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تبداأ هذا العام وتنتهي العام 2024 وترتكز على 3 حماور

�حلكومة تعلن �آليات تنفيذ 

خمطط �الإنعا�ش �القت�صادي
اأعلنت احلكومة و�صع جدول زمني من ثالث مراحل تنتهي عام 2024 لتنفيذ برنامج االإنعا�ش االقت�صادي الذي 

اأقره رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون وكان حمور اجتماع لها مع ال�صركاء االجتماعيني واالقت�صاديني، كا�صفة 

اأن املخطط �صينفذ على ثالث مراحل االأوىل تخ�ش تدابري ا�صتعجالية يبداأ تطبيقها هذا العام، والثانية ق�صرية 

املدى تبداأ عام 2021 والثالثة متو�صطة املدى بني عامي 2022 و2024.

تراأ�س الأربعاء الوزير الأول، عبد العزيز 

ح�رصيا  خ�ص�س  للحكومة  اجتماعا  جراد، 

لدرا�صة كيفيات تنفيذ تدابري خمطط الإنعا�س 

القت�صادي من اأجل اقت�صاد جديد، ح�صب ما 

اأفاد به بيان مل�صالح الوزير الأول، وجاء 

خمطط  تدابري  تنفيذ  تقرر  اأنه  البيان  يف 

الإنعا�س القت�صادي من اأجل اقت�صاد جديد، 

ثالث  على  يتوزع  مكيف  زمني  جدول  وفق 

مراحل ترتكز الأوىل على تدابري ا�صتعجالية 

يتعني و�صعها حيز التنفيذ قبل نهاية �صنة 

2020 واأخرى ق�صرية الـمدى يتم تنفيذها يف 
�صنة 2021، فيما �صتنفذ التدابري املتو�صطة 

الـمدى خالل الفرتة 2022 ــ 2024.

الإنعا�س  خمطط  اأن  ذاته  امل�صدر  وذكر 

وا�صعة  م�صاورات  مو�صوع  كان  القت�صادي 

خالل اللقاء الذي جمع يومي 18 و19 اأوت 

لرئي�س  ال�صامية  ال�صلطة  حتت   ،2020
بال�رصكاء  احلكومة  اأع�صاء  اجلمهورية، 

متيز  والذي  والجتماعيني  القت�صاديني 

بالـم�صاركة القوية للخربات الوطنية.

وقد مت �صبط النتائج والتو�صيات الـمنبثقة 

عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات رئي�س 

اللقاء،  هذا  يف  اأ�صداها  التي  اجلمهورية 

وخالل خمتلف اجتماعات جمل�س الوزراء، 

احلكومة  عمل  خمطط  هكذا  �صت�صكل  والتي 

تق�صيم  يتم  و�صوف  القت�صادي،  لالإنعا�س 

من  عملية  اإجراءات  اإىل  هذا  العمل  خمطط 

الزمن،  القيا�س مبرور  الكم وقابلية  حيث 

وفق جدول زمني للتنفيذ كما اأ�صري اإىل ذلك 

والـمتو�صط  الق�صري  الأمدين  على  �صابقا، 

حتديد  خالل  من  قطاع،  لكل  بالن�صبة 

احلالت ال�صتعجالية واآجال جت�صيدها.

ويف هذا الإطار، كلف الوزير الأول اأع�صاء 

احلكومة بو�صع جهاز على م�صتوى دوائرهم 

الوزارية للمتابعة الدائمة وال�صارمة لهذا 

الـمخطط الـمكر�س لالإنعا�س القت�صادي.

�صتظل  احلكومة  اأن  بالتو�صيح  وجدير 

حري�صة ب�صفة دائمة على متابعة مدى تقدم 

يف  تقييمه  على  وكذا  هذا  الإنعا�س  خمطط 

الوزارية  واملجال�س  احلكومة،  اجتماعات 

حال  عر�س  �صتقدم  كما  الـم�صرتكة، 

جمال�س  خالل  دوري  ب�صكل  الرئي�س  اإىل 

الوزراء.

تكليف  اإىل  الأول  الوزير  خل�س  واأخريا، 

للحكومة،  الر�صمي  الناطق  الت�صال  وزير 

الراأي  اإطالع  بغر�س  ات�صال  خمطط  بو�صع 

الـم�صجلة  العمليات  اإجناز  العام مب�صتوى 

حل�صاب كل دائرة وزارية".

اإكرام. �ش

مبحكمة  العامة  النيابة  التم�صت 

�صيدي اأحممد 10 �صنوات �صجنا يف 

حق الربملاين ال�صابق بهاء الدين 

غرامة،  دينار  ماليني  و8  طليبة 

كما مت التما�س نف�س العقوبة �صد 

ولد  جمال  الأ�صبق  الوزير  جنل 

ولد  اإ�صكندر  مهدي  املدعو  عبا�س 

اق�صى  التما�س  مت  حني  يف  عبا�س 

اأخاه  �صّد  امل�صددة  العقوبات 

يتواجد  الذي  عبا�س  ولد  الوايف 

فرار، ويواجه املتهمون  يف حالة 

وال�رصف  الت�رصيع  خمالفة  تهم 

واإىل  من  الأموال  روؤو�س  حركة  يف 

حماكمة  جل�صة  اخلارج.�صهدت 

النائب ال�صابق املثري للجدل بهاء 

اأم�س  جرت  التي  طليبة،  الدين 

جتاوزات  عّدة  ك�صف  بالعا�صمة، 

الذي  العتيد  وخروقات يف احلزب 

ينحدر منه �صيا�صيا طليبة، خا�صة 

يف فرتة تويل الأمني العام ال�صابق 

ح�رّص  الذي  عبا�س،  ولد  جمال 

 2017 لت�رصيعيات  احلزب  لقوائم 

الربملانية  بالعهدة  املتعلقة 

اأن  طليبة  اأو�صح  حيث  احلالية، 

التهم املوجهة اإليه كيدية.

جل�صة حماكمته  طليبة خالل  وقال 

احلزب  قائمة  يف  الأول  املقعد  اإن 

بـ  يباع  كان   2017 ت�رصيعيات  يف 

لديه  اأن  طليبة  وذكر  ماليري"،   7
تدينه  عبا�س  ولد  مع  حمادثات 

ابتزازه  وحماولة  "املوؤامرة"  يف 

الأمنية  الأجهزة  ملن�صق  وقدمها 

بدوره  ليبلغ  طرطاق،  ب�صري 

حتقيق"،  بفتح  واأمر  العدالة 

بعد  اأنه  طليبة  الربملاين  وتابع 

ابلغت  اأنى  عبا�س  ولد  اكت�صاف 

جلنة  على  باإحالتي  قام  عنهم 

جبهة،  �صدي  وفتح  الن�صباط، 

م�صيفا اأن جنل ولد عبا�س لفق يل 

مل  لكنه  اأموال  منحته  باأين  تهمة 

اأنى  انفي  دينارا.  ول  مني  ياأخذ 

منحت لأبناء ولد عبا�س ر�صوة، بل 

اأزكى القوائم بطريقة �رصعية  كنت 

ك�صفت  "ملا  وقانونية".واأ�صاف: 

و�رصدت  بالأمن  ات�صلت  اخلطة 

الوقائع، وعن حركات ولد عبا�س 

المني  امل�صدر  يل  اأكد  امل�صبوهة 

انهم على دراية بالتجاوزات واأنهم 

على متابعة، وقد �صجلت املكاملات 

التي تورط من يتالعبون بالقوائم 

طليبة  واأكد  ماليري"،  و9   7 مقابل 

مع  "تعاملت  حديثه:  معر�س  يف 

مدير املخابرات وكنت اطلعه بكل 

ال�صبطية  مع  وتعاونت  �صيء، 

�صاعة ك�صفت   48 الق�صائية، وبعد 

تالعبات اأبناء ولد عبا�س وانفجرت 

الق�صية".

من  باأنه  التم�صك  املتهم  وحاول 

مل  وقت  يف  الق�صية  هذه  عن  بلغ 

الف�صاد  اأحد يتكلم عن  اأي  يكن فيه 

بعد  اأنه  ال�صياق  نف�س  يف  مربزا 

ولد  عائلة  �رصعت  امل�صتور  ك�صفه 

معه  ح�صاباتها  ت�صفية  يف  عبا�س 

عرثت  التي  الأموال  اإليه  ون�صبت 

عليها م�صالح الأمن كما منحنه ولد 

علال  واحاله  �صفهي  انذار  عبا�س 

جلنة الن�صباط.

عبا�ش:  ولد  •جمال 
الع�صابة �صغطت على 

الإمتام عملية و�صع قوائم 

االأفالن

هذا واأكد الأمني العام الأ�صبق حلزب 

جبهة التحرير الوطني، جمال ولد 

العدالة  اأمام  اأثناء مثوله  عبا�س، 

القوائم  روؤو�س  بيع  ق�صية  يف 

"تعر�س  اأنه  لالأفالن،  النتخابية 

لإمتام  الع�صابة  من  ل�صغوط 

العملية"، وك�صف جمال ولد عبا�س 

ال�صابق  الرئي�س  ب�صقيق  ات�صل  اأنه 

بوتفليقة،  �صعيد  وم�صت�صاره، 

مبجرد علمه بخرب توقيف جنليه، 

واأكد اأن �صعيد بوتفليقة فر�س عليه 

تواجد كل من الوزير الأول الأ�صبق 

عبد املالك �صالل، ووزير الداخلية 

العدل  ووزير  بدوي،  الدين  نور 

الطيب لوح، اأثناء اإعداد القوائم، 

كما اأ�صار اإىل اأنه كانت هناك حالت 

اأ�صماء  فقط فر�س عليه فيها و�صع 

بينما  القوائم،  روؤو�س  يف  معنية 

راأ�س  على  اأ�صال  يكن  مل  طليبة 

قائمته.

وخالل ا�صتماع ذات املحكمة لأقوال 

اأن  ك�صف  اإ�صكندر  عبا�س  ولد  جنل 

املالك  عبد  ال�صابق  الأول  الوزير 

الدين  نور  داخليته  ووزير  �صالل 

املتهم  العدل  وزير  وكذا  بدوي 

الطيب  ف�صاد  ق�صايا  يف  الآخر  هو 

الرئي�س  �صقيق  مع  بالتن�صيق  لوح 

ال�صعيد  اخلا�س  وم�صت�صاره 

يعدون  كانوا  من  هم  بوتفليقة 

الوطني  التحرير  جبهة  قوائم 

قنبلة  وفجر   2017 لت�رصيعيات 

ان  ك�صف  حني  الثقيل  العيار  من 

ال�صعيد بوتفليقة كان ي�صري احلزب 

العتيد باأوامر هاتفية لولد عبا�س 

الوعي  وهو يف حالة �صكر وفقدان 

التهم  كافة  املتهم  هذا  انكر  كما 

بتبيي�س  واملتعلقة  اإليه  املوجهة 

لديه  تكون  اأن  نفى  كما  الأموال 

حزب  قوائم  برتتيب  عالقة  له 

اأنه  غري  الوطني  التحرير  جبهة 

م�صاعدات  يقدم  كان  اأنه  اعرتاف 

املتهم  طليبة  الدين  للنائب بهاء 

اأجل  من  الق�صية  هذه  الرئي�صي يف 

جاف  ميناء  ان�صاء  على  م�صاعدته 

باأحد الوليات الداخلية.

م. ن

 التما�ش 10 �صنوات �صجنا له والإ�صكندر ولد عبا�ش

طليبة يك�صف خلفيات بيع روؤو�ش قو�ئم 

�الأفالن يف �لت�صريعيات �الأخرية
ماليري  7 بـ  احلايل  للربملان  للو�صول  االأوىل  املقاعد  باع  •ولد عبا�ش 

•االأمني العام ال�صابق لالأفالن يّتهم الع�صابة باال�صتحواذ على احلزب عرب �صراء الذمم

�صيا�صية ولي�ش موؤ�ص�صة دولة جمعية  االأفالن  ولد عبا�ش:  •اإ�صكندر 

�صملت اإنهاء مهام 5 منهم وتغيري 13 اآخرين

�الأمناء  �صلك  حركة جزئية يف 
للواليات �لعامني 

  فيما يتواجد 35 مري�صا بالعناية امل�صددة خالل الـ 24 �صاعة االأخرية

جديدة  �إ�صابة   325 ت�صجيل 
بكورونا يف �جلز�ئر

 يف لقاءه مع رئي�صة بعثة االأمم املتحدة بالنيابة

�لرئي�ش �لتون�صي يوؤكد على �أهمية "�لتن�صيق" 
�جلز�ئري-�لتون�صي يف حل �الأزمة �لليبية

اأجرى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، حركة 

جزئية لالأمناء العامني بالوليات، مت على اإثرها 

اإنهاء مهام 5 اأمناء عامني وتغيري 13 اآخرين.

ووفق  اأهه  اأم�س  اجلمهورية  لرئا�صة  بيان  واأ�صار 

هذه احلركة فقد مت اإنهاء مهام كل من-بوقارة ر�صيد 

)ولية خن�صلة( -عزالدين بوطارة )ولية جيجل( -  

)ولية  )ولية ورقلة(- معمر مرين  لعرج بن عدان 

عني متو�صنت(  بوعيطة الطاهر )ولية تب�صة( .

العامني  الأمناء  اآخر مت تعيني كل من  على �صعيد 

العربي  بوزيان    - البليدة(  )ولية  حممد  -تيار 

تيارت(-  )ولية  حممد  دحماين   - تب�صة(  )ولية 

جمال  حمو�س   - وزو(  تيزي  )ولية  فالحي  ميلود 

الدين )ولية اجلزائر(- عبد الكرمي بن قويدر )ولية 

خرية  تلي  �صطيف(-  )ولية  قدور  مكي   - جيجل( 

ورقلة(-  )ولية  اأحمد  يو�صف  بن   - قاملة(  )ولية 

�صامي  اأهرا�س( - جموبي  )ولية �صوق  �صعيد خليل 

)ولية عني متو�صنت(- وريبة جناة )ولية غليزان(

- فار�صي احلاج )ولية خن�صلة(.

اإكرام. �س

اإ�صابة   325 امل�صت�صفيات  واإ�صالح  ال�صكان  ال�صحة  �صجلت وزارة 

 24 الـ  خالل  وفيات  و7  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ش  جديدة 

�صاعة االأخرية.

كورونا  فريو�ش  ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  اأعلن 

 45.158 بلغ  املوؤكدة  اإجمايل االإ�صابات  اأن  الدكتور جمال فورار 

من بينها 325 حالة جديدة، وهو ما ميثل 0.7 حالة لكل 100 األف 

ن�صمة خالل الـ 24 �صاعة املا�صية.

واأ�صاف يف هذا اللقاء االإعالمي اليومي املخ�ص�ش لعر�ش تطور 

االإجمايل  الوفيات  عدد  اأن  كورونا  لفريو�ش  الوبائية  الو�صعية 

بلغ 1525 حالة، يف الوقت الذي متاثل فيه 253 مري�صا لل�صفاء، 

�صخ�صا،   31746 لل�صفاء  املتماثلني  عدد  بلغ  وبذلك  يوم.  اآخر 

ح�صب املعطيات املقدمة من قبل الناطق الر�صمي للجنة، كا�صفا 

اأن 35 مري�صا يوجدون حاليا يف العناية املركزة، واأ�صاف فورار 

 10 اأزيد من  9 حاالت و12 والية  1 اإىل  16 والية �صجلت من  اأن 

حاالت خالل 24 �صاعة املا�صية، يف حني اأن 20 والية مل ت�صجل 

اأي حالة.

الوقاية  باإجراءات  االلتزام  اإىل  املواطنني  باملنا�صبة  فورار  ودعا 

واليقظة واحرتام قواعد النظافة وامل�صافة اجل�صدية اىل جانب 

للقناع  االلزامي  واالرتداء  ال�صحي  احلجر  لقواعد  االمتثال 

الواقي �صيما بعد اعادة فتح امل�صاجد ال�صواطئ وف�صاءات الت�صلية 

والرتفيه.

م. ن

"التن�صيق  اأهمية  على  �صعيد،  قي�ش  التون�صي،  الرئي�ش  اأكد 

والت�صاور" القائم بني بالده واجلزائر من اأجل حتقيق اال�صتقرار 

يف ليبيا واإطالق حوار ليبي-ليبي جامع الإيجاد حل �صلمي لهذه 

على  لها  بيان  يف  التون�صية  الرئا�صة  ذكرته  ما  ح�صب  االأزمة، 

ح�صابها الر�صمي مبوقع التوا�صل االجتماعي "الفاي�صبوك".

جمعه  لقاء  خالل  �صدد  التون�صي  الرئي�ش  اأن  البيان  ذات  واأفاد 

ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  رئي�صة  مع  قرطاج  بق�صر 

" اأهمية دور دول اجلوار يف الدفع  بالنيابة �صتيفاين وليامز على 

اإىل  ال�صدد،  هذا  يف  م�صريا  االأزمة،  لهذه  �صلمي  حّل  اإيجاد  نحو 

حتقيق  اأجل  من  واجلزائر  تون�ش  بني  القائم  والت�صاور  التن�صيق 

اال�صتقرار يف هذا البلد ال�صقيق". وكان رئي�ش اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، قد �صرح �صهر جويلية املن�صرم، خالل لقاء مع ممثلي 

ليبيا،  يف  للحل  ايجابية  نظرة  "هنالك  اأن  الوطنية،  ال�صحافة 

والذي ميكن اأن يكون جزائريا -تون�صيا" مربزا، " اأن احلل يجب اأن 

يكون على طاولة احلوار، واأن ا�صتخدام ال�صالح مل ولن يحل اأي 

م�صكل". وخالل لقائه مع املبعوثة االأممية اأعرب قي�ش �صعيد عن 

ال�صيا�صية  العملية  اإطالق  اإعادة  للم�صاهمة يف  تون�ش  " ا�صتعداد 
ال�صعب  مكونات  خمتلف  يجمع  وطني  حوار  ا�صت�صافة  خالل  من 

الو�صع  من  ت�صررا  الدول  اأكرث  تعد  تون�ش  اأن  اإىل  نظرا  الليبي، 

ال�صائد يف ليبيا" قائال اإن بالده م�صتعدة اأي�صا "ملوا�صلة الوقوف اإىل 

جانب ال�صعب الليبي من خالل و�صع اإمكانياتها لتحقيق اال�صتقرار 

من  التون�صي  املوقف  " ثوابت  على  وعرب  ال�صقيق"،  البلد  هذا  يف 

االأزمة الليبية، و الداعي  اإىل اإيجاد ت�صوية �صيا�صية �صاملة حتفظ 

وحدة ليبيا و�صيادتها، يف اإطار حوار  ليبي-ليبي جامع، حتت مظلة 

وقف  باتفاق  تون�ش  ترحيب  االأخري،  يف  وجدد  املتحدة"،  االأمم 

اإطالق النار يف ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو اإعادة اال�صتقرار، 

وا�صتئناف العملية ال�صيا�صية.

م. ن

توزيع حاالت االإ�صابة بالفريو�ش عرب واليات الوطن
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قال اأن �سيادة القانون تقوم على اأ�سا�س حرية الق�ساء وا�ستقالليته

ال�ضامن  هي  العدالة  فني�ش: 
وحرياتهم املواطنني  حلقوق 

ال�سعب �سيادة  ويعك�س  للحكومة  الربملان  مراقبة  ي�سمن  الد�ستور  •تعديل 

قال رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، �سلميان �سنني، اأن 

اأول نوفمرب "�سيعلن فيها ميالد �سفحة جديدة عمادها 

املواطنة وامل�سروعية ال�سعبية والعدالة االجتماعية 

واحتكار  والهيمنة  الو�ساية  وانهاء  الفر�س  وتكافوؤ 

ال�سلطة والرثوة".

نوفمرب  الفاحت  اختيار  اأن  اأم�س  �سنني،  �سلميان  اأكد 

اأخرى  مرة  "يوؤكد  الد�ستور  على  لال�ستفتاء  تاريخا 

عن هذا  تبتعد  اأن  ميكن  ال  واملرجعية  اأن االنطالقة 

التاريخ الذي �سنع جمد ال�سعب اجلزائري.

الربملانية  الدورة  افتتاح  لدى  كلمته  يف  واعترب 

على  لال�ستفتاء  نوفمرب  اأول  اختيار  ان  للمجل�س، 

وااللهام  االنطالقة  اأن  اأخرى  مرة  "يوؤكد  الد�ستور، 

الذي  التاريخ  هذا  عن  تبتعد  اأن  ميكن  ال  واملرجعية 

من  ومكنه  وعزته  اجلزائري  ال�سعب  جمد  �سنع 

اأعتى القوى واأوح�سها  التحدي وفر�س خياراته على 

وهو يعيد التاريخ املرة تلو االخرى من اأجل اخلروج 

من التبعية االقت�سادية وفق منظومة اإ�سالح وا�سحة 

املعامل".

�سناعة  يف  د�ستوريا  �سريكا   " املجل�س  اأن  واعترب 

والقانون  احلق  دولة  بناء  ويف  العامة  ال�سيا�سات 

اال�ستقرار  تعزيز  ويف  الدميقراطي  العمل  وترقية 

الت�سريعية  اأعماله  خالل  من  للدولة  الن�سقي 

والرقابية" م�سريا اىل اأن "ممثلي ال�سعب يتطلعون اىل 

من  اجلديدة  اجلمهورية  قواعد  اإر�ساء  يف  امل�ساهمة 

على  اال�ستفتاء  يف  واملنجزة  الفاعلة  امل�ساركة  خالل 

الد�ستور".

العمومية  ال�سلطات  مبجهودات  اأ�ساد  اآخر،  �سياق  ويف 

اجلمهورية  لرئي�س  اجلديدة  الروؤية  راأ�سها  "وعلى 
الذي  التوجه  وهو  الوطنية  الق�سايا  مع  التعامل  يف 

افرز قناعة لدى اجلزائريني بوجود ارادة �سيا�سية يف 

التغيري والتكفل بان�سغاالت املواطنني �سيما يف املناطق 

املحرومة".

وعرب عن اأ�سف يف ا�ستمرار بع�س االأزمات يف املجتمع 

"من  اأنه  قائال،  بـ"املفتعلة"  اإياها  وا�سفا  اجلزائري، 

على  املفتعلة  االزمات  بع�س  ت�ستمر  اأن  املقبول  غري 

غرار اأزمة تزويد بع�س املناطق مبياه ال�سرب اأو اأزمة 

من  هناك  اأن  عامة  قناعة  اأ�سبحت  التي  ال�سيولة 

يقف ورائها داعيا اىل معاجلة هذه االأزمات من اأجل 

تقلي�س هوة الثقة بني املواطن وموؤ�س�سات الدولة".

يف  اال�ستمرار  اأهمية  على  ال�سياق  ذات  يف  اأكد  كما 

ال�سيا�سية  احلياة  اأخلقة  اأجل  من  الف�ساد  مكافحة 

الذي"  الق�ساة  ب�سلك  باملنا�سبة  م�سيدا  واالقت�سادية 

من  وا�سعا  قدرا  يحقق  اأن  وجيزة  مدة  ويف  ا�ستطاع 

اأن  م�سيفا  القانون"  بدولة  وااللتزام  اال�ستقاللية 

"اال�سالحات التي يعرفها القطاع وتبني ال�سعب مبداأ 
البالد  به  متر  الذي  بالظرف  امللتزمة  اال�ستقاللية 

اأن يكون له كبري االثر يف خمتلف جماالت  �ساأنه  من 

احلياة".

وبهذا اخل�سو�س ذكر رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان، 

اأنه "ال ميكن ل�سعب اأن ينطلق يف بناء دولته با�ستمرار 

احلا�سر  على  والتطاول  احل�سابات  ت�سفية  منطق 

ال�سعبي خا�سة  واملا�سي واملناولة يف زيادة االحتقان 

التاريخي  حراكه  عرب  اجلزائري  ال�سعب  قدم  ما  بعد 

اأروع االمثلة يف الت�سبث بالوحدة وال�سلمية والت�سامح 

منوها باأهمية تاأ�سي�س جبهة داخلية متما�سكة كفيلة 

التهديدات  كل  ملواجهة  قابلة  قوية  جزائر  ببناء 

والتقلبات االقليمية والدولية".

