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فواتري الكهرباء املقبلة �ستاأتي متزامنة والدخول االجتماعي

�ضريبة جديدة يف انتظار 
اجلزائريني؟!

ينتظر اجلزائريون، مع اقرتاب الدخول االجتماعي، �سريبة جديدة �ستثقل كاهل العديد من االأ�سر، وهي فواتري 

الكهرباء اخلا�سة بفرتة ال�سيف، حيث من املنتظر اأن حتمل هذه الفواتري اأرقاما باملاليني الأغلب العائالت التي 

اأفرطت يف ا�ستعمال الطاقة الكهربائية، خا�سة خالل موجات احلرارة املرتفعة.

�رضيبة  ت�سديد  اجلزائرية  الأ�رض  على  �سيكون 

الكهرباء  فواتري  يف  تتمثل  ثقيلة  �ستكون 

اخلا�سة بفرتة ال�سيف التي �سهدنا خاللها اأعلى 

هذه  يجعل  ما  وهو  للكهرباء،  ا�ستهالك  معدل 

ت�سديد  تواريخ  و�ستكون  باملاليني،  الفواتري 

املدر�سي،  الدخول  مع  متزامنة  الفواتري  هذه 

وهو ما �سيكون كارثيا على امليزانية املحدودة 

الدخول  م�ساريف  على  فزيادة  للجزائريني. 

اأن تعرف الفرتة املقبلة  املدر�سي، من املنتظر 

الكهرباء،  لفواتري  الأ�رض  ا�ستالم  بدء  تزامن 

حيث من املنتظر اأن تاأتي هذه الفواتري يف فرتة 

على  اجلاري،  �سبتمرب  منت�سف  وحتى  احلالية 

نهاية  فرتة  م�ستحقات  الأخرية  هذه  ت�سمل  اأن 

وهو  �سبتمرب،  وبداية  اأوت  و�سهر  جويلية  �سهر 

ما �سيجعلها فواتري ثقيلة باملاليني، كون هذه 

الفرتة مثلت ذروة يف ا�ستهالك الكهرباء عند اأغلب 

اجلزائريني، حيث بالغت اأغلب الأ�رض يف ا�ستهالك 

الطاقة، هروبا من حرارة غري م�سبوقة �سهدتها 

اإىل درجة ا�ستعملت بع�ض  اأغلب وليات الوطن، 

الواحد  املنزل  مكيفات يف   3 من  اأكرث  العائالت 

�سي�سكل  ما  وهو  الهوائية،  للمروحيات  اإ�سافة 

التي  الأ�رض  مليزانية  وا�ستنزافا  كبريا  عائقا 

تعاين تدهورا كبريا يف القدرة ال�رضائية.

م�ساريف  زيادة  اأن  اجلزائريني  اأغلب  ويعترب 

فواتري الكهرباء، يف ظل هذه الظروف، �سيكون 

"الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري" كما يقول املثل، 
اأي  التوقيت لن يكون منا�سبا لتلقي  اأن  موؤكدين 

اأرباب  لأغلب  مفر  يكون هناك  لن  فواتري، حيث 

الأ�رض �سوى ال�ستدانة. 

اأن هذه الأخرية يف ظل تراكم امل�ساريف ل  غري 

تعد اأي�سا حال، فاأغلب املواطنني يعانون نف�ض 

الظروف.

لالإ�سارة، فاإن فواتري الكهرباء ال�سابقة واخلا�سة 

بفرتة احلجر ال�سحي كانت هي الأخرى مرتفعة 

على  احتجت  الأ�رض  من  العديد  اأن  درجة  اإىل 

املبالغ التي حملتها، كما مل تلق طريقة حتديد 

املواطنني،  من  الكثري  ر�سا  امل�ستحقة  املبالغ 

بـ"امل�سخمة"،  و�سفوها  باأرقام  تفاجاأوا  الذين 

البعد عن ال�ستهالك  و"اخليالية"، والبعيدة كل 
احلقيقي للكهرباء والغاز، والفواتري التي كانوا 

ي�سددونها يف ثالثي الفرتات ال�سابقة بعدما جلاأت 

ال�رضكة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز اإىل 

اجلارية  لل�سنة  الثاين  الثالثي  فاتورة  ح�ساب 

على اأ�سا�ض معدل ال�ستهالك املعتاد لكل عائلة.

دنيا. ع

مّر مو�سم ال�سطياف هذه ال�سنة �رضيعا، 

بداأت  �سبتمرب  �سهر  بداية  ومع  حيث 

احلركية،  تراجعا يف  ال�سواطئ  تعرف 

اإذ بداأ اجلزائيون هذه الفرتة بالن�سغال 

عاد  فيما  ال�سنة،  نهاية  بامتحانات 

جميع املوظفني حتى اأولئك امل�رضحني 

يف اإطار عطلة مدفوعة الأجر من احلكومة 

اإىل منا�سب عملهم، ليحني وقت تقييم 

ال�سنة  الذي ع�سناه هذه  املو�سم  "ربع" 
ب�سبب اأزمة كورونا والذي كان، ح�سب 

مراقبني، كارثيا بكل املقايي�ض.

 • �سغط عرفته ال�سواطئ 

وبرتوكوالت الوقاية يف خرب 

كان

املا�سية،  اأ�سابيع  الثالثة  مدار  وعلى 

كبريا  اإنزال  ال�ساحلية  الوليات  �سهدت 

خارج  اأو  داخل  من  �سواء  للم�سطافني 

هذه الوليات، يف �سورة غري معتادة، 

القا�سدين  امل�سطافني  عدد  و�سل  حيث 

اإىل ال�سواطئ يف عدد من الوليات، على 

ويف  و�سكيكدة  جيجل  بومردا�ض،  غرار 

عطلة نهاية اأ�سبوع فقط، الن�سف مليون 

كبريا  �سغطا  خلق  ما  وهو  م�سطاف، 

جعلت  عارمة  وفو�سى  ال�سواطئ  يف 

العائالت  بع�ض  عند  البحر  زيارة  من 

الوقاية  تدابري  فال  جماعيا،  عقابا 

ول  اجل�سدي  التباعد  ول  احرتامها  مت 

تكن  مل  بينما  الكمامات،  ارتداء  حتى 

بع�ض ال�سواطئ يف م�ستوى ا�ستقبال هذا 

العدد الهائل من امل�سطافني، حيث مل 

افتقرت  التي  الأخرية  هذه  تاأهيل  يتم 

املر�سات  غرار  على  اخلا�سة  للهياكل 

اخلا�سة  والأروقة  املياه  ودورات 

الركن  اأماكن  وحتى  باملعاقني، 

امل�سطافون  يكن  مل  بينما  القانونية، 

اأي�سا على قدر من الوعي وامل�سوؤولية، 

حيث ت�سبب الكثري منهم يف و�سع بيئي 

وانت�سار  ال�سواطئ  م�ستوى  على  كارثي 

كبري للقاذورات، منها النفايات الطبية 

مواد  وقارورات  الكمامات  يف  املتمثلة 

من  منها  التخل�ض  مت  التي  التعقيم، 

طرف البع�ض يف رمال ال�سواطئ.

 • االفتتاح املتاأخر للمو�سم 

يربك ال�سلطات املحلية 

والنتيجة حتكم للمافيا يف 

ال�سواطئ

باملقابل، فقد كان لهذا الإنزال املفاجئ 

املتزامن مع رفع احلظر على ال�سواطئ 

تاأثري مبا�رض على ال�سري العادي للحياة 

اأربك  ال�ساحلية، حيث  اليومية باملدن 

حتركات  للم�سطافني  الكبري  التوافد 

ال�سلطات املحلية وجلان ت�سيري مو�سم 

ال�سطياف بالبلديات، الذين تقاع�سوا 

التنظيمية  الحتياطات  اتخاذ  يف 

فيها  مبا  املو�سم،  لفتح  املحتملة 

التي  ال�سواطئ  تهيئة  واأ�سغال  م�ساريع 

كانت مربجمة هذه ال�سنة، حيث تفاجاأ 

ومد  جزئية  اأ�سغال  بوجود  الكثريون 

ل�ستقبال  رئي�سية  مناطق  يف  القنوات 

العديد  تتمكن  مل  بينما  امل�سطافني، 

وفق  اأجندتها  �سبط  من  البلديات  من 

ع�سناه  الذي  ال�سطياف  مو�سم  "ربع" 
ال�سلطات  حت�سن  مل  حيث  ال�سنة،  هذه 

يف  ال�سواطئ  من  عدد  ت�سيري  املحلية 

التنازل،  حتى  اأو  المتياز  منح  اإطار 

تقع  ال�سواطئ  اأغلب  جعل  ما  وهو 

هذه  عادوا  الذين  "املافيا"  قب�سة  يف 

ال�سنة اأي�سا ليفر�سوا منطقهم وي�رضبوا 

احلائط،  عر�ض  املجانية  بتعليمات 

الذي تركته  التنظيمي  الفراغ  م�ستغلني 

جلان ت�سيري مو�سم ال�سطياف.

 • �سما�سرة وجتار يعو�سون 

خ�سائر احلجر من جيوب 

امل�سطافني

مقابل هذا، فقد �سهدت مرافق ال�ستقبال 

انتعا�سا  ال�سقق  كراء  وعملية  اخلا�سة 

على  الأخرية  الأ�سابيع  يف  ملحوظا 

حيث  ال�ساحلية،  الوليات  م�ستوى 

ازداد الإقبال عليها من قبل امل�سطافني. 

فاإن  الكبري،  الإقبال  هذا  وب�سبب 

اأي�سا  الفر�سة  ا�ستغلوا  الكراء  �سمارة 

ولية  يف  تراوحت  التي  الأ�سعار  لرفع 

كبومردا�ض بني 6 اآلف اإىل 8 اآلف لليلة 

تطل  عادية  ل�سقق  بالن�سبة  الواحدة 

فقط على �سواطئ البحر، يف حني بلغت 

بالن�سبة  قيا�سية  م�ستويات  الأ�سعار 

ال�سياحية،  واملنتجعات  للفنادق 

لأ�سحاب  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 

هم  الفر�سة  ا�ستغلوا  الذين  املطاعم 

ال�سابقة  الأيام  عن  للتعوي�ض  اأي�سا 

الناجمة عن تعليق الن�ساط يف حماولة 

لإنقاذ املو�سم برفع اأ�سعار خدماتهم اإىل 

حدود غري معقولة، �ساأنهم �ساأن التجار 

الغذائية  املواد  جتار  من  العاديني 

وجتار اخل�رض والفواكه الذين ا�ستغلوا 

اأي�سا املو�سم لرفع الأ�سعار بن�سبة 100 

امل�سطافني  جعل  ما  وهو  باملائة، 

يتعر�سون ل�رضقة "مقننة".

 • و�سع بيئي كارثي بالواليات 

ال�ساحلية والنفايات تعزو 

ال�سواطئ

عرفتها  كثرية  اأخرى  �سلبية  نقاط   

الفرتة  هذه  خالل  ال�ساحلية  الوليات 

الق�سرية من مو�سم ال�سطياف، وكانت 

اجلمعيات  طرف  من  انتقادات  حمل 

�رضوط  تدين  وهي  املواطنني،  وحتى 

للمفرغات  جديدة  بوؤر  وظهور  النظافة 

النفايات  وانت�سار  الع�سوائية، 

يف  امل�سطافني  وخملفات  املنزلية 

واأخرى  العامة،  والطرقات  ال�سواطئ 

انت�سار  مع  الزوايا  خمتلف  يف  متكد�سة 

حيث  الكريهة،  والرائحة  الأو�ساخ 

الوليات  يف  البلديات  م�سالح  عجزت 

عن  النظافة  وموؤ�س�سات  ال�ساحلية 

عن  الناجم  الو�سع  هذا  مواجهة 

البيئية  الثقافة  وانعدام  الالمبالة، 

واحرتام الو�سط املعي�سي.

�ض. زمو�ض

احلركية يف ال�سواطئ بداأت تقل ب�سبب امتحانات نهاية ال�سنة ووقت التقييم قد حان

طبعته  كارثي  ا�ضطياف  "ربع" مو�ضم 
الفو�سى و�سوء التنظيم؟!

كان خرب  يف  الوقاية  وبرتوكوالت  ال�سواطئ  عرفته  •�سغط 
ال�سواطئ يف  للمافيا  حتكم  والنتيجة  ال�سلطات  اأربك  للمو�سم  املتاأخر  •االفتتاح 

امل�سطافني جيوب  من  احلجر  خ�سائر  يعو�سون  وجتار  •�سما�سرة 
ال�سواطئ تعزو  والنفايات  ال�ساحلية  بالواليات  كارثي  بيئي  •و�سع 

فالحون مل يجدوا عماال مو�سميني جلني حما�سيلهم

يفاقم  الواليات  بني  التنقل  منع 
الفالحة بقطاع  العاملة  اليد  اأزمة 
�سالح قايد: اأزمة متوين وخ�سائر للفالحني ب�سبب 

نق�ص اليد العاملة حاليا

تفاقمت اأزمة اليد العاملة التي تعرفها عدد من 

القطاعات باجلزائر ويف مقدمتها قطاع الفالحة، 

ب�سبب الأزمة ال�سحية. فمنع التنقل بني 

الوليات وا�ستمرار فر�ض احلجر ال�سحي للعمال 

املو�سميني ومنعهم من اللتحاق باحلقول جلني 

اخل�رض والفواكه، و�سع الفالحني يف ورطة 

حقيقية واأثر حتى على متوين اأ�سواق اجلملة ما 

رفع من الأ�سعار هذه الأيام.

وتعد اأزمة اليد العاملة يف قطاع الفالحة اأزمة 

قارة ترتبط عادة مبوا�سم اجلنى واحل�ساد، 

حيث يواجه قطاع الفالحة منذ �سنوات 

هجرة غري م�سبوقة لليد العاملة، ما يوؤرق 

امل�ستثمرين وحتى املزارعني ال�سغار، غري اأن 

الأزمة تفاقمت اأكرث هذا املو�سم ب�سبب الأزمة 

ال�سحية واإجراءات احلجر ال�سحي ومنع التنقل 

بني الوليات، حيث حدت هذه الإجراءات من 

تنقل العمال املو�سميني جلنى اخل�رض والفواكه 

وهو ما خلق اأزمة ت�سويق واأثر حتى على متوين 

الأ�سواق هذه الأيام. 

واأعرب اأغلب الفالحني عن تذّمرهم ال�سديد 

من م�سكل النق�ض الكبري لليد العاملة والتي 

يعتمد عليها كليا يف عملية اجلني، خا�سة 

عندما يتوفر املنتوج ويكون جاهزا للقطف. 

وقال بع�سهم اإنهم كانوا يف ال�سابق يلجاأون 

اإىل الوليات املجاورة جللب اليد العاملة، اإل 

اأن منع التنقل بني الوليات واإجراءات احلجر 

ال�سحي منعت ذلك، وهو ما فاقم الأزمة اأكرث. 

ويف هذا ال�ساأن، اأكد عدد من الفالحني باأن 

العامل املو�سمي هذا املو�سم بات جد نادر يف 

الوقت الذي يحتاجه الفالح جلني حم�سوله، 

معرّبين عن اأ�سفهم ال�سديد اإزاء الو�سع احلايل 

حيث اأكدوا اأن اأزمة اليد العاملة دفعتهم لرفع 

اأجور العمال من اأجل حتفيز ال�سباب على 

خدمة الأر�ض، اإل اأن ذلك مل ينفع، وهو ما 

خلق �سعوبات حقيقية لهم جلني منتوجهم 

الفالحي واأثر حتى على متوينهم لأ�سواق 

اجلملة، داعني احلكومة والوزارة الو�سية 

للتدخل ومنح ت�سهيالت لتنقل العمال 

املو�سميني جلني املحا�سيل الفالحية.

متوين  اأزمة  قايد:  •�سالح 
وخ�سائر للفالحني ب�سبب نق�ص 

اليد العاملة حاليا

ويف هذا ال�سدد اأكد رئي�ض احتاد الفالحني 

الأحرار �سابقا و�ساحب م�ستثمر فالحية، 

�سالح قايد، اأن قطاع الفالحة يف اأغلب 

الوليات ي�سهد هذا املو�سم اأزمة حادة يف 

اليد العاملة، حيث مل يعد باإمكان اأ�سحاب 

الأرا�سي اإيجاد عمال جلني حما�سيلهم. 

وقال �سالح يف ت�رضيح لـ"الرائد" اإن القطاع 

ي�سكو على مدار ال�سنة من نق�ض كبري يف يد 

العاملة املوؤهلة على م�ستوى امل�ستثمرات 

الفالحية التي ي�سعب عليها العثور على عمال 

موؤهلني اأو حتى يدويني، وهو النق�ض الذي مل 

تقدر على التقليل منه وترية املكننة البطيئة، 

غري اأن الو�سع تاأزم اأكرث هذا املو�سم منذ بداية 

ف�سل ال�سيف ب�سبب الأزمة ال�سحية واحلجر 

ال�سحي الذي �ساعف من نق�ض اليد العاملة، 

خا�سة بعد منع التنقل بني الوليات كون 

العديد من الفالحني تعودوا على ا�ستقدام عمال 

من خارج ولياتهم. 

واأ�سار اأنه من ال�سعب اإعطاء رقم دقيق حول 

الأزمة احلالية، غري اأن ما هو اأكيد اأن الرقم 

كبري جدا وبات يوؤثر حتى على متوين اأ�سواق 

اجلملة ويت�سبب يف خ�سائر للفالحني الذين 

ي�سطرون لرتك منتجاتهم يف احلقول وتاأجيل 

جنيها، ما يت�سبب يف بع�ض الأحيان يف ف�ساد 

هذه املنتجات التي لديها وقت �رضوري لقطفها 

وجنيها. وقال قايد �سالح اإنه ح�سب التوزيع 

اجلغرايف فاإن وليات ال�رضق هي الأكرث ت�رضرًا 

من نق�ض اليد العاملة يف قطاع الفالحة بحكم 

الطبيعة الزراعية لل�سق ال�رضقي للجزائر، 

تليها منطقة اجلنوب التي اأ�سبح كبار املزارعني 

فيها يعانون يف بداية كل مو�سم ح�ساد يف اإيجاد 

عمال يتكفلون بعملية "القطيع" اأي قطف التمر 

وو�سعه يف ال�سناديق حت�سبا لت�سويقه، م�سريا 

اأن الأمر من املوؤكد اأنه �سيتكرر خالل مو�سم جني 

التمور الذي يكون يف نهاية ف�سل ال�سيف اإن 

ا�ستمرت نف�ض الظروف احلالية.

�ض. زمو�ض

توزيع حاالت االإ�سابة بالفريو�ص عرب واليات الوطن
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فيما �سبق للخرباء اأن اأكدوا اأن حترير مزيد من الذبذبات لي�س حال

تدفق  �سوء  مع  الزبائن  معاناة 
"4 جي" م�ستمرة الأنرتنت 

 • قرار الو�ساية الأخري مل يحل الإ�سكال

اجلزائرية  اجلوية  برجمت 

الرعايا  لإجالء  جويتني  رحلتني 

بفرن�سا  العالقني  اجلزائريني 

اإثر جائحة كوفيد 19 الأوىل متت 

املقبل  اجلمعة  والثانية  اأم�س 

بالعا�سمة  "اأوريل"  مطار  من 

تدخل  وبهذا  باري�س،  الفرن�سية 

عملية اجالء الرعايا اجلزائريني 

العالقني يف اخلارج ب�سبب تف�سي 

الرابعة  مرحلتها  كورنا  وباء 

والأخرية.

ال�سوؤون  لوزارة  بيان  قال 

الرعايا  عدد  اأن  اأم�س  اخلارجية 

باخلارج  العالقني  اجلزائريني 

كورونا  جائحة  تف�سي  ب�سبب 

اأر�س  اىل  اعادتهم  متت  والذين 

منذ  مواطنا   30.863 بلغ  الوطن 

مار�س املن�رصم.

وعلى �سوء ذلك، اأمنت ال�سلطات 

وباء  تف�سي  منذ  اجلزائرية 

كورونا اأكرث من 115 رحلة جوية 

اإىل  بالإ�سافة  بحرية  رحالت  و4 

عرب  متت  التي  الإجالء  عمليات 

الذين  للمواطنني  الربية  احلدود 

وليبيا  تون�س  يف  عالقني  كانوا 

وموريتانيا.

اأن ي�ستفيد الرعايا  ومن املنتظر 

اأر�س  اإىل  العائدون  اجلزائريون 

ملدة  ال�سحي  احلجر  من  الوطن 

مواقع  عدة  عرب  اأيام  ثمانية 

على  ال�سياحة،  وزارة  برجمتها 

الفندقية  املجمعات  م�ستوى 

الرعايا  �سالمة  ل�سمان  وهذا 

الربوتكولت  ح�سب  وعائالتهم، 

اجلوية  وبرجمت  ال�سحية، 

جويتني  رحلتني  اجلزائرية 

اجلزائريني  الرعايا  لإجالء 

جائحة  اإثر  بفرن�سا  العالقني 

ال�سبت  كانت  الأوىل   ،19 كوفيد 

من  املقبلة  اجلمعة  والثانية 

مطار اأوريل بباري�س.

وبهذا تدخل عملية اإجالء الرعايا 

اجلزائريني العالقني يف اخلارج 

ب�سبب تف�سي وباء كورنا مرحلتها 

الرابعة والأخرية.

م. ن

اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، عن ت�سجيل 

�ساعة   24 خالل  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   298
املا�سية، وهي اأول مرة ت�سجل اجلزائر انخفا�س يف عدد ال�سابات 

حتت عتبة الـ 300 اإ�سابة، اإذ بقي �سقفها ل�سهرين متجاوزا عتبة الـ 

400، ومت ت�سجيل 222 حالة �سفاء جديدة، لريتفع الإجمايل اإىل 

32481، بينما يتواجد 42 مري�س داخل م�سلحة العناية املركزة.
كورونا،  فريو�س  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  ك�سف 

املخ�س�س  اليومي  الإعالمي  اللقاء  خالل  فورار،  جمال  الدكتور 

باأن  اأم�س  لعر�س تطور الو�سعية الوبائية لفريو�س )كوفيد19-(، 

298 حالة جديدة،  46071 من بينها  اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 

24 �ساعة  الـ  األف ن�سمة خالل   100 0 حالة لكل  7ر  وهو ما ميثل 

املا�سية.

كما بلغ عدد الوفيات 1549حالة، فيما بلغ عدد املتماثلني لل�سفاء 

32481 �سخ�س، ح�سب املعطيات املقدمة من قبل الناطق الر�سمي 
للجنة، واأ�ساف فورار اأن 13 ولية �سجلت من حالة واحدة )1( اإىل 

 24 الـ  خالل  فوق  فما  حالت   10 �سجلت  ولية   12 واأن  حالت   9
�ساعة املا�سية، يف حني اأن 23 ولية مل ت�سجل اأي حالة.

العناية  يف  حاليا  يوجدون  مري�سا   42 اأن  امل�سوؤول  ذات  وك�سف 

باإجراءات  اللتزام  اىل  املواطنني  باملنا�سبة  فورار  ودعا  املركزة، 

اجل�سدية  وامل�سافة  النظافة  قواعد  واحرتام  واليقظة  الوقاية 

اللزامي  والرتداء  ال�سحي  احلجر  لقواعد  المتثال  جانب  اىل 

للقناع الواقي �سيما بعد اعادة فتح امل�ساجد وال�سواطئ وف�ساءات 

الت�سلية والرتفيه.

م. ن

مل يغري قرار وزارة الربيد الأخري بتحرير حزمة من طيف الذبذبات لفائدة متعاملي الهاتف النقال 

لتح�سني تدفق الأنرتنت، اأي �سيء يف جودة خدمة هوؤلء املتعاملني، حيث ل يزال الزبائن ي�ستكون من بطء 

�سبكة الأنرتنت والنقطاعات املتكررة وال�سغط يف اأوقات الذروة، وهو ما يثبت �سحة كالم اخلرباء الذين �سبق 

واأكدوا اأن حترير مزيد من الذبذبات لي�س حال لتح�سني تدفق الأنرتنت يف اجلزائر.

اخلرباء  من  متوقعا  كان  كما 

الإعالم  تكنولوجيات  يف 

وزارة  قرار  فاإن  والت�سال، 

حزمة  بتحرير  الأخري  الربيد 

لفائدة  الذبذبات  طيف  من 

مل  النقال  الهاتف  متعاملي 

للجيل  الأنرتنت  تدفق  يح�سن 

حيث  اجلزائر،  يف  الرابع 

متعاملي  زبائن  اأغلب  ي�ستكي 

هذه  الثالثة  النقال  الهاتف 

ومن  ال�سبكة  بطء  من  الأيام 

انقطاعات متكررة ومن �سغط 

اأوقات  يف  ال�سبكة  على  كبري 

هناك  حني  يف  الذروة، 

ت�سلها  ل  املناطق  بع�س 

اجليل  بخدمة  التغطية  اأ�سال 

فيها  الإر�سال  حيث  الرابع، 

يوا�سل  بينما  جدا،  �سعيف 

الرتويج  املتعاملون  هوؤلء 

وهو  فيها،  مبالغ  لعرو�س 

يطالبون  الزبائن  جعل  ما 

والنتقال  ال�سبكة  بتح�سني 

اإىل تقدمي عرو�س مقبولة من 

الرتكيز  التقنية بدل  الناحية 

وا�ستغفال  ال�سعارات  على 

امل�ستهلكني.

وقد كان خرباء يف التكنولوجيا 

حترير  اأن  �سابقا  اأكدوا  قد 

حزمة من طيف الذبذبات لي�س 

الأنرتنت  تدفق  ل�سعف  حال 

اأن  اعتبار  على  اجلزائر،  يف 

التدفق  �سيبقي  التحرير  هذا 

هناك  كانت  حال  يف  �سعيفا 

�سعيفة  ب�رصية  األياف  �سبكة 

النطاق  م�ستوى  على  وت�سبع 

واعترب  الدويل.  العري�س 

هوؤلء اخلرباء اأن رفع م�ستوى 

تدفق الأنرتنت ي�ستدعي معرفة 

يكمن  واأين  الت�سبع،  م�سدر 

م�سكل الولوج، حيث يبدو اأن 

الطلب اأكرب من العر�س. 

ي�رصح  العر�س،  ولزيادة 

عدد  زيادة  يجب  اأنه  اخلرباء 

اخلاليا اأو ما يعرف باملحطات 

)الهوائيات(،  القاعدية 

يجب  عددها  رفع  يتم  وكي 

جديدة،  ذبذبات  حزم  زيادة 

الوليات  اأن  اإىل  م�سريين 

املتحدة غريت موؤخرا خمطط 

بقرار  بها  اخلا�س  الذبذبات 

ترامب،  دونالد  الرئي�س  من 

من اأجل متكني املتعاملني من 

الدخول وت�سويق تقنية اجليل 

اخلام�س. ووفق اخلرباء، فاإن 

احلل يكمن يف تقا�سم املحطات 

املتعاملني  بني  القاعدية 

وبخ�سو�س  النقال(.  )الهاتف 

النطاق الدويل، فريى اخلرباء 

يبلغ  حيث  كاف،  غري  اأنه 

حاليا نحو 1 تريا بايت )األف 

البالد  اأن  ومبا  بايت(،  جيغا 

24 مليون مت�سل  اأكرث من  بها 

بـ2.3  وم�ساحة  بالأنرتنت 

يجب  مربع،  كيلومرت  مليون 

رفع هذا الرقم ومل ل الو�سول 

اإىل 10 

ف  ل اآ

جيغا بايت )10 تريا اأوكتي(، 

رغم اأن العملية �ستكون مكلفة 

جدا.

اإيواء  يف  ال�ستثمار  اأن  كما 

املدى  على  حمليا  البيانات 

بيانات  مراكز  عرب  الطويل، 

كربى، �سي�ساهم يف رفع تدفق 

املرور  وجتنب  الأنرتنت 

ملواقع  الدويل  النطاق  عرب 

يف  اإيواوؤها  ميكن  وبيانات 

اجلزائر.

�س. زمو�س

العملية تدخل مرحلتها الأخرية

31 األف رعية كانت  اإجالء 
باخلارج عالقة 

 • رحلة جوية لإجالء الرعايا اجلزائريني العالقني من باري�س

 • 115 رحلة جوية و4 بحرية واإجالء عرب احلدود الربية مع 

تون�س وليبيا وموريتانيا

جبهة امل�ستقبل ثمنت اختيار تاريخ من نوفمرب موعدا لذلك وتوؤكد:

م�سار  لبعث  فر�سة  الد�ستور  على  ال�ستفتاء 
اجلديدة اجلزائر 

  ثّمن اختيار الفاحت نوفمرب لبناء مرحلة جديدة، حزب الكرامة:

اأبعاده  له  الد�ستور  تعديل  على  "ال�ستفتاء 
التاريخية ودليل ح�سن النوايا"

خالل اجتماع جمل�س الوزراء اليوم:

م�سروع  على  ي�سادق  تبون  الرئي�س 
الد�ستوري التعديل 

لتنظيم  موعدا  نوفمرب  الفاحت  اختيار  الكرامة،  حزب  ثمن 

ال�ستفتاء على م�سروع تعديل الد�ستور، وقال رئي�س احلزب 

عرب  احلزب  حمافظي  مع  لقاء  يف  الداوي،  حممد  بالنيابة، 

الوليات، اأن اختيار الفاحت نوفمرب موعدا لتنظيم ال�ستفتاء 

وهو  التاريخية"  "اأبعاده  له  الد�ستور  تعديل  م�سروع  على 

"دليل على ح�سن نوايا ال�سلطات العمومية من اأجل بناء جزائر 
جديدة".

النهائي" حلزبه بعد الطالع  "املوقف  �سيعلن عن  اأنه  واأ�ساف 

على الوثيقة النهائية لتعديل الد�ستور، معربا عن اأمله يف ان 

ت�ستجيب لآمال وتطلعات ال�سعب اجلزائري.

اتخذها  التي  بالقرارات  امل�سوؤول  ذات  اأ�ساد  اخرى،  جهة  من 

و�سع  اأجل  من  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  موؤخرا 

حد لتقاع�س وتهاون امل�سوؤولني يف اأداء مهامهم جتاه املواطنني، 

كما دعا ال�سباب اإىل امل�ساركة بكل قوة يف النتخابات والرت�سح 

التي  اجلديدة  اجلزائر  "بناء  يف  وامل�ساهمة  املحلية  للمجال�س 

يحلم بها كل اجلزائريني".

م. ن

القائد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  يرتاأ�س 

اليوم  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 

الأحد، الجتماع الدوري ملجل�س الوزراء.

"يرتاأ�س  ال�سبت:  اأم�س  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  يف  وجاء 

الأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�س  تبون،  املجيد  عبد 

06 �سبتمرب  للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني الحد 

واأ�ساف  الوزراء"،  ملجل�س  الدوري  الجتماع   ،2020
رئا�سة  مبقر  ينعقد  الذي  الجتماع  هذا  اأن  امل�سدر  نف�س 

التعديل  م�سروع  ملناق�سة  "�سيخ�س�س  اجلمهورية 

الد�ستوري وامل�سادقة عليه قبل احالته على الربملان".

امل�ستقبل،  جبهة  حزب  اعترب 

نوفمرب  الفاحت  رمزية  اختيار 

الد�ستور  تعديل  حول  لال�ستفتاء 

فر�سة مواتية لبعث م�سار اجلزائر 

اجلديدة، ودعا احلزب اإىل التم�ّسك 

يكفل  �سامل  وطني  اإ�سالح  مب�سار 

ال�سعب،  واآمال  طموحات  حتقيق 

ال�سيا�سية  باملبادرات  مرّحبا 

م�سار  ملرافقة  الهادفة  وال�سعبية 

الإ�سالح اجلّدي.

حلزب  ال�سيا�سية  الت�سكيلة 

اأم�س  امل�ستقبل قالت يف بيان لها 

الفاحت نوفمرب  اختيار رمزية  باأن 

الد�ستور  تعديل  حول  لال�ستفتاء 

فر�سة مواتية لبعث م�سار اجلزائر 

اجلديدة تبعا لقيم ومبادئ نوفمرب 

اخلالدة، وا�ستعر�ست ذات الهيئة 

يف  الوطني  مبكتبها  اجتماع  يف 

لقائه الوطني، ق�سايا ذات ال�ساأن 

ال�سيا�سي  الجتماعي،  العام 

مناق�سة  جانب  اإىل  والقت�سادي 

ودرا�سة  الراهن  الو�سع  حتديات 

التنظيمي والهيكلي للحزب  امللف 

وخمتلف الن�ساطات املقررة.

التنويه  اإىل  الجتماع  وخل�س 

ملواجهة  املبذولة  باجلهود 

فريو�س كورونا، معرّب عن قلقه من 

اجلائحة  هذه  عن  املرتتبة  الآثار 

اإىل  لفتا  واجتماعيا  اقت�ساديا 

�رصورة احلر�س على تلبية مطالب 

الأمثل  بال�ستغالل  املواطنني 

وت�سكيل  البالد  وطاقات  للرثوات 

حتديات  ملواجهة  واحدة  جبهة 

الو�سع الراهـن.

مب�سار  التم�ّسك  اإىل  امل�سدر  ودعا 

حتقيق  يكفل  �سامل  وطني  اإ�سالح 

مرّحبا  ال�سعب،  واآمال  طموحات 

وال�سعبية  ال�سيا�سية  باملبادرات 

الإ�سالح  م�سار  ملرافقة  الهادفة 

ا�ستعداده  اأبدى  كما  اجلّدي، 

ال�ساحة  مكونات  مع  للتفاعل 

امل�سلحة  على  حفاظا  الوطنية 

العليا ودعــم الأمن وال�ستقرار وما 

يحقق لل�سعب الرقي والزدهار.

الهيئات  احلزب  ونا�سد 

بالإ�سالح،  املعنية  واملوؤ�س�سات 

لتكون  امللفات  باأهم  ور�سات  فتح 

وت�سمن  وال�ستماع  للنقا�س  ف�ساء 

والإ�سهام  والقرتاح  احل�سور  قوة 

معتربا  الوطن،  ل�سالح  الدائم 

العامل امل�سرتك،  باأن احلوار هو 

جت�سد  التي  الآمنة  ال�سبل  واأهم 

وت�سمن  املاأمولــة  الإ�سالحات 

التغيري املن�سود.

اإكرام. �س

 10 وفيات و42 �سخ�س يف العناية املركزة

 24 298 اإ�سابة بكورونا خالل الـ   
باجلزائر الأخرية  �ساعة 

اإ�سابة اأية  اأم�س  ت�سجل  مل  ولية    23 • 
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الحــدث
جتار ومواطنون يقومون بقطع اأ�شجار معمرة دون اأي تراخي�ص بحجج واهية

اعتداءات على الغطاء النباتي 
ومديريات الغابات تتفرج؟!

اتخاذ عدة تدابري ملعاجلة خملفات حادثة ت�شّرب النفط على م�شتوى االأنبوب بوالية الوادي

ر اإجراء مراقبة منتظمة  �سوناطراك تقِرّ

لنوعية املياه اجلوفية ملدة �سنة كاملة
 • جتنيد الو�شائل الإ�شالح االأعطاب و�شمان �شالمة املواطن 

للمزيد من فعالية الرقابة على املواقع

وكالة »عدل« تطلق تطبيقا ذكيا ل�سمان 

متابعة اآنية للم�ساريع ال�سكنية

يف الذكرى الـ 225 للتوقيع على معاهدة ال�شالم وال�شداقة

العالقات اجلزائرية-الأمريكية: »ما�سي عريق 
واحرتام متبادل واأقوى من اأي وقت م�سى«

 خالل الـ 48 �شاعة االأخرية:

هالك 9 اأ�سخا�ص واإ�سابة 508 
اآخرين اإثر حوادث املرور

ت�شجل عرب اأغلب واليات الوطن ويف الو�شط احل�شري العديد من االعتداءات على الغطاء النباتي، حيث تتعر�ص 

اأ�شجار معمرة لعمليات قطع ع�شوائية من طرف مواطنني وجتار، بحجة اأن هذه االأ�شجار تثري اإزعاجهم وهو ما يعد 

خمالفا للقانون.

اجلزائري  املجمع  اأعلن 

عن  )�سوناطراك(،  للمحروقات 

قرارات  و  تدابري  عدة  اتخاذ 

ملعاجلة خملفات ت�رسب النفط 

املا�سي  اخلمي�س  �سجل  الذي 

 OK1 الأنبوب  م�ستوى  على 

�سوء  ب�سبب  الوادي،  بولية 

الأحوال اجلوية.

املجمع  من  ر�سمي  بيان  اأفاد 

اأم�س اأنه » بعد الزيارة التفقدية 

حكار،  توفيق  بها  قام  التي 

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س 

�سوناطراك والوفد املرافق له، 

�سبتمرب   4 اجلمعة  اأم�س  اأول 

البعاج،  منطقة  اىل   ،2020
الوادي،  ولية  طيور  اأم  بلدية 

النفط  ت�رسب  حدوث  مكان 

اتخاذ  مت   ،OK1 الأنبوب  من 

ملعاجلة  وقرارات  تدابري  عدة 

خملفات ت�رسب النفط«.

اإجراء  التدابري يف  هذه  وتتمثل 

حتقيق تكميلي ملعرفة وحتديد 

لهذه  املمكنة  الخرى  الأ�سباب 

متعدد  فريق  اإر�سال  و  احلادثة 

ت�سخي�س  لإجراء  التخ�س�سات 

كامل على طول الوادي من اأجل 

املحتملة  الأ�رسار  مدى  حتديد 

على البيئة.

و�سائل  جميع  ح�سد  ت�سمل  كما 

التابعة لها  املوؤ�س�سة والفروع 

املياه  و�سفط  لمت�سا�س  حينا 

الوادي  طول  على  امللوثة 

واملعاجلة الكاملة لبقع املياه 

ميكن  والتي  الوادي  طول  على 

نقل  وكذلك  ملوثة  تكون  اأن 

الرتبة امللوثة يف مكان احلادث 

ملعاجلتها يف الوحدات اخلا�سة 

للموؤ�س�سة، ح�سب البيان.

كما تقرر اجراء مراقبة منتظمة 

ملدة  اجلوفية  املياه  لنوعية 

و�سائل  طريق  عن  كاملة  �سنة 

املوؤ�س�سة وت�سخري ق�سم املخابر 

هذه  �سي�سمن  الذي  ل�سوناطراك 

املهمة.

�ستقوم  الغر�س،  ولهذا 

من  جمموعة  بحفر  املوؤ�س�سة 

منطقة  يف  التقييمية  الآبار 

احلاد، كما ذكر امل�سدر، فيما 

اأخرى،  مرة  �سوناطراك،  اأكدت 

الو�سائل  كل  جتنيد  »مت  انه 

اآثار  ملعاجلة  والإمكانيات 

الو�سع حتت  وان  احلادثة  هذه 

ال�سيطرة الكاملة«.

قد  �سوناطراك  جممع  وكان 

اأول  اأم�س  له  بيان  يف  ك�سف، 

ت�رسبني  وقوع  عن  اجلمعة، 

على  اخلمي�س  يوم  نفطيني 

 OK1 النبوب  م�ستوى 

الوادي  بولية  البعاج  مبنطقة 

احلمراء  حو�س  بني  الرابط 

�سكيكدة،  و  م�سعود(  )حا�سي 

التقنية  الفرق  »با�رست  حيث 

من  ابتداء  للمجمع،  املخت�سة 

اأم�س،  لنهار  الوىل  ال�ساعات 

باحتواء وامت�سا�س كمية النفط 

املت�رسبة و بدء ا�سغال ال�سيانة 

املت�رسر  املقطع  م�ستوى  على 

من جراء الفي�سانات«.

اأن حدوث  واأو�سحت �سوناطراك 

الت�رسب يعود اىل »�سوء الأحوال 

الوليات  م�ست  التي  اجلوية 

اجلنوبية«.

مبخرج  الول  الت�رسب  ويتعلق 

ببلدية   SP2 ال�سخ  حمطة 

النقطة  الوادي  بولية  جامعة 

 )PK(190+200 الكلومرتية 

التحكم فيه من طرف  والتي مت 

ل�سوناطراك  ال�سيانة  عمال 

والإ�سالحات جارية حاليا.

ف�سجل  الثاين  الت�رسب  اأما 

 PK(( الكلومرتية  بالنقطة 

بالولية  البعاج  مبنطقة   263
لفت  كما  للمغري،  املنتدبة 

البيان اإىل اأن هذا الت�رسب حدث 

املنطقة  يف  واٍد  م�ستوى  على 

وهو يف حالة في�سان حاليا.

اأويل مت عزل املقطع  و كاإجراء 

الكلومرتيتني  النقطتني  بني 

 ،PK 264 + 300 و  PK 233:

التدابري  كل  »اتخذت  حيث 

الو�سع  على  لل�سيطرة  الالزمة 

عرب  موؤقتا  ال�سخ  وقف  اأهمها 

كل  جتنيد  وكذا  النبوب  هذا 

الفرق التقنية املخت�سة للقيام 

الالزمة  الت�سليح  بعمليات 

يف  و  املمكنة  الآجال  اأقرب  يف 

�سالمة  ل�سمان  اآمنة  ظروف 

مراعاة  مع  املن�ساآت  و  الفراد 

ح�سب  البيئة«،  على  احلفاظ 

نف�س البيان.

ويف ظل هذا الظرف، اطلع وفد 

حيث  الو�سعية،  على  وزاري 

وزير  بقيادة  حكومي،  وفد  زار 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 

باجلود  كمال  القليم  وتهيئة 

بغية  وذلك  الوادي،  اأم�س 

الو�سع  على  كثب  عن  الطالع 

الذي  النفط  ت�رسب  عن  الناجت 

نقل  خط  م�ستوى  على  �سجل 

.OK1 البرتول

و�سّم الوفد ح�سب وكالة الأنباء 

اجلزائرية كل من: وزراء الطاقة 

املائية  واملوارد  والبيئة 

الريفية،  والتنمية  والزراعة 

املجيد  عبد  التوايل  على  وهم 

عطار ون�سرية بن حراث واأرزقي 

حمدان،  احلميد  وعبد  براقي 

وتنقل اإىل موقع الت�رسب بهدف 

على  واأثره  الو�سع  عن  الطالع 

البيئة وكذا الجراءات املتخذة 

ملعاجلة الو�سع.

عدة  ال�سلطات،  اتخذت  كما 

حتقيق  اأولها،  تدابري، 

وحتديد  ملعرفة  تكميلي 

لهذه  املمكنة  الخرى  الأ�سباب 

متعدد  فريق  واإر�سال  احلادثة 

ت�سخي�س  لإجراء  التخ�س�سات 

كامل على طول الوادي من اأجل 

املحتملة  الأ�رسار  مدى  حتديد 

على البيئة.

جميع  ح�سد  ثانيا،  ت�سمل  كما 

والفروع  املوؤ�س�سة  و�سائل 

لمت�سا�س  حينا  لها  التابعة 

و�سفط املياه امللوثة على طول 

الوادي واملعاجلة الكاملة لبقع 

والتي  الوادي  املياه على طول 

وكذلك  ملوثة  تكون  اأن  ميكن 

مكان  يف  امللوثة  الرتبة  نقل 

احلادث ملعاجلتها يف الوحدات 

اخلا�سة للموؤ�س�سة.

م. ن

عن  »عدل«  وتطويره  ال�شكن  حت�شني  وكالة  اأعلنت 

مل�شوؤويل  ي�شمح  املحمول  الهاتف  عرب  تطبيق  اإطالق 

كامل  عرب  ال�شكنية  مل�شاريعها  انية  مبتابعة  الوكالة 

الرتاب الوطني.

بالوكالة  امل�شاريع  ومديري  لروؤ�شاء  التطبيق  وي�شمح 

باالطالع  العام  وملديرها  اجلهويني  ملديريها  وكذا 

ب�شكل م�شتمر ودون التنقل على ن�شبة تقدم امل�شاريع 

وعلى خمتلف العراقيل التي تواجهها.

خالل  عنه  اأعلن  الذي  الذكي،  التطبيق  ي�شمح  كما 

امل�شاريع  بروؤ�شاء  للوكالة  العام  املدير  جمع  اجتماع 

التنقل  عمليات  من  بالتقليل  اجلهويني،  واملدراء 

ا�شتعمال  وبتقلي�ص  البريوقراطية  ومن  امليداين 

الرقابة  يف  اأكرب  فعالية  �شمان  عن  زيادة  الورق، 

يف  الوكالة  م�شوؤولو  به  اأفاد  ما  ح�شب  امل�شاريع،  على 

ت�شريحات لوكالة االأنباء اجلزائرية.

بتدوين  مثال  امل�شروع  ملدير  التطبيق  وي�شمح 

مالحظاته، وب�شكل م�شتمر، حول اداء �شركة االجناز 

تقدم  يواجه  م�شكل  اأي  وحول  الدرا�شات  ومكاتب 

عليها  يطلع  اأن  ميكن  التي  املالحظات  وهي  امل�شروع، 

ب�شفة انية املدير اجلهوي وكذا املدير العام للوكالة، 

على  وحمينة  دقيقة  فكرة  بتكوين  ي�شمح  ما  وهو 

ملعاجلة  �شريع  ب�شكل  التدخل  ثمة  ومن  امل�شاريع 

كما  املقدمة،  ال�شروحات  ح�شب  وجد،  اإن  امل�شكل 

ي�شمح باإرفاق التقارير ب�شور وفيديوهات.

واأ�شاف امل�شدر اأن هذه املبادرة تاأتي متا�شيا مع اجلهود 

التي يبذلها قطاع ال�شكن يف جمال الع�شرنة والرقمة 

االقت�شادية  املقاربة  يف  اأ�شا�شيا  حمورا  تعد  التي 

اجلديدة التي اعتمدتها البالد.

م. ن

بجروح  اآخرون   508 واأ�شيب  م  م�شرعه  اأ�شخا�ص   9 لقي 

متفاوتة اخلطورة يف العديد من حوادث املرور عرب مناطق 

متفرقة من الوطن خالل ال 48 �شاعة االخرية.

اأم�ص ال�شبت،  اأوردتها م�شالح احلماية املدنية  ويف ح�شيلة 

الفرتة.  نف�ص  خالل  غرقا  وفاة   )2( حالتي  ت�شجيل  مت 

مائية  بركة  يف  غرقا  تويف  �شنة(   13( بطفل  االمر  ويتعلق 

ورجل  )امل�شيلة(  امللح  عني  ببلدية  بل�شع  واد  امل�شمى  باملكان 

ق�شر  امل�شمى  باملكان  مائي  جممع  يف  غرقا  تويف  �شنة(   39(

دلدول ببلدية اوقروت )اأدرار(.

اأجل  من  املدنية  احلماية  عنا�شر  تدخل  عنابة،  وبوالية 

انت�شال جثتي �شخ�شني يبلغان من العمر 46 و23 �شنة واإنقاذ 

بو�شي  ج�شر  ال�شناعية  باملنطقة  بئر  داخل  اآخرين  اثنني 

امل�شت�شفى  اىل  ال�شحايا  حتويل  مت  حيث  احلجار،  ببلدية 

املحلي.

وفيما يخ�ص الن�شاطات املتعلقة بالوقاية من انت�شار فريو�ص 

نف�ص  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  قامت  كورونا، 

فيها  تذكر  والية   17 عرب  حت�شي�شية  عملية   72 بـ  الفرتة، 

املواطنني ب�شرورة احرتام قواعد احلجر ال�شحي والتباعد 

االجتماعي، باالإ�شافة اإىل 98 عملية تعقيم عرب 25 والية 

جممعات  وكذا  وخا�شة  عمومية  وهياكل  من�شاآت  �شملت 

�شكنية و�شوارع.

اإىل جانب ذلك، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات واملحا�شيل 

اىل  اأدى  حريقا   42 باإخماد  ذاتها،  الفرتة  خالل  الزراعية، 

 44 االأدغال،  من  هكتارا   31 الغابات،  من  هكتارا   32 اإتالف 

هكتارا من احل�شائ�ص، 9910 حزمة تنب، 235 �شجرة مثمرة 

و1013 نخلة.

حممد االأمني. ب

مبا�ص  تتمتع  التي  اجلزائرية،  االأمريكية  ال�شداقة  ترتكز 

وقت  اأي  من  اأقوى  اليوم  وهي  املتبادل  االحرتام  على  عريق، 

م�شى.

واأفاد بيان اأم�ص من �شفارة الواليات املتحدة االأمريكية باجلزائر 

مبنا�شبة االحتفاء اليوم بالذكرى ال 225 للتوقيع على معاهدة 

واجلزائر،  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني  وال�شداقة  ال�شالم 

اأن العالقات املتميزة بني الواليات املتحدة االأمريكية واجلزائر 

تعزيز  يف  اأ�شهمت  التي  البارزة  املحطات  من  العديد  »�شهدت 

اأوا�شر ال�شداقة بني ال�شعبني«.

ابراهام  الرئي�ص  باإعجاب  املثال  �شبيل  على  ال�شفارة  وذكرت 

القادر«،  عبد  لالأمري  الراقية  االن�شانية  »املبادئ  بـ  لينكولن 

ثورة  اأثناء  اجلزائر  ال�شتقالل  كندي  جون  دعم  اىل  م�شرية 

يف  االأمريكيني  الرهائن  لتحرير  اجلزائر  وو�شاطة  التحرير، 

اإيران.

اجلزائر  بني  اأبرمت  التي  املعاهدة  من  االوىل  املادة  اأن  ويذكر 

ال�شعبان  يعامل  ان  على  »ن�شت  االأمريكية  املتحدة  والواليات 

االأمريكي واجلزائري بع�شهما البع�ص بلياقة و�شرف واحرتام«.

م. ن

دنيا. ع

الأ�سجار  قطع  عمليات  مازالت 

النباتي  الغطاء  على  والعتداء 

من حني  ت�سجل  ع�سوائية  بطرق 

اإىل اآخر، بالأو�ساط احل�رسية يف 

اجلزائر، رغم وجود قوانني متنع 

هذه املمار�سات وتفر�س عقوبات 

ردعية على مرتكبيها، لكن هذه 

على  ظلت جمرد حرب  الإجراءات 

انت�سار  اإىل  اأدى  ما  وهو  ورق، 

اأكرب لهذه الظواهر ال�سلبية التي 

ت�رس بالبيئة واملحيط. ويالحظ 

التجمعات  من  العديد  عرب 

احل�رسية  بالأو�ساط  ال�سكانية 

العديد  قيام  احل�رسية،  و�سبه 

الأ�سجار  بقطع  املواطنني  من 

اإزالة م�ساحات خ�رساء حتت  اأو 

مربرات وحجج كثرية، فمنهم من 

يتحجج بكونها م�سدرا للبعو�س 

يربر  من  ومنهم  واحل�رسات، 

اأغ�سانها لل�سوء،  فعلته بحجب 

وكثري من يقوم باإزالتها لإجناز 

تو�سعات.

اأكرث  من  التجار  يعد  حني  يف 

املعتدين على الغطاء النباتي، 

اأ�سجار  لقطع  اأغلبهم  يعمد  حيث 

اأو  التو�سعة  بهدف  معمرة 

حتجب  الأ�سجار  هذه  اأن  بحجة 

حمالتهم.  وواجهات  مداخل 

عادة  هذه  القطع  عمليات  وتتم 

اتخاذ  ودون  ع�سوائية  بطرق 

اأن  رغم  قانونية،  اإجراءات  اأي 

بالأو�ساط  الأ�سجار  واإزالة  قطع 

من  جلملة  يخ�سع  احل�رسية 

الإجراءات القانونية، من بينها 

احل�سول على قرار اأو رخ�سة من 

جلنة م�سرتكة تتكون من قطاعات 

والبيئة  والتعمري  الغابات، 

والبلدية. 

اأي  على  باأنه  القوانني  وتقر 

وقبل  مادي،  اأو  معنوي  �سخ�س 

اأو  القطع  عملية  يف  �رسوعه 

التلقيم اأو اإجراء اأي تعديالت على 

ي�ست�سدر  اأن  النباتي،  الغطاء 

عملية  باأي  القيام  قبل  ترخي�سا 

مهما كان نوعها، كما يجب عليه 

اأن مي�سي على التزام يتعهد فيه 

ويف  اإزالته،  متت  ما  بتعوي�س 

لالإجراءات  تطبيقه  عدم  حال 

فاإنه  بها  املعمول  القانونية 

جزائية.  لعقوبات  يتعر�س 

الع�سوائي  القطع  ويت�سبب 

يف  النباتي  بالغطاء  وامل�سا�س 

واأ�سا�سات  املواطن  اأمن  تهديد 

ينجم  واملن�ساآت، ملا  البنايات 

عنه من حتركات للرتبة، كما اأن 

عملية القطع يف الو�سط احل�رسي 

اأن  لبد  املوؤ�س�سات  من  بالقرب 

للحفاظ  اأمنية  لإجراءات  تخ�سع 

على �سالمة املواطنني.

املنظومة  فاإن  لالإ�سارة، 

�سنت  قد  اجلزائر  يف  القانونية 

قانون 13 ماي 2007، الذي ينظم 

اخل�رساء،  امل�ساحات  ت�سيري 

مفعل  غري  القانون  هذا  اأن  غري 

ما  ل�سيما  الوقع،  اأر�س  على 

اجلزائية  بالعقوبات  منه  تعلق 

واملالية، وهو ما جعل العتداء 

على الغطاء النباتي يف اجلزائر 

غري معاقب عليه.
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جتري امتحانات �شهادة البكالوريا يف اجلزائر لعام 2020 و�شط ظروف ا�شتثنائية وغري م�شبوقة فر�شتها تبعات تف�شي وباء 

»كورونا«، وما خلفه من رعب وخماوف يف اأو�شاط التالميذ، املنتظر اإجراوؤها لالمتحانات امل�شريية يف الفرتة ما بني 13 و17 

�شبتمرب احلايل، بعد اأن مت تاأجيله يف �شهر جوان املن�شرم ب�شبب الأزمة ال�شحية، مع حت�شريات مكثفة من قبل وزارة الرتبية، 

لجتياز هذه املرحلة امل�شريية لالآلف من التالميذ.

قال اإن احلكومة وفرت اإجراءات جيدة خالل فرتة الختبارات

وزير الرتبية: كّل الظروف جاهزة لإجراء 
امتحانات« البيام« والباكالوريا

الغ�ّش   من  ويحّذرهم  الأ�شئلة  بخ�شو�ش  للتالميذ  طماأنته  يجّدد  •واجعوط 

النقابات ت�شدد على تهيئة الظروف النف�شية للمقبلني على الباكالوريا 

اجلنوب  مناطق  تالميذ  عمراوي: 
�صعبة ظروف  يف  للباك  يح�صرون 
المتحان  على  الرتكيز  التالميذ:  اأولياء  جمعية  •رئي�ش 

والدرو�ش املقررة

وزارة الرتبية جتدد تفنيدها لبع�ش املعلومات املغلوطة

رى وفق  الباكالوريا تجُ
منظومة متفق عليها ول 

يوجد معّدل الإنقاذ
والباكالوريا  �شبتمرب  نهاية  البيام«   « •نتائج 

املقبل اأكتوبر   4

اأم�ش  واجعوط  حممد  الرتبية  وزير  قال 

لإجراء  ال�شتعداد  اأمّت  يف  الوزارة  اأن  ال�شبت 

امتحان �شهادة التعليم املتو�شط والبكالوريا يف 

ظروف جيدة، مو�شحا اأن موا�شيع المتحانات 

�شتكون من الدرو�ش التي مت تلقينها. واأ�شاف 

واإجراء  الت�شحيح  عملية  اأن  ت�شريحاته  يف 

المتحانات �شتجرى يف ظروف �شحية وقائية 

الرتبية  وزير  حذر  كما  »كوفيد19-«،  من 

الوطنية خالل الندوة ال�شحفية التي عقدها 

مبقر الوزارة بالعا�شمة، التالميذ واملوؤطرين 

عقوبتها  ان  قال  التي  الغ�ش  حماولة  من 

الوزارة  اأن  اىل  م�شريا  م�شددة،  �شتكون 

ملنع  والإجراءات  الحتياطات  جميع  اتخذت 

المتحانني.  م�شداقية  على  حفاظا  الغ�ش 

املقبلني  للتالميذ  تطمينه  الوزير  وجدد 

موؤكدا  والبيام،  البكالوريا  امتحان  على 

التي  املواد  يف  اإل  ميتحنوا  لن  التالميذ  اأن 

در�شوها خالل الف�شلني الأول والثاين، م�شريا 

الإجراءات  جميع  من  النتهاء  مت  انه  اإىل 

جميع  يف  بالمتحان  املتعلقة  التنظيمية 

اأن  الرتبية  وزير  ذكر  بالأرقام،  مراحلها. 

تعداد املرت�شحني ل�شهادة التعليم املتو�شط بلغ 

اأما  حر    مرت�شح  و23581  متمدر�ش   645798
 413870 البكالوريا:  ل�شهادة  املرت�شحني  عدد 

متمدر�ش 223668 مرت�شح حر.

ا�شتثنائية •ظروف 
اجلزائر  تاريخ  يف  الأوىل  املرة  هي  اإجرائيا، 

البكالوريا  �شهادة  امتحانات  فيها  جترى  التي 

يف  �شاهم  ما  وهو  �شعبة،  �شحية  ظروف  يف 

اجتياز  على  املقبلني  التالميذ  تفكري  ت�شتيت 

التح�شري،  مرحلة  يف  البكالوريا  امتحانات 

اأوليائهم  وحتى  احلايل،  الو�شع  من  وتخوفهم 

وكل الأ�شرة الرتبوية.

الرتبية  وزارة  ذّكرت  العملية،  ولت�شهيل 

المتحانني  �شري  بجدول  املمتحنني  الوطنية 

و�شهادة  الثانوي  التعليم  )بكالوريا  املدر�شيني 

لفتة   ،2020 �شنة  لدورة  املتو�شط(  التعليم 

اإىل اأن الرزنامة املتعلقة بالمتحانات و�شريها 

الرتتيبي، موجودة يف �شفحتها الر�شمية عرب 

التوا�شل الجتماعي )في�شبوك(. وعلى �شوء 

التي  البكالوريا  اختبارات  اأن  اأكدت  ذلك، 

�شتجرى من 13 اإىل 17 �شبتمرب، ت�شتهل مبادة 

اللغة العربية واآدابها بالن�شبة جلميع ال�شعب، 

نف�ش  من  امل�شائية  الفرتة  تخ�ش�ش  حني  يف 

اليوم ملادة العلوم ال�شالمية ت�شاف اإليها مادة 

القانون بالن�شبة ل�شعبة ت�شيري واقت�شاد.

البكالوريا  من  الثاين  باليوم  يتعلق  فيما  اأما 

ملادة الريا�شيات يف جميع ال�شعب حيث يجرى 

ال�شباحية  الفرتة  يف  املادة  هذه  يف  المتحان 

بينما  امل�شائية،  الفرتة  يف  الجنليزية  واللغة 

خم�ش�ش  الختبارات  من  الثالث  اليوم  يكون 

بالن�شبة  واحلياة  الطبيعة  علوم  ملادة 

التجريبية  العلوم  �شعبتي  يف  للمرت�شحني 

والريا�شيات.وبخ�شو�ش املرت�شحني يف �شعبة 

امتحان  اأجنبية  لغات  وكذا  وفل�شفة  اآداب 

من  ال�شباحية  الفرتة  يف  الفل�شفة  مادة 

فيجري  ريا�شي  تقني  �شعبة  ما  الثالث،  اليوم 

�شباحا  التكنولوجيا  مادة  امتحان  مرت�شحوها 

مرت�شحوها  يجري  واقت�شاد  ت�شيري  و�شعبة 

الختبار يف مادة الت�شيري املايل واملحا�شبي يف 

نف�ش الوقت، على اأن تخ�ش�ش الفرتة امل�شائية 

اللغة  مادة  اختبار  لإجراء  اليوم  نف�ش  من 

اليوم  اأما  ال�شعب.  لكل  بالن�شبة  الفرن�شية 

16 �سبتمرب  الرابع من البكالوريا، اأي الربعاء 

التاريخ واجلغرافيا يف  ف�شيفرد لإجراء مادة 

ال�شعب،  جلميع  بالن�شبة  ال�شباحية  الفرتة 

لإجراء  امل�شائية  الفرتة  تخ�ش�ش  بينما 

امتحان اللغة المازيغية. ويف اليوم اخلام�ش 

والأخري ف�شيمتحن فيه مرت�شحو �شعبة لغات 

اأجنبية يف مادة لغة اأجنبية ثالثة )ا�شبانية اأو 

ايطالية اأو اأملانية(، وهذا يف الفرتة ال�شباحية 

ت�شيري  �شعبة  يف  املرت�شحون  ميتحن  بينما 

واملناجمنت،  القت�شاد  مادة  اختبار  واقت�شاد 

والريا�شيات  التجريبية  العلوم  �شعب  بينما 

الفل�شفة  مادة  يف  فيمتحنون  ريا�شي  وتقني 

ال�شعب  جميع  يف  املرت�شحون  ويجتاز  �شباحا 

مادة  امتحان  والتقنية  والريا�شية  العلمية 

الفل�شفة يف الفرتة امل�شائية.

والتحّدي  •»البيام« 
بعد قرار المتحان 

الختياري

امتحان  يف  املرت�شحون  يجتاز  جهتهم،  ومن 

 ،2020 دورة  املتو�شط  التعليم  �شهادة 

ثالثة  ملدة  امتحاناتهم 

 9 اىل   7 من  وهذا  اأيام 

ال�شباحية  الفرتة  �ش  ُتخ�شّ حيث  �شبتمرب، 

اللغة  مادتي  امتحان  لإجراء  الأول  اليوم  من 

والتكنولوجية،  الفيزيائية  والعلوم  العربية 

مادة  لإجراء  امل�شائية  الفرتة  تخ�ش�ش  بينما 

ويف  املدنية.  والرتبية  الإ�شالمية  الرتبية 

اليوم الثاين، يجتاز املرت�شحون اختبار مادتي 

الفرتة  يف  الجنليزية  واللغة  الريا�شيات 

ال�شباحية وتخ�ش�ش الفرتة امل�شائية لجتياز 

حني  يف  واجلغرافيا،  التاريخ  مادة  اختبار 

يخ�ش�ش اليوم الأخري من الختبارات ملادتي 

واحلياة  الطبيعة  وعلوم  الفرن�شية  اللغة 

يف  المازيغية  واللغة  ال�شباحية  الفرتة  يف 

الفرتة امل�شائية. اجلدير بالذكر، اأّن ال�شلطات 

خا�شا  �شحيا  بروتوكول  و�شعت  العمومية 

لفرتات الإجراء والتجميع والت�شحيح، ح�شب 

ووفق  اجلزائرية،  الأنباء  وكالة  اأوردته  ما 

التي  املوؤ�ش�شات  كامل  تعقيم  ي�شُمل  فهو  ذلك 

بعد  التباعد  و�شمان  المتحانات،  �شتحت�شن 

ال�شحة  لوزارة  التابع  العلمي  املجل�ش  موافقة 

عليه، واأبرز ما ورد فيه »اعتماد اأفواج م�شغرة 

ل تتعدى 20 تلميذاً يف كل ق�شم مدر�شي«.

تطبيق  اأن  لها  بيان  يف  الرتبية  وزارة  وقالت 

التدابري الوقائية ملنع انت�شار فريو�ش كورونا 

واآمنة  �شحية  مدر�شية  بيئة  توفري  »يقت�شي 

عند اإعادة فتح املوؤ�ش�شات التعليمية«.

اأهمية  اإىل  الرتبوية،  النقابات  دعت 

للتالميذ  النف�شي  العامل  على  ال�شتغال 

خا�شة  م�شريية،  امتحانات  على  املقبلني 

ال�شحي  الظرف  هذا  ففي  الباكالوريا، 

يحتاج  لأ�شهر،  طالت  التي  احلجر  وفرتة 

يف  للرتكيز  كبري  دافع  اإىل  املمتحنون 

التح�شري والإقبال على المتحان بعزمية 

ح�ش�ش  من  امل�شتفيدون  اأن  رغم  واإ�شرار، 

املر�شحني  ن�شف  عددهم  بلغ  املراجعة 

ووليات  مناطق  يف  خا�شة  لالمتحانات 

اجلنوب اجلزائري.

لعمال  الوطني  بالحتاد  النقابي  تاأ�شف 

الرتبية والتكوين، م�شعود عمراوي لكون 

يتوجهوا  »مل  اجلنوبية  باملناطق  التالميذ 

من  لال�شتفادة  الرتبوية  للموؤ�ش�شات 

-كما  وهذا  واملذاكرة«  املراجعة  ح�ش�ش 

م�شتخلفون  اأ�شاتذتهم  »غالبية  قال-لكون 

وق�شاوة  احلرارة  عامل  ذلك  اىل  �شف 

املناخية«. العوامل 

الجتماعي  ال�شاأن  يف  املخت�شة  اأما 

املرت�شحني  فدعت  با�شا  فتيحة  والرتبوي 

ا�شئلة  عن  الجابة  يف  الرتكيز  اإىل 

ال�شحي  الربوتوكول  واحرتام  البكالوريا 

الوطنية  الرتبية  وزارة  و�شعته  الذي 

اولياء  دعت  كما  �شحتهم.  على  حفاظا 

لأبنائهم  مالئم  جو  توفري  اىل  التالميذ 

وال�شغط  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف 

المتحان  ب�شبب  يواجهونه  الذي  النف�شي 

املرافقة  وغياب  الدرا�شية  ال�شنة  وطول 

الهم  لي�ش  »النجاح  اأن  معتربة  لأ�شهر 

اأمام �شحة البناء«.

اأولياء  جمعية  رئي�ش  دعا  جهته،  من 

التالميذ خالد اأحمد، الطلبة اإىل »الرتكيز 

النف�ش  على  بالعتماد  والجتهاد« 

مبراجعة  مطالبا،  للبكالوريا،  حت�شريا 

اأ�شئلة  واأن  ل�شيما  احل�شورية  الدرو�ش 

املفت�ش  تقرير  �شوء  على  تتم  البكالوريا 

الذي يقدم للوزارة »اآخر در�ش قدمه اآخر 

امل�شتوى  على  وذلك  مادة،  كل  يف  ا�شتاذ 

الوطني«.

وكالة  ح�شب  اأحمد  خالد  وا�شتح�شن 

ح�ش�ش  تخ�شي�ش  الر�شمية  الأنباء 

اجتياز  على  للمقبلني  واملذاكرة  املراجعة 

والبكالوريا،  املتو�شط  التعليم  �شهادتي 

بالإجراءات  اللتزام  �شرورة  على  موؤكدا 

حتت  املو�شوعة  وال�شحية  الوقائية 

التالميذ. ت�شرف 

ورغم كل ذلك، طماأنت، الأ�شرة الرتبوية 

حيث  بدوره،  الأ�شئلة  ب�شاأن  التالميذ 

الوطني  املجل�ش  من�شق  مريان  مزيان  دعا 

الثانوي  التعليم  لأ�شاتذة  امل�شتقل 

القلق  عدم  اإىل  املرت�شحني  والتقني، 

اأ�شئلة  باأن  مطمانا  الدرو�ش،  ومراجعة 

التي  الدرو�ش  حول  �شتكون  البكالوريا 

الف�شلني  خالل  الق�شم  يف  الطلبة  تلقاها 

الأول والثاين.

وقال مزيان مريان انه ل داعي للقلق لأن 

»جلنة متابعة الربنامج تك�شف عن الدر�ش 

ويف  الوليات  جميع  بني  امل�شرتك  الخري 

جميع املواد«، داعيا املرت�شحني اإىل احرتام 

الإجراءات ال�شحية والأولياء اىل توعية 

ال�شحي  بالربوتوكول  باللتزام  اأبنائهم 

الوطنية  الرتبية  وزارة  و�شعته  الذي 

لوزارة  العلمية  اللجنة  عليه  و�شادقت 

ال�شحة.

حممد  الوطنية  الرتبية  وزير  وكان 

املقبلني  التالميذ  موؤخرا  طماأن  واجعوط 

الدرو�ش  باأن  البكالوريا  اجتياز  على 

التي  تلك  �شتكون  بالمتحانات  املعنية 

»الف�شلني  خالل  »ح�شوريا«  متابعتها  متت 

 2019 الدرا�شية  ال�شنة  من  والثاين  الول 

الرتبويني  الفاعلني  جميع  داعيا   ،»-2020
الوقائية  الإجراءات  كل  احرتام  اإىل 

املن�شو�ش عليها يف الربوتوكول ال�شحي.

م. ن

جددت وزارة الرتبية الوطنية دعوتها 

امتحانات  على  املقبلون  للتالميذ 

وعدم  باليقظة  التحلي  اإىل  الباكالوريا 

الن�شياق وراء بع�ش الأخبار واملعلومات 

وو�شع  المتحان،  بخ�شو�ش  املغلوطة 

الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  يف  ا�شئلة 

من �شاأنها اأن تغليط الراي العام والتاأثري 

خالل  التالميذ  وا�شتقرار  نف�شية  على 

هذه الفرتة احلا�شمة املرتبطة.

اأن  اأم�ش  لها  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

هذه املرحلة احلا�شمة، » تتطلب كثريا 

والرتكيز  وال�شتعداد  الطماأنينة  من 

من  الكثري  اإىل  داعية  واملرافقة««، 

م�شدرها  من  املعلومة  وتق�شي  اليقظة 

اليومي  الطالع  خالل  من  الر�شمي 

للوزارة  اللكرتوين  املوقع  على 

مواقع  على  الر�شمية  و�شفحاتها 

على  والقدرة  الجتماعي،  التوا�شل 

التي  املعلومات  يخ�ش  فيما  التمييز 

الر�شمية لوزارة  القنوات  ت�شلهم خارج 

بع�ش  اأن  اإىل  الوطنية.ي�شار  الرتبية 

تداولت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

الوزارة  اىل  اأ�شندتها  معلومات  موؤخرا 

ملن  النقاذ  »اعتماد  مفادها  الو�شية 

حت�شلوا على معدل 9 من 20 يف امتحان 

�شهادة البكالوريا وكذا اجرائه يف املواد 

ذلك،  على  وبناء  فقط«،  ال�شا�شية 

جمرد  املعلومات  هذه  الوزارة  اعتربت 

قاطعا  تفنيدا  تفندها  واأنها  ادعاءات 

من  لها  اأ�شا�ش  ل  التي  املعلومات  هذه 

ال�شحة.

نهاية  البيام«   « •نتائج 
�شبتمرب والباكالوريا 4 

اأكتوبر املقبل
الوطنية،  الرتبية  وزارة  واأفرجت  هذا 

التنظيمية  الإجراءات  كل  عن 

والوقائية ل�شتقبال املرت�شحني املقبلني 

التعليم  �شهادة  امتحاين  اجتياز  على 

 ،)2020 )دورة  والبكالوريا  املتو�شط 

وقائية  بروتوكولت  اأربعة  اإعداد  مع 

ال�شحة  وزارة  عليها  �شادقت  �شحية 

بغية  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان 

للمرت�شحني  ال�شحية  ال�شالمة  �شمان 

انت�شار  دون  واحليلولة  واملوؤطرين 

يف  النتائج  اإعالن  قررت،  كما  الوباء، 

ل�شهادة  بالن�شبة  �شبتمرب  �شهر  نهاية 

اأكتوبر  من  والرابع  املتو�شط  التعليم 

بالن�شبة ل�شهادة البكالوريا.فبخ�شو�ش 

املتو�شط  التعليم  �شهادة  امتحان 

مرت�شح   -669.379 فيه  ف�شيمتحن 

و23.581  متمدر�ش  مرت�شح   645.798(

مركز   2556 ت�شخري  ومت  حر(،  مرت�شح 

على  �شي�شرف  فيما  المتحانات،  اإجراء 

بنما  حار�ش،  اأ�شتاذ   163.900 تاأطريهم 

 18 قدر عدد مراكز للتجميع والإغفال 

وجند  للت�شحيح،  مركزا  و68  مركزا 

م�شحح.اأما  اأ�شتاذ   40.500 للعملية 

البكالوريا  �شهادة  امتحان  بخ�شو�ش 

فبلغ عدد امل�شجلني 637.538 يتوزعون 

متمدر�ش  مرت�شح   413.87 بني  ما 

على  موزعني  حر،  مرت�شح  و223.668 

على  ي�شرع  الإجراء،  مركز   2261
بنما  حار�ش،  اأ�شتاذ   192.300 التاأطري 

 18 والإغفال  للتجميع  مراكز  عدد  بلع 

للت�شحيح  مركزا   81 وخ�ش�ش  مركزا، 

مع جتنيد 48.000 اأ�شتاذ م�شحح.

م. ن

م. ن
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المحلي

الواليات  من  خ�صو�صا  قادمني  عليها  يقبلون  الذين  بال�صياح  تعج  واأ�صبحت  زوارها  موؤخرا  بالبليدة  ال�صريعة  مرتفعات  ا�صتعادت 

اإنت�صار فريو�س كوفيد19-. اإثر  اأ�صهر من احلجر ال�صحي الذي �صهدته الوالية  املجاورة, وذلك بعد عدة 

املجاورة الواليات  من  خ�صو�صا  القادمني  بال�صياح  تعج  اأ�صبحت 

ال�صحي احلجر  من  اأ�صهر  عدة  بعد  زوارها  ت�صتعيد  ال�صريعة  جبال 

عادت  طويلة  لفرتة  الزوار  طرف  من  »هجرانها«  فبعد 

خ�صو�صا  البليدي,  الأطل�س  غابات  يف  لتدب  احلياة 

يق�صدونها  الذين  والغابات  الطبيعة  ع�صاق  طرف  من 

مف�صلني اإياها على زرقة البحر. ويف جولة لواأج بجبال 

وال�صباب  العائالت  من  العديد  اإقبال  لوحظ  ال�رشيعة 

مبفرده  كان  من  حتى  ومنهم  جمموعات  يف  اأتوا  الذين 

لال�صتمتاع بالهواء النقي وهدوء الطبيعة اخلالبة حتت 

اأ�صجار الأرز والبلوط والك�صتناء. ويق�صد الزوار  ظالل 

وال�صتمتاع  كامل  يوم  لق�صاء  املميزة  املنطقة  هذه 

باإح�صار  يقوم  من  ومنهم  التوتر  من  للتخل�س  بخرجة 

فيما  الطبيعة  يف  الغذاء  لتح�صري  ال�صواء  م�صتلزمات 

حول  ال�صاي  اأو  القهوة  ارت�صاف  الأخر  البع�س  يف�صل 

مائدة مزينة مبختلف احللويات واآخرون يقتنون الأكل 

هذا  ويف  املنطقة.  يف  املتواجد  الفندق  من  اجلاهز 

ال�صدد, اأعربت ال�صيدة لمية من عني الدفلى التي كانت 

لعودة  الكبرية  فرحتها  عن  واأولدها  بزوجها  مرفقة 

والكتئاب«  »اخلوف  من  اأ�صهر  بعد  جديد  من  احلياة 

ب�صبب انت�صار وباء كورونا ليقاطعها زوجها قائال اأنه 

من مرتادي منطقة ال�رشيعة منذ �صنوات رفقة عائلته. 

الذي كان يجتمع  ال�صلف  ال�صيد جابر من  ذكر  وبدوره 

جاء  اأنه  الغذاء  مائدة  حول  واإخوته  والديه  رفقة 

النقي  وهواوؤها  ال�رشيعة  مرتفعات  بهدوء  لال�صتمتاع 

يف حماولة لـ »حمو اآثار احلجر ال�صحي الذي عاي�صناه 

املنزل  يف  »البقاء  اأن  جابر  واأ�صاف  اأ�صهر«.  عدة  منذ 

لفرتات طويلة خلف اآثارا �صلبية يف العائالت اجلزائرية 

كالقلق والتوتر ولهذا يتوجب علينا العمل على حموها 

يف  ال�صياحية  واجلولت  اخلرجات  خالل  من  تدريجيا 

اأح�صان الطبيعة«.

• ال�صهر على �صمان تطبيق 
الربوتوكول ال�صحي

 

عن  الإعالن  فور  لل�صياحة  املحلية  املديرية  وقامت 

رفع احلجر عن املن�صاآت التابعة للقطاع, ب�صبط كافة 

على  وال�صهر  ال�صياح  ل�صتقبال  الالزمة  ال�صتعدادات 

ال�صحية,  الإجراءات  بروتوكول  تطبيق  مراقبة  �صمان 

ح�صبما اأكدته حممد احلاج ليلى, مفت�صة رئي�صية بذات 

املديرية. واأ�صارت حممد احلاج اأنه تنفيذا للربوتوكول 

املديرية  �رشعت  ال�صياحة  وزارة  اأقرته  الذي  ال�صحي 

املحلية للقطاع بالتعاون مع مديريتي التجارة والأمن 

الوطني يف القيام بخرجات تفقدية ملراقبة مدى تطبيق 

هذه الإجراءات على م�صتوى الفنادق واملواقع ال�صياحية 

ذات  واأكدت  ال�صياح.  ل�صتقبال  املهياأة  وال�صاحات 

امل�صوؤولة الوقوف على التطبيق الكامل لكافة الإجراءات 

و�صائل  وتوفري  اجتماعي  وتباعد  تعقيم  من  الوقائية 

ومواد التطهري والنظافة وحمل الكمامات وغريها �صواء 

ال�صياح.  اأومن طرف  ال�صياحية  املن�صاآت  م�صتوى  على 

لل�رشيعة, لحظت حممد  الوطنية  للحظرية  وبالن�صبة 

التي  العائالت  طرف  من  وكثيف  وا�صع  اإقبال  احلاج 

تق�صد املنطقة للتنف�س خا�صة واأن ال�صواطئ املفتوحة 

لل�صباحة حمدودة ومكتظة , كما اأن هناك من يبحث عن 

املالحظ  الكبري  بالوعي  واأ�صادت  والطبيعة.  الهدوء 

لدى زوار ال�رشيعة من تباعد بني عائلة واأخرى والتزود 

بال�صائل املعقم وحمل الكمامات وغريها من الإجراءات 

اإنت�صار  من  احلد  كبري يف  ب�صكل  ت�صاهم  التي  الوقائية 

اأخرى  م�صالك  فتح  اأن  اإىل  امل�صوؤولة  ولفتت  الوباء. 

اإىل  بالإ�صافة  لل�رشيعة  الوطنية  املحمية  اإىل  توؤدي 

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بني البليدة وال�رشيعة, 

اإقبال العائالت عليها م�صرية اإىل  �صاهم ب�صكل كبري يف 

اأن الزوار اأ�صبح باإمكانهم الو�صول اإىل هذه املرتفعات 

مبوزاية  الرمانة  وعني  ببوينان  تباينات  طريق  عن 

وبوعرفة. و�صمح فتح هذه امل�صالك للعائالت باكت�صاف 

مناطق ومناظر جديدة مل تكن معروفة من قبل واأ�صبحت 

مق�صدا للعديد من ال�صياح والتي تتميز بغطائها النباتي 

الغني ومياهها العذبة واملنع�صة, كما قالت.

كما اأكد رئي�س البلدية بالنيابة بن عا�صور نور الدين اأن 

ال�صلطات املحلية والأمنية لبلدية ال�رشيعة تعكف منذ 

رفع احلجر ال�صحي اجلزئي على توفري كافة ال�رشوط 

الالزمة ل�صمان املتعة والأمن للزوار وتنظيمهم. وقال 

والفندق  املطاعم  فتح  اأي�صا  موؤخرا  اأنه مت  عا�صور  بن 

ويتم  الأرز(  )فندق  ال�رشيعة  يف  املوجود  الوحيد 

الوقائية  الإجراءات  احرتام  ظل  يف  الزوار  ا�صتقبال 

الأمن  توفر  على  م�صددا  احرتامها  ب�رشورة  وحت�صي�صهم 

والنظام داخل امل�صاحات الغابية. ويف �صياق مت�صل, 

اأثر  له  ال�صحي كان  اأن احلجر  اإىل  نوهت حممد احلاج 

اإيجابي على احلظرية الوطنية لل�رشيعة والتي �صجلت 

خالل هذه الفرتة انتعا�صا للرثوة احليوانية والنباتية 

حممد  وقالت  ملحوظ.  ب�صكل  وازدهرت  ارتاحت  التي 

من  تخل�صت  ال�رشيعة  اأن  املخت�صني  عن  نقال  احلاج 

امل�صانع  دخان  ب�صبب  منه  تعاين  كانت  الذي  التلوث 

وال�صيارات اأو ب�صبب العامل الب�رشي املخرب وتنف�صت 

ب�صكل كثيف  النباتي من جديد  ال�صعداء ومنا غطاوؤها 

البلدية  رئي�س  اأ�صار  كما  وجمال.  رونقا  زادها  مما 

اإىل عودة ظهور خمتلف احليوانات من جديد  بالنيابة 

املاغو  قرد  غرار  على  اختفائها  من  طويلة  فرتات  بعد 

وطيور الن�رش وال�صقور, كما اأن الغطاء النباتي عرف 

منوا ل مثيل له.

بلغ حم�صول احلبوب الذي مت ح�صاده يف 

ولية غرداية للمو�صم احلايل 328.834 

مديرية  لدى  علم  ح�صبما  قنطاًرا, 

امل�صالح الفالحية.

ويوزع حم�صول ما مت جمعه هذا العام 

من  قنطار   293.545 على  احلبوب  من 

القمح ال�صلب و8.604 قنطار من القمح 

ال�صعري,  من  قنطار  و26.684  اللني 

 8098 ب  تقدر  اإجمالية  م�صاحة  على 

املحوري,  الر�س  بنظام  م�صقية  هكتار 

الح�صاء  م�صوؤول  املهند�س  اأو�صح  كما 

ومن  جربيط.  خالد  الفالحة,  مبديرة 

يقارب  ما  ت�صليم  مت  املح�صول  هذا 

 92 يقارب  ما  اي  قنطار   304.810
تعاونية  اىل  املح�صول  من  باملائة 

احلبوب والبقول اجلافة بالأغواط التي 

لإجناح  الالزمة  الو�صائل  كافة  ح�صدت 

حملة احل�صاد التي انتهت بداية �صبتمرب 

وت�صهد  امل�صوؤول.  ذات  اجلاري, ح�صب 

احلبوب  لإنتاج  املخ�ص�صة  املنطقة 

الر�س املحوري يف ولية غرداية  حتت 

 ?600 من  باأكرث  يقدر  ت�صاعدي  منحنى 

يف  هكتاًرا   1150 من  انتقلت  حيث   ,

عام  يف  هكتاًرا   8098 اإىل   2009 عام 

الهكتار  يف  قنطار   52 مبردود    ,2020
و40  ال�صلب  للقمح  بالن�صبة  الواحد 

قنطار  و70  لل�صعري  بالن�صبة  قنطار 

مناطق  اأغلب  م�صتوى  على  اللني  للقمح 

تنح�رش  والتي  بالولية  احلبوب  انتاج 

)جنوب  املنيعة  الدارية  باملقاطعة 

هذه  عدة يف  عوامل  و�صاعدت  غرداية(. 

جربيط  ال�صيد  ح�صب  النوعية  القفزة 

لقاءات  �صل�صلة  يف  اأهمها  يلخ�س  الذي 

احلبوب  زراعة  ب�صاأن  الفالحي  الر�صاد 

يف املناطق ال�صحراوية واحرتام امل�صار 

ل  و  الزراعة,  مراحل  ملختلف  التقني 

�صيما وقت البذر وطرق ا�صتخدام الأ�صمدة. 

زراعة  يف  امل�صجلة  النتائج  وتظهر 

التقني  والتحكم  اللتزام  مدى  احلبوب 

احلبوب  مزارع  م�صتوى  على  املعمم 

وا�صتخدام  الزراعية  امليكنة  اإدخال  مع 

اإدخال  وكذلك  وتوفرها  ال�صمدة 

واحلماية  للري  الع�رشية  التقنيات 

ي�صيف  الزراعي,  للمحيط  ال�صحية 

ا�صتخدام  ذلك  اإىل  ي�صاف  املتحدث  ذات 

البذور املحلية املختارة بالإ�صافة اإىل 

احلوافز التي اتخذتها ال�صلطات العامة 

لدعم املحا�صيل ال�صرتاتيجية, خا�صة 

حت�صني  من  مكنت  والتي  احلبوب, 

اإنتاجية احلبوب يف املنطقة. وخ�ص�صت 

ولية غرداية 8098 هكتاًرا من م�صاحتها 

الر�س  حتت  احلبوب  لزراعة  الزراعية 

 ,2019/2020 حملة  خالل  املحوري 

مبا يف ذلك 6957 هكتاًرا للقمح ال�صلب 

و188 هكتاًرا للقمح اللني و953 هكتاًرا 

لل�صعري. وخل�س جربيط اإىل اأن اجلهود 

يف  واملهنيون  املزارعون  بذلها  التي 

هذا القطاع بالإ�صافة اإىل اللتزام الدائم 

مبرافقتهم  الفالحة  لقطاع  وامل�صتمر 

زراعي جيد على  بتحقيق مو�صم  �صمحت 

اخلا�صة  املناخية  الظروف  من  الرغم 

باملنطقة.

على م�صاحة اإجمالية تقدر ب 8098 هكتار م�صقية بنظام الر�س املحوري

ح�صد 834 328 قنطارا من 
احلبوب بغرداية

ق, م

تبون املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتوجيهات  وفقا 

تن�صيق بني ال�صلطات املركزية واملحلية للتكفل بان�صغاالت �صكان مناطق الظل بتب�صة 
لدى  مبهمة  املكلف  امل�صت�صار  اأكد 

مناطق  ملتابعة  اجلمهورية  رئا�صة 

الظل اإبراهيم مراد بتب�صة اأن »العمل 

ال�صلطات  بني  بالتن�صيق  جار 

املحلية وال�صلطات العليا بالبالد« 

مناطق  �صكان  بان�صغالت  للتكفل 

الظل عرب هذه الولية احلدودية.

واأو�صح مراد لدى وقوفه على واقع 

»الق�صري«  الظل  مبنطقتي  التنمية 

لبلدية  التابعتني  خيار«  »عني  و 

تبذل  مكثفة  »جهودا  اأن  مقدم  بئر 

املحلية  ال�صلطات  طرف  من 

العليا  وال�صلطات  الولية  بهذه 

جذرية  حلول  لإيجاد  بالبالد 

هذه  �صكان  بان�صغالت  للتكفل 

رئي�س  لتوجيهات  وفقا  املناطق 

تبون«.  املجيد  عبد  اجلمهورية, 

تب�صة  ولية  اأن  باملنا�صبة  وك�صف 

احلدودية التي حت�صي اأزيد من 450 

منطقة ظل وفقا للمعطيات الأخرية 

الداخلية  وزارة  طرف  من  املحينة 

والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

بالغة  باأهمية  »حتظى  العمرانية, 

من طرف احلكومة بالنظر ملوقعها 

م�صاحتها  و�ص�صاعة  ال�صرتاتيجي 

و�صعوبة ت�صاري�صها« ما ي�صتوجب, 

للق�صاء  اجلهود  تكثيف  قال,  كما 

على هذه املظاهر ال�صلبية والنقاط 

عاين  كما  املناطق.  بهذه  ال�صوداء 

مراد عددا من مناطق الظل ببلديات 

بوحلاف الدير و بئر الذهب و بئر 

مقدم و ال�رشيعة والعقلة, مرفوقا 

بروؤ�صاء البلديات و الدوائر املعنية 

الوايل. وقد  وملحقني بديوان وايل 

رئا�صة  لدى  مبهمة   املكلف  اطلع 

ال�صعبة  الظروف  على  اجلمهورية 

ملعي�صة �صكان هذه املناطق و ا�صتمع 

التي تعلقت يف  مطول لن�صغالتهم 

جمملها بطلب اإعانات مالية يف اإطار 

باملياه  التزويد  و  الريفي  البناء 

ال�صاحلة لل�رشب وبت�صجيل م�صاريع 

و  ال�صحي  ال�رشف  �صبكات  لإجناز 

فك العزلة و بناء موؤ�ص�صات تربوية 

الريفية  الكهرباء  ب�صبكة  الربط  و 

بع�س  مع  حديثه  ويف  والفالحية. 

ب�صيا�صة  مراد  ذكر  املواطنني, 

الغنب  رفع  اإىل  تهدف  التي  الدولة 

منطقة  األف   15 من  اأزيد  �صكان  عن 

ظل مت اإح�صاوؤها عرب الوطن بهدف 

وتثبيتهم  معي�صتهم  ظروف  حت�صني 

وحت�صي  الأ�صلية.  مناطقهم  يف 

عرب  ظل  منطقة    452 تب�صة  ولية 

ت�صجيل  مت  حيث  بلدياتها,  كامل 

لفائدتها  تنموية  عملية   1359
املائية  املوارد  قطاعات  ت�صمل 

العمومية  والأ�صغال  والطاقة 

اإجناز  اأ�صغال  ا�صتكملت  والرتبية 

يزال  ما  حني  يف  منها  عملية   150
الإجراءات  طور  امل�صاريع يف  باقي 

القانونية ومنح ال�صفقات.
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لإن�صاء مناطق ن�صاط للموؤ�ص�صات ال�صغرية

الأوعية  لإح�صاء  حملة 
ببومردا�س العقارية 

بلديات  م�ستوى  على  انطلقت 

والية بومردا�س موؤخرا، عملية 

العقارية  االأوعية  اإح�ساء 

املمكن ت�سخريها الإن�ساء مناطق 

املوؤ�س�سات  الحت�سان  ن�ساطات 

تبعا  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

ال�سادرة  االأخرية  للتو�سيات 

الوالة«.   - »احلكومة  لقاء  عن 

معاجلة  عملية  بعدها  لتنطلق 

وفق  اال�ستثمار،  مللفات 

على  املبني  اجلديد  التوجه 

التحويلية  ال�سناعة  دعم 

والتكنولوجيا والرقمنة.

واملناجم  ال�سناعة  مدير  واأكد 

عا�سوري،  جنيب  لبومردا�س 

املعتمد  امليزات  اأهم  من  اأنه 

وعاء  اختيار  عملية  يف  عليها 

ن�ساطات  منطقة  الإن�ساء  عقاري 

ال�سغرية  للموؤ�س�سات  خم�س�سة 

م�ستوى  على  واملتو�سطة 

الوعاء  يطرح  اأاّل  البلديات، 

املختار اأي اإ�سكال، فيما يخ�س 

اأ�سغال التهيئة والربط مبختلف 

م�ساحله  اأن  واأ�ساف  ال�سبكات. 

البلديات  قد را�سلت جل روؤ�ساء 

�سامل  اإح�ساء  الإجراء  موؤخرا، 

العقارية  االأوعية  ملختلف 

ملنطقة  حتويلها  املمكن 

الأ�سحاب  موجهة  ن�ساطات 

امل�ساريع امل�سغرة، يف عملية 

ـ  القمة  القاعدة اىل  اإح�ساء من 

ح�سب و�سف املدير - الذي قال 

يف هذا ال�سدد باأن: »هذا التوجه 

املخرجات  اأهم  �سمن  من  كان 

الذي  احلكومة-الوالة  للقاء 

منطقة  اإن�ساء  اأن  اإىل  ي�سري 

ال�سغرية  للموؤ�س�سات  ن�ساطات 

على  فقط  تكون  ال  واملتو�سطة 

فح�سب،  للدولة  ملك  اأرا�سي 

م�ستوى  على  حتى  واإمنا 

م�ستوى  على  اخلا�سة  االأمالك 

الإ�سكالية  بالنظر  البلديات، 

اأما  ال�سناعي.  العقار  نق�س 

اال�ستثمارية  امل�ساريع  عن 

املدير  في�سري  االأولوية،  ذات 

اجلديدة  اال�سرتاتيجية  اأن  اإىل 

ال�سناعية  القاعدة  لتطوير 

على  اأ�سا�سا  تقوم  للبالد، 

االهتمام بتطوير املوؤ�س�سات يف 

والرقمنة  التكنولوجيا  جماالت 

وكل  التحويلية،  وال�سناعة 

املوؤ�س�سات ذات القيمة امل�سافة 

الكفيلة  الوطني  لالقت�ساد 

والتوجه  اال�سترياد  من  باحلد 

املدير  وذكر  الت�سدير.  نحو 

ال�سياق،  هذا  يف  عا�سوري، 

ب�رضورة اإيالء االأهمية الق�سوى 

ال�سناعية،  التغذية  لقطاع 

داعيا ال�سباب اإىل اال�ستثمار يف 

جمال  يف  املقدمة  الت�سهيالت 

اإن�ساء موؤ�س�سات م�سغرة يف هذا 

اعتماد  بعد  خا�سة  املجال، 

متويل  يف  االإ�سالمية  ال�سريفة 

ال�سدد،  هذا  ويف  املوؤ�س�سات. 

خالل  بومردا�س  والية  حت�سي 

ارتفاعا  االأخرية،  ال�سنوات 

موؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  ملحوظا 

م�سغرة يف التغذية ال�سناعية، 

2018 ما جمموعه  حيث �سجلت 

 2019 يف  قفزت  موؤ�س�سة   433
�سجل  بينما  موؤ�س�سة،   485 اإىل 

العام  من  االأول  ال�سدا�سي 

اجلاري 508 موؤ�س�سات ما ينبئ 

 .2020 بنهاية  اأكرث  بارتفاع 

اإن�ساء  اإىل  التوجه  اأن  علما 

التغذية  يف  م�سغرة  موؤ�س�سات 

بومردا�س،  بوالية  ال�سناعية 

اإىل ميزة  االأوىل  يعود بالدرجة 

 41 اأن  الفالحية، حيث  الوالية 

باملائة من امل�ساحة االإجمالية 

للوالية تخ�س املجال الفالحي. 

املنتوجات  راأ�س  على  وتاأتي 

الفالحية الهامة يف هذا املجال، 

والبطاطا  املائدة  عنب  اإنتاج 

اإنتاج  جانب  اإىل  والطماطم، 

زيت الزيتون والع�سل الطبيعي 

وكذلك الرثوة احليوانية. وعلى 

ارتفاع  يرتقب  االأ�سا�س،  هذا 

م�سغرة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  معدل 

ال�سناعية  التغذية  جمال  يف 

الفرتة  يف  بومردا�س  بوالية 

التوجه  القادمة، خا�سة بف�سل 

تقدمي  ومنه  للحكومة  اجلديد 

فر�س  بفتح  لل�سباب  حتفيزات 

التمويل  واعتماد  لال�ستثمار، 

االإ�سالمي الذي كان مطلبا ملحا 

ل�سنوات.

دعا وايل ولية اجلزائر, يو�صف �صرفة اأ�صحاب �صركات املقاولة املكلفة باإجناز القطب اجلامعي 

باملدينة اجلديدة �صيدي عبد اهلل وم�صت�صفى اأمرا�ص القلب اخلا�ص بالأطفال واملدر�صة العليا 

ملناجمنت الأ�صغال العمومية على م�صتوى املقاطعة الإدارية �صيدي عبد اهلل )اجلزائر العا�صمة( 

اىل تدارك التاأخري امل�صجل على م�صتوى اجناز هذه امل�صاريع الكربى.

عاجلة اأوامر  يعطي  العا�صمة  وايل 

التعليم  قطاعي  م�صاريع  باإجناز  املكلفة  املقاولت   
التاأخري بتدارك  مطالبة  وال�صحة  العايل 

�رضفة  الوايل  اأكد  و 

وتفقد  عمل  زيارة  خالل 

ثالثة  اإجناز  لور�سات 

لفائدة  كربى  م�ساريع 

العايل  التعليم  قطاعي 

باملقاطعة  ال�سحة  و 

عبد  ل�سيدي  االإدارية 

الله، على »�رضورة اإيجاد 

مل�سكلة  �رضيعة«  حلول 

االأولية  املواد  توفري 

اإىل  املنا�سب  وقتها  يف 

حممال  الور�سات،  موقع 

املقاولة  املوؤ�س�سات 

من  كل  باإجناز  املكلفة 

للمدينة  القطب اجلامعي 

الله  عبد  �سيدي  اجلديدة 

اخلا�س  امل�ست�سفى  و 

املدر�سة  و  االأطفال  بطب 

العليا ملناجمنت االأ�سغال 

م�سوؤولية  العمومية، 

هذه  ا�ستكمال  »تاأخر« 

وبلغت  امل�ساريع. 

هذا  اجناز  اأ�سغال  ن�سبة 

ح�سب  اجلامعي،  القطب 

املقدمة  ال�رضوحات 

للوايل، 55 % فيما يخ�س 

البيداغوجية  املقاعد 

بينما و�سلت اأ�سغال اإجناز 

التي  اجلامعية  االإقامة 

�رضير  األف   11 ل  تت�سع 

ال�سيد  ركز  اإذ   82% اإىل 

�رضفة يف هذا ال�سدد على 

املناولة  ال�رضكات  »دور 

يف تفعيل وترية االجناز« 

باجلدية  وطالبهم 

و  العمل  يف  والنجاعة 

االلتزام ببنود العقد الذي 

يربطهم بالوالية �سواء يف 

النجارة والتكييف  جمال 

من  وغريها  والبناء 

االخت�سا�سات. واألح وايل 

زيارته  لدى  العا�سمة، 

املدر�سة  اجناز  لور�سة 

العليا ملناجمنت االأ�سغال 

عبد  ب�سيدي  العمومية 

الله، على �رضورة جتاوز 

التي  التقنية«  »العوائق 

قال  و  امل�رضوع  تعرت�س 

»يجب  �سبتمرب  �سهر  اإن 

التخل�س  �سهر  يكون  اأن 

العوائق مبا  هذه  كل  من 

فيها م�سكلة قنوات �رضف 

املياه ال�سحي اأو ما تعلق 

وغريها«.  باالأر�سية 

ذاته  ال�سياق  يف  واأبدى 

تقدمي امل�ساعدة الأ�سحاب 

كل  لتجاوز  امل�رضوع 

الأهميته  نظرا  امل�ساكل 

جمال  يف  احليوية 

املتخ�س�س  التكوين 

جمال  يف  والعايل 

االأ�سغال العمومية. يذكر 

العليا  املدر�سة  هذه  اأن 

اأكرث  على  اإجماال  ترتبع 

مربع  مرت  األف   46 من 

منها  م�ساحة مبنية تقدر 

مربع  مرت  األف   22 ب 

بها  اال�سغال  انطلقت  وقد 

�سهر جوان 2018 وبلغت 

باملائة،   65 االأ�سغال 

ح�سب ما جاء يف العر�س 

للم�رضوع.  التف�سيلي 

مل�رضوع  معاينته  ولدى 

اأمرا�س  م�ست�سفى  اإجناز 

باالأطفال  اخلا�س  القلب 

الذي  املعاملة  ببلدية 

 65 اجنازه  ن�سبة  بلغت 

الوايل  �سدد  باملائة، 

توفري  »�رضورة  على 

املتاأخر  التجهيزات 

غ�سون  يف  و�سولها 

االأ�سهر الثالثة املقبلة« و 

نبه يف حديثه مع اأ�سحاب 

يف  املناولة  ال�رضكات 

الكهرباء  و  البناء  جمال 

كل  اإمتام  �رضورة  على 

اآجالها  يف  العمل  مراحل 

القانونية التي ال تتعدى 

18 �سهرا.

ق, م

العليا 7 وليات من اجلنوب و اله�صاب  �صتجوب 

متعددة  طبية  قافلة  انطالق 
موجهة  الخت�صا�صات 

املزمنة  الأمرا�س  لأ�صحاب 
الظل مناطق  يف 

انطلقت نهاية االأ�سبوع  من اجلزائر 

متعددة  طبية  قافلة  العا�سمة 

لفائدة  موجهة  التخ�س�سات 

يف  املزمنة  االأمرا�س  اأ�سحاب 

مناطق الظل حتت �سعار »الطريق 

نحو الوقاية«.

�ستجوب  التي  القافلة  انطلقت  و 

اله�ساب  و  اجلنوب  من  7 واليات 
اىل  ميتد  برنامج  ح�سب  العليا 

�سهر نوفمرب من مقر وزارة  بداية 

اعطى  و  ال�سكان.  و  ال�سحة 

ا�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير 

بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 

كان  حيث  االنطالق  ا�سارة  بوزيد 

الوطني  الت�سامن  بوزيرة  مرفوقا 

كوثر  املراأة،  ق�سايا  و  اال�رضة  و 

كريكو و وزيرة التكوين والتعليم 

املهنيني، هيام بن فريحة ا�سافة 

الوزارات  من  العديد  ممثلي  اىل 

اجلمهورية.  رئا�سة  عن  ممثل  و 

فاإن  امل�سطر  الربنامج  ح�سب  و 

اىل   5 من  رحالها  �ستحط  القافلة 

)برج  الع�س  ببلدية  �سبتمرب   8
اىل  بعدها  لتنتقل  ثم  بوعريريج( 

�سبتمرب(   11-21( ب�سكرة  والية 

 4 اىل  �سبتمرب   24( من  وامل�سيلة 

اأكتوبر(   7-11( اجللفة  و  اأكتوبر( 

ثم االأغواط )20-15 اأكتوبر( لت�سل 

 24-29( البي�س  والية  اىل  بعدها 

بوالية  مهمتها  تنهي  و  اأكتوبر( 

من  فيها  �ستمكث  التي  النعامة 

هذه  جاءت  و  نوفمرب.   7 اىل   3
وزارة  نظمتها  التي  املبادرة 

ال�سبكة  مع  بالتعاون  ال�سحة 

على  بناء  لل�سباب  اجلزائرية 

تو�سيات رئي�س اجلمهورية مبنح 

االولوية ملناطق الظل من ناحية 

التكفل ال�سحي. و حتتوي القافلة 

كالهما  متنقلتني  عيادتني  على 

مزودتني بثالث حجرات للك�سف يف 

تخ�س�سات الطب الداخلي واأمرا�س 

اىل  ا�سافة  العيون  و  القلب 

مبختلف  للقيام  بيولوجي  خمرب 

�سد  احلماية  وو�سائل  االختبارات 

حتت  �ستو�سع  التي   19 كوفيد 

ت�رضف املر�سى  ناهيك عن فريق 

و  اأطباء  من  مكون  متطوع  طبي 

على  ي�سهر  طبيني  �سبه  اأعوان 

اجناح هذه املهمة.

ت�سعى ال�سلطات املحلية بوالية 

ال�سرتجاع  متو�سنت،  عني 

العقار ال�سناعي غري امل�ستغل 

عرب خمتلف املناطق ال�سناعية، 

ال�سناعة  مدير  اأو�سح  حيث 

قا�سمية،  بلقا�سم  واملناجم، 

اإعذارا   625 توجيه  مت  اأنه 

للمتعاملني الذين حت�سلوا على 

قطع اأر�سية بغر�س اال�ستثمار، 

لكنهم مل ي�ستغلوها منذ 2018 

يف  وهي  اليوم،  غاية  اإىل 

النور  تر  مل  م�ساريع  الغالب 

مت  كما  هذا،  يومنا  غاية  اإىل 

ا�سرتجاع  ال�سياق،  هذا  يف 

 216 اإلغاء  مع  هكتارا،   167
م�رضوعا.

 6 توجيه  االإطار،  هذا  يف  ومت 

بنايات  �سيدوا  للذين  اإعذارات 

بني  من  ال�سناعية،  باملناطق 

اآنفا،  املذكور  اإعذارا   625
للذين  وجه  اإعذارا   150 منها 

اال�ستغالل  حت�سلوا على رخ�س 

االإجناز،  مرحلة  يدخلوا  ومل 

يخ�س  اإعذارا   175 جانب  اإىل 

تقاع�س املتعاملني يف جت�سيد 

 216 اإلغاء  مت  كما  االأ�سغال، 

تبليغهم  مت  اأن  بعد  م�رضوعا، 

ومرا�سلتهم ومكاملتهم هاتفيا. 

اأما بالن�سبة للمنطقة ال�سناعية 

م�ساحتها  تقدر  التي  متزوغة، 

طور  يف  فهي  هكتارات   205
 258 على  تتوفر  اإذ  التهيئة، 

 233 توزيع  منها  مت  قطعة 

 78 اأ�سغال  ال�ستكمال  قطعة 

االإجناز مت  م�رضوعا يف مرحلة 

اإىل  قطعة،   177 على  ت�سجيله 

يف  دخلت  م�ساريع   6 جانب 

االإنتاج، باعتبار هذه املنطقة 

على  االأوائل  من  ال�سناعية 

تقدر  التي  الوطني  امل�ستوى 

باملائة،  بـ50  تهيئتها  ن�سبة 

توجيهات  بف�سل  وذلك 

كونها  الوالية،  على  القائمني 

متثل العمود الفقري لالقت�ساد 

ترتبع  كما  باملنطقة.  املحلي 

القدمية  ال�سناعية  املنطقة 

اللحم،  �سعبة  بطريق  الواقعة 

م�ساحة  على  املتحدث،  يقول 

قطعة،   151 بها  هكتارا   129
يف  م�رضوعا   56 وحتت�سن 

االإجناز، و46 م�رضوعا  مرحلة 

وهذا  اال�ستغالل،  مرحلة  يف 

امل�ستثمرين  مرافقة  بف�سل 

علما  كليا.  مهياأة  منطقة  وهي 

منطقة  هي  االأوىل  املنطقة  اأن 

اجلديد،  اجليل  من  �سناعية 

متت تهيئتها اإىل مناطق فرعية 

التحويلية،  ال�سناعة  منها 

ل�سناعة  فرعية  ومنطقة 

ل�سناعة  واأخرى  االأدوية، 

فرعية  ومنطقة  البناء،  مواد 

للمواد الغذائية. اأما بخ�سو�س 

على  تتوزع  فهي  امل�ساريع، 

اعتمادها  مت  ما  منها  �سنفني 

قبل 2010 بدفاتر �رضوط ه�سة 

وغري م�سبوطة ال�سيما مع تفعيل 

واملر�سوم   08/04 القانون 

املت�سمن   10/20 التنفيذي 

وكلها  امل�ساعدة  جلنة  اإن�ساء 

م�سبوطة  جد  �رضوط  بدفاتر 

حتدد التزامات وواجبات االإدارة 

والتزامات امل�ستثمرين، كما اأن 

امل�ستثمرين الذين مت اعتمادهم 

على  حت�سلوا   2010 �سنة  قبل 

عقود تنازل، حيث مت اعتمادهم 

باأ�سعار ومبالغ حمددة اإداريا. 

ومن جهة اأخرى، فاأن املنطقة 

متو�سنت  لعني  ال�سناعية 

ت�سم   ،1997 يف  اأن�ساأت  التي 

اأر�سية  قطع  من  م�ستفيدين 

مقر  غريوا  من  ومنهم  متوفني 

االآن  حلد  مت  حيث  اإقامتهم، 

اإح�ساء131 قطعة تعذر احل�سول 

كما  اأ�سحابها،  عناوين  على 

للوكالة  تعليمات  اإعطاء  مت 

امل�ستثمرين  باإعذار  العقارية 

الوطنية  ال�سحف  خمتلف  عرب 

للتقرب من االإدارة، ق�سد ت�سوية 

و�سعيتهم، وهذا قبل اأن تتدخل 

االإدارة ال�سرتجاع العقار، وفق 

االأ�سكال القانونية املعمول بها  

حاملي  ت�رضف  حتت  ليو�سع 

امل�ساريع اجلدد.

يف اطار تنظيم العقار ال�صناعي بالولية 

اإعذارا وا�سرتجاع   625 توجيه 
متو�صنت بعني  م�صتغل  غري  هكتارا   167
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الريا�ضة
بات ابرز املر�سحني لرئا�سة »الكوا« بعد رف�ض 

ملف برناوي

على  حم�د:«�س�أعمل 
اال�ستقرار  اإع�دة 

االوملبية  للجنة 
اجلزائرية« 

م.ق

حماد  الرحمن  عبد  اأعلن 

اأولمبياد  برونزية  �صاحب 

اال�صترالية  ب�صيدني   2000
لرئا�صة  ر�صميا  تر�صحه  عن 

اللجنة االأولمبية والريا�صية 

عقد  والمقرر  الجزائرية 

جمعيتها العامة االنتخابية 

�صبتمبر   12 ال�صبت  يوم 

ببن  المتواجد  بالمقر 

و�صرح  بالعا�صمة،  عكنون 

حماد النائب الثاني لرئي�س 

ملف  تقديم  »قررت  اللجنة: 

رئي�س  لنيل من�صب  تر�صحي 

اجل  من  االأولمبية  اللجنة 

واإعادة  التن�صيق  تج�صيد 

الهدوء لهيئتنا التي عا�صت 

�صعبة«،  لحظات  موؤخرا 

اأمام  »األتزم  واأ�صاف: 

بخدمة  الريا�صية  العائلة 

والتطور  االأولمبية  الحركة 

كل  احترام  على  والعمل 

في  الموجودة  االأحكام 

كما  االولمبي«،  الميثاق 

العمل  اإلى  المتحدث  تطرق 

راأ�س  على  به  �صيقوم  الذي 

ال�صيما  االأولمبية  الهيئة 

تح�صبا  الريا�صيين  تجاه 

بطوكيو   2021 الأولمبياد 

المتو�صطية  واالألعاب 

وبعدما  بوهران،   2022
ريا�صيي  لجنة  تراأ�س 

قبل   2013 منذ  »الكوا« 

 2018 في  انتخابه  يتم  اأن 

الفنية  اللجنة  في  ع�صوا 

للألعاب  الدولي  للمجل�س 

عن  وف�صل  المتو�صطية، 

اآخران  اثنان  قدم  حماد، 

لمن�صب  تر�صحهما  ملفي 

الرئي�س، ويتعلق االأمر بكل 

من وزير ال�صباب والريا�صة 

الحالي  والرئي�س  ال�صابق 

روؤوف  المبارزة  التحادية 

تم  الذي  برناوي  �صليم 

رف�س ملف تر�صحه، و�صمية 

في  �صابقة  نائبة  فرقاني 

الوطني  ال�صعبي  المجل�س 

كرة  في  دولية  حكمة  واأول 

الوزير  واأي�صا  القدم، 

لبيب  علي  �صيد  ال�صابق 

الدراجات  اتحادية  ورئي�س 

قربوعة،  مبروك  ال�صابق 

ملفات  اإيداع  مهلة  وانتهت 

اأول  التر�صح  في  الراغبين 

ال�صاعة  على  الخمي�س  اأم�س 

حددته  ما  ح�صب   17:00
التر�صيحات. لجنة 

ذو  لعرو�صي  يا�صر  اللعب  بات 

جدا  قريب  الجزائرية  االأ�صول 

برينتفورد  نادي  في  التوقيع  من 

التحويلت  فترة  خلل  االإنجليزي 

ليفربول  نادي  قرار  بعد  الحالية 

التخلي عن خدماته.وح�صب �صحيفة 

»الديلي �صتار« فاإن فريق برينتفورد 

االأوفر حظا واالأقرب ل�صم لعرو�صي 

�صاحب الـ19 �صنة، حيث يرى فيه 

اللعب الواعد والقادر على تفجير 

طاقاته في النادي المو�صم القادم.

فر�صة  منح  ليفربول  نادي  ورف�س 

اللعب للعرو�صي، وو�صع ا�صمه في 

قائمة اللعبين المعرو�صين للبيع، 

وهو  كلوب،  المدرب  من  بطلب 

برينتفورد  اإدارة  كثيرا  حم�س  ما 

ذو  اللعب.اللعب  مع  التعاقد 

المو�صم  خا�س  الجزائرية  االأ�صول 

كاأ�س  في  فقط  لقاءين  الفارط 

دقيقة.  171 ليفربول  مع  الرابطة 

العرو�صي بعقد مع  للتذكير يرتبط 

ليفربول لغاية �صيف 2021 وتبلغ 

اأورو  مليون   1.8 الت�صويقية  قيمته 

برينتفورد. بعد خطوات  على  وهو 

ي�صم  برينتفورد  فريق  اأن  ومعلوم 

في �صفوفه الجزائري المتاألق �صعيد 

لمغادر  بقوة  والمر�صح  رحمة  بن 

كان  برينتفورد  عن  الفريق.وف�صل 

اأخرى  عرو�صا  تلقى  قد  لعرو�صي 

في  االإنجليزية  االأندية  بع�س  من 

واأي�صا  بروميت�س  وي�صت  �صورة 

غير  ليدز،  نادي  الجديد  ال�صاعد 

ال�صوء  منح  رف�س  ليفربول،  اأن 

الجزائري  اللعب  لرحيل  االأخ�صر 

على  يح�صل  لم  ما  لعرو�صي  يا�صر 

مبلغ 2 مليون جنيه اأ�صترليني، ما 

جعل بع�س الفرق تبدي تحفظاتها 

خا�صة  ال�صفقة،  اإتمام  بخ�صو�س 

بداياته  في  مازال  اللعب  هذا  واأن 

لعرو�صي  االحترافية.وان�صم 

نادي  من  قادما  ليفربول  ل�صفوف 

لوهافر الفرن�صي عام 2017 بعدما 

برز كجناح اأي�صر، لكنه تحول اإلى 

فريق  اإلى  انتقاله  بعد  اأي�صر  ظهير 

المير�صي�صايد، وكان جزءا من فريق 

ليفربول الفائز بلقب كاأ�س االتحاد 

االنجليزي لل�صباب عام 2019.

خالدٍ.ر

فتح ميلود عيبود، الناطق الر�صمي 

القبائل،  �صبيبة  نادي  با�صم 

الرابطة  رئي�س  على  النار 

لكرة  المحترفة  الوطنية 

مدوار،  الكريم  عبد  القدم، 

الفرق  االأخير  هدد  اأن  بعد 

مع�صكراتها  با�صرت  التي 

االإعدادية، بفر�س عقوبات 

عيبود  وقال  قا�صية، 

للإذاعة  ت�صريحات  في 

الجزائرية: »اأوؤكد اأن اإدارة 

كافة  اتخذت  ال�صبيبة 

الوقائية،  االإجراءات 

طبيب  اإ�صراف  تحت 

الذي  زازوة،  الفريق، 

لجنة  في  ع�صوا  يعد 

تف�صي  ومتابعة  ر�صد 

وباء كورونا«، واأ�صاف: 

التقيد  اإلى  مدوار  »اأدعو 

الوقائية،  باالإجراءات 

تعليمات  واحترام 

التي  االجتماعي  التباعد 

درع  ت�صليم  يوم  خالفها 

بلوزداد،  ل�صباب  البطولة 

�صبيبة  عن  الحديث  قبل 

»الفريق  وختم:  القبائل«، 

االإعدادي  مع�صكره  �صيوا�صل 

واأن  خا�صة  عادية،  بطريقة 

ال�صوء  منحت  قد  ال�صلطات 

ت�صتطيع  التي  للأندية  االأخ�صر 

ال�صحي،  البروتوكول  تطبيق 

لمبا�صرة التدريبات الجماعية«.

اللعب الجديد يوبا عجيب 

يثير ا�صتياء االإدارة 

متو�صط  عجيب،  يوبا  اأثار  اأخرى،  جهة  من 

ا�صتياء  الجديد،  القبائل  �صبيبة  فريق  ميدان 

المبرر  غير  غيابه  ب�صبب  النادي،  اإدارة  مجل�س 

عن المع�صكر االإعدادي، الذي با�صره الفريق منذ 

اإدارة النادي القبائلي، قد طالبت  اأيام، وكانت 

الإجراء  اأ�صبوعين،  قبل  بالتجمع  اللعبين  كل 

المع�صكر  لمبا�صرة  تح�صبا  طبية  فحو�صات 

اللعب تخلف  المقبل، لكن  التح�صيري للمو�صم 

عن الموعد دون مبرر، وعلم من م�صادر مقربة، 

باأن اإدارة ال�صبيبة م�صتاءة جدا من عجيب، بعدما 

ات�صاالتها  على  الرد  عدم  وتعمد  هاتفه،  اأغلق 

الأ�صباب مجهولة، وقررت اإدارة ال�صبيبة االجتماع 

باللعب، حيث �صتطالبه ب�صرح اأ�صباب تخلفه عن 

المع�صكر االإعدادي االأول.

مهدي.ف

�سبيبة القبائل

عيبود يرد على مدوار وعجيب 
يثري ا�ضتياء الإدارة 

ح�سب تقارير اعالمية فرن�سية

�سراع فرن�سي برتغ�يل 
على عريبي 

كريم  الجزائري  اللعب  بات 

ال�صاحلي  النجم  مهاجم  عريبي، 

برتغالية  مناف�صة  محل  التون�صي، 

االنتقاالت  �صوق  خلل  فرن�صية 

عنه  ك�صفت  لما  وفقا  ال�صيفية، 

»فوت  موقع  واأكد  اإعلمية،  تقارير 

متابعة  في  المتخ�ص�س   ،»7 �صير 

مناف�صة  وجود  الفرن�صية،  الكرة 

بين ناديي نيم الفرن�صي و�صبورتنغ 

عريبي،  �صم  على  البرتغالي  براغا 

�صفوفهما  لتقوية  �صعيهما  اإطار  في 

المهاجم  مركز  في  جديد  بلعب 

المتقدم، وتاألق عريبي ب�صكل كبير 

الفترة  خلل  ال�صاحلي  النجم  مع 

الن�صخة  خلل  ال�صيما  االأخيرة، 

اأفريقيا،  اأبطال  دوري  من  الحالية 

حيث يت�صدر ترتيب هدافي الم�صابقة 

فريقه  خروج  رغم  هدفا   11 بر�صيد 

وان�صم  النهائي،  ربع  الدور  من 

ال�صاحلي  للنجم  الجزائري  اللعب 

في عام 2019، و�صارك معه في 47 

هدفا   20 في  خللها  اأ�صهم  مباراة، 

ويلقب  وت�صجيل،  �صناعة  بين  ما 

ت�صبيها  الجديد،  ب�صليماني  عريبي 

لي�صتر  نجم  �صليماني،  باإ�صلم  له 

لتواجد  نظرا  االإنجليزي،  �صيتي 

وعلى  بينهما،  كبيرة  مت�صابهات 

على  عريبي  يعتمد  �صليماني،  غرار 

القوة البدنية، كما يمتاز بت�صديداته 

المهاجمان  وكان  المتقنة،  الراأ�صية 

في  الكروية  م�صيرتهما  اأي�صا  بداآ  قد 

الجزائر، فاالأول قدم اأوراق اعتماده 

تاألق  حين  في  بلوزداد،  �صباب  مع 

الثاني مع دفاع تاجنانت، ويتواجد 

جمال  خطط  �صمن  اأي�صا  اللعبان 

بلما�صي الذي قام بدعوتها للم�صاركة 

اللتين كان  في مباراتي زيمبابوي، 

من المنتظر اأن تلعبا يومي 26 و29 

مار�س المنق�صي، لح�صاب الجولتين 

الت�صفيات  من  والرابعة  الثالثة 

 2021 اأفريقيا  اأمم  لكاأ�س  الموؤهلة 

تاأجيلهما  يتم  اأن  قبل  بالكاميرون، 

ب�صبب فيرو�س كورونا.

م.ق

زكريا  الليبي  الدولي  اللعب  ك�صف 

الهري�س عن تلقيه عر�س ر�صمي من نادي 

ين�صط  الذي  التركي،  �صبور  بانديرما 

في الدرجة االأولي التركية، حيث قال 

العب �صباب ق�صنطينة، في ت�صريحات 

�صحفية، باأنه مازال في انتظار موقف 

من  الليبي  طرابل�س  االأهلي  ناديه 

اأنا  »حاليا  قائل:  و�صرح  العر�س، 

ق�صطنطينة،  �صباب  فريق  مع  العب 

واأنتظر  عرو�س،  عدة  للأهلي  وقدمت 

تف�صيله  وعن  اأحدها«،  على  موافقته 

االحتراف في تركيا، اأو اإكمال م�صيرته 

مع ق�صنطينة، قال الهري�س: »لم اأح�صم 

من  الهري�س  ويعد  االآن«،  حتى  اأمري 

لفتت  التي  الليبية،  المواهب  اأبرز 

االأنظار موؤخرا، حيث بداأ ممار�صة كرة 

القدم عبر بوابة االأهلي الم�صراتي، ثم 

تاألق رفقة االأهلي طرابل�س، ما فتح له 

باب االحتراف خارجيا في بيلرو�صيا 

والمغرب، قبل اأن يحط الرحال اأخيرا 

في الجزائر.

م�صطفى.ف

�سباب ق�سنطينة 

الهري�ش يتلقى عر�ضا 
ر�ضميا من تركيا 

مكان 

الرتب�ض مل يحدد بعد بني 

فرن�سا والنم�سا

هذه هي 
الأ�ضماء املر�ضحة 

للتواجد يف قائمة اخل�رض 
يف املع�ضكر املقبل 

في  جديدة  اأ�صماء  وجود  الجزائر  لمنتخب  المقبل  المع�صكر  ي�صهد  اأن  المنتظر  من 

راأ�صها  وعلى  المقبلة،  لل�صتحقاقات  ا�صتعدادا  بلما�صي،  جمال  المدرب  ت�صكيلة 

الوطني  المدرب  يمنح  اأن  المرتقب  ومن   ،2022 العالم  لكاأ�س  الموؤهلة  الت�صفيات 

نجم  محرز  ريا�س  لزملء  المقبل  الترب�س  خلل  جديدة،  وجوه  لثلثة  الفر�صة 

مان�ص�صتر �صيتي، والذي لم ير�صم مكان اإقامته حتى االآن، ما بين فرن�صا والنم�صا، 

ويعتبر ناي�س جوهرة اللعب ال�صاعد لفريق ريال �صو�صيداد، من االأ�صماء المر�صحة 

بقوة لنيل اأول فر�صة مع محاربي ال�صحراء، خا�صة و اأن الترب�س المقبل ال يحمل في 

طياته اأي موعد ر�صمي، هذا االأمر يجعل الفر�صة ال تعو�س من اأجل تجربة الجناح 

باكت�صاف  له  ال�صماح  الوقت  نف�س  م�صتواه عن قرب، وفي  والوقوف على  الطائر، 

الت�صكيلة الجزائرية والتاأقلم مع اللعبين، في حالة ما فجر موهبته في الم�صتوى 

العالي مع ناديه، كما اأن اإ�صحاق بو�صوف �صيحظى اأي�صا ب�صرف اأول اآ�صتدعاء له 

مع منتخب الخ�صر، خا�صة واأنه �صيكون خلل تلك الفترة قد دخل اأجواء المناف�صة 

مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي، وهو ما �صيجعله ينال ثقة جمال بلما�صي 

والذي كان يتابعه منذ المو�صم الما�صي، بو�صوف تاألق في المو�صم االأخير ب�صكل 

ملفت رفقة نادي وفاق �صطيف، قبل اأن يوقع مع �صركة »�صيتي فوتبال غروب« 

والتي �صتفتح له اأبواب العملق االإنجليزي مان�ص�صتر �صيتي، حال تاألقه في 

المرحلة المقبلة، وي�صار اإلى اأن محرز الجديد مثلما يلقب، �صبق له التواجد 

مع منتخب الخ�صر لل�صباب، ولكن التحدي �صيكون اأكبر هذه المرة بالن�صبة 

له مع االأكابر، كما �صيكون المدافع بدران اأمام فر�صة ال تعو�س من اأجل 

الح�صول على ثقة بلما�صي، والذي �صبق و اأن ا�صتدعاه ولكن تعر�صه 

للإ�صابة اأجبره على الغياب منذ اأ�صهر م�صت، و�صيعمل نجم الترجي 

التون�صي على اإظهار موؤهلته وقدرته على القيام بدور المحوري 

البديل للثنائي عي�صى ماندي وجمال الدين بلعمري عند 

اأنه اكت�صب خبرة كبيرة في  ال�صرورة، خا�صة و 

اأدغال اأفريقيا موؤخرا.

م.ق

بلوزداد  �سباب 

لعقيبة  اإدارة 
مه�جم  مع  تتع�قد 

بلجيكي 

اأم�س  اأول  بلوزداد،  �صباب  نادي  اأعلن 

البلجيكي  المهاجم  مع  تعاقده  الخمي�س، 

وقال   ،2023 �صيف  حتى  نجومبو،  مايكي 

على  ح�صابه  عبر  البلوزدادي،  النادي 

بلوزداد  �صباب  اإدارة  »تعلن  »في�صبوك«: 

فترة  خلل  للفريق  الثالثة  ال�صفقة  عن 

مهاجم  ب�صم  وذلك  ال�صيفي،  الميركاتو 

�صابقا،  للآمال  البلجيكي  الوطني  المنتخب 

مايكي نجومبو«، ووقع نجومبو، على عقد 

�صنوات،   3 مدته  البلوزدادي  الفريق  مع 

قادما من نادي »جو اآهيد اإيغلز« الهولندي، 

وخا�س  الثانية،  الدرجة  بدوري  النا�صط 

اأجنبية،  تجارب  عدة  عاما(،   25( نجومبو 

حيث �صبق له اللعب في العديد من الدوريات 

االأوروبية، على غرار األمانيا واإيطاليا.

اأيمن.ل

العام  الم�صرف  كيال  طارق  اأكد 

االأهلي  بالنادي  القدم  كرة  على 

ملف  باأن  اأم�س  اأول  ال�صعودي، 

يو�صف  الجزائري  الدولي  اللعب 

عمر  اأن  اإلى  م�صيرا  معقد،  بليلي 

وقال  الفريق،  مع  م�صتمر  ال�صومة 

تلفزيونية:  ت�صريحات  في  كيال 

»اللعبين نف�صياتهم جيدة وتح�صنت 

نعاني  زلنا  وما  ال�صابق،  عن 

الجماهير  ونعد  االإ�صابات،  من 

�صيحقق  الفريق  باأن  االأهلوية 

بال�صكل  و�صيظهر  المنتظرة  النتائج 

العام  الم�صرف  وتحدث  االأف�صل«، 

على كرة باالأهلي عن يو�صف بليلي، 

واللعب  معقد  بليلي  »ملف  قائل: 

لي  قال  المدرب  حتى  جدي،  غير 

ذلك، ونحن ال نريد العب باال�صم بل 

نحتاج العب قتالي يحرق الملعب«، 

م�صتفي�صة  درا�صة  »نحتاج  واأتم: 

المرحلة  في  االأهلي  يحتاجه  لما 

في  ن�صتعجل  اأن  نريد  وال  المقبلة، 

االآ�صيوية  القائمة  ورفعنا  التعاقد، 

وتت�صمن ال�صومة و�صاريت�س ومارين 

�صوزا  عودة  حالة  وفي  وليما، 

نم�صي  اأن  نحتاج  واالآن  �صي�صاف، 

�صعودي  طبيب  وا�صتقطبنا  العبين، 

ب�صكل موؤقت«.

م.ق

ت�سريحه من الفريق يتاأكد يوما بعد يوم 

الأهلي ال�ضعودي يبعد 
باليلي من القائمة الأ�ضيوية 

للمو�ضم القادم
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الريا�ضة
يعلن  »الزيو« قد 
�صفقة  ح�صم  عن 

�صليم  حممد 
االأ�صبوع  فار�س 

اجلاري
ح�صم نادي لت�صيو الإيطالي �صفقة التعاقد مع 

لعب  فار�س  محمد  الجزائري  الأي�صر  الظهير 

ال�صيفية  النتقالت  فترة  وذلك خالل  �صبال، 

الإيطالية  العا�صمة  نادي  الحالية.وي�صعى 

لتقوية �صفوفه بعدة لعبين في فترة النتقالت 

الن�صخة  في  لم�صاركته  ا�صتعدادا  ال�صيفية، 

القادمة من اأبطال اأوروبا وذلك للمرة الأولى 

ح�صوله  عقب  عاما،   13 ا�صتمر  غياب  بعد 

على المركز الرابع في الدوري الإيطالي خالل 

ديلو  »لغازيتا  �صحيفة  المن�صرم.  المو�صم 

بين  اتفاق  ح�صول  اأكدت  الإيطالية  �صبورت« 

لت�صيو و�صبال يق�صي بان�صمام فار�س لنادي 

�صي�صتفيد  �صفقة  في  الإيطالية،  العا�صمة 

يورو.ويملك  ماليين   10 بمبلغ  �صبال  منها 

في  كبيرة  خبرة  الطائر  الجزائري  الظهير 

�صارك  اأن  له  �صبق  حيث  الإيطالي،  الدوري 

في 58 مباراة بالم�صابقة، اأ�صهم خاللها في 6 

اأهداف ما بين �صناعة وت�صجيل. ولعب فار�س 

 2015 عامي  بين  فيرونا  هيال�س  �صفوف  في 

 2018 في  �صبال  اإلى  النتقال  قبل  و2018، 

44 مباراة �صجل خاللها  الذي �صارك معه في 

ثالثة اأهداف.وكان فار�س تعر�س لإ�صابة قوية 

الأخير،  المو�صم  خالل  الركبة  م�صتوى  على 

لفترة طويلة،  المناف�صات  اأجواء  عن  اأبعدته 

حيث اكتفى بالم�صاركة في 9 مباريات، بواقع 

الكرة  خبراء  دقيقة.ويطلق   472 لعب  وقت 

لقب  فار�س  على  اإيطاليا  في 

»غالم الجديد«، ن�صبة لمواطنه فوزي غالم، 

نجم نابولي، الذي فر�س نف�صه في فترة من 

قبل  اإيطاليا،  في  اأي�صر  ظهير  كاأبرز  الفترات 

اأن يتعر�س ل�صل�صلة من الإ�صابات اأبعدته عن 

فار�س  يكون  اأن  وينتظر  م�صتوياته.  اأف�صل 

بعد  لت�صيو  قمي�س  يحمل  عربي  لعب  رابع 

كيين،  و�صفيان  كونكو  عبدالله  المغربيان 

والجزائري مراد مغني.ويملك الظهير الأي�صر 

دولية،  مباريات   9 ر�صيده   في  الجزائري 

الحا�صل  »الخ�صر«  منتخب  قوام  �صمن  وكان 

التي  الأخيرة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  لقب  على 

اأقيمت في م�صر.

مهدي.ف

يواجه مناف�سة �سر�سة من عمالقة الربميريليغ

�صم  على  يعول  �صيتي  لي�صرت 
لتكرار  �صعيد بن رحمة يف حماولة 

حمرز �صيناريو 

يتجه نادي لي�صتر �صيتي لتقديم عر�س ر�صمي للدولي الجزائري �صعيد بن رحمة نجم 

برينتفورد الإنجليزي، بهدف �صمه ل�صفوفه خالل فترة النتقالت ال�صيفية الحالية.

ول يزال بن رحمة مرتبطا بعقد مع برينتفورد حتى �صيف 2022، وهو الذي تاألق في 

المو�صم الما�صي مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، واأ�صهم في �صعوده لنهائي 

المرحلة الفا�صلة الموؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.وك�صفت مجلة«فور فور تو«، ذات 

الم�صداقية الكبيرة في اإنجلترا، باأن الأيرلندي ال�صمالي برندان رودجرز مدرب لي�صتر 

ولـ3 اأ�صباب رئي�صية يريد تواجد الجناح الطائر بن رحمة في ت�صكيلته بداية من المو�صم 

الجديد.ويواجه لي�صتر مناف�صة مع و�صت هام ال�صاعي اأي�صا ل�صم الالعب وم�صتعد لتقديم 

عر�س قيمته 25 مليون جنيه اإ�صترليني للتعاقد مع الدولي الجزائري. ل يزال نادي 

لي�صتر عاجزا، لحد ال�صاعة عن تعوي�س الفراغ الرهيب الذي تركه الدولي الجزائري 

ريا�س محرز، بعد مو�صمين كاملين عن رحيله �صوب مان�ص�صتر �صيتي.هذا الأمر جعل 

اإدارة »الثعالب« تبحث بجدية فكرة التعاقد مع مواطنه بن رحمة، خا�صة اأنهما يمتلكان 

نف�س طريقة اللعب تقريبا.ف�صال عن ذلك، فاإن بن رحمة ي�صير على نف�س نهج محرز، 

وهو القدوم من الق�صم الثاني الفرن�صي، كاأ�صماء مجهولة، قبل النفجار �صريعا في دوري 

الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو ال�صيناريو الذي ياأمل لي�صتر في تكراره مع بن رحمة. من 

بين اأ�صباب رغبة لي�صتر في الظفر بخدمات �صعيد بن رحمة، تعود لعدم اقتناع رودجرز 

بالالعبين اللذين ين�صطان في مركز الجناح، وهما ديماري غراي واآيوزي بيريز .وف�صل 

غراي في فر�س نف�صه رغم الفر�س الكثيرة التي تح�صل عليها خالل ال�صنوات الثالث 

الما�صية، بينما ل يقدم بيريز م�صتويات ثابتة تتنا�صب مع الطموحات المتزايدة للنادي، 

في التناف�س على المراكز الأولى والذهاب بعيدا في المناف�صات الأوروبية. تعتبر 

الطريقة التكتيكية المعتدة من طرف رودجرز، �صببا ثالث يحفز لي�صتر، ل�صم �صعيد بن 

رحمة خالل ال�صيف الحالي، حيث اأن المدرب الأيرلندي ال�صمالي ومنذ و�صوله لتدريب 

»الثعالب« يركز كثيرا على �صرورة الحتفاظ بالكرة، وحرمان المناف�س منها، وهي نقطة 

تعتبر هواية الدولي الجزائري المف�صلة.ويعتبر بن رحمة قادرا على الإم�صاك بالكرة 

والمراوغة، مع تجنب ارتكاب المخالفات ب�صكل م�صتمر، مما يجعل منه خيارا مثاليا 

للي�صتر �صيتي، اإن عرف الجهاز الفني للفريق كيفية ا�صتغالل موهبته بال�صكل الأمثل.

اأيمن.ف

ف�سل عدم البقاء مع الريدز للح�سول على فر�سة 

اللعب با�ستمرار

يا�صر لعرو�صي يقرتب 
من برينتفورد

ذو  لعرو�صي  يا�صر  الالعب  بات 

جدا  قريب  الجزائرية  الأ�صول 

برينتفورد  نادي  في  التوقيع  من 

التحويالت  فترة  خالل  الإنجليزي 

ليفربول  نادي  قرار  بعد  الحالية 

التخلي عن خدماته.وح�صب �صحيفة 

»الديلي �صتار« فاإن فريق برينتفورد 

الأوفر حظا والأقرب ل�صم لعرو�صي 

�صاحب الـ19 �صنة، حيث يرى فيه 

الالعب الواعد والقادر على تفجير 

طاقاته في النادي المو�صم القادم.

فر�صة  منح  ليفربول  نادي  ورف�س 

اللعب للعرو�صي، وو�صع ا�صمه في 

قائمة الالعبين المعرو�صين للبيع، 

وهو  كلوب،  المدرب  من  بطلب 

برينتفورد  اإدارة  كثيرا  حم�س  ما 

ذو  الالعب.الالعب  مع  التعاقد 

المو�صم  خا�س  الجزائرية  الأ�صول 

كاأ�س  في  فقط  لقاءين  الفارط 

دقيقة.  171 ليفربول  مع  الرابطة 

العرو�صي بعقد مع  للتذكير يرتبط 

ليفربول لغاية �صيف 2021 وتبلغ 

اأورو  مليون   1.8 الت�صويقية  قيمته 

برينتفورد. بعد خطوات  على  وهو 

ي�صم  برينتفورد  فريق  اأن  ومعلوم 

في �صفوفه الجزائري المتاألق �صعيد 

لمغادر  بقوة  والمر�صح  رحمة  بن 

كان  برينتفورد  عن  الفريق.وف�صال 

اأخرى  عرو�صا  تلقى  قد  لعرو�صي 

في  الإنجليزية  الأندية  بع�س  من 

واأي�صا  بروميت�س  وي�صت  �صورة 

غير  ليدز،  نادي  الجديد  ال�صاعد 

ال�صوء  منح  رف�س  ليفربول،  اأن 

الجزائري  الالعب  لرحيل  الأخ�صر 

على  يح�صل  لم  ما  لعرو�صي  يا�صر 

مبلغ 2 مليون جنيه اأ�صترليني، ما 

جعل بع�س الفرق تبدي تحفظاتها 

خا�صة  ال�صفقة،  اإتمام  بخ�صو�س 

بداياته  في  مازال  الالعب  هذا  واأن 

لعرو�صي  الحترافية.وان�صم 

نادي  من  قادما  ليفربول  ل�صفوف 

لوهافر الفرن�صي عام 2017 بعدما 

برز كجناح اأي�صر، لكنه تحول اإلى 

فريق  اإلى  انتقاله  بعد  اأي�صر  ظهير 

المير�صي�صايد، وكان جزءا من فريق 

ليفربول الفائز بلقب كاأ�س التحاد 

النجليزي لل�صباب عام 2019.

خالدٍ.ر

مقابل مبلغ 10 ماليني اأورو وراتب �سنوي 1.5 مليون اأورو

الإيطايل  نابويل  فريق  اإدارة  توا�سل 

اأدام  اجلزائري  للنجم  خمرج  عن  البحث 

املا�سي  املو�سم  نهاية  يف  عاد  الذي  اأونا�س، 

على  واحد  ملو�سم  لعب  بعدما  للفريق 

بعد  الفرن�سي،  ني�س  مع  الإعارة  �سبيل 

عقده.ووفقًا  �سراء  بند  تفعيل  رف�سه 

فاإن  الإيطالية،  �سبورت«  »�سكاي  ل�سبكة 

الالعب  عقد  بيع  املرة  هذه  قرر  نابويل 

املقدمة  القرتاحات  ورف�س  نهائي  ب�سكل 

وهذا  ل�ستعارته،  اأخرى  اأندية  قبل  من 

لرغبته يف حتقيق عائد مايل هام، خا�سة 

الفريق  اأبرمها  التي  القيا�سية  ال�سفقة  مع 

الفرن�سي  ليل  مهاجم  ب�سم  ال�سيف  هذا 

اأن  ذاته  امل�سدر  اأو�سمني.واأكد  فيكتور 

طليعة  يف  يـاأتي  الإيطايل  كالياري  فريق 

ال�ساب،  الالعب  �سم  يف  الراغبة  الأندية 

اإدارة  رغبات  بتلبية  مطالبًا  �سيكون  لكنه 

 12 بدفع  ديالورينتي�س  اأوريليو  الرئي�س 

من  �سا�سولو  نادي  يظل  كما  يورو.  مليون 

بني الأندية الراغبة يف �سّم لعب بوردو 

العاجي  جنمه  بيع  حال  يف  لكن  ال�سابق، 

نادي  من  بدوره  املطلوب  بوغا،  جريميي 

بدفع  مطالبًا  �سيكون  الأخري  فاإن  نابويل، 

حال  يف  اأونا�س  بطاقة  مع  يورو  مليون   25
اآخر،  جانب  ال�سفقة.من  اإمتام  يف  رغبته 

ك�سف موقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل 

وجهة  اإنكلرتا  تكون  اأن  احتمال  عن 

هام،  وي�ست  اإىل  وحتديداً  اأونا�س،  اأدام 

وتعاقده  اأعماله  وكيل  تغيريه  مع  خا�سة 

املعروف  �سي�سوكو،  مو�سى  الفرن�سي  مع 

بعالقاته القوية مع اأندية »الربميريليغ«.

مهدي.ف

بعد نادي كالياري اليطايل 

ت�صعى  الربميريليغ  من  اأندية 
ونا�س اأدم  ل�صم 

الدويل  الالعب  �سهرة  قاد 

اإبراهيم  ال�سابق  اجلزائري 

لتجاوز  �سمك  فريقه  �سنيحي 

تدخل  التي  املواجهة  يف  الإتفاق 

الـ29 من الدوري  حل�ساب اجلولة 

ال�سعودي للمحرتفني انتهت بفوز 

رد.لعب  دون  بهدفني  �سمك 

كان  ال�سابق  العلمة  مولودية 

يف  لفريقه  الثاين  الهدف  وراء 

من  انطالقة  بعد  الـ63  الدقيقة 

و�سط امليدان ومتريرة على طبق 

اأن  لهدف.يذكر  ترجمها  لزميله 

راي�س وهاب مبوحلي قاد ت�سكيلة 

الإتفاق كما �سارك �سافعي وزغبة 

مباراة  يف  �سمك  فريق  جانب  من 

الأرا�سي  على  جزائرية  بنكهة 

ال�سعودية.

ق.م

مبوحلي عاد حلرا�سة عرين فريقه 

�ضمك يتفوق على االتفاق بح�ضور 
الرباعي اجلزائري

الالعب يعد بتقدمي مو�سم كبري

ي�صرع يف  نوفل خا�صف 
فريقه  مع  التدربيات 

تونديال  اجلديد 
الربتغايل

تدرب الالعب الدولي الجزائري 

فريقه  مع  خا�صف«  »نوفل 

البرتغالي. »تونديال«  الجديد 

الظهير الأي�صر الجزائري تدرب 

ب�صفة عادية و�صارك في مباراة 

مدربه  اأنظار  تحت  تطبيقية 

والطاقم الفني لفريقه الجديد.

وكان نادي تونديال، المناف�س 

في الدوري البرتغالي، قد اعلن 

الجزائري  المدافع  مع  تعاقده 

وان�صم  خا�صف،  نوفل  ال�صاب 

الظهير  عاما(   22( خا�صف 

الوطني  للمنتخب  الأي�صر 

عاما،   23 تحت  الجزائري، 

قادما  البرتغالي،  النادي  اإلى 

من بوردو الفرن�صي، الذي لعب 

له على �صبيل الإعارة لـ6 اأ�صهر، 

وقبل النتقال اإلى بوردو، لعب 

خا�صف في �صفوف ن�صر ح�صين 

الجزائري  الالعب  وعبر  داي، 

للنادي  بالنتقال  �صعادته  عن 

موقع  عبر  وقال  البرتغالي، 

الفريق على الإنترنت: »تونديال 

وهو  التنظيم  جيد  فريق 

الدوري  في  عام  كل  في  يتطور 

اأ�صتطيع  ما  الأول،  البرتغالي 

ق�صارى  �صاأبذل  اإنني  هو  قوله 

نتائج  اأف�صل  لتحقيق  جهدي 

ممكنة«.

اأني�س.ل



بعدما كان هذا الن�شاط حكرا على الرجال فقط

»لقمة �لعي�ش« تدفع ن�ساء �إىل 
�لتجارة يف �لأ�سو�ق �ل�سعبية

البيوت  ربات  تالحظ  احيانا 

وجود بقع على ال�سطح الداخلي 

هذه  �ستيل  اال�ستانل�س  الواين 

البقع ال�سوداء ال يجب ان تكون 

يف انية اال�ستنلي�س �ستيل االأ�سلية 

التي ال حتتوي على معادن اخرى 

عنه  الك�سف  يجب  وجد  ان  و 

باختبار ب�سيط يف املنزل.

على  ليمونة  بفرك  ذلك  و 

كاملة  ليلة  تركه  و  ال�سطح 

وجود  الحظنا  اذا  ذلك  بعد  و 

لون  او تغري يف  �سوداء  بودرة 

اأو  االأ�سود  اللون  اىل  الفجوة 

حتتوي  فهي  غامق   الرمادي 

االأكل  مع  تفاعلت  معادن   على 

و  فووورا  منها  التخل�س  يجب 

اذا مل يتغري اللون فهي الزالت 

احلام�سي  غري  للأكل  �ساحلة 

منها  التخل�س  يجب  لكن  فقط 

النها  �سنة  اىل  �سهور   6 خل�س 

قابلة للتفاعل مع االأكل.

ما عالج برودة �لأطر�ف
ًة يف ف�شل ال�شتاء؛ حيث تكون هذه  يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من برودة يف الأطراف خا�شّ

الأطراف عر�شة ب�شكل كبري للهواء البارد اّلذي يوؤّدي اإىل تغرّي لون هذه الأطراف اإىل اللون 

الأزرق اأو اللون الأبي�ص مثل القدمني واليدين، والإح�شا�ص بوجٍع واأمل فيهما، وقد يتبع م�شكلة 

الربودة يف الأطراف حدوث تنميٍل يف الأطراف امل�شابة، وقد ي�شحبها قرح وبثور يف الأطراف 

امل�شابة بالربودة.

اأ�شباب برودة الأطراف :

الإ�شابة مبر�ص ال�شّكري. 

الإ�شابة بال�شمنة املفرطة. 

الإ�شراف يف التدخني. 

الإ�شابة بربودة الأطراف نتيجة تناول بع�ص الأدوية اّلتي تكون من الأعرا�ص اجلانبّية امل�شّببة 

لها. 

الإ�شابة بالتوتر النف�شي. 

حدوث ت�شّلب يف ال�شرايني. الإ�شابة بالروماتيزم واأمرا�شه. 

خلل وق�شور يف الدورة الدموية الطرفية.

 الأنيميا. 

ق�شر يف عمل الغّدة الدرقية.

الطرق املّتبعة لعالج برودة الأطراف جتّنب اجللو�ص فرتات طويلة اأو الوقوف اأي�شًا لفرتات 

طويلة؛ لأّن ذلك يعمل على اإعاقة حركة الدم يف الأطراف وعدم اإي�شال الدم ب�شكل �شحيح اإىل 

جميع الأجزاء. 

القيام بعملّية تدليك لالأطراف امل�شابة بالربودة مثل القدمني واليدين ملّدة ل تقل عن خم�ص 

ع�شرة دقيقة يف اليوم، ويجب اّتباع هذه الطريقة ب�شكٍل يومّي. احلفاظ على ممار�شة التمارين 

الريا�شّية ب�شكل يومي ملدة ل تقل عن ن�شف �شاعة لأّنها تعمل على تن�شيط الدورة الدموية 

وحتريك الدم يف جميع اأجزاء اجل�شم وميكن ممار�شة ريا�شة امل�شي ال�شريع فهي تفي بالغر�ص. 

الإكثار من تناول امل�شروبات الدافئة والأغذية التي متّد اجل�شم بالفيتامينات والطاقة الالزمة 

له يف اليوم؛ فهي تعمل على تدفئة اجل�شم وحمايته من الربودة خا�شة الأطراف.

 القيام بزيارة الطبيب اإذا مل يكن �شبب برودة الأطراف ف�شل ال�شتاء؛ لأّن ذلك قد يدّل على 

وجود اأمرا�ٍص خطرية يجب ك�شفها وفح�شها من دون حدوث اأي م�شاعفات. 

املحافظة على الوزن املنا�شب والتخّل�ص من الوزن الزائد. 

جتنب ارتداء الكعب العايل والبتعاد عن لب�ص الأحذية 

واجلوارب ال�شّيقة. البتعاد عن التدخني. 

القيام بو�شع القدمني يف حّمام من املاء ال�شاخن ملّدة 

دقيقتني، ثّم و�شعها يف حّمام ماء بارد مّدة دقيقتني 

اإ�شافيتني، ثّم اإعادة القدمني اإىل حّمام املاء ال�شاخن 

جمّدداً، وتعّد هذه الطريقة فّعالة جداً لأنها تعمل على 

تن�شيط الدورة الدموية ب�شكل كبري و�شريع. 

تناول الأطعمة التي حتتوي على فيتامني )ج( وفيتامني 

)ب( عن طريق تناول الأطعمة وامل�شروبات التي حتتوي 

على هذه الفيتامينات مثل: الربتقال وع�شريه، والليمون 

وع�شريه، والفليفلة امللّونة باأنواعها، اأو عن طريق تناول 

املكّمالت الغذائّية والأدوية اّلتي حتتوي على هذه 

الفيتامينات اّلتي تعمل على حماية القلب.

تدابير منزلية

يقت�رص  الن�ساط  هذا  كان  اأن  بعد 

اأن  اإال  اخل�سن،  اجلن�س  فئة  على 

ذلك مل يثن بع�س الن�ساء عن رفع 

التحدي وخو�س جتربة البيع يف 

االأ�سواق، على الرغم من املخاطر 

والنظرة  بهن  ترتب�س  التي 

»مروة«  تلحقهن.  التي  الدونية 

الباب  من  التجارة  عامل  دخلت 

بيعها  خلل  من  وهذا  الوا�سع، 

ومزهريات  البل�ستيكية  للأزهار 

�رصقي  الرويبة،  اأ�سواق  باأحد 

دخولها  اإن  تقول  العا�سمة، 

احلاجة  �سببه  كان  العامل  هذا 

تعاين  كانت  الذي  واحلرمان 

وفاة  بعد  ال�سغرية  عائلتها  منه 

زوجها، باالإ�سافة اإىل تخلي اأهل 

والدها  قدرة  وعدم  عنها  زوجها 

على االإنفاق عليها هي واأوالدها، 

العمل،  بهذا  تخجل  ال  وهي 

هذه  يف  ترى  هي  بالعك�س  بل 

والأوالدها،  لها  �سرتة  التجارة 

امل�ساعدة  طلب  من  تقيها  واأنها 

من الغري.

يف  �سيدة  وهي  �سفية،  اأما   

يف  وجدناها  الرابع،  عقدها 

تبيع  بالعا�سمة  االأ�سواق  اأحد 

خمتلف اأنواع احللويات اخلا�سة 

متكنها  عدم  اإن  تقول  باالأطفال. 

واإغلق  عمل  من�سب  اإيجاد  من 

الذي  هو  اأمامها  االأبواب  جميع 

يف  احللوى  بيع  اإىل  دفعها 

طلقها  بعد  فمبا�رصة  االأ�سواق، 

عن  تبحث  اأ�سبحت  زوجها  من 

العمل وطرقت جميع االأبواب من 

ولو  وظيفة،  على  احل�سول  اأجل 

جميع  وجدت  اأنها  اإال  كمنظفة، 

وجهها،  يف  مو�سدة  االأبواب 

يف  البيع  تقرر  جعلها  ما  وهذا 

االأ�سواق. 

اأبناءها  اإن  حمدثتنا  وتقول 

الثلثة الذين حرمهم والدهم من 

اأب�سط �سيء وهو االإنفاق عليهم، 

زادها عزمية واإ�رصارا على العمل 

بالك�سب  عليهم  االإنفاق  اأجل  من 

احللل.

دزيت باب احلبيب دفة على دفة فرا�شو من حرير 

نرقد وندفا، بوقالو من ذهب ن�شرب ل نروى،وكالمو 

من ع�شل غري ن�شمع ن�شفى. 

�أعقد 

و�أنوي

�إذ� لحظتم هذه �لبقع د�خل 
�أو�ين �ل�ستانل�ش فيجب �أن 

تقومو� بهذ� �لختبار فووور�

معلومات طبية

هـــل تعـــــلم

ي�شل طول الأوعية الّدموّية يف 

ج�شم الإن�شان -عند مّدها-اإىل 

اأكرث من 60.000 ميل.

دفعت الظروف ال�شعبة والبحث عن لقمة العي�ص بع�ص الن�شاء يف اجلزائر خلو�ص جتارب من نوع 

خا�ص، ويدخلن حتى عامل التجارة يف الأ�شواق ال�شعبية، اأمام �شح املنا�شب 

الإدارية لبع�شهن، متحديات بذلك نظرة املجتمع واملهم توفري قوت باحلالل.
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2050، �سيتجاوز عدد �سّكان العامل ت�سعة مليارات  بحلول عام 

عّما   70% بن�سبة  للطعام  ا�ستهالكهم  ارتفاع  يفر�ض  ما  ن�سمة، 

املحا�سيل  من  مزيد  اإنتاج  يتطّلب  ما  وهو  اليوم،  عليها  هي 

التطّور  من  باال�ستفادة  احلبوب،  من  خا�سة  الغذائية، 

للزراعة.  جديدة  اأرا�ٍض  ا�ست�سالح  يوؤّهل  الذي  التكنولوجي 

تهم  اأن جميع الب�سر �سيح�سلون على ح�سّ لكن، هل يعني ذلك 

من الغذاء؟

ر �سلبي طاملا ظلت  اإىل ت�سُوّ املتوّقعة تقود بال�سرورة  االإجابة 

و�سطاء  وجود  وا�ستمّر  واجلنوب،  ال�سمال  بني  تّت�سع  الفجوة 

على  وي�سيطرون  الب�سر،  على  االأطعمة  توزيع  يحتكرون 

يف  ويتحّكمون  اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات  من  جمموعة 

االأمن الغذائي العاملي.

اإجابًة  �سنجد  �سوؤال  املو�سوع؟  هذا  الفنون  تتناول  كيف  لكن 

عن  حديثًا  �سدر  الذي  الغذاء«،  »�سيا�سة  كتاب  يف  عنه 

يف   Delfina دلفينا«  و«موؤ�ّس�سة  �ستريتبريغ«  »من�سورات 

تواجه  التي  الطريقة  على  ال�سوء  العمل  ُيلقي  اإذ  لندن؛ 

درا�سات  خالل  من  باالأغذية،  املتعلقة  الق�سايا  الفنون  بها 

ومهند�سون  وفّنانون  اأنرثبولوجّيون  و�سعها  الت  وتاأُمّ

زراعّيون ونا�سطون، اإىل جانب مقابالت مع عدٍد منهم.

بوروز  داين  من  كّل  حّرره  الذي  الكتاب،  مقّدمة  ت�سري 

غد  م�ساء  من  ال�سابعة  يف  اإطالقه  و�سيجري  �سيزر،  واإيرون 

�سهد  املا�سي  العقد  اأن  اإىل  دلفينا«،  »موؤ�س�سة  يف  االإثنني 

تكاثراً للفّنانني والتجّمعات الفنية التي ت�ستجوب ال�سيا�سة 

وا�ستهالكه،  وتوزيعه  الغذاء  الإنتاج  العاملية  واالأخالقيات 

الغذائية،  املواد  ل�سناعة  ال�سركات  واحتكار  العاملية  التجارة  انتقاد  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�ستند  والتي 

واأدبيات احلركات االجتماعية النا�سئة التي تهدف اإىل جعل ال�سيادة الغذائية منوذجًا يجري ن�سره من 

اأجل حماربة اجلوع.

االجتماعي،  التنظيم  على  وتاأثريها  واملحلية،  العاملية  الغذاء  لنظم  التحتية  البنية  املوؤّلفون  يتناول 

والعلوم  وال�سيا�سة  وال�سحة  والبيئة  واملناخ  االأولية  املوارد  وا�ستدامة  الغذاء  الأزمة  والبدائل  واحللول 

والتنّوع البيولوجي والهوية واملجتمع.

التي  غوردو  مولينو�ض  اأ�سون�سيون  االإ�سبانية  الفنانة  مع  اأحدها  احلوارات،  من  عدداً  الكتاب  يت�سّمن 

»موؤ�س�سة  تنّظمها  فنية  ومعار�ض  اإقامات  �سل�سلة  �سمن  امللكية«  نزع  بوا�سطة  »تراكم  معر�سها  اأقامت 

دلفينا« منذ عام 2014 حتت عنوان »�سيا�سة الغذاء«، والتي ت�سعى اإىل ا�ستك�ساف مفاهيم االأكل والطبخ 

كو�سيلة ال�ستيعاب االأحداث املعّقدة وا�ستجواب الق�سايا الراهنة، ابتداًء بالعوملة وانتهاًء بالنفايات.

نظام  يف  الكامنة  امل�ساواة  عدم  اأوجه  تعك�ض  اآرت  وفيديو  و�سرياميك  جتهيز  اأعمال  الفنانة  قّدمت 

ومن  الغذائية؟  املواد  اأ�سعار  يقّرر  الذي  َمن  مثل:  ت�ساوؤالت  عن  لالإجابة  حماولة  يف  العاملي،  االأغذية 

امللكيات الزراعية ب�سكل م�سطرد لدى  اإىل تراكم  اإنتاجها توزيعها؟ م�سريًة  اأماكن  اإىل  ميكنه الو�سول 

ن�سبة قليلة من االأثرياء.

اإفقار  اإىل  توؤّدي  م�ستمّرة  اإزاحة  عملية  �سمن  القائم  اال�ستغالل  زاوية  من  امل�ساألة  غوردو  تطرح  ال 

بو�سفه  الريف،  اإليه  يتعّر�ض  الذي  التهمي�ض  م�ساألة  اأي�سًا  تناق�ض  بل  املجتمعات،  يف  عديدة  �سرائح 

م�سدراً اأ�سا�سيًا الإنتاج ثقافة الغذاء وتطّورها عرب التاريخ.

ت�سرتك طروحات الفنانة مع مقاالت اأخرى يف الكتاب، ترّكز على اأن ق�سايا الغذاء تاأخذ مزيداً من 

التعقيد يف ظّل خ�سخ�سة موارد الري، وحرب البذور مبا متّثله من �سراع �سر�ض بني الدول والقوى 

املهيمنة عليها، وعدم قدرة منتجي الغذاء ال�سغار واملتو�ّسطني على اال�ستمرار يف املناف�سة، وو�سواًل 

اإىل تاأثري م�ساألة اجلندر على م�ستقبل املجاعات يف العامل.

»�صيا�صة الغذاء«: العامل عرب �صحن الطعام
»النجمة الزهراء وكنوزها«: ق�صر البارون

 يف عزلته
لزائري  رئي�سياً  مق�سداً  بو�سعيد  �سيدي  بلدة  متّثل 

التي  املحطات  اأبرز  من  ولعّل  العا�سمة،  تون�ض 

ديرالجنيه  البارون  ق�سر  هوؤالء  عندها  يقف 

�سنوات  منذ  ُيعرف  بات  والذي   ،)1932  -  1872(

ملكيته  عادت  اأن  بعد  الزهراء«،  النجمة  بـ«ق�سر 

كمتحف  تخ�سي�سه  وجرى  التون�سية  اإىل الدولة 

اأّن البارون  لالآالت املو�سيقية العربية، على خلفية 

النواة  جمع  وقد  مو�سيقياً،  موؤّرخاً  كان  الفرن�سي 

االأوىل ملقتنيات املتحف.

املتحَف  الزّواُر  يعترب  اأن  النادر  من  لي�ض  اأنه  غري 

باخل�سو�سية  مقارنًة  ثانوياً  اأمراً  ومقتنياته 

االأول  عاملني:  ا�ستلهمت  التي  للق�سر  املعمارية 

قّمة  يف  البلدة  منحدر بني  يف  يقع  حيث  ت�ساري�سي؛ 

جبل، والبحر يف اأ�سفله، وبني هذين العن�سرين يقّدم 

الق�سر م�سهداً مفتوحاً على كامل خليج تون�ض.

املعمارية  الروح  ا�ستلهام  فهو  الثاين،  العامل  اأّما 

ل�سيدي بو�سعيد يف ت�سييد الق�سر، وهي روح ال تتعّلق 

بجعل  اأي�ساً  بل  واالألوان،  والزخرفة  بالهند�سة  فقط 

يومي  م�سار  على  يقوم  احلياة  من  لنوع  ف�ساًء  املبنى 

هادئ مكّر�ض للتاأّمل والكتابة والبحث والر�سم، وهي 

ميار�سها،  ديرالجنيه  البارون  كان  التي  الن�ساطات 

وقد اأ�سبحت بعده من »عادات �سيدي بو�سعيد«، حيث 

للتاأّمل  املت�سّوفني  مق�سد  كانت  التي  البلدة  �ستتحّول 

للفّنانني  مق�سد  اإىل  تون�ض،  مدينة  �سجيج  عن  بعيداً 

ب�سرية  تركيبات  على  يقفون  حيث  الت�سكيلّيني؛ 

فريدة تتيحها البلدة.

االأخرية،  ال�سنوات  يف  بريقه  من  �سيئاً  بالتدريج  فقد  قد  املعلم  باأّن   - احل�سرة  من  ب�سيء   - القول  ميكن 

والتوظيف  جهة،  من  فيه  املبالغ  ال�سياحي  التوظيف  ب�سبب  بو�سعيد،  �سيدي  جممل  على  ي�سري  ما  وهو 

االإداري للمبنى؛ حيث حتت�سن ردهاته اأي�ساً »مركز املو�سيقى العربية واملتو�ّسطية« التابع لوزارة الثقافة 

ما  بالطبع  للزّوار  متاحة  غري  وهي  املوّظفني  ملكاتب  مكّر�سة  ردهاته  من  الكثري  من  يجعل  ما  التون�سية، 

يجعل كل زيارة للق�سر منقو�سة.

رودولف  البارون  بق�سر  الفنية  والقطع  االأعمال  بكنوزها:  تبوح  الزهراء  »النجمة  كتاب  يكون  قد 

اإ�سهار قّدمه  اأم�ض اجلمعة يف الق�سر خالل حفل  اأّول  اإطالقه  ديرلنجي يف �سيدي بو�سعيد«، الذي جرى 

الكاتب وال�ساعر التون�سي علي اللواتي، حماولًة لتجاوز هذا الطم�ض، حيث ي�سيء موؤّلفه منري الهنتاتي، 

2014، ما يحتويه املبنى من تفا�سيل قّلما  اإىل   1995 وهو املحافظ ال�سابق لـ »ق�سر النجمة الزهراء« بني 

اأ�سياء كثرية من املقتنيات والديكورات ومقاطع من  ينتبه لها الزائرون، كما يحيط القارَئ علماً بتاريخ 

حياة البارون ديالجنيه.

يقوم العمل باالأ�سا�ض على الفوتوغرافيا؛ اإذ يحتوي على 185 �سورة التقطها كل من �سالح جابر وفرا�ض 

بن خليفة، اإ�سافة اإىل املوؤّلف نف�سه، علماً اأن الكتاب الذي مل ي�سدر عن دار ن�سر واإمنا عن »ق�سر النجمة 

ي�ستهدفهم  الذين  القّراء  عن  وا�سحًة  فكرًة  يعطي  خيار  وهو  االإنكليزية،  باللغة  مكتوب  الزهراء«، 

الكتاب، وهم بالتاأكيد من ال�سّياح. لكن، اأمل يكن حرياً اأن ُيرَفق الن�ض االإنكليزي برتجمة عربية، حتى 

من باب االعرتاف باأحقية الزائر املحّلي يف االطالع على املعلم على قدم امل�ساواة مع ال�سائح االأجنبي؟

كافكا.. مئة عام على »ر�صالة اإىل الوالد«
بلغت   ،2019 نوفمرب  الثاين/  ت�سرين  من  العا�سر  عامها اليوم،   )1924  -  1883( كافكا  فرانز  لـ  الوالد«  اإىل  مئة »ر�سالة  ميالدها  بدء  بلغ  اأكرب:  بدّقة  والكمال.  بالتمام  واأنهاها املئة  بكتابتها  كافكا  بداأ  اليوم  هذا  مثل  يف  اإذ  ال�سهر عام؛  من  والع�سرين  الرابع  يف  اأي  يومًا؛  ع�سر  اأربعة  بعد 

�سفحات. نف�سه.  103 على  اأ�سود  رفيع  حرب  بقلم  يده  بخط  اأرباع كتبها  ثالثة  بعد  اجلديدة  بالتقنيات  ت�سويرها  جاء  ال�ساد�سة القرن من كتابتها ت�سويراً ناجحًا ب�سكل فائق. كان كافكا، لذا  يف  جداً،  الطويلة  هذه الر�سالة  كتب  الر�سالة والثالثني من عمره، ووالُده يف ال�سابعة وال�سّتني.حني  اأخذ ماك�ض برود  عام بعد رحيل �ساحب »املحاكمة«،  ويف  اأهله.  منزل  يف  كافكا  من غرفة  اأخرى  1953، اأي بعد كتابتها باأربعة وثالثني عامًا، ن�سرها الأّول واأوراقًا 
يف مرة، لكن لي�ض بكاملها. كامبي«  اأوند  »هوفمان  ن�سر  دار  ا�سرتت  اإىل الحقًا   1984 عام  يف  وقّدمتها  الر�سالة  خمطوطة  اإعارة هامبورغ  كهبة  مارباخ  مدينة  يف  االأملاين«  االأدب  جلمع »اأر�سيف  �ض  املخ�سّ اخلالدين«  »متحف  يف  وُحفظت  يف دائمة.  االأملانية  باللغة  املكتوبة  االأدبية  االآثار  ف الباحثني واملوؤرخني من اأجل تقييمها الع�سر احلديث. والهدف من ذلك هو و�سع هذه الوثيقة خمطوطات  املهّمة حتت ت�سُرّ

اأ�سود. علميًا. كّتان  بقما�ض  مك�سوة  م�سّطحة  طويلة  انثنت علبة  اأوراقها،  ا�سفّرت  اأ�سلية  خمطوطة  فتجد  وقعت تفتحها،  اأو  طفيف،  متّزٌق  ثانيًة  اأ�ساب  اأو  اإحداها،  زاوية 

هذه  لي�ست  ال،  حرب.  نقطة  ثالثة  على 
ّورت ب�سكل فّني متقن. املخطوطة هي االأ�سل نف�سه، بل هي �سورة طبق االأ�سل �سُ

على  بل  كتاب،  �سكل  على  لي�ض  املاألوفة.  غري  الطريقة  بهذه  الوالد«  اإىل  »ر�سالة  ُن�سرت   ،1986 عام  يف 

واإىل  كافكا.  يد  بخط  االأ�سلية  للمخطوطة  �سوراً  حتوي  ورقات  وثالث  مئة  عددها  يبلغ  منف�سلة  اأوراق 

والنا�سر  الكاتب  اأعّدها  درا�سة  ي�سّم  مطبوع  �سغري  كتاب  من  ن�سخٌة  اجلميلة  العلبة  يف  ُو�سعت  جانبها 

 700 اإذ كان ثمن الن�سخة الواحدة منها يبلغ  اأونزلد. لكن عيب هذه الطبعة/ العلبة كان ثمنها،  يواخيم 
مارك اأملاين )350 يورو(.

يف عام 1994، �سدرت هذه الطبعة الفاخرة على �سكل كتاب يتاأّلف من ثالثة اأق�سام. ي�سّم الق�سم االأول 

ال�سفحات  هذه  ن�ض  الثاين  الق�سم  وي�سم  كافكا.  يد  بخط  والثالث  املئة  لل�سفحات  االأ�سل  طبق  �سوراً 

اأونزلد.  و�سعها  التي  الدرا�سة  ن�ض  هو  الثالث  والق�سم  ال�سور.  عن  حرفيًا  نقاًل  عادية  طباعة  238 �سفحة من القطع الكبري.مطبوعًا  ويبلغ عدد �سفحات الكتاب 

»الوالد االأعز، �ساألَتني مّرًة، موؤّخراً، ملاذا اأّدعي اأنني اأخاف منك. ومل اأعرف، كالعادة، اأن اأجيبك ب�سيء؛ 

اخلوف  هذا  تعليل  الأن  اأخرى  جهة  ومن  اأمامك،  اأ�ست�سعره  الذي  نف�سه،  اخلوف  هذا  ب�سبب  جهة  من 

يتطّلب تفا�سيل اأكرث مما اأ�ستطيع اأن اأجّمعه اإىل حّد ما يف الكالم. وعندما اأحاول هنا اأن اأجيبك كتابًة، 

اأي�سًا،  الكتابة  يف  اإزاءك  يعيقني   - ونتائجه   - اخلوف  الأن  وذلك  النق�ض،  كل  ناق�سًا  اإال  االأمر  يكون  فلن 

والأن حجم املو�سوع يتجاوز ذاكرتي وعقلي كثرياً«.هكذا يبداأ كافكا »ر�سالة اإىل الوالد« وكاأنه يقول على 

اإمرباطور  يوزف  فرانز  واأنا  �سخمة.  ح�سرة  فاأنت  اأ�ساء،  كما  تعمل  مل  اإذا  كافكا  هرمان  اأنا  االأب:  ل�سان 

اأن امن�ساخ غريغور �سام�سا اإىل ح�سرة مل  اأن نفهم كيف  اإذا عار�ستني، فاأنت جرثومة. هنا ميكن  النم�سا 

وال  خياليًا  لي�ض  كافكا:  اأدب  هو  هكذا  والده.  فم  من  كافكا  ا�ستقاه  واقعًا  كان  بل  خيااًل،  وال  حلمًا  كابو�سيًا، بل واقعيًا. ي�سف الواقع عرب �سور �سعرية.يكن 

طبعًا اأراد التاجر االأّمّي اأن يوّرث متجره الناجح اإىل ابنه الوحيد ليعمل على اإجناحه اأكرث. هنا ا�سطدم 

»ر�سالة  فن�ساأت  احلرية.  وعامل  القمع  عامل  الفن.  وعامل  البورجوازية  احلياة  عامل  يلتقيان.  ال  اإىل الوالد« وغريها من اآثار اأدبية خالدة.عامَلان 

»ِحكامة«: م�صاحة تفكري 
يف الإدارة وال�صيا�صات 

العامة
تطوير  الغرب  يف  ال�سناعية  الثورة  فر�ست 

من  االقت�سادي  التحّول  مع  يتالءم  مبا  االإدارة 

وهو  ال�سناعي،  القطاع  اإىل  الزراعي  القطاع 

املتغرّيات  تنا�سب  روؤى  و�سع  اجتاه  يف  دفع  ما 

معها  التعامل  جمديًا  يعد  مل  التي  اجلديدة، 

بروؤى واأ�ساليب بائدة.

البحث  خ�سع  عام،  مائتي  يقارب  ما  خالل 

با�سطدامه  تتعّلق  عديدة  اللتبا�سات  االإداري 

بع�سها  يزال  ال  التي  احلكومات،  مع  اأحيانًا 

احلالة  لكن  عليه،  االإنفاق  من  مزيداً  ميانع 

ممار�سة  نتيجة  تعقيداً  اأ�سد  تبدو  العربية 

يجعل  القرار،  ل�سناعة  اأكرب  احتكاراً  ال�سلطة 

التخطيط  يف  لها  ب�سركاء  القبول  ال�سعوبة  من 

ال�سيا�سات. وبناء 

»االإدارة  جمايل  يف  جديدة  دورية  »حكامة« 

العامة« و«ال�سيا�سات العامة«، اأعلن عن اإطالقها 

ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  »املركز  موؤخراً 

العليا«،  للدرا�سات  الدوحة  و«معهد  ال�سيا�سات« 

حيث �سي�سدر العدد االأول منها �سيف عام 2020.

اأجل »خدمة جمهورها يف املجتمع االأكادميي  اإيقاع �سدور املجلة مرتني يف ال�سنة، من  �سيكون 

وتنفيذها،  ال�سيا�سات  و�سنع  احلكم  مبجال  املعنيني  من  االأو�سع  الدائرة  وكذلك  والبحثي، 

اأم  فيها،  والعاملني  وم�سوؤوليها  الدولة  نخبة  من  اأكانوا  �سواء  للدولة،  العامة  املوؤ�س�سات  واإدارة 

من موؤ�س�سات املجتمع املدين التي يرتبط جمال اهتمامها مبنحى من نواحي ال�سيا�سات العامة«، 

بح�سب بيان املركز.

ت�سّد الدورية التي تديرها هيئة حترير اخت�سا�سية، ف�ساًل عن هيئة ا�ست�سارية ت�سرف على 

االأنظمة  ارتهان  نتيجة  البحثي  املجال  هذا  اإىل  االلتفات  عدم  خّلفها  معرفية  فجوة  اأعمالها، 

واآليات  با�سرتاتيجية  التفكري  وغياب  غربية،  لنماذج  العربية  البلدان  معظم  يف  االإدارية 

م�ستقلة الإدارة املوؤ�س�سات العامة.

العربي  »املركز  ي�سدرها  التي  ال�ساد�سة  املحّكمة  العلمية  الدورية  »حكامة«  بذلك  �ستكون 

على  تقوم  العربية  للمجتمعات  نه�سوية  لروؤية  تبّنيه  �سمن  ال�سيا�سات«  ودرا�سة  لالأبحاث 

تعتمد  وخارجيًا.  داخليًا  املجتمعات  هذه  تواجهها  التي  واالإ�سكاليات  للق�سايا  ال�سامل  الفهم 

بحوثًا  تن�سر  وهي  املحّكمة،  العلمية  للدوريات  واملو�سوعية  ال�سكلية  املوا�سفات  الدورية 

الن�سر  واأخالقيات  التحكيم  قواعد  اإىل  جميعها  تخ�سع  نقدية،  ومراجعات  �سيا�سات  واأوراق 

التي يتبناها املركز.

قوة  »باعتبارها  االإطار  هذا  يف  ُتطرح  »ِحكامة«  اأن  اإىل  للمجلة  املرجعية  الورقة  وت�سري 

ال�سيا�سية  االأركان  ي�ستعيد  مبا  عربيًا  العقل  حدود  تو�سيع  غايتها  جديدة  فكري  دفع 

واالجتماعية لالإدارة وال�سيا�سات العامة، وم�ساحة للتفكري والنقا�ض العلمي حول ما ينبغي 

لنظم احلكم العربية، بقيمها وموؤ�س�ساتها واأجهزتها و�سيا�ساتها، اأن تقوم به وتنه�ض اإليه من 

اأجل نقل املجتمعات العربية اإىل جمتمعات حديثة �سيا�سيًا وعادلة اجتماعيًا«.

�سيا�سات ميكن  واأوراق  املحكمة،  البحوث  التالية:  االأق�سام  اأن تت�سّمن »ِحكامة«  املقرر  ومن 
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العامني  الأمناء  ملوؤمتر  البيان اخلتامي  خمرجات  • القانوع: جاهزون لإجناح 

اجتماع الأمناء »تاريخي« ويوؤ�س�س ملرحلة الوحدة وال�سراكة ال�سيا�سية

تفعيل  على  تتفق  الفل�سطينية  الف�سائل 
االنق�سام واإنهاء  ال�ساملة«  ال�سعبية  »المقاومة 

ر�صدها: ق. د

اأجمع حمللون �سيا�سيون، على اأن اجتماع الأمناء العامني الذي ُعقد موؤخرا مب�ساركة جميع الف�سائل 
الفل�سطينية، »خطوة مهمة« على طريق حتقيق الوحدة الوطنية وال�سراكة ال�سيا�سية خالل املرحلة القادمة، 

وراأى املحللون خالل اأحاديث منف�سلة مع ال�سحافة الفل�سطينية اأن هذا الجتماع قد يكون مقدمة لإعادة 
اإ�سالح منظمة التحرير الفل�سطينية، بحيث جتمع كل الف�سائل مبا فيها حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي.

األقى اأمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، �صائب عريقات، 

كلمة يف م�ؤمتر املركز الفل�صطيني الأبحاث ال�صيا�صات والدرا�صات اال�صرتاتيجية 

)م�صارات(، الذي عقد ي�مي 21 و22 من ال�صهر املا�صي )اأغ�صط�س/ اآب(. وقبله 

ال�زراء  جمل�س  يف  اال�صرتاتيجية  ال�ص�ؤون  وحدة  رئي�س  �صارك  �صهر،  بنح� 

والتطبيع  »ال�صم  بعن�ان  ندوة  يف  بكلمة  عزم،  جميل  اأحمد  الفل�صطيني، 

واالأبارتهايد«، نظمها املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، بالتعاون 

مع مكتبة االأر�صيف يف عّمان. ومن متابعتي امل�صاركتني، خالطني �صك ق�ي باأن 

بع�س كبار م�ص�ؤويل ال�صلطه الفل�صطينية اإما اأنهم يعي�ص�ن يف عامل افرتا�صي، 

اأو اأنني الذي اأعي�س يف ذلك العامل. 

وخيانة  ق�ية  و�رسبة  غادرة  طعنة  االإ�رسائيلي  االإماراتي  االتفاق  بدايًة، 

ق�مية، اإاّل اأنه يجب االإقرار باأن اتفاقية اأو�صل� بني منظمة التحرير الفل�صطينية 

واإ�رسائيل ك�رست حاجز املناعة العربية املقاوم للتطبيع. حتى اأن ات�صاالت 

ذات  تكن  مل  »اأو�صل�«  قبل  �رسًا  اإ�رسائيل  مع  الر�صمية  العربية  االأنظمة  بع�س 

�صمات تطبيعية، بل الإجناز اأمر حمّدد. ومل تكن هناك من علقات عربية غري 

ر�صمية مع احلركة ال�صهي�نية اإال ات�صال حزب الكتائب اللبناين وزعيمه بيار 

مع  الت�ا�صل  ظل  ذلك،  عدا  ما  ويف  وبعده.  اإ�رسائيل  قيام  قبل  بها  اجلميل 

اإ�رسائيل عمًل م�ؤّثمًا وف�صيحة وطنية كربى، اإىل اأن جاءت »اأو�صل�«. ومع عدم 

وج�د قيادة ر�صيدة ت�صبط اإيقاع املفاو�صات مع اإ�رسائيل، بداأت عملية الت�رّسب 

رويدًا رويدًا، وبداأت عنا�رس ال�صم�د تنهار.

قال �صائب عريقات اإن ال�صلطة الفل�صطينية تتعّر�س مل�رسوع تدمري، واإن اتفاق 

اإيجاد بديٍل  اإىل  الهادف  االإ�رسائيلي جزء من هذا امل�رسوع  االإماراتي  التطبيع 

عنها. وبح�صبه، فاإن ال�صلطة حني ولدت كانت ثمرة ن�صال ال�صعب الفل�صطيني 

اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  اأو�صل� »نقل  اتفاق  وكفاحه، ووظيفتها كما حّددت يف 

اال�صتقلل، و«لن تر�صى ب�صلطة خدمية«. وتزيينا لهذه االأق�ال ينقل عريقات 

ما قال اإنه من مندوب اإ�رسائيل يف االأمم املتحدة »لن يك�ن هناك �صلم ما دام 

حمم�د عبا�س على راأ�س ال�صلطة«. وي�ؤيد هذا اأحمد عزم، حيث قال اإن ال�صلطة 

انتقايل  اتفاق  اإىل  التي ت��صلت  التحرير  الفل�صطينية ن�صاأت بقرار من منظمة 

مع اإ�رسائيل.

هذه اأق�ال يف غاية االأهمية، وال �صيما اأنها ت�صدر عن م�ص�ؤول فل�صطيني رفيع، 

لكنها عند تفكيكها ال ت�صمد اأمام ال�قائع ال�صلبة )ولي�س االفرتا�صية(. والثابت، 

بخلف ما يق�له عريقات وعزم، اأن ال�صلطة الفل�صطينية مل تن�صاأ بف�صل كفاح 

ال�صعب الفل�صطيني، ولي�صت ثمرة ن�صال هذا ال�صعب ومل تن�صاأ بقرار من منظمة 

والقان�ن،  ال�اقع  يف  ه�،  الذي  اأو�صل�،  اتفاق  بف�صل  جاءت  بل  التحرير، 

وثيقة ا�صت�صلم وباطل قان�نًا. واالأ�صا�س الذي اأقيمت عليه اأنها ال�ارث للإدارة 

الع�صكري  االأمر  مب�جب  االإ�رسائيلي،  الع�صكري  احلكم  اأوجدها  التي  املدنية 

947 ال�صادر يف ن�فمرب/ ت�رسين الثاين 1981، وجاء اإن�صاوؤها خلل مفاو�صات 
كامب ديفيد ب�صاأن �صكل احلكم الذاتي الذي اقرتحه رئي�س ال�زراء االإ�رسائيلي 

مناحيم بيغن على الرئي�س امل�رسي اأن�ر ال�صادات. وا�صتباقًا لذلك االحتمال، 

اأن�صاأ احلاكم الع�صكري يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة االإدارة املدنية، واأوكل 

اإليها القيام باملهام املدنية الإدارة �ص�ؤون ال�صكان، مبا فيها جمع النفايات، 

اأو�صل�  التفاقية  الثالث  امللحق  )اأنظر  عريقات.  عليها  يعرت�س  التي  املهمة 

املهام  الع�صكري  احلاكم  نقل  اأو�صل�،  اتفاق  على  الت�قيع  مّت  1995(. وحني 
من االإدارة املدنية اإىل �صلطة احلكم الذاتي الفل�صطيني التي �صّميت، جتميًل، 

»ال�صلطة الفل�صطينية«، وورد ذلك يف اأول م�اد اتفاقية اأو�صل� حتت عن�ان »نقل 

ال�صلحيات«. ومل يرد يف ذهن القيادة الفل�صطينية، اأو ال تريد اأن ت�صّدق اأن 

قيامها مبهام االإدارة املدنية يعني اأن ال�صلطة االأ�صمى يف هذه العملية هي �صلطة 

احلاكم الع�صكري االإ�رسائيلي )اأنظر املادة االأوىل(، الذي اأوجد االإدارة املدنية 

من  لكل  ال�صلحيات  م�صدر  ه�  وبالنتيجة  عنه.  �صادر  ع�صكري  اأمر  مب�جب 

تنتقل اإليه املهام امل�كلة للإدارة املدنية مبا فيها ال�صلطة الفل�صطينية. وال 

يغرّي من هذا الرتتيب اأن اأ�صبح يطلق لقب »رئي�س« اأو »رئي�س وزراء« اأو »وزير« 

على م�ص�ؤويل ال�صلطة، اإذ اإنه، وعلى ما قال عريقات �رساحة يف ت�رسيح له: 

احلقيقي  الرئي�س  اأن  اأعتقد  الفل�صطيني..  الرئي�س  تغ�صب  قد  اأم�رًا  »�صاأق�ل 

لل�صعب ه� وزير اجلي�س اأفيغدور ليربمان. اأما رئي�س ال�زراء الفل�صطيني فه� 

املن�صق ب�يل مردخاي« )�صحيفة ال�رسق االأو�صط، 21/2/2018(. ويف الت�رسيح 

اأمينًا و�صادقًا حني قال: »هناك فرق بني انهيار ال�صلطة  نف�صه، كان عريقات 

وحلها وت�صليم املفاتيح، الأين اأعتقد اأن املفاتيح مل تكن ي�مًا باأيدينا«. وهذا 

تاأكيد اأن املفاتيح يف ال�اقع ظلت بيد احلاكم الع�صكري. 

م�صت�ى  على  دبل�ما�صية  علقات  الإقامة  �رسورة  اأو  �صبب  من  لي�س  لذلك، 

اإاّل  اأن تدمريها ال يحتاج  ال�صلطة، ذلك  اإ�رسائيل( لتدمري  )االإمارات مع  الدول 

الأمر من احلاكم الع�صكري االإ�رسائيلي، لتفكيك ال�صلطة، فه� خالقها وم�صدر 

قام  اإذ  �صلحياته،  اأحيانًا،  الع�صكري،  احلاكم  مار�س  وقد  �صلحياتها. 

ال�صلطة  �صّل  اأنه  كما  عرفات،  يا�رس  الرئي�س  وح�صار  للمقاطعة  غزو  بعملية 

الفل�صطينية حني األغى انتخابات املجل�س الت�رسيعي الثاين )2006(، حيث مل 

تاأت االنتخابات على مقا�س االحتلل. ويقّر �صائب عريقات نف�صه باأن الرئي�س 

احلقيقة«  هي  و«هذه  االحتلل،  �صلطة  من  باإذن  اإاّل  يتحّرك  ال  عبا�س  حمم�د 

)ال�رسق االأو�صط، 21/2/2018(. وجتايف هذه ال�قائع ما قاله اأحمد عزم اإن 

دول  مع  العلقات  واإقامة  املفاو�صات  ترتيب  على  تركز  ال�صلطة  بناء  عملية 

ال�صلطة يف  االأر�س. جنحت  االأمنية واملدنية على  امل�ؤ�ص�صات  وبناء  العامل، 

بناء امل�ؤ�ص�صة االأمنية فقط، الأنه لي�س باإمكانها، وال من �صلحياتها، القيام 

من  املقاولة  االأ�صا�صية،  مهمتها  هذه  كانت  باالأحرى  اأو  االأخرى.  باملهام 

الباطن للحتلل.

وتاأكيدًا على هذه النتيجة، ورد يف كلمة عريقات اأن اأول قرار اتخذه نتنياه� 

املدنية  االإدارة  »اإعادة   ،2009 العام  يف  اإ�رسائيل  يف  احلكم  اإىل  ع�دته  عند 

االإدارة املدنية ..«. وهذا ورد  ُحّلت  االنتقايل  االتفاق  بينما يف  اإىل احلياه، 

تنقل  �ص�ف  و�صلحياتها  املدنية  االإدارة  مهام  اأن  اأو�صل�،  اتفاق  �صلب  يف 

يعني  واإحياوؤها  حّلها.  يتم  ثّم  ومن  الفل�صطيني،  الذاتي  احلكم  �صلطة  اإىل 

اأٍي  �صحب  يف  اأحدًا  نتنياه�  ي�صتاأذن  ومل  بع�صها.  اأو  ال�صلحيات،  ا�صرتجاع 

الق�ل  هذا  وي�ؤيد  الفل�صطينية.  ال�صلطة  م�افقة  يطلب  ومل  ال�صلحيات،  من 

اأعربت عن احتجاجها على م�صاعفة عدد  الفل�صطينية«  اأن ما ت�صمى »احلك�مة 

العاملني يف االإدارة املدنية، والتي كان من املفرو�س حّلها. واعتربت اإحياء 

للحك�مة  االإلكرتوين  )امل�قع  الفل�صطينية  لل�صلطة  تق�ي�صا  املدنية  االإدارة 

الفل�صطينية، 5/3/2019(.

اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  نقل  ال�صلطة  »وظيفة  اإن  عريقات  �صائب  يق�له  وما 

اال�صتقلل«، وي�ؤيده اأحمد عزم، ال ي�صنده دليل، ومل يرد يف كل اأوراق اأو�صل� 

واالتفاقيات امل�قعة مع اإ�رسائيل ذكر لكلمة »ا�صتقلل« اأو »دولة«، اأو ما يفهم 

منه تلميحًا دولة فل�صطينية اأو حق تقرير امل�صري. وحني قّدم رئي�س ال�زراء، 

اإ�صحق رابني، اتفاق اإعلن املبادئ مع منظمة التحرير الفل�صطينية اإىل الكني�صت 

للم�صادقه عليه يف اأواخر 1993، قال اإن اأق�صى ما متنحه اإ�رسائيل للفل�صطينيني 

حكم ذاتي ولكنه لي�س دولة. وكان ق�له تاأكيدًا ملا قاله بيغن لل�صادات اإنه ال 

ميكن الإ�رسائيل اأن ت�صمح باإقامة دولة فل�صطينية اإىل ج�ار اإ�رسائيل غرب نهر 

اأنه  ال�صلطة  وظيفة  ب��صف  عزم(  اأحمد  )ومعه  عريقات  اأين جاء  فمن  االأردن، 

االنتقال اإىل دولة، اإال اأن يك�ن ذلك تفكريا افرتا�صيا؟... يتبع

عالم افترا�سي لم�س�ؤولين 
فل�سطينيين )1(

اأني�س فوزي قا�سم

لقــلم  لفــلسطيـــني ا ا

اأ�رسى  اأهايل  جلنة  رئي�س  اأكد 

�صيا�صة  اأن  ع�صب  اأب�  اأجمد  القد�س 

لي�صت  املقد�صيني  ه�يات  �صحب 

فعل  اأن  �صبق  حيث  بجديدة، 

بحق  ذلك  االإ�رسائيلي  االحتلل 

يف  الت�رسيعي  املجل�س  ن�اب 

القد�س ووزير القد�س ال�صابق خالد 

اإقاماتهم  �صحب  حيث  عرفة،  اأب� 

الله،  رام  يف  هم  واالآن  وه�ياتهم 

حممد  هما  معتقلن،  منهم  واثنان 

ط�طح وحممد اأب� طري. 

اأب� ع�صب تعقيًبا على �صحب  وقال 

املقد�صي  االأ�صري  اإقامة  االحتلل 

اإن  القد�س،  يف  احلم�ري  �صلح 

�ص�اء  املختلفة  االحتلل  اأذرع 

تهدف  كلها  االأمنية  اأو  القان�نية 

م�ؤكًدا  وج�ده،  وتكري�س  خلدمته 

اأن �صحب اله�يات �صيا�صة عن�رسية 

تهدف لتفريغ املدينة املحتلة من 

اأبنائها. واأ�صاف اأن االحتلل ادعى 

م�صتمر  احلم�ري  اأن  وبهتاًنا  زوًرا 

ال�صعبية  باجلبهة  ن�صاطه  يف 

زوجته  واأبعد  فل�صطني،  لتحرير 

منذ عام 2014، وكذلك ابنه، ففرق 

مرات،  عدة  واعتقله  اأ�رسته  �صمل 

وه� يعي�س حياة �صعبة، وه� اأحد 

حمرري �صفقة »وفاء االأحرار«. 

واأكد اأن �صلطات االحتلل تريد كتم 

احلق  ل�اء  يرفع  حر  �ص�ت  كل 

عربية  اأر�س  القد�س  اأن  ويثبت 

من  تفريغها  وتريد  واإ�صلمية، 

الكاملة  �صيطرتها  وب�صط  �صكانها، 

وهدم االأق�صى وبناء الهيكل املزع�م 

اأن �صحب  اأنقا�صه. و�صدد على  على 

قان�نية  غري  �صيا�صة  اله�يات 

مطاط  اإ�رسائيلي  لقان�ن  وم�صتندة 

و«باب دوار« ينتهجه االحتلل الذي 

يجري الق�انني مبا يخدم جرائمه، 

وهذه  احلق  اأ�صحاب  »نحن  وقال: 

اأر�س اأجدادنا، وهم طارئ�ن عليها 

وال�صط�ة  الق�ة  ميلك�ن  لكنهم 

ودويل  عربي  ت�اط�ؤ  هناك  وكذلك 

معهم«. 

وعرب عن اعتقاده باأن قرار االإبعاد 

بني  املزع�م  ال�صلم  ظل  يف  ياأتي 

اأن  م�صيفا  و)اإ�رسائيل(،  االإمارات 

فظة،  بطريقة  ي�صتهدفنا  االحتلل 

الق�انني  ت�رسع  العليا  وحمكمته 

الظاملة بحق اأبناء �صعبنا. 

واأ�صار اإىل اأنه عندما �صحب االحتلل 

مبقر  اعت�صم�ا  الن�اب  ه�يات 

االأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة 

قرابة عامني، وطالب�ا امل�ؤ�ص�صات 

الدولية بحل ق�صيتهم دون جدوى، 

متعنت  االحتلل  الأن  ينجح�ا  ومل 

امل�ؤ�ص�صات  من  ت�اط�ؤ  وهناك 

الدولية معه. ونبه اإىل اأن االحتلل 

ال يعطي اأي اهتمام لق�انني دولية 

ه�  الي�م  يح�صل  فما  اأخلق،  اأو 

ظلم وا�صح يكر�صه وج�ده.

»اأهايل الأ�سرى«: 

اإ�سرائيلية  �سيا�سة  المقد�سيين  ه�يات  �سحب 
ودولي عربي  بت�اط�ؤ  ظالمة 

ال�صلطة  رئي�س  وتراأ�س 

اجتماع  عبا�س  حمم�د 

جاء  الذي  العامني  االأمناء 

�صن�ات،   9 دام  انقطاع  بعد 

وُعقد بالتزامن يف العا�صمة 

ومقر  بريوت  اللبنانية 

املقاطعة يف مدينة رام الله، 

مب�صاركة جميع الف�صائل مبا 

فيها حركتا حما�س واجلهاد 

البيان  يف  وجاء  االإ�صلمي، 

اأن  للجتماع،  اخلتامي 

الف�صائل ت�افقت على تفعيل 

مل�اجهة  ال�صعبية  املقاومة 

ا�صرتاتيجي  كخيار  االحتلل 

والعي�س  للمرحلة احلالية، 

و�صلطة  واحد  �صيا�صي  بنظام 

كما  واحد،  وقان�ن  واحدة 

قررت الف�صائل ت�صكيل جلنة 

ا�صرتاتيجية  روؤية  لتقدمي 

االنق�صام،  اإنهاء  لتحقيق 

�صيك�ن  للم�صاحلة  واأخرى 

تتجاوز  ال  مدة  خلل  عملها 

خم�صة اأ�صابيع. 

بعد  االجتماع  هذا  وجاء 

جميع  من  ونداءات  دع�ات 

حما�س  فيها  مبا  الف�صائل 

ت�حيد  اأجل  من  وفتح، 

مل�اجهة  الفل�صطيني  ال�صف 

املخاطر التي ت�اجه الق�صية 

الفل�صطينية، وخا�صة �صفقة 

القرن وال�صم و�ص�اًل للتطبيع 

العربي مع االحتلل، الكاتب 

واملحلل ال�صيا�صي ذو الفقار 

البيان  اأن  راأى  �ص�يرج�، 

عرب  للجتماع  اخلتامي 

عالية  جدية  عن  مرة  الأول 

الق�صايا  مع  التعامل  يف 

كانت  التي  الفل�صطينية، 

عالقة �صابقًا. 

هذا  اإن  �ص�يرج�،  وقال 

ملرحلة  ي�ؤ�ص�س  اللقاء 

باجتاه  جديدة،  انتقالية 

النقاط  وجتاوز  التغيري 

تعرقل  كانت  التي  اخللفية 

الإنهاء  الرامية  اجله�د  كل 

االنق�صام وامتام امل�صاحلة. 

واأو�صح اأن حديث عبا�س عن 

التحرير  منظمة  وحدانية 

واجلهاد  حما�س  اأن  يعني 

االعرتاف  قبلتا  االإ�صلمي 

وحيدة  ممثلة  باأنها  بها، 

فيما  الفل�صطيني،  لل�صعب 

قبلت االأوىل بان�صمامهم لها، 

كنا  متقدمة  خط�ة  »وهذه 

�صن�ات«،  منذ  عليها  نقاتل 

وفق تقديره. 

حما�س  دخ�ل  اأن  واعترب 

التحرير  ملنظمة  واجلهاد 

خط�ات  بتنفيذ  والبدء 

ال�طني  املجل�صني  ت�صكيل 

»اخرتاقًا  �صكل  واملركزي 

كبريًا«، الفتًا اإىل اأن الف�صائل 

حق  على  بالتاأكيد  جنحت 

بكافة  الفل�صطيني  ال�صعب 

واأ�صاليب  املقاومة  اأ�صكال 

خا�صة  امل�رسوعة  الن�صال 

عليه  تن�س  كما  ال�صعبية، 

ال�رسعية الدولية. 

تتحقق  اأن  ي�صتبعد  ومل 

الكاملة  ال�صيا�صية  ال�رساكة 

القريب،  امل�صتقبل  يف 

حديث  من  بذلك  م�صتداًل 

االجتماع  نهاية  يف  عبا�س 

ت�صكيل  على  اجلميع  باتفاق 

خا�صة،  وفعاليات  جلان 

كامل  ا�صتقلل  لها  �صيك�ن 

دون  القرارات  اتخاذ  يف 

و«هذا  منه،  اعرتا�س  اأي 

عن  عبا�س  يت�قف  مرة  الأول 

التفرد«. 

وبنّي اأن اإعطاء اأب� مازن اأمرا 

يعني  التنفيذ  ببدء  للجان 

جدية  مرحلة  اأمام  »اأننا 

مبنية على اأ�ص�س ا�صرتاتيجية 

ال�رساكة  ت�صمن  وطنية 

ال�طنية، تتجاوز كل النقاط 

اجتماع  ال�صابقة«.  اخللفية 

تاريخي بدوره، راأى الكاتب 

ناجي  ال�صيا�صي  واملحلل 

»مهم«  االجتماع  اأن  الظاظا، 

وطنية  ا�صرتاتيجية  لبناء 

التي  التحديات  مل�اجهة 

ت�اجه الق�صية الفل�صطينية، 

مع  العربي  والتطبيع 

العدو، واإعادة ترتيب البيت 

الفل�صطيني. 

االجتماع  الظاظا،  وو�صف 

خا�صة  »التاريخي«،  بـ 

اأجمعت  الف�صائل  جميع  اأن 

االنق�صام  اإنهاء  على �رسورة 

بعيدًا،  ال�صفحة  هذه  وطي 

ال�رساكة  نح�  والذهاب 

ال�صيا�صية احلقيقية. وبح�صب 

الأن  اللقاء ميهد  فاإن  ق�له، 

من  التحرير  منظمة  تتح�ل 

البيت  اإىل  املعن�ي  البيت 

ال�صيا�صي للم�رسوع ال�طني، 

م�صريًا اإىل اأن اللقاء مت بجهد 

ونتيجة  حم�صاوي-فتحاوي 

امل�صرتكة  التحديات  �صغط 

التي ت�اجه الق�صية. 

واأو�صح اأن تنفيذ الت��صيات 

مرتبط  اللجان  وت�صكيل 

غزة  حتكم  التي  باالإدارات 

اأن �صدق  اإىل  وال�صفة، الفتًا 

االأيام  يف  يتحدد  الن�ايا 

»لكن  م�صتدركًا  القادمة، 

هناك �صغط مت�ا�صل على كل 

االحتلل  جهة  من  الف�صائل 

االأمر  لذلك  واإجراءاته، 

ي�صري الإمكانية التطبيق«. 

ا�صتاذ  اعترب  ناحيته،  من 

العل�م ال�صيا�صية يف جامعة 

ُعمان  يف  قاب�ن  ال�صلطان 

هاين الب�ص��س، اأن االجتماع 

ال�حدة  من  ل�حة  ر�صم 

اأج�اء  و�صاده  ال�طنية، 

وقال  عام.  ب�صكل  اإيجابية 

االجتماع  هذا  »اإن  الب�ص��س: 

 9 منذ  االأوىل  للمرة  ُيعقد 

�صن�ات، لكن اأج�اء ال�حدة 

االحتلل  وم�اجهة  ال�طنية 

ف�صيلني  اأكرب  بني  خا�صة 

هي  كانت  وفتح  حما�س 

ال�صائدة«. وبنّي اأن االجتماع 

لبناء �رساكة وطنية  ي�ؤ�ص�س 

خا�صة  االحتلل  مل�اجهة 

التي  احلالية،  الفرتة  يف 

باأ�صعب  الق�صية  به  متر 

حماوالت  مع  الظروف، 

تطبيق ما ُي�صمى �صفقة القرن 

وقرار ال�صم و�ص�اًل للتطبيع 

العربي مع االحتلل. 

هذا  ي�ؤدي  اأن  ي�صتبعد  ومل 

عنق  من  للخروج  االجتماع 

الزجاجة، نتيجة احلاجة اإىل 

ال�قت  يف  الف�صائل  كل  دعم 

االأو�صاع  فيه  تاأزمت  الذي 

ب�صكل كبري. فيما ذكر البيان 

االجتماع  اأن  اأي�صًا  اخلتامي 

للرغبة  ا�صتجابة  جاء 

ال�طنية ال�صادقة وا�صتجابة 

الفل�صطينية،  الأهدافنا 

املطلق جلميع  رف�صه  م�ؤكدًا 

لت�صفية  الهادفة  امل�صاريع 

وجتاوز  ال�طنية  ق�صيتنا 

واعترب  امل�رسوعة  حق�قنا 

ظهر  يف  »طعنة  التطبيع  اأن 

واالأمتني  الفل�صطيني  ال�صعب 

العربية واال�صلمية«.

• القان�ع: 
جاهزون الإجناح 

خمرجات البيان 

اخلتامي مل�ؤمتر 

االأمناء العامني 

حركة  با�صم  الناطق  اأكد 

االإ�صلمية  املقاومة 

اللطيف  عبد  »حما�س«، 

القان�ع، اأن احلركة جاهزة 

مك�نات  كل  مع  للتعاون 

الإجناح  الفل�صطيني  �صعبنا 

اخلتامي  البيان  خمرجات 

العامني  االأمناء  الجتماع 

عمليًا  وترجمتها  للف�صائل، 

ومتتني  ال�اقع،  اأر�س  على 

امل�حد  الفل�صطيني  امل�قف 

الراف�س ل�صفقة القرن، وبني 

قدمت  حما�س  اأن  القان�ع 

مل�اجهة  وا�صحًا  ت�ص�رًا 

الق�صية  ت�صفية  خمططات 

حتقيق  واآليات  الفل�صطينية 

واآليات  ال�طنية  ال�حدة 

ال�صيا�صي  امل�صار  ت�ص�يب 

الفل�صطيني. 

هذه  يف  االأول�ية  اأن  واأكد 

تهدد  التي  الفارقة  املرحلة 

ق�صيتنا الفل�صطينية ه� بناء 

م�حدة،  ن�صال  ا�صرتاتيجية 

�صيا�صي  برنامج  و�صياغة 

�صعبنا  تطلعات  مع  ين�صجم 

وحجم املخاطر التي تع�صف 

الفل�صطينية.  بالق�صية 

من  اأنه  القان�ع  واأ�صاف 

املهم اأن نبني خط�ات اأخرى 

اأكرث ق�ة لرت�صيخ  على نح� 

علقاتنا ال�طنية، وحت�صني 

االأمناء  اجتماع  خمرجات 

العامني.
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الكبار الأعمال  رجال  لأبناء  محجوزة  باتت  لل�شباب،  المخ�ش�شة  الكوتا   •

نجل الرئي�س بات م�شاركًا باأ�شكال مختلفة، في مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من الملفات الملتهبة اإقليميًا

�أكثر يدفع  لمن  �لمقعد  �لجديد:  �لم�صري  �لبرلمان  ت�صكيل  مفاو�صات 

ل امل�شهد ال�شيا�شي يف م�شر اإىل �شوق تباع فيه املقاعد النيابية ملن يدفع اأكرث، من الراغبني يف الو�شول اإىل جمل�س النواب، من دون احلاجة لأ�شوات  حتَوّ

الناخبني، اأو التواجد احلقيقي يف ال�شارع فيما يتعلق بالأحزاب، التي باتت جمرد لفتات معلقة على املباين فقط، وذلك يف ظّل �شيطرة كاملة من جانب الأجهزة 

الأمنية لناحية اإدارة امل�شهد ال�شيا�شي والإعالمي امل�شري برّمته.

النواب  ملجل�س  الت�شريعية  الف�شول  اآخر  انتهاء  مع 

تق�شيم  قانون  على  واملوافقة  احلايل،  امل�شري 

يف  الأمنية  الأجهزة  ممثلو  بداأ  اجلديد،  الدوائر 

عقد اجتماعات مع الراغبني يف الرت�شح لالنتخابات 

جل�شات  يف  احلايل،  العام  نهاية  املقررة  املقبلة 

التي  املالية  القيمة  عن  احلديث  عليها  ي�شيطر 

من  املفا�شلة  ثّم  ومن  هوؤلء،  جانب  من  �شتدفع 

قبلهم لتخفي�س تلك القيمة التي تتجاوز الأ�شفار 

ال�شتة.

الذي  الأحزاب  اأحد  داخل  من  م�شدر  وبح�شب 

اجلديد،  املجل�س  ت�شكيل  م�شاورات  يف  ي�شارك 

ويفاو�س ب�شاأن عدد املقاعد املحددة له، فاإّن »هناك 

وقال  حزب«.  كل  ح�ش�س  ب�شاأن  كبرية  خالفات 

تعقيداً  اأكرث  »امل�شهد  اجلديد«:  لـ«العربي  امل�شدر 

فهذه  ال�شيوخ،  جمل�س  ت�شكيل  عند  عليه  كان  مما 

يف  النتخابات  على  امل�شرفة  الأجهزة  ترغب  املرة 

تطعيم القوائم باأعداد حمدودة للغاية من املر�شحني 

من  املر�شحني  ل�شالح  التو�ّشع  مقابل  يف  احلزبيني، 

رجال الأعمال واأ�شحاب املاليني الذين �شيتحّملون 

التكلفة الفعلية لالنتخابات«.

اإحدى  يف  املحتملني  املر�شحني  اأحد  قال  جانبه،  من 

اجلديد«:  لـ«العربي  �شوهاج  مبحافظة  الدوائر 

امل�شوؤولني  التقيت عدداً من  املا�شية،  الأيام  »خالل 

يف  رفيعًا  اأمنيًا  وم�شوؤوًل  الأحزاب،  من  عدد  يف 

املحافظة ب�شكل منف�شل، بحثًا عن مقعد يف القائمة 

املزمع ت�شكيلها من جانب حزب م�شتقبل وطن، الذي 

للحزب  اإ�شارة  )يف  اجلديد  الوطني  احلزب  هو  بات 

الوطني الذي كان يهيمن على احلياة ال�شيا�شية اإبان 

قامت  الذي  مبارك  ح�شني  املخلوع  الرئي�س  عهد 

�شده ثورة 25 يناير(. واأ�شاف: »كنت اأظّن اأن الأمر 

 126( جنيه  مليوين  تتجاوز  ل  اأرقام  فلك  يف  يدور 

تقل  ل  خيالية،  باأرقام  اأفاجاأ  اأن  قبل  دولر(،  األف 

عن الع�شرة ماليني جنيه، على اعتبار اأّن من �شيتم 

اإذ  النتخابية،  للعملية  بحاجة  يكون  لن  اختياره 

�شيكون فوزه باملقعد م�شمونًا«. ولفت امل�شدر اإىل اأّن 

»اأحد رجال الأعمال املعروفني، واملعروف بني اأبناء 

اتفاق  اإىل  تو�شل  الآثار،  يف  بتجارته  جيداً  دائرته 

املرتقبة،  القائمة  دخول  على  الأمني  امل�شوؤول  مع 

مقابل 28 مليون جنيه«.

اأ�شحاب  العائالت  اأبناء  من  م�شدر  قال  جهته،  من 

باإحدى  النيابية  املجال�س  يف  الثابتة  احل�ش�س 

حمافظات الدلتا، لـ«العربي اجلديد«: »من املتعارف 

بني  تدويره  ويتم  ثابت،  مقعد  لها  عائلتنا  اأّن  عليه 

اأرقامًا  هناك  باأّن  فوجئنا  املرة  هذه  العائلة،  فروع 

حان  الذي  العائلة  فرع  ممثل  من  مطلوبة  �شخمة 

دوره، وهو ما اأدى اإىل تنازلنا عن املقعد ل�شالح فرع 

املحافظة،  يف  الأعمال  رجال  اأحد  له  ينتمي  اآخر 

17 مليون جنيه مقابل دخول  الذي وافق على دفع 

القائمة«.

املخ�ش�شة  الكوتا  »حتى  اأنه  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

الأعمال  رجال  لأبناء  حمجوزة  باتت  لل�شباب، 

ثمن  لدفع  الالزمة  الأموال  ميلكون  الذين  الكبار، 

املقاعد  على  مقت�شر  »غري  الأمر  اأّن  موؤكداً  املقعد«، 

جترى  اأي�شًا  مفاو�شات  فهناك  للقائمة،  املخ�ش�شة 

م�شتقبل  حزب  ا�شم  حتت  الفردية،  املقاعد  على 

باملقعد.  بالفوز  كفياًل  متثيله  بات  والذي  وطن«، 

اأّن »اأ�شعار املقاعد الفردية  واأ�شار امل�شدر نف�شه اإىل 

ملقعد  املحددة  الأ�شعار  من  ال�شيء  بع�س  اأقل 

اأنه رمبا تكون هناك مناف�شة  القائمة، على اعتبار 

من جانب مر�شحني رف�شوا دفع تلك املبالغ الكبرية، 

على اعتبار اأنهم ميلكون تواجداً قويًا يف دوائرهم، 

بالإ�شافة اإىل ظهري عائلي و�شعبي«.

جترى  اأي�شًا  مفاو�شات  • هناك 
على املقاعد الفردية

هند�شة  على  العمل  فيه  يجري  الذي  الوقت  ويف 

ب�شاأن  جمدداً  احلديث  عاد  املقبل،  الربملان  �شكل 

جهاز  يف  القيادي  ال�شي�شي،  حممود  نفوذ  تنامي 

عبد  امل�شري  الرئي�س  وجنل  العامة،  املخابرات 

حول  الت�شاوؤلت  باب  فتح  ب�شكٍل  ال�شي�شي،  الفتاح 

مبكراً  تفكرياً  كان  اإذا  وما  ذلك،  وراء  من  الهدف 

لتاأمني  والده  من  حماولة  اأنها  اأم  التوريث،  يف 

ي�شمن  باأ�شخا�س  منه  القريبة  الدوائر  وزرع  ظهره 

من  عدد  مع  اجلديد«  »العربي  وناق�شت  ولءهم. 

امل�شادر املقربة من دوائر �شناعة القرار هذا الأمر، 

تتم  وا�شعة  حتركات  عن  احلديث  ظّل  يف  خ�شو�شًا 

حتت اإ�شراف ال�شي�شي البن لهند�شة جمل�س النواب 

اجلديد، بعد انتهاء اآخر الف�شول الت�شريعية ملجل�س 

النواب احلايل.

م�شاورات  يف  اأخرياً  انخرط  �شيا�شي  م�شدر  وقال 

�شيا�شية ب�شاأن ترتيبات جمل�س النواب املقبل: »اأظن 

املدى  على  جديد  توريث  ملف  عن  احلديث  اأّن 

اأّن »ما يتم من  اأمر م�شتبعد متامًا«، مو�شحًا  القريب 

اأمر  هو  الرئي�س،  جنل  ونفوذ  ل�شالحيات  تو�شيع 

ال�شخ�شية لوالده، يف ظّل  متعّلق بالأمن وال�شالمة 

حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، ت�شيطر على 

ال�شي�شي الأب باعتباره رجل خمابرات �شابقًا، وكذا 

ب�شبب قلقه من الكثري من الأطراف الإقليمية، مبا 

فيها اأطراف تربطه بها عالقات وطيدة«.

تو�شيع  من  يح�شل  • ما 
ل�شالحيات ونفوذ حممود 

ال�شي�شي، متعّلق بالأمن 

وال�شالمة ال�شخ�شية لوالده

الدوائر  لتاأمني  ي�شعى  »الرئي�س  امل�شدر:  واأ�شاف 

موثوقني«،  برجال  احل�شا�شة  والأجهزة  القريبة 

م�شرياً اإىل اأّن »هذه الدوائر ل بّد اأن يقوم بالإ�شراف 

على عملها �شخ�س يثق به الرئي�س ب�شكل اأعمى، وهو 

مع  خ�شو�شًا  الأكرب،  بنجله  �شوى  يفكر  ل  جعله  ما 

اإدراكه اأّن اأّي �شخ�س مهما كانت ثقته به، من املمكن 

�شغوط  وحتت  ما  حلظة  يف  �شده  ويتاآمر  يتغري  اأن 

لي�شت م�شتبعدة يف اأي مرحلة من املراحل«.

لـ«العربي  حتدث  اآخر  خا�س  م�شدر  اأكد  جهته،  من 

حاليًا،  واردة  غري  التوريث  »فكرة  اأّن  اجلديد«، 

واأف�شل  م�شتبعدة،  لي�شت  ذاته  الوقت  يف  لكنها 

مقدمتها  يف  عدة،  لأ�شباب  موؤجلة  اأنها  لها  تو�شيف 

وبدرا�شة  الالزمة،  والكفاءة  باخلربات  جنله  �شقل 

كافة ملفات الدولة، وتكوين دوائر م�شالح تدين له 

الع�شكري  الظهري  توفري  ذلك  من  والأهم  بالولء، 

عالقة  ذات  ملفات  من  متكينه  عرب  له،  الالزم 

باجلي�س وذلك حتت اأعني وب�شر والده ب�شكل ي�شمن 

عدم معار�شته، اأو رف�شه من جانب قيادات اجلي�س 

الكربى«، على حّد تعبري امل�شدر الذي �شّدد كذلك 

اأفكار الرئي�س منذ  اأّن »فكرة التوريث تداعب  على 

توليه من�شبه«.

واأ�شار امل�شدر اإىل اأنه »من املمكن القول اإّن ال�شي�شي 

در�س جيداً م�شاريع التوريث كافة يف املنطقة، وتعّلم 

الروؤ�شاء  فيها  وقع  التي  الأخطاء  على  ووقف  منها، 

و�شدد  العربية«.  البلدان  من  عدد  يف  ال�شابقون 

الظهري  تاأمني  هو  الرئي�س  تعلمه  ما  »اأهم  اأّن  على 

الع�شكري واملباركة الع�شكرية لنجله، وهو ما يوؤمن 

للحكم،  توليه  فرتة  خالل  الوقت  مع  �شياأتي  باأنه 

امل�شري  الرئي�س  جنل  مبارك  جمال  عك�س  على 

املخلوع ح�شني مبارك، الذي كانت ترف�شه الدوائر 

الع�شكرية، وهو ما يختلف يف حالة جنل ال�شي�شي، 

الذي يعّد من اأ�شحاب اخللفية الع�شكرية، ثّم انتقل 

جلهاز املخابرات العامة، ليكت�شب على املدى البعيد 

من  منعه  اأو  اأمامه  الوقوف  معه  ي�شعب  كبرياً  نفوذاً 

الو�شول ملقعد رئي�س الدولة بعد ذلك«.

»جنل  اإّن  اجلديد«،  لـ«العربي  ثالث  م�شدر  وقال 

الرئي�س يف الوقت الراهن، عاد بقوة لي�شع يده على 

وال�شيا�شة،  الإعالم  وهي  الأهم،  الداخلية  امللفات 

كما اأنه يتدخل بتو�شيات من رئي�س جهاز املخابرات 

امللفات  يف  كامل،  عبا�س  اللواء  احلايل  العامة 

اخلارجية الأهم والتي ت�شمن له على املدى البعيد 

ذلك  بعد  له  ت�شّهل  دولية،  عالقات  �شبكة  تكوين 

حتنّي اللحظة احلا�شمة لكت�شاب اعرتاف دويل به، 

ومباركة اخلطوة املرتقبة«.

وك�شف امل�شدر اأّن جنل الرئي�س بات م�شاركًا باأ�شكال 

بعدد  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  مراحل  يف  خمتلفة، 

ب�شكل  حا�شر  فهو  اإقليميًا.  امللتهبة  امللفات  من 

الحتالل  مع  والعالقات  �شيناء،  ملف  يف  رئي�شي 

اأنه  كما  الفل�شطينية،  الف�شائل  وملف  الإ�شرائيلي، 

بات م�شاركًا ب�شكل ا�شت�شاري يف ملف ليبيا والقبائل 

العالقات  ملف  يف  حا�شر  فهو  كذلك،  الليبية. 

النه�شة،  �شّد  ملف  وكذا  والت�شليح،  اأمريكا  مع 

يكن  مل  الذي  الأمر  وهو  ال�شودان،  مع  والعالقات 

ليحدث اإل ل�شخ�س واحد فقط وهو رئي�س اجلهاز، 

عليه  يعمل  ملفا  �شخ�س  لكل  فاإن  ذلك،  دون  وما 

ومتخ�ش�س فيه.

 

م�شاركًا  بات  الرئي�س  • جنل 
باأ�شكال خمتلفة، يف مراحل 

اتخاذ القرارات املتعلقة بعدد من 

امللفات امللتهبة اإقليميًا

وا�شتطرد امل�شدر بالقول اإّن »ما مّت على مدار عامني 

باأعمار  النزول  عرب  العامة  املخابرات  جهاز  يف 

قيادات ال�شف الأول، مل يكن له �شوى معنى وحيد، 

يكون  حتى  الرئي�س  لنجل  ال�شاحة  تهيئة  وهو 

»هذا  اأّن  اإىل  م�شرياً  منطقي«،  وكاأنه  يبدو  تدرجه 

وكيل  البديع،  عبد  اأمين  حالة  يف  جليًا  يبدو  الأمر 

اجلهاز ونائب رئي�شه، والذي يعّد �شغري ال�شن ن�شبيًا 

مقارنًة باأقرانه الذين تولوا هذا املوقع«.

خطورة  من  الرغم  »على  اأنه  امل�شدر  واأو�شح 

تظاهرات 20 �شبتمرب/اأيلول 2019، بعدما كادت اأن 

تع�شف باآمال وطموحات ال�شي�شي الأب والبن، اإل 

ترتيب  اإعادة  على  ذلك  بعد  الرئي�س  �شاعدت  اأنها 

بعدما  الدولة،  اأجهزة  داخل  ومتو�شعه  اأوراقه، 

معها  التعامل  يجب  الدوائر  من  عدداً  اأن  له  ك�شفت 

الوقت  يف  جنله  من  موقفها  لتحييد  خمتلف  ب�شكل 

التخل�س  من  مقبلة  حلظة  يف  متكنه  حلني  احلايل، 

منها«.

اإعداده  يتم  الرئي�س  »جنل  اأّن  على  امل�شدر  و�شدد 

اإما  وهما  بعيد،  زمني  مدى  على  موقعني  لأحد 

يف  كامل  عبا�س  احلايل  املخابرات  رئي�س  خالفة 

وهو  اجلمهورية،  لرئي�س  نائبًا  تعيينه  واإما  موقعه، 

خطى  على  ال�شي�شي  زال  ما  اإذ  حاليًا،  اخلايل  املوقع 

الرئي�س املخلوع ح�شني مبارك، لناحية عدم تكليف 

اأي �شخ�شية حتى ولو ب�شكل ديكوري لهذا املن�شب، 

املوقع  هذا  به  يتمتع  ما  ظّل  يف  املوؤامرات،  خ�شية 

حممود  دور  اإىل  امل�شدر  ولفت  ونفوذ«.  �شرعية  من 

اجلديدة  ال�شيا�شية  النخبة  »بت�شكيل  ال�شي�شي 

�شباب  بتن�شيقية  يعرف  ما  عرب  املعار�شة،  واأحزاب 

الأحزاب، اإذ �شيكون اأع�شاوؤها يف مرحلة لحقة هم 

تهيئته  جارية  »امل�شهد  اأّن  موؤكداً  الأحزاب«،  اأ�شا�س 

املرة  هذه  �شديد  باإحكام  خمطط  وهو  كامل  ب�شكل 

لتاليف �شلبيات املا�شي«.

ر�شدها: ق. د

بيروت مجزرة  في  �شابق  اأو  حالي  وزير  اأي  اإلى  ال�شتماع  يتم  • لم 

ل تزال ال�شجون خالية من الروؤو�س ال�شيا�شية في ال�شلطة

�صهر تحّوالت  بيروت:  �نفجار 

يف  وقع  الذي  النفجار  على  كامل  �شهر  مرور  مع 

مرفاأ بريوت يف لبنان، يف 4 اأغ�شط�س/ اآب املا�شي، 

وجرح  �شخ�شًا   190 بحياة  موديًا  العا�شمة  وهّز 

مواطن،  األف   300 نحو  وت�شريد  اآخرين،   6500
وقائع:  باأربعة  لبنان  يف  امل�شهد  تلخي�س  ميكن 

جمزرة  ال�شيا�شية،  الروؤو�س  من  خالية  �شجون 

حّولتها القوى ال�شيا�شية اإىل فر�شٍة لفّك احل�شار 

الأموال  �شّخ  واإعادة  عليها  والغربي  الدويل 

داخليًا من بوابة امل�شاعدات الإن�شانية والغذائية 

احلاكمة  الطبقة  مع  دولية  ت�شوية  وال�شحية، 

�شعبية  وتظاهرات  باإ�شالحات،  م�شروطة 

وممار�شات قمعية وعنفية بحق متظاهرين على 

تزال  ل  ال�شحايا  دماء  اآثار  حيث  الدمار  اأنقا�س 

كبريتان،  حقيقتان  تربز  ذلك،  مقابل  موجودة. 

يف  املحلية  بالتحقيقات  الثقة  فقدان  الأوىل 

الدولة  مكان  نا�شطني  حلول  والثانية  النفجار، 

ال�شوارع  وتنظيف  والأنقا�س  الركام  رفع  يف 

واملنازل وامل�شاعدة يف اإعادة البناء.

اأما تطّور الأحداث منذ 4 اأغ�شط�س املا�شي وحتى 

النفجار.  فداحة  م�شتوى  على  يكن  فلم  اليوم، 

الوزراء  جمل�س  تبّنى  اأغ�شط�س،  من  اخلام�س  يف 

ق�شر  يف  انعقدت  ا�شتثنائية  جل�شٍة  يف  اللبناين 

ما  عون  مي�شال  اجلمهورية  رئي�س  برئا�شة  بعبدا 

�شدر عن املجل�س الأعلى للدفاع يف اجتماع، ليل 

منكوبة،  مدينة  بريوت  اإعالن  جلهة  النفجار، 

قابلة  اأ�شبوعني  ملدة  الطوارئ  حال  واإعالن 

للتجديد.

�شيا�شية  خالفات  وبعد  اأغ�شط�س،  منت�شف  يف 

لتويل  املر�شح  القا�شي  ا�شم  حول  وطائفية 

ت�شريف  حكومة  يف  العدل  وزيرة  بني  التحقيق 

الق�شاء  وجمل�س  جنم  كلود  ماري  الأعمال 

الأعلى، با�شر املحقق العديل القا�شي فادي �شوان 

بعد  امللف  وت�شّلم  اأغ�شط�س،  منت�شف  يف  مهامه 

واأمنيني،  اإداريني  من  موقوفًا،   19 على  الدعاء 

�شوان  وي�شدر  التوقيفات  رقعة  تت�شع  اأن  قبل 

من  اأكرث  طاولت  وجاهية  توقيف  مذكرات 

اجلمارك  عام  مدير  بينهم  من  موقوفًا،  ع�شرين 

ح�شن  املرفاأ  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  �شاهر،  بدري 

�شفيق  للجمارك  ال�شابق  العام  واملدير  قريطم، 

الرباك�س،  نعمة  املانيف�شت  دائرة  ومدير  مرعي، 

واآخرين. يف املقابل، اأرجاأ املحامي العام التمييزي 

كانت  التي  اجلل�شة  اخلوري  غ�شان  القا�شي 

احلاليني  الوزراء  من  عدٍد  اإىل  لال�شتماع  مقّررة 

وال�شابقني املعنيني مبلف مرفاأ بريوت.

حامت  القا�شي  ال�شابق  التمييز  عام  مدعي  يقول 

�شّقني  هناك  اإّن  اجلديد«،  لـ«العربي  ما�شي، 

للتحقيقات، الأول يرتبط بالإهمال وعلى اأ�شا�شه 

بال�شغار  العديل املوظفني بدءاً  ي�شتجوب املحقق 

متوقعًا  الأمنيني،  من  جمموعة  اإىل  و�شعوداً 

وزراء  مع  التحقيق  املقبلة  املرحلة  ت�شمل  اأن 

تعاقبوا على الوزارات املعنية مبرفاأ بريوت، منها 

الأ�شغال العامة، واملال، والعدل. اأما ال�شق الثاين، 

كان  اإذا  مما  بالتثبت  مرتبٌط  فهو  ما�شي،  بح�شب 

فاعل،  بفعل  حدث  املرفاأ  يف  وقع  الذي  النفجار 

تنفجر  ل  الأمونيوم  نيرتات  مادة  اأن  باعتبار 

خارجي  عن�شر  اإىل  وحتتاج  نف�شها  تلقاء  من 

اإىل  وي�شار  موجودة  الفر�شية  وهذه  ناري، 

التحقق منها فنيًا وتقنيًا من خالل حتليل الرتبة 

بالتحقيق  حم�شور  وهو  الطريان،  حركة  ور�شد 

رئي�س  وكان  بال�شتجوابات.  ولي�س  الآن  الفني 

الطريان  ق�شف  فر�شية  ترك  قد  اجلمهورية 

�شمعوا  باأنهم  لبنانيون  اأفاد  حيث  الإ�شرائيلي، 

قبيل  بريوت  يف  اللبنانية  لالأجواء  خروقاته 

وقوع النفجار، مفتوحة، طالبًا من فرن�شا �شوراً 

اأّن  جوية من حلظة النفجار. ويلفت ما�شي اإىل 

مب�شاعدة  يتّم  حملي  لبناين  هو  اليوم  التحقيق 

بوا�شطة  والفني  التقني  ال�شعيدين  على  دولية 

اأو  الفرن�شيني  اأو  الأمريكيني  من  �شواء  خرباء، 

قرار  اإىل  فيحتاج  الدويل  التحقيق  اأما  غريهم، 

ي�شدر عن جمل�س الأمن.

اإبراهيم  ال�شابق  العدل  وزير  يقول  جهته،  من 

»للوهلة  اجلديد«:  لـ«العربي  ت�شريح  يف  جنار، 

الأوىل يبدو املتهمون ال�شغار كرثا، بينما املتهمون 

يقراأ  اأو  �شيئًا  يَر  مل  اأحداً  وكاأن  جمهولني  الكبار 

»نحن  م�شيفًا  ي�شّدق«،  يعد  مل  وال�شعب  تقريراً، 

اليوم يف مرحلة التحقيق وهو غري املحاكمة التي 

عمليًا  اليوم  التحقيق  لحقة.  مرحلة  يف  تاأتي 

اإذا عنينا بكلمة حتقيق معاينة ما هو  بات مدّوًل 

اأر�س املرفاأ والأ�شرار واملخاطر  اأي  على الأر�س، 

اأن  على  وي�شّدد  ببريوت«.  حتيط  تزال  ل  التي 

مت  فقد  م�شبوقة.  غري  قانونية  اإ�شكالية  »هناك 

اأن  يعقل  فهل  �شخ�شًا،   20 عن  يقل  ل  ما  توقيف 

اأن  دون  من  �شالعني  الأ�شخا�س  هوؤلء  كل  يكون 

فعلتهم،  عن  ي�شاأل  واحد  م�شوؤول  هناك  يكون 

هذه  فاإّن  حال،  كّل  وعلى  م�شتغرب.  كله  وهذا 

جتربة اأخرى للق�شاء اللبناين«.

حديٍث  يف  فتلفت  �شحادة،  ديال  املحامية  اأما 

كبرياً  اإرباكًا  هناك  اأّن  اإىل  اجلديد«،  لـ«العربي 

طاول امللف منذ البداية ول يزال، واأدى اإىل امل�ّس 

با�شتقاللية التحقيق، منها تنازع امل�شالح، لوجود 

قرابة بني املدعي العام التمييزي القا�شي غ�شان 

عويدات ووزير الأ�شغال ال�شابق غازي زعيرت، ما 

يعّر�س التحقيقات التي قام بها لالإبطال، وبالتايل 

ل ميكن للمحقق العديل العتماد عليها، من دون 

م�شاءلة  مو�شع  هو  عويدات  اأّن  اأي�شًا  نن�شى  اأن 

اأي�شًا، فقد كان يعلم باملواد املتفجرة واتخذ قراراً 

تنفيذه،  عدم  وراء  ال�شبب  يفهم  ومل  ب�شاأنها 

اأن  وت�شيف  الق�شية«.  عن  للتنحي  يتجه  وقد 

ع�شكريني  انخراط  لناحية  ينطبق  نف�شه  »الأمر 

وغريهم يف التحقيقات، بينما يجب اأن يكونوا يف 

موقع امل�شاءلة باجلرمية ولكن هذا ل يعني اأنهم 

با�شتقاللية  مت�ّس  كلها  تفا�شيل  وهذه  مدانون، 

املفقودة  النا�س  ثقة  تراجع  ظل  يف  التحقيق، 

ب�شكل  بامللف  البت  على  قادر  الق�شاء  باأن  اأ�شاًل 

م�شتقل و�شجاع«.

الحزبيين المر�شحين  من  للغاية  محدودة  باأعداد  القوائم  تطعيم  في  النتخابات  على  الم�شرفة  الأجهزة  ترغب   •
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الق�ضية  حيال  وتقلبها  الأمريكية  ال�ضيا�ضة  تغريرّ  يثري 

وحيثياته،  ذلك  اأ�ضباب  ب�ضاأن  عديدة  اأ�ضئلة  ال�ضورية 

على  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  باأولويات  وعالقته 

البيت الأبي�ض، وكيفية تعاملها مع الق�ضية، ومع القرارات 

الإدارة  هدف  يُكن  مل  حيث  ب�ضاأنها،  �ضدرت  التي  الأممية 

اإ�ضقاطه، وذلك على عك�ض  اأو  الأ�ضد  الأمريكية تغيري نظام 

اخلا�ض  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  مبعوث  اإليه  ذهب  ما 

ب�ضورية، جويل ريبورن، حني زعم اأن هدف الإدارة احلايل 

من  اأع�ضاء  مع  اجتماعه  الأ�ضد، وطالب يف  ب�ضار  نظام  هو 

الئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�ضورية يف 26 

ال�ضهر املا�ضي )اأغ�ضط�ض/ اآب(، يف اإ�ضطنبول، بتوحيد اإدارة 

هذا  اأجل حتقيق  من  وال�رشقي،  الغربي  ال�ضوري،  ال�ضمال 

الهدف واإحلاق الهزمية بالأ�ضد.

ومنذ قيام الثورة ال�ضورية يف منت�ضف مار�ض/ اآذار 2011، 

مل تتبع الوليات املتحدة ا�ضرتاتيجية وا�ضحة حيال نظام 

الأ�ضد، والو�ضع ال�ضوري ب�ضكل عام، ول نهجًا معينًا، بل 

الأزمة،  اإدارة  الكرتاث، وحماولة  بعدم  يت�ضم  موقفها  ظل 

خ�ضو�ضا اإبان فرتة الرئي�ض ال�ضابق باراك اأوباما الذي �ضلرّم 

امللف ال�ضوري اإىل رو�ضيا، كي تتدخل ب�ضكل ع�ضكري �ضافر 

الأمر  ر  وتكررّ  .2015 اأيلول  �ضبتمرب/  نهاية  مع  �ضورية  يف 

اأولويات  تغريت  حيث  ترامب،  دونالد  الرئي�ض  مع  نف�ضه 

ات عديدة، وو�ضعت  �ضيا�ضة اإدارته حيال الق�ضية ال�ضورية مررّ

متها،  الإ�ضالمية )داع�ض( يف مقدرّ احلرب على تنظيم الدولة 

وحتالفت يف �ضبيلها مع قوى الأمر الواقع، ممثلة بوحدات 

حماية ال�ضعب الكردية، ثم اأعلنت هزمية »داع�ض«، وراحت 

ر  تركز على اأن�ضحاب اإيران واحلدرّ من نفوذها. وكعادته، قررّ

ة،  مررّ من  اأكرث  و�ضحبها  قواته  مهمة  اإنهاء  ترامب  الرئي�ض 

منطقة  على  والرتكيز  انت�ضارها  اإعادة  يتعدرّ  مل  الأمر  لكن 

اجلزيرة ال�ضورية بنفطها وغازها الطبيعي.

• ظل املوقف الأمريكي ب�ضاأن �ضورية 
يت�ضم بعدم  الكرتاث، وحماولة اإدارة 

الأزمة، خ�ضو�ضا اإبان فرتة اأوباما 

م امللف ال�ضوري اإىل رو�ضيا الذي �ضلرّ

واملالحظ اأن التعامل الأمريكي مع الق�ضية ال�ضورية ارتهن، 

اإىل حدرّ كبري، مبواقف الرئي�ض الأمريكي، �ضواء اأكان اأوباما 

خطط  اأو  روؤى  اإىل  منهما  كلرّ  اإدارة  ت�ضتند  ومل  ترامب،  اأم 

اأمريكي  م�ضعى  وجود  عدم  ذلك  عن  ونتج  ا�ضرتاتيجية. 

حقيقي حلل �ضيا�ضي يف �ضورية وفق قرارات الأمم املتحدة، 

على الرغم من تكرار امل�ضوؤولني الأمريكيني مقولة ا�ضتبعاد 

الرو�ض والإيرانيون ونظام  اإليه  الذي جلاأ  الع�ضكري  احلل 

الإدارة احلالية تركز على مطالب، يطلقها  الأ�ضد، وراحت 

بومبيو  مايك  وزير اخلارجية  من  كل  والأخرى  الفينة  بني 

ومبعوث  جيفري،  جيم�ض  �ضورية  اإىل  اخلا�ض  واملبعوث 

وزارة اخلارجية الأمريكية اخلا�ض ب�ضورية جويل ريبورن، 

وتتمحور حول احلل ال�ضيا�ضي وان�ضحاب اإيران وملي�ضياتها 

ووقف العمليات الع�ضكرية يف �ضورية. ولكن مع عدم وجود 

ة وا�ضحة لتحقيق هذه املطالب، وهو  خريطة طريق اأو خطرّ

اأمر جعل نظام الأ�ضد وحلفاءه الرو�ض والإيرانيني ل يقيمون 

مل  بب�ضاطة  لأنها  املتحدة،  الوليات  ملطالب  اعتبار  اأي 

تفعل �ضيئًا من اأجل حتقيقها.

قلياًل مع احلفاظ  اختلف  الأمريكية  الإدارة  يكون تعامل  قد 

على وجودها الع�ضكري يف منطقة �رشقي الفرات وتعزيزه، 

اإ�ضافة اإىل قانون قي�رش )اأو �ضيزر(، الذي جاء يف وقت كان 

يحاول فيه نظام الأ�ضد وحلفاوؤه الرو�ض والإيرانيون ت�ضويق 

ال�ضورية،  املعار�ضة  ف�ضائل  على  الع�ضكرية  انت�ضاراتهم 

�ضيا�ضيًا،  وترجمتها  اقت�ضاديًا،  ا�ضتثمارها  وحماولتهم 

لتلك  املثبط  العامل  مبثابة  القانون  هذا  ُيعترب  وبالتايل 

اقت�ضاد  با�ضتهدافه  القت�ضادي،  امل�ضتوى  على  املحاولت 

ا�ضتهداف  خالل  من  املالية،  وموارده  ومرتكزاته  النظام 

وال�ضبكات املرتبطة به، وطرق متويله  والكيانات  الأفراد 

التي ي�ضتخدمها يف حربه �ضد  ات  بالأدوات واملعدرّ واإمداده 

غالبية ال�ضوريني.

كات الدبلوما�ضية  • ل ت�ضي التحررّ

الأمريكية اأخريًا بحدوث تغري كبري يف 

تعامل وا�ضنطن مع الق�ضية ال�ضورية

نقل  قي�رش  قانون  من  اأرادت  الأمريكية  الإدارة  اأن  ويبدو 

القت�ضادي  امل�ضتوى  اإىل  وفيها  �ضورية  على  ال�رشاع 

وتوجهاته  النظام  �ضلوك  تغيري  بهدف  قانونيًا،  املدعوم 

وحتالفاته، معتقدًة اأن قوة عقوباتها و�ضغوطها القت�ضادية 

التي �ضتطبقها على نظام الأ�ضد وحلفائه وداعميه الدوليني 

والإقليميني، وفق هذا القانون، كافية لإف�ضال كل ما قاموا 

به من جهود ع�ضكرية و�ضيا�ضية، من اأجل تثبيت نظام الأ�ضد 

ا�ضتثمار  ومنع  �ضورية،  اإعمار  اإعادة  عوائد  من  وال�ضتفادة 

�ضيغريون خططهم  واأنهم  الأر�ض،  على  ع�ضكريًا  حققوه  ما 

وتوجهاتهم، ويفكرون يف البحث عن البديل لنظام الأ�ضد، 

و�ضعت  املقابل،  �ضيا�ضية. يف  ت�ضويات  النخراط يف  عرب 

بوقف  تتلخ�ض  العقوبات،  لرفع  الأمريكية �رشوطًا  الإدارة 

ال�ضوري  اجلوي  املجال  وعنا�رشه  الأ�ضد  نظام  ا�ضتخدام 

ال�ضجناء  �رشاح  واإطالق  املدنيني،  ال�ضكان  ل�ضتهداف 

اإىل  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  و�ضول  وت�ضهيل  ال�ضيا�ضيني، 

طواعية  بالعودة  لهم  وال�ضماح  والنازحني،  املحا�رشين 

وبكرامة، وحماكمة مرتكبي جرائم احلرب. وهي �رشوٌط مل 

يعرها النظام وداعموه اأي اهتمام. 

• يبدو اأن الإدارة الأمريكية اأرادت من 
قانون قي�رش نقل ال�رشاع على �ضورية 

وفيها اإىل امل�ضتوى القت�ضادي املدعوم 

قانونيًا، بهدف تغيري �ضلوك النظام 

وتوجهاته وحتالفاته

تقود  قي�رش،  قانون  على  ترامب  الرئي�ض  توقيع  ومنذ 

حماولت  يف  النخراط  اأجل  من  دبلوما�ضية  حملة  وا�ضنطن 

البحث عن خمرج للق�ضية ال�ضورية، لكن ذلك كله لي�ض هدفه 

نظام الأ�ضد واإحلاق الهزمية به، بل جعله ين�ضاع وينخرط 

جيم�ض  زيارات  جاءت  وبالتايل،  ال�ضيا�ضي.  بامل�ضار 

واإ�ضطنبول  واأنقرة  جنيف  اإىل  و�ضواهما  وريبورن  جيفري 

على خلفية تاأكيد ح�ضور قوي للوليات املتحدة يف اجلولة 

الثالثة من اجتماعات اللجنة الد�ضتورية يف جنيف، التي 

انتهت من دون اأن حتقق اأي اخرتاق يف جدران تعنت النظام. 

والظاهر اأنه كان هناك تعويل اأمريكي على اجتماعات هذه 

ت�ضلم  »اأن  جيفري  توقع  حيث  فيه،  مبالغ  لكنه  اجلولة، 

رو�ضيا الأ�ضد على طاولة املفاو�ضات«، من دون اأن يعطي اأي 

دليل اأو موؤ�رش على ذلك، بل ا�ضتند اإىل توقيع الرو�ض على 

رة معهم،  قرار جمل�ض الأمن 2254، وعلى الت�ضالت املتكررّ

وخ�ضو�ضا »املرونة التي اأبداها النظام لعقد اجتماع اللجنة 

لكنه  له«،  معار�ضني  مع  اللقاء  ذلك  يف  مبا  الد�ضتورية، 

اعرتف باأن »رو�ضيا مل تتخذ بعد قرارًا ا�ضرتاتيجيًا بالنتقال 

ومع  ال�ضيا�ضي«.  احلل  اإىل  الع�ضكري  احلل  خيار  من  كليًا 

�ضتحدث يف  مثرية«  »تطورات  على  ًل  معورّ بقي جيفري  ذلك 

الق�ضية ال�ضورية، من خالل البديل الذي ميكن اأن تتمخ�ض 

عنه اجتماعات اللجنة الد�ضتورية يف توفري بيئة اآمنة، من 

دون حتديد ماهيتها، وما اإذا كانت هي البيئة الآمنة نف�ضها 

التي وردت يف القرارات الأممية، ويتطلع اإليها ال�ضوريون 

للخال�ض من نظام ال�ضتبداد.

اأخريا  الأمريكية  الدبلوما�ضية  كات  التحررّ ت�ضي  ل  اإذًا، 

بحدوث تغري كبري يف تعامل الوليات املتحدة مع الق�ضية 

وتطلعات  واآمال  توقعات  على  مبنية  كونها  ال�ضورية، 

جديد،  د�ضتور  و�ضياغة  الد�ضتورية،  العملية  بتقدم 

الأمم املتحدة  ة ونزيهة، حتت رعاية  انتخاباٍت حررّ ي�ضبق 

واإ�رشافها، وهو اأمر يرف�ضه النظام جملة وتف�ضياًل، ولي�ض 

اأن الرو�ض ميار�ضون �ضغوطًا حقيقية  اأي موؤ�رشرّ على  هناك 

ه على ال�ضري يف هذا الجتاه، بل  على النظام، من اأجل حثرّ

على العك�ض، ما زال �ضا�ضة النظامني، الرو�ضي والإيراين، 

اأجل  من  الع�ضكري  وباخليار  ونظامه،  بالأ�ضد  متم�ضكني 

حتقيق م�ضاحلهم يف �ضورية واملنطقة، ويعيقون اأي م�ضعًى 

للو�ضول اإىل حلرّ �ضيا�ضي اأممي ينهي الكارثة ال�ضورية.
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م�ضت�ضار  ي�ضتعيد  الأحداث«،  �ضهدت  التي  »الغرفة  كتابه  يف 

جرى  حوارًا  بولتون،  جون  ال�ضابق  الأمريكي  القومي  الأمن 

بينه وبني رئي�ض الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، �ضكك 

فيه الأخري يف قدرة م�ضت�ضار الرئي�ض دونالد ترامب، و�ضهره، 

حتقيق  على  كو�ضرن،  جاريد  الأو�ضط  ال�رشق  ملف  وم�ضوؤول 

ال�ضالم بني اإ�رشائيل والفل�ضطينيني وحميطها العربي. وح�ضب 

بولتون، فاإن نتنياهو ت�ضاءل: »ما الذي يجعل كو�ضرن يعتقد 

اأنه �ضينجح يف اأمٍر ف�ضل فيه )وزير اخلارجية الأمريكي الأ�ضبق 

هرني( كي�ضنجر؟«.

وزير  ي�ضفه  كان  كما  الفارغ«،  »الفتى  هذا  يثبت  اليوم، 

اخلارجية ال�ضابق ريك تيلر�ضون، اأنه قادر فعاًل على حتقيق ما 

ع  عجز عنه كي�ضنجر، ولكن ذلك لي�ض نتيجة ذكاء خا�ض يتمترّ

به، اأو اإدراٍك عميق لديه لطبيعة ال�رشاع وكينونته، بقدر ما اأن 

الأمر متعلق بقدرات ترامب ومزاجه النف�ضي، وبطبيعة بع�ض 

ه  القادة العرب اجلدد الذين يتعامل معهم كو�ضرن، ويرجون ودرّ

ور�ضاه.

• بع�ض القادة العرب اجلدد الذين 
ه  يتعامل معهم كو�ضرن، يرجون ودرّ

ور�ضاه

الأبي�ض،  البيت  امل�ضرتك يف  ال�ضحايف  املوؤمتر  كلمته يف  يف 

ما  ترامب  اإعالن  يوم  املا�ضي،  الثاين  كانون  يناير/   28 يف 

اها »روؤيته« لل�ضالم بني الفل�ضطينيني والإ�رشائيليني، اأطنب  �ضمرّ

نتنياهو يف مديح الرئي�ض الأمريكي. كان الأْوىل به اأن يوجه 

ذلك الثناء والتقريظ، اإ�رشائيليًا، اإىل الرجل الذي يقف فعاًل 

وراء تلك »الروؤية«، والتي اأعطت اإ�رشائيل كل �ضيء، وحرمت 

واحلدود  والقد�ض  كال�ضيادة  حقوقهم،  اأقل  من  الفل�ضطينيني 

اأن  ومع  كو�ضرن.  هو  الرجل  ذلك  والأمن.  واملياه  والأر�ض 

كلمته،  معر�ض  يف  وي�ضكره  اإليه  ي�ضري  اأن  ين�ض  مل  نتنياهو 

اأن ي�ضتغرق يف ذلك، فاملقام مل يكن ي�ضمح بدغدغة  من دون 

نرج�ضيٍة اأخرى غري نرج�ضية ترامب حينها، اإل اأنه ح�ضل على 

فر�ضٍة اأخرى ليعطي كو�ضرن بع�ض حقه اإ�رشائيليًا. �ضارع مكتب 

نتنياهو، بعد الك�ضف عن بع�ض ما يحويه كتاب بولتون، قبل 

كو�ضرن،  قدرات  حول  بينهما  احلوار  ق�ضة  ذلك  ومن  ن�رشه، 

اإليه  اإ�ضدار بيان يف يونيو/ حزيران املا�ضي، ن�ضب فيه  اإىل 

يف  وامل�ضاهمة  لل�ضالم،  ترامب  خطة  �ضياغة  يف  »الف�ضل« 

القد�ض، والعرتاف ب�ضيادة  اإىل  الأمريكية  ال�ضفارة  قراره نقل 

ال�ضورية، وتعزيز العالقات  اإ�رشائيل على مرتفعات اجلولن 

الإ�رشائيلية مع العامل العربي. »بهذه الإجنازات فقط، وحتت 

من  اآخرون  ما مل يحققه  ترامب، حقق كو�ضرن  الرئي�ض  قيادة 

قبله. 

• اكت�ضف كو�ضرن اأن لإ�ضبعه �ضحرًا 

ه يف  عند بع�ض العرب، فاأكرث من هزرّ

وجوههم، فاأعطوه ما يريد واأكرث

غريه،  ف�ضل  حيث  كو�ضرن،  جناح  اإمكانية  يف  كثريون  ك  �ضكرّ

نكتة  بع�ضهم  يتناقل  بل  ذكائه،  زاوية  من  كثريون  وغمز 

مفادها اأن لكو�ضرن ثالثة »جناحات« يف حياته فح�ضب، مقابل 

اأم عامل الأعمال.  اإخفاقات كثرية، �ضواء على �ضعيد الدرا�ضة 

اأنه  ثرية،  لعائلة  ولد  اأنه  هي:  الثالثة،  النجاحات  تلك 

تزوج اإيفانكا ابنة ترامب، واأن ترامب اأ�ضبح رئي�ضًا للوليات 

املتحدة، وهو ما جعل من كو�ضرن امل�ضت�ضار الأكرث تاأثريًا يف 

الإدارة الأمريكية. اإذا اتفقنا مع ق�ضة »النجاحات« الثالثة تلك، 

فاإنها تكون قدرية، مبعنى اأنها مل تكن ح�ضيلة اإجنازات، واإمنا 

مكت�ضباٌت توفرت للرجل. ولكن حتويله اإدارة ترامب اإىل قناة 

يتجاوز  ما  وهو  ف،  املتطررّ ال�ضهيوين  اليمني  اأجندة  لتمرير 

الأمريكية  الإدارات  �ضلوك  ميزا  اللذْين  والتواطوؤ  النحياز 

نه اأي�ضًا من اإقناع بع�ض القادة  ال�ضابقة ل�ضالح اإ�رشائيل، ومتكرّ

العرب اجلدد باأن اإ�رشائيل حليٌف موثوٌق ومتثل اأق�رش الطرق 

ان جناحنْي باهرْين اأجنزهما  اإىل قلب �ضيد البيت الأبي�ض، يعدرّ

باقتدار، ومل ياأتيا عر�ضًا اأو م�ضادفة. الأمر الوحيد الذي ميكن 

اأن ي�ضاف هنا، و�ضبقت الإ�ضارة اإليه، اأنهما اإجنازان ما كانا 

وطبيعة  ال�ضحلة،  الأمريكي  الرئي�ض  �ضخ�ضية  لول  ليتحققا 

بع�ض القادة العرب اجلدد الذين يدينون لكو�ضرن بالكثري، اإذ 

اإنه و�ضيطهم وحماميهم لدى ترامب.

ك كثريون يف اإمكانية جناح  • �ضكرّ
كو�ضرن، حيث ف�ضل غريه، وغمز 

كثريون من زاوية ذكائه

مهمًا  جانبًا  نف�رش  اأن  ميكن  ال�ضابقني،  ال�ضياقني  فهمنا  اإذا 

وال�ضعودية  والبحرين  كالإمارات  دول،  زعماء  تهافت  يف 

وال�ضودان، على اإقامة عالقات مع تل اأبيب، حتى ولو كان ذلك 

على ح�ضاب الفل�ضطينيني والعرب، واملقاربة الأمنية اجلمعية 

للطائرة  �ضمحت  التي  ال�ضعودية،  مثاًل،  كلها. خذ،  للمنطقة 

اإىل  والأمريكي،  الإ�رشائيلي  الوفدين،  اأقلت  التي  الإ�رشائيلية 

�ضلمان،  بن  اأيام. حممد  قبل  اأجوائها  باملرور عرب  اأبوظبي، 

ويل العهد واحلاكم الفعلي للبالد، مديٌن يف جناحه يف انقالب 

الق�رش على ابن عمه حممد بن نايف، عام 2017، اإىل ترامب. 

ال�ضحايف  اغتيال  تبعات  من  جناته  يف  له  مديٌن  كذلك  وهو 

ال�ضعودي جمال خا�ضقجي، يف قن�ضلية بالده يف اإ�ضطنبول، عام 

2018. يف مو�ضوع انقالب الق�رش، مل تكن الوكالت الأمريكية 
له،  مت�ضجعة  وال�ضتخبارات  والدفاع  ال�ضيادية يف اخلارجية 

ظاتهم. ويف جرمية قتل خا�ضقجي،  ولكن ترامب مل يعباأ بتحفرّ

د ترامب يف ازدراء تقديرات اأجهزة بالده ال�ضتخبارية  مل يرتدرّ

باأن بن �ضلمان يقف وراء العملية ب�ضكل مبا�رش، بل اإنه رف�ض 

حماولت الكونغر�ض فر�ض عقوبات عليه، وجنح يف تعويقها. 

�ضات ول ا�ضتنتاجات، واإمنا معطيات ن�رشت  وهذه لي�ض تخررّ

يف كتب عدة، وحتقيقات �ضحافية اأمريكية كثرية. 

الر�ضائل  تك�ضف  مثاًل،  هنا.  املركزية  ال�ضخ�ضية  هو  كو�ضرن 

لل�ضفري  الإلكرتوين  الربيد  من  ت�رشيبها  مَترّ  التي  )الإمييالت( 

الإماراتي يف وا�ضنطن يو�ضف العتيبة، عام 2017، اأن الإمارات 

بع�ض  عند  �ضلمان  بن  حممد  ت�ضويق  يف  اأ�ضا�ضيًا  دورًا  لعبت 

اأن  اليوم  نعلم  اأي�ضًا،  كو�ضرن.  وخ�ضو�ضًا  ترامب،  م�ضاعدي 

والبحرين  والإمارات  ال�ضعودية  من  كل  فر�ضته  الذي  احل�ضار 

بن  جناح  لول  ليتم  كان  ما   ،2017 عام  قطر  على  وم�رش 

كو�ضرن  ك�ضب  يف  زايد  بن  حممد  اأبوظبي  عهد  وويل  �ضلمان 

وبقوة  ذلك  عار�ضت  حني  يف  ترامب،  وبالتايل  �ضفهما،  اإىل 

الأجهزة  تخفي  ول  الأمريكيتان.  والدفاع  اخلارجية  وزراتا 

وابن  كو�ضرن  توا�ضل  من  امتعا�ضها  الأمريكية  ال�ضتخباراتية 

ب  �ضلمان، مثاًل، عرب تطبيق وات�ضاب، بل اإنها ت�ضكرّ باأنه ي�رشرّ

له معلومات ح�ضا�ضة اأحيانًا. 

وقد ك�ضف موقع اإنرت�ضبت الأمريكي، يف مار�ض/ اآذار 2018، اأن 

حممد بن �ضلمان قال متباهيًا عن كو�ضرن: »و�ضعته يف جيبي«، 

كناية عن ال�ضيطرة عليه. احلقيقة اأنه هو وبن زايد، ومن �ضار 

اخرتاقاٍت  حتقيق  يف  جنح  لقد  كو�ضرن.  جيب  يف  وراءهما، 

اإ�رشائيليٍة واأمريكيٍة جديدة غري م�ضبوقة يف املوقف العربي. 

ميينية  �ضهيونية  يهودية  لعائلة  ينتمي  كو�ضرن  اأن  ومعلوم 

دة. مت�ضدرّ

ة لجتثاث  • ن�ضهد اليوم حماولت جادرّ
الأمن القومي العربي من جذوره، 

بعد اأن كان قد مَترّ حتطيم جدرانه على 

فرتاٍت يف مراحل ما�ضية

القومي  الأمن  لجتثاث  ة  جادرّ حماولت  هو  اليوم  ن�ضهده  ما 

على  جدرانه  حتطيم  مَترّ  قد  كان  اأن  بعد  جذوره،  من  العربي 

العرب  القادة  بع�ض  به  يقوم  وما  ما�ضية.  مراحل  فرتاٍت يف 

اجلدد هو رهن مل�ضتقبلنا جميعًا يف �ضبيل بقائهم على كرا�ضي 

حكم وهمية، ل ت�ضتقررّ اإل بر�ضى ودعم خارجيني. امل�ضكلة اأن 

اأمريكا واإ�رشائيل ل عهد لهما، ولي�ض اأ�رشع من اأن ُتْخَفَر ذمتهما 

والنتيجة  يتعلمون،  ل  قومنا  بع�ض  ولكن  امتحان،  اأول  عند 

ة، جاءت الهزمية على يد »الفتى  اأننا كلنا خا�رشون. هذه املررّ

العرب،  بع�ض  عند  �ضحرًا  لإ�ضبعه  اأن  اكت�ضف  الذي  الفارغ« 
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هل تغّير التعامل الأميركي مع الق�سية ال�سورية؟

كو�سنر »الفتى الفارغ« الذي اأخ�سع مراهقين عربًا
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 فيما مت اإنقاذ 14 حراڤا انقلب بهم قاربهم 

ب�سواحل العا�سمة

توقيف متورطني يف �إن�شاء 

ور�صة �صريعة ل�صناعة 

�لقو�رب �خل�شبية ل�شالح 

�حلر�ڤة
املنتخب الوطني الع�صكري يحرز نتائج 

مر�شية وم�شّجعة يف �لبطولة �لدولية برو�شيا

 �شطيف: حجز 6 قناطري و20 

كلغ من مادة �ل�شوكوالطة جمهولة 
�مل�شدر

متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف بعد اأن كثفت 

اأن�سطتها الرقابية من حجز كمية معتربة من مادة 

ال�سوكولطة جمهولة امل�سدر التي يقدر وزنها بــ 06 

قناطري و20 كغ، كانت تنقل منت مركبة نفعية من 

نوع » هاربني » ل تتوفر على نظام تربيد كما تفتقر 

لأدنى ال�سروط التي قد توؤلها لنقل املواد الغذائية 

من هذا النوع، العملية اأطرت من قبل اأفراد جمموعة 

التطهري والنظافة بامل�سلحة الولئية للأمن العمومي 

التابعة لأمن ولية �سطيف، وجاءت اإثر دورية 

رقابية متت على م�ستوى نقطة املدخل ال�سرقي 

للمدينة، اأين مت توقيف مركبة نفعية اأخ�سعت 

للمراقبة و تبني اأنها حمملة بكميات معتربة من 

قوالب ال�سوكولطة التي قدر وزنها بـ 06 قناطري و20 

كغ، والتي كانت ل تتوفر على اأي بيانات اأو و�سم من 

�ساأنه اأن يحدد م�سدرها، كما كانت تنقل دون احرتام 

اأدنى �سروط احلفظ ، ليتم عر�سها على اجلهات 

املخت�سة التي اأقرت عدم �سلحيتها لل�ستهلك 

واأو�ست باإتلفها، ال�سبطية الق�سائية وبا�ستكمالها 

كافة الإجراءات القانونية اأجنزت ملفا جزائيا �سد 

املخالف يف �ساأن نقل مادة غذائية اأولية دون احرتام 

�سروط احلفظ مع النعدام التام للبيانات الإلزامية 

بالو�سم التجاري، اأر�سل للجهات الق�سائية املخت�سة 

للبت فيه.    

 عني �لدفلى: وفاة ع�شريني ب�شعقة 
كهربائية

تويف، يف ال�ساعات القليلة املا�سية �ساب يبلغ 29 �سنة، 

ب�سعقة كهربائية يف م�سعد كهربائي ملواد البناء، 

بعني الدفلى، واأفادت احلماية املدنية لعني الدفلى، 

اأن ال�سحية بناء كان ب�سدد رفع مواد بناء متمثلة يف 

رمال البناء بالطابق الثالث مل�سكن، و�سيتم حتويل 

جثة ال�سحية من حي ناجم ببلدية عني الدفلى اإىل 

م�سلحة حفظ اجلثث مل�ست�سفى مكور حمو، يف ذات 

البلدية، من جانب اآخر، �سجلت م�سالح احلماية 

املدنية لولية عني الدفلى، تدخلني لأجل اإخماد 

حريق غابة مب�ساركة م�سالح الغابات، و�سجل احلريق 

الأول بغابة ال�سعيبة بحمام ريغة، حيث مت اإخماده، 

مع خ�سارة 3هكتارات، منها هكتارين �سنوبر حلبي، 

وهكتار اأدغال، اأما الثاين، فقد مت ت�سجيله بغابة دوي 

املكان العابد ببورا�سد، حيث مت اإخماد احلريق مع 

ت�سجيل خ�سارة هكتــار.

 �جلز�ئر �لعا�شمة: توقيف م�شتبه 
فيه �عتدى على مو�طن و�شلب منه 

مليون �شنتيم
األقت م�سالح اأمن ولية اجلزائر القب�س على م�ستبه 

فيه يف حالة تلّب�س فيما ل تزال الأبحاث قائمة حول 

�سريكه لتوقيفه ب�سبب اعتدائهما على مواطن و�سلبهم 

اإّياه مبلغا ماليا قدره )59( مليون �سنتيم، ق�سية احلال 

عاجلتها م�سالح الأمن احل�سري ال�ساد�س بن طلحة 

لأمن املقاطعة الإدارية براقي. العملية انطلقت 

بعد ا�ستغلل معلومة موؤّكدة مفادها وجود بع�س 

الأ�سخا�س يعتدون على املواطنني يف الطرقات من 

د لهم و�سرقة ممتلكاتهم واأغرا�سهم،  خلل الرت�سّ

د  حيث متّكنت عنا�سر الفرقة من خلل عملية تر�سّ

حمكمة، من توقيف امل�ستبه فيه يف حالة تلّب�س، 

اعتدى على مواطن و�سلب منه مبلغا ماليا قدره )59( 

مليون �سنتيم مّت ا�سرتجاعه يف احلني، وبعد موا�سلة 

للتحّريات، مّت حتديد هوّية امل�ستبه فيه الثاين وهو 

�سريك يف ق�سية احلال، حيث ل تزال الأبحاث قائمة 

لتوقيه، وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية املعمول 

بها، مّت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام اجلهة الق�سائية 

ة. املخت�سّ

خ. �س

 يحظى اليوم با�ستقبال من رئي�س اأركان اجلي�س ال�سعبي الوطني

حّقق املنتخب الوطني الع�سكري نتائج م�سجعة يف الطبعة ال�ساد�سة للألعاب 

الع�سكرية الدولية التي جرت فعالياتها بفيدرالية رو�سيا من 23 اأوت اإىل 02 

�شبتمرب 2020.

فيما مت اإنقاذ 14 حراق انقلب بهم قاربهم ب�سواحل 

العا�سمة

توقيف متورطني يف �إن�شاء 
ور�شة �شريعة ل�شناعة �لقو�رب 

ل�شالح �حلر�قة�خل�شبية 
 متكن عنا�سراأمن ولية الطارف، ممثلة يف الأمن احل�سري اخلارجي ال�سط، من 

تفكيك ور�سة �سرية ل�سناعة القوارب اخل�سبية، لغر�س الهجرة غري ال�سرية عرب 

البحر، واأ�سفرت هذه العملية، عن توقيف امل�ستبه فيه، مع حجز كمية معتربة 

من الألواح اخل�سبية مهياأة ومعدات خا�سة بهذا ال�ساأن. هذا وقد مت اإجناز ملف 

ق�سائي �سد امل�ستبه فيه، مع تقدميه اأمام اجلهات الق�سائية، اأين �سدر يف حقه 

اأمر اإيداع. اإىل ذلك اأنقذت ف�سيلة الغط�س والإنقاذ البحري لوحدة �سيدي 

فرج، اأم�س ال�سبت، 14 �سابا مر�سحا للهجرة غري ال�سرعية عقب انقلب زورقهم، 

واأفادت م�سالح احلماية املدنية باأن عملية الإنقاذ متت بالتن�سيق مع فرقة حّرا�س 

ال�سواحل للواجهة البحرية و�سط وانطلقت بعد تلقي نداء من اأحد قوارب ال�سيد. 

وقد مّت اإنقاذ 14 �سابا مر�سحا للهجرة غري ال�سرعية عقب انقلب الزورق الذي 

كان يقّلهم يف عر�س �سواحل زرالدة، واأو�سح بيان احلماية املدنية باأنه مت اإ�سعاف 

وحتويل ثلثة منهم نحو م�سالح ال�ستعجالت مل�ست�سفى زرالدة بالعا�سمة لتلقي 

الإ�سعافات.

ويف عملية اأخرى متكن عنا�سر ال�سرطة الق�سائية لأمن ولية عني الدفلى 

موؤخرا، من و�سع حّد ل�سبكة اإجرامية خمت�سة يف تنظيم رحلت غري �سرعية 

للأ�سخا�س عرب البحر جتاه الدول الأوروبية تتكون من 45 �سخ�سا، ومتت الإطاحة 

ب�سبكة اإجرامية دولية منظمة كانت خمت�سة يف الرتويج والتحري�س عرب 

الو�سائط الإلكرتونية، بعد �سل�سلة من التحريات عقب متديد الخت�سا�س من 

قبل وكيل اجلمهورية مبحكمة خمي�س مليانة. كما مت خلل العملية، حجز عدة 

و�سائل ومعدات كانت ت�ستعمل يف تنفيذ خمططاتها منها 3 زوارق بحرية كبرية 

وزورق اآخر مبحرك ذي حجم �سغري، اإ�سافة اإىل 3 جمادف و�سيارة �سياحية وجهاز 

للإعلم الآيل حممول وبو�سلة بحرية، و16 وحدة من �سدريات النجدة البحرية، 

و33 هاتفا نقال ومبلغ مايل من العملة الوطنية، قدره 261 مليون �سنتيم ومبلغ 

اآخر من العملة ال�سعبة.

اأمين. ف

 

اعتاد احت�ساء امل�سروبات الكحولية وتر�سد الأ�سخا�س الغرباء عن املنطقة

توقيف م�شبوق ق�شائيا يحرتف 
�ل�شرقة بالتهديد ببجاية

�سّجلت خلل �سهر اأوت 

الفارط

�إجناز  �إح�شاء 

من  بناء   201
رخ�شة  دون 

 13 واإزالة 

ع�شو�ئية  مفرغة 

�شمة لعا با

متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر من 

خلل فرق �سرطة العمران وحماية 

البيئة، من ت�سجيل عدة تدّخلت فيما 

يخ�س املحافظة على العمران وحماية 

البيئة وكذا ال�سّحة على م�ستوى قطاع 

الخت�سا�س وهو ما حتر�س عليه ذات 

امل�سالح اإىل جانب حماربة اجلرمية 

يف الأو�ساط احل�سرية، لتوفري الأمن 

واملحافظة على ممتلكات املواطن الذي 

يعترب طرفا اأ�سا�سيا يف هذه العملية من 

خلل التبليغ عن كل �سيء م�سبوه عرب 

اخلطوط اخل�سراء التي و�سعت حتت 

ت�سّرفه.

فيما يخ�س امل�سا�س بقواعد العمران 

وتطهري الطريق العام، فقد �سّجلت فرقة 

�سرطة العمران لأمن ولية اجلزائر خلل 

�سهر اأوت الفارط، )201( تدخل تعلق 

باإجنازات بناء بدون رخ�سة مع ت�سجيل 

ثلث )03( تدخلت حول عدم مطابقة 

البناء لرخ�سة البناء امل�سّلمة و)86( تدّخل 

متعّلق بالتجارة غري ال�سرعية.

اأما فيما تعّلق بحماية البيئة يف �سّقها 

املتعّلق بت�سيري النفايات ومراقبتها 

واإزالتها، فقد مّت اإح�ساء )480( تدّخل 

متحور حول رمي واإهمال النفايات اأو 

رف�س ا�ستعمال نظام النفايات املو�سوع من 

طرف الهيئات املعنية، )286( تدّخل حول 

اإيداع اأو رمي اأو اإهمال النفايات الهامدة 

الناجتة عن ا�ستغلل املحاجر واملناجم 

واأ�سغال الهدم والبناء والرتميم، )27( 

تدخل متعّلق باإعاقة الطريق العام بو�سع 

اأو ترك مواد من �ساأنها اأن متنع حرية املرور 

اأو جتعله غري اآمن، ناهيك عن )16( تدخل 

متعلق باإلقاء اأو و�سع يف الطريق العمومي، 

اأقذار اأو كـُنا�سات اأو مياه قذرة اأو اأي مواد 

اأخرى يوؤدي �سقوطها اإىل اإحداث �سرر اآو 

تت�ساعد منها روائح كريهة �سارة بال�سّحة، 

بالإ�سافة اإىل اإزالة )13( مفرغة غري 

�سرعية بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية.

وبخ�سو�س �سّق الّنظافة وال�سّحة 

العمومية، فاإن ذات امل�سالح قد �سّجلت )07( 

حالت رمي حيوانات مّيتة وف�سلت ذات 

م�سدر حيواين وعدم اإتلفها عن طريق 

الدفن اآو الرتميد.

اأما يف جانب امل�ساحات اخل�سراء وحمايتها 

وتنميتها، فقد اأح�ست فرق حماية البيئة 

ثلث )03( تدخلت متعّلق بو�سع نفايات 

وف�سلت يف م�ساحات خ�سراء خارج 

�سة واملعّينة  الأماكن اأو الرتاتيب املخ�سّ

لهذا الغر�س.

اأمين. ف

فرقة  عنا�سر  متكن 

للأمن  الق�سائية  ال�سرطة 

التابعة  ال�ساد�س  احل�سري 

خلل  بجاية  ولية  لأمن 

من  املنق�سي  الأ�سبوع 

ق�سائيا  م�سبوق  توقيف 

يحرتف ال�سرقة حتت طائلة 

اأبي�س،  ب�سلح  التهديد 

جاءت  العملية  تفا�سيل 

بعد ت�سجيل �سكوى ل�سحية 

�سنة،   35 العمر  من  يبلغ 

العمل  من  خروجه  اأثناء 

متاأخر  وقت  يف  )خمبزة( 

من الليل وعند و�سوله اأمام 

امللعب اجلواري لكرة القدم 

اأوعزوق  اإغيل  قرية  اأ�سفل 

اأحد  طريقه  اعرت�س 

طائلة  وحتت  الأ�سخا�س 

احلجم  من  ب�سكني  التهديد 

الكبري قام بال�ستيلء على 

 15000 بـ  يقدر  مايل  مبلغ 

دج، و�ساعة يد.

العتداء  حاول  كما 

منه  اأفلت  اأنه  غري  عليه 

عنا�سر  بالفرار،  ولذا 

فور  الق�سائية  ال�سبطية 

با�سرت  ال�سكوى  تلقي 

والتحري  البحث  عمليات 

على  الأبحاث  اأ�سفرت  اأين 

الفاعل  هوية  حتديد 

وجيزة،  فرتة  يف  واإيقافه 

معروف  باأنه  ات�سح  حيث 

يف  ال�سرطة  م�سالح  لدى 

وقد  مماثلة،  ق�سايا  عدة 

بينت التحريات باأن امل�ستبه 

باحت�ساء  قيامه  وبعد  فيه 

يف  الكحولية  امل�سروبات 

الليل  من  متاأخر  وقت 

الغرباء  الأ�سخا�س  يرت�سد 

ويقوم  املنطقة  عن 

طائلة  حتت  ب�سرقتهم 

اأ�سلحة  با�ستعمال  التهديد 

بي�ساء، وقد متكن ال�سحية 

بعد  عليه  التعرف  من 

ال�سور  لألبوم  م�ساهدته 

لدى  املعروفني  للأ�سخا�س 

ق�سايا  يف  ال�سرطة  م�سالح 

الأمر  ويتعلق  الإجرام، 

�سنة،   35 �س،  م  باملدعو/ 

املقيم  ق�سائيا،  م�سبوق 

ببجاية.

جزائي  ملف  اأجنز  وقد 

لأجل  فيه  امل�ستبه  �سد 

طائلة  حتت  ال�سرقة  ق�سية 

اأمام  تقدميه  ومت  التهديد، 

املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

اأمز  حقه  يف  �سدر  اأين 

اإيداع.

اأمين. ف

الريا�سية  التظاهرة  هذه  عرفت 

الدولية، م�ساركة الفريق الوطني 

وهما   تخ�س�سني،  يف  الع�سكري 

وال�سديق  جوا  املحمولة  الف�سيلة 

الويف، يف التخ�س�س الأول حت�سل 

على  الربية  القوات  قيادة  فريق 

املرتبة الرابعة ح�سب الفرق، كما 

حت�سل على جائزة الفريق املتحد 

بقاذف  رامي  اأح�سن  وجائزة 

بالإ�سافة   ،RPG-7 ال�سواريخ 

الوطني  الدفاع  وزارة  و�سام  اإىل 

م�ساهمته  نظري  رو�سيا  لفدرالية 

الع�سكرية  الألعاب  تطوير  يف 

الثاين  التخ�س�س  يف  اأما  الدولية، 

الدرك  قيادة  فريق  فتح�سل 

الثالثة  املرتبة  على  الوطني 

اأح�سن  جائزة  وكذا  الفرق  ح�سب 

ال�سينوتقني  م�سابقة  يف  فريق 

م�سابقة  يف  الثانية  واملرتبة 

�سباق  يف  الثالثة  واملرتبة  ال�سيد 

جائزة  اإىل  بالإ�سافة  الأبطال، 

اأح�سن حكم يف الدورة.

الوطني  املنتخب  ورجع  هذا 

الوطن  اأر�س  اإىل  الع�سكري 

اختتام  اإثر  اأم�س،  �سبيحة 

لنتائج  حتقيقه  بعد  الطبعة، 

ا�ستقبال  يف  كان  حيث  م�سجعة، 

الوفد بالقاعدة اجلوية بوفاريك 

بالناحية الع�سكرية الأوىل، نيابة 

عن الفريق، رئي�س اأركان اجلي�س 

حممد  اللواء  ال�سعبي،  الوطني 

ال�ستعمال  دائرة  رئي�س  قايدي 

اجلي�س  لأركان  والتح�سري 

باإطارات  مرفوقا  ال�سعبي  الوطني 

وزارة  هيئات  خمتلف  من  �سامية 

الدفاع الوطني.

املنتخب  يحظى  اأن  املنتظر  ومن 

با�ستقبال  الع�سكري،  الوطني 

اأركان  رئي�س  الفريق  طرف  من 

اليوم  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 

الدفاع  وزارة  مبقر  الأحد 

الوطني.

م. ن
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