اأ�سالفه 
�سقف  الــوطــنــي  للمنتخب  ال�سابق 
بعدما  البداية،  منذ  عاليا  الطموح 

وجد الو�سفة املنا�سبة لذلك.
يونيو  الــفــاحت  يف  بــلــمــا�ــســي  وقــــال 
"كاأ�ض  �سحفي:  موؤمتر  خالل   2019
حال  بــاأي  يل  لي�ست  افريقيا2019- 
من الأحوال مرحلة انتقالية. ل اأحد 
ميكنه اأن مينعنا لأن نكون طموحني 
خطابنا  تغيري  علينا  كان  احلياة.  يف 
الكتفاء  فقط  ولي�ض  الالعبني  مع 
م�ساركة  حتقيق  علينا  ــه  اأن بالقول 
هذه  بلقب  للفوز  نطمح  امل�ستوى.  يف 

البطولة".
بالن�سبة للعديد من العارفني ب�سوؤون 
املهند�ض  بلما�سي  يعترب  املنتخب، 
الرئي�سي للتتويج الإفريقي. فبعدما 
الأمر  به  انتهى  اأهدافه،  يف  يثق  كان 
والوفاء  املت�سائمني  "تروي�ض"  اإىل 
اجلديد  اجليل  لهذا  وال�سماح  بوعده 
خالل  مــن  �سابقه  فعله  مــا  بتكرار 
لعب �سريع، متريرات ق�سرية و روح 

الت�سامن.
"يجب  النهائي:  عقب  بلما�سي  وعلق 
قاموا  الذين  هم  الالعبني،  نهنئ  اأن 

بهذا العمل ال�ستثنائي، كانوا رائعني 
اأنا �سعيد جدا ل�سعبنا،  رغم ال�سغط. 
كان ينتظر هذه النجمة الثانية منذ 
فرتة طويلة جدا. اإنه اأول فوز بكاأ�ض 

اإفريقيا خارج الديار.
11 �سهرا، ا�سرتجعت فريقا كان  قبل 
هذا  حتقيق  �سعبة،  بــظــروف  ميــر 
اأمر  الق�سري  الوقت  هذا  بعد  الإجناز 

ا�ستثنائي".
كوت  )مرتني(،  ال�سنغال  على  فالفوز 
واحدة  بطولة  يف  ونيجرييا  ديفوار 
"معجزة" منذ وقت لي�ض  كان مبثابة 
الوطني  املنتخب  ليخطو  ببعيد، 
حتى  بلما�سي،  مع  الأمام  اإىل  خطوة 
قيادة  حتت   ،2014 ت�سكيلة  اأن  ولــو 
كانت  خليلوزيت�ض،  وحيد  البو�سني 
قد متكنت من التاأهل اىل ثمن نهائي 
دون  ولكن  بالربازيل،  العامل  كاأ�ض 

احلفاظ على الديناميكية املطلوبة.

النجمة الثانية اأخريا على قمي�س 
"اخل�ضر" 

وخطف ''اخل�سر'' اللقب اأمام ال�سنغال 
الكامريوين  احلكم  اأداره  نهائي  يف 
بغداد  املهاجم  اأنــهــاه  و  نيان  األــيــوم 
بوجناح يف ظرف دقيقتني فقط بعد 

قذفة قوية من حوايل 18 مرتا غري 
م�سارها مدافع �سنغايل قبل اأن ت�سكن 

ال�سباك.
و�سرح هداف املنتخب الوطني، اإ�سالم 
هلل  "احلمد   : املــبــاراة  بعد  �سليماين 
لقد و�سلنا اإىل الهدف املن�سود. كثري 
من النا�ض مل يوؤمنوا بنا،  لكننا وقفنا 
دون  م�سوارا  وحققنا  واحــد  كرجل 
البطولة  يف  الأف�سل  كنا  تعر.  اأي 
منذ اليوم الأول للمناف�سة. اأنا فخور 
والفوز  الفريق  هــذا  اإىل  بالنتماء 

بكاأ�ض اإفريقيا الثانية للجزائر".
اليوم،  ذلــك  يف  لقطة  اأبـــرز  وكــانــت 
الكاأ�ض  حمــرز  ريــا�ــض  القائد  ت�سلم 
عبد  اآنــذاك  الدولة  رئي�ض  بح�سور 
خا�سة  ظروف  ويف  �سالح  بن  القادر 
�سنة   29 بعد  الــبــالد،  بها  متر  كانت 
داخل  للجزائر  الأول  التتويج  من 
قــيــادة  ــت  حت  1990 عـــام  ــد  ــواع ــق ال

املرحوم عبد احلميد كرمايل.  
القاري،  لقبها  عن  للدفاع  �سعيها  يف 
كاأ�ض  ت�سفيات  حملة  اجلزائر  بداأت 
تاأجيلها  مت  التي   ،2021 افريقيا  اأمم 
كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب   2022 اإىل 
انــتــ�ــســاريــن  بت�سجيل  املــ�ــســتــجــد، 
متتاليني: بالبليدة �سد زامبيا )5-0( 

و بغابورون اأمام بوت�سوانا )1-0(.

ك�سف مدرب فريق برينتفورد الجنليزي، 
ــادي  ن تــو�ــســل  حقيقة  فـــرانـــك،  تــومــا�ــض 
ــدويل  ال الــالعــب  مــع  اتــفــاق  اإىل  ت�سيل�سي 
على  للح�سول  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري، 
ال�سيفي  النــتــقــالت  مو�سم  يف  خــدمــاتــه 
جذب  من  املوهوب  الالعب  ومتكن  املقبل، 
و�ستهام  جــانــب  اإىل  الــبــلــوز  اإدارة  انــتــبــاه 

واآر�سنال.
وذكرت تقارير �سحفية يف الفرتة الأخرية 
رحمة  بن  مع  بالفعل  توا�سل  ت�سيل�سي  اأن 
�ستامفورد  اإىل  انــتــقــالــه  خــطــوة  لبحث 
الأمـــر،  ــك  ذل عــن  �ُسئل  وعــنــدمــا  ــدج،  ــري ب
ن�سرتها  ت�سريحات  يف  فرانك  توما�ض  قال 
اأ�سمع  الإجنليزية:”مل  �سن”  “ذا  �سحيفة 
واأ�ساف:”اأنا  النادي”،  م�سوؤويل  من  �سيء  اأي 
ل اأعرف اأي �سيء، واإذا مل يتم اإخباري باأي 

�سائعة”،  اإنها  �سحيح،  اأنه  اأعتقد  فال  �سيء 
القدم  بكرة  ي�ستمتع  رحمة  واختتم:”بن 
يف برينتفورد، ولدينا رغبة يف امل�سي قدًما، 
تلك  اأن  معرفة  ال�سهل  من  اأنه  اأعتقد  لذلك 

التقارير غري �سحيحة”.
عبارات  رحمة  بن  تلقى  ــرى  اأخ جهة  من 
الذي  املميز  للمردود  تقديرا  جديدة  اإ�سادة 
الجنليزي،  برينتفورد  فريقه  مع  يقّدمه 
وم�ساهمته، ب�سكل مبا�سر، يف مناف�سة اأندية 
الإجنليزي  الدوري  اإىل  ال�سعود  يف  عريقة 

املمتاز.
 1999-2020 مو�سم  يف  اإجنلرتا  هّداف  واأّكد 
كيفني مارك فيليب�ض، مع فريق �ساندرلند، 
قائاًل،  اجلــزائــري،  النجم  بقدرات  اإميانه 
“كوي�ست”:”اإنه  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف 
الأهــداف  من  الكثري  و�سّجل  تقنيًا،  ممتاز 

م�سوار  حتقيق  يف  فريقه  �ــســاعــدت  الــتــي 
الرائعة  قدراته  “جتعلني  وتابع:  مميز”، 
يف  اأندية   6 اأف�سل  اأحــد  مع  روؤيته  اأتــوّقــع 
معها  اللعب  على  ــادر  ق ــه  اإن الربميريليغ، 
القادرين  الالعبني  نوعية  من  فهو  فعاًل، 
م�ساعدة  دون  من  ــوزاً،  ف فريقه  منح  على 

زمالئه”.
جنم  رحــمــة،  بــن  �سعر  ي�سهد  اأن  وينتظر 
موقع  يف  قيا�سيا  ارتــفــاعــا  بــريــنــتــفــورد، 
تقييم  يف  املخت�ض  ماركات”،  “تران�سفري 
ــاين  الأمل املوقع  و�سيقوم  الالعبني،  اأ�سعار 
بتحديد الأ�سعار اجلديدة لالعبني يف �سوق 

النتقالت خالل الأيام القليلة القادمة.
 10.5 اجلزائري  للنجم  احلايل  ال�سعر  ويبلغ 
ماركات”،  “تران�سفري  موقع  يف  يورو  مليون 
 13 اأن و�سل يف فرتة من الفرتات ملبلغ  بعد 
يف  الالعبني  اأ�سعار  وتراجعت  يورو،  مليون 
الفرتة املا�سية ب�سبب تداعيات اأزمة كورونا 
التي اأوقفت الن�ساط الكروي يف كامل اأرجاء 

العامل.
الأخرية،  الأ�سابيع  خالل  رحمة  بن  وتاألق 
ــرية مــن قبل  ــب ـــادة ك ـــس مــا جــعــلــه حمــل اإ�
 41 يف  �سارك  حيث  واملتابعني،  اجلماهري 
املو�سم  خالل  امل�سابقات،  خمتلف  يف  مباراة 
بني  مــا  هــدفــا   26 يف  فيها  اأ�ــســهــم  احلـــايل، 
�سناعة وت�سجيل، وينتظر اأن ت�سل القيمة 
قيا�سية  مل�ستويات  رحمة  لــن  ال�سوقية 
خالل  يــورو  مليون  و35   25 بني  ما  تــرتاوح 
التحديث املقبل ملوقع “تران�سفري ماركات”.

اجلزائري  الحتــاد  رئي�ض  حتدث 
لكرة القدم، خري الدين زط�سي، 
عن  اإعــالمــيــة  تــ�ــســريــحــات  يف 
جمال  ومدربه  اجلزائر  منتخب 
يف  املتاألقني  وجنــومــه  بلما�سي، 
غرار  على  الأوروبية،  الدوريات 
�سعيد بن رحمة جنم بريتنفورد 
موهبة  وكـــذلـــك  الإنــكــلــيــزي، 
بو�سوف  اإ�سحاق  املحلي،  الــدوري 
لوميل  نـــادي  اإىل  انــتــقــال  الـــذي 

البلجيكي.
ت�سريحات  يف  زطــ�ــســي  ــــال  وق
"هناك  ــة:  ــري ــزائ اجل لـــالإذاعـــة 
اجلزائر  منتخب  للعب  اإمكانية 
ملباراة ودية �سهر �سبتمرب املقبل، 
لكن الأمر لي�ض موؤكداً لأن فيفا مل 
اللحظة،  التاريخ حلد  توؤكد ذلك 
الآن  الأولوية  اإعطاء  مع  خا�سة 
املحلية،  املناف�سات  ل�ستكمال 
اجلوية  احلدود  اأن  نن�سى  اأن  دون 

�سي�سعب  ما  وهو  مغلقة،  زالت  ما 
يف  املحرتفني  الالعبني  التحاق 

اخلارج".
واأ�ساف زط�سي "نحن على توا�سل 
بلما�سي،  جمال  الفني  املدير  مع 
و�سغرية،  كبرية  كل  يتابع  الذي 
يف  عائلته  مع  حاليًا  وجوده  رغم 

من  مينعه  مل  هذا  اأن  اإل  فرن�سا، 
لإمكانية  حت�سبًا  �سيء،  كل  �سبط 
�سبتمرب،  �سهر  يف  مع�سكر  تنظيم 
الأيــام  يف  اأكــر  �سيت�سح  ما  وهــذا 
نف�سه  الوقت  يف  م�سرياً  املقبلة". 
على  ــع  وق بــوقــرة  جميد  اأن  اإىل 
ــًا  ــدرب ــده ر�ــســمــيــًا لــيــكــون م ــق ع

للمنتخب املحلي.
اأ�ساف  رحــمــة،  بــن  النجم  وعــن 
الرئي�ض ال�سابق لنادي بارادو "كنا 
املنتخب  مع  رحمة  بن  راأينا  قد 
ال�سابقة،  املباريات  يف  اجلزائري 
وبلما�سي كان قد اأعطاه الفر�سة 
ولهذا  ذلــك،  ي�ستحق  فعاًل  لأنــه 
كبري  بــنــاٍد  اللتحاق  لــه  اأمتــنــى 
مثلما  اأكــر  اإمكاناته  من  ليطور 

كان احلال مع ريا�ض حمرز".
بو�سوف  احــرتاف  بخ�سو�ض  اأمــا 
لنتقال  جدا  �سعيد  "اأنا  ف�سرح 
ــــا، لأنــه  اأوروب اإىل  ــذا الــالعــب  ه
العمل  عليه  الآن  كبرية  موهبة 
بجد ويحظى بالتوجيه ال�سحيح 
اأراه  واأنـــا  الــتــاألــق،  طريق  لر�سم 
اخلطوة  وهــذا  ذلــك،  على  قــادراً 
اجلزائرية،  للكرة  مهمة  تبقى 
تركز  املحلية  الأنــديــة  ويجعل 

اأكر على التكوين".

التناف�سي  القطب  مدير  قري�سي،  توفيق  اأكد 
املكتب  قــــرار  اأن  ـــوزداد،  ـــل ب �ــســبــاب  ــادي  ــن ل
يف  للف�سل  عامة  جمعية  بعقد  الــفــيــدرايل 
تاأثره  ب�سبب  ــاء  ج ـــاري،  اجل املو�سم  م�سري 
بت�سريحات خري الدين زط�سي، رئي�ض احتاد 

الكرة.
اليوم  �سحفية،  ت�سريحات  يف  قري�سي  وقال 

الدين  خري  ت�سريحات  اأن  "اأعتقد  اخلمي�ض: 
بلوزداد،  ل�سباب  اللقب  منح  بعدم  زط�سي، 
الفيدرايل،  املكتب  اأع�ساء  على  �سلبا  ــرت  اأث
قــرار  اتــخــاذ  على  ــن  ــادري ق غــري  وجعلتهم 

نهائي".
مو�سم  اإعالن  املجحف  من  "�سراحة،  واأ�ساف 
الدوري،  لقب  بلوزداد  �سباب  منح  دون  اأبي�ض 

لنا،  بالن�سبة  عــقــوبــة  يعترب  الأمــــر  هـــذا 
و�سنفعل امل�ستحيل لندافع عن حقنا".

اأن�سارنا  هــاجــم  "البع�ض  قري�سي  وخــتــم 
احلجر  فرتة  خالل  م�سرية  بتنظيم  واتهمهم 
ال�سحي للمطالبة باللقب، وهذا الأمر خاطئ، 
النادي  تاأ�سي�ض  بذكرى  احتفلوا  فاأن�سارنا 

فقط".

مرور �سنة على ت�سلق "اخل�سر" هرم القارة ال�سمراءرحلة نيمار اأبرز اأ�سباب تخلي بر�سلونة عن اآرثر

مدرب برينتفورد ينفي وجود ات�سالت بني بن رحمة وت�سيل�سي

هازارد: هذه اأ�سواأ �سنة يف م�سريتي !

زط�سي يتحدث عن بن رحمة ويك�سف برنامج "اخل�سر"

قري�سي: زط�سي حرم بلوزداد من لقب الدوري

ال�سباب  وزارة  رفــ�ــســت 
والــــريــــا�ــــســــة مــنــح 

ـــــــــــة  ـــــــــــادي الحت
لكرة  اجلــزائــريــة 

ــــاف(  ـــدم )ف ـــق ال
بعقد  ترخي�سا 
جــمــعــيــة عــامــة 
ا�ـــســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

م�سري  يف  للح�سم 
الوطنية  البطولة 

لــلــمــو�ــســم الــريــا�ــســي 
منذ  املعلقة   ،2019-2020

جائحة  ب�سبب  الــفــارط  فـــــريو�ـــــض مار�ض 
قوانني  يف  موجود  غري  ذلــك  اأن  اعتربت  حيث  كــورونــا، 

الحتادية و اتهمت الفاف ب"املراوغة".
وجاء يف ر�سالة وجهتها الوزارة للفاف يوم ال�سبت: "تقدمت 
عقد  ترخي�ض  بطلب  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
هذا  يعترب  ا�ستثنائية   دورة  يف  عــاديــة  عــامــة  جمعية 

اخرتاعا قانونيا و ارجتال )مراوغة(".
هو  الطلب  من  الق�سد  كان  "اذا   : الوزارية  الهيئة  اأ�سافت  و 
عقد جمعية عامة عادية، فان القانون ال�سا�سي لالحتادية 
كيفيات  و  �ــســروط  بدقة  يحدد  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة 
عامة  جمعية  عقد  الطلب  من  الق�سد  كان  اذا  و  انعقادها. 
الأ�سا�سي  القانون  29 من  املادة  6 من  الفقرة  ا�ستثنائية، فان 
حالت  ثالث  يف  اخت�سا�سها  بدقة  حتدد  الحتادية  لهذه 
دون �سواها وهي: تغيري مقر الفاف، تعديل النظام ال�سا�سي 

و حل الفاف."
من  الغر�ض  كان  "اذا  اأنه  الر�سالة  ذات  يف  الو�ساية  واأفــادت 
الفاعلني  جميع  مع  وا�سعة  ا�ست�سارة  تنظيم  هو  الطلب  هذا 
الخالل  دون  ممكنة  ال�ست�سارة  فان  القدم،  كرة  عائلة  يف 

بالقانون ال�سا�سي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم".
والذي  يوليو،   9 بتاريخ  ال�سادر  ببيانها  الــوزارة  ــرت  وذك
يق�سي بعدم الرتخي�ض با�ستئناف املناف�سات الريا�سية "يف 
ملتابعة  العلمية  اللجنة  تو�سيات  على  بناء  الراهن"،  الوقت 
ور�سد جائحة "كوفيد19-" التابعة لوزارة ال�سحة و ال�سكان 

و اإ�سالح امل�ست�سفيات.
الأربعاء،  يوم  قرر،  قد  لالحتادية  الفدرايل  املكتب  وكان 
م�ستقبل  يف  للف�سل  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  ا�ستدعاء 

مناف�سات املو�سم احلايل.
وعلى هذا الأ�سا�ض، را�سلت الفاف، وزارة ال�سباب والريا�سة 
وكذا الحتادية الدولية )فيفا( بغية احل�سول على املوافقة 

بتنظيم جمعية عامة ا�ستثنائية يف ظل جائحة كورونا.
وتعتزم الفاف، من خالل عقد هذه اجلمعية، عر�ض ثالثة 
اقرتاحات على اأع�ساء اجلمعية العامة، يف حال وافقت هذه 

الأخرية على التوقيف النهائي للمناف�سة.
ويت�سمن املقرتح الأول اإعالن مو�سم اأبي�ض، والثاين حتديد 
مع  البطل  حتديد  فيت�سمن  الثالث  اأما  نــزول،  دون  البطل 

الفرق ال�ساعدة والنازلة.

الــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة  ـــر  ــدي، وزي ــال حــر�ــض �سيد عــلــي خ
الأول،  املنتخب  لالعبي  دعمه  جتديد  على  اجلــزائــري، 
الذكرى  يف  بلما�سي،  جمال  املدرب  بقيادة  الفني،  وجهازه 

الأوىل لتتويج املحاربني بكاأ�ض اأمم اأفريقيا 2019.
على  الر�سمي  ح�سابه  عــرب  تــغــريــدة  يف  خــالــدي  وقـــال 
"في�سبوك"، اليوم ال�سبت: " ع�سية الذكرى الأوىل لكاأ�ض امم 
اأفريقيا، التي عاد بها اإىل الديار ابناء اجلزائر البرار، بكل 
بالتتويج  اجلزائري  ال�سعب  اأفراح  حمققني  واعتزاز،  فخر 

باللقب القاري".
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  لالعبي  اجدد  ان  "اود  وتابع 
واقتدار  وم�سوولية  برباعة  يقوده  الذي  الفني،  ولطاقمه 
املدرب الفذ جمال بلما�سي، اأ�سمى معاين التقدير والعرفان 
وت�سحية  ووطنية،  التزام،  من  عنه  ابانوا  ملا  والمتنان، 

توجت بالن�سر املبني".
اجلزائرية،  الــدولــة  دعــم  لهم  ــدد  اج ان  اود  " كما  واأمت: 
لتتوا�سل  واحلكومة  اجلمهورية،  رئي�ض  ال�سيد  راأ�سها  وعلى 
والألــقــاب،  الإجنــــازات  مــن  املــزيــد  نحو  امللهمة  م�سريتهم 
الريا�سة  �سجل  يف  ذهــب  من  باحرف  اجليل  هــذا  وليكتب 

اجلزائرية امل�سرف".
19 يوليو/ متوز من العام املا�سي  وتوج منتخب اجلزائر يوم 
بغداد  بهدف  ال�سنغال  على  بالفوز  اأفريقيا  اأمم  كاأ�ض  بلقب 

بوجناح.

بنا�سر ُيتابع اإبداعه ويحرز هدفه الأول
 بقمي�س ميالن

فيغويل يرف�س تخفي�س راتبه ويهدد باللجوء 
اإىل "الفيفا"!

بلما�سي: يف هذه اللحظة اأدركت قوة اخل�سر

اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم  وا�سل 
ـــط و�ــســط  ــر قـــائـــد خ ــس ــا� ــن ب

نر  مــيــالن  �ــســي  اإي  ـــادي  ن
التي  املواجهات  يف  �سحره 

فريقه  مـــع  يــخــو�ــســهــا 
بعدما  بـ"الكالت�سيو"، 
هدفه  اإحــراز  ا�ستطاع 
�سيفه  �سباك  يف  الأول 
بــولــونــيــا، بــاملــواجــهــة 

جمعت  ــي  ــت ال الــقــويــة 
�سمن  ال�سبت،  بينهما، 

 )34( الأ�سبوع  مناف�سات 
لكرة  الإيــطــايل  الـــدوري  يف 

القدم.
املواجهة،  بنتيجة  ميالن  نادي  وتقدم 

األيك�سي�ض  البلجيكي  اأحـــــرزه  هـــدف  ــرب  ع
عمر  من  العا�سرة  الدقيقة  يف  �ساليمايكري�ض 
هاكان  الرتكي  النجم  �سجل  ثم  الأول،  ال�سوط 
يف  الأر�ض  لأ�سحاب  الثاين  الهدف  ت�سالهانغولو 
خطف  من  متّكن  بولونيا  لكن   ،)24( الدقيقة 

هدف التعادل بالدقيقة )44(.
ــع بــدايــة الــ�ــســوط الــثــاين،  وم
ميالن  ـــادي  ن جنـــوم  ــر  ــه اأظ
الهدف  باإحراز  جديتهم 
على  واحل�سول  الثالث، 
بني  من  املواجهة  نقاط 
اأنياب ال�سيف بولونيا، 
على  اعــتــمــدوا  بعدما 
قـــائـــد خط  ــر  ــس ــا� ــن ب

الو�سط.
وا�ــــســــتــــطــــاع الــنــجــم 
املهارة  اإظهار  اجلــزائــري، 
يتمتع  التي  الكبرية  الفنية 
على  الــكــرة  ا�ستلم  بعدما  بها، 
بعدها  �سق  و  اجلزاء،  منطقة  م�سارف 
�سكنت  قوية  بت�سديدة  املرمى  نحو  طريقه 
عمر  مــن   ،)49( الدقيقة  يف  احلــار�ــض  �سباك 
الأول  هدفه  "املحارب"  ليحرز  الثاين،  ال�سوط 

مع نادي ميالن.

دخل الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل 
ناديه  اإدارة  مــع  حــاد  خــالف  يف 

بعدما  ــي،  ــرتك ال غــالتــ�ــســراي 
رفـــ�ـــض تــخــفــيــ�ــض راتــبــه 

بناء  املــئــة،  يف   15 بن�سبة 
اأبرمه  الذي  التفاق  على 
اأفراد  مع  النادي  م�سوؤولو 
على  مل�ساعدته  الفريق 
ــة  ــادي ـــــة امل جتــــاوز الأزم
ــن فــريو�ــض  الــنــاجــمــة ع

“كورونا” امل�ستجد.
ــان  ــره اإي ال�سحفي  ـــق  ووف

ي�ستغل  الذي  اأديغوزيل،  كان 
ترك” املحلية،  “هابر  ب�سحيفة 

من  عقده  بف�سخ  هدد  الالعب  فاإن 
طرف واحد واللجوء اإىل الحتاد الدويل 

ت�سليهما  يجر  مل  حــال  يف  )الفيفا(،  الــقــدم  لكرة 
م�ستحقاتهما كاملة دون اأي خ�سم اأو تخفي�ض.

اجلزائري  الدويل  �سلوك  اأن  اإىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار 
املو�سم  املمتاز”  الرتكي  “الدوري  بطل  اإداريــي  فاجاأ 
الفريق  مي�سيها  ع�سيبة  ظرفية  يف  خا�سة  املا�سي، 
الذي ي�سكو اأزمة مادية فاقمها وباء “كوفيد19” الذي 
ثالثة  حلــوايل  الكروي  الن�ساط  توقف  اإىل  اأف�سى 
غالت�سراي  ــادي  ن مع  فيغويل  عقد  وميتد  اأ�سهر، 
من  ي�ستفيد  حيث   ،2022 �سنة  غاية  اإىل  الرتكي، 

راتب �سنوي يناهز الأربعة ماليني يورو.
وتلقى الدويل اجلزائري موؤخرا العديد من العرو�ض 
ال�سعودية  البطولتني  من  ل�سيما  خليجية  اأندية  من 

والقطرية، وبات قريبا من الرحيل عن تركيا.

خرب7”  “�سبور  ل�سحيفة  و�ــســبــق 
اإدارة  اأن  اإىل  اأ�سارت  واأن  الرتكية، 
قيمته  عر�سا  قدمت  الغرافة 
�سم  اأجل  من  يورو  ماليني   8
“املحاربني”،  منتخب  جنم 
من  قيا�سي  عــر�ــض  وهــو 
“الفهود”،  نـــادي  جــانــب 
�سفقة  اأغلى  اأبــرم  الــذي 
�سم  عــنــد  ــه،  ــخ ــاري ت يف 
ــم الأرجــنــتــيــنــي  ــاج ــه امل
�سيف  لوبيز  لي�ساندرو 
 7.2 ــل  ــاب ــق م  2013 عــــام 
ليون  نــادي  من  يــورو  ماليني 

الفرن�سي.
تركية،  اإعالمية  تقارير  وكــانــت 
غالت�سراي  اإدارة  و�سع  عن  ك�سفت  قد 
مع  للبيع،  املعرو�سني  الالعبني  قائمة  يف  لفيغويل 
خدماته،  يف  للراغب  يورو  ماليني   10 مبلغ  حتديد 
بها  مير  التي  املالية  امل�ساكل  جتــاوز  اأجــل  من  وهــذا 

فريق جراء الأزمة التي خلفها فريو�ض كورونا.
وكان فيغويل )30 عاما( قد ان�سم لنادي غالت�سراي 
2017 من وي�ستهام الإجنليزي، اإذ جنح يف قيادة  عام 
تركيا  يف  والكاأ�ض  البطولة  لقب  لإحـــراز  الفريق 
الالعبني  من  فيغويل  ويعترب  متتاليني،  ملو�سمني 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  متثيل  اختاروا  الذين 
الذي  الإ�سباين  فالن�سيا  فريق  مع  يلعب  كان  عندما 
كان يتاألق معه، عك�ض بع�ض الأ�سماء ال�ساعدة التي 

ترتدد بني اختيار بلدهم الأ�سلي وبلد الإقامة.

املنتخب  مدرب  بلما�سي،  جمال  اأكد 
اجلزائري لكرة القدم، اأن فريقه 

ليلعب  م�سر  اإىل  يتنقل  مل 
بطولة  يف  ثانوية  اأدوارا 

الأمم الإفريقية 2019، 
مباراة  اأن  اإىل  م�سريا 

ك�سفت  ديفوار  كــوت 
احلقيقي  املــ�ــســتــوى 

للمحاربني.
يف  بلما�سي  وقــــال 
للموقع  ت�سريحات 
ــاد  ــالحت ــي ل ــم ــس ــر� ال

"منتخبنا  اجلزائري: 
امتلك جمموعة قوية، 

وهذا الأمر جعلنا نتنقل 
اإىل  املرور  بهدف  م�سر  اإىل 

خيبة  وحمي  النهائية  الأدوار 
."2017

ديفوار،  كوت  اأمام  مباراتنا  "يف  واأ�ساف 
اأن كنا  اأ�سبحنا منتلك منتخبا قويا، بعد  اأننا  اأدركت 

م�سدرا للخوف والرتباك لواحد من 
اأقوى املنتخبات يف اأفريقيا".

تلك  "يف  بــلــمــا�ــســي  وتــابــع 
ـــاراة �ــســيــع بــوجنــاح  ـــب امل
اأن  قبل  ـــزاء،  ج ركــلــة 
كوت  منتخب  يــعــدل 
النتيجة،  ديـــفـــوار 
ــب  ــع ــل لـــنـــنـــتـــقـــل ل
الإ�سافية،  الأ�سواط 
م�سيطرين  وبقينا 
عـــلـــى املــــــبــــــاراة، 
املناف�ض  واأجـــربنـــا 
اإىل  الـــرتاجـــع  عــلــى 

اخللف".
وختم "لقد كانت اإحدى 
وع�سنا  املباريات،  اأ�سعب 
�سيناريوهات،  عــدة  خاللها 
بالن�سبة  امل�ساعر  فيها  واختلطت 
للجميع، بني توتر وغ�سب، قبل فرحة 

التاأهل".
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/ عبد النا�سر فروانة
-------------------------

اأ�ضعب اللحظات هي تلك التي تقرر 
كان�ا  منا�ضلن  عن  الكتابة  فيها 
 ، االأر�ض  ف�ق  حياتهم  يف  عظماء 
مماتهم  بعد  ج�فها  يف  عظماء  وظل�ا 
ما  واأوف�ا  �ضدق�ا  رجال  عن   .
هم�م  وحمل�ا   ، عليه  الله  عاهدوا 
وجعل�ا   ، العادلة  وق�ضيته  �ضعبهم 
واختاروا   ، م�روعهم  ال�طن  من 
اأ�رى  عن   . قدرهم  الن�ضال  طريق 
�ضبابهم  زهرات  اأم�ض�ا  �ضابقن 
يف  اأعمارهم  من  ط�يلة  و�ضن�ات 
معنى  فاأدرك�ا  االحتالل،  �ضج�ن 
لي�ضكل�ا   ، املعاناة  وحجم  ال�ضجن 
يزال�ا  ال  الذين  لزمالئهم  ق�يًا  �ضنداً 
�ضداأ  ويعان�ن  ال�ضج�ن  يف  يقبع�ن 
جبارة  اأحمد   . ال�ضجان  وق�ض�ة  القيد 
اأولئك  من  واحد  ه�   " ال�ضكر  اأب�   "
املنا�ضلن الذين ي�ضتحق�ن اأن ُتكتب 
اأ�ضمائهم يف �ضجل العظماء ، فه� من 
الفل�ضطينية  للث�رة  املنتمين  اأوائل 
يف  �ضجل  عنيد  ومقاوم   ، املعا�رة 
م�ضيئة  �ضفحات  املقاومة  تاريخ 
املتعاقبة  لالأجيال  َر�ض  ُتَدّ الأن  َت�ضلح 

كفاحيا وطنيًا  اإرثًا  �ضطر  ومنا�ضاًل   ،
باأفكاره  اآمن  ورجاًل   ، به  نفخر 
واأ�ضري   . الأجلها  وق�ضى  ومبادئه 
بن  فيما  م�ضرتك  قا�ضم  ل  �ضَكّ �ضابق 
وعالقاته  وطيبته  باأخالقه  االأ�رى 
املعه�دة  وب�ضاطته  ال�ا�ضعة  ال�طنية 
كما   ، لالإعجاب  املثري  وت�ا�ضعه 
اهتمام ورافعة معن�ية  ب�ؤرة  و�ضّكل 
بثباته  جمعاء  االأ�ضرية  للحركة 
و�ضم�ده ط�ال ما يزيد عن ربع قرن 
 "  .  ، ال�ضج�ن  اأم�ضاها خلف ق�ضبان 
اأب� ال�ضكر " .. منفذ اأ�ضهر العمليات 
على جدران  ا�ضمه  حفر   ، الع�ضكرية 
يف  ب�ضمته  وو�ضع   ، الزنازين 
مع  و�ضاهم   ، االأ�ضرية  احلركة  تاريخ 
مدر�ضة  تاأ�ضي�ض  يف  ورفاقه  اإخ�انه 
منا�راً  كان  وبعد حترره   ، ال�ضج�ن 
وم�ضانداً  حلريتهم  وداعمًا   ، لهم  ق�يًا 
اأنل  مل   . العادلة  لق�ضيتهم  ق�يًا 
�ضج�ن  اأ�ض�ار  خلف  به  اللقاء  �رف 
اإلتقيته  واإمنا   ، االإ�رائيلي  االحتالل 
 ، حراً للمرة االأوىل يف غزة ال�ضم�د 
واجتمعت به مراراً يف كل من اجلزائر 
م�ضاركتنا  خالل  والعراق  واملغرب 
باالأ�رى  خا�ضة  م�ؤمترات  يف 

حتركاته  وتابعت   ، هناك  عقدت 
يف  وم�ضاركاته  املتكررة  ولقاءاته 
منذ  واالعت�ضامات  الفعاليات 
برفقة  املت�ا�ضلة  وزياراته   ، حترره 
الأ�ر  قراقع  عي�ضى  االأ�رى  وزير 
تت�قف  مل  والتي  االأ�رى  وعائالت 
حقًا  فكان   ، رحيله  حلظة  حتى 
املحررين  االأ�رى  اأبرز  من  واحد 
املخل�ضن واالأوفياء لزمالئه االأ�رى 
 " ال�ضكر  اأب�   " يكن  مل  وق�ضاياهم. 
 ، عاديًا  منا�ضاًل  اأو  ثائراً  لنا  بالن�ضبة 
اأو جمرد اأ�ضري �ضابق اأم�ضى 27 عاما 
ثقيلة  جتربة  ه�  واإمنا   ، ال�ضجن  يف 
حملت يف ثناياها الكثري من املحطات 
التي  البارزة  والعالمات  وال�قفات 
اأحمد   . واالعتزاز  الفخر  ت�ضتحق 
جبارة " اأب� ال�ضكر " ، من م�اليد عام 
ترم�ضعيا  قرية  �ضكان  ومن   ،  1936
وانتمى   ، الله  رام  مدينة  �ضمال 
من  املعا�رة  الفل�ضطينية  للث�رة 
ال�ضن�ات  يف   " فتح   " حركة  خالل 
االأوىل النطالقتها ، وقام يف اخلام�ض 
من مت�ز / ي�لي� عام 1975 بتفجري " 
باملتفجرات يف ميدان  مليئة   " ثالجة 
اأ�ضفر عن مقتل  بالقد�ض مما  �ضهي�ن 

 ، اآخرين   78 واإ�ضابة  ا�رائيليًا   13
 / �ضبتمرب  من  الع�رين  يف  واعتقل 
اأيل�ل عام 1976 ، واأطلق �راحه يف 
الثالث من ي�ني� / حزيران عام 2003 
غياهب  يف  اأم�ضاها  �ضنة   27 بعد 
اثر ن�بة قلبية  ، لريحل عنا  ال�ضج�ن 
ودون  فجاأة  االأنظار  عن  ويت�ارى   ،
من  ع�ر  ال�ضاد�ض  يف  مقدمات 
 .. ال�ضكر  اأب�   .  2013 مت�ز   / ي�لي� 
خ�ضبة  حياة  عا�ض   ، نادرة  �ضخ�ضية 
 ، ور�ضالة  ق�ضية  حامال   .. وغنية 
بالبط�الت  حافاًل  تاريخًا  ف�ضنع 
واملاآثر ، بالعذاب واملعاناة ، بالت�ا�ضع 
بالعطاء  غنيًا  اإرثا  وترك   ، والب�ضاطة 
والت�ضحية ، فاأحبته الث�رة ، وع�ضقه 
�ضعبه واحت�ضنه ثرى وطنه ، فكتبت 
له الق�ضائد واالأ�ضعار ورددت ا�ضمه 
اأب�   . االأجيال  و�ضتحفظه  ال�ضفاه 
خطفه  الذي  الرجل  ذاك   .. ال�ضكر 
عن  ليبعده   ، مقدمات  دون  امل�ت 
 ، حياتنا  عن  �ضم�ضه  ولُيغيب  عي�ننا 
فيما بقى ا�ضمه حا�راً فينا ، وذكراه 
اأبداً من ذاكرتنا  باقية مل ولن تختفي 
، وجنمه ال�ضاطع �ضيبقى يف قل�بنا .

اأبو ال�سكر .. الرجل الذي توارى عن الأنظار فجاأة

القناة ال�ضابعة  ك�ضفت 
حمكمة  اأن  العربية، 
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة يف 
عن  امتنعت  اله���اي 
�ضد  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح 
)اإ�رائيل( ح�ل ق�ضية 
الغربية  ال�ضفة  �ضم 
وفر�ض ال�ضيادة عليها. 
العربية،  القناة  وقالت 

الدولية  الق�ضائية  امل�ؤ�ض�ضة  اإن 
�ضتذهب يف اإجازة دون اأن تقرر م�ضاألة 
واأ�ضارت  )اإ�رائيل(.  �ضد  حتقيق  فتح 
عن  امتنعت  املحكمة  اأن  اإىل  القناة 
التحقيق  ب�ضاأن  ال�ضابق  قرار يف  اتخاذ 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  )اإ�رائيل(  �ضد 

الفل�ضطينين. حرب �ضد 
يف  ال�ضيا�ضي  النظام  اأن  واأو�ضحت   
القرار  اتخاذ  يتم  باأن  يعتقد  )اإ�رائيل( 

العام  املدعي  تطلب  واأن  املحكمة  من 
قبل  حتقيق  بفتح  بن�ض�دا  فات�  لها 

الذهاب اإىل االإجازة ال�ضيفية.
االإ�رائيلية  التقديرات  اأن  ون�هت   
قرار  رف�ضت  املحكمة  اأن  اإىل  ت�ضري 
خطة  تاأجيل  �ض�ء  يف  التحقيق  فتح 
ال�ضم، وتعتزم ا�ضتخدام ذلك كتهديد 
ل�)اإ�رائيل( اإذا ما اأعلنت عزمها تنفيذ 

ال�ضم.

اجلنايات الدولية متتنع عن التحقيق �سد )اإ�سرائيل( ب�ساأن خطة �سم

التنفيذية  اللجنة  �ر  اأم��ن  طالب 
عريقات،  �ضائب  التحرير  ملنظمة 
للقيام  ال��دويل  املجتمع  م�ؤ�ض�ضات 
مب�����ض���ؤول��ي��ات��ه��ا ل����ردع اإ���رائ��ي��ل 
ب�اجباتها  واإل��زام��ه��ا  وم�ضاءلتها 
خالل  ذل��ك  ج��اء  ُمعتِقلة.  ك�ضلطة 
وجهها  ر�ضمية  ور�ضائل  ات�ضاالت 
الرئي�ض  م��ن  بتعليمات  عريقات 
حمم�د عبا�ض، اإىل االأمن العام لالأمم 
حلق�ق  ال�ضامية  واملف��ضة  املتحدة، 
االإن�ضان، ورئي�ض بعثة اللجنة الدولية 
خارجية  ووزراء  االأحمر،  لل�ضليب 
االأوروبي  واالحتاد  وال�ضن  رو�ضيا 
الدول  جامعة  عام  واأمن  وبريطانيا، 
التعاون  منظمة  عام  واأمن  العربية 
االإ���ض��الم��ي. ودع���ا ع��ري��ق��ات يف 
ا�رائيل  على  لل�ضغط  ر�ضائله، 
املري�ض كمال  االأ�ضري  الإطالق �راح 
جميع  عن  واالإف��راج  ف�را،  وعر  اأب� 
ال�ضن،  وك��ب��ار  املر�ضى،  االأ����رى 
ومن  واالإدارين  والن�ضاء،  واالأطفال، 
االنتهاء،  على  حمك�ميتهم  �ضارفت 

قبل ف�ات االأوان.
التحرير  منظمة  مطلب  وج���دد 
فل�ضطن،  ودول����ة  الفل�ضطينية 
وم��راق��ب��ة  حتقيق  بعثة  ب��اإر���ض��ال 
والتحقيق  االح���ت���الل،  ل�����ض��ج���ن 

واملمنهجة  املت�ا�ضلة  اجل��رائ��م  يف 
الدويل،  القان�ن  لق�اعد  واملخالفة 
وقان�ن  االإن�ضاين،  الدويل  والقان�ن 
فريو�ض  ان  م�ؤكداً  االإن�ضان،  حق�ق 
وي�جد  ن�ضطا،  ي��زال  ال  "ك�رونا" 
مئات االأ�رى املر�ضى وذوو احلاالت 
اأكرث  جتعلهم  التي  ال�ضعبة  ال�ضحية 
وا�ضتعر�ض  ب��ه.  لالإ�ضابة  عر�ضة 
خ��ط���رة  ال��ر���ض��ائ��ل  ع��ري��ق��ات يف 
يف  االحتالل  �ضج�ن  داخل  االأو�ضاع 
ت�فري  وعدم  الفريو�ض،  تف�ضي  ظل 
التنظيف،  وم�اد  للمعقمات  االإدارة 
االأ�رى، خا�ضة  حياة  ذلك على  واأثر 
 300 فيهم  مبن  مري�ض  اأ�ضري   700
اإىل  وبحاجة  مزمنة  اأمرا�ضا  يعان�ن 
عالج م�ضتمر. و�رح عريقات و�ضع 
 46( وعر  اأب�  كمال  املري�ض  االأ�ضري 
ال�ضحي  و�ضعه  وخ��ط���رة  ع��ام��ا(، 
بالفريو�ض،  اإ�ضابته  بعد  خا�ضة 
االأ�رى  عنه وعن  االإفراج  و�رورة 
وقال:  االأوان.  ف���ات  قبل  املر�ضى 
"لقد وجه لكم االأ�رى الفل�ضطيني�ن 
النداءات  االحتالل  �ضج�ن  داخل  من 
ونا�ضدوكم  حياتهم،  الإنقاذ  والر�ضائل 
مقابر  اإىل  ال�ضج�ن  تتح�ل  اأال 
على  مي�ت�ن  تركهم  وعدم  جماعية 
دون  العدوى  تنت�ر  بينما  اأ�ّرتهم، 

بدورنا  واأع��دن��ا  اأح���د،  يعاجلها  اأن 
وت�ا�ضلنا  لكم  الر�ضائل  هذه  ت�جيه 
اأجل  من  �ضه�ر  م��دار  على  معكم 
االأ�رى  لالإفراج عن  العاجل  التدخل 
اإط��ار  يف  �ضعفًا  واالأك��رث  املر�ضى 
م�اد  الإدخ��ال  ال�ضج�ن  اإدارة  منع 
اتخاذ  ورف�ضها  والتعقيم،  التنظيف 
التدابري وفح�ض االأ�رى وغريها من 

االإجراءات واجبة االتباع".
ر�ضائله  يف  عريقات  وا�ضتهجن 
القائمة  "ال�ضلطة  اإ�رائيل  �ضل�ك 
التنكر  يف  ومت��ادي��ه��ا  باالحتالل"، 
تطالب  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ن��داءات 
ال�ضحية  الرعاية  ت�فري  ب�ضمان 
ال�قائية،  التدابري  واتخاذ  الكافية 
االأكرث �ضعفًا،  االأ�رى  واالإفراج عن 
مبا فيها بيان املف��ضة ال�ضامية حلق�ق 
اللجنة  اأو  با�ضليت،  مي�ضيل  االإن�ضان 
بيان  اأو  التعذيب،  ملنع  الفرعية 
املتحدة  لالأمم  العام  االأمن  مبع�ثي 
اأن  على  و�ضدد  االأو���ض��ط.  لل�رق 
معه�د  ه�  كما  االحتالل  �ضلطات 
بل  ال���ن���داءات،  ل��ه��ذه  ت�ضتجب  مل 
اأمعنت يف اال�ضتمرار بالتنكر حلق�ق 
حيث  حياتهم،  وح��م��اي��ة  االأ����رى 
املتعمدة  ال�ضيا�ضة  هذه  �ضحية  راح 
الغرابلي  �ضعدي  ال�ضهيد  حديثا 

 8 يف  ا�ضت�ضهد  ال��ذي  ع��ام��ا(   74(
جرمية  ب�ضبب  اجل��اري،  ي�لي�  مت���ز/ 
االإهمال الطبي املتعمد، ورف�ض اإدارة 
عدد  لي�ضل  للعالج،  نقله  ال�ضج�ن 
ب�ضبب  ا�ضت�ضهدوا  الذين  االأ���رى 
منذ  اأ�ضريا   69 اإىل  ال�ضيا�ضة  هذه 
يف  �ضهيدا   224 بن  من   1967 عام 
"اإن  �ضج�ن االحتالل. وختم عريقات 
جرمية االإهمال الطبي املتعمد تت�ضدر 
حلق�ق  االح��ت��الل  �ضلطة  خ��روق��ات 
حترككم  ت�ضتدعي  وه��ي  االأ���رى، 
ل�ضمان  الفاعلة  واإجراءاتكم  الف�ري 
�ضالمتهم، وت�فري احلماية لهم قبل اأن 
داخل  حياتهم  اأ�رانا  من  املزيد  يفقد 

االحتالل". �ضج�ن 

مطالبة دول العامل بال�سغط على اإ�سرائيل لإطالق �سراح الأ�سري اأبو وعر 
والأ�سرى املر�سى قبل فوات

من قبل �سائب عريقات اأخبار فل�سطني

الأ�سري اجلريح يو�سف 
قنديل 

لعائلة منا�ضلة ، ولد االأ�ضري ي��ضف يف خميم جنن قبل 
فكان   ، الن�ضال  طريق  واختار  وتعلم  ن�ضاأ   ، عامًا    30
 ، االأق�ضى  انتفا�ضة  اندالع  بعد  املقاومن  مقدمة  يف 
وتق�ل والدته " متيز بال�ضجاعة واالإقدام كاأخ�اله حممد 
ال�ضباغ الذي ق�ضى ربع قرن خلف الق�ضبان حتى حترر 
كتائب  قائد  ال�ضباغ  عالء  وخاله   ، التبادل  عملية  يف 
�ضهداء االأق�ضى الذي قاتل جلانبه وتتلمذ على يديه "، 
وت�ضيف " متيز ي��ضف بالبط�لة والتحدي واملعن�يات 
العالية ، �ضارك يف كافة امل�اجهات حتى اأ�ضيب بعيار 
ناري يف ال�ضدر  خالل  ت�ضديه لهج�م اإ�رائيلي على 
"، وت�ضيف   200 املخيم ، يف �ضهر ت�رين االأول، عام 
"جنا من امل�ت باإعج�بة ، ففي البداية  عانى من م�ت 
حالة  يف  للعالج  لالأردن  لنقله  ا�ضطرنا  مما  �ريري 
 ، لق�ضم كبده جلزاأين   �ضببت  فالر�ضا�ضة   ، خطرة جداً 
كانت الر�ضا�ضة قريبة من القلب ، وحاليًا م�ضتقرة يف 
الرئة ومل يتمكن االأطباء من اإزالتها الأنها ت�ؤدي لل�ضلل 
واأوجاع   مب�ضاعفات  اأ�ضيب  لكنه  اأبني  جنا   ، الكامل 

م�ضتمرة  حتى الي�م ".
الأزقة  ي��ضف  ،عاد  االإ�ضابة  وبط�لة..:رغم  ن�ضال 
املخيم ، واإلتحق بكتائب االأق�ضى ،وتق�ل والدته " كان 
يتمنى اأن يك�ن مقاتاًل جلانب خاله القائد عالء ال�ضباغ 
، وتاأثر كثرياً عندما اأغتاله االحتالل يف 26-11-2002 
، فحمل بندقيته ، وتابع امل�ض�ار بعدما  اأرتبط بعالقة 
وطيدة مع رفيق دربه خالد احلاوي الذي قاد الكتائب يف 
تلك املرحلة ، وكان ي��ضف حري�ض على العمل ب�رية 
مع  ي��ضف  و�ضل   ،5-7-2004 يف   " تامة"،وت�ضيف 
رفيقه خالد  احلاوي ملنزل االأخري باحلي ال�رقي  بجنن، 
فرتة  منذ  م�ضاهدته  من  يتمكن  التي مل  والدته  لزيارة 
والتهديد  بحقه  االإ�رائيلية  الهجمة  ا�ضتداد  ب�ضبب 
املنزل،  يف  ت�اجدهما  خالل   " وتتابع  بت�ضفيته"، 
املدينة  داهمت  بينما   ، اخلا�ضة  ال�حدات  حا�رتهما  
ورف�ض  عنيفة  معركة  واندلعت  الدبابات،  ع�رات 
يف  اأ�ضت�ضهد  حتى  ب�را�ضة  وقاوم  اال�ضت�ضالم  خالد 
اأ�ضيب  ي��ضف،   اإبني   " وت�ضتدرك  والدته"،  ح�ضن 
يف  ناريه  اأعرية  بعدة  االحتالل  جلن�د  ت�ضديه  خالل 
يديه االثنتن وقدميه ، وترك االحتالل خالد جثة بعدما 
اأ�ضيب بعدة اأعرية نارية، واأختطف ي��ضف لنعي�ض اأيامًا 

ع�ضيبة لعدم معرفتنا م�ضريه ".
النك�ضات   ت�ايل  فتحية،   ال�الدة  فداء:تتذكر  ال�ضهيد  
اإبنها  اأكرثها ماأ�ضاوية اغتيال  على عائلتها ،والتي كان 
تعر�ض  فداء  كان   " وتق�ل   ،  4-7-2006 يف  فداء 
االإفراج  ،وعقب  االأق�ضى  انتفا�ضة  خالل  لالعتقال 
عنه اإنخرط يف كتائب االأق�ضى ب�ضكل �ري، وخالل 
كمن  يف  اأ�ضت�ضهد   ، املخيم  يف  لالحتالل  عملية 
يت�قف  مل  االحتالل   " وت�ضيف   ، اخلا�ضة"  لل�حدات 
اإبني   عن ر�ضم احلزن بحياة عائلتنا ، فخالل بيت عزاء 
بيت  اخلا�ضة  ال�حدات  اقتحمت   ، ال�ضعبية  اللجنة  مبقر 
ثالثة  ،فا�ضت�ضهد  املعزين  على  النار  اأطلقت  العزاء، 
بينهم  كان  اآخرين،  واأعتقل  الع�رات  واأ�ضيب  �ضبان 
اإبني معن الذي ق�ضى عام  خلف الق�ضبان ، واإبني اأمين 
وق�ضى   واأعتقل   ، قدمه  يف  ناري  بعيار  اأ�ضيب  الذي 

26 �ضهراً ".
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طالبت بـ”طي �سفحة اخلالفات الدبلوما�سية 

رو�سيا تنفي تورطها بهجمات القرا�سنة 
لال�ستيالء على اأبحاث حول لقاح �سد “كورونا” 

قراءة / حممد علي
---------------- 

برنامج  مع  مقابلة  يف  كيلن  وقال 
تلفزي�ن  على  �ض�”  مار  ندرو  “اآ
االتهامات  هذه  اأن  �ضي  بي  البي 
ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا ل��ن��دن واأوت�����اوا 
واملتعلقة  االأ�ضب�ع  هذا  ووا�ضنطن 
الأج��ه��زة  م�ؤكد”  “�ضبه  ب��ت���رط 
�ضا�ض  اأ “ال  الرو�ضية  اال�ضتخبارات 

.” لها
اإط��الق��ا  اأ����ض���دق  “ال  واأ����ض���اف 
لها”  ���ض��ا���ض  اأ ال  ال��ق�����ض��ة،  ه���ذه 
ه���ؤالء  ع��ن  �ضمع  ن���ه  اأ م��ضحا 
و�ضائل  عرب  مرة  الأول  القرا�ضنة 
ن��ه  اأ وت��اب��ع  الربيطانية.  االإع���الم 
اأعمال  تن�ضب  اأن  امل�ضتحيل  من 
دولة  اإىل  االلكرتونية  القر�ضنة 
م��ع��ي��ن��ة. واأك����د امل��رك��ز ال���ط��ن��ي 
ل���ك���رتوين ال��ربي��ط��اين  ل��الأم��ن االإ
القرا�ضنة  جمم�عة  اأن  بيان  يف 
 ”29 ت��ي  ب��ي  اآي  با�ضم  “تعرف 
و”ك�زي  “داك�ض”  با�ضم  وكذلك 
م�ؤكد  �ضبه  ب�ضكل  و”تعمل  بري”، 
اال�ضتخبارات  اأج��ه��زة  اإط���ار  يف 
نظراءه  اأن  واأ���ض��اف  الرو�ضية”. 
ت��ضل�ا  والكندين  االأمريكين 
كيلن  ونفى  ذات��ه��ا.  النتيجة  اإىل 
الربيطانية  احلك�مة  اتهامات  اأي�ضا 
رو�ضا”  “فاعلن  اأن  اأك��دت  التي 
االن��ت��خ��اب��ات  ع��رق��ل��ة  اإىل  ���ض��ع���ا 
االأول/ كان�ن   12 يف  الت�ريعية 

وثائق  ن�ر  عرب  املا�ضي  دي�ضمرب 
ح�ل  االنتخابية  احلملة  فرتة  خالل 
لندن  ب��ن  حمتمل  جت���اري  ات��ف��اق 
واأعلن  بريك�ضت.  عقب  ووا�ضنطن 

اأن  املقابلة  يف  الرو�ضي  ال�ضفري 
النقطتن  هاتن  عن  ومبعزل  رو�ضيا 
“لطي  م�����ض��ت��ع��دة  ال�����ض��ائ��ك��ت��ن، 
الدبل�ما�ضية  اخلالفات  �ضفحة” 
باأعمال  و”القيام  لندن  مع  االأخرية 
امل��ت��ح��دة.  امل��م��ل��ك��ة  م��ع  جتارية” 
وم��ضك�  لندن  ب��ن  وال��ع��الق��ات 
ت�ضميم  منذ  م�ضت�ياتها  دن��ى  اأ يف 
�ضريغي  ال�ضابق  الرو�ضي  العميل 
�ضالزبريي  مدينة  يف  �ضكريبال 
ونفت  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  غ��رب  ج��ن���ب 
الت�ضميم،  يف  تدخل  اأي  رو�ضيا 
عمليات  اإىل  ق��ادت  لة  امل�ضاأ لكن 
بن  لدبل�ما�ضين  متبادلة  ط��رد 
ومل  وم��ضك�.  وحلفائها  ل��ن��دن 
يف  اّل  اإ البلدين  بن  احل���ار  يتجدد 
انقطاع  بعد   2019 �ضباط/فرباير 

�ضهرا.  11 دام 
اخلارجية  وزير  قال  ذلك،  على  ردا 
نه  اإ االأحد  راب  دومينيك  الربيطاين 
م��ضك�  ت�رط  من  متاما”  “متاأكد 
اإىل  تهدف  اإلكرتونية  هجمات  يف 
فريو�ض  �ضد  لقاح  عن  بحث  �رقة 
عمل  وه����  امل�����ض��ت��ج��د  ك����رون���ا 

رو�ضيا. نفته  “مرف��ض” 
وات��ه��م��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���الي��ات 
جمم�عة  اخلمي�ض  وكندا  املتحدة 
يعمل�ن  ال��رو���ض  املقر�ضنن  م��ن 
اإط��ار  يف  م���ؤك��د  �ضبه  “ب�ضكل 
الرو�ضية”  اال�ضتخبارات  اأجهزة 
مب��ه��اج��م��ة م��ن��ظ��م��ات ب��ري��ط��ان��ي��ة 
م���ريك���ي���ة ل�����رق��ة  وك���ن���دي���ة واأ
لقاح  بتط�ير  املرتبطة  بح�ثهم 
و���رح  �ضار�ض-ك�ف2-.  �ضد 
ني�ز”،  “�ضكاي  ل��ق��ن��اة  راب 
اأج��ه��زة  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دي��ن  “نحن 
�ضاركت  الرو�ضية  اال�ضتخبارات 
من   )…( ل���ك���رتوين  اإ ه��ج���م  يف 
من  اال���ض��ت��ف��ادة  اأو  تخريب  اأج��ل 
واأ���ض��اف  للقاح.  وتط�ير”  بحث 
العامل  يّتحد  ال���ذي  ال���ق��ت  “يف 
ك�فيد19-،  مل�اجهة  حماولة  يف 
لقاح،  ي��ج��اد  اإ اأج��ل  من  خ�ض��ضا 
ومرف��ض  معيب  اأمر  من  نه  اأ اأعتقد 
يف  الرو�ضية  احلك�مة  تت�رط  اأن 
“�ضنحا�ضب  وتابع  الن�ضاط”.  هذا 
طبيعة  يدرك  العامل  وجنعل  رو�ضيا 
الرو�ضي  ال�ضفري  ونفى  �ضل�كها”. 

يف  كيلن  ن��دري��ه  اأ بريطانيا  ل��دى 
م��ضك�  ت�رط  االأحد،  تن�ر  مقابلة 
ق��را���ض��ن��ة  ن��ف��ذه��ا  ه��ج��م��ات  يف 
اأبحاث  على  لال�ضتيالء  معل�ماتية 
ك�رونا  فريو�ض  �ضد  بلقاح  تتتعلق 
مقابلة  يف  كيلن  وق��ال  امل�ضتجد. 
�ض�”  م��ار  ندرو  “اآ ب��رن��ام��ج  م��ع 
اإن  �ضي”  ب��ي  “بي  �ضبكة  على 
لندن  وجهتها  التي  االتهامات  هذه 
االأ�ضب�ع  هذا  ووا�ضنطن  واأوت��اوا 
م�ؤكد”  “�ضبه  بت�رط  واملتعلقة 
الرو�ضية  اال�ضتخبارات  الأجهزة 
“ال  واأ���ض��اف  لها”.  ���ض��ا���ض  اأ “ال 
ال  الق�ضة،  ه��ذه  اإط��الق��ا  اأ���ض��دق 
�ضمع  ن��ه  اأ م��ضحا  لها”  �ضا�ض  اأ
عرب  مرة  الأول  القرا�ضنة  ه�ؤالء  عن 
وتابع  الربيطانية.  االإعالم  و�ضائل 
اأعمال  تن�ضب  اأن  امل�ضتحيل  من  نه  اأ
دولة  اإىل  االلكرتونية  القر�ضنة 

. معينة
ي�����ض��ا ات��ه��ام��ات  ون��ف��ى ك��ي��ل��ن اأ
اأكدت  التي  الربيطانية  احلك�مة 
اإىل  �ضع�ا  رو�ضا”  “فاعلن  اأن 
يف  الت�ريعية  االنتخابات  عرقلة 
املا�ضي  االأول/دي�ضمرب  كان�ن   12
احلملة  فرتة  خالل  وثائق  ن�ر  عرب 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ح���ل ات��ف��اق جت��اري 
عقب  ووا�ضنطن  لندن  بن  حمتمل 
الرو�ضي  ال�ضفري  واأعلن  بريك�ضت. 
ومب��ع��زل  رو���ض��ي��ا  اأن  امل��ق��اب��ل��ة  يف 
ال�ضائكتن،  النقطتن  هاتن  عن 
اخلالفات  �ضفحة”  “لطي  م�ضتعدة 
لندن  م��ع  االأخ���رية  الدبل�ما�ضية 
مع  جتارية”  ب��اأع��م��ال  و”القيام 

املتحدة. اململكة 

لال�ستيالء  معلوماتية  قرا�سنة  نفذها  هجمات  يف  مو�سكو  تورط   ، كيلني  اأندريه  بريطانيا  يف  الرو�سي  ال�سفري  نفى 
امل�ستجد. كورونا  فريو�س  �سد  بلقاح  تتعلق  اأبحاث  على 

الفتاح  عبد  امل�ري  الرئي�ض  اطلع 
م�ضتجدات  على  االحد  ال�ضي�ضي  
م��ل��ف ���ض��د ال��ن��ه�����ض��ة وت��ط���رات 
التلفزي�ن  وذكر  ليبيا.  يف  االأو�ضاع 
االلكرتوين  م�قعه  على  امل�ري 
ال�ضي�ضي  تروؤ�ض  خالل  جاء  ذلك  اأن 
ال��ي���م اج��ت��م��اع جم��ل�����ض ال��دف��اع 
الر�ضمي  املتحدث  و�رح  ال�طني. 
ب�ضام  امل�����ري��ة  ال��رئ��ا���ض��ة   با�ضم 
جممل  تناول  املجل�ض  ب��اأن  را�ضي 
م��ن��ي��ة  واالأ ال�ضيا�ضية  االأو���ض��اع 
االجتاهات  كافة  على  والع�ضكرية 
اإط��ار  يف  ل��ل��دول��ة،  اال�ضرتاتيجية 
املختلفة  الراهنة  التحديات  تط�رات 
والدولية.  قليمية  االإ ال�ضاحتن  على 
اطلع  ال�ضي�ضي  اإن  املتحدث  وق��ال 
النه�ضة  �ضد  ملف  م�ضتجدات  على 
وامل�����ض��ار ال��ت��ف��او���ض��ي ال��ث��الث��ي 
لبل�رة  الرامية  واجل��ه���د  ال��راه��ن، 
ات��ف��اق ���ض��ام��ل ي��ل��ب��ي ط��م���ح��ات 

ثي�بيا  واإ وال�ض�دان  م�ر  ومطالب 
احلق�ق  على  واحلفاظ  التنمية  يف 
وم��ت���ازن.  ع���ادل  ب�ضكل  امل��ائ��ي��ة 
م�ر  ا�ضتمرار  على  املجل�ض  واأكد 
اتفاق  اإىل  الت��ضل  على  العمل  يف 
العالقة  امل�����ض��ائ��ل  ب�����ض��اأن  ���ض��ام��ل 
واأهمها  النه�ضة،  �ضد  ق�ضية  يف 
وت�ضغيل  مل��لء  احلاكمة  ال��ق���اع��د 
ال��ذي  النح�  على  وذل���ك  ال�����ض��د، 
م�ضاحلها  ال��ث��الث  ل��ل��دول  ي���ؤم��ن 
علي  ويحافظ  والتنم�ية،  املائية 
كما  االقليمي.  واال�ضتقرار  االأم��ن 
االأو�ضاع  تط�رات  املجل�ض  ناق�ض 
اال�ضرتاتيجي  االجتاه  على  ليبيا  يف 
م�ر  �ضعي  ظل  يف  وذلك  الغربي، 
ال��راه��ن  امل��ي��داين  امل���ق��ف  لتثبيت 
بهدف  املعلنة،  اخلط�ط  جتاوز  وعدم 
الفرقاء  جميع  بن  ال�ضالم  اإح��الل 

الليبية. واالأطراف 
ق/د

"املحكمة  ت�����ض��م��ى  م���ا  ق����ررت 
اأم�ض  االإ�رائيلية"،  امل��رك��زي��ة 
رئي�ض  حماكمة  ت��اأج��ي��ل  االأح���د، 
نتنياه�  بنيامن  االحتالل  حك�مة 
 ،2021 الثاين/يناير  كان�ن  اإىل 
���ض��ب���ع��ًي��ا.  اأ ج��ل�����ض��ات   3 ب���اق��ع 
جل�ضة  خالل  املحكمة،  ورف�ضت 
وكالء  طلب  االأحد،  الي�م  عقدت 
بتاأجيل  نتنياه�،  ع��ن  ال��دف��اع 

املحكمة  وكانت  �ضنة.  املحاكمة 
ه��ي:  ت��ه��م،   3 لنتنياه�  وج��ه��ت 
االئتمان  �ضاءة  واإ الر�ض�ة،  تلقي 
عن  نتنياه�  وغ��اب  واالح��ت��ي��ال. 
الي�م،  الثانية،  اجلل�ضة  ح�ض�ر 
وال���ت���ي ع��ق��دت ل��ب��ح��ث م���ع��د 
ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  اإىل  االن���ت���ق���ال 
الزمني  اجل��دول  وحتديد  دل���ة،  االأ
ت��ل��زم��ه  مل  ح��ي��ث  ل��ل��ج��ل�����ض��ات، 

بخالف  اأمامها،  باملث�ل  املحكمة 
يف  عقدت  التي  االأوىل  اجلل�ضة 
وبح�ضب  املا�ضي.  يار/ماي�  اأ �ضهر 
ال�ضحف  ن�����رت��ه��ا  ت��ق��دي��رات 
ت�ضتغرق  اأن  ُيت�قع  "االإ�رائيلية"، 
و  اأ عامن  بن  ما  نتنياه�  حماكمة 
املحتلة  فل�ضطن  وت�ضهد  ثالثة. 
م�ضت�طنن  خ��روج  ي���ام،  االأ ه��ذه 
على  احتجاجا  تظاهرات،  عدة  يف 

لالأزمة  االقت�ضادية  التداعيات 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ض 
لطريقة  ورف�ضا  امل�ضتجد،  ك�رونا 
لالأزمة.  نتنياه�  حك�مة  دارة  اإ
املا�ضي  ال�ضبت  م�ضاء  و�ضهد 
يف  امل�ضت�طنن،  اآالف  خ��روج   ،
رئي�ضية  وتقاطعات  �ض�ارع  عدة 

نتنياه�. با�ضتقالة  للمطالبة 
ق/د

رّح��ب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االي��راين 
االح��د  م�����ض  اأ ظريف  ج���اد  حممد 
اخلليج   منطقة  يف  ال��ع��راق  ب��دور 
اإط��ار  يف  ثنائية  ع��الق��ات  وب��ن��اء 
الداخلية  بال�ض�ؤون  التدخل  عدم 
�ضحفي  م�ؤمتر  يف   ، ظريف  وقال   .
اد  ف�ؤ العراقي  نظريه  مع  م�ضرتك 
الي�م  بغداد  العا�ضمة  يف  ح�ضن 
العراقية  يرانية  االإ “العالقات  اإن   ،
يف  البلدين  �ضباب  بدماء  عمدت 
اأن  م�ؤكدا   ، داع�ض”  �ضد  احل��رب 
عالقات  له  �ضيك�ن  الق�ي  العراق 
يحقق  ومب��ا  اجل���ار  دول  مع  بناءة 
واأ���ض��اف  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ال�����ض��الم 
جتاه  وعي  على  نك�ن  اأن  :”علينا 
عالقات  وبناء  داع�ض  تهديدات 
وال��ت��ج��ارة  ال��ط��اق��ة  جم���االت  يف 
جم��االت  يف  خططنا  وت������ض��ي��ع 
ال��رب��ط ال�����ض��ك��ك��ي وال�����ض��ي��اح��ة 
والتبادل   ، والعالجية  الدينية 
اأن  اإىل  نطمح  ال���ذي  ال��ت��ج��اري 
�ضن�يا،  دوالر  20مليار  اإىل  ي�ضل 
هذا  يف  اجله�د  ت�ضافر  من  والبد 
اخلارجية  وزي��ر  وك��ان   .“ امل��ج��ال 
يف  اأك���د،  ح�ضن  اد  ف����ؤ ال��ع��راق��ي 
ال��ع��راق  اأن  ال�����ض��ح��ف��ي،  مت��ر  امل���ؤ
والعراق  املنطقة  بعاد  اأ على  يعمل 
وحماية  الدولية  ال��ت���ت��رات  م��ن 
ح�ضن  واأ�ضاف  العراقية.  ال�ضيادة 

املنطقة  ق�ة  تعني  العراق  “ق�ة  اأن 
جميع  مع  مت�ازنة  عالقات  ونريد 
ال�طنية  امل�ضلحة  وفق  اجل�ار  دول 
بال�ض�ؤون  التدخل  وعدم  العراقية 
“مت   ن��ه  اأ اإىل  ���ض��ار  واأ  .“ الداخلية 
زيارة  برنامج  درا�ضة  اللقاء  خالل 
م�ضطفى  العراقي  ال�زراء  رئي�ض 
يام  االأ خالل  طهران  اإىل  الكاظمي 
خالل    ، ح�ضن  واأ�ضاف  املقبلة”. 
مع  اأم�ض  م�ضرتك  �ضحفي  م�ؤمتر 
ظريف  ج�اد  حممد  االيراين  نظريه 
“ق�ة  اأن  اخلارجية  وزارة  مقر  يف 
ونريد  املنطقة  ق�ة  تعني  العراق 
دول  جميع  مع  مت�ازنة  عالقات 
ال�طنية  امل�ضلحة  وف��ق  اجل����ار 
بال�ض�ؤون  التدخل  وعدم  العراقية 
“مت   ن��ه  اأ اإىل  ���ض��ار  واأ  .“ الداخلية 
خ���الل ال��ل��ق��اء درا����ض���ة ب��رن��ام��ج 
العراقي  ال����زراء  رئي�ض  زي��ارة 
طهران  اإىل  الكاظمي  م�ضطفى 
ال�زير  وكان  املقبلة”.  يام  االأ خالل 
وقت  يف  بغداد  اإىل  و�ضل  ظريف 
ر�ضمية  زي��ارة  يف  ال��ي���م  �ضابق 
العراقي  الرئي�ض  خاللها  يلتقي 
احلك�مة  ورئي�ض   ، �ضالح  برهم 
ورئي�ض   ، الكاظمي  م�ضطفى 
وكبار  احللب��ضي  حممد  الربملان 

العراقية. ال�ضخ�ضيات 
ق/د

ب�ضق�ط  االأحد،  اأمني،  م�ضدر  فاد  اأ
“كاتي��ضا”  ن���ع  من  �ضاروخن 
باملنطقة  االأمريكية  ال�ضفارة  قرب 
م�قع  ونقل  ب��غ��داد.  يف  اخل�����راء 
امل�ضدر  عن  ني�ز”،  “ال�ض�مرية 
كاتي��ضا  ن�ع  “�ضاروخن  اإن  ق�له 
ق��رب  ت��راب��ي��ة  ���ض��اح��ة  يف  �ضقطا 
املنطقة  يف  االأمريكية  ال�ضفارة 
واأ�ضاف  بغداد”.  و�ضط  اخل�راء 
ذكر  ع��دم  ف�ضل  ال���ذي  امل�����ض��در 
اللحظة  حتى  يعرف  “مل  نه  اأ ا�ضمه، 
ويف  ال�ضاروخن”.  انطالق  مكان 
اأن  اإعالم  و�ضائل  ذكرت  ال�ضياق، 
يف  اخل�����راء  املنطقة  ا���ض��ت��ه��داف 
بعد  جاء  بغداد  العراقية  العا�ضمة 
اخلارجية  وزي��ر  خ��روج  من  دقائق 

منها”.  ظريف  ج�اد  حممد  االإيراين 
رئي�ض  ا�ضتقبل   ، �ضابق  وقت  ويف 
م�ضطفى  ال��ع��راق��ي،  ال������زراء 
يراين،  االإ اخلارجية  وزير  الكاظمي، 
ب��غ��داد،  ج����اد ظ��ري��ف، يف  حم��م��د 
العالقات  ت��ط���رات  اآخ��ر  وبحثا 
وال��زي��ارة  البلدين  ب��ن  الثنائية 
طهران،  اإىل  للكاظمي  ال��ضيكة 
والدولية.  قليمية  االإ الق�ضايا  واأهم 
حتالف  يف  القيادي  قال  جانبه،  من 
“زيارة  اإن  العامري،  هادي  “الفتح” 
ملتابعة  ج��اءت  ب��غ��داد،  اإىل  ظريف 
القد�ض  فيلق  قائد  اغتيال  ق�ضية 
�ضليماين،  قا�ضم  اجلرنال  ي��راين،  االإ

.” ي�ضا اأ
ق/د

يف  هاما  دورا  املائية  امل���ارد  تلعب 
جماالت  خمتلف  يف  و  املجتمع  حياة 
و  ال�ضناعة  و  الفالحة  يف  حياته،  
ن�ضبة  اأن  عن  ف�ضال  التغذية،  يف 
عليها  ي��ح��ت���ي  امل��ي��اه  م��ن  ك��ب��رية 
املدرب  عر�ض  قد  و  ن�ضان،  االإ ج�ضم 
ال�طني  املعهد  من  قرطبي  حمزة 
البيئة  ب���زارة  البيئية  للتك�ينات 
مذهلة  اأرقاما  املتجددة  الطاقات  و 
ا�ضتخدامه  و  امل���اء  ت���زي��ع  ح���ل 
ال�ضناعي،   املجال  يف  خ�ض��ضا  
اأهمية  ال��دول  من  كثري  تراعي  لذا 
اأوىل  يف  ت�ضعها  و  املائية  للم�ارد 
 20 اأن  تقارير  تق�ل  ا�ضرتاجتياتها، 
لال�ضتخدام  تذهب  املياه  من  باملائة 
ح�ل  ح��روب  دارت  و   ، ال�ضناعي 
ال�ضناعي  الطلب  زيادة  ب�ضبب  املاء 

احلية املادة  هذه  على 
االأرق���ام  ح�ضب  ن�����ض��ان  االإ فج�ضم 
املاء  من  كبرية  ن�ضبة  على  يحت�ي 

امل��درب  ذك��ره��ا  متفاوتة  بن�ضب 
ال�طني  املعهد  من  قرطبي  حمزة 
دورة  خ��الل  البيئية،  للتك�ينات 
طريق  عن  متت  افرتا�ضية  تك�ينية 
و  ال�ضحافين،  لفائدة   mp4 ال���: 
ن�ضبة  من  باملاة   85  ( كالتايل:  هي 
يف  باملائة   80 امل��خ،  يف  ت�جد  امل��اء 
الكلى،  كذلك  و  التنف�ضي،  اجلهاز 
يف  ت�جد  املاء  ن�ضبة  من  باملائة   77
الطبد  يف  ت�جد  باملائة   75 القلب، 
باملاءة   71 ن�ضبة  و  الع�ضالت،  يف  و 
يف  باملائة   22 اجل��ل��د،  يف  امل��اء  م��ن 
ت�جد  املاء  من  ن�ضبة  اأقل  و  العظام، 
كما  باملائة،    10 مبعدل  �ضنان  االأ يف 
تختلف  اجل�ضم  يف  امل��اء  ن�ضبة  اأن 
املاء  يبداأ  حيث  االأعمار،  باختالف 
ن�ضان  االإ تقدم  كلما  النق�ضان  يف 
املاء  ن�ضبة  ت�ضل  فقد  العمر،  يف 
 55 اإىل  ال�ضن  كبري  عند  اجل�ضم  يف 
اجلديد  امل�ل�د  عك�ض  فقط،  باملائة 

 75 ن�ضبة  على  ج�ضمه  يحت�ي  الذي 
 65 الكهل  عند  و  املاء،  من  باملائة 

. ئة ملا با
اأن  التقرير  �ضاحب  ي��رى  ل��ذا  و   
و  ن�����ض��ان،  االإ جل�ضم  ���روري  امل��اء 
كميات  ب�رب  ال�ضن  كبار  ين�ضح 
املر�ضى  بخا�ضة  و  املاء،  من  كبرية 
نق�ضانه  ح��ال��ة  يف  و  امل��زم��ن��ن، 
اجلفاف،   اإىل  ن�ضان  االإ ج�ضم  يتعر�ض 
بتناول  امل���اط��ن��ن  ين�ضح   ك��م��ا 
ن�ضبة  على  حتت�ي  التي  اخل�روات 
و  البطاطا   مثل  امل��اء  م��ن  ك��ب��رية 
البي�ض،  كذلك  و  اخل�ض  و  ال�ضمك 
تقرير  يك�ضف  ال�ضناعة  يف  م��ا  اأ
البيئية  للتك�ينات  ال�طني  املعهد 
ت�ضتهلك  امل��اء  من  ال��رتات  ن��اآالف  اأ
م�ضانع  فمثال   ، ال�ضناعة  جمال  يف 
عن  يقل  ال  ما  ت�ضتهلك  ال�ضيارات 
كلغ   01 و  املاء،  من  لرت  األف   450
لرت   300 ت�فر  ي�ضتلزم  ال�رق  من 

كلغ   01 ن��ت��اج  اإ اأن  كما  امل��اء،  م��ن 
ي�ضتهلك   احلي�ية  امل�����ض��ادات  م��ن 
نتاج  اإ و  امل��اء،  من  لرت  ملي�ن   04
من  يحتاج  ال�ضكر  م��ن  كلغ   01
كذلك  امل���اء،  م��ن  ل��رت   07 اإىل   05
كما  لب�ضة،  االأ ل�ضناعة  بالن�ضبة 
الت�ليد  حمطات  يف   املاء   ي�ضتخدم 
املاء  ي�ضتخدم  حيث  الكهربائية، 
وهذا  �ضا�ضي  اأ ب�ضكل  التربيد  يف 
املياه  من  املائة  يف   50 تقريبا  ميثل 
حتر�ض  لذا  و  �ضناعيا،  امل�ضتهلكة 
مياه  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى   احل��ك���م��ات 
على  الق�ضاء  و  ال�ضحي،  ال�رف 
تعمل  و  املائية  الت�ربات  م�ضكل 
�ضاملة  مائية  �ضيا�ضة  و�ضع  على 
للمياه،  اجلائر  اال�ضتهالك  من  للحد 
من  ب��ار  االآ و  ال�ضدود  ن�ضاء  اإ مثل 
املياه  من  كبرية  كميات  جمع  اأجل 

احلاجة. وقت  ال�ضتغاللها 
عي�ض علجية 

خالل تروؤ�سه مل�س الدفاع الوطني.. 

الرئي�س امل�سري يبحث الأو�ساع 
يف ليبيا وم�ستجدات ملف �سد النه�سة

تاأجيل حماكمة نتنياهو اإىل مطلع العام املقبل
ب بدور  اخلارجية الإيرانية: نرحرّ

العراق يف منطقة اخلليج

قبيل زيارة رئي�س الوزراء العراقي لل�سعودية

�سقوط �ساروخني كاتيو�سا قرب 
ال�سفارة الأمريكية يف بغداد 

اإنتاج 01 كلغ من امل�سادات احليوية ي�ستهلك  04 مليون لرت من املاء

اأرقام مذهلة حول ا�ستغالل املاء يف ال�سناعة حول العامل
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اأيوب بنربي مدير دار " الكايف " للن�سر والتوزيع باجلزائر  يف حوار لـ : "التحرير":

ه القراء نحو الكتاب  ر وتوجرّ ناأمل يف توفري حلول رقمية ملواكبة التطورّ
الإلكرتوين و�سبل الدفع الإلكرتونية

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

، هل  الكايف  ن�سر  دار  التحرير:فتحت 
لك اأن حتدثنا عن البدايات الأوىل لهذا 

بالك  املهم، وكيف خطرت على  احلدث 
وال�سعوبات  العراقيل  هي  وما  ؟  الفكرة 

اأمامك؟ التي وقفت حجر عرثة 
والرتجمة  والت�زيع  للن�ر  الكايف  دار 
اأهمها  من  �ضابقة،  مل�ضاريع  امتداد  هي 
نك�ن  وب��ذل��ك  ك��ت��ب��ي��دي��ا،  م�����روع 
ح��دود  ل��ت��خ��ّط��ي  ت�ضعى  ���ض�����ض��ة  م���ؤ
امل�ؤلف  بن  عليها  املتعارف  العالقة 
ون�عًا  اأكرب  م�ضاريع  لت�ضمل  والنا�ر، 

وامل�ؤلفن.  للقراء  الدعم  من  خمتلفًا 
واجهت  ال��ت��ي  ال�ضع�بات  ع��ن  م��ا  اأ
اخت�ضارها  فيمكن  امل�ؤ�ض�ضة،  اإطالق 
املحلية  ال�ضلطات  التفات  ع��دم  يف 
 ، الثقايف  احلدث  لهذا  ال�ضلف  ب�الية 
ن�ر  دار  اأول  ك�ننا  من  الرغم  على 
م�ؤ�ض�ضات  احتفاء  مقابل  يف   ، بال�الية 
من  ثقافية  و�ضخ�ضيات  اإع��الم��ي��ة 

االإجناز. بهذا  اأخرى  واليات 
واملعوقات  امل�ساكل  اأبرز  هي  التحرير:ما 

التي واجهتكم خالل عملكم يف مال 
�سعيكم يف حتقيق  من  والتي حتد  الن�سر، 

اأف�سل؟ عطاء 
عراقيل  ت���ج��د  ال  م���ر  االأ واق���ع  يف 
بل  ذاتها،  حّد  يف  م�ؤ�ض�ضتنا  تخ�ّض 
ميكن  الراهن  ال�قت  يف  م�ج�د  ه�  ما 
الن�ر  ل��دور  و�ضاماًل  عامًا  اعتباره 
ناأمل  نحن  لنا،  بالن�ضبة   ، اجلزائرية 
التطّ�ر  مل�اكبة  رقمية  حل�ل  ت�فري 
ال��ق��راء  وت���ّج��ه  ال��ع��امل  احل��ا���ض��ل يف 
الكتاب  نح�  ال��دول  من  العديد  يف 
االإلكرتونية  الدفع  و�ضبل  االإلكرتوين 
واإيالء  احلك�مة  اللتفات  نتطّلع  كما   ،
امل�ضهد  جت��اه  االه��ت��م��ام  م��ن  امل��زي��د 
ذلك  ترجمة  مع  اجلزائر،  يف  الثقايف 
لدور  وت�ضهيالت  اإعانات  �ضيغة  يف 

والقّراء. امل�ؤلفن  الن�ر، 
الكايف   من�سورات  عن  التحرير:معروف 
املعايري  هي  ما  ال�سابة،  املواهب  تبنيها 
كاتب  يف  رها  توفرّ ينبغي  التي  وال�سروط 

معكم؟ النرّ�سر  ينوي 
ا�ضتقبال  يف  �ضيا�ضتنا  نلّخ�ض  نحن 
ال����اردة،   الن�ر  م��ق��رتح��ات  وق��ب���ل 
اجل����دة  غ��ري  ن�����ض��رتط  ال  ك���ن��ن��ا  يف 
فاأما   ، املقدمة  االأعمال  يف  واالأ�ضالة 
واأال  الكتاب  متّيز  بها  فنق�ضد  االأ�ضالة 
من  مكررة  اأو  مقلدة  ن�ضخة  يك�ن 
فهي  اجل�دة  ّما  واأ �ضابقة،  عمل/اأعمال 
الفكرية  اأو  اجلمالية  اأو  دبية  االأ القيمة 
جتعله  بحيث  الكتاب  هذا  يقدمها  التي 

�ضنفه. يف  الكتب  بقية  عن  مميزا 
مدير  ب�سفتك  جتدون  التحرير:هل 
الدار ـ  حتديات و�سعوبات يف العمل 
روؤيتك  اأجل حتقيق  من  وال�ستمرار 

ال�سرتاتيجية؟
اأعمالنا  ّن  اأ اأج��د  �ضخ�ضية  ي��ة  ك��روؤ
ب�ضال�ضة  ت�ضريان  القادمة  يتنا  وروؤ

من  وجيز  ظ��رف  يف  متكّنا  ننا  اأ بيد   ،
طارئة  م�ضتجدات  عدة  مع  التكّيف 
ك�رونا  ف��ريو���ض  ظه�ر  اأهمها  م��ن 
تاأ�ض�ضت  ال��دار  اأن  علما   ، وتبعاته 

فرباير.  من  الع�رين  يف  ر�ضميا 
وال�ّضمعة   ، االآن  اإىل  حققناه  مبا  اأفتخر 
يف  تر�ضيخها  من  متكّنا  التي  الطيبة 
دور  وحتى  وامل�ؤلفن  ال��ق��راء  ذه��ان  اأ
الذي  فريقنا  بجه�د  واأ�ضيد  الن�ر، 
ول�ال  ل�اله  املبلغ  هذا  لنبلغ  نكن  مل 
ل���الأدب  خ��دم��ًة  امل�����ض��رتك،  تكاتفنا 
العربي. وال�طن  اجلزائر  يف  واملقروئية 

دار  ا�سرتاتيجيرّة  عن  ماذا  التحرير: 
اإ�سداراتها  اأ�سعار  يخ�س  فيما  الكايف 

؟ عليها  واخل�سومات 
ن�ليه  ننا  فاإ الكتاب  لت�ضعري  بالن�ضبة 
ه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة م��ع م��راع��اة ال��ق��درة  اأ
اأجل  من   ، اجلزائري  للقارئ  ال�رائية 
لدينا  الت�ض�يق  ف��ري��ق  يتكفل  ه��ذا 
كتاب  لكّل  ن�ضب  االأ ال�ّضعر  بدرا�ضة 
على  اق��رتاح��ه  ث��م  وم��ن   ، ِح��ده  على 
الن�ر  عقد  ن�ِض  يف  وتدوينه  امل�ؤلف 
اإ�ضداراتنا،   اأغلفة  على  و�ضمه  وكذا 
هام�ض  عن  ال��دار  تتخلى  هذا  بجانب 
منا�ضبات،  عدة  يف  بها  اخلا�ض  الربح 
 ، نقيمها  التي  املحلية  املعار�ض  مثل 
وفرتات  يام  اأ وكذا   ، فيها  ن�ضارك  اأو 

املختلفة. اخل�ض�مات 
" ا�سم دار الن�سر الذي  التحرير:" الكايف 

لهذا  �سبب اختيارك  ما هو   ، متلكونه 
بالذات؟ ال�سم 

 ، اال���ض��ت��ك��ف��اء   : م��ق�����ض��دان  ل��ل��ك��ايف 
ما  فاأ  ، واال���ض��ت��غ��ن��اء   ، الكفاية  اأو 
كم�ؤ�ض�ضة  ننا  اأ منه  فاملق�ضد  االأول 
ية  وروؤ وا�ضحة  �ضيا�ضة  على  قائمة 
نحتاج  وال   ، متعاون  وفريق  مدرو�ضة 
�ضياء  االأ اأن  ذل��ك   ، �ضيئا  ذل��ك  بعد 
جاء  كما  نف�ضها  عن  تتحدث  اجلميلة 
اال�ضتغناء  ما  واأ  ، االأمريكي  املثل  يف 
عن  ل��ف  امل���ؤ لنغني  ن�ضعى  فنحن 
يتجلى  ما  وه�   ، يحتاجه  قد  ما  كل 
مثل  للن�ر،  امل��راف��ق��ة  خدماتنا  يف 
واإ�راكه   ، واأعماله  للم�ؤلف  االإ�ضهار 
وكذا  الثقافية  واملحافل  املعار�ض  يف 
وبذلك  والقان�نية،  دبية  االأ مرافقته 
العامل  يف  يعرف  ما  طبقنا  قد  نك�ن 
ونفخر   ، دب��ي��ة  االأ بال�كالة  الغربي 
اخلدمة  ه��ذه  يتيح  م��ن  اأول  بك�ننا 

جماين. وب�ضكل 
الكتب  التحرير: هل تعتمدون  يف 

الكايف  " دار  للن�سر يف  املقبولة  واملوؤلفات 
اأنها  اأم   ، املطبوعات  من  حمدد  نوع  " على 

تركز على التنوع يف الإ�سدارات ما بني 
وخواطر؟ و�سعر  وق�س�س  روايات 

اأ�ضناف  بكافة  م�ؤ�ض�ضتنا  يف  نهتم    
فما   ، دب��ي��ة  االأ وغ��ري  دب��ي��ة  االأ الكتب 
تقدمي   : يف  ن�جزه  نقدمه  اأن  نحاول 
لذائقة  خدمًة  القراءة  ي�ضتحق  حمت�ى 

العربي. القارئ 
من�سورات  اأبرز  ما هي  التحرير: 

ون�ساطات دار الكايف  ؟
ثقافية  حمافل  قامة  اإ املقّرر  من  كان 
ل��ف��ي��ن��ا،  وح��ف��الت اإط����الق ك��ت��ب مل���ؤ
فان�رفنا   ، ذلك  عن  اجلائحة  ومنعتنا 
خدمات  تاحة  اإ اإىل  الفعلي  الت�اجد  عن 
امل�ؤلفن   ، ال��ق��راء  م��ن  لكل  ج��دي��دة 
من�ضة  اأطلقنا  اأن  فكان  الن�ر.  ودور 
النا�رين  الُكتاب  مل�ضاعدة  امل�ؤلفن 
نف�ضهم  الأ الت�ض�يق  على  اأخرى  دور  مع 
التي  النا�رين  من�ضة  وكذا   ، وكتبهم 
ال��دور  من  زمالئنا  مل�ضاعدة  ج��اءت 
نف�ضهم  الأ ال��ت�����ض���ي��ق  يف  االأخ����رى 

الكتب. �ض�ق  يف  مكانتهم  وتعزيز 
التي  امل�ستقبلية  امل�ساريع  هي  التحرير:ما 

؟ تفكرون يف جت�سيدها 
الراهن،  ال�قت  يف  لنا  االأول  الهدف 
امل�ؤلف  ذهنية  يف  مكانتنا  تعزيز  ه� 
وال���ق���ارئ اجل���زائ���ري، وا���ض��ت��ك��م��ال 
على  وال��ع��م��ل  خ��دم��ات��ن��ا  �ضل�ضلة 
احتياجات  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  تط�يرها 

والقراء الُكتاب 
حتتاجون  قد  التى  امل�ساعدات  التحرير:ما 

اأكرث مبوؤ�س�ستك؟ اأجل منٍورّ  لها من 
يف  ع��ام  ب�ضكل  املقروئية  اإن  نق�ل 
املحلية  ال�ضلطات  وال��ت��ف��ات  خطر، 
يعترب  ن�ضاطنا  مثل  ثقافية  لن�ضاطات 
�ضبق  كما  تقريبا  ملم��ض  وغري  باهتا 
نح�  الت�ّجه  يك�ن  وبذلك   ، واأ�ضلفت 
اأكرث  واإ�راكهم  امل�ؤلفن  ا�ضتقطاب 
وك��ذا  ب��اجل��زائ��ر  الثقايف  امل�ضهد  يف 
املختلفة  الن�ر  دور  م��ع  التن�ضيق 
تنظيم  اأو   ، م�ه�بة  اأعمال  تبني  ق�ضد 
طرف  من  حتمية  �رورة  دبية  اأ حمافل 

اجلزائرية. احلك�مة 
الكتب  لن�سر  نية  لديكم  هل  التحرير: 

م�ستقبال  العربية  اللغة  واإىل  من  املرتجمة 
؟

الهدف  هذا  على  بالفعل  العمل  با�رنا 
لغات  بعدة  مرتجمن  ب�ضم  وقمنا   ،
الرو�ضية  اال�ضبانية،  االإجنليزية،  هي: 
جدولة  على  االآن  ونعمل  والفرن�ضية، 
الرتجمة  لغر�ض  من�ض�رات  قائمة 
ه��م��ي��ة  وال��ن�����ر، م��رت��ب��ة ح�����ض��ب االأ
والقارئ  اجلزائرية  لل�ض�ق  بالن�ضبة 

اجلزائري.
بالنا�سرين  عالقتكم  هي  كيف  التحرير: 

الآخرين داخل الوطن وحتى خارج 
الوطن  ؟

داخل  النا�رين  لزمالئنا  بالن�ضبة 
الطيبة  بعالقتنا  نفخر  ننا  فاإ اجلزائر 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����ض��رتك 
عمليات  حدوث  ننكر  وال   ، والتن�ضيق 
نقدمه  ما  لبع�ض  وا�ضتن�ضاخ  تقليد 
ا�ضتنكار  بيان  الإ�ضدار  بنا  اأدى  ما   ،
احلل�ل  بكافة  ترحيبنا  مع   ، ر�ضمي 
اأروق���ة  ع��ن  بعيدا  املمكنة  ال���دي��ة 
فكذلك  اجلزائر،  خارج  اأما   ، املحاكم 
دور  من  العديد  مع  عالقات  عندنا 
لت�اأمة  ياها  واإ نطمح  والتي  الن�ر، 

القريب. يف  م�ضرتك  وتعاون 
املختلفة  الت�سال  و�سائل  هي  التحرير:ما 

والفاك�س  والمييل  التليفون  مثل  بكم 
…الخ؟

خا�ض  م�قع  بربجمة  البداية  من  قمنا 
الئحة  ي�ضم  وال���ذي   ، بامل�ؤ�ض�ضة 
واإ���ض��دارات��ن��ا:  لفينا  وم�ؤ خدماتنا 
www.alkafi- publishing.

ال�ضبكات  على  نت�اجد  كما    com
اجلزائر:  يف  متابعة  االأكرث  االجتماعية 
AlKaf -@ ، وان�ضتغرام   يي�ضب�ك 

رقم  ك��ذل��ك  ول��دي��ن��ا   Publishing
للتجاوب  خ�ضي�ضا  وات�ضاب  هاتف/ 
ه�:  وامل�ؤلفن  القراء  ا�ضتف�ضارات  مع 

169  388  552  213
 " ع�سيبة  بظروف  العامل  مير  التحرير: 
"مما جعل العديد من   19 اأزمة كوفيد 

التوقف  اأو  ن�ساطها  اإىل جتميد  الن�سر  دور 
اأثرت هذه  حلني مرور العا�سفة ، كيف 
الأحداث على الدار وما هي القرارات 

هذه  وتواجه  تتواجد  لكي  اتخذتها  التي 
القا�سية؟ الظروف 

اأعمال  ثر  تتاأ مل   ، وحتدثنا  �ضبق  كما 
ننا  اأ بدليل   ، االأزم��ة  هذه  جراء  ال��دار 
االأع��م��ال  ا�ضتقبال  يف  م�ضتمرون 
فريقنا  ب��ن  وال��ت��ن�����ض��ي��ق  وال��ع��م��ل 
التغرّي   ، بعد  عن  امل�ؤلفن  وجمه�ر 
على  القدرة  عدم  ه�  احلا�ضل  ال�حيد 
وكذا  دبية  اأ وجل�ضات  لقاءات  تنظيم 
املكتبات  على  اإ���ض��دارات��ن��ا  ت���زي��ع 

 . يكة ل�ر ا
عر�س  يف  الن�سر  دور  تتناف�س  التحرير: 

ة تختلف من دار لأخرى ، هل  موؤلفات عدرّ
وارتفاع  الن�سر  دور  تناف�س  اأن  تعتقد 
اأم  الدار  �سهرة  حتكمه  املبيعات  ن�سبة 

من  عر�سه  يتم  وما  نف�سه،  الكاتب  �سهرة 
موؤلفات؟

قب�ل  اأن  ه�  م�ؤ�ض�ضتنا  يف  به  ن�ؤمن  ما 

بالتعريف  لنا  ل��زام  اإ ه�  للن�ر  عمل 
نه  اأ ذل��ك  لفه،  ومل�ؤ له  واالإ�ضهار  به 
اأن  للم�ؤلف  بالن�ضبة  املمكن  غري  من 
والت�ض�يق  االإ�ضهار  باأعمال  يتكفل 
للدار  ميكن  ال  كما  جهة،  من  بنف�ضه 
اهتمامها  دائ��رة  من  اأع��م��ال  اإ�ضقاط 
 ، رواجا  لالأكرث  بالت�ض�يق  واالكتفاء 
القدر  نف�ض  اإ�ضداراتنا  كل  ن�يل  نحن 
اعتمادا  ذل��ك  ونحقق   ، االأهمية  من 
ي�رف  منظم  ت�ض�يقي  ج��دول  على 

بالدار. الت�ض�يق  فريق  عليه 
"لل�سو�سيال  تنظرون  التحرير:كيف 
ق  حتقرّ وهل  لالإ�سهار،  ميديا" كو�سيلة 

النتيجة  تلك  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املوؤلفات  الكتب،  و�سهرة  لنت�سار  املر�سية 

؟
بيئة  هي  االجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع 
ب�ضكل  عليها  ما  وعليها  لها  ما  لها 
تعنى  كم�ؤ�ض�ضة  لنا  بالن�ضبة  ما  اأ  ، عام 
بالرتويج  لنا  ت�ضمح  فهي  الكتب  بن�ر 
ت�ضّهل  كما   ، وخدماتنا  الإ�ضداراتنا 
ولعّل   ، معنا  وامل�ؤلفن  القراء  ت�ا�ضل 
للم�ؤ�ض�ضات  الرقمي  الت�اجد  اأهمية 
ب���ادر  اأوىل  ظ��ه���ر  م��ع  ظ��ه��رت  ق��د 
نق�ل  اأن  ميكن  حاليا   ، ك�رونا  جائحة 
قاعدة  اإىل  ال��ض�ل  هدف  حققنا  ننا  اإ
من  كال  ت�ضم  بها  باأ�ض  ال  جماهرية 

وامل�ؤلفن. املهتمن  القراء 
 ، للقراء  ختامية  التحرير:كلمة 

، اجلريدة الكتاب 
ي��ضف  بن  وال�ضيد  جريدتكم  ن�ضكر 
وندع�  الطيبة،  االلتفاتة  ه��ذه  على 
لاللتفاف  وامل�ؤلفن  ال��ق��راء  جمه�ر 
عامة  املجتمع  واإ�ضعار  الكتاب  ح�ل 
ممكن  تعاون  باأي  نرحب  كما   ، باأهميته 

حمتملة.  مبادرة  اأو 

: متجر كتبيديا ودار  بينها  اأ�سرف على عدة م�ساريع ثقافية من   ، املوؤلفني الأكادمييني الأمريكية  ر مواقع ونا�سط ثقايف من اجلزائر، ع�سو منظمة  ، مطورّ ن، م�سمم غرافيك  ، كاتب، مدورّ اأيوب بنربي 
الكايف للن�سر والتوزيع والرتجمة ،�سدر له : رئتاي تبت�سمان للموت قريبا )رواية ق�سرية  (  ،  ر�سائل يو�سف ) اأدب الر�سائل  ( ،  قبل اأن تبداأ الربمة )طبعة دولية باأملاين (    
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حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا. 
احلكم  اإفراغ  املو�سوع  يف  الدعوى.  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل  يف 
الفهر�س  رقم  حتت   30/12/2019 بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
اأمانة �سبط املحكمة / 19/02318واعتماد اخلربة املنجزة واملودعة لدى 
بتاريخ: 26/02/2020 حتت رقم: 70/2020 وبالنتيجة افتتاح التقدمي 
 14/10/2000 بتاريخ:  املولودة  خديجة  يو�سفي  �سدها  املرجع  على 
ببلدية غرداية لأبيها قا�سم ولأمها القريع فوزية، مع تعيني والدها املرجع 
يو�سفي قا�سم بن حممد .مقدما عليها لرعايتها والقيام مقامها بكافة �سوؤونها 
احلكم  منطوق  بن�سر  اأمر  مع  واملالية،  والقانونية  الإدارية  وت�سرفاتها 
-اأمر  املرجع.  من  ب�سعي  العربية  باللغة  مكتوبة  وطنية  بيومية  لالأعالم 
�سابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�سري باحلجر على هام�س �سهادة ميالدها، 
مع اإبقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق املرجع واملقدرة بـ )450دج( بذا 
�سدر احلكم واأف�سح عنه باجلل�سة العالنية ح�سب التاريخ امل�سار اإليه اأعاله 

ووقعناه نحن الرئي�س واأمني ال�سبط.

حكـــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ادرار

دائرة برج باجي خمتار
بلدية برج باجي خمتار

الرقم: 2019/0023 
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س 

جمعية حملية
 1433 عام  �سفر   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق  هـ 
2019/12/05 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية 
باجي  برج  التقليدية  لل�سناعات  تري�ست  جمعية  امل�سماة:  البلدية 

خمتار الكائن مقرها: برج باجي خمتار.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة اأدرار
بلدية اأدرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 12 م/ج /2020.
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

 12 ل  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 09 جويلية 2020. ت�سليم 
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية املحلية امل�سماة جمعية ) رزق اهلل 
الوا�سع( لالإح�سان والت�سامن والثقافة بتيليالن - باأدرار الكائن مقرها م�سكن 
ال�سيد : بن مداحي عبد الكرمي - ق�سر تيليالن - ادرار بلدية اأدرار، دائرة 
م�ستطيل  خامت  باإجناز  ملزم  اجلمعية  رئي�س  مالحظة:  اأدرار  ولية  اأدرار، 
ال�سكل يحمل املوا�سفات التالية : 1 - ا�سم اجلمعية 2 - رقم وتاريخ العتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ب�سكرة

دائرة ب�سكرة 
بلدية ب�سكرة 

 مديرية ال�سوؤون الجتماعية والقانونية 
 مكتب اجلمعيات 

رقم 424/م.�س.اإ/م.ج/2020
            و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي جلمعية بلدية    "ذي قيمة اإعتماد"  
املتعلق    2012 جانفي   12 يف  املــوؤرخ   06  /12 رقم  القانون  مبقت�سى   -
باجلمعيات. مت هذا اليوم 09/ 07/ 2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح 
 FNPOS م�سكن   30 حي  امل�سماة:جمعية  البلدية  للجمعية  التاأ�سي�سي 
ممرات ال�سديق بن يحيى لبلدية ب�سكرة  املقر الجتماعي: حي 30 م�سكن 

ب�سكرة بلدية   13 �سقة   C عمارة  يحيى  بن  ال�سديق  ممرات   FNPOS
ب�سكرة    1972  /04/01 امليالد:  ومكان  تاريخ  عيا�س  غبغوب  الرئي�س: 
 C FNPOS ممرات ال�سديق بن يحيى عمارة  30 م�سكن  العنوان: حي 

�سقة 13 بلدية ب�سكرة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غارداية

دائرة �ساية بن �سحوة
بلدية �ساية بن �سحوة

م�سلحة التقنني وال�سوؤون العامة
وتن�سيط ال�سوؤون الجتماعية والثقافية

مكتب اجلمعيات 
الرقم: 53/م.ت.�س.ع./م.ج/2020 

و�سل اإ�سهار خا�س بتغيري الهيئة التنفيذية جلمعية حملية
امل�سماة:اللجنة الدينية مل�سجد اأبي ذر الغفاري �ساية بن �سحوة

امل�سجلة حتت رقم: 324/88 بتاريخ: 06/06/1988.
رئي�س اجلمعية :خن قداري 

املولود بتاريخ :10/09/1983 ب�ساية بن �سحوة
الكائــن مقـرها:م�سجد اأبي ذر الغفاري ب�ساية بن �سحوة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية 
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
 م�سلحة التنظيم 
 مكتب اجلمعيات

 رقم :31 /2020
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية 

امل�سماة:جمعية تنمية احلديقة حلي مرماد بلدية غرداية
املودعة بتاريخ:19/02/2020

رئي�س اجلمعية :ال�سيد : بجاج حممد
املولود بتاريخ :-28/05/1991 غرداية

 – �سمارة  بن  حي  مبارك  بن  قويدر  لهواجي  مقـرها:م�سكن  الكائــن 
بلدية غرداية
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بقلم: عبد النا�سر عي�سى
نظره  وجهة  من  �ضائبًا  نتنياه�  اعتقاد  يك�ن  وقد 
ودوليًا،  فل�ضطينيًا  املرف��ضة  والق�مية،  الت��ضعية 
فاإدارة ترامب والثالثية امل�رفة على امللف الفل�ضطيني 
وللم�ضت�طنن،  ل�"اإ�رائيل"  بالكامل  منحازة  فيها 
ديفيد  "اإ�رائيل"  يف  االأمريكي  ال�ضفري  وحت��دي��داً 
نتنياه�  يدفع  والذي   ،David Friedman فريدمان 
ال�ضفة  اأرا�ضي  من  ممكنة  م�ضاحة  اأكرب  ل�ضم  دفعًا 
اأقل عدد من ال�ضكان الفل�ضطينين، وذلك  الغربية مع 
ك��ضرن  جاريد  الرئي�ض  و�ضهر  م�ضت�ضار  مقابل  يف 
الرئي�ض، والذي  تاأثرياً على  االأكرث   Jared Kushner
باأنه  نتنياه�  ال���زراء  رئي�ض  "مكتب  يف  ي��ضف  بداأ 
ي�ضاري"، ]31[ نظراً مل�اقفه احلذرة من ال�ضم، حيث مييل 

اإىل تاأجيل ال�ضم حلن حتقيق ت�افق وطني اإ�رائيلي.
االإدارة  م�قف  يف  التغريات  على  وا�ضح  وكم�ؤ�ر 
 Giora اآيالند  غي�را  به  اأفاد  ما  ال�ضم  من  االأمريكية 
من  يعاين  ترامب  فاأواًل  تغريت،  "الظروف   Eiland
عليه"،  االعتماد  امل�ضك�ك  ومن  داخلية  كبرية  م�ضكلة 
]32[ ومن املعق�ل االعتقاد باأن اأحد اأهم معايري نتنياه� 
يف م�ضاألة كم ي�ضم من االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة؟ 
االأمر  هذا  "اأن  ه�  ي�ضمها؟  ومتى  ي�ضمها؟  وكيف 
اإبعاد  وهما:  الكبريين  اإجنازيه  كال  اأو  باأحد  مي�ض  لن 
امل��ض�ع الفل�ضطيني عن اأعلى �ضلم االأجندة الدولية، 
يف  االأنظمة  مع  اإيران  �ضد  ر�ضمي  غري  حلف  واإن�ضاء 
يحتل  االأمريكي  امل�قف  اأن  اإىل  ي�ضار   ]33[ اخلليج". 
لل�ضم،  بالن�ضبة  نتنياه�  ق��رار  يف  املركزية  املكانة 
ما ظهر  ن�ضبيًا، وهذا  الثان�ي  االأوروبي  امل�قف  مقابل 
امل�افقة  جعل  الذي  احلك�مي،  االئتاليف  االتفاق  يف 
وهنا  ال�ضم.  لتنفيذ  �رطًا  الدولية  ولي�ضت  االأمريكية 
تربز ب��ض�ح مدى اأهمية معرفة دوافع واأهداف نتنياه� 
من ال�ضم من اأجل تقدير م�قف نتنياه� منه، ومن حيث 

الكم والكيف وامل�اعيد.
وال�سرتاتيجي: الأمني  العامل   .4

الكثري  ا�ضتبعد  ال�ضابقة  واالأهداف  الدوافع  مقابل  يف 
تك�ن  اأن  "اإ�رائيل"  واال�ضرتاتيجين يف  الباحثن  من 
اأهداف نتنياه� من ال�ضم اأمنية اأو ا�ضرتاتيجية، وهذا ما 

تراه الدرا�ضة.
اأن  على  وا�ضع  "اإجماع  وج�د  من  الرغم  على  وذلك 
اجلدار  غرب  ال�اقعة  واملنطقة  اال�ضتيطانية  الكتل 
يجب اأن تك�ن بيد اإ�رائيل، اإ�ضافة ال�ضتمرار �ضيطرة 
اجلي�ض اأمنيًا على االأغ�ار، ولكن باتفاق ولي�ض كعملية 
�ضم". ]34[ اأي اأن ا�ضتمرار ال��ضع احلايل القائم على 
ت�ضمن  القان�نية  الر�ضمية  ولي�ضت  الفعلية  ال�ضيطرة 
فاإّن  متامًا  ذلك  من  العك�ض  وعلى  بل  "اإ�رائيل"،  اأمن 
تغيري ال��ضع احلايل من خالل ال�ضم الر�ضمي "ه� اأمر 
خطري، ويتميز باالإهمال وباملقامرة اخلطرية، واإن قام به 
نتنياه� فعاًل واأعلن عن ال�ضم، ف�ضيك�ن تهديداً لالأمن 

الق�مي االإ�رائيلي". ]35[
 Robert Satloff وهذا ما اأكده اأي�ضًا روبرت �ضتل�ف
36[[ يف مقالة له بعن�ان "ال�ضم ي�ضكل خطراً على اأمن 
اإ�رائيل"، حيث قال: "ي�ضري حتليل التكلفة والعائد على 
اأنه من االأف�ضل احلفاظ على ال��ضع الراهن يف ال�ضاحة 
اال�رائيلية الفل�ضطينية، حيث تتمتع "اإ�رائيل" بالفعل 

بال�ضيطرة االأمنية الكاملة يف ال�ضفة الغربية". ]37[
االأمنية  االأ�ضباب  يجعل  مل  نف�ضه  نتنياه�  وحتى 
اإمنا  ال�ضم،  ل�ضالح  خطابه  مركز  يف  واال�ضرتاتيجية 
والدينية،  والق�مية  التاريخية  للمربرات  حتديداً  اأ�ضار 
الق�مي  يبدو هذا جزءاً من �ضع�د اخلطاب  واأي�ضًا قد 
يف "اإ�رائيل" يف ال�ضن�ات االأخرية، والذي بلغ ذروته 
االأخ�ر  اخلط  وا�ضمحالل  الق�مية،  قان�ن  �َضّن  يف 
مما و�ضفه  اأو قد يك�ن ذلك جزءاً  الدولتن،  ومعه حل 
عامل االجتماع ال�ضيا�ضي اال�رائيلي اأوري بن اإليعازر 
الكثري  يف  تقف  منطقية،  وغري  عقالنية  غري  "ع�امل 
من االأحيان خلف ما يبدو كراأي �ضديد ومتزن للزعامة 
ال�ضيا�ضية، وكقرار مهني لقادة اجلي�ض و�ضباطه". ]38[

ثالثًا: �سيناريوهات ال�سم:
ت��ضيح  من  ال�ضط�ر،  هذه  كتابة  حتى  نتنياه�،  امتنع 
واحلجم  ال�ضكل  حيث  من  ال�ضم،  ح�ل  احلقيقية  ن�اياه 
االأركان  هيئة  قادة  كبار  الدقيق، حتى عن  الت�قيت  اأو 
ي�ضيغ�ن  كان�ا  الذين  وهم  االأمنية،  الدوائر  وروؤ�ضاء 
خ�ض��ضًا  املحتلة،  املناطق  جتاه  االإ�رائيلية  ال�ضيا�ضة 
ال�ضفة  واحتالل   ،1967 ي�ني�  حزيران/  حرب  بعد 
الغربية. فنتنياه� بتجربته وق�ة �ضخ�ضيته مالأ الفراغ 
يف القيادة ال�ضيا�ضية؛ لذا حّد من قدرة اجلي�ض ال�ضيا�ضية 
وقدرته على �ضنع ال�ضيا�ضة الق�مية. ]39[ وقد يك�ن 
االأوراق  كل  على  احلفاظ  يف  رغبته  ذلك  يف  ال�ضبب 
وامل�ضاومة  املناورة  من  ليتمكن  �ضدره؛  اإىل  قريبة 

مل  حيث  نف�ضه،  له  ال�ض�رة  و�ض�ح  عدم  ب�ضبب  اأو 
االأمريكية  االإ�رائيلية  امل�ضرتكة  اللجنة  اأعمال  تنتِه 
ب�ضبب  اأو  لل�ضم،  الالزمة  اخلرائط  باإعداد  واملكلفة 
اأفعال  ردود  مدى  وقيا�ض  واخل�ضارة،  الربح  ح�ضابات 
االأطراف املختلفة، اأو لكل ما ذكر من االأ�ضباب، ولكن 
ال�ا�ضح باأن م�عد ال�ضم لن يك�ن امل�عد الذي اأعلنه 
نتنياه� وه� 1/7/2020، ولكنه �ضيك�ن على االأرجح 
وال  كافية،  باأ�ضابيع  االأمريكية  االنتخابات  م�عد  قبل 
يقلل هذا من خماطر وتداعيات اخلط�ة حمليًا واإقليميًا 
لن  وحجمه  وال�ضم  �ضكل  باأن  الق�ل  ميكن  ودوليًا. 
التالية،  الرئي�ضية  ال�اقعية  ال�ضيناري�هات  اأحد  يتجاوز 
مع اإمكانية وج�د �ضيناري�هات فرعية وثان�ية متعددة.

ال�سيناريو الأول: ال�سم الكلي واملبا�سر:
اجلانب  اأح��ادي  وب�ضكل  نتنياه�  قيام  بذلك  ويق�ضد 
خطة  وفق  الغربية  ال�ضفة  مناطق  من   %  30 ب�ضم 
ترامب، اأو ب�ضكل اأدق قيامه ب�ضم 20.5 % من م�ضاحة 
ال�ضفة الغربية، اأي �ضم 1،200 كم من اأرا�ضي ال�ضفة 
اأرا�ضي  منها   %  23 اأي  دومن  األف   271 منها  الغربية، 
دومن  األف   271 )ت��ضيحًا  خا�ضة،  فل�ضطينية  ملكية 
تعني 23 % من 1،200 كم(، ووفق القان�ن االإ�رائيلي 
ويبلغ  فل�ضطينية من منطقة ب،  قرية   12 ت�ضمل  هي 
يعي�ض�ن  فل�ضطيني،  م�اطن   13،500 �ضكانها  عدد 
اإ�رائيليًا  ي�ضمى  ما  م�ضتغلة   ]40[ دومن،   4،250 على 
دونالد  الرئي�ض  ب�ج�د  املتمثلة  التاريخية(  )اللحظة 
"اإ�رائيل"،  يف  لليمن  متامًا  املنحازة  واإدارت��ه،  ترامب 
و�ضعف  واالإ���ض��الم��ي،  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  و�ضعف 
االإدانات  ومتجاهاًل  املتحدة،  واالأمم  االأوروب��ي  االحتاد 
االأوروبي  الدولية وخ�ض��ضًا من االحتاد  والتهديدات 
االأمني  امل�ضت�ى  بل وحتذيرات  االأردنية،  والتحذيرات 
ال�ضم،  عملية  وتداعيات  خط�رة  من  "اإ�رائيل"  يف 
وخ�ض��ضًا ال�ضم ال�ا�ضع دفعة واحدة، وه� ال�ضيناري� 

االأخطر واالأ�ض�اأ بالن�ضبة للفل�ضطينين واملنطقة.
ويزداد االأمر خط�رة اإذا تبن باأن نتنياه� �ضينفذ تعهده 
"باأن  اإ�رائيل هي�م  الذي جاء يف مقابلته مع �ضحيفة 
امل�اطنة  منحهم  يتم  لن  االأردن  الفل�ضطينين يف غ�ر 

االإ�رائيلية بعد ال�ضم". ]41[
مطالب  اإىل  االأق���رب  ه���  ال�ضيناري�  ه��ذا  وي��ع��د 
من  الرغم  على  والف�ري  الكامل  بال�ضم  امل�ضت�طنن 
ديفيد  ويق�ل  ترامب،  خطة  ورف�ضهم  بل  حتفظهم 
احلياين David Elhayani رئي�ض جمل�ض م�ضت�طنات 
"ما   ،Yesha Council الغربية، امل�ضماة ي�ضع  ال�ضفة 
خطة  هي  ترامب  اأن خطة  ه�  ال���زراء  رئي�ض  يقله  مل 
الإقامة  رمز  ه�  االتفاق  هذا  كل  واأن  البالد،  لتق�ضيم 
الدولة الفل�ضطينية"، ]42[ وه� تقدير خاطئ يدل على 
ويعد  الغربية.  ال�ضفة  يف  امل�ضت�طنن  تطرف  مدى 
املت�قعة  تداعياته  االأخطر من حيث  ال�ضيناري� ه�  هذا 
�ضيا�ضيًا واأمنيًا واقت�ضاديًا، وقد تف�ضله بع�ض االأطراف 
امل�ضكلة  وُيربز  يحدد  اأنه  مثل  اأخ��رى،  منطلقات  من 
�ضق�ط  بعد  م�اجهته  االحتالل و�رورة  الكربى يف 
م�روع اأو�ضل� ب�ضكل مدٍو ونهائي، اأو الأنه يعزز من 
اأبارتهايد بكل  "اإ�رائيل" هي دولة  باأن  القائل  االدعاء 
حقيقة  يك�ضف  اأنه  كما  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما 
ال��ضع احلايل يف ال�ضفة الغربية، والقائم على ال�ضم 
الفعلي والزاحف الأجزاء كبرية منها. والباحث يرى باأن 
تربر  ال  اأنها  اإال  �ضحيحة  كانت  واإن  االدع��اءات  هذه 
جديدة  �ضافر  ع��دوان  بعملية  الرتحيب  اأو  ال�ضك�ت 
الغربية، واملتمثلة ب�ضم  ال�ضفة  الفل�ضطينين يف  على 

ر�ضمي الأي جزء من اأرا�ضي ال�ضفة الغربية املحتلة.
احتماالت حدوث  باأن  الدرا�ضة  اأخرى، ترى  ومن جهة 
لكل  واحدة  ودفعة  الكلي  ال�ضم  وه�  ال�ضيناري�  هذا 
مناطق ال�ضفة الغربية )امل�ضم�حة وفق خطة ترامب اأي 

30 % من ال�ضفة هي احتماالت �ضعيفة جداً(.

ال�سيناريو الثاين: ال�سم التدريجي اأو ال�سم 
على دفعات:

حلن  وحم��دود  جزئي  ب�ضم  البدء  ه�  هنا  واملق�ض�د 
خطة  وفق  �ضمه  املطل�ب  اجلزء  كامل  اإىل  ال��ض�ل 
ترامب، وه� نح� 30 %. وقد ذكرت �ضحيفة اإ�رائيل 
ال�ضيادة  بفر�ض  نتنياه� �ضيق�م  اإن   17/6/2020 هي�م 
ت�ضمل  وال��ت��ي  ال�ضفة،  اأرا���ض��ي  م��ن   %  10 على 
 ]43[ الكربى،  اال�ضتيطانية  الكتل  خارج  م�ضت�طنات 
الت�افق احلك�مي.  االأرجح مع  يتعار�ض على  ما  وهذا 
وال�ضم على دفعات ي�ضمح لنتنياه� بهام�ض كبري من 
التاريخية  الفر�ضة  يراه  ما  يّف�ت  قد  لكنه  املناورة، 
االأمريكية. ومن جهة  الرئا�ضة  ب�ج�د ترامب يف �ضدة 
اأخرى، قد ينال م�افقة �ركائه يف االئتالف وهم حزب 
اأ�ضكنازي  وجابي  جانت�ض  بني  وقادته  اأبي�ض  اأزرق 
يرغب  اإذ  االأوىل،  الدفعة  على   Gabi Ashkenazi

حد  الأبعد  مقل�ضًا  ال�ضم  يك�ن  اأن  اأبي�ض  اأزرق  حزب 
الفل�ضطينين،  من  كبري  عدد  على  ي�ضتمل  وال  ممكن، 

واأن يتم اإعطائهم االإقامة االإ�رائيلية. ]44[
من  �ضديدة  معار�ضة  ي�اجه  ال�ضيناري�  ه��ذا  لكن 
احلياين،  ديفيد  راأ�ضهم  امل�ضت�طنات وعلى  قادة  معظم 
و�ضت�اجه الدفعة الثانية فيه على االأرجح معار�ضًة من 
مع  التفاو�ض  �رورة  يرى  الذي  اأبي�ض  اأزرق  حزب 
الفل�ضطينين ليك�ن ال�ضم باتفاق ولي�ض ب�ضكل اأحادي 
اأي  ال��ضع احلايل كما ه� عليه،  اأن ي�ضتمر  اأو  اجلانب، 

�ضيطرة اإ�رائيلية فعلية على االأر�ض.
يتمتع هذا ال�ضيناري� وفق ما تراه الدرا�ضة باالحتماالت 
نتنياه�  وهما  للطرفن  ميكن  خالله  فمن  االأع��ل��ى، 
حتى  م�ؤقتًا  يريدان  ما  حققا  باأنهما  االدعاء  وجانت�ض 
اإن  �ضيخفف  ال�ضيناري�  هذا  اأن  كما  الثانية،  الدفعة 
اأو  االأوروبية  اأو  االأمريكية  املعار�ضة  على  يق�ِض  مل 
اأنه  على  اإ�رائيليًا  ت�ض�يقه  و�ضيتم  لل�ضم،  االإقليمية 
ا�ضتجابة للمطالب الدولية واالإقليمية، اأي اأنه �ضيناري� 

ي�ضمح لالأطراف باالحتفاء به.
ال�سيناريو الثالث: ال�سم املحدود:

الرمزي؛  بال�ضم  ت�ضميته  عن  الدرا�ضة  امتنعت  وقد 
اخلط�ة  مترير  ت�ضهيل  يف  ت�ضهم  قد  رمزي  كلمة  الأن 
من  لها  واملقاومن  الراف�ضن  طرف  من  وا�ضتيعابها 
انطباعًا  تعطي  قد  والأنها  واأن�ضارهم،  الفل�ضطينين 
خاطئًا عن خط�رة هذا الن�ع من ال�ضم، ف�ضم ع�رات 
ميكن  ال  للفل�ضطينين  التابعة  الدومنات  من  االآالف 
اعتباره خط�ة رمزية من الناحية القان�نية وال�ضيا�ضية 
احلق�ق  على  واع��ت��داء  �رقة  الأن��ه��ا  واالأخ��الق��ي��ة؛ 

الفل�ضطينية امل�روعة.
قيامه  عن  باالإعالن  نتنياه�  يق�م  اأن  امل�ضتبعد  من 
خطرية  تداعيات  من  االأم��ر  لهذا  ملا  رمزي"  ب�"�ضم 
على م�ضتقبله ال�ضيا�ضي وعلى دعم اأو�ضاط اليمن له، 
لكنه قد ي�ضتخدم م�ضطلح ال�ضم التدريجي ثم يكتفي 
الداخلية  للتفاعالت  نتيجة  ال�ضم  من  االأوىل  بالدفعة 

االإ�رائيلية وتلك اخلارجية.
من جهة اأخرى، ي�ضعى حزب اأزرق اأبي�ض؛ لتحقيق هذا 
اأنه جنح يف حتقيقه  اأنه �ضيعلن  ال�ضيناري� ومن املرجح 
االأوىل  اخلط�ة  بدء  نتنياه� عن  اإعالن  اأو  م�افقة  ف�ر 
كما  ور�ضميًا،  قان�نيًا  والزاحف  التدريجي  ال�ضم  من 
"رمزيًا"  ال�ضم  يك�ن  اأن  اأبي�ض  اأزرق  حزب  ي�ضعى 
خارجها  ولي�ض  الكربى،  اال�ضتيطانية  الكتل  لبع�ض 
والتي وافق عليها الفل�ضطيني�ن يف مفاو�ضات كامب 
ديفيد Camp David Accords �ضمن اتفاق تبادل 
ت�ضمى  وهي  اجلانب؛  اأحادي  ب�ضكل  ولي�ض  االأرا�ضي، 

اإ�رائيليًا مناطق االإجماع.
اإجماعًا �ضهي�نيًا  اليمينية  ال�ضم  اأ�ضبحت فكرة  هكذا 
احلجم  على  ه�  بينهما  واخلالف  والي�ضار  اليمن  بن 

والت�قيت وبع�ض ال�روط الفرعية.
رابعًا: تداعيات ال�سم:

يرى الباحث باأن ال�ضم �ض�ف يك�ن له تداعيات على 
الن�احي  من  وحتديداً  اخلط�رة  من  اأخ��رى  اأو  درج��ة 
درجة  تعتمد  وقد  واالقت�ضادية،  وال�ضيا�ضية  االأمنية 

اخلط�رة على عاملن رئي�ضين وهما:
اأوًل: ردة فعل الفل�سطينيني وال�سلطة 

الفل�سطينية ومدى قوتها.
الدولية وحتديداً من قبل االأوروبين،  الفعل  ثانيًا: ردة 
حجم  على  االأوىل  بالدرجة  يعتمدان  العاملن  وكال 
وعمق ال�ضم �ض�اء اأكان وا�ضعًا اأم تدريجيًا اأم حمدوداً.
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زيادة  اأو  بتح�ضن  هنا  االأمنية  التداعيات  تتعلق  ال 
التكتيكية  ال�ضيطرة  على  االأمنية  "اإ�رائيل"  قدرات 
حاليًا  تقع  بالكامل  ال�ضفة  فمناطق  واال�ضرتاتيجية، 
الر�ضمي  ال�ضم  فاإن  وعليه  ال�ضيطرة،  هذه  مثل  حتت 
اإىل ق�تها، بل قد  "اإ�رائيل" ق�ًة  القان�ين لن يزيد  اأو 
يعر�ض ما متتلكه من ق�ٍة وقدرٍة ا�ضرتاتيجية م�ضتقرة 
الدافع  ه�  االأم��ر  هذا  يك�ن  وقد  للخطر.  ووا�ضحة 
اأبداه  ما  وه�  الرف�ض(  واأحيانًا  )بل  للتحفظ،  الرئي�ضي 
"اإ�رائيل"  يف  واالأمنين  الع�ضكرين  القادة  معظم 
خلطة ال�ضم اأحادي اجلانب، وفق ما اأكده قادة وجرناالت 
يادلن  وعام��ض   ]45[ اآيالند،  غي�را  اأمثال  �ضابقن 
 Amos جلعاد  وعام��ض   ]Amos Yadlin، ]46
ملخاطر  خا�ض  ب�ضكل  اأ���ض��ار  ال��ذي   ]Gilad، ]47
"الرائعة  االأمنية  العالقات  على  االأردن  غ�ر  �ضم 
االأمني  والتن�ضيق  الها�ضمية،  االأردنية  اململكة  مع 
تتمتع  حيث   ]48[ الفل�ضطينية"،  ال�ضلطة  مع  الناجح 
ا�ضرتاتيجي  وبعمق  م�ضب�ق،  غري  باإجناز  "اإ�رائيل" 
والعراق، وه� جمال  االأردن  االأبي�ض وحتى  البحر  من 
ي�فر لها هدوءاً وا�ضتقراراً من "االإرهاب" والتهديدات 

الع�ضكرية. ]49[
اإن من ال�ا�ضح باأن عملية �ضم اأجزاء من ال�ضفة �ض�ف 
ت�ؤدي اإىل اندالع مظاهرات واحتجاجات فل�ضطينية قد 
ثالثة، وهذا حمتمل بدرجة  انتفا�ضة  اإىل درجة  تتط�ر 
�ضئيلة، وقد ت�ؤدي اأي�ضًا اإىل اندالع ا�ضتباكات م�ضلحة 
حرب  اإىل  تتح�ل  اأن  املمكن  من  الغربية  ال�ضفة  يف 
ف�ضائل  عليه  ت�ضيطر  الذي  غزة،  قطاع  مع  حمدودة 
عزز  وقد  حما�ض،  حركة  بقيادة  الفل�ضطينية  املقاومة 
الق�ضام  با�ضم كتائب  الر�ضمي  الناطق  من ذلك خطاب 
اأكد فيه باأن حما�ض يف غزة �ضرتد  25/6/2020، الذي 
تعترب  املقاومة  "اإّن  م���ؤمل،  ب�ضكل  ال�ضم  ق��رار  على 
الفل�ضطيني،  �ضعبنا  على  ح��رٍب  اإع��الن  القرار  هذا 
االأمن  احلار�ض  �ضتك�ن  احلرب  هذه  يف  املقاومة  واإن 
 ]50[ ومقد�ضاته".  واأر�ضه  �ضعبنا  عن  للدفاع  وال�يف 
يديع�ت  ل�ضحيفة  الع�ضكري  املرا�ضل  ك�ضف  وقد 
النقاب   Alex Fishman في�ضمان  األيك�ض  اأحرون�ت 
من  �ضيناري�هات  الأربعة  باال�ضتعداد  اجلي�ض  قيام  عن 
اأدناها  الت�ضعيد االأمني يف ال�ضفة الغربية بعد ال�ضم، 
الهدوء احلذر الذي ي�ضمل احتجاجات حمدودة، وميكن 
الدرجة  واأعالها  ن�ضبية،  ب�ضه�لة  اإ�رائيليًا  ا�ضتيعابها 
الرابعة وهي االأخطر، وتت�ضمن ا�ضتباكات وا�ضعة مع 
ي�ضتدعي جتنيد وا�ضع  الفل�ضطينية، مما  ال�ضلطة  اأجهزة 
يف  ال�اقي  بال�ض�ر  �ضبيهة  بعملية  والقيام  لالحتياط 
ثمنًا  والفل�ضطينين  "اإ�رائيل"  �ضتكلف   ،2002 �ضنة 
باهظًا.�ضثقي�ضاأما ال�ضيناري� الثاين؛ في�ضمل احتجاجات 
ي�ضمل  الثالث  وال�ضيناري�  كبرية،  ومظاهرات  اأو�ضع 
�ضد  ع�ضكرية  عمليات  وانطالق  ال�ضالح  ا�ضتخدام 
واأفراد  النائمة  قبل خاليا حما�ض  من  اإ�رائيلية  اأهداف 
ق�ات  لت�ضغيل  اجلي�ض  و�ضي�ضطر  فتح،  تنظيم  من 

اإ�ضافية مبا فيها األ�ية النخبة يف ال�ضفة الغربية. ]51[
الثاين  بن  ما  ه�  الراجح  ال�ضيناري�  اأن  الباحث  ويرى 
التجربة  الأن  م�ضتبعدان،  والرابع  ف��االأول  والثالث 
اأو  ب�ض�رة  الفل�ضطينين  حت��رك  تظهر  التاريخية 
�ضيتم  ب�ضكل فظ، كما  تنتهك حق�قهم  باأخرى عندما 
م�ؤ�رات جدية  تظهر  املقابل ال  ال�ضم، يف  يف عملية 
حتى  اأو  االنخراط  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  نية  على 
ال�ضماح للجماهري الفل�ضطينية باال�ضتباك مع االحتالل 
ب�ضكل يجعل االحتالل يعيد ح�ضاباته يف قرار ال�ضم، 
فل�ضطينية  الت�جه مل�ضاحلة وطنية  اإىل عدم  باالإ�ضافة 
داخلية، وال�ضماح للف�ضائل بالتحرك احلر مل�اجهة قرار 
دون  االأو�ضاع  تده�ر  املحتمل  فمن  ذلك  ومع  ال�ضم، 
تخطيط اأو رغمًا عن اجله�د املبذولة ل�ضبطها لت�ضل 

اإىل ال�ضيناري� الرابع.
واأيًا كان �ضكل اأو درجة الت�ضعيد، فقد حذر قادة الدوائر 
اأحادية اجلانب )ك�ضم  االإ�رائيلية من عمليات  االأمنية 
االأغ�ار(. كما اأ�ضار املحلل الع�ضكري عام��ض هارئيل 
"نتنياه�  اأن  اإىل  هاآرت�ض  ل�ضحيفة   Amos Harel
كان ين�ي �ضم االأغ�ار ع�ضية االنتخابات يف �ضبتمرب 
من  عا�ضفة  تلف�نية  ات�ضاالت  بعد  وذلك  املا�ضي، 
اأفيف  االأركان  االأمنية. حيث حذر رئي�ض  االأجهزة  قادة 
ك�خايف Aviv Kochavi ورئي�ض جهاز ال�ضاباك نداف 
اخلطرية  التداعيات  من   Nadav Argaman اأرغمان 
التحذير  ذلك  ومن   ]52[ ال�ضم".  عملية  عن  الناجمة 
اأمنية  اأو�ضاع  ون�ض�ء  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  انهيار  من 
جديدة وغري م�ضتقرة، وتتطلب اإعادة انت�ضار وا�ضتعداد 
اجلي�ض يف ال�ضفة الغربية والقد�ض ال�رقية على وجه 

اخل�ض��ض.
ال�سيا�سية: التداعيات   .2

�ضم  لعملية  �ضتك�ن  باأنه  والباحث�ن  املراقب�ن  ُيجمع 
وتداعيات  واآث��ار  نتائج  الغربية  ال�ضفة  من  اأج��زاء 
واملنطقة.  واالإ�رائيلين  الفل�ضطينين  على  �ضيا�ضية 
وترى هذه الدرا�ضة باأن اأهم هذه التداعيات هي: الق�ضاء 
الفل�ضطينين  بن  �ضيا�ضية  لت�ض�ية  اإمكانية  اأي  على 
الدولتن،  القائمة على ما يعرف بحل  ودولة االحتالل 
اأفكار  1993، وتعزيز  اأو�ضل� امل�قع �ضنة  واإلغاء اتفاق 
وروؤى وم�اقف اليمن االإ�رائيلي املت�ضدد القائم على 
الدولة  ب  ُمركَّ وتعزيز  االنف�ضال،  من  بداًل  االن�ضمام 
و�ضف  )نرف�ض  "الدمي�قراطية"  ح�ضاب  على  اليه�دية 
 ]53[ بالدمي�قراطية(،  اال�ضتعماري  االإ�رائيلي  الكيان 
وتعزيز االأبارتهايد االإ�رائيلي. غري اأن "�ضمًا ج�هريًا 
متمردة"،  دولة  م�قع  اإ�رائيل يف  �ضي�ضع  ال�ضفة  يف 

]54[ كما اأ�ضار اجلرنال عام��ض يادلن.
وعلى  دوليًا  ومقب�اًل"  عاداًل  "حاًل  الدولتن  حل  ُيعدُّ 
هذا  يرف�ض  والباحث  وفل�ضطينيًا،  عربيًا  وا�ضع  نطاق 
احلل وال يراه عاداًل اأو مقب�اًل الأنه يت�ضمن تنازاًل عن 
جماهري  راأي  وه�  التاريخية،  فل�ضطن  اأر�ض  معظم 

وا�ضعة من ال�ضعب الفل�ضطيني والعربي واالإ�ضالمي.

االأه��داف  الدولتن  حّل  عك�ض  فقد  فل�ضطينيًا،  اأم��ا 
حددته  كما  الفل�ضطيني  ال�طني  للم�روع  املرحلية 
فتح،  حركة  تق�دها  التي  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة 
هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�ضبعينيات.  اأوا�ضط  منذ 
قبل  بداأ  قد  الدولتن  حل  اإمكانية  انتهاء  عن  احلديث 
ال�ضم، اإال اأنه قد اأ�ضاف �ضيئًا مهمًا لتعزيز هذا الت�جه؛ 
االأقل  على  الدولتن  حل  اإمكانية  مرحلة  انتهاء  وه� 
"ومن   1993 �ضنة  اأو�ضل�  منذ  املطروحة  بالطريقة 
اإ�رائيل  احتالل  باأن  االعتقاد  املنتهية،  املرحلة  ميزات 
احتالل  ه�   1967 العام  منذ  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
بح�ضب  الإنهائه  االإ�رائيلي�ن  عليه  �ضيفاو�ض  م�ؤقت 

معادالت مقب�لة فل�ضطينيًا وعربيًا". ]55[
ُي�ضعف ال�ضم هذا االعتقاد، ولهذا ما له من تداعيات، 
للمقاومة  االع��ت��ب��ار  اإع���ادة  ����رورة  اأهمها  وم��ن 
الفل�ضطينية بكافة اأ�ضكالها، اأي وقف التن�ضيق االأمني 
االحتالل  �ضلطات  مع  التعاون  اأ�ضكال  كل  ووق��ف 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  م�ؤ�ض�ضات  ِقَبل  من  االإ�رائيلي 
"املقاومة  اإن  الفل�ضطينية؛ حيث  ال�ضلطة  راأ�ضها  وعلى 
اأ�ضا�ضيًا  مركبًا  الي�م  وحتى  وبعدها  النكبة،  قبل 
تزود  التي  فهي  الفل�ضطيني،  ه�ية  مركبات  من 
على  قدرته  وتق�ي  واإن�ضانيته،  بكرامته  الفل�ضطيني 
والظلم،  وال�ح�ضية  الدونية  عدم  وعلى  اال�ضتمرار 

وت�ضحن الق�ة التحررية الكامنة". ]56[
وال�حدة  امل�ضاحلة  حتقيق  بال�رورة  يتطلب  وه��ذا 
ومن  اأجنبية،  �روط  اأي  دون  الفل�ضطينية  ال�طنية 
الرئي�ض  اأكده  ما  اأي�ضًا  لل�ضم  ال�ضيا�ضية  التداعيات 
على  رداً   19/5/2020 يف  خطابه  يف  عبا�ض  حمم�د 
قرار ال�ضم "اأن �ضلطة االحتالل قد األغت اتفاق اأو�ضل� 
امل�قف  هذا  ]57[ وحقيقة  بالكامل"،  معها  واالتفاقات 
يبدو  ال  الذي  الفعلي  الفل�ضطيني  لل�ضل�ك  تخ�ضع 

كذلك حتى االآن.
ت�جهات  من  �ضيعزز  ال�ضم  باأن  اأي�ضًا  ال�ا�ضح  من 
"اإ�رائيل" الزاحفة با�ضتمرار نح� االأبارتهايد والتمييز 
العن�ري، والذي يتاأ�ض�ض بخالف االحتالل الع�ضكري 
نظامًا  ب��ضفه  االأبارتهايد  نظام  "يتاأ�ض�ض  احل��ايل 
�ضيا�ضيًا على ح�ضم م�ضاألة امل�اطنة، وعلى تنظيمه لهذا 
احل�ضم د�ضت�ريًا وت�ريعيًا". ]58[ كما حذر معار�ضي 
ال�ضم من قادة وجرناالت ومفكرين اإ�رائيلين من اأن 
االهتمام  و�ضينقل  دوليًا،  ب�"اإ�رائيل"  �ضي�ر  ال�ضم 
ومن  الفل�ضطيني.  امل��ض�ع  اإىل  االإيراين  التهديد  من 
ال�روري االإ�ضارة اإىل اأن الق�ضاء على حل الدولتن، 
واإقامة دولة يه�دية واحدة من البحر اإىل النهر، ه� اأحد 
اأن بع�ض هذه  "اإ�رائيل"، مبعنى  اليمن يف  اأهداف  اأهم 
التداعيات واالآثار لل�ضم هي اأهداف مق�ض�دة ولي�ضت 

كامنة اأو غري مق�ض�دة.
للمخاطرة  مييل  اليمن  باأن  الق�ل  ميكن  عام  وب�ضكل 
واملقامرة "من اأجل اإميانهم امل�ضيحياين -الق�جمي، وهم 
مييل�ن للتقليل من التهديدات املحتملة على اإ�رائيل". 

]59[
منها  ولكل  لل�ضم،  ال�ضيا�ضية  التداعيات  اأهم  هي  هذه 
تداعيات تف�ضيلية اأخرى، وقد خل�ضها باحث اإ�رائيلي 
بق�له: "هدف من يطالب بال�ضم وا�ضح: اإلغاء اتفاقات 
اإىل  الفل�ضطينين  ودفع  الدولتن،  حل  واإحباط  اأو�ضل� 

االأردن، وحتقيق حلم امل�ضيحياين الق�جمي". ]60[
القت�سادية: التداعيات   .3

ال�ضعب الفل�ضطيني ب�ضكل عام، واملت�اجد يف املناطق 
ه�  خا�ض،  ب�ضكل  اإليه  �ضمها  االحتالل  ين�ي  التي 
واالأثمان  التكاليف  �ضيدفع  من  ه�  وبالتايل  ال�ضحية، 

الباهظة اأكرث بكثري من دولة االحتالل.
ولكن الرتكيز يف هذه ال�رقة، كما اأ�ضبح وا�ضحًا، ه� 
�ضيقرر  من  ه�  الأنه  املحتل"  اال�رائيلي  "اجلانب  على 
واخل�ضارة  الربح  ح�ضابات  ومعرفة  املطاف،  نهاية  يف 
حيث  من  ال�ضم  من  م�قفه  تقدير  يف  االأهم  هي  لديه 
عليها  ينبني  والتي  �ضي�ضم؟  وك��م  �ضي�ضم؟  متى 
القرار  هذا  الإ�ضقاط  االأجنع  امل�اجهة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام 

اأو تخفيف اأ�راره قدر االإمكان.
الذي  البحث  وفق  تبلغ  االقت�ضادية  ال�ضم  تكاليف  اإن 
Co "قادة من اأجل اأمن اإ�رائيل -    ل�ضالح جمعية
manders for Israel’s Security" برئا�ضة اجلرنال 
احتياط اأمن�ن ري�ضف Amnon Reshef �ضيبلغ 7.5 
اأن  2.1 مليار دوالر( �ضن�يًا، ميكن  )نح�  مليار �ضيكل 
يخ�ضم منها 1.8 مليار �ضيكل )نح� 0.5 مليار دوالر( 
زيادة مدخ�الت الدولة من ال�ضم. كما �ضي�ؤدي ال�ضم 
يف اأ�ض�اأ حاالته: اأي انهيار ال�ضلطة الفل�ضطينية، وج�لة 
قتالية جديدة مع غزة اإىل اإدخال 30 األف جندي احتياط 

1.1 4 مليار �ضيكل )نح�  لل�ضفة بتكلفة 
                                       ..انتهى..

ال�سم الإ�سرائيلي لأجزاء من ال�سفة الغربية: الدوافع، وال�سيناريوهات، والتداعيات
تهدف هذه الورقة اإىل حتليل قرار بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu ب�سم نحو 30 % من ال�سفة الغربية، اعتمادًا على خطة ترامب )اأو ما ُيعرف ب�سفقة القرن(، ويتتبع املقال املوقف الإ�سرائيلي من ال�سم تاريخيًا، ثم 
َتغريرُّ موقف نتنياهو منه: من الرف�س الكامل اإىل القبول؛ حيث يرى املقال باأن جملة من العوامل والدوافع ال�سخ�سية والأيديولوجية، وحتديدًا ال�سيا�سية الدولية اأ�سهمت يف ح�سم توجهات نتنياهو نحو ال�سم، م�ستبعدًا تاأثري العوامل 
الأمنية على هذا القرار، كما تناول املقال اأهم ثالثة �سيناريوهات ل�سكل وحجم ال�سم، مرجحًا اأنه �سيكون تدريجيًا وعرب دفعات ولي�س كليًا ودفعة واحدة ول حمدودًا رمزيًا. وحللت الورقة اأهم الآثار والتداعيات ال�سيا�سية الأمنية 

والقت�سادية لل�سم، وحتديدًا على دولة الحتالل، معتربًا باأن فهم الدوافع والتداعيات �سي�سهم يف مواجهة اأكرث جناعة من قبل الفل�سطينيني والعرب وامل�سلمني لهذا القرار.

ورقة علمية:  اجلزء الثاين
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حـدث وال حـرج
مباريات ما بني 

الأحياء جتذب لعبي 
البطولة الوطنية

عجوز �سبعينية من مدينة عني و�سارة باجللفة، تخرج 
للبحث عن قطرة ماء يف عز ال�سيف بعد اأزمة العط�س 

احلادة. 

صـــورة و تعــليق 

يف ظل جائحة ك�رونا وت�قف جميع 
املناف�ضات الريا�ضية، باتت مباريات ما بن 

االأحياء باملالعب اجل�ارية بعنابة جتذب 
العبي البط�لة ال�طنية و من خمتلف 
االأق�ضام حيث يلج�ؤون للم�ضاركة يف 

مثل هذه املباريات بن االأحياء ل�ضد فراغ 
الت�قف الط�يل للبط�لة ، كما باتت هذه 

املباريات جتذب اإليها جمه�را غفريا، وه� 
ما قد ي�ضكل خطرا على ال�ضحة العم�مية 

وي�ضاهم يف انت�ضار فريو�ض ك�رونا.

نلب�سو الكمامة "قاع" ..
 تغزو مواقع الفاي�سبوك

اأطلق العديد من الن�سطاء 
عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي حملة وا�سعة 
النطاق حتت �سعار “نلب�سو 
الكمامة قاع”، وهذا دعوة 

منهم املجتمع لرتداء 
الكمامات ملحاربة تف�سي 

جائحة وباء كورونا.

اأحدث الدرا�سات: 
فريو�ض كورونا 

يهدد الرجال 
بالعقم

ذكرت درا�ضة جديدة اأن فريو�ض ك�رونا ال 
ميكنه فقط اأن ي�ضلب املري�ض حا�ضتي ال�ضم والتذوق، بل اإنه رمبا يرتك 
الرجال يعان�ن من العقم وميكن اأن ينتقل عن طريق االت�ضال اجلن�ضي.

 ،JAMA وت��ضلت الدرا�ضة، التي ن�رت ال�ضهر املا�ضي يف جملة
وهي جملة طبية �ضهرية تن�رها اجلمعية الطبية االأمريكية، اإىل وج�د 

“ك�فيد19-” يف %15 من عينات ال�ضائل املن�ي التي مت جمعها.
ووجدت الدرا�ضة اأي�ضا اأن “ك�فيد19-” يف احلي�انات املن�ية الب�رية 

“ي�ؤدي اإىل تراكم االأجني�تن�ضن 2، وه� هرم�ن ينظم وظائف الكلى 
و�ضغط الدم.

وزيادة م�ضت�يات هذا الهرم�ن تت�ضبب يف ا�ضتجابة مناعية �ضد 
جزيئات فريو�ض ك�رونا الغازية، التي تزيد من ت�افر اأن�اع االأك�ضجن 

التفاعلية امل�ضببة مل�ت اخلاليا … وميكن اأن ي�ؤدي التعر�ض لفرتات 
ط�يلة مل�ضت�يات مرتفعة من اأجني�تين�ضتن 2 اإىل م�ت اخلاليا يف 

احلي�انات املن�ية”.وت�ضري الدرا�ضة اإىل اأن هذا قد ي�ؤدي يف النهاية اإىل 
فقدان اخل�ض�بة عند الذك�ر.

ا�ستفحال ظاهرة تورط ◄
ر يف الق�سايا  الق�سرّ

الإجرامية  مب�ستغامن 
اأفادت خلية 

الإعالم والت�سال 
والعالقات العامة 

لأمن م�ستغامن،  يف 
ح�سيلتها ل�سهر جوان 

املن�سرم بانه مت 
خالل ذات الفرتة 

ت�سجيل 536 ق�سية، 
عدد الق�سايا املعاجلة 482 

ق�سية، وقد بلغ عدد الأ�سخا�ض  املتورطني فيها 667 
�سخ�سا، من بينهم31 قا�سرا، 29 اأنثى، 21 اأجنبيا.

 MD(،( وقد �سملت املتابعات الق�سائية: 53 اأمر اإيداع
من  ا�ستفادوا  216�سخ�سا  اإفراج،  من  ا�ستفادوا  �سخ�سا   16

ا�ستدعاء مبا�سر جلل�سة حمكمة )CD(،52 يف حالة 
فرار.

ويف ذات الفرتة  مت حجز 1 كلغ و 177.04 غ من الكيف 
املعالج، 27 �سجارة حم�سوة باملخدرات، 4944 قر�سا 

مهلو�سا، 13747 وحدة من امل�سروبات الكحولية.

حظرية �سيارات بلدية حا�سي خليفة 
يف الوادي تتنف�س ال�سعداء

عرفت حظرية ال�سيارات لبلدية حا�سي خليفة منذ تن�سيب اأحد النواب على ت�سريها يقول مواطنون، 
حيث حتولت احلظرية اآن ذاك اإىل مرفق عمومي ت�ستغل  فيه �سيارات البايليك ملن هب ودب من العمال 
مادام هذا النائب الذي ا�ستغل نفوذه النيابي لي�ض من اأجل حت�سني مردود العمال الذي يعود بالنفع على 
املواطنني بل تعهد بالغيابات املتوا�سلة من اأجل موا�سلة الدرا�سة بجامعة حمه الأخ�سر بعا�سمة الولية 
اأمام  متوقفة  احلظرية  �سيارات  فاأ�سبحت  يافار"  األعب  قط  يا  العامية:"غيب  املقولة  فيه  ت�سدق  حيث 
منازل عمال احلظرية لت�ستغل لالأغرا�ض ال�سخ�سية كما دار حديث يف اأو�ساط املواطنني اأن اإحدى �سيارات 
العمال  اأنظار  على  باحلظرية  امل�ستودعات  اأحد  يف  لتختفي  مرور  حادث  اإىل  اآنذاك  تعر�ست  الت�سامن 
وامل�سوؤولني اأما ال�سيارة الثانية للت�سامن فظلت تنقل عمال البلدية يف حني كانت خم�س�سة لنقل تالميذ 
مناطق الظل اإىل خمتلف املوؤ�س�سات الرتبوية يف املدينة حيث عرفت هذه احلظرية يف الآونة الأخرية 
بالنفع على  ال�سعداء وعاد ن�ساطها  ، وبهذا الجراء تنف�ست  البلدية  باأحد عمال  النائب  ا�ستبدال هذا 
اأقروا بال�سري احل�سن لهذا املرفق احليوي للبلدية الذي عا�ض الإهمال  املواطنني وحتى امل�سوؤولني الذي 
والت�سيب كما يقول بع�ض العمال وا�ستفحال يف احلظرية يف ظرف كان من واجب كل خمل�ض يف هذا البلد 
اأن يحافظ على ممتلكات الدولة و�سيانتها ح�سب تعبري هوؤلء املواطنني والعمال وامل�سوؤولني الذين عربوا 

للتحرير عن ارتياحهم لهذا التغيري اليجابي والذي �سيعود بالفائدة على اجلميع مواطنني ودولة.

�سوكارنو يف بن عكنون

البلدين  بني  ال�سداقة  عالقة  تاأريخ   : منها  الهدف  اخلطوة  هذه 
وتعزز الروابط بني اجلزائر وجاكارتا، املمتدة يف اأعماق التاريخ 
م�ستمدة اأ�س�سها من روح باندونغ، الذي اأعطى للكفاح التحريري 
وايل  اأ�سرف  املعمورة،  اأنحاء  يف  اجلزائر  �سوت  واأ�سمع  متانة 
اجلزائر يو�سف �سرفة، رفقة �سفرية حمرو�سة، �سفرية اأندوني�سيا 
�سوكارنو،  اأحمد  للزعيم  تذكاري  ن�سب  تد�سني  على  باجلزائر، 
بحي م�سطفى خالف بن عكنون خملدا لروحه ون�ساله، بادرت 
به جمهورية اأندوني�سيا، وهو من ت�سميم الدكتور املهند�ض حممد 
ر�سوان كامل، ونحت دولورو�سا �سيناغا، فنانة النحت املعا�سرة يف 

اأندوني�سيا.



باطــن اجلزائــر يحتـوي على 1000 مادة معدنيــة
ال�سلطات تركز على اأربع حماور لتطوير القطاع املنجمي وعرقاب يك�سف:

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

ت�سريحات  يف  عــرقــاب  ــح  ــس واأو�
للقناة الإذاعية الأوىل اأن تطوير 
املــنــجــمــي يــرتــكــز على  الــقــطــاع 
يف  النظر  اإعادة  اأولها  حماور  اأربع 
املنجمي  للن�ساط  امل�سري  القانون 
جلعله اأكر جاذبية للم�ستثمرين 
املــحــور  ـــا  اأم والأجـــانـــب  املحليني 
النظر  اإعـــادة  يف  فيتمثل  الثاين 
املنجمية  الوطنية  اخلريطة  يف 
جلعلها  ت�ستجيب للمعايري العاملية 
يهدف  بينما  الــدقــة.  حيث  مــن 
املناجم  لتطوير  الثالث  املــحــور 
هيكلتها  اإعـــــادة  ــرب  ع الــقــائــمــة 
املحور  اأمــا  وت�سيريها  وتنظيمها 
العن�سر  تكوين  فيخ�ض  الــرابــع 
ــع كــفــاءة املــــوارد  ــرف الــبــ�ــســري ل

الب�سرية.
ــاب  ــرق ع ـــــع  اأرج ــاق،  ــي ــس ــ� ال ويف 
املناجم  قــطــاع  م�ساهمة  �سعف 
الوطنية  ال�سناعة  الــــروة  يف 
اإىل  ــــام  اخل الــداخــلــي  ـــاجت  ـــن وال

عن  ال�سابقة  احلكومات  ابتعاد 
كانت  التي  ال�سبعينيات  اأهـــداف 
الروات  ا�ستغالل  لتطوير  ترمي 
وال�سطحية  الباطنية  املعدنية  
الآن  احلــكــومــة  اأن  اإىل  مــ�ــســريا 
ــو تــنــويــع  ــح ــدد الــتــوجــه ن ــس ــ� ب
على  املعتمد  الوطني  القت�ساد 

عائدات املحروقات.
عرقاب  قــدر  مت�سل  �سعيد  على 
معدنية  ــــادة  م  1000 بـــحـــوايل 
 70 منها  اجلــزائــر  باطن  يحويها 
ــودة  ــوج ــن احلـــديـــد  م مــلــيــون ط
 3 و  الـــونـــزة وبــوخــ�ــســرة  ـــني  ب
اأما  جبيالت  غــار  يف  طن  ماليري 
 2.5 فتبلغ  للفو�سفات  بالن�سبة 
العاتر  بئر  ــني  ب مــتــواجــدة  ــن  ط
و�سواحيها ف�سال عن معادن اأخرى 

نفي�سة وغري نفي�سة.
اأن  اإىل  ال�سياق  يف  عرقاب  ولفت 
املنجمية  الن�ساطات  بعث  ــادة  اإع
املوجودة  ي�سمل مرحلتني الأوىل 
املــدى  ومتو�سطة  ــدى  امل ق�سرية 
ــني ثــالثــة اأ�ــســهــر اإىل  تــــرتاوح ب

ثالث  هناك  اأن  اإىل  م�سريا  �سنة. 
مــنــاجــم حتــظــى بـــالأولـــويـــة يف 
املرحلة احلالية هي  منجم اأميزور 
الأولية  املادة  �سيوفر  الذي  للزنك 
وت�سدير  اجلزائرية  لل�سناعات 

الباقي اإىل اخلارج.
غار  منجم  اأن  عــرقــاب  ــاف  ــس واأ�
الثالثة  املناجم  اأحـــد  جبيالت 
متت  الدرا�سات  به  انتهت  الهامة 
ال�ستغالل  مــرحــلــة  و�ــســيــدخــل 
يف  اأجنبي  �سريك  مــع  بالتعاون 
 2021 �سنة  مــن  الأول  الــثــالثــي 
الأولية  املادة  توفري  على  ويعمل 

للم�سانع اجلزائرية.
فو�سفات  مبنجم  يتعلق  فيما  اأمــا 
عرقاب  فاأو�سح  اجلزائر  ال�سرق 
ــروع �ــســخــم ومــتــكــامــل  ــس ــ� اأنــــه م
الأولــيــة  الــدرا�ــســة  اأن  اإىل  لفتا 
ولديه  متوقف  غري  واأنه  اأجريت 
 2021 يف  و�سي�سهد  زمني  جــدول 

النطالقة الفعلية.
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ا�ستدلت باإلغاء بومدين اأ�سحية العيد يف عام 66

اأ�ساتذة العلوم الطبية مع اإ�سدار مر�سوم يلغي اأداء �سعرية النحر

منظمة ال�سحة العاملية تدعو اإىل عدم ت�سديق بع�س اخلرافات عن الوباء

لقاح "اإمربيال كولدج" اأمل جديد وقريب لعالج فريو�س كورونا

انخفا�س يف عدد الإ�سابات اليومية بفريو�س كورونا

الأخرية �ساعة   24 خالل  وفيات  و10  جديدة  اإ�سابة   535

 ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة ببع�س 
مكاتب الربيد عرب الوطن

وفاة قا�س م�ست�سار مبجل�س 
ق�ساء ب�سار بعد اإ�سابته 

بفريو�س كورونا

دعا جممع اأ�ساتذة العلوم الطبية يف بيان 
له، ال�سلطات العليا للبالد باإ�سدار مر�سوم 
النحر  �سعرية  اأداء  عن  بالمتناع  يق�سي 
الذي  الظرف  هذا  يف  الأ�ساحى(  )ذبــح 
تعي�سه البالد، والذي تفقد فيه العائالت 
الوباء.  ب�سبب  منها  اأفـــراد  اجلزائرية 
بداأ  الو�سع  تفاقم  اأن  "علما  البيان  وتابع 
جزئيا  ال�سحي  احلجر  رفع  اإعــالن  منذ 
الفطر،  عيد  وبعدها  رم�سان  �سهر  خالل 
" ، وعليه فالأمر  الذي كان مت�سرعا فيه 
لتدابري  ال�سارم  بالمتثال  يق�سي  اليوم 
واأ�ساف  الجتماعي.  التباعد  و  الوقاية 
يتم  الذي  العيد  اأ�ساحي  بيع  " اإن  البيان 

ونقلها  اجلماعية  الأ�سواق  م�ستوى  على 
جتمهرا  ت�سهد  مــواقــف  كلها  نحرها،  و 
اإىل  تــوؤدي  اأن  �ساأنها  من  قوية  وجتمعات 

تفاقم الو�سع الوبائي".
ــذة عــلــوم الطب  ــات ــس كــمــا دعـــا جمــمــع اأ�
الكثري من  "مراعاة ل�سعور  اإىل  باجلزائر 
عزيزا  فقدت  التي  اجلزائرية  العائالت 
يف  جاء  حيث  كورونا"،  وبــاء  ب�سبب  لها 
الذي  الوقت  هــذا  يف   " ــه  اأن البيان  ن�ض 
يبكي فيه جزائريون موتاهم من �سحايا 
احلداد  يف  العديد  فيه  وي�ستمر  كورونا، 
يتوا�سل  ــذي  وال اأقاربهم،  فقدان  على 
يوما بعد الآخر ب�سبب الفريو�ض، ندعو 

ال�سلطات العليا يف البالد اإىل اتخاذ جميع 
ــة  الأزم حالة  تفر�سها  التي  التدابري 
اإ�ــســدار  ــالل  خ مــن  الــراهــنــة،  ال�سحية 
اجلزائريني  كل  بامتناع   يق�سي  مر�سوم 
من  يجعلوا  واأن  بالأغنام  الت�سحية  عن 
مــوؤازرة  منا�سبة  الأ�سحى،  عيد  يومي 
"اأنه  البيان  واختتم  الوطني".  وت�سامن 
الرئي�ض  األغى  واأن  �سبق   ،1966 عام  يف 
اأجل  من  العيد  اأ�سحية  بومدين  الراحل 
نفعل  اأن  ميكننا  "فهل   ، املا�سية  حماية 
اأرواح  على  احلفاظ  اأجل  من  اليوم   ذلك 

مواطنينا ".
لوؤي.ي

ــرز  اأب العاملية  ال�سحة  منظمة  فندت 
موؤكدة  كورونا،  فريو�ض  عن  اخلرافات 
الجتماعي  التباعد  اليدين،  غ�سل  ان 
وامل�سافة الآمنة هي من ال�سبل الأ�سا�سية 
النا�ض  بات  كما  الفريو�ض.  من  للحماية 
الأعرا�ض  جّيداً  يعرفون  العامل  حول 
التي قد ت�سري اىل الإ�سابة بالفريو�ض. 
الوقائي  ــراء  الإج "اإن  املنظمة:  وتقول 
ــاء ممــار�ــســة الــتــمــاريــن هو  ــن الأهـــم اأث
واحــد  مــرت  م�سافة  اجل�سدي  البتعاد 
املطول  ال�ستخدام  ان  كما  الأقل".  على 
نق�ض  ي�سبب  اأن  ميكن  الطبية  لالأقنعة 
ب�سدة  املنظمة  وتــنــفــي  الأكــ�ــســجــني: 
لالأقنعة  املطول  ال�ستخدام  اأن  فكرة 
بثاين  الت�سمم  ي�سبب  اأن  ميكن  الطبية 

الأك�سجني.  نق�ض  اأو  الكربون  اأك�سيد 
باأنه  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتــذّكــر 
عند ارتداء الأقنعة الطبية، يجب على 
ب�سكل  تثبيتها  من  التاأكد  الأ�سخا�ض 
�سحيح وحمكم للتنف�ض ب�سكل طبيعي. 
ــادة  اإع بعدم  النا�ض  املنظمة  وتن�سح 
الإ�ستعمال،  وحيدة  الكمامة  ا�ستخدام 
ي�سبح  عندما  القناع  تغيري  و�ــســرورة 
اىل  الفلفل  باإ�سافة  يتعلق  وفيما  رطًبا. 
مبر�ض  الإ�سابة  من  يقي  قد  الأطعمة 
اإدراج  اإن  املنظمة  اأو�سحت   Covid-19
مينع  اأن  ميكن  ل  الوجبات  يف  الفلفل 
الإ�سابة بفريو�ض كورونا، كما ول ميكن 
ال�سخ�ض  �سعر  اإذا  كعالج  ا�ستخدامه 

باأعرا�ض املر�ض. 

"اإمربيال  يف  باحثون  ك�سف  باملوازاة  و 
التجارب  دخــول  عن  بلندن،  كوليدج" 
لقاحها  على  الآن  جترى  التي  ال�سريرية 
للمرحلة  كـــورونـــا،  لــفــريو�ــض  املــ�ــســاد 
على  الــعــامــلــون  طــور  بعدما  الــثــانــيــة، 
املا�سي،  الأ�سبوع  خالل  اللقاح  تطوير 
املــتــطــوعــني  مـــن  اأكــــرب  ـــدد  ع بتلقيح 
لإجراء التجارب، بهدف تقييم اجلرعة 
املرحلة  انتهت  وقــد  ل�سيما  املثالية، 

الأوىل بالنجاح مع 15 متطوًعا.
ومن املقرر اختبار لقاح اإمربيال كولدج، 
على 105 متطوعا، يف املرحلة الثانية من 
 18 بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح  التجارب، 
اأوىل  على  خاللها  �سيح�سلون  عاما،  و75 
جرعات،   3 من  تتكون  التي  جرعاتهم 

الأوائــل  الـ15  املتطوعون  �سيعود  كما 
الأوىل  املرحلة  يف  كانوا  �ساركوا  الذين 
الثانية،  جرعتهم  لتلقي  التجارب،  من 
حتت  الــقــادمــة،  القليلة  الأيـــام  ــالل  خ
فعل  ردود  اأي  لت�سجيل  دقيقة،  مراقبة 
اجتاه  على  عــالوة  اللقاح،  على  �سلبية 
يف  امل�ساركني  دمــاء  حتليل  اإىل  اخلــرباء 
م�سادة  اأج�سام  اأي  عن  للبحث  التجارب، 

ت�سكلت �سد فريو�ض �سار�ض- كوف2-".
كوليدج،  اإمربيال  لقاح  جتارب  وتعتمد 
النووي  احلم�ض  ت�سخيم  تقنية  على 
للطريقة  مبحاكاة   ،saRNA الريبوزي  
الب�سري  اجل�سم  خاليا  بها  تعمل  التي 

ل�سنع م�سل م�ساد ملقاومة الأمرا�ض.
لوؤي.ي

عدد  يف  انخفا�سا  ــر،  ــزائ اجل �سجلت 
كورونا  بفريو�ض  اليومية  الإ�سابات 
الناطق  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  امل�ستجد 
ــي لــلــجــنــة ر�ــســد ومــتــابــعــة  ــم ــس ــر� ال
اجلــائــحــة، الــدكــتــور جــمــال فـــورار. 
 535 ت�سجيل  ــن  ع ــوؤول  ــس ــ� امل ــن  ــل واأع
اأن  بعد  �ساعة،   24 اآخر  خالل  اإ�سابة 
قيا�سيا  رقما  �سجلت  قد  اجلزائر  كانت 
جديدة.  حالة  بـ601  ال�سبت  اأمــ�ــض 
ت�سجيل  عن  امل�سوؤول  نف�ض  اأعلن  كما 
 307 ومتاثلت  جــديــدة.  وفــيــات   10
كــورونــا  فــريو�ــض  مــن  لل�سفاء  حــالــة 
لريتفع  الأخـــرية،  �ساعة   24 خــالل 
الأطقم  وتدعمت   .16051 اإىل  العدد 

الطبية العاملة بامل�سالح ال�ست�سفائية 
للتكفل بامل�سابني بفريو�ض  املخ�س�سة 
من  بفريق  البليدة  بولية  كوفيد19- 
ال�سندوق  من  لكل  التابعني  الأطباء 
الجتماعية  لــلــتــاأمــيــنــات  الــوطــنــي 
التعليم  قطاع  وكــذا  ــراء  الأج للعمال 
العايل ملواجهة هذه اجلائحة، ح�سبما 
اجلمعي.  حممد  ال�سحة  مدير  به  اأفاد 
الأطباء  من  فريق  اأن  اجلمعي  واأو�سح 
للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  التابعني 
وكذا  الأجـــراء  للعمال  الجتماعية 
ورئا�سة  اجلامعية  اخلدمات  مديرية 
والبليدة  )غربا(  بالعفرون  اجلامعة 
امل�سالح  مبختلف  موؤخرا  التحقوا  قد 

للتكفل  املخ�س�سة  ال�ست�سفائية 
واملتمثلة  كورونا  بفريو�ض  بامل�سابني 
بــوفــاريــك  م�ست�سفيات  ــن  م ــل  ك يف 
ومفتاح  )غربا(  والعفرون  )�سمال( 
)�سرقا( وم�ست�سفى ابراهيم تريي�سني 
الولية  بعا�سمة  �سابقا(  )الــفــابــور 
فران�ض  م�ست�سفى  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف  اجلامعي.  فانون 
الــوليــة  ت�سجيل  ــن  م بــالــرغــم  ـــه  اأن
الطبية  الأطقم  حيث  من  "اأريحية" 
�سالفة  الإ�ست�سفائية  بامل�سالح  العاملة 
 320 �سفوفها  يف  ت�سم  والتي  الذكر 
اإل  مقيمني  وكذا  وخمت�سا  عاما  طبيبا 
مت  احلكومة  لتعليمات  تطبيقا  ــه  اأن

التابعني  الأطباء  من  بفرق  تدعيمها 
بهدف  اأخــــرى  عمومية  لــقــطــاعــات 
بهذا  بامل�سابني  الأمثل  التكفل  �سمان 

الفريو�ض املعدي وتفاديا لأي طارئ.
ال�سحة  مديرية  اأن  اجلمعي  ذكر  كما 
املرتبة  حتــتــل  الــتــي  الــوليــة  بــهــذه 
بعد  الإ�سابات  عدد  حيث  من  الثانية 
جندت  قد  كانت  العا�سمة  اجلــزائــر 
منذ بداية ظهور هذا الوباء مطلع �سهر 
ال�سلك  يف  عامال   1281 املن�سرم  مار�ض 
اأعوان   710 و  اأطباء  منهم   320 الطبي 
الرتب و251 عون  �سبيهني من خمتلف 

اأمن و نظافة.
لوؤي.ي

وليــات  م�ستوى  على  املواطنني  من  العديد  ا�ستكى 
النقدية  ال�سيولة  يف  حاد  نق�ض  من  وال�سرق  الو�سط 
على م�ستوى مراكز الربيد ، وهذا خالفا للتطمينات 
ال�سلكية  والتــ�ــســالت  الــربيــد  ــر  وزي اأطلقها  التي 
وجود  عدم  بخ�سو�ض  بومزار،  ابراهيم  والال�سلكية، 
الربيد  مراكز  و�سهدت  نقدية.  �سيولة  ــة  ازم ــة  اأي
لها  نهاية  ل  وطوابري  حادا  اكتظاظا  الأ�سبوع  نهاية 
ب�سبب نق�ض يف ال�سيولة النقدية، حيث وجد العديد 
ومعا�ساتهم  رواتبهم  �سحب  يف  م�ساكل  املواطنني  من 
على  للح�سول  طويلة  ل�ساعات  للبقاء  وا�ــســطــروا  
املبلغ  احل�سول  دون  يغادرون  واأحيانا  املبلغ  ن�سف 
وزير  تاأكيدات  من  وبالرغم  �سحبه.  يراد  الذي  املايل 
بخ�سو�ض  والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت  الربيد 
يــزال  ل  امل�سكل  اأن  غــري  النقدية  ال�سيولة  ــرة  وف
القادمة  الأيــام  خالل  اأكــرب  باأزمة  وينبئ  مطروحا 
على  املــفــرو�ــض  ال�سحي  احلــجــر  ــــراءات  اإج ب�سبب 
واقرتاب  التجارية،  احلركة  وتعطل  الوليات  بع�ض 
يوؤكد  الإطار  هذا  .ويف  املبارك  الأ�سحى  عيد  موعد 
عية  الــرحــمــان  عبد  والقــتــ�ــســادي  املـــايل  اخلــبــري 
اإجــراءات  وفر�ض  ال�سحي  احلجر  فــرتة  متديد  اأن 
اأزمة ال�سيولة املالية التي تعرفها  �سارمة �سيعمق من 
احلركة  �سعف  باأن  م�سريا  والبنوك،  الربيد  مراكز 
عوامل  كلها   19 كوفيد  نتيجة  البالد  يف  التجارية 
خا�سة  النقدية  ال�سيولة  يف  مبا�سر  ب�سكل  اأثــرت 
املطاعم  غــرار  على  التجارية  الأن�سطة  بع�ض  واأن 
يف  عجز  هناك   ” مغلقة.وتابع:  ــزال  ت ل  واملقاهي 
اخلزينة العمومية ب�سبب الأعباء املالية والتي زادت  
ب�سبب  ال�سرائب  دفع  من  الفئات  بع�ض  اإعفاء  بعد 

اإجراءات احلجر املنزيل”.
ق/و

وفاة  يف  تعازيها  للق�ساة،  الوطنية  النقابة  قدمت 
ب�سار  ق�ساء  مبجل�ض  م�ست�سار  اإبراهيم  ق�سنية  بن 
النقابة:  تعزية  يف  وجــاء  كورونا.  فريو�ض  ب�سبب 
اهلل  بق�ساء  را�سية  خا�سعة  وقلوب  دامعة  “بعيون 
وقدره، تلقت النقابة الوطنية للق�ساة ومعها جمموع 
ق�سنية  بن  والزميل  الأخ  وفــاة  نباأ  اجلزائر  ق�ساة 
اإبراهيم م�ست�سار مبجل�ض ق�ساء ب�سار ب�سبب فريو�ض 

كورونا”.
نيابة  النقابة  تقدمت  اجللل  امل�ساب  هذا  اإثر  وعلى 
واأ�سدق  التعازي  باأحر  اجلمهورية  ق�ساة  جميع  عن 
اأن  وجل  عز  املــوىل  �سائلني  ال�سهيد،  لعائلة  املوا�ساة 
اأهله  يلهم  واأن  مدخله  ويو�سع  ويرحمه  له  يغفر 

وذويه جميل ال�سرب وال�سلوان.
ق/و

اأكد وزير املناجم حممد عرقاب اأن ا�ستحداث هذه الدائرة الوزارية يدخل �سمن الهتمام الذي توليه احلكومة لتن�سيط القطاع املنجمي عرب الوطن 
حتى يلعب دورا يف الإنعا�ض القت�سادي ودعم ال�سناعات التحويلية من جهة وخلق منا�سب ال�سغل والقيمة امل�سافة من جهة اأخرى.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