حققته  وما  احلريات  اأهمية  على  اأي�سا  �سدد  كما 

بالدنا يف هذا االجتاه امال اأن يتوج النقا�س الدائر بني 

�ساأنه تعزيز  الو�ساية واال�سرة االعالمية بكل ما من 

وطنيتها  اأثبتت  التي  لل�سحافة  واحلقوق  احلرية 

وحرفيتها يف العديد من املنا�سبات.

فر�سة  للمجل�س  الربملانية  الدورة  افتتاح  كان  كما 

جدد فيها �سنني التحية واالعرتاف بالف�سل الأ�سالك 

االمن واملوؤ�س�سة اجلي�س الوطني ال�سعبي الذي يقدم 

اأفرادها واطاراتها وقيادتها اأروع االمثلة يف الت�سحية 

وااللتزام واخلدمة املتميزة لل�سعب اجلزائري يف كل 

الظروف.

اجلزائر  مواقف  كذلك  املتحدث  جدد  دبلوما�سيا، 

لل�سرعية  ا�ستنادا  العادلة  الق�سايا  جتاه  الثابتة 

يف  ال�سحراوي  ال�سعب  حق  راأ�سها  وعلى  الدولية 

الفل�سطيني يف ا�سرتجاع  تقرير م�سريه وحق ال�سعب 

اأكد  كما  للت�سرف،  القابلة  غري  التاريخية  حقوقه 

بناء  يف  لدبلوما�سيتنا  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  دعم 

اأو  ليبيا  يف  �سواء  اأمني  اجليو  جوارنا  يف  م�ستدمي  اأمن 

الوطني  للحوار"  احلثيثة  "الدعوة  خالل  من  مايل 

اأر�سية ت�سمن م�ساركة  البناء ميكن البلدين من بناء 

كل الفواعل املوؤمنة بالوطن.

م. ن

اأكد رئي�س جمل�س االأمة بالنيابة، �سالح 

قوجيل، على اأن الفرتة املقبلة �ستكون 

مهمة جدا بالن�سبة للربملان، خ�سو�سا واأنها 

�ستت�سمن مناق�سة الد�ستور باالإ�سافة اإىل 

تعديل قوانني االنتخابات واالأحزاب، قبل 

حل املجال�س املنتخبة، م�سددا على �سرورة 

اإ�سراك اجلميع يف بناء الدولة وترك 

اخلالفات ال�سيا�سية لل�سعب يف�سل فيها.

�سالح قوجيل، قال يف الكلمة التي األقاها 

على هام�س افتتاح الدورة العادية 

للربملان، اأم�س اأن االفتتاح ياأتي يف اأحد 

املراحل الهامة اتي تعي�سها البالد، م�سريا 

على اأن الفرتة االأخرية عرفت البالد فيها 

ن�ساط مكثف يف كل االأ�سعدة وب�سفته 

خا�سة االجتماع الذي انعقد برئا�سة 

الرئي�س مع اأع�ساء احلكومة والوالة 

وخرج عنه قرارات هامة، باالإ�سافة 

اإىل اجتماع احلكومة مع اأرباب العمل 

واالقت�ساد الوطني حيث اتخذت اإجراءات 

هامة اأي�سا وح�سي االجتماع بنقا�س هام 

ومت اخلروج بربنامج لكيفية معاجلة 

االأمور الالزمة هناك اأولويات م�ستعجلة.

واأفاد املتحدث باأن غرفتي الربملان على 

و�سك درا�سة الد�ستور اجلديد موؤكدا 

على اأن حتديد يف الفاحت نوفمرب كتاريخ 

لال�ستفتاء هو اأي�سا قرار هام، مردفا 

الد�ستور الذي وعد به الرئي�س يف حلته 

االنتخابية ورغم اأنه قادر على تقدمي 

الد�ستور لال�ستفتاء مبا�سرة اإال اأن قرر 

متريره على الربملان من اأجل م�ساركة 

اجلميع.

كما اأكد اأن الوثيقة عرفت اثراء كبري 

ب 2600 اقرتاح، م�سددا على اأن اهم ما 

ينتظر من الد�ستور بناء الدولة تكون 

للجميع مع التفريق بني الدولة واحلكم 

الذي يتغري ح�سب رغبات ال�سعب من فرتة 

اإىل اأخرى فيما تبقى الدولة، م�سريا يف 

ذات ال�سياق اإىل اأن العدالة �ستكون هي 

ميزان الدولة يف امل�سروع.

وك�سف ذات املتحدث باأنه وبعد امل�سادقة 

على الد�ستور �سيتمم الذهاب اإىل انتخابات 

ت�سريعية وحملية ويجب اأن نحظر اأنف�سنا 

لقانون االنتخابات وقانون االحزاب وهي 

التي يجب اأن تراجع قبل االنتخابات 

لتكون ا�ستحقاق حقيقي ومتثل رغبة 

ال�سعب، مردفا �سيكون لدينا عمل كثف 

وهام اإىل غاية نهاية ال�سنة لدة البالد 

والتحديات التي جتاوزناها وكانت 

كثرية ومتنوعة واخرجنا اجلزائر اإىل 

بر االأمان لكن لدينا حتديات اأخرى حتى 

نر�سم الدولة اجلزائرية بكل مكوناتها 

الد�ستورية القانونية وال�سرعية.

و�سدد قوجيل على اأن هذه الفرتة تتطلب 

اأن نتجند كلنا، م�سيفا كنت قد وجهت 

نداء ل�سكان تيزي وزو وبع�س اجلهات 

ممن اأجل بناء هذه الدولة التي �ستكون 

للجميع وترك ال�سعب يف�سل يف اخلالفات 

ال�سيا�سية.

م. ن

ك�سف رئي�س املجل�س الد�ستوري، كمال فني�س اأن التعديل الد�ستوري املرتقب قريبا واملقرتح لال�ستفتاء 

ال�سعبي يف الفاحت نوفمرب املقبل، يقرتح نظاما "يتمتع فيه الربملان وميار�س مهمته ب�سكل كامل وحرية يف 

مراقبة الن�ساط احلكومي، وبطريقة تعك�س وتعرب عن راأي ال�سعب و�سيادته".

م�رشوع  �أن  فني�ش  كمال  قال 

رقابة  ي�ضمن  �لد�ضتور  تعديل 

�حلكومة  على  للربملان  "كاملة" 
موؤكد�  "م�ضتقلة"،  عد�لة  ظل  يف 

�لد�ضتور  تعديل  م�رشوع  �أن  على 

"حرة"  رقابة  حتقيق  ي�ضمن 

�لن�ضاط  للربملان على  و"كاملة" 
�لقانون  �ضيادة  �حلكومي يف ظل 

و�ضدد  وم�ضتقلة"،  "حرة  وعد�لة 

كلمة  خالل  �جلز�ئري  �مل�ضوؤول 

�لثاين  �لعدد  يف  �فتتاحية 

للر�ضالة �العالمية ملوؤمتر هيئات 

�الفريقية  �لد�ضتورية  �لرقابة 

�أن  باجلز�ئر-  مقره  -�لكائن 

تعديل �لد�ضتور، �لذي �ضيعر�ش 

�لفاحت  يف  �ل�ضعبي  لال�ضتفتاء 

"يتمتع  نظاما  يقرتح  نوفمرب، 

مهمته  وميار�ش  �لربملان  فيه 

مر�قبة  يف  وحرية  كامل  ب�ضكل 

وبطريقة  �حلكومي،  �لن�ضاط 

�ل�ضعب  ر�أي  عن  وتعرب  تعك�ش 

و�ضيادته".

وتابع باأن "�ضيادة �لقانون" هذه 

يجب �أن تقوم على �أ�ضا�ش "عد�لة 

حرة وم�ضتقلة" قادرة على �ضمان 

�جلز�ئريني  �ملو�طنني  حقوق 

�لذي  "�الأمر  وهو  وحرياتهم، 

�جلمهورية  رئي�ش  �لتزم 

بتحقيقه"، وذكر يف هذ� �ل�ضياق 

و�لد�ضتوريني  �خلرب�ء  بلجنة 

�لتي �أن�ضاأها رئي�ش �جلمهورية، 

�ليوم  يف  تبون،  �ملجيد  عبد 

�لثاين من توليه �لرئا�ضة، و�لتي 

�رشعت يف مر�جعة �لد�ضتور، يف 

�ضيادة  "الإحالل  تهدف  مبادرة 

جديدة  وجمهورية  �لقانون 

تهدف �إىل �أن تكون قوية من خالل 

موؤ�ض�ضاتها".

�الإر�دة  هذه  �نعك�ضت  وقد 

فني�ش،  ي�ضيف  �ل�ضيا�ضية، 

�ملعدل  �لقانون  م�رشوع  يف 

"يدعو  و�لذي  للد�ضتور، 

�ملوؤ�ض�ضات  تنظيم  �إعادة  �إىل 

�لد�ضتورية مع ف�ضل و��ضح ومرن 

لل�ضلطات يف نظام �ضبه رئا�ضي، 

ممار�ضات  باأف�ضل  م�ضبعا  يكون 

و�لربملاين  �لرئا�ضي  �لنظامني 

�لكال�ضيكيني" و"يتو�فق و�ل�ضياق 

�جلز�ئري".

رئي�ش  ذكر  �أخرى،  جهة  من 

"�لتطور  بـ  �لد�ضتوري  �ملجل�ش 

موؤمتر  عرفه  �لذي  �مل�ضهود" 

�لد�ضتورية  �لرقابة  هيئات 

�الفريقية منذ ن�ضاأته يف �جلز�ئر 

�رشورة  �ىل  م�ضري�   ،2011 �ضنة 

ن�ضو�ضه  "مالءمة  يف  �لتفكري 

�آليات  ومر�جعة  �الأ�ضا�ضية 

�لعامل  مو�كبة  �أجل  من  عمله 

�ملتغري".

ويعد �ملوؤمتر ف�ضاء يجمع معظم 

هيئات �لق�ضاء �لد�ضتوري جلميع 

باعتبارها  �الفريقية  �لدول 

�ىل  باالإ�ضافة  ن�ضطني  �أع�ضاء 

هيئات �لدول �الأع�ضاء �ملالحظة 

ورو�ضيا،  وتركيا  �لرب�زيل  وهي 

جمال  يف  الأن�ضطتها  يروج  حيث 

و�لرقابة  �لد�ضتوري  �لق�ضاء 

وتناولت  �النتخابات،  على 

يف  للموؤمتر  �العالمية  �لر�ضالة 

)جويلية-�أوت(،  �لثاين  عددها 

�لد�ضتورية،  �لتطور�ت  باب  يف 

�لتي قدمها �ملجل�ش  �ملقرتحات 

تبون  �لرئي�ش  �ىل  �لد�ضتوري 

بخ�ضو�ش تعديل �لد�ضتور.

ن�ضاطات  خمتلف  �لعدد  وت�ضمن 

يف  م�ضاركته  غر�ر  على  �ملوؤمتر 

�الحتاد  نظمهما  عمل  ور�ضتي 

�ملن�رشم  جويلية  يف  �الأفريقي 

و�ملجال�ش  �ملحاكم  وجديد 

�الأع�ضاء  �لدول  يف  �لد�ضتورية 

يف  �لد�ضتورية  �لتطور�ت  وكذ� 

�الأن�ضطة  وخمتلف  �لدول  هذه 

�لعملية للموؤمتر، كما ك�ضف عن 

للموؤمتر  �مل�ضتقبلية  �الأن�ضطة 

على غر�ر �لدورة �لـ 13 ملجل�ضه 

�أنغوال  �لتنفيذي �لتي �ضتعقد يف 

و�جلمعية   2021 جانفي  يف 

�لعامة �ل�ضاد�ضة رفيعة �مل�ضتوى 

يف  �ملغرب  �ضيحت�ضنها  �لتي 

�أفريل �لقادم.

م. ن

 اال�ستفتاء على الد�ستور يوؤكد اأن املرجعية ال ميكن اأن تبتعد عن هذا التاريخ

�ضنني: الفاحت نوفمرب ميالد �ضفحة 

جديدة للم�شروعية ال�شعبية
العامة ال�سيا�سات  �سناعة  يف  د�ستوري  �سريك  •الربملان 

 خالل اجتماع م�سرتك ملكتبي املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س االأمة

املرتقب الد�شتور  تعديل  م�شعى  اإجناح  �شبل  يناق�ش  الربملان 
ال�سبل  اإىل  بغرفتيه،  الربملان  مكتبي  عن  نواب  تطرق 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  م�سعى  الإجناح  الكفيلة 

�سعبي  ا�ستفتاء  يف  املرتقب،  الد�ستور  تعديل  يف  تبون 

االجتماع  وتناول  املقبل،  نوفمرب  من  الفاحت  يوم 

قوجيل  �سالح  برئا�سة  الربملان  غرفتي  ملكتبي  امل�سرتك 

للربملان(،  العليا  )الغرفة  بالنيابة  االأمة  جمل�س  رئي�س 

و�سليمان �سنني رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني )الغرفة 

والت�ساور  التن�سيق  تكثيف  "كيفيات  للربملان(،  ال�سفلى 

االأداء  ترقية  بغر�س  واحلكومة  الربملان  غرفتي  بني 

الت�سريعي والعمل احلكومي".

املجل�س  مبقر  االجتماع  هذا  يف  احل�سور  اأكد  وقد 

ال�سعبي الوطني مب�ساركة وزيـرة العالقات مـع الربملان 

و�سرورة  "اأهمية  على  للحكومة،  ممثلة  عزوار،  ب�سمة 

انخراطهم الإجناح م�سعى رئي�س اجلمهورية يف تعديل 

الد�ستور املرتقب خالل الفرتة القريبة القادمة"، وذكر 

بيان من املجل�س ال�سعبي الوطني اأن االجتماع امل�سرتك 

اإىل  يهدف  االجتماع  اأن  الربملان  غرفتي  مكتبي  بني 

2020- العادية  الربملانية  الدورة  اأعمال  جدول  �سبط 

"اأحكام  خ�سم  يف  يدخل  االجتماع  اأن  واأفاد   ،2021
رقم  الع�سوي  القانون  من   15 املادة  من  االأوىل  الفقرة 

املوافق  هجري   1437 القعدة  ذي   22 يف  املوؤرخ   16-12
املجل�س  تنظيم  يحدد  الذي   2016 اأغ�سط�س  ل25 

ال�سعبي الوطني وجمل�س االأمة وعملهما وكذا العالقات 

وزيرة  عر�ست  وقد  احلكومة".  وبني  بينهما  الوظيفية 

التي  القوانني  م�ساريع  "قائمة  الربملان  مع  العالقات 

ميكن اأن ت�سكل يف الوقت احلايل جدول اأعمال الدورة 

مب�سروع  االأمر  ويتعلق   2020-2021 العادية  الربملانية 

القانون املت�سمن املوافقة على االأمر رقم 01-20 املوافق 

اإ�سافة  العقوبات،  قانون  واملت�سمن   1966 �سنة  يونيو   8
اإىل م�ساريع قوانني اأخرى تنتظر االإيداع منها مـ�سـروع 

يت�سمن  قانون  م�سـروع   ،2021 ل�سنة  املالية  قانون 

يت�سمن  قانون  م�سروع   ،2018 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية 

 18 القانون رقم  املوافقة على االمر الذي يعدل ويتمم 

بال�سحة،  املتعلق   2018 �سنة  جويلية   2 يف  املوؤرخ   11 –
يعدل  الذي  االأمر  على  املوافقة  يت�سمن  قانون  م�سروع 

�سنة  جوان   8 يف  املوؤرخ   155  –  66 رقم  االأمر  ويتمم 

م�سروع  اجلزائية،  االإجراءات  قانون  واملت�سمن   1966
من  بالوقاية  املتعلق  االمر  على  املوافقة  يت�سمن  قانون 

يت�سمن  قانون  م�سروع  ومكافحتها،  االحياء  ع�سابات 

احلرة  التجارة  ملنطقة  املوؤ�س�س  االتفاق  على  املواقفة 

�سنة  مار�س   21 يف  بكيغايل  املوقع  االفريقية،  القارية 

2018، م�سروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 
1998 واملتعلق بحماية الرتاث  15 جوان �سنة  املوؤرخ يف 

الثقايف.

م. ن

وجه دعوة لالأحزاب لرتك اخلالفات ال�سيا�سية مل�سلحة البالد

قوجيل: املرحلة تتطلب م�شاركة 

اجلميع وال�شعب هو الفي�شل
 • وثيقة الد�ستور عرفت اثراء 

كبري بـ 2600 اقرتاح
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الحــدث
موازاة مع بدء التقلبات العنيفة يف عدد من واليات الوطن بداية �سبتمرب

ا�ستنفار حملي لتنقية الأودية وجتدد 
التحذيرات من خطر تلك النائمة

عاجال الطبيعية  الكوارث  مواجهة  خطة  مراجعة  يجب  •خبري: 

 منذ اإعادة فتح ال�سواطئ، اأماكن الت�سلية واملطاعم وامل�سطافون يتحملون امل�سوؤولية

بالوليات  تت�ساعف  النفايات 

حلية ل�سا ا

فدرالية حماية امل�ستهلك حتذر من الظاهرة وتدعو م�سالح الرقابة للتدخل

منتجات فا�سدة ت�سوق حتت م�سمى »ال�سولد«

 ح�سب ما اأكده اخلبري يف التكنولوجيا يون�س قرار

اإدخال الرقمنة يف هذا القطاع 
�سيوفر اآلف منا�سب ال�سغل

يف  ت�سببت  رعدية  واأمطارا  جوية  تقلبات  �سبتمرب،  وبداية  اأوت  نهاية  منذ  الوطن،  واليات  من  العديد  تعرف 

في�سان عدد من االأودية، يف اليومني املا�سيني، يف واليات اجلنوب، وهو ما ا�ستنفر ال�سلطات املحلية بباقي الواليات 

على  يوجد  والتي  النائمة  االأودية  خطر  من  اأخرى  مرة  للخرباء  حتذيرات  برزت  حني  يف  االأودية،  هذه  لتنقية 

�سفافها جتمعات �سكانية، حيث ميكن لهذه االأخرية اأن ت�سكل خطرا حمدقا على ماليني اجلزائريني.

املحلية  ال�سلطات  تواجه 

واملدن  الواليات  يف 

ال�ساحلية، منها العا�سمة، 

تكد�س  م�سكل  االأيام،  هذه 

حيث  املنزلية،  النفايات 

ال�سواطئ  عودة  قرار  اأدى 

للعمل  الت�سلية  واأماكن 

ت�ساعف  اإىل  املطاعم  وكذا 

املنزلية  النفايات  حجم 

على  ال�ساحلية  بالبلديات 

وجه اخل�سو�س ثالث مرات، 

م�سدر  ت�سكل  باتت  بطريقة 

م�ساعفا  لالأميار وعمال  قلق 

ملوؤ�س�سات التنظيف.

االفتتاح  قرار  عن  نتج  وقد 

اال�سطياف  ملو�سم  الر�سمي 

على  مكثف  يومي  توافد 

فيها  امل�سموحة  ال�سواطئ 

ال�سباحة من طرف العائالت 

الت�سلية  اأماكن  وكذا 

اأدى  ما  وهو  والرتفيه، 

النفايات  كمية  زيادة  اإىل 

مطاعم  تخلفها  التي 

وال�سكنات  ال�رسيع  االأكل 

لتجد  وغريها،  املجاورة 

نف�سها  املدن  بع�س  بذلك 

ظل  يف  حقيقية  ورطة  يف 

موؤ�س�سات  اإمكانيات  نق�س 

التنظيف.

ال�سواطئ  فتح  •اإعادة 
ترفع من حجم 

النفايات

ال�سواطئ  فتح  اإعادة  ومنذ 

ال�سباحة  فيها  امل�سموحة 

االإقبال  اأدى  بالعا�سمة، 

على  للعائالت  الكبري 

كميات  زيادة  اإىل  ال�سواطئ 

التي  املنزلية  النفايات 

باملنازل  العائالت  تخلفها 

وكذا  لل�سواطئ  املجاورة 

ال�رسيع،  االأكل  مطاعم 

حيث اأخذت الطرقات ت�سجل 

النفايات  من  اأكوام  تكد�س 

ببع�س البلديات ال�ساحلية، 

االأمر الذي اأثار موجة غ�سب 

امل�سطافني،  اأو�ساط  يف 

روائح  من  ي�ستكون  الذين 

يومي  ب�سكل  تنت�رس  كريهة 

املنت�رسة  القمامة  من 

و�سعية  وهي  زاوية،  بكل 

ال�سلطات  منا�سدة  ا�ستدعت 

ب�سمان  ومطالبتها  املحلية 

ب�سكل  النفايات  جمع 

يومي، فبالرغم من اجلهود 

من  للتخل�س  املبذولة 

النفايات املنت�رسة بالقرب 

ال�سور  فاإن  ال�سواطئ،  من 

تعرب عن واقع اآخر.

لدى  خا�س  •برنامج 
موؤ�س�سات النظافة مل 

ينه االأزمة

من  م�سادر  ك�سفت  وقد 

موؤ�س�سة نات كوم بالعا�سمة 

النفايات  اأن  لـ«الرائد« 

بعد  ت�ساعفت  قد  املنزلية 

واأماكن  ال�سواطئ  فتح  قرار 

ثالث  واملطاعم  الرتفيه 

التي  الفرتة  من  اأكرث  مرات 

رغم  اأنه  م�سرية  �سبقت، 

حمالت التح�سي�س والتوعية 

الع�سوائي  الرمي  ملنع 

احرتام  و�سمان  للنفايات 

من  التخل�س  مواقيت 

القمامة، وكذا منح الوالية 

ال�ساحلية  للمدن  حاويات 

اأن  اإال  امل�سكلة،  الحتواء 

البلديات  بع�س  يف  الو�سع 

�سبيل  على  بالعا�سمة، 

املثال بلدية زرالدة، خرج 

عن ال�سيطرة. 

اأن  امل�سادر  ذات  واأ�سافت 

مب�سالح  دفع  الو�سع  هذا 

»نات كوم« اإىل تكثيف دورات 

رفع النفايات، بعد اأن كانت 

ثالث مرات يف اليوم اإىل �ست 

الفرتات  يف  اثنتني  دورات، 

يف  ثالث  ال�سباحية، 

وواحدة  امل�سائية  الفرتات 

يف الليل، كما مت جتنيد عدد 

املوؤ�س�سة  عمال  من  اإ�سايف 

وجتميد عطل البع�س منهم، 

الكبرية  الكميات  ب�سبب 

ت�سوه  باتت  التي  للنفايات 

الأغلب  اخلارجي  املحيط 

ال�سيما  العا�سمة،  بلديات 

انت�سار  تعرف  التي  تلك 

عدد كبري من ال�سواطئ منها 

ال�سباحة.  من  املمنوعة 

اإن  امل�سدر  ذات  ويقول 

اإىل  ا�سطرهم  املخطط  هذا 

كبري  عدد  توزيع  من  الرفع 

الحتواء  وذلك  للحاويات، 

خلق  وامت�سا�س  الو�سع 

مفرغات ع�سوائية من �ساأنها 

بيئية  كارثة  اإىل  تتحول  اأن 

على �سكان العا�سمة.

ذات  اأ�سار  ال�سياق،  يف 

البلديات  اأكرث  اأن  امل�سدر 

كميات  تراكم  ت�سهد  التي 

النفايات  من  كبرية 

البلديات  هي  املنزلية، 

والبلديات  الو�سطى 

امل�سدر  وحمل  ال�ساحلية، 

الكاملة  امل�سوؤولية 

للمواطن  الو�سع  لهذا 

بالدرجة  وامل�سطافني 

احرتام  عدم  ب�سبب  االأوىل، 

النفايات،  اإخراج  مواقيت 

بطريقة  رميها  يتم  حيث 

ع�سوائية يف ال�سوارع، على 

الوقت  يف  رميها  يتم  اأن 

املحدد وداخل احلاويات.

�س. زمو�س

حذرت، فدرالية حماية امل�ستهلكني من اللجوء اإىل �رساء 

مواد غذائية خمف�سة االأ�سعار، واملعرو�سة حاليا للبيع 

عن طريق »ال�سولد« بكربى امل�ساحات التجارية، موؤكدة 

اأن 50 باملائة من هذه املنتجات فا�سدة اأو ذات نوعية 

جتارية  عالمات  �سمن  عر�سها  من  الرغم  على  رديئة، 

�سالحيتها  مدة  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  علما  معروفة، 

مل تنته بعد، اإال اأنها غري �ساحلة لال�ستهالك، وهو ما 

اإجراوؤها من  التي مت  التحاليل املخربية  توؤكده بع�س 

قبل بع�س املتعاملني اخلوا�س.

امل�ستهلكني  لـ«الرائد«،  ت�رسيح  يف  حريز،  زكي  دعا 

وجتنب  الغذائية  املواد  بع�س  �رساء  عن  االمتناع  اإىل 

�سالحيتها  مدة  انتهاء  قبل  �سهرا  االأقل  على  ا�ستهالكها 

غالبا  اأنه  اإىل  م�سريا  اخلارجي،  بالغالف  املدونة 

بعد  حتى  الغذائية  املواد  بع�س  با�ستهالك  ي�سمح  ما 

املوؤ�رس  �سالحيتها  مدة  انتهاء  على  �سهرين  مرور 

عمرا  يحددون  امل�سنعني  اأغلب  اأن  اعتبار  على  عليها، 

ي�سمى  ما  اأو  الغذائية  املواد  بع�س  لتلف  افرتا�سيا 

املواد  غالبية  اأن  غري  االحتياطية«،  بـ«املدة  جتاريا 

امل�ستوردة مل حترتم فيها �سل�سلة احلفظ والتربيد، وهو 

واملوزعني  امل�ستوردين  جل  اأن  كما  بتلفها،  يعجل  ما 

والتربيد  احلفظ  ل�رسوط  وخمازنهم  حمالتهم  تفتقر 

ال�رسورية. ويف مثل هذه الظروف، دعا حريز اإىل جتنب 

احللويات  غرار  على  الغذائية  املواد  بع�س  ا�ستهالك 

وال�سكوالطة واالأجبان وم�ستقاتها امل�ستهدفة ب�سكل كبري 

»ال�سولد«، وجاء حتذير حريز على خلفية  يف حمالت 

التخفي�سات امل�سبوهة وامل�سكوك فيها التي طالت عددا 

الظاهرة  وهي  االأخرية،  االآونة  يف  الغذائية  املواد  من 

التي متت معاينتها والوقوف عليها خا�سة على م�ستوى 

اإىل  بهيئته  دفع  ما  الكربى، وهو  التجارية  امل�ساحات 

وامل�سوؤولني  امل�ستهلكني  واإخطار  اخلطر  ناقو�س  دق 

املمار�سة  واملغرية  اخلا�سة  العرو�س  مبخاطر 

بامل�ساحات التجارية. واأ�سار حريز اإىل حالة الفو�سى 

التي تعي�سها ال�سوق الوطنية ال�رسعية جراء ا�ستفحال 

انت�سار بيع املواد اال�ستهالكية الفا�سدة، والتي مل يعد 

بيعها مقت�رسا على االأ�سواق املوازية الفو�سوية كما هو 

معروف، بل تعداه اإىل امل�ساحات التجارية التي اأفلتت 

من عيون الرقابة التي تبقى عاجزة عن تطبيق القانون 

ال�رسعية،  غري  التجارية  املمار�سات  بع�س  حيال 

اإىل  تلجاأ  التي  واملحالت  الر�سمية  باالأ�سواق  ال�سيما 

منتجات  وت�سويق  لتمرير  امل�ستهلكني  على  التحايل 

منتهية ال�سالحية.

دنيا. ع

ي�سري اخلرباء يف جمال الرقمنة وتكنولوجيات االإعالم 

قفزة  يحدث  اأن  الرقمنة  لتطبيق  ميكن  اأنه  واالت�سال 

نوعية يف العديد من القطاعات، منها قطاعات �سناعية 

موؤكدين  اخلدماتية،  القطاعات  فقط  ولي�س  واإنتاجية 

اأن اإدخال الرقمنة يوفر منا�سب ال�سغل وميكن اأن يحقق 

اقت�سادا قويا خارج املحروقات.

التكنولوجيات  يف  اخلبري  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 

اإدخال الرقمنة يف ا�ستغالل  اإن  احلديثة، يون�س ڤرار، 

الرثوات املائية اجلوفية ميكن اأن يطور قطاع املوارد 

املائية باجلزائر ويوفر اآالف منا�سب ال�سغل، خا�سة 

التي لها  التخ�س�سات  خلريجي اجلامعات يف عدد من 

ويحقق  الكهربائية  الطاقة  ويخدم  بالقطاع،  عالقة 

اقت�سادا خارج املحروقات، مع تفادي تبذير املال يف 

برنامج  اأن  ڤرار  واأ�سار  ناجحة.   غري  تنقيب  عمليات 

عندما  عليه  اأ�رسف  الذي   ،2013 االإلكرتونية  اجلزائر 

 2008 �سنتي  الربيد واالت�سال  كان م�ست�سارا يف وزارة 

و2009، مت االتفاق من خالله مع وزارة املوارد املائية 

التنقيب  يف  والرقمنة  التكنولوجيا  ا�ستغالل  حول 

يف  والتحكم  بالدنا،  يف  اجلوفية  املائية  الرثوة  عن 

توجه  مع  امل�رسوع  اإحياء  الإعادة  داعيا  توزيعها، 

احلكومة احلالية نحو اإدخال الرقمنة يف �ستى القطاعات 

واملجاالت.  واأو�سح اأن ا�ستغالل التكنولوجيا مرتبط 

املياه  وكمية  من�سوب  حول  ومعطيات  مبعلومات 

اجلوفية واملعدنية، والتحكم يف عمليات �سياع املياه 

عن طريق االأقمار ال�سناعية وجهاز حتديد املواقع »جي 

اآ�س«، واأجهزة مرتبطة بنظام معلوماتي، واأجهزة  بي 

قيا�س مزودة ب�رسيحة اإلكرتونية للجيل الرابع، ت�سهل 

اأماكن  ومعرفة  اأخرى،  قيا�س  اأجهزة  مبئات  االت�سال 

لتوجيه  والفيديو  ال�سورة  طريق  عن  املياه  �سياع 

يف  الرقمنة  نحو  التوجه  اأن  م�سريا  ال�سيانة،  اأعوان 

التنموية  الربامج  يطور  اأن  ميكنه  املجاالت  هذه  مثل 

مقارنة  �سعيفة  تبقى  التي  اجلزائر  يف  واالقت�سادية 

باالإمكانات الطبيعية، م�سيفا اأن ا�ستغالل التكنولوجيا 

التعامالت  يف خدمة هذه الرثوات متوقف على تطوير 

القرو�س  البريوقراطية يف منح  البنكية والق�ساء على 

للم�ستثمرين وفتح الفر�س اأمام اخلوا�س لتويل م�ساريع 

الطاقة والتنقيب، كاملوارد املائية والطاقة الكهربائي

ة.                                                               د. ع

دنيا. ع

يقوم خمتلف والة اجلمهورية على 

م�ستوى الرتاب الوطني، منذ نهاية 

بعقد  �سبتمرب،  وبداية  اأوت  �سهر 

روؤ�ساء  لفائدة  دورية  اجتماعات 

اأجل  من  ال�سعبية،  املجال�س 

خمطط وبرنامج ي�ساير املنا�سبات 

ما  عادة  والتي  املقبلة  املناخية 

خريفية  اأمطار  بت�ساقط  تعرف 

في�سانات  اإىل  توؤدي  قد  غزيرة، 

التي  املناخية  التغريات  نظري 

واجلزائر  عامة  العامل  يعرفها 

التي اأدرجتها اآخر الدرا�سات �سمن 

بالتحوالت  املعنية  املناطق 

املناخية.

لتنقية  بالعا�سمة  •طوارئ 
االأودية والبالوعات

وبالعا�سمة، ك�سفت م�سادر حملية 

املنتدبني  الوالة  اأن  لـ«الرائد« 

موؤخرا  ا�ستنفروا  اجلزائر  لوالية 

كافة االأميار على م�ستوى 57 بلدية، 

تنظيف  عملية  يف  االإ�رساع  بغر�س 

وتطهري خمتلف االأودية املتواجدة 

مع  مقاطعة،  كل  م�ستوى  على 

مع  بالتن�سيق  االإ�رساف،  �رسورة 

على  الفاعلة،  اجلهات  خمتلف 

واملجاري  البالوعات  تنقية 

الطرقات،  عن  ف�سال  املائية، 

مثل  اآخر  �سيناريو  لتكرار  جتنبا 

املدن،  من  العديد  عرفته  الذي 

مع  ومترنا�ست،  اأدرار  غرار  على 

ومت  اخلريف.  اأمطار  اأوىل  تهاطل 

توؤكد  ا�ستعجالية  تعليمات  اإ�سدار 

على �رسورة رفع كل ما يعيق تدفق 

االأمر  تعلق  �سواء  االأمطار،  مياه 

والبالوعات،  االأودية  بتنظيف 

خا�سة تلك التي لها ر�سيد كبري من 

غرار  على  م�ستواها،  على  االأودية 

احلرا�س،  الرغاية،  م�سو�س،  بني 

ال�رساڤة وغريها.

خطة  مراجعة  يجب  •خبري: 
مواجهة الكوارث الطبيعية 

عاجال

ومبقابل هذه التدابري اال�ستباقية، 

حذر خمت�سون مرة اأخرى من خطر 

في�سانات  خا�سة  الفي�سانات، 

ال�سلطات  ودعوا  النائمة،  االأودية 

اتخاذ  اإىل  والوالئية  املحلية 

من  للتقليل  الالزمة  االحتياطات 

اخل�سائر الناجمة عن الفي�سانات، 

التي اأرجعوها اإىل التغري الطبيعي 

ا�ستمرار  توقعوا  كما  الف�سول،  يف 

هذه الفي�سانات طيلة ف�سل ال�ستاء 

اجلزائري  اخلبري  ويرى  املقبل. 

يف املخاطر الكربى، حميد عزوز، 

اأن اأغلب املدن اجلزائرية تفتقر يف 

من  حماية  خلطط  احلايل  الوقت 

ما  ب�سبب  والفي�سانات،  الكوارث 

يعتربه الع�سوائية و�سوء التخطيط 

ال�سكنية  امل�ساريع  اإجناز  يف 

والن�سيج العمراين يف املدن. 

وبقدر ما جددت االأمطار االأخرية يف 

مترنا�ست واأدرار املخاوف من ف�سل 

�ستاء قا�ٍس، فاإنه يجب على احلكومة 

الوطنية  اخلطة  ملراجعة  التحرك 

الطبيعية،  الكوارث  مواجهة  يف 

اإعادة مراجعة خمططات  اإىل  داعيا 

تقدير االأخطار التي ينبغي على كل 

بلدية اإعدادها لال�ستعداد ملواجهة 

مثلما  وقوعها،  حني  الكوارث 

دي�سمرب  قانون  ذلك  على  ين�س 

 ،1990 لقانون  املعدل   2004
املتتالية  الكوارث  اأثبتت  حيث 

ح�سب  اجلزائر،  عرفتها  التي 

طبيعتها،  اختالف  وعلى  عزوز، 

البلدية  مقدمها  ويف  ال�سلطات  اأن 

تعري  ال  املحلي،  امل�ستوى  على 

املحدقة  االأخطار  لتقدير  اهتماما 

وال�سكان،  العمراين  بالن�سيج 

ال�سلطات  تقف  ذلك  من  اأكرث  بل 

الع�سوائي  التو�سع  اأمام  متفرجة 

اأغلب  يف  يكون  الذي  للعمران 

االأحيان �سببا يف احل�سيلة الثقيلة 

للكوارث، �سواء كانت في�سانات اأو 

زالزل اأو انزالقات الرتبة اأو اأخطارا 

اأو  االأرواح  يف  �سواء  تكنولوجية، 

املمتلكات.
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2018، وذلك من خالل الأرقام التي  %1.2 يف  %0.8 يف ال�ضنة املا�ضية، مقابل  بلغ النمو القت�ضادي اجلزائري 

البيانية. واملعطيات  بالأرقام  لالإح�ضائيات،  الوطني  الديوان  قدمها 

ح�ضب اأرقام الديوان الوطني لالإح�ضائيات:

 0.8 بلغ  للجزائر  االقت�صادي  النمو 
2019 باملائة يف 

ت�ضرف من خالله احلماية املدنية على تعقيم 5 اآلف مركز اإجراء و153 مركز ت�ضحيح

حلماية  خا�ص  عملياتي  خمطط 
و«الباك« »البيام«  مرت�صحي 

تخ�ضي�ص اإقـامـة املفـتـ�ضيـن حتـت ت�ضـرف مت�ضرري الزلزال

اآخرون  و87  البيام  على  مقبلون  تلميذ   12
على الباكالوريا يف خيام املنكوبني

للتالميذ  النف�ضي  التح�ضري  على  ي�ضددون  •الأولياء 

عرب فروع البنك الوطني اجلزائري

ال�صريفة  خدمة  اإطالق 

 27 االإ�صالمية عرب 

الوطن وكالة عرب 

اخلام  الداخلي  الناجت  منو  ن�ضبة  اأما 

 2.4% بلغ  فقد  املحروقات  با�ضتثناء 

 ،2018 عام   3% مقابل   2019 عام 

الديوان  بح�ضب  ي�ضكل  معدل  وهو 

»اأداًء ملمو�ًضا«.

اأحدث  يف  امل�ضدر  ذات  واأ�ضاف 

احل�ضابات  حول  ن�ضرياته 

 2019 اإىل   2016 من  القت�ضادية 

»اإيجابيا  2019 كان  النمو يف عام  اأن 

يف  العجز  ظرف  من  الرغم  على 

املدفوعات،  مليزان  اجلاري  احل�ضاب 

النقد  احتياطيات  وانخفا�ص 

يف  النمو  تراجع  وكذلك  الأجنبي، 

قطاع املحروقات«.

ب�ضكل  مدفوًعا  النمو  معدل  وكان 

والبناء  الفالحة  بقطاعات  اأ�ضا�ضي 

يف  مبا  والري،  العمومية  والأ�ضغال 

العمومية  والأ�ضغال  اخلدمات  ذلك 

البرتولية، وال�ضناعة واخلدمات.

اأن  اإىل  الوثيقة  ذات  اأ�ضارت  كما 

قطاع الفالحة قد �ضجل منوا بن�ضبة 

%3.5 يف  2019 مقابل  %2.7 يف عام 
�ضنة 2018، بينما �ضجل قطاع البناء 

الري، مبا يف  العمومية و  و الأ�ضغال 

العمومية  والأ�ضغال  اخلدمات  ذلك 

البرتولية منوا بن�ضبة %3.8. ، وهو 

الذي  بالعام  مقارنة  ثابت  معدل 

�ضبقه.

-ي�ضيف  ال�ضناعة  قطاع  �ضجل  كما 

يف   3.8% بن�ضبة  منًوا  الديوان-  

منو  تقريًبا  مياثل  ما  وهو   ،  2019
�ضهدت  بينما   ،)%  3.9(  2018 عام 

اخلدمات منوا بن�ضبة 3%.

العام  اخلام  الداخلي  الناجت  وانتقل 

دينار  مليار   20452.3 من  ال�ضمي 

 20.428.3 اإىل   2018 يف  جزائري 

مليار دينار يف 2019، م�ضجاًل بالتايل 

من   0.1% بن�ضبة  طفيًفا  ا  انخفا�ضً

القيمة اجلارية.

اأما خالل العام املا�ضي، فقد انخف�ص 

ُمعامل انكما�ص الناجت الداخلي اخلام 

بن�ضبة %0.9 يف اأعقاب النخفا�ضات 

املحروقات،  قطاع  اأ�ضعار  يف  احلادة 

امل�ضافة  القيمة  منو  انتقل  حني  يف 

يف   31.4%  + من  املحروقات  لقطاع 

.2019 يف   -7.8% اإىل   2018
�ضنة  يف  انخف�ضت  ال�ضياق،  ذات  يف 

ل�ضادرات  ال�ضمية  القيم   ،2019
املحروقات.

 33.2 ال�ضادرات  قيمة  بلغت  وبذلك 

دولر  مليار   39 مقابل  دولر  مليار 

يف 2018 بانخفا�ص قدره 14.9%.

اخلام  %%�ضعر  متو�ضط  تراجع  كما 

 2018 يف  دولر   70.9 من  اجلزائري 

اأي  املا�ضي،  العام  دولر   64.7 اإىل 

برتاجع �ضعر الربميل 8.7 باملئة.

و ح�ضب ن�ضيب الفرد )ن�ضيب الفرد 

فقد  اخلام(،  الداخلي  الناجت  من 

 4119.6 من  الأخري  هذا  ارتفع 

3940.0 دولًرا  اإىل   2018 دولًرا يف 

معطيات  ح�ضب  دائما   ،2019 يف 

الديون الوطني لالإح�ضائيات.     

اإجمايل  اأن  امل�ضدر  ذات  اكد  كما 

يتكون  )الذي  النهائي  ال�ضتهالك 

لالأ�ضر  النهائي  ال�ضتهالك  من 

يف   2% بلغ  العمومية(  والإدارات 

.2018 �ضنة  يف   2.7% مقابل   2019
و تابع امل�ضدر اأن ذلك كان 

الأ�ضر  ا�ضتهالك  بتحفيز 

ا�ضتهالك  ارتفع  بينما   ،)2.1%  +(

الإدارات العمومية بن�ضبة 1.9%.

وفيما يتعلق بال�ضتثمار، فقد اأ�ضار 

حجم  يف  التطور  اأن  اإىل  الديوان 

الإجمايل  الثابت  املال  راأ�ص  تكوين 

 3.1% مقابل   2019 عام  يف   1% بلغ 

بن�ضبة  انخف�ص  و   .2018 عام  يف 

يف  دج  مليار   7904.6 ليبلغ   3.7%
يف  دج  مليار   8211.3 مقابل   2019

العام ال�ضابق.

القت�ضادي  الرتاكم  معدل  وظل 

حجم  لأن   ،2019 عام  يف  مرتفعا 

الإجمايل  الثابت  املال  راأ�ص  تكوين 

بلغ  اخلام  الداخلي  الناجت  يف 

»جهد  عن  يك�ضف  مما   ،38.7%
يزال  ل  لكنه  كبري،  ا�ضتثماري 

ا�ضتثماًرا يف البنية التحتية والذي 

يبقى من عمل الدولة ».

يف  اخلارجية  للتجارة  بالن�ضبة  اأما 

ا  ال�ضلع واخلدمات، فقد متيزت اأي�ضً

بن�ضبة  الواردات  حجم  بانخفا�ص 

عام  يف  لل�ضادرات   6.1% و   6.9%
.2018 بعام  مقارنة   2019

منوا  اجلزائري  القت�ضاد  و�ضجل 

يف   3.2% و   2017 عام  يف  ب1.3% 

الناجت  اإجمايل  بلغ  بينما   ،2016
املحروقات  خارج  اخلام  الداخلي 

خالل   2.2% و   2% التوايل  على 

نف�ص ال�ضنوات.

قامت امل�ضالح التقنية للحماية املدنية باإجراء عدة 

التعليمية  املوؤ�ض�ضات  لكل  وقائية  اأمنية  زيارات 

الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية  بالمتحانات  املعنية 

2019- والبكالوريا(  املتو�ضط  الطور  )امتحانات 

.2020
اأو�ضح بيان للمديرية العامة للحماية املدنية، اأم�ص 

الوقوف  هو  الزيارات  هذه  من  املرجو  »الهدف  اأن 

على مدى تطبيق مقايي�ص مطابقة ال�ضالمة وكذا 

بجائحة  اخلا�ضة  الوقائية  التدابري  احرتام  مدى 

املمتحنني  �ضالمة  على  للوقوف  وهذا  كورونا 

واملوؤطرين«.

احلماية  وحدات  قامت  الوقائي  العمل  اإطار  ويف 

مركز   4757 عرب  تعقيم  عمليات  بعدة  املدنية 

التالميذ  ل�ضتقبال  خم�ض�ص  لالمتحانات 

املمتحنني و153 مركز خم�ض�ص لعملية الت�ضحيح.

من  متكون  عملياتي  اأمني  جهاز  و�ضع  �ضيتم  كما 

18319 عون تدخل مبختلف الرتب و1415 �ضيارة 
ال�ضهر  اأجل  من  اإطفاء،  �ضاحنة   886 وكذا  اإ�ضعاف 

على �ضالمة واأمن املمتحنني وكذا املوؤطرين.

حممد الأمني. ب

ميلة،  بولية  الرتبية  قطاع  م�ضالح  تكثف 

المتحانات  لإجراء  التح�ضريات  عمليات 

عدة  �ضهدت  التي  املنطقة  يف  خ�ضو�ضا  امل�ضريية 

التالميذ  يف  التاأثري  يف  وت�ضببت  اأر�ضية  هزات 

اختبارات  اجراء  على  املقبلون  خ�ض�ضا  نف�ضيا، 

م�ضريية قريبا.

�ضعاد  ميلة  لولية  الرتبية  مدير  ك�ضفت  اإداريا، 

كرام�ضة، عن و�ضع اإقامة مفت�ضي القطاع بثانوية 

ت�ضرف  حتت  ميلة،  يف  بوال�ضوف  احلفيظ  عبد 

�ضرب  الذي  الزلزال  من  املت�ضررة  العائالت  اأبناء 

لالمتحانات  املر�ضحني  مرتني،  على  الولية 

الأ�ضا�ضي  التعليم  �ضهادة  و  بكالوريا  الر�ضمية 

القاطنني حاليا مبخيمات مراكز العبور.

الوطنية  لالإذاعة  ت�ضريحات  يف  كرام�ضة  وقالت 

اأم�ص، باأن هذه الإقامة و�ضعت بداية منذ يومني، 

اأح�ضن  ظروف  يف  الراغبني  الأبناء  ت�ضرف  حتت 

وحت�ضري  مذاكرة  من  المتحانات  لهذه  للتح�ضري 

املدر�ضني،  الأ�ضاتذة  قبل  من  مرافقة  جماعي، 

التوجيه  وم�ضت�ضاري  النف�ضانيني  الأطباء 

مرحلة  خالل  هناك  يتمتعون  حيث  املدر�ضي، 

التح�ضري بالإيواء والإطعام للجن�ضني.

الزلزال  �ضحايا  التالميذ  عدد  اأن  واأو�ضحت 

املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان  على  املقبلني 

املنخف�ضة  ال�ضنوية  معدلتهم  بحكم  املجربين 

اأما  12 تلميذا،  الرابعة متو�ضط، هو  ال�ضنة  بق�ضم 

املقبلون على امتحان �ضهادة البكالوريا، فعددهم 

87 تلميذا و تلميذة من منت�ضبي ثانوية »ال�ضهداء 
طبال  بن  املجاهد   « ثانوية  و  بلعرمية«  الإخوة 

�ضليمان املدعو خل�ضر« مبدينة ميلة.

عدد  كان  مهما    « اأنه  على  املتحدثة  واأكدت 

الراغبني يف هذا التكفل املقرتح عليهم من هوؤلء 

مبوؤ�ض�ضة  بها  �ضيحظون  الرعاية  فكل  التالميذ، 

الإقامة اإىل غاية اليوم الأخري من المتحان«.

اأهمية التح�ضري  من جانبهم، �ضدد الأولياء على 

على  املقبلني  من  املتمدر�ضني  لأبنائهم  النف�ضي 

حيال  قلقهم  اأظهروا  اإذ  امل�ضريية،  المتحانات 

الو�ضعية التي اآلت اإليها العائالت ب�ضبب الزلزال، 

املتابعة  تكثيف  اإىل  املحلية  ال�ضلطات  داعني 

اأح�ضن  ظروف  لهم  توفري  ق�ضد  لهم،  النف�ضية 

لجتياز هذه الختبارات التي توؤهلهم للنجاح يف 

امل�ضتقبل.

اخلريية،  اجلمعيات  ع�ضرات  تعكف  جهتها،  من 

مبادرات  يف  فردية  مبادرات  يف  الأ�ضاتذة  وحتى 

عن  معهم  الدرو�ص  ومراجعة  التالميذ  تعليم 

طريق اعدادات النرتنيت، ت�ضهيال لهم الطريق 

لتجاوز احلالة النف�ضية ال�ضعبة ف�ضال عن تطبيق 

تدابري احلجر ال�ضحي والوقاية من انتقال عدوى 

فريو�ص كورونا.

م. ن

مت اإطالق خدمة ال�ضريفة 

وكالة   27 عرب  الإ�ضالمية 

الوطني  للبنك  تابعة 

خمتلف  عرب  اجلزائري 

وك�ضف  الوطن،  وليات 

املركزي  املدير  مراد  �ضاعد 

بذات  التجاري  للتن�ضيط 

الرئي�ص  وممثل  البنك 

لقاء  خالل  العام  املدير 

هام�ص  على  �ضحفي 

مرا�ضم  على  اإ�ضرافه 

ال�ضريفة  منتجات  اإطالق 

البنك  بوكالة  الإ�ضالمية 

 »277« اجلزائري  الوطني 

مبدينة بتي�ضم�ضيلت.

باأن  امل�ضوؤول  ذات  واأبرز 

ت�ضعى  الذي  »الهدف 

للبنك  العامة  املديرية 

اجلزائري  الوطني 

هو  اإليه  الو�ضول  اإىل 

ال�ضريفة  خدمة  اإطالق 

من  اأكرث  عرب  الإ�ضالمية 

بالوطن  بنكية  وكالة   30
�ضهر  نهاية  قبل  وذلك 

م�ضريا  اجلاري«،  �ضبتمرب 

اإىل اأنه »�ضيتم تعميم هذه 

اخلدمة خالل نهاية ال�ضنة 

اجلارية عرب كامل وكالت 

اجلزائري  الوطني  البنك 

بوليات الوطن«.

»خدمة  اأن  اإىل  ولفت 

ال�ضريفة الإ�ضالمية ت�ضمع 

موجهة  منتجات  ت�ضع 

لفائدة زبائن البنك الوطني 

يف  املتمثلة  اجلزائري 

للودائع  احل�ضاب الإ�ضالمي 

واحل�ضاب  الطلب  حتت 

اجلاري الإ�ضالمي وح�ضاب 

التوفري الإ�ضالمي وح�ضاب 

الإ�ضالمي  التوفري 

وح�ضاب  »الق�ضر«  لل�ضباب 

غري  الإ�ضالمي  ال�ضتثمار 

العقارية  واملرابحة  املقيد 

للتجهيزات  واملرابحة 

وكذا  لل�ضيارات  واملرابحة 

لالإجارة«.

الهدف  باأن  �ضاعد  واأ�ضار 

وراء  من  الرئي�ضي 

ال�ضريفة  خدمة  اإطالق 

يف  »الزيادة  هو  الإ�ضالمية 

مبا  الزبائن  ادخار  حجم 

امل�ضاريع  بتمويل  ي�ضمح 

املوجهة  القت�ضادية 

ل�ضيما لفئة ال�ضباب«.

م. ن

حممد الأمني. ب
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المحلي

10 من �سهر �سبتمرب  اإىل  اأوت   25 املمتدة من  الفرتة  الو�سية طيلة  الوزارة  اأقرتها  بال�سلف والتي  باملوؤ�س�سات الرتبوية  املراجعة واملرافقة  ت�سهد فرتة 

البكالوريا. و�سهادة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحاين  اجتياز  على  املقبلني  التالميذ  اأو�ساط  يف  »ارتياحا«  خلف  مما  »حمكمة«  تنظيمية  اإجراءات 

الرتبوية املوؤ�س�سات  الوقائي عرب كافة  ال�سحي  الربوتوكول  يف ظل احلر�ص على تطبيق 

واملرافقة  املراجعة  لظروف  واأوليائهم  التالميذ  ارتياح 
بال�شلف  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات 

قطاع  على  القائمني  ح�سب  العملية،  هذه  و�سهدت 

الأوىل  الأيام  خالل  معتربا«  »اإقبال  بولية،  الرتبية 

والثانوي، خا�سة يف  املتو�سط  الطورين  للتالميذ يف 

ظل احلر�ص على تطبيق الربوتوكول ال�سحي الوقائي 

اإجبارية  املت�سمن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  كافة  عرب 

ارتداء القناع الواقي وتوفري و�سائل التعقيم، و�سول 

اإىل احرتام التباعد يف قاعات التدري�ص التي ل يتجاوز 

»احلاج  ثانوية  ومن  تلميذا.   15 بها  التالميذ  عدد 

اآراء عدد  »واأج«  ر�سدت  ال�سلف،  مدينة  و�سط  ميلود«، 

بعد  الدرا�سة  مقاعد  على  اأقبلوا  الذين  التالميذ  من 

للظروف  ارتياحهم  عن  عربوا  اإذ  انقطاع،  فرتة  طول 

احرتام  يخ�ص  فيما  ل�سيما  العملية،  بها  جتري  التي 

ال�ساأن  هذا  يف  وقالت  الوقائي.  ال�سحي  الربوتوكول 

تقني  �سعبة  ثانوي  الثالثة  ال�سنة  �سف  يف  التلميذة 

اأنها وزمالوؤها »مرتاحني  �سماح بن �سالح،  ريا�سي، 

تاأتي  التي  واملرافقة  املراجعة  فرتة  �سري  لظروف 

يف  البكالوريا  �سهادة  امتحان  خو�ص  من  اأيام  قبيل 

ظروف �سحية ا�ستثنائية ب�سبب خماوف تف�سي فريو�ص 

كورونا امل�سجد«. بدوره اعترب التلميذ وليد بن علي، 

اإجراءات  واحرتام  املحكمة  التنظيمية  »الظروف  اأن 

من  اأمام  حجة  ول  جمال  يدع  ل  ال�سحي  الربوتوكول 

يعزف عن ح�سور برنامج املراجعة واملرافقة امل�سطر 

من الطاقم البيداغوجي«. ومما لوحظ يف عني املكان 

هو الإقبال املعترب للتالميذ على قاعات الدرا�سة التي 

تلميذا،   15 اإىل   12 بني  ما  ح�سورا  معظمها  �سجلت 

اآثر  فيما  بالبيت،  املراجعة  ف�سلت  التي  القلة  عك�ص 

�سعفا  يعانون  التي  املقايي�ص  بع�ص  ح�سور  اآخرون 

الوقت  وا�ستغالل  اأخرى،  مقايي�ص  عن  والتخلف  فيها 

يف التح�سري النف�سي والذهني لهذا المتحان الذي يعد 

حجر الزاوية يف حياة الكثري منهم.

بفرتة  املنوط  العلمي  بالتح�سيل  يتعلق  وفيما 

العلوم  اأ�ستاذة  اأو�سحت  واملرافقة،  املراجعة 

اأن »حتديد  الثانوية، جميلة زروقي،  بذات  الطبيعية 

عدد املتمدر�سني يف الق�سم الواحد ب 15 تلميذا يعد جد 

ن�سبة حت�سيل علمي مرتفعة، خا�سة  منا�سب لتحقيق 

يف ظل الرغبة التي لحظناها عند التالميذ. واأ�سافت 

اأح�سن  يف  التالميذ  لو�سع  جمندون  الأ�ساتذة  »كل  اأن 

هذا  جاء  الذي  البكالوريا  امتحان  لجتياز  الظروف 

املو�سم يف ظروف �سحية ا�ستثنائية، اأثرت على وترية 

وبرنامج الدرا�سة«.

• اإ�سادة بالإجراءات التنظيمية 
واحرتام تام للربوتوكول الوقائي

وعن الظروف التنظيمية والإجراءات ال�سحية الوقائية 

املعنية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  كافة  عرب  املتخذة 

املكتب  رئي�ص  اأ�ساد  واملرافقة،  املراجعة  بفرتة 

اأولياء التالميذ بال�سلف، ق�سول عبد  الولئي جلمعية 

�سواء  العملية  هذه  لتنظيم  العامة  بالظروف  الله، 

اأو فيما يخ�ص  بالن�سبة لربنامج املراجعة واملرافقة 

»املوؤ�س�سات  اأن  واأكد  الوقائي.  ال�سحي  الربوتوكول 

جميع  من  عاتقها  على  يقع  ما  اتخذت  الرتبوية 

داعيا  الوقائية«،  وال�سحية  التنظيمية  الإجراءات 

واإجناح  تاأطري  يف  امل�ساهمة  اإىل  الأولياء  باملنا�سبة 

لأبنائهم  النف�سي  التح�سري  خالل  من  املوعد  هذا 

اإ�سابتهم  واإبالغ اجلهات املخت�سة واملعنية يف حالة 

ومن  الفريو�ص.  لنت�سار  تفاديا  كورونا  بفريو�ص 

ي�سم  القادمة،  الأيام  خالل  اجتماع  يعقد  اأن  املنتظر 

جمعية اأولياء التالميذ وعدد من اجلمعيات والنقابات 

النا�سطة يف قطاع الرتبية، بغية امل�ساهمة يف توعية 

وحت�سي�ص الأولياء بدورهم يف هذه مواعيد. ونظري ما 

�سارم  تنفيذ  من  تلميذ(  )ويل  جمال  ال�سيد  عليه  وقف 

هذا  يعد  مل  الوقائي،  ال�سحي  الربوتوكول  لإجراءات 

الأخري، ح�سب ما �رصح به ل/واأج، متخوفا من اإمكانية 

بفريو�ص  مزمن،  مر�ص  من  يعاين  الذي  ابنه،  اإ�سابة 

»مرتاح«  اأنه  اخل�سو�ص  بهذا  وقال  امل�ستجد.  كورونا 

للظروف والإجراءات التي جتري فيها عملية املراجعة 

تنفيذ  يف  ال�رصامة  هذه  ت�ستمر  اأن  اآمال  واملرافقة، 

ي�سهد  الذي  المتحان  اأيام  خالل  الوقائي  الربتوكول 

ح�سور جميع املرت�سحني واملوؤطرين. بدوره اأكد مدير 

ثانوية »احلاج ميلود«، حمفوظ �سايح، على اأن م�سالح 

�ساأنها و�سع  التي من  الإجراءات  اتخذت جميع  الإدارة 

التالميذ يف اأريحية تامة، بدء بت�سخري الأ�ساتذة وكذا 

الناحية  من  ي�ساعدونهم  الذين  التوجيه  م�ست�ساري 

اخلا�سة  الدرو�ص  ومراجعة  للدرا�سة  للعودة  النف�سية 

على  امل�سوؤول  ذات  و�سدد  والثاين.  الأول  بالف�سلني 

ل�سحة  �سمانا  الوقائي  ال�سحي  الربوتوكول  تنفيذ 

اأخذ بعني  مع  والبيداغوجي  الإداري  والطاقم  التالميذ 

يف  ل�سيما  للمرت�سحني،  النف�سية  الظروف  العتبار 

برنامج  و�سع  مت  حيث  المتحان،  موعد  اقرتاب  ظل 

وعند  لهم.  وامل�ستمرة  النف�سية  للمتابعة  خا�ص 

تت�سمن  حت�سي�سية،  مل�سقات  و�سعت  الثانوية  مدخل 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  من  الوقاية  �سبل 

وكيفيات التعامل مع احلالت امل�ستبه بها، وكذا معقم 

القدمني وهالم تعقيم الأيدي مع التاأكيد على اإجبارية 

ارتداء الأقنعة الواقية، فيما يتم دوريا التعقيم الكلي 

لالأجنحة وحجرات الدرا�سة. اأما فيما يتعلق بربنامج 

املراجعة فقد مت تخ�سي�ص 3 مواد يوميا بحجم �ساعي 

التالميذ  عدد  حتديد  مع  مادة،  لكل  ب�ساعتني  يقدر 

بالق�سم الواحد ب 15 تلميذا مع احرتام م�سافة التباعد 

وتفادي التجمعات.

التنقل  تراخي�ص  اأن  اجلزائر  ولية  اأعلنت 

ال�ستثنائية ال�سادرة عن م�ساحلها واملقاطعات 

و�سارية  �ساحلة  »تبقى  لها  التابعة  الإدارية 

املفعول من غري احلاجة اإىل ا�ست�سدار تراخي�ص 

احلجر  بنظام  العمل  بعد متديد  وذلك  جديدة« 

 1 اإ�سافية بداية من  ال�سحي ملدة ثالثني يوما 

�سبتمرب.

اإثر  »على  اأنه  اجلزائر  لولية  بيان  واأو�سح 

التدريجي  امل�سعى  اإطار  الأول يف  الوزير  قرار 

يف  العمومية  ال�سلطات  اإعتمدته  الذي  واملرن 

ت�سيري الأزمة ال�سحية ينهي وايل ولية اجلزائر 

العا�سمة  ومواطنات  مواطني  كافة  علم  اإىل 

اجلزئي  احلجر  بنظام  العمل  متديد  تقرر  اأنه 

املنزيل املطبق واملن�سو�ص عليه يف املر�سوم 

جوان   13 يف  املوؤرخ   20-159 رقم  التنفيذي 

2020 ملدة ثالثني يوما وهذا اإبتداءا من الفاحت 
�سبتمرب 2020 من ال�ساعة احلادية ع�رص )23 �سا 

: 00د( ليال اإىل ال�ساعة ال�ساد�سة )06 �سا : 00 د( 

�سباحا من اليوم املوايل. واأ�سار ذات امل�سدر 

والهيئات  وال�سلطات  الأ�سخا�ص  »جميع  اأن 

تراخي�ص  على  احلا�سلة  واخلا�سة  العمومية 

ولية  م�سالح  عن  �سادرة  ا�ستثنائية  تنقل 

اجلزائر واملقاطعات الإدارية التابعة لها بعد 

15 ماي 2020، اأن هذه الرتاخي�ص تبقى �ساحلة 
و�سارية املفعول من غري احلاجة اإىل ا�ست�سدار 

تراخي�ص جديدة«. من جهة ثانية، ذكر البيان 

النقل  حركة  بحظر  املتعلق  الإجراء  بتمديد   ،

خالل  واخلا�ص  العمومي  اجلماعي  احل�رصي 

عطالت نهاية الأ�سبوع  با�ستثناء �سيارات الأجرة 

اإىل فتح دور  اأ�سار امل�سدر  ال�سياق  . ويف ذات 

احل�سانة والرعاية لالأطفال مع التنفيذ ال�سارم 

اأن يت�سمن على  لربوتوكول �سحي مكيف يجب 

قدرات  من  باملائة   50 ،ا�ستخدام  اخل�سو�ص 

احرتام   ، اأوىل  مرحلة  املوؤ�س�سات يف  ا�ستقبال 

التباعد الجتماعي ، اإخ�ساع جميع امل�ستخدمني 

املوؤ�س�سة  فتح  قبل  كوفيد19  فح�ص  لختبار 

جلميع  الواقي  للقناع  الإجباري  الرتداء  مع 

امل�ستخدمني. وجاء يف البيان اأن الربوتوكول 

مبل�سقات  ال�ستعانة   ، اأي�سا  يت�سمن   ال�سحي 

م�ستوى  على  الوقاية  بتدابري  التذكري  تت�سمن 

خمتلف نقاط الدخول ، منع الأولياء من دخول 

واملطابخ  لالأماكن  اليومي  ،التطهري  املباين 

وغريها  والكرا�سي  والطاولت  املياه  ودورات 

من املعدات اإ�سافة اإىل و�سع مم�سحات لتطهري 

الأحذية عند املداخل وو�سع حملول مطهر حتت 

منع  مع  لالماكن  الطبيعية  التهوية  الت�رصف 

من  واملراوح.  الهواء  تكييف  اأجهزة  ا�ستعمال 

اأن م�سريي هذه  البيان  اأخرى ، �سدد ذات  جهة 

املوؤ�س�سات يتحملون امل�سوؤولية يف حالة عدم 

املتخذة  والنظافة  الوقاية  لتدابري  الإمتثال 

 ، فجائية  تفتي�ص  عمليات  اإجراء  �سيتم  حيث 

ال�سحي  للربوتوكول  المتثال  عدم  حال  ويف 

امل�سدر  واأفاد  للموؤ�س�سة.  الفوري  الغلق  �سيتم 

املطالعة  وقاعات  املكتبات  فتح  �سيتم  اأنه   ،

ال�سحي  الربوتوكول  تنفيذ  مع  واملتاحف 

املت�سمن للتدابري الوقائية ح�سب احلالة على 

غرار ،ا�ستخدام 50 باملائة من قدرات ا�ستقبال 

احرتام   ، اأوىل  مرحلة  يف  املوؤ�س�سات  هذه 

التباعد الجتماعي ، الرتداء الإجباري للقناع 

اليومي  والتطهري  امل�ستخدمني  جلميع  الواقي 

تقرر  فقد  امل�سدر  لذات  وا�ستنادا  لالأماكن. 

الأجر  مدفوعة  ال�ستثنائية  العطلة  تدابري  رفع 

يتكفلن  واللواتي  احلوامل  للن�ساء  املمنوحة 

على  الإبقاء  وكذا  عاما   14 �سن  دون  باأطفال 

اأنواع التجمعات واللقاءات  اإجراء ح�رص جميع 

واخلتان  الزواج  اإحتفالت  ول�سيما  العائلية 

قبل  من  الزواج  عقود  باإبرام  الرتخي�ص  ،مع 

اجلهات املخت�سة.  

بعد اإقرار متديد احلجر ال�سحي30 يوم:

 متديد �شالحية تراخي�ص التنقل 
اال�شتثنائية بالعا�شمة 

ق، م

الظل مبناطق  املواطنني  الن�سغاالت  واال�ستماع 

 حلول جلنة رئا�شية للوقوف على واقع التنمية اأم البواقي
جلنة  البواقي  اأم  بولية  حلت 

رئا�سية للوقوف على واقع التنمية 

املواطنني  لن�سغالت  وال�ستماع 

مبناطق الظل.

لهذه  امل�سكل  الوفد  رئي�ص  اأفاد  و 

اإبراهيم مراد، يف ت�رصيح  اللجنة، 

الزيارة  هام�ص  على  لل�سحافة 

رئي�ص  طرف  من  تكليفه  مت  والذي 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون بهذه 

املهمة، اأن »الهدف من هذه الزيارة 

مبناطق  التنمية  واقع  متابعة  هو 

الظل بالولية نظرا لالأهمية الق�سوى 

التي يوليها رئي�ص اجلمهورية لهذه 

اإىل  اأن لفت مراد  و بعد  املناطق«. 

املواطنني  اأو�ساع  حت�سني  اأهمية 

»مهمة  باأن  اأ�ساف  الظل،  مبناطق 

اللجنة التي يراأ�سها ل تتوقف على 

متابعة التقارير التي ترد اإليها من 

الوليات بهذا اخل�سو�ص فح�سب، و 

اإمنا الوقوف ميدانيا على امل�ساريع 

والأو�ساع  الظل  مبناطق  امل�سجلة 

بها  املواطنون  يعي�سها  التي 

اأجل  من  العليا  للهيئات  وتبليغها 

واأ�ساف  حت�سينها«.  على  العمل 

املهام  بني  من  اأن  املتحدث  ذات 

املوكلة للجنة الإ�سغاء لن�سغالت 

بالإ�سافة  الظل  مبناطق  املواطنني 

توجيهات  تقدمي  على  العمل  اإىل 

لل�سلطات املحلية عرب كامل وليات 

و�سع  حت�سني  اأجل  من  الوطن 

املواطنني املعي�سي و هو ما التزم 

يف  اجلمهورية  رئي�ص  –ح�سبه-  به 

عديد خطاباته. يذكر اأن مناطق الظل 

الرئا�سية  اللجنة  بزيارة  املعنية 

تقع  البواقي  اأم  ولية  اإقليم  عرب 

ببلديات بحري ال�رصقي و اجلازية و 

ال�سلعة بالإ�سافة اإىل م�سكيانة قبل 

اأن تتوجه اإىل ولية تب�سة.
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بداية مغادرة اأفواج امل�صطافني

اإنزال كبري على 
منذ  ببومردا�س  ال�ّشواطئ 
اال�شطياف  مو�شم  بداية 

الذين  امل�صطافني  جموع  بداأت 

�شواطئ  على  بكرثة  توافدوا 

�شهر  منت�شف  بومردا�س  والية 

قليلة  اأيام  بعد  املغادرة  اأوت يف 

عملية  يف  بكثافة  ا�شتغاللها  مّت 

�شحنات  وتفريغ  اال�شتجمام 

تدابري  جراء  املرتاكم  الكبت 

احلجر ال�شحي، خا�شة بالن�شبة 

ل�رشيحة االأطفال الذين وجدوا يف 

اأمواج البحر �شالتهم املفقودة.

يف  بومردا�س  والية  �شهدت 

مو�شم  اإنتهاء  قبل  ق�شرية  فرتة 

الدخول  وبداية  اال�شطياف 

االإجتماعي واملدر�شي اإنزاال كبريا 

اأو  داخل  من  �شواء  للم�شطافني 

غري  �شورة  يف  الوالية  خارج 

واحدة  جمعة  يف  و�شل  معتادة 

م�شطاف،  مليون  ربع  من  اأزيد 

احلماية  م�شالح  تقديرات  ح�شب 

ف�رّشها  ما  وهو  املدنية، 

احلجر  بتداعيات  الكثريون 

والرغبة  واملنزيل،  ال�شحي 

يف  واالأطفال  للعائالت  ال�شديدة 

ك�رش حاجز اخلوف من فقدان �شحر 

ما  وا�شتغالل  ال�شنة،  هذه  البحر 

لل�شباحة  ال�شيف  ف�شل  من  تبقى 

بداية  قبل  البحر  بزرقة  والتمتع 

املو�شم الدرا�شي واإنق�شاء العطل 

لهذا  كان  �شك،  دون  ال�شنوية. 

مع  املتزامن  املفاجئ  االإنزال 

تاأثري  ال�شواطئ  على  احلظر  رفع 

مبا�رش على ال�شري العادي للحياة 

اليومية باملدن ال�شاحلية، حيث 

للم�شطافني  الكبري  التوافد  اأربك 

املحلية  ال�شلطات  حتركات 

اال�شطياف  مو�شم  ت�شيري  وجلان 

يف  تقاع�شوا  الذين  بالبلديات، 

التنظيمية  االحتياطات  اإتخاذ 

فيها  املو�شم مبا  لفتح  املحتملة 

م�شاريع واأ�شغال تهيئة ال�شواطئ 

ال�شنة،  هذه  كانت مربجمة  التي 

بوجود  الكثريين  تفاجاأ  حيث 

القنوات  ومد  جزئية  اأ�شغال 

الإ�شتقبال  رئي�شية  مناطق  يف 

»مافيا  عودة  مع  امل�شطافني، 

البزن�شة  وحمرتيف  الباركينغ« 

الذين احتلوا ال�شواطئ الرئي�شية 

العائالت،  الربق البتزاز  ب�رشعة 

التنظيمي  الفراغ  م�شتغّلني 

مو�شم  ت�شيري  جلان  تركته  الذي 

�شهدت  حني  يف  االإ�شطياف، 

واملحاور  الطرق  خمتلف 

ال�شواطئ  اىل  املوؤدية  الرئي�شية 

�شبه  وان�شداد  كثيفة  مرور  حركة 

مرافق  �شهدت  هذا  مقابل  يومي. 

كراء  وعملية  اخلا�شة  االإ�شتقبال 

يف  ملحوظا  اإنتعا�شا  ال�شقق 

ازداد  حيث  االأخرية،  االأ�شابيع 

االإقبال عليها من قبل زوار الوالية 

بومردا�س  �شواطئ  لوا  ف�شّ الذين 

لق�شاء  الطبيعية  وف�شاءاتها 

ترتاوح  متفاوتة  باأ�شعار  العطلة 

دينار  اآالف   5 اإىل  اآالف   4 ما بني 

بالن�شبة  واأكرث  الواحدة،  لليلة 

لل�شقق التي تتوفر على كل �رشوط 

بالن�شبة  ال�شيء  ونف�س  الراحة، 

ا�شتغلوا  الذين  الأ�شحاب املطاعم 

للتعوي�س  اأي�شا  هم  الفر�شة 

عن  الناجمة  ال�شابقة  االأيام  عن 

تعليق الن�شاط يف حماولة الإنقاذ 

اأخرى  �شلبية  نقاط  املو�شم. 

بومردا�س  مدن  عرفتها  كثرية 

الق�شرية،  الفرتة  هذه  خالل 

العام  الراأي  اإنتباه  و�شّدت 

املحلي وهي تدين �رشوط النظافة 

للمفرغات  جديدة  بوؤر  وظهور 

النفايات  واإنت�شار  الع�شوائية، 

امل�شطافني  وخملفات  املنزلية 

العامة،  والطرقات  ال�شواطئ  يف 

خمتلف  يف  متكّد�شة  واأخرى 

االأو�شخ  اإنت�شار  مع  الزوايا 

حيث  الكريهة،  والرائحة 

وموؤ�ش�شة  البلدية  م�شالح  عجزت 

املوقف  مواجهة  يف  مادينات 

وانعدام  الالمباالة،  عن  الناجم 

الو�شط  واحرتام  البيئية  الثقافة 

املعي�شي.

توا�صل مديرية امل�صالح الفالحية لوالية تيزي وزو، جمهوداتها يف �صبيل ترقية وتطوير �صعبة 

الزعفران؛ من خالل حتفيز ومرافقة الفالحني الراغبني يف جتربة هذا املجال، وذلك عرب �صمان 

تكوينات؛ بتاأطري خمت�صني واأ�صحاب خربة حول كل املراحل التي ت�صاحب زراعة النبتة اإىل 

حني جمع الغلة، لتطوير هذه ال�صعبة م�صتقبال.

الفالحية امل�صالح  مديرية  طرف  من 

وزو  بتيزي  الزعفران  زراعة  لتطوير  برنامج 

اجلمعية  فرع  و�شطر 

ملنتجي  الوطنية 

تيزي  بوالية  الزعفران 

لغر�س  برناجما  وزو، 

هذه النبتة بعدة بلديات 

مديرية  مع  بالتن�شيق 

الفالحية  امل�شالح 

التكنولوجي  واملعهد 

املتخ�ش�س  املتو�شط 

بتيزي  الفالحة  يف 

الفالحة،  وغرفة  وزو، 

الغابات  وحمافظة 

ومديرية البيئة. وح�شب 

مديرية  من  م�شدر 

الفالحية،  امل�شالح 

الذي  الربنامج  فاإن 

بلديات  لعدة  ي�شمح 

زراعة  من  باال�شتفادة 

انطلق  الزعفران،  نبتة 

املنق�شي  اأوت   31 يف 

اآث  قرية  م�شتوى  على 

يني؛  اآث  ببلدية  حل�شن 

مدار  على  يتم  حيث 

نبتة  غر�س  اأيام،  ثالثة 

ُبرجمت  كما  الزعفران. 

�شبتمرب   1 بتاريخ 

الزراعة  اجلاري، عملية 

على م�شتوى قرية هدودة 

ببلدية ماكودة، يف حني 

تيقزيرت  دائرة  �شتعرف 

للنبتة  زراعة  عمليتي 

يوم 3 �شبتمرب، اإحداهما 

ببلدية  تيب�شارين  بقرية 

والثانية  ميزرانة، 

علي،  نبو  تيزي  بقرية 

قرية  برجمة  مت  كما 

متيزار.  ببلدية  اإبيزار 

وجهت  جهتها،  ومن 

بتيزي  الفالحة  مديرية 

للمواطنني  نداء  وزو 

ح�شور  يف  الراغبني 

ب�شالت  زراعة  عملية 

للقدوم  الزعفران،  نبتة 

املعنية  املواقع  اإىل 

واملحت�شنة  بالربنامج 

للتواريخ  وفقا  للعملية 

بغية  عنها؛  املعلن 

هذه  زراعة  طرق  معرفة 

العناية  وطرق  النبتة، 

بها اإىل حني جني الغلة، 

تقنيات  يتم عر�س  حيث 

ومراحل الزراعة والنمو، 

العملية.  اإجناح  ل�شمان 

م�شالح  فاإن  لالإ�شارة، 

تعمل  الفالحة  مديرية 

تطوير  اأجل  من  جاهدة 

عدة منتجات فالحية؛ يف 

القطاع،  لتطوير  م�شعى 

ت�شم  الوالية  اأن  خا�شة 

حيث  كبرية،  موؤهالت 

امل�شوؤولني  طموح  امتد 

الوالية  تطوير  �شبيل  يف 

خو�س  اإىل  فالحيا، 

جمال اإنتاج »الزعفران«، 

زراعة  عملية  وبداية 

لتطويرها  النبتة  هذه 

كما  امل�شتقبل.  اآفاق  يف 

الفالحة  مديرية  حر�شت 

تقنية  اأيام  تنظيم  على 

حول كيفية اإدراج وتنمية 

الزعفران  وتطوير �شعبة 

اأن  �شيما  ال  بالوالية، 

غري  اليزال  الن�شاط  هذا 

معروف لدى امل�شتهلك، 

فوائده  يجهل  الذي 

تعميم  اإن  اإذ  اجلمة؛ 

ي�شمح  الزعفران  زراعة 

الذي  املنتوج،  بتطوير 

يف  بقوة  مطلوبا  اأ�شبح 

االأ�شواق العاملية.

ق، م

الواقعة  ال�صخ  ملحطة  التابعة  امل�صخات  باإحدى  لعطب  نظرا 

مران عني  ببلدية 

باملياه  التموين  يف  تذبذب 
بلديات  بعدة  ال�شروب 

ل�شلف با
باملياه  التموين  عملية  �شت�شهد 

بوالية  بلديات  بعدة  ال�رشوب 

نظرا  التوزيع  يف  تذبذبا  ال�شلف 

التابعة  امل�شخات  باإحدى  لعطب 

ببلدية عني  الواقعة  ال�شخ  ملحطة 

مران، ح�شبما اأفاد به بيان ملوؤ�ش�شة 

اجلزائرية للمياه.

واأو�شح البيان اأن كال من بلديات عني 

وبقعة  والظهرة،  وتاوقريت  مران 

»ال�شوالة« ببلدية ال�شبحة، وبقعة 

الهرانفة،  ببلدية  ال�رشاق«  »عني 

�شتعرف تذبذبا يف التموين باملياه 

الثالثاء.  اليوم  من  بدء  ال�رشوب 

وا�شتنادا للم�شدر فاإن هذا التذبذب 

التموين باملياه ال�رشوب مرده  يف 

اأ�شاب  الذي  العطب  ت�شليح  اأ�شغال 

مبحطة  الواقعة  امل�شخات  اإحدى 

ال�شخ رقم 1 ل�شل�شلة االإنتاج ببلدية 

عني مران، والتي يتم انطالقا منها 

ال�شالفة  واالأحياء  البلديات  تزويد 

يعود  اأن  املنتظر  ومن  الذكر. 

املعتاد  التوزيع  بربنامج  العمل 

الت�شليح،  اأ�شغال  من  االنتهاء  بعد 

لذات  املخت�شة  الفرق  تعمل  حيث 

يف  االأ�شغال  اإمتام  على  املوؤ�ش�شة 

اأقرب االآجال.

يهدد  الفي�شانات  خطر  زال  ما 

علي  االإدارية  املقاطعة  اأحياء 

منجلي بوالية ق�شنطينة، حيث 

م�رشوع  اإجناز  تاأخر  ت�شبب 

م�شاريع  عن  ف�شال  الرتامواي 

عدم   يف  اجلارية  التهيئة 

اإخ�شاع البالوعات اإىل عمليات 

البلدية  اأح�شت  اأن  بعد  تطهري 

الع�رشات من النقاط ال�شوداء، 

اأحياء  جمعيات  حذرت  فيما 

ال�شنوات  �شيناريو  تكرار  من 

فيها  غمرت  التي  الفارطة، 

من  والعديد  الطرقات  املياه 

التجمعات ال�شكانية االأخرى.

اإثر حادثة  وانتبهت ال�شلطات، 

اأودى  الذي  الكبري  الفي�شان 

بحياة �شخ�شني يف عام 2015، 

اإىل خطر الفي�شانات الذي يهدد 

التي  للمدينة  اجلنوبية  اجلهة 

األف   150 من  اأزيد  بها  يعي�س 

االأ�شغال  انطلقت  حيث  ن�شمة، 

منجلي  علي  حماية  مب�رشوع 

اجلهة   تلك  يف  اخلطر  هذا  من 

كربى  واأروقة  اأنفاق  واأجنزت 

لت�رشيف املياه، ومن املنتظر 

نهاية   قبل  امل�رشوع  ي�شلم  اأن 

امل�رشوع  ي�شمل  و  العام.   

مديرية  تتوىل  الذي  اأي�شا، 

االإ�رشاف  املائية  املوارد 

االأودية  جماري  تو�شيع  عليه، 

اال�شتقالل  حي  م�شتوى  على 

و  ال�رشف  قنوات  تطهري  و 

اإدخال  عن  ف�شال  اإ�شالحها، 

ال�رشف  �شبكات  يف  تعديالت 

ال�شتيعاب  املهرتئة  ال�شحي 

املياه،  من  اأكرب  كميات 

خط  م�شار  عن  اإبعادها  مع 

الرتامواي وامل�شبح االأوملبي، 

�شنفا  امل�رشوعني  هذين  اأن  اإذ 

وهو  املهددة،  النقاط  �شمن 

اإجناز  على  بالقائمني  دفع  ما 

ج�رش  اإجناز  اإىل  الرتامواي 

التي كانت عبارة  النقطة  بتلك 

عن �شعاب واأودية قبل ال�رشوع 

اجلديدة.  املدينة  اإجناز  يف 

التقنية  امل�شالح  وقفت  و 

وجود  على  للبلدية،  التابعة  

ال�شوداء  النقاط  من  الع�رشات 

اجلوارية،  الوحدات  مبختلف 

يف  ان�شدادا  �شجلت  حيث 

البالوعات واختالالت يف �شارع 

اإح�شاء  مت  و  التحرير،  جبهة 

4 نقاط �شوداء به، كما �شجلت 
اخليام،  فندق  اأمام  نقاط   3
بالوحدة  اأخرى  عن  ف�شال 

اجلوراية 19 والطريق الرئي�س 

و   10 الوحدتني  بني  الفا�شل 

اأن  منتخبون  اأكد  حيث   ،17
اجلديدة  وحتى  االأحياء  جل 

وم�شاكل  اختالالت  تعرف  منها 

في�شانات  تت�شبب يف  قد  تقنية 

يف حال �شقوط االأمطار بكميات 

معتربة. واأكد منتخبون اأنه مت 

النقاط  من  الع�رشات  اإح�شاء 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  اأمام 

اجلوارية  الوحدات  مبختلف 

اأ�شغال  اأن  كما  ا�شتثناء،  دون 

جارية  تزال  ما  التي  التهيئة 

الرتامواي،  م�رشوع  عن  ف�شال 

قد ت�شببت يف ان�شداد الكثري من 

قنوات ال�رشف، كما مل تتمكن 

اجلهات التقنية من التدخل بتلك 

خطرا.  ت�شكل  قد  التي  النقاط 

وتر�شبت بح�شب م�شادرنا، كتل 

�شبكات  مبختلف  االأوحال  من 

امتالأت  كما  ال�شحي،  ال�رشف 

باالأتربة واالأكيا�س البال�شتيكية 

اأن  اإىل  م�شرية  والنفايات، 

خالل  انطلقت  قد  اجلهر  عملية 

هذه االأيام لكنها جاءت متاأخرة 

التي  اجلائحة  اآثار  نتيجة 

ومل  القطاعات.  خمتلف  �شلت 

اجلديدة  االأحياء  حتى  ت�شلم 

حيث  االختالالت،  هذه  من 

جتاوزات  على  البلدية  وقفت 

اإجناز  يف  تعمريية  واأخطاء 

املياه،  ت�رشيف  �شبكات 

�شكنات  مب�رشوع  لوحظ  حيث 

ترقوية مدعمة تابعة ملوؤ�ش�شة 

كو�شيدار بتو�شعة الوحدة 20، 

اأنه مت تزفيت الطريق دون ربط 

ب�شبكات  واملحالت  ال�شكنات 

يتم  اأن  قبل  ال�شحي،  ال�رشف 

الطريق  وتخريب  احلفر جمددا 

ثم احلفر الإجناز البالوعات. و 

وقفت اأي�شا امل�شالح التقنية، 

بناء  متت  التي  خرجاتها  يف 

على  ال�شكان،  �شكاوى  على 

م�رشوع  �شبكات  يف  عيوب 

2150 �شكن عدل 2، حيث ما اإن 
تت�شاقط قطرات من املطر حتى 

تتحول املجمعات اإىل ما ي�شبه 

غمرت  املياه  اأن  كما  الربك، 

حتى مداخل العمارات يف حني 

بع�س  ربط  عدم  اأي�شا  �شجل 

ال�رشف  ب�شبكات  البالوعات 

مدير  اأكد  واأن  و�شبق  ال�شحي. 

علي  مدينتي  تهيئة  موؤ�ش�شة 

منجلي وعني نحا�س،  اأنه ومن 

خالل درا�شة اأجريت، مت اكت�شاف 

عدد معترب من البالوعات غري 

�رشف  ب�شبكات  املربوطة 

جوارية،  وحدات  ب�شت  املياه 

فيما قام �شكان باإجناز �شبكات 

ربط باملجاري بطرق ع�شوائية 

وغري قانونية. كما �شجل اأي�شا 

ال�رشف  �شبكات  يف  اهرتاء 

ال�شاحلة  واملياه  ال�شحي 

جلها  اأجنزت  والتي  لل�رشب 

وغري  �شحيحة  غري  بطرق 

الوقوف  مت  حني  يف  حديثة، 

طرف  من  جتاوزات  على  اأي�شا 

لل�شكنات  منجزة  موؤ�ش�شات 

مبختلف التجمعات العمرانية، 

اأ�شغال  ا�شتكمال  عن  تخلت  اإذ 

التهيئة اخلارجية وامل�شاحات 

و�شع  عنه  نتج  ما  اخل�رشاء 

عمراين �شيئ.

يف ظل تاأخر يف عملية جهر البالوعات واختالالت ب�صبكات ال�صرف

ال�شتاء هذا  للفي�شانات  معر�شة  منجلي  علي 
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الريا�ضة
مبرحلتني ذهاب واإياب

الرابطة  اأندية 
تختار  الثانية 

بطولة  نظام 
�سيكي  كال

م.ق

الرابطة  اأندية  اأغلبية  اختارت 

بطولة  القدم  لكرة  الثانية 

ذهابا  جولة   34 من  كال�سيكية 

التي  التغييرات  �سمن  واإيابا 

الهرمي  المناف�سة  نظام  عرفها 

اأم�س  اأول  انعقد  اجتماع  عقب 

ب�سيدي  الوطني  التقني  بالمركز 

الجزائرية  االتحادية  بين  مو�سى 

المعنية  االأندية  و  القدم  لكرة 

 36 اأ�سل  من  نادي   32 بح�سور 

الوطنية  الرابطة  اأعلنته  ما  وفق 

و�ستلعب  هواة،  القدم  لكرة 

 2020-2021 مو�سم  بطولة 

من  الم�سكلة  الثانية  للرابطة 

ناديا   18 ت�سمان  مجموعتين 

ذهابا  جولة   34 مدار  على 

على  فاإنه  ولالإ�سارة،  واإيابا، 

المحترفة  الرابطة  بطولة  غرار 

المديرية  اقترحت  االأولى، 

لالتحادية  الوطنية  الفنية 

اأجل  من  االأندية  على  �سيغ  ثالث 

وهي  االأن�سب  ال�سيغة  اختيار 

مناف�سة كال�سيكية ذهابا واإيابا، 

اأو بطولة تت�سمن مرحلة الذهاب 

ذهاب  بمرحلة  بطولة  اأو  فقط، 

ودورة  اللقب  بدورة  مرفوقة 

تفادي ال�سقوط، وعرف االجتماع 

الذي تراأ�سه رئي�س »الفاف« خير 

رئي�س  بح�سور  زط�سي  الدين 

القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة 

القانون  درا�سة  مالك  علي  هواة 

اأو  )محترف  لالأندية  االأ�سا�سي 

هاوي(، حيث يتعين على االأندية 

الما�سي  في  تمتلك  كانت  التي 

لكنها  محترفة  ريا�سية  �سركة 

تفعيلها  اإعادة  �سرورة  معلقة 

االحتراف  نظام  تطبيق  لتوا�سل 

ق�سائية  باإجراءات  القيام  اأو 

الجمعية  نظام  اإلى  للعودة 

الم�سدر،  نف�س  ح�سب  الهاوية 

المحترفة  االأندية  وبخ�سو�س 

من  واالآتية  الثانية  الرابطة  في 

رابطة كرة القدم المحترفة يجب 

المالية  و�سعيتها  تطهير  عليها 

قبل  العبيها  اأجور  ت�سوية  عبر 

المقبل،  مار�س   15 تاريخ 

وال�سعي للتو�سل اإلى اتفاق ودي 

معهم بالتن�سيق مع غرفة ت�سوية 

للرابطة،  التابعة  النزاعات 

تعليق  تم  قد  فاإنه  وللتذكير، 

من  الريا�سية  المناف�سات  جميع 

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  طرف 

الفارط  مار�س   16 تاريخ  منذ 

فيرو�س،  كورونا  جائحة  ب�سبب 

رئي�س  اأبلغ  اأخرى،  جهة  من 

زط�سي  الدين  خير  االتحادية 

القانوني  باالإجراء  االأندية  كل 

ي�سمح  الذي  للمناف�سة  الجديد 

لهم باإجراء 5 تغييرات في اللقاء 

ب�سرط القيام بها على 3 فترات.

الجزائري  الدولي  �سيكون 

اإ�سماعيل بن نا�سر، العب و�سط 

االإيطالي  ميالن  نادي  ميدان 

عندما  مفاجاأة،  مع  موعد  على 

الفترة  خالل  الفريق  اإلى  يعود 

اال�ستعداد  اأجل  من  المقبلة، 

بن  الجديد.وق�سى  للمو�سم 

قبل  ال�سيفية،  عطلته  نا�سر 

االإيطالية  لالأرا�سي  يعود  اأن 

مناف�سات  النطالق  ا�ستعدادا 

�سبتمبر   19 يوم  الدوري 

الجاري.والمفاجاأة التي تنتظر 

هي  الجزائري  الو�سط  العب 

خالل  مركزه  تغيير  احتمالية 

حرية  ومنحه  المقبل،  المو�سم 

الهجومية،  االأدوار  الأداء  اأكبر 

�سم  من  االقتراب  بعد  �سيما  ال 

باكايوكو«  »تيموي  الثنائي 

باكايوكو  تونالي«.  و«�ساندرو 

ميالن  في  معارا  لعب  الذي 

خالل مو�سم 2019-2018، بات 

الفريق  اإلى  العودة  من  قريبا 

االإنجليزي  ت�سيل�سي  من  معارا 

اأحقية ال�سراء، بعدما ق�سى  مع 

المو�سم الما�سي معارا لموناكو 

اقترب  المقابل،  الفرن�سي.في 

»الرو�سونيري« من �سم �ساندرو 

الذي  بري�سيا،  العب  تونالي، 

»بيرلو  با�سم  المتابعون  يلقبه 

الجديد«، نظرا للت�سابه بينهما 

اللعب.ان�سمام  طريقة  في 

�سيمنح  وتونالي  باكايوكو 

حرية  الجزائري  الو�سط  العب 

اأكبر في و�سط الملعب، وتحديدا 

�سيما  ال  االأي�سر،  الجانب  على 

في ظل القدرات الهجومية التي 

تظهر  لم  والتي  بها،  يتمتع 

مع  االأول  مو�سمه  في  للنور 

انتقاله  »الرو�سونيري«.ومنذ 

اإيمبولي االإيطالي في �سيف  من 

2019، لعب الدولي الجزائري 
العب  دور  نا�سر  بن  ا�سماعيل 

اإلى  الدفاعي  الميدان  الو�سط 

ما  وهو  كي�سي،  فرانك  جانب 

على  اإ�سهاماته  قلة  على  انعك�س 

بن  الهجومي.و�سارك  الم�ستوى 

ميالن  مع  مباراة   35 في  نا�سر 

لم  الما�سي،  المو�سم  خالل 

ينجح خاللها �سوى في ت�سجيل 

اآخر.  و�سناعة  وحيد  هدف 

»�ستيفانو  ي�سلكه  الذي  االتجاه 

جاء  ميالن،  مدرب  بيولي« 

لالعب  الجيدة  متابعته  بعد 

�سيما  ال  الجزائري،  الو�سط 

التي  المميزة  الم�ستويات  بعد 

قدمها رفقة »محاربي ال�سحراء« 

االأفريقية  االأمم  في بطولة كاأ�س 

2019.بن نا�سر لعب في البطولة 
متحرر،  و�سط  كالعب  االأفريقية 

وهو  الي�سار،  ناحية  الميل  مع 

ما �ساعده على �سناعة 3 اأهداف 

الم�ستويات  مباريات.   7 خالل 

نا�سر  بن  قدمها  التي  المميزة 

الوطني  المنتخب  قادت 

كاأ�س  ببطولة  للفوز  الجزائري 

بينما   ،2019 االأفريقية  االأمم 

ح�سل الالعب نف�سه على جائزة 

البطولة. في  العب  اأف�سل 

ا�ستعادة  على  بيولي  و�سيعمل 

المو�سم  خالل  الم�ستويات  تلك 

المقبل، من اأجل م�ساعدة ميالن 

على تقديم م�ستويات اأف�سل على 

تكفل  مع  الهجومي،  الجانب 

بالجانب  وتونالي  باكايوكو 

الدفاعي.

مهدي.ف

الفرن�سي  التقني  تعيين  تم 

برنار كازوني لالإ�سراف على 

لفريق  الفنية  العار�سة 

خلفا  وهران  مولودية 

ح�سبما  ب�سير  لم�سري 

وقد  الفريق،  لدى  علم 

كازوني  تعيين  تقرر 

للفريق  جديد  كمدرب 

اأع�ساء  اجتماع  عقب 

النادي  اإدارة  مجل�س 

والذي  الوهراني 

االثنين  �سهرة  عقد 

وقد  الما�سي، 

اإدارة  ح�سمت 

في  وهران  مولودية 

هوية المدرب الجديد 

اتفاقها  بعد  للفريق 

كازوني  برنار  مع 

تفا�سيل  كافة  على 

اأر�سلت  حيث  العقد، 

التقني  اإلى  العقد 

طريق  عن  الفرن�سي 

االإلكتروني  البريد 

هذا  حلول  انتظار  في 

االأخير باأر�س الوطن بعد 

اإعادة فتح  المجال الجوي 

الجوية  الرحالت  وا�ستئناف 

لتقديمه ب�سفة ر�سمية، وفيما 

يخ�س اال�ستقدامات فقد تعاقدت 

مع  للمولودية  الجديدة  االإدارة 

ثالثة العبين خالل مرحلة االنتقاالت 

ال�سيفية الحالية ويتعلق االأمر بحار�س 

مهاجم  و  ليمام  ح�سام  ق�سنطينة  �سباب 

وداد بوفاريك عادل خطابي اللذين اأم�سيا 

�سيام  المهاجم  و  مو�سمين  لمدة  عقدا 

�سربف قادما من جمعية عين مليلة.

�سعيد.ف

مولودية وهران : كازوين مدربا 
جديدا ملولودية وهران

قال ان واثق من ت�سيريها بطريقة احرتافية

مدوار:«�سنعمل على ت�سيري 
البطولة بـ 38 جولة يف 

اأح�سن الظروف« 

لكرة  المحترفة  الرابطة  رئي�س  اأبان 

القدم عبد الكريم مدوار عن ثقة كبيرة 

بطولة  ت�سيير  على  هيئته  قدرة  في 

خالل  جولة   38 بـ  ت�سير  محترفة 

ب�سمان  متعهدا  الجديد،  المو�سم 

وقال  الظروف،  اأح�سن  في  �سيرها 

ال�سابق  �سلف  جمعية  فريق  رئي�س 

العمومية  للموؤ�س�سة  ت�سريحات  في 

للتلفزيون الجزائري: »بالن�سبة لي، 

جد  �ستكون  المقبل  المو�سم  بطولة 

عادية، رغم اأنها �ستلعب بـ20 فريق، 

لقد تمكنا �سابقا من ت�سيير البطولة 

في ظرف ح�سا�س، مع جو الحراك، 

يومي  المباريات  برمجة  وعدم 

الثالثاء، والجمعة، باالإ�سافة لفترة 

»�سنفر�س  واأ�ساف:  االنتخابات«، 

ال�سرامة في برمجة مباريات المو�سم 

المقبل، وعلى جميع االأندية احترام 

في  �ستمر  جولة   38 والـ  القوانين، 

رئي�س  واعتبر  الظروف«،  اأح�سن 

باأن  القدم،  المحترفة لكرة  الرابطة 

فريق وفاق �سطيف، من حقه الدفاع 

الوقت  ذات  في  موؤكدا  حقوقه،  عن 

باأن الرابطة قد طبقت قرارات المكتب 

�سطيف،  »وفاق  و�سرح:  الفيدرالي، 

من حقه الدفاع عن حقوقه، من اأجل 

اإفريقيا،  اأبطال  الم�ساركة في رابطة 

لكن بالن�سبة لنا طبقنا فقط قرارات 

»اإدارة  الفيدرالي«، واأ�ساف:  المكتب 

الوفاق، من حقها الطعن، واللجوء 

المحلية  الكروية  للهيئات  �سواء 

اأن  اعتبروا  حال  في  الدولية  اأو 

ال�سياق  وفي  �سلبت«،  قد  حقوقهم 

المحترفة  الرابطة  رئي�س  اأكد  ذاته، 

مدوار،  الكريم  عبد  القدم،  لكرة 

اأ�سدرته  الذي  االأخير  الترتيب  باأن 

ال�سروط  كل  ا�ستوفى  الرابطة، 

المعمول بها، و�سيكون هو الترتيب 

النهائي المعتمد، و�سرح: »الترتيب 

االأخير الذي ن�سر عبر موقع الرابطة 

اأندية  فيها  بما  االأندية  كل  م�س  قد 

البطولة«،  ترتيب  وموؤخرة  و�سط، 

ا�ستوفى  الترتيب  »هذا  واأ�ساف: 

نظام  في  بها  المعمول  ال�سروط  كل 

الترتيب  هو  و�سيكون  المعامل، 

النهائي المعتمد«، وختم: »المعامل 

مثلما  البطل،  الفريق  يحدد  من  هو 

البقاء  �سمنت  التي  االأندية  يحدد 

وعلى  الثاني،  للق�سم  ت�سقط  والتي 

الجميع اأن يتحلى بالروح الريا�سية 

واأن يتقبل االمر«.

م.ق

تحركاته  بلوزداد،  �سباب  يوا�سل 

الجاري،  ال�سيفي  الميركاتو  خالل 

جديد،  مرمى  حار�س  النتداب 

لتعوي�س الرحيل المرتقب للحار�س 

م�سادر  من  وعلم  مرباح،  غايا 

يقترب  بلوزداد،  �سباب  باأن  موثوقة 

من التعاقد مع حار�س نادي بارادو، 

الم�سادر  نف�س  مو�ساوي،  توفيق 

اأكدت باأن اإدارة بلوزداد قد اتفقت مع 

حار�س بارادو حول كافة التفا�سيل، 

�سغيرة  جزئيات  �سوى  يتبق  ولم 

لح�سم ال�سفقة، ومن المنتظر اأن تعلن 

القليلة  ال�ساعات  في  بلوزداد،  اإدارة 

 29( القادمة، تعاقدها مع مو�ساوي 

عاما( لمو�سمين على االأقل.

اأيمن.ل

�سباب بلوزداد 

حار�س بارادو يقرتب من 
�ضباب بلوزداد

�سبيبة 

القبائل

�ضبيبة القبائل 
يك�رس عزلة الأندية 

اجلزائرية
بات فريق �سبيبة القبائل الذي ا�ستاأنف التدريبات اأول اأم�س بمنا�سبة الترب�س االإعدادي 

خم�سة  بعد  التدريبات  الأجواء  يعود  جزائري  فريق  اأول  ببجاية  اأقبو  بمدينة  المبرمج 

فريق  اأو�سح  و  كورونا،  فيرو�س  ب�سبب  الريا�سية  الن�ساطات  جميع  توقف  من  اأ�سهر 

»الفريق  »في�سبوك«:  �سفحة  على  الر�سمي  ح�سابه  عبر  ن�سره  له  بيان  في  القبائل  �سبيبة 

اأ�سهر  خم�سة  دامت  اإجبارية  عطلة  بعد  للتدريبات  عودتنه  الثالثاء  اليوم  �سبيحة  �سجل 

االأولى  التدريبية  الح�سة  خ�س�سوا  قد  حمرون  رفاق   « واأ�ساف:  كورونا«،  فيرو�س  ب�سبب 

�سيفاك�س  المرمى  حرا�س  مدرب  بم�ساعدة  كروف  مراد  الم�ساعد  المدرب  عليها  اأ�سرف  التي 

اأوديا للجانب البدني«، وبالرغم من اأن ال�سلطات العمومية لم ترخ�س بعد لالأندية ا�ستئناف 

التدريبات، اإال اأن الحكومة كلفت وزير ال�سباب و الريا�سة �سيد علي خالدي بالتن�سيق مع 

مختلف االتحاديات الريا�سية الوطنية، من اأجل العودة التدريجية للن�سطات الريا�سية دون 

جمهور، وذلك من خالل اعتماد بروتوكول �سحي يتنا�سب مع كل اخت�سا�س، واأ�ساف بيان 

ال�سبيبة: »جميع العنا�سر المدعوة لهذا الترب�س بدت متحم�سة للعودة للتدريبات التي تقام 

في اأجواء ممتازة، علما اأن هذا الترب�س يقام بمراعاة �سارمة الإجراءات التباعد التي فر�ستها 

الو�سعية الوبائية«، ومعلوم اأن هذا الترب�س كان مبرمج اآنفا ليوم ال�سبت 29 اوت، قبل 

اأن يتم تاأجيله بيومين لتمكين الطاقم الفني من القيام بالفحو�سات الطبية الالزمة ومن ثم 

الح�سول على اإ�سارة ال�سوء االأخ�سر من طرف الطبيب الرئي�سي للفريق.

حمرون:«العودة كانت �سعبة بعد خم�سة ا�سهر من التوقف« 

وفي ال�سياق ذاته، ك�سف مهاجم فريق �سبيبة القبائل رزقي حمرون عن �سعوبة العودة 

المهاجم  اأ�ساد  كما  التوقف،  من  اأ�سهر   6 قرابة  بعد  الجماعية  التدريبات  اأجواء  اإلى 

المغترب بالعمل الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي لفريق ال�سبيبة من اأجل تطبيق 

فبالرغم  التوقف،  من  اأ�سهر   5 بعد  �سعبا  كان  »االأمر  وقال:  ال�سحي  البروتوكول 

الجماعية«،  للتدريبات  تماما  مغايرة  اأنها  اإال  الفردية  بالتدريبات  قيامنا  من 

ا�ستئناف  بعد  �سعادته  عن  الفرن�سي  ديجون  لفريق  ال�سابق  المهاجم  وعبر 

ا�ستاأنفنا  »لقد  وقال:  التوقف،  من  اأ�سهر   6 قرابة  الجماعية عقب  التدريبات 

التدريبات وكانت االأجواء رائعة و�سنوا�سل على نف�س المنوال«، كما ثمن 

حمرون جهود الطاقم الطبي الذي �سهر على توفير و�سائل التعامل مع 

البروتوكول ال�سحي الذي فر�سته الوزارة قائال: »الطاقم الطبي 

وفر لنا كل و�سائل التعامل مع البروتوكول ال�سحي، من 

كمامات ومواد التعقيم، ونحن بدورنا �سنحترم 

اإجراءات الحجر ال�سحي«.

مهدي.ف

امل�سابقة  مواعيد  عن  الك�سف  رغم 

تفكر  »الكاف« 
الن�سخة  اإلغاء  يف 
رابطة  من  املقبلة 

اإفريقيا  اأبطال 
الكاف وكاأ�س 

يبدو باأن الجماهير االإفريقية �ستحرم 

في المو�سم المقبل من متعة م�ساهدة 

وكذلك  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  لقاءات 

تف�سي  ا�ستمرار  ب�سبب  الكاف  كاأ�س 

الم�ستجد  فيرو�س  كورونا  وباء 

ال�سمراء  القارة  بلدان  مختلف  في 

ورغم  عليه،  ال�سيطرة  و�سعوبة 

االأفريقية  الكونفدرالية  اأعلنت  ذلك 

عن  اأم�س  اأول  »الكاف«  القدم  لكرة 

مواعيد الن�سخة الجديدة من م�سابقة 

القدم  لكرة  اأفريقيا  اأبطال  رابطة 

التى    2020-2021 المقبل  للمو�سم 

المقبل،  نوفمبر  نهاية  �ستنطلق 

الرقمية«  »تون�س  موقع  اأم�س  وك�سف 

لكرة  االإفريقية  الكونفردالية  باأن 

اإلغاء  اإمكانية  بجدية  تدر�س  القدم 

اأبطال  رابطة  من  المقبلة  الن�سخة 

ب�سبب  »الكاف«  وكاأ�س  اإفريقيا 

و�سعوبة  كورونا  فيرو�س  انت�سار 

التنقل بين الدول لخو�س المباريات 

االحترازية  االإجراءات  تطبيق  و�سط 

دول  على  ي�سعب  حيث  الوقائية، 

بروتوكول  تطبيق  االإفريقية  القارة 

الوقاية ال�سحي من الفيرو�س لما�س 

كبيرة،  اأموال  من  االأمر  ذلك  يتطلبه 

واأ�ساف الم�سدر ذاته باأن هذا القرار 

على  ال�سيطرة  �سعوبة  ب�سبب  ياأتي 

فيرو�س كورونا رغم مرا�سلة »الكاف« 

في  الكروية  االتحادات  لجميع 

االأندية  قائمة  اإر�سال  اأجل  من  القارة 

بحد  المقبلة  الن�سخة  في  الم�ساركة 

المقبل،  اأكتوبر  �سهر  منت�سف  اأق�سى 

لكرة  الجزائرية  االتحادية  واختارت 

القدم ناديي �سباب بلوزداد ومولودية 

هذه  في  الجزائر  لتمثيل  الجزائر 

كاأ�س  مناف�سة  �ستكون  بين  البطولة، 

الكاف من ن�سيب ناديي وفاق �سطيف 

و�سبيبة القبائل.

م.ق

ا�ستعادة  القطري  الغرافة  نادي  اأعلن 

خدمات العبه الدولي الجزائري عدالن 

ب�سبب  طويل  غياب  بعد  قيدورة، 

منذ  ال�سيلية  اأمام  لها  تعر�س  اإ�سابة 

المنق�سي،  الدوري  من  الـ16  الجولة 

اأداء  على  كثيرا  الالعب  غياب  واأثر 

كان  قديورة،  واأن  خا�سة  الفريق، 

من اأكثر الالعبين تميزا في خط و�سط 

ميدان الغرافة، وقدم م�ستويات جيدة 

قبل تعر�سه لالإ�سابة بقطع في الرباط 

ال�سليبي للركبة، وكان قيدورة قد عاد 

البريطانية  العا�سمة  الدوحة من  اإلى 

جراحية  عملية  اأجرى  حيث  لندن، 

والتاأهيل  العالج  فترة  وق�سى  هناك، 

عودته  عقب  دخل  ثم  االإ�سابة،  من 

اإلى الدوحة في مرحلة االإعداد تح�سبا 

للعودة للعب من خالل تدريبات فردية 

التدريبات  في  الدخول  قبل  خا�سة 

و�سط  نجم  عودة  وتمثل  الجماعية، 

لفريق  كبيرة  قوة  الغرافة  ميدان 

المدرب ال�سربي �سالفي�سا يوكانوفت�س 

مواجهته  لخو�س  حاليا  ي�ستعد  الذي 

الجديد  المو�سم  دوري  في  االأولى 

2020 - 2021 اأمام فريق قطر يوم غد 
الخمي�س 3 �سبتمبر.

م.ق

بعد عودته من اال�سابة

الغرافة ي�ضتعيد 
خدمات قديورة 
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الريا�ضة
يقرر  بلما�ضي 
مع�ضكر  برجمة 

النم�ضا  يف  للخ�ضر 
وتغيريات قد مت�س 

العبني  4
الجزائري  الوطني  المدرب  بلما�ضي،  جمال  ح�ضم 

�ضي�ضهد  الذي  المقبل  المع�ضكر  بخ�ضو�ص  اأموره 

الترب�ص المقبل لمحاربي ال�ضحراء تعديالت طفيفة 

الوجوه  تتعدى  لن  ال  حيث  الت�ضكيلة،  في  جدا 

اأن  اأق�ضى تقدير، باعتبار  4 عنا�ضر على  الجديدة 

الطاقم الفني ال يريد تغيير ت�ضكيلة تحقق االإجماع 

االأمم  بكاأ�ص  بالفو  تاريخيا  اإنجازا  وحققت  عليها 

وا�ضتحقاق.  جدارة  عن   »2019 »م�ضر  االأفريقية 

الميدان  و�ضط  لمركز  التغييرات  تمتد  اأن  ويرتقب 

ال�ضحية  قديورة  عدالن  لو�ضعية  نظرا  الدفاعي، 

قد ت�ضهد قدوم وجه جديد  ال�ضن، كما  وتقدمه في 

في  الهجومي  الميدان  وو�ضط  الخلفي  الخط  في 

ويو�ضف  بلعمري  جمال  م�ضاكل  توا�ضل  حالة 

ال�ضعوديين  واالأهلي  ال�ضباب  فريقيهما  مع  باليلي 

االآن،  على الترتيب.ينتظر »الخ�ضر« بعد �ضهر من 

الر�ضمية  لالرتباطات  اال�ضتعدادات  بدء  اأجل  من 

االأول  الرجل  اأن  موثوقة  م�ضادر  واأكدت  المقبلة. 

الجزائري  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  في 

بالمع�ضكر مع  الخا�ضة  االأمور  تقريبا جميع  ح�ضم 

التجمع،  اإقامة  بمكان  يتعلق  ما  خا�ضة  الفاف، 

والمباراة التي �ضيلعبها »الخ�ضر« وديا، في انتظار 

االأفريقية  القارة  في  الر�ضمية  المواجهات  عودة 

اأن  اإلى  الم�ضادر  المقبلة.واأ�ضارت  الفترة  خالل 

اأر�ص الجزائر،  اأفريقيا لن يقيم مع�ضكره في  بطل 

وجه  وعلى  االأوروبية  القارة  �ضوب  �ضيتوجه  بل 

تجمع  تحت�ضن  اأن  ُيفتر�ص  التي  للنم�ضا،  التحديد 

اأن  واأكدت  المقبل.  اأكتوبر  في  ال�ضحراء  محاربي 

اأهمية  يحمل  لكنه  االأمد،  ق�ضير  �ضيكون  التجمع 

كبيرة بالن�ضبة لجمال بلما�ضي، الذي يريد ترتيب 

بيته وتنظيم اأموره تح�ضبا للتحديات الم�ضتقبلية، 

كاأ�ص  لنهائيات  الموؤهلة  الت�ضفيات  راأ�ضها  وعلى 

بلما�ضي  اختيار  ياأتي  2022. ولم  المقبلة  العالم 

للنم�ضا على وجه التحديد الإقامة التجمع فيها من 

العدم، بل لعلمه بالهدوء الذي يميزها، حيث اإنها 

كبيرة  جزائرية  جالية  ت�ضم  ال 

�ضاكلة  على  الكبيرة  االأوروبية  الدول  بقية  عك�ص 

التح�ضير  كان  والتي  واإيطاليا،  واإ�ضبانيا  فرن�ضا 

يوؤثر  قد  مما  غفيرة،  وجود جماهير  �ضيعني  فيها 

يريد  الذي  االأمر  وهو  الالعبين،  تركيز  على  �ضلبا 

وعلى  ذاته،  ال�ضياق  في  تفاديه.  الفني  الطاقم 

رفاق  فاإن  الجزائرية،  الجماهير  طموحات  عك�ص 

من  كبيرا  مناف�ضا  ُيالقوا  لن  محرز  ريا�ص  القائد 

اأوروبا اأو اأمريكا الجنوبية خالل مع�ضكرهم المقبل، 

ال�ضمراء. القارة  من  خ�ضم  بمواجهة  �ضيكتفون  بل 

واأ�ضارت الم�ضادر اإلى اأن بلما�ضي كان يريد مالقاة 

القارة  منتخبات  التزام  لكن  اأوروبا،  عمالقة  اأحد 

العجوز بدوري االأمم االأوروبية اأربك كل الح�ضابات 

على  الفني  الجهاز  واأجبر  المطاف،  نهاية  في 

التركيز على خ�ضوم من اأفريقيا، لتمكين الت�ضكيلة 

القارة  اأبناء  اأمام  المناف�ضة  طعم  ا�ضتعادة  من 

ال�ضمراء.

اأمين.ف

ح�سب �سحيفة »الغازيتا ديلو �سبورت«

غالم يعي�س ايامه الأخرية يف 
اليطايل الكالت�ضيو 

يعي�ص الدولي الجزائري فوزي غالم، الظهير االأي�ضر لنابولي االإيطالي، اأيامه االأخيرة 

مع ناديه، في ظل الكثير من التقارير التي توؤكد اأن اأوريليو دي الورينت�ص، رئي�ص 

النادي، يخطط للقيام بثورة كبيرة في الميركاتو ال�ضيفي الحالي، من اأجل اإعادة 

بناء الفريق.واأكدت تقرير ل�ضحيفة »الغازيتا ديلو �ضبورت« االإيطالية اأن اإدارة »دي 

الورينت�ص«، وبعد �ضفقتها التاريخية ب�ضم المهاجم النيجيري فيكتور اأو�ضيمين قادما من 

ليل الفرن�ضي، تنوي موا�ضلة الثورة داخل ت�ضكيلة المدرب جينارو 

غاتوزو.واأو�ضحت »الغازيتا« اأن تلك الثورة �ضتكون بدايتها عبر 

التخلي عن االأ�ضماء التي اأ�ضبحت غير قادرة على تقديم اإ�ضافة 

خالل الفترة الما�ضية، والتي ت�ضمل فوزي غالم في ظل اإ�ضاباته 

المتكررة خالل ال�ضنوات االأخيرة وعدم ا�ضتفادة الفريق منه 

بال�ضكل االأمثل. واأ�ضارت ال�ضحيفة اإلى اأن اإدارة نابولي تخطط 

لالإطاحة بتلك االأ�ضماء وجلب عنا�ضر جديدة بدال منها في �ضوق 

االنتقاالت ال�ضيفية، من اأجل اإعادة فريق الجنوب االإيطالي اإلى 

الواجهة من جديد، ومناف�ضة يوفنتو�ص، المو�ضم المقبل، على 

لقب الدوري االإيطالي، بجانب المناف�ضة بقوة في بطولة الدوري 

االأوروبي. وتعتبر الم�ضاكل الطبية ال�ضبب الرئي�ضي الذي 

�ضيدفع نابولي للتخل�ص من فوزي غالم في اأقرب 

وقت، حيث اإن الالعب منذ اإ�ضابته ال�ضهيرة 

منذ نحو 3 �ضنوات م�ضت اأمام مان�ض�ضتر �ضيتي 

االإنجليزي في دوري اأبطال اأوروبا، ف�ضل في 

ا�ضتعادة الم�ضتوى الذي �ضمح له باأن ي�ضنف 

في اإحدى الفترات كاأف�ضل ظهير اأي�ضر في 

اإيطاليا. واكتفى �ضاحب الت�ضديدات 

ال�ضاروخية، خالل الموا�ضم الثالثة 

الما�ضية، بلعب 26  مباراة كاأ�ضا�ضي 

فقط في الدوري االإيطالي، وهي 

ح�ضيلة كارثية، لكنها تبقى منطقية 

باعتباره خالل الفترة ذاتها خ�ضع لـ3 

جراحية على ُم�ضتوى الركبة، وهو ما عمليات 

ع�ضف بم�ضتواه ب�ضكل جعله عاجزا عن ا�ضترجاع مكانته 

االأ�ضا�ضية مع »البارتينوبي«.اإ�ضافة لم�ضكالته الطبية التي 

اأثرت �ضلبا على و�ضعيته البدنية حاليا، فاإن الم�ضكلة 

الثانية التي تجعل من محارب ال�ضحراء غير مرغوب فيه 

مع نابولي هي راتبه الكبير. ويتجاوز راتب غالم مع 

نابولي 3 ماليين يورو �ضنويا، بعقد ي�ضتمر حتى 2022، 

وهو ما جعل اإدارة النادي ترى �ضرورة بيعه في اأ�ضرع 

وقت، للتخل�ص من عبئه المالي، حيث يعتبر من اأكثر 

العبي الفريق دخال واأقلهم عطاء في الفترة االأخيرة. 

كما اأكدت عدة تقارير اأن البرتغالي خورخي مينديز، 

وكيل اأعمال فوزي غالم، يعمل حاليا على اإخراج الالعب 

من نابولي، تجاه الدوري االإنجليزي، ُم�ضتغال عالقته 

القوية مع نادي ولفرهامبتون الذي يدربه مواطنه 

البرتغالي نونو �ضانتو، من اأجل ال�ضماح للجزائري 

بالخروج من اأزمته واإعادة بعث م�ضواره الكروي من بالد 

ال�ضباب.وي�ضعى غالم لالن�ضمام لفريق ي�ضتعيد من خالله 

اأف�ضل م�ضتوياته من اأجل العودة مجددا ل�ضفوف المنتخب 

الوطني الجزائري، ولو اأن ذلك يبدو �ضعبا جدا ب�ضبب 

عالقته ال�ضيئة جدا مع مدربه جمال بلما�ضي، الذي اأخرجه 

من ح�ضاباته منذ رف�ضه الم�ضاركة رفقة المحاربين في كاأ�ص 

اأمم اأفريقيا االأخيرة »م�ضر 2019« بداعي االإ�ضابة التي يعاني 

منها .

م�ضطفى.ق

بعد االقرتاب من �سم الثنائي »تيموي باكايوكو« 

و«�ساندرو تونايل«

بن نا�ضر �ضيجد حرية اأكرب 
داخل اأر�ضية امليدان مع 

ت�ضكيلة ميالن املو�ضم املقبل

الجزائري  الدولي  �ضيكون 

اإ�ضماعيل بن نا�ضر، العب و�ضط 

االإيطالي  ميالن  نادي  ميدان 

عندما  مفاجاأة،  مع  موعد  على 

الفترة  خالل  الفريق  اإلى  يعود 

اال�ضتعداد  اأجل  من  المقبلة، 

بن  الجديد.وق�ضى  للمو�ضم 

قبل  ال�ضيفية،  عطلته  نا�ضر 

االإيطالية  لالأرا�ضي  يعود  اأن 

مناف�ضات  النطالق  ا�ضتعدادا 

�ضبتمبر   19 يوم  الدوري 

الجاري.والمفاجاأة التي تنتظر 

هي  الجزائري  الو�ضط  العب 

خالل  مركزه  تغيير  احتمالية 

حرية  ومنحه  المقبل،  المو�ضم 

الهجومية،  االأدوار  الأداء  اأكبر 

�ضم  من  االقتراب  بعد  �ضيما  ال 

باكايوكو«  »تيموي  الثنائي 

باكايوكو  تونالي«.  و«�ضاندرو 

ميالن  في  معارا  لعب  الذي 

خالل مو�ضم 2019-2018، بات 

الفريق  اإلى  العودة  من  قريبا 

االإنجليزي  ت�ضيل�ضي  من  معارا 

اأحقية ال�ضراء، بعدما ق�ضى  مع 

المو�ضم الما�ضي معارا لموناكو 

اقترب  المقابل،  الفرن�ضي.في 

»الرو�ضونيري« من �ضم �ضاندرو 

الذي  بري�ضيا،  العب  تونالي، 

»بيرلو  با�ضم  المتابعون  يلقبه 

الجديد«، نظرا للت�ضابه بينهما 

اللعب.ان�ضمام  طريقة  في 

�ضيمنح  وتونالي  باكايوكو 

حرية  الجزائري  الو�ضط  العب 

اأكبر في و�ضط الملعب، وتحديدا 

�ضيما  ال  االأي�ضر،  الجانب  على 

في ظل القدرات الهجومية التي 

تظهر  لم  والتي  بها،  يتمتع 

مع  االأول  مو�ضمه  في  للنور 

انتقاله  »الرو�ضونيري«.ومنذ 

اإيمبولي االإيطالي في �ضيف  من 

2019، لعب الدولي الجزائري 
العب  دور  نا�ضر  بن  ا�ضماعيل 

اإلى  الدفاعي  الميدان  الو�ضط 

ما  وهو  كي�ضي،  فرانك  جانب 

على  اإ�ضهاماته  قلة  على  انعك�ص 

بن  الهجومي.و�ضارك  الم�ضتوى 

ميالن  مع  مباراة   35 في  نا�ضر 

لم  الما�ضي،  المو�ضم  خالل 

ينجح خاللها �ضوى في ت�ضجيل 

اآخر.  و�ضناعة  وحيد  هدف 

»�ضتيفانو  ي�ضلكه  الذي  االتجاه 

جاء  ميالن،  مدرب  بيولي« 

لالعب  الجيدة  متابعته  بعد 

�ضيما  ال  الجزائري،  الو�ضط 

التي  المميزة  الم�ضتويات  بعد 

قدمها رفقة »محاربي ال�ضحراء« 

االأفريقية  االأمم  في بطولة كاأ�ص 

2019.بن نا�ضر لعب في البطولة 
متحرر،  و�ضط  كالعب  االأفريقية 

وهو  الي�ضار،  ناحية  الميل  مع 

ما �ضاعده على �ضناعة 3 اأهداف 

الم�ضتويات  مباريات.   7 خالل 

نا�ضر  بن  قدمها  التي  المميزة 

الوطني  المنتخب  قادت 

كاأ�ص  ببطولة  للفوز  الجزائري 

بينما   ،2019 االأفريقية  االأمم 

ح�ضل الالعب نف�ضه على جائزة 

البطولة. في  العب  اأف�ضل 

ا�ضتعادة  على  بيولي  و�ضيعمل 

المو�ضم  خالل  الم�ضتويات  تلك 

المقبل، من اأجل م�ضاعدة ميالن 

على تقديم م�ضتويات اأف�ضل على 

تكفل  مع  الهجومي،  الجانب 

بالجانب  وتونالي  باكايوكو 

الدفاعي.

مهدي.ف

قد تخلله مواجهة ودية اأمام منتخب افريقي

ال�سباب  العب  الرومي  الرحمن  عبد  ك�سف 
م�ستقبل  حول  التطورات  اآخر  عن  ال�سابق، 
رف�ض  الذي  بلعمري  جمال  اجلزائري  املدافع 
يف  الفريق  مع  للم�ساركة  الريا�ض  اإىل  العودة 
باقي مباريات املو�سم احلايل.وكتب الرومي عرب 
»تويرت«:  االجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ح�سابه 
»اآخر االأخبار وامل�ستجدات ال�سبابية بعد �سفقه 
احلار�ض االإدارة ال�سبابية تبحث عن مهاجم من 
الذي  بلعمري  يعو�ض  ومدافع  اجلنوبية  اأمريكا 
يف  اخلليجية«.وقال  االأندية  اأحد  اإىل  انتقل 
االدارة  مع  التكاتف  »اأمتنى  جديدة:  تغريدة 
من  مفرحة  اأخبار  هناك  الأن  بيد  يداً  ال�سبابية 
اأعلى م�ستوى قريبا فرحة  اأجانب على  العبني 

فريق  العب  بلعمري  جمال  �سبابية«.وتخلف 
الطريان  رحلة  ملوعد  احل�سور  عن  ال�سباب 
والتي  ال�سعودية  اإىل  اجلزائر  من  اخلا�سة 
املوافقات  كافة  على  احل�سول  بعد  تاأمينها  مت 
العالقة.واأكدت  ذات  اجلهات  من  النظامية 
اإدارة نادي ال�سباب عرب بيان ر�سمي اإنها �ستطبق 
اجلزائري  الالعب  بحق  النظامية  اللوائح 
االإجراءات  كافة  مع  يتوافق  مبا  وذلك  بلعمري 
الثامن  املركز  ال�سباب  نادي  ويحتل  النظامية. 
املحرتفني  دوري  م�سابقة  فرق  ترتيب  بجدول 
 28 مرور  بعد  نقطة   40 بر�سيد  ال�سعودي 

جولة.
ق.م

ح�سبما اأكدته تقارير �سحفية �سعودية 

وتعاقد  ر�ضميا  ال�ضباب  ترك  بلعمري 
ناد خليجي جديد مع 

فتح ال�سربي فالدان ميلويفيت�ض، 

النار  ال�سعودي  جدة  اأهلي  مدرب 

يو�سف  اجلزائري  الدويل  على 

يجهل  اأنه  اإىل  م�سريا  باليلي، 

اأ�سباب عدم عودته حتى االآن اإىل 

بذلك.وقال  مهتم  وغري  النادي 

�ساعة  الربع  »يف  ال�سربي  املدرب 

على  ال�سيطرة  فقدنا  االأوىل 

العودة،  من  متكنا  ولكن  املباراة، 

الأنهم  الالعبني  عن  متاما  ورا�ض 

امللعب،  داخل  �سيء  كل  قدموا 

عنا�سر  ينق�سه  حاليا  والفريق 

اأو  اأجانب  العبني  �سواء  كثرية، 

اإ�سابات، واأ�سماء كثرية متغيبة«.

واأ�ساف: »ال اأحتدث عن الالعبني 

لي�ست  هذه  ي�ساركوا  مل  الذين 

حمرتفني  العبني  هم  م�سكلتي، 

ولديهم عقود مع النادي، وال اأعلم 

مهتم  وغري  عودتهم  عدم  �سبب 

الدويل  اإىل  اإ�سارة  يف  بذلك”، 

اجلزائري باليلي.

ق.م

قال انه مل يعد يدخل �سمن خططه للمو�سم اجلديد

مدرب الأهلي ال�ضعودي يفتح النار 
على يو�ضف باليلي



تت�صبب يف حوادث باجلملة خا�صة يف فرتة ال�صيف

الدراجات النارية... من حّل للتخل�ص 
من حوادث املرور اإىل اأداة للموت!

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 الأطراف
ًة يف ف�صل ال�صتاء؛ حيث تكون هذه  يعاين الكثري من الأ�صخا�ص من برودة يف الأطراف خا�صّ

الأطراف عر�صة ب�صكل كبري للهواء البارد اّلذي يوؤّدي اإىل تغرّي لون هذه الأطراف اإىل اللون 

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

الربودة يف الأطراف حدوث تنميٍل يف الأطراف امل�صابة، وقد ي�صحبها قرح وبثور يف الأطراف 

امل�صابة بالربودة.

اأ�صباب برودة الأطراف :

الإ�صابة مبر�ص ال�صّكري. 

الإ�صابة بال�صمنة املفرطة. 

الإ�صراف يف التدخني. 

الإ�صابة بربودة الأطراف نتيجة تناول بع�ص الأدوية اّلتي تكون من الأعرا�ص اجلانبّية امل�صّببة 

لها. 

الإ�صابة بالتوتر النف�صي. 

حدوث ت�صّلب يف ال�صرايني. الإ�صابة بالروماتيزم واأمرا�صه. 

خلل وق�صور يف الدورة الدموية الطرفية.

 الأنيميا. 

ق�صر يف عمل الغّدة الدرقية.

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

طويلة؛ لأّن ذلك يعمل على اإعاقة حركة الدم يف الأطراف وعدم اإي�صال الدم ب�صكل �صحيح اإىل 

جميع الأجزاء. 

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

ع�صرة دقيقة يف اليوم، ويجب اّتباع هذه الطريقة ب�صكٍل يومّي. احلفاظ على ممار�صة التمارين 

الريا�صّية ب�صكل يومي ملدة ل تقل عن ن�صف �صاعة لأّنها تعمل على تن�صيط الدورة الدموية 

وحتريك الدم يف جميع اأجزاء اجل�صم وميكن ممار�صة ريا�صة امل�صي ال�صريع فهي تفي بالغر�ص. 

الإكثار من تناول امل�صروبات الدافئة والأغذية التي متّد اجل�صم بالفيتامينات والطاقة الالزمة 

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

 القيام بزيارة الطبيب اإذا مل يكن �صبب برودة الأطراف ف�صل ال�صتاء؛ لأّن ذلك قد يدّل على 

وجود اأمرا�ٍص خطرية يجب ك�صفها وفح�صها من دون حدوث اأي م�صاعفات. 

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

جتنب ارتداء الكعب العايل والبتعاد عن لب�ص الأحذية 

واجلوارب ال�صّيقة. البتعاد عن التدخني. 

القيام بو�صع القدمني يف حّمام من املاء ال�صاخن ملّدة 

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

اإ�صافيتني، ثّم اإعادة القدمني اإىل حّمام املاء ال�صاخن 

جمّدداً، وتعّد هذه الطريقة فّعالة جداً لأنها تعمل على 

تن�صيط الدورة الدموية ب�صكل كبري و�صريع. 

تناول الأطعمة التي حتتوي على فيتامني )ج( وفيتامني 

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

على هذه الفيتامينات مثل: الربتقال وع�صريه، والليمون 

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

املكّمالت الغذائّية والأدوية اّلتي حتتوي على هذه 

الفيتامينات اّلتي تعمل على حماية القلب.

تدابير منزلية

النارية  الدراجات  حتولت 

تخرتق  نقل  و�سيلة  من  موؤخرا 

ب�سهولة  املرورية  االختناقات 

حمتوم،  موت  و�سيلة  اإىل  تامة 

يهوى  متهور  �سباب  روادها 

حتى  واال�ستعرا�س  املغامرة 

ليكون  ال�رسيعة،  الطرق  يف 

ماآلهم نهاية ماأ�ساوية على حافة 

من  االآباء  من  وكثري  الطرقات. 

اأبنائهم  اقتناء  فكرة  يعار�س 

ال  اأنهم  غري  املركبات،  لتلك 

عنادهم  اأمام  الوقوف  ميكنهم 

غالب  يف  يجرهم  الذي  ال�سديد 

االأحيان اإىل ما ال يحمد عقباه. 

»جميلة«  تقول  ال�سدد  هذا  ويف 

خطري  حلادث  تعر�س  ابنها  اإن 

يتلقى  جعله  دراجة،  منت  على 

اإعاقة على  �رسبة قوية �سببت له 

متنع  جعلها  ما  الرجل،  م�ستوى 

هذا  ركوب  من  حتى  اأبنائها  بقية 

من  النوع 

باقتنائها.  بالك  فما  املركبات 

فكرة  يعار�س  فل  »حممد«  اأما 

للدراجات  اأبنائه  اقتناء 

بال�رسعة  التزموا  ما  اإذا  النارية 

االحتياطات  واأخذ  القانونية 

اللزمة، غري اأنه يلوم على �سباب 

ب�رسعة  وال�سري  التهور  اليوم 

الطريق،  يف  واال�ستعرا�س  فائقة 

دراجات  ميلكون  الذين  ال�سيما 

نارية ذات نوعية حديثة والتي 

فائقة  ب�رسعات  ال�سري  باإمكانها 

�سائقها وكاأنه يطري.  جتعل 

الدراجة  اأن  فريى  »فاروق«  اأما 

ال�سحري  حله  �سارت  النارية 

يف اخرتاق االختناقات املرورية 

الوقت،  يف  دوامه  اإىل  للو�سول 

اأن كان ي�سله دوما متاأخرا،  بعد 

اأنه ال  اإال  اإنه ميلك �سيارة  ويقول 

يتنقل بها اإىل عمله اأمام االزدحام 

ل�ساعات،  يدوم  الذي  املروري 

حيث  ركنها،  م�سكل  عن  ناهيك 

ن�سف  يق�سي  اأحيانا  اإنه  يقول 

مكان  عن  للبحث  اأكرث  اأو  �ساعة 

يركن فيه �سيارته، ما جعله يفكر 

كانت  نارية  دراجة  اقتناء  يف 

امل�ساكل،  هذه  لكامل  له  حل 

للختناق  اخرتاقها  على  فزيادة 

ركنها  عملية  فاإن  املروري، 

اأ�سهل ما يكون.

دزيت باب احلبيب دفة على دفة فرا�صو من حرير 

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

من ع�صل غري ن�صمع ن�صفى. 

�أعقد 

و�أنوي

اإذا لحظتم هذه البقع داخل 
اأواين ال�ستانل�ص فيجب اأن 

تقوموا بهذا الختبار فووورا

معلومات طبية

هـــل تعـــــلم

ي�صل طول الأوعية الّدموّية يف 

ج�صم الإن�صان -عند مّدها-اإىل 

اأكرث من 60.000 ميل.

حت�صد الدراجات النارية �صنويا اأرواح الكثري من �صبابنا الذين ف�صلوا املغامرة على منت مركبات املوت، 

ل�صيما خالل مو�صم ال�صطياف، حيث يت�صاعف مرتادو هذا النوع من املركبات التي لطاملا عرفت 

ب�صرعتها الفائقة وخطورتها على �صاحبها وحتى من حوله، خ�صو�صا اإذا مل 

يلتزم بقواعد الأمن وال�صالمة، يف مقدمتها ارتداء اخلوذة الوقائية.

10
اخلمي�ص 03 �صبتمرب

 2020 املوافق 

15 حمرم

 

 1442 هـ

المجتمع

م. غازي



11
اخلمي�س 03 �سبتمرب

 2020 املوافق 

15 حمرم

 1442 هـ
الثقافي

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.

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

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

اأم  الدولة وم�سوؤوليها والعاملني فيها،  اأكانوا من نخبة  �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 

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

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

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

اأن تت�سّمن »ِحكامة« االأق�سام التالية: البحوث املحكمة، واأوراق �سيا�سات ميكن  ومن املقرر 
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احلية �سدد اأن احلركة ال تكبلها االتفاقات عن املقاومة ومطلبها اال�سرتاتيجي

�شهرين  ال�شهيوني  االحتالل  تمهل  حما�س 
الح�شار ك�شر  ومطلب  التفاهمات  لتنفيذ 

ر�صدها: ق. د

قال احلية يف لقاء عرب �سا�سة االأق�سى: اإن ما جرى اأم�س هو تثبيت للتفاهمات ال�سابقة، م�سيًفا: »مطالبنا كانت 
وا�سحة؛ وهي التزام االحتالل بالتفاهمات ال�سابقة دون تلكوؤ، واأن تاأتي م�ساريع جديدة، وهناك ا�ستحقاق جديد اأن 

�سعبنا اأمام جائحة، وهناك حاجة ل�سد رمق اأبناء �سعبنا«، واأو�سح اأن الذي اأطال املفاو�سات هو االختالف على املدة 
التي �سنمحنها لالحتالل لتنفيذ امل�ساريع، وخا�سة التفاهمات ال�سابقة، و�سنمنحه �سهرين، و�سرناقب �سلوكه يف تنفيذ 

امل�ساريع وجلب م�ساريع اأخرى.

ُت�سطلح على �سّكان دولة اإ�رسائيل الأ�سليني من العرب الفل�سطينيني 

»عرب  اأو  الداخل«  »عرب  اأي�سا  وي�سّمون  اإ�رسائيل«؛  »عرب  ت�سمية 

48«، ويف كّل الت�سميات، عدا املرتبَطة بالأ�سالنية، خلٌل. وهم 
قيام  َعقب  فل�سطني  اأر�ض  يف  بقوا  الّذين  الفل�سطينيون  بب�ساطة 

دوَلة الحتالل، وهم فيها مواطنون من دون دوَلة، وخارج الأمة 

بغري  اإ�رسائيل  تظاهرت  واإن  هي،  الّتي  الإ�رسائيلية  املواطنية 

اإ�رسائيل«  »عرب  اأّن  لنا  ُيثبت  التاريخ  لكّن  يهودَية.  اأّمة  ذلك، 

لي�سوا �ساكنيها الأ�سليني، واإّنا اأنا�ٌض يقعون خارج جغرافيتها، 

ينّظرون من جمال�سهم واأبراجهم العالَية عن ال�سالم مع اإ�رسائيل، 

كتاب  يفتح  اأن  دون  من  اأحدهم،  يقول  كاأن  ال�سحّية؛  لوم  مبنطِق 

واأّن  اأر�سهم«،  باعوا  »الفل�سطينيني  اإّن  حياتِه،  طوال  تاريخ 

�سبب  فل�سطني(،  اأهل  لهجِة  على  تهّكًما  بالكاف  )منُطوقة  الق�سية 

تاأّخر الأّمة العربَية.

نن�سب عبارة »عرب اإ�رسائيل« يف و�سِف مع�سكر التطبيع من العرب 

�سفقة  عن  حما�رسته  يف  ب�ساَرة،  عزمي  املفّكر  اإىل  اإ�رسائيل  مع 

ول  الدوَحة.  2020 يف  �سباط  فرباير/   3 نتنياهو« يف   - »ترامب 

جند عبارًة اأكرث بالغة منها يف و�سف واقعَنا، وجلوء اأنظَمة عربية 

اإىل خيار التطبيع الكامل مع اإ�رسائيل. والإمارات مل تفاجئ العامل 

�سفارات  تبادل  اأي  طبيعية؛  اإ�رسائيل  مع  بخطوتها جلعل عالقتها 

من  ذلك  وغري  وجّوَية،  بحرية  خطوط  وفتح  عاّمة  وقن�سليات 

للعالقات  فيينا  اتفاقيتي  اإطار  يف  الدّول،  بني  العالقات  اأ�سكال 

متابع  لأّن  املفاجاأة  عن�رس  غاب  والقن�سلَية.  الدبلوما�سَية 

نف�سها  اإىل  الإمارات  نظرة  يعرف  الإماراتية  اخلارجية  ال�سيا�َسة 

والإقليم واإ�رسائيل، وموقفَها من الق�سية الفل�سطينية واملقاوَمة، 

ومن الفل�سطينيني اأفرادا حّتى.

زائَفة  قراءة  على  تاأ�سي�ًسا  اإ�رسائيل  مع  عالقاتَها  الإمارات  ُتطّبع 

ال�سعب  حتّرر  فيها  القرار  �سّناع  يقراأ  الفل�سطينية.  للق�سّية 

الفل�سطيني باعتباره عاِمل جذٍب نحو التخّلف، بل يرونه �سلوًكا 

الإمارات  �سورة  تكتمل  ل  اإرهابَية.  جماعات  تقوده  اإرهابًيا، 

الإقليم )عمرانًيا  امل�ساملة واملتطّورة، والّتي قفَزت تنموًيا على 

فقط رمّبا(، اإّل اإذا عقدت ال�سالم مع اإ�رسائيل، وكاأن الدولة �ستفِقد 

�سّف  ووقفت يف  لال�ستعمار،  مناه�ٍض  موقٍف  وقفت يف  اإن  بريقَها 

خياِر التحّرر. ولي�ض من »التجّني« يف �سيء، القول اإّن دوائر �سنع 

خماوفها،  ويتقّم�سون  باإ�رسائيل،  يت�سّبهون  الإمارات  يف  القرار 

اأعدائَها جماًنا وجماملًة، وت�رسيبات بع�ض  وي�ساركونها خريَطة 

امل�سوؤولني الإماراتيني تك�سف، اإىل حّد بعيد، نظرتهم املتعالية 

وامل�سّبعة مب�ساِعر »ال�سحّية املح�سودة« لالإقليم، وحّتى جلريانهم 

من اخلليجيني.

ليبيا  يف  الإمارات  ت�سنعه  فما  جانًبا،  ال�سالم«  »خطاب  لن�سع 

واليمن وغريهما يجعل املتتبع قادًرا على التمييز بني امل�سامِلني 

وغريهم؛ هذا تطبيع ا�سرتاتيجي ينبع من قراءة الإمارات لالإقليم، 

وُيبني عن خماوفها التي لي�ض لها اأ�سا�ض من ال�سّحة. يخ�سى ويل 

تقوم  دولٍة ل  الدميقراطية يف  زايد، من  بن  اأبوظبي، حممد  عهد 

للتعّدد،  مظاهر  اأّي  فيها  ولي�ض  فعلية،  دميقراطية  مطالب  فيها 

العائالت  تتحّكم  احلكومية؛  لل�سيا�سات  ال�سعبية  املحا�سبة  اأو 

احلاكمة يف ال�سلَطة متاًما، من دون اأي مطالب تذكر حلكٍم وراثّي 

اإىل ال�سلطة،  اإ�سالميني  د�ستوِري. ويخ�سى كذلك من مغّبة و�سول 

يف بلٍد لي�ض فيِه موقف ديني خارج اإمالءات ال�سلَطة، ولي�ض فيه اأي 

نت الدولة حملة اجتثاٍث على  ن�سايل اإ�سالموي �سيا�سّي، بعدما �سّ

العقاب  فيها  واختلط  باليقني،  ال�سّك  فيها  امتزج  »الإ�سالميني«، 

املوؤ�س�سي املنّظم بامل�ساعر ال�سخ�سية والأحكام امل�سَبَقة.

يعرف الإ�رسائيليون اأّنهم دولة احتالل، و�سلطة اأمر واقع، وكيان 

امل�ساعر  بفعل  معزول  العربَية،  اجلغرافيا  يف  غر�سه  مّت  منبوذ 

عالقات  بها  تربطها  الّتي  الدول  يف  حّتى  العربَية،  ال�سعبية 

اإىل  اإ�سالميني  و�سول  من  اإ�رسائيل  وخ�سَية  طبيعية،  دبلوما�سية 

الإ�سالميني  قدرة  وعلى  لل�رساع،  دينية  قراءة  على  مبنَية  احُلكم 

الإمارات  القرار يف  �سّناع  اأّما خماوف  اإ�رسائيل.  �سّد  احل�سِد  على 

متو�سع  يف  الرغبة  على  مبنية  فهي  اأبوظبي(،  اإمارة  )خ�سو�سا 

ت�سديد  منطق  وعلى  العامل،  ويف  الإقليم  يف  قوّي  ا�سرتاتيجي 

القب�سة على الداِخل عرب اإيجاد عداٍء لالإ�سالميني ل ي�ساهدهم �سّكان 

»املتخّوف  خيال  يف  موجودون  هم  اليوِمي؛  واقِعهم  يف  الإمارات 

منهم« فقط. 

تالقت وجهتا النظر، الإماراتية والإ�رسائيلية، ب�ساأن املنطقة يف 

�سياق ثورات الربيع العربّي. كالِهما �سّد الإ�سالم ال�سّيا�سي؛ وكل 

م�رس،  امل�سلمني يف  الإخوان  حكم  �سّد  كوالي�ض  قاد حرب  منهما 

اأن الرئي�ض حممد مر�سي حافظ على العالقات مع  على الرغِم من 

اإ�رسائيل، ومل ي�سّكل نظامه تهديًدا لها. وكالهَما تخّوَفا من �سقوط 

نظام الأ�سد بافرتا�ِض تعوي�ض نظامِه بجماعات اإ�سالمية متطّرفة، 

يف  �سفارتها  فتِح  اإعاَدة  اإىل  الإمارات  �سارعت  كيف  �ساهدنا  وقد 

ب�سار  تعّفف  وو�سَط  لذلك،  فعلَية  حاجة  وجود  دون  من  دم�سق، 

الأ�سد نف�سِه من عودِة هذه العالقات. قدمت الإمارات خدمات تبدو 

البيئات  كّل  يف  منها  بدل  حروًبا  خا�ست  لإ�رسائيل؛  »جمانية« 

العربَية التي عرفت تغيرياٍت، اأو كانت مر�سّحة لذلك، اإىل درجِة 

الدّولية مقلوًبا؛ وهي �سابقٌة من �سنِع  العالقات  اأ�سبح فيها هرم 

اأيدي حّكام الإمارات، حيث ولدت العالقات حتالًفا، وانتهت حني 

ن�سجها �سفارات وقن�سليات وطريانا مبا�رِسا.

ولن  التطبيع«،  »ع�رس  رمّبا  هذا  الإمارات.  بركب  كرٌث  �سيلحق 

يحكم  اأمريكي  رئي�ض  هذه؛  من  مواءمة  اأكرث  فر�سًة  اإ�رسائيل  جِتد 

يف نظاٍم دويل فو�سوي، من دون اأدنى وازٍع اأخالقي، وحّكام يرون 

ق�سّيٍة  من عبء  الأمام وحتّررا  اإىل  وثبًة  اإ�رسائيل  مع  عالقتِهم  يف 

عبٍء  اأي  ت�سّكل  ول  ال�سرتاتيجي،  باملعنى  منها  جزءا  لي�سوا 

مب�ساهدة  ال�ستثقال  عدا  جيو�سِهم،  ميزانيات  اأو  ميزانيتهم  على 

كانَت  ولو  التلفزيون.  �سا�سات  على  يقتلون  وهم  الفل�سطينيني 

هذه  اآثار  العرب  لالحظ  الأمام،  اإىل  وثبًة  اإ�رسائيل  مع  العالقات 

»الوثبة« على م�رس والأردن.

»َعرب اإ�شرائيل« 
الذين هم كذلك

بلقا�سم القطعة

لقــلم  لفــلسطيـــني ا ا

جمل�ض  عن  �سدر  جديد  تقرير  ك�سف 

حقائق  عن  واحلريات  للحقوق  جنيف 

مرعبة حول قمع امل�سريات ال�سلمية من 

وال�ستخدام  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات 

حرمان  اأجل  من  للقوة،  املفرط 

التظاهر  يف  حقهم  من  الفل�سطينيني 

والتجمع ال�سلمي.

»قمع  عنوان  حمل  الذي  التقرير  ويف 

التجمعات ال�سلمية.. ر�سا�ض اإ�رسائيل 

ووثق  العارية«  ال�سدور  مواجهة  يف 

ال�سلمية  للتظاهرات  الإ�رسائيلي  القمع 

الفل�سطينية خالل الأ�سهر ال�سبعة الأوىل 

اأن قوات  اأظهر  2020 اجلاري،  من عام 

ج�سيمة  انتهاكات  تقرتف  الحتالل 

ومتعددة لقواعد القانون الدويل حلقوق 

الإن�ساين،  الدويل  والقانون  الإن�سان، 

الأرا�سي  خالل ف�ض هذه التظاهرات يف 

الفل�سطينية املحتلة.

واأظهرت املعطيات التي وثقها التقرير 

الفل�سطيني  »املركز  ح�سل  الذي 

قوات  اأن  منه،  ن�سخة  على  لالإعالم« 

الحتالل الإ�رسائيلي، قمعت خالل املدة 

م�سرية   148 التقرير،  يغطيها  التي 

ال�سفة  يف  غالبيتها  �سلمية،  وتظاهرة 

الغربية بواقع 136 م�سرية، والقد�ض 7 

م�سريات، وقطاع غزة 5 م�سريات.

وجنم عن ا�ستخدام الحتالل الإ�رسائيلي 

القوة املفرطة �سد امل�سريات، 4 �سهداء 

متاأثرين  وتوفيا  بغزة،  منهم  اثنان 

�رسق  العودة  م�سريات  يف  باإ�سابتهما 

القطاع، و2 توفيا متاأثرين باإ�سابتهما 

العرمة  �سلمية يف جبل  م�سرية  قمع  يف 

بنابل�ض �سمال ال�سفة الغربية.

الحتالل  قوات  ا�ستخدام  اأ�سفر  كما 

�سد  املفرطة  القوة  الإ�رسائيلي 

املتظاهرين ال�سلميني، عن اإ�سابة 374 

الغربية  ال�سفة  يف  غالبيتهم  ا،  مدنًيّ

بواقع 359 اإ�سابة، و13 يف قطاع غزة، 

و2 يف �رسقّي القد�ض املحتلة.

واعتقلت قوات الحتالل -وفق التقرير- 

فل�سطينيا،   37 امل�سريات  قمع  خالل 

منهم 23 يف ال�سفة الغربية، و14 �رسق 

اعتقالت يف قطاع  القد�ض، ومل ت�سجل 

داخل  لأن امل�سريات جترى  غزة، نظًرا 

ال�سياج احلدودي الفا�سل

7 اأناط من النتهاكات  ور�سد التقرير 

امل�سريات،  قمع  خالل  الإ�رسائيلية 

منها انتهاك احلق يف التجمع ال�سلمي، 

وانتهاك احلق يف احلياة.

كما ر�سد 6 اأنواع من الأ�سلحة والذخائر 

يف  الحتالل  قوات  ت�ستخدمها  التي 

عمليات القمع املمنهجة.

اإح�سائية  معطيات  التقرير  ويعر�ض 

قوات  انتهاكات  حجم  حول  و�سواهد 

التجمعات  �سد  الإ�رسائيلي  الحتالل 

يناير  بداية  منذ  ال�سلمية  الفل�سطينية 

ال�سفة  يف   ،2020 يوليو  نهاية  حتى 

الغربية مبا فيها �رسقي القد�ض، وقطاع 

غزة.

وخم�سة  ملخ�ض  يف  التقرير  وجاء 

عن  رقمية  معطيات  تناولت:  حماور، 

امل�سريات التي تعر�ست للقمع وما جنم 

عنها من �سحايا، واأبرز امل�سريات التي 

النتهاكات  واأناط  للقمع،  تعر�ست 

قمع  خالل  املقرتفة  الإ�رسائيلية 

والذخائر  الأ�سلحة  واأنواع  امل�سريات، 

امل�ستخدمة يف عمليات القمع، واأخرًيا 

اأبرز النتائج والتو�سيات.

من اأجل حرمان الفل�سطينيني من حقهم يف التظاهر والتجمع ال�سلمي

ر�شا�س  ال�شلمية..  التجمعات  قمع  اأممي:  تقرير 
العارية ال�شدور  مواجهة  في  اإ�شرائيل 

يف  الحتالل  طبيعة  اأن  واأ�ساف 

يراوغ  كان  والتلكوؤ؛  املراوغة 

�سي�سمح  التي  الأموال  كمية  يف 

اأن  احلية  وذكر  باإدخالها، 

كان  كورونا  جائحة  دخول 

ان�سغلنا  حيث  فارقة،  حمطة 

مع كل مكونات �سعبنا مبواجهة 

نرغب  »مل  وقال:  الفريو�ض، 

جديًدا  ا  هًمّ �سعبنا  نزيد  اأن 

الحتالل،  مع  باملواجهة 

�رساع  جولة  يف  والدخول 

جديدة«.

ال�سباب  »بداأ  احلية:  واأ�ساف 

البالونات  باإطالق  الثائر 

حاول  والحتالل  احلارقة، 

لكن  ال�ستباك  قواعد  تغيري 

املقاومة كانت له باملر�ساد«.

اأو�سلت  حما�ض  اأن  واأكد 

لالحتالل  املنا�سبة  التحذيرات 

اأر�سلنا  »ثم  الو�سطاء،  عرب 

�سواريخنا لالحتالل للجمه عن 

واعتبار  ال�ستباك  قواعد  تغيري 

اأن مقابل كل بالون �ساروًخا«.

وقال: »الحتالل دخل يف �رساع 

داخلي، ومل ن�ساأ اأن نكون جزًءا 

معه،  الداخلية  ال�رساعات  من 

وناأينا باأنف�سنا وحتملنا بع�ض 

الوقت«.وتابع: »نريد اأن نحقق 

لذا  بكرامة،  اأن يعي�ض  ل�سعبنا 

املنحة  م�ساعفة  مطلبنا  كان 

ملواجهة  ال�سهر  هذا  القطرية 

كورونا، والحتالل كان متعنًتا 

وا�ستجاب  حلظة،  اآخر  حتى 

البالونات،  ب�سغط  �ساغًرا 

والإخوة يف قطر كانوا م�ستعدين 

لزيادتها«.

اأن  احلية  القيادي  واأو�سح 

ما  ت�ساعفت  القطرية  املنحة 

هذا  دولر  مليون   30 على  يزيد 

ال�سهر لتقدمي م�ساريع متعددة.

التفاهمات  تنفيذ  اإىل  اأ�سار  كما 

ال�سابقة بكل مكوناتها وخا�سة 

والتجارة  واملاء  الكهرباء 

والعمال  والت�سدير  وال�سناعة 

الدوحة  اأن  والتجار.واأ�ساف 

املالية  املنحة  بتجديد  وعدت 

لدورة جديدة مع زيادة.

التي  الأموال  اأن  اإىل  ولفت 

�ست�ستفيد  املنحة  يف  ت�ساعفت 

متعففة  اأ�رسة  األف   100 منها 

التي  وال�رسائح  دولر،   100 بـ 

 100 بـ  كورونا  من  ت�رسرت 

اإىل  اأ�سار  اأ�رسة.كما  لكل  دولر 

لوزارة  موظف   3500 ت�سغيل 

با�ستيعاب  والداخلية  ال�سحة، 

2500 ممن دخلوا م�سابقات قبل 
موؤقت  وت�سغيل  ق�سرية،  مدة 

لثالثة اأ�سهر قابلة للزيادة.

مليون  الزيادة  �ست�سمل  كما 

يف  م�ساريع  لتقدمي  دولر 

ت�ستطيع  حتى  كورونا  مواجهة 

عملها. موا�سلة  البلديات 

و�سيخ�س�ض مليون دولر لر�سوم 

ملن  ومنحة  اجلامعات،  طلبة 

عاًما   30 عن  العمر  بهم  تقدم 

اإعمار  ومل يتزوجوا، وم�ساريع 

الحتالل  دمرها  التي  البيوت 

وم�ساريع  دولر،  مبليون 

�سغرية مبليون دولر.

�رسف  ن�سبة  اأن  اإىل  ولفت 

الرواتب موظفي غزة �سرتفع اإىل 

�سيكل،   1400 اأدنى  بحد   50%
املت�رسرة  الأ�رس  �ست�ستفيد  كما 

ونقدر  كورونا،  جائحة  من 

مببلغ  اأ�رسة  األف  بـ17  عددها 

100 دولر.وقال احلية: »وعدنا 
ل  اأنه  يعرفنا  و�سعبنا  �سعبنا، 

يوجد اأي اتفاقيات اأو تفاهمات 

حما�ض  يد  ُتكّبل  اأن  ميكن 

للرد  وجاهزون  واملقاومة، 

على  الإ�رسائيلي  العدوان  على 

�سعبنا«.

و�سدد بالقول: »نحن ل ندفع اأي 

ثمن لالحتالل، وذهبنا لل�سغط 

اخل�سنة  باأدواتنا  الحتالل  على 

يلتزم  مل  واإذا  فاأرغمناه، 

التفاهمات  بتنفيذ  الحتالل 

وجاهزون  عدنا،  عدمت  واإن 

ببالونات  اجلولة  اإىل  للعودة 

وغريها«.

احلية:  قال  اآخر  مو�سوع  ويف 

اللقاء  لعقد  للدعوة  بادرنا 

يف  و�سيعقد  العامني،  الأمناء 

وبريوت(،  الله،  )رام  مكانني 

دام  انتظار  بعد  ياأتي  وهو 

اأن  اإىل  م�سريا  عاما،   15 قرابة 

اإ�سماعيل  حما�ض  حركة  رئي�ض 

ويحمل  بريوت  اإىل  و�سل  هنية 

لقاء  يف  للم�ساركة  برناجما 

الأمناء العامني.

املطلوب  اأن  على  و�سدد 

تد�سني  القيادي  الإطار  من 

لل�سعب  جامعة  جديدة  مرحلة 

من  واملطلوب  الفل�سطيني، 

الو�سول  عن  الإعالن  الجتماع 

واإ�سالح  حقيقية،  �رساكة  اإىل 

منظمة التحرير لتكون بيتا للكل 

املطلوب  اأن  الفل�سطيني.واأكد 

العامل  اأمام  نقف  اأن  اأي�سا 

برنامج  له  �سعًبا  موحدين؛ 

ومقاومته  موحد،  �سيا�سي 

موحدة، لنقف �سفا واحدا اأمام 

كل م�ساريع الت�سفية.

اأن  احلية  عّد  اآخر،  جانب  من 

الإمارات هو طعنة  ما حدث يف 

الفل�سطيني  ال�سعب  يف خا�رسة 

واإرث  تاريخ  عن  وتراجع 

مرحلة  يد�سنون  وهم  الأمة، 

»لذا  املنطقة؛  ا�ستباحة  من 

اأن  الإمارات  يف  الأ�سقاء  نطالب 

اخلطوة،  هذه  عن  يرتاجعوا 

الطعنة  �سي�سجل هذه  والتاريخ 

اأن  اأ�سود«.وعّد  وحرب  بحروف 

فتح عوا�سم الأمة لالحتالل هو 

تاريخنا  ولكل  قيمنا  لكل  تنكر 

القدمي، لكن هذا لن ي�سعفنا بل 

�سيزيدنا قوة، كما قال.

فريو�ض  انت�سار  عن  وباحلديث 

قال  غزة،  قطاع  يف  كورونا 

الفريو�ض  دخول  منعنا  احلية: 

وهو يف حالة عنفوان، لكن يف 

وبداأنا  املر�ض،  دخل  النهاية 

�سيا�سة جديدة؛ كيف نك�رس هذا 

الوباء ونحا�رسه.واأ�سار اإىل اأن 

هناك جهودا كبرية وا�ستثنائية 

يف �سبيل مكافحة اجلائحة تقوم 

والداخلية  ال�سحة  فرق  بها 

الأطقم  وكل  والتنمية، 

لهم  نوجه  الذين  احلكومية 

ل�سعبنا:  نقول  التحية.وتابع: 

على  الق�ساء  با�ستطاعتكم  اأنتم 

بالتعليمات  باللتزام  املر�ض 

واجراءات الوقاية.

الفح�ض  جهاز  اأن  اإىل  ولفت 

اجلديد هو نقلة نوعية يف تتبع 

الفريو�ض؛ حيث �ساعف من قدرة 

الفحو�سات  اإجراء  على  ال�سحة 

اإطار  يف  اأنه  اإىل  اليومية.ونّبه 

الو�سطاُء  اأبلغنا  التفاهمات، 

اأن الحتالل ل ميانع من اإدخال 

ملواجهة  الالزمة  املعدات  كل 

جائحة كورونا.

• »حما�ض«: لقاء 
بريوت �سيعقد 

مبوعده املقرر غدا 

اخلمي�ض

املقاومة  حركة  اأكدت  ذلك  اإىل 

�سيتم  اأنه  »حما�ض«،  الإ�سالمية 

العامني  الأمناء  لقاء  عقد 

للف�سائل الوطنية يف العا�سمة 

موعده  يف  بريوت  اللبنانية 

يف  القيادي  وقال  املقرر، 

احلركة، اأ�سامة حمدان، لإذاعة 

عقد  »�سيتم  الأق�سى:  �سوت 

للف�سائل  العامني  الأمناء  لقاء 

املقرر  موعده  يف  بريوت  يف 

بع�ض  جتاوز  بعد  اخلمي�ض 

الإرباك الذي ح�سل يف ترتيبات 

عقد اللقاء«. واأ�ساف: »املقاومة 

ومل  النقاط  ت�سجيل  مرحلة  يف 

خا�رسة«،  املواجهة  من  تخرج 

ُمعتربًا اأّن ما حققته منا�سب يف 

التي  املواجهة  ا�ستمرار  اإطار 

عن  احل�سار  ك�رس  اإىل  تهدف 

قطاع غّزة ب�سكٍل كامل. 

كانت  املقاومة  »قيادة  وتابع: 

�ساأنه  اتفاق من  معنية بتحقيق 

مبواجهة  ل�سعبنا  ال�سماح 

جائحة كورونا، واأّن ل ي�ستفيد 

الحتالل من تلك الأزمة لل�سغط 

اأبناء �سعبنا الفل�سطيني«.  على 

اإعالمية  م�سادر  حتدثت  واأم�ض 

و�سفتها  م�سادر  عن  نقاًل 

لقاء  اإلغاء  عن  بـ«املطلعة« 

بريوت، دون اإبداء الأ�سباب. 

حممود  ال�سلطة  رئي�ض  وكان 

موعدا  اخلمي�ض  حدد  عبا�ض 

العامني  الأمناء  لجتماع 

يف  الفل�سطينية  للف�سائل 

اتفاقات  وتن�ض  بريوت، 

على  املوقعة  الوطنية  الوحدة 

اأن يقوم »عبا�ض« بدعوة الأمناء 

اجل عقد  من  للف�سائل  العامني 

يعقد  والذي مل  القيادي  الإطار 

�سوى مرة واحدة عام 2012 يف 

بريوت.
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المالية الح�سابات  في  والمالي«  الجنائي  بـ«التدقيق  تتعلق  اأجنبية  �سركات  ثالث  مع  عقوداً  المالية  وزير  وّقع   •

حدد مهلة 3 اأ�سهر حا�سمة لتحقيق التغيير في لبنان، محذراً من فر�ض اإجراءات عقابية

اللبنانيين ال�سا�سة  على  و�سيًا  ماكرون 

عاد الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون اأكرث من 70 �سنة اإىل الوراء يف زيارته لبنان التي بداأها م�ساء االثنني املا�سي، م�ستح�سراً دور املندوب ال�سامي الفرن�سي، فار�سًا 

�سروطًا اأقرب اإىل االإمالءات على الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة وحمذراً من عقوبات يف حال مل متتثل لتحقيق »تغيري« يطالب به، تغيري ينطلق اأواًل من روؤيته للو�سع امل�ستقبلي 

للبنان قبل االأخذ باالعتبار مطالب ال�سارع اللبناين باإ�سالح حقيقي ُيخرج الطبقة احلاكمة احلالية من ال�سلطة، بينما يعّول عليها ماكرون راهنًا لتحقيق اأجندته، وقد جنح 

بدفعها لالتفاق �سريعًا على تعيني م�سطفى اأديب رئي�سًا مكلفًا لت�سكيل حكومة جديدة.

وفيما كان لبنان يحتفل بالذكرى املئوية االأوىل الإعالن دولة 

ت�سريحات  كانت  الفرن�سي،  املفو�ض  ِقبل  من  الكبري  لبنان 

�ساعة  تاأخره نحو  اأم�ض وت�سرفاته يف بريوت، ومنها  ماكرون 

عن ماأدبة غداء اأقيمت له يف ق�سر الرئا�سة يف بعبدا، تدل على 

اأنه يت�سرف كو�سي على ال�سا�سة اللبنانيني، الذين مل يجدوا 

منذ  احلاكمة  للطبقة  الدولية  املقاطعة  بعد  حرجًا  ذلك  يف 

اأن ياأتي انفجار  اأكتوبر/ت�سرين االأول، قبل  انطالق انتفا�سة 

بريوت يف 4 اأغ�سط�ض/اآب املا�سي ليفك العزلة عن احلكم. 

يف املقابل، حر�ض ال�سارع على اإي�سال �سوته للرئي�ض الفرن�سي 

�سعار  حملت  بريوت  و�سط  ال�سهداء  �ساحة  يف  تظاهرة  عرب 

مداخل  بوابات  اإحدى  اإىل  ومتددت  الكبري«،  لبنان  »غ�سب 

جمل�ض النواب حيث عمد بع�ض املتظاهرين اإىل رمي احلجارة 

باإطالق  ردت  التي  االأمنية  القوى  مع  اال�ستباكات  بع�ض  لتقع 

القنابل امل�سيلة للدموع.

حا�سمة  اأ�سهر   3 مهلة  ماكرون  • حدد 
لتحقيق التغيري يف لبنان، حمذراً من 

فر�ض اإجراءات عقابية

وحدد ماكرون مهلة 3 اأ�سهر حا�سمة لتحقيق التغيري يف لبنان، 

اإجراءات  فر�ض  يتم  فقد  ذلك  يحدث  مل  اإذا  اأنه  من  حمذراً 

التي  املطالب  هذه  مبراقبة  جديته  على  موؤ�سر  ويف  عقابية. 

االأول  دي�سمرب/كانون  يف  العودة  قرر  االأمر،  ب�سيغة  جاءت 

وجاء  الفرن�سية.  الرئا�سة  اأعلنت  كما  بريوت،  اإىل  املقبل 

كالم ماكرون االأبرز يف ت�سريحات ل�سحيفة »بوليتيكو« على 

اإن  قال  اإذ  االثنني،  م�ساء  بريوت  اإىل  اأقلته  التي  الطائرة  منت 

بتحقيق  يتعلق  ما  يف  حا�سمة  �ستكون  املقبلة  الثالثة  ال�سهور 

التغيري يف لبنان، م�سيفًا اأنه اإذا مل يحدث تغيري فقد يرتتب 

على ذلك فر�ض اإجراءات عقابية.

واأ�ساف اأن االإجراءات العقابية املحتملة ميكن اأن ترتاوح بني 

تعليق م�ساعدات اإنقاذ مايل وعقوبات على الطبقة احلاكمة. 

واأ�ساف اأنه يطالب زعماء لبنان »بالتزامات موثوق بها« و«اآلية 

متابعة دقيقة« وكذلك اإجراء انتخابات ت�سريعية يف غ�سون 

ما بني 6 و12 �سهرا. وقال ماكرون اإنه �سي�ستخدم ثقله لل�سغط 

من اأجل ت�سكيل حكومة جديدة، م�سيفا اأنه لن ي�سمح بتحرير 

يف   2018 يف  للمانحني  موؤمتر  يف  بها  التعهد  مت  التي  االأموال 

باري�ض ما مل تكن هناك اإ�سالحات.

بت�سكيل  اأديب  م�سطفى  تكليف  حول  �سوؤال  على  ورداً 

النجاح«،  و�سائل  كل  منحه  »يجب  ماكرون  قال  احلكومة، 

اأوافق عليه  اأن  اأنه »ال يعود يل  �سابق  اأكد يف وقت  بعدما كان 

اأو اأن اأبارك اختياره«. وقال ماكرون رداً على �سوؤال عن اإمكان 

حربًا  ت�سن  اأن  فرن�سا  من  تطلبوا  »ال  اهلل«:  »حزب  مواجهة 

عبثيًا  »�سيكون  ذلك  اأن  معترباً  لبنانية«،  �سيا�سية  قوة  على 

وجمنونًا«. واعترب اأن م�ساعيه يف لبنان هي »الفر�سة االأخرية 

حمفوفة  مقامرة  دخلت  اأين  »اأدرك  م�سيفا  النظام«،  لهذا 

اأملك:  الذي  الوحيد  ال�سيء  الطاولة  على  اأ�سع  باملخاطر... 

راأ�ض مايل ال�سيا�سي«.

»بروت«  ملوقع  ماكرون  قال  بريوت  مرفاأ  زيارته  وخالل 

اأكتوبر/ يف  متابعة،  اآلية  هناك  تكون  اأن  »اأقرتح  الفرن�سي 

�سخ�سيًا«.  به  �ساألتزم  ما  وهذا  دي�سمرب،  يف  ثم  االأول  ت�سرين 

واأ�ساف »لن نفرج عن اأموال برنامج �سيدر طاملا مل يتم ال�سروع 

يف االإ�سالحات وفق للجدول الزمني املحدد، وهذا هو )هدف( 

موعد اأكتوبر، و�ساأعود اأي�سًا يف دي�سمرب ملتابعة ذلك«.

على  املتحدة  واالأمم  املدين  املجتمع  عن  ممثلني  مع  حوار  ويف 

ماكرون  قال  بريوت،  مرفاأ  يف  »توّنري«  املروحيات  حاملة  منت 

على  املقبلة  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  الرتكيز  اإىل  بحاجة  »نحن 

حالة الطوارئ واأن ن�ستمر يف ح�سد املجتمع الدويل«. واأ�ساف 

اأكتوبر  ونهاية  منت�سف  بني  رمبا  جمدداً،  لننظم  م�ستعد  »اأنا 

موؤمتر دعم دويل مع االأمم املتحدة«.

نحو  عنها  تاأخر  ماكرون  �سرف  على  غداء  ماأدبة  اأقيمت  كما 

�ساعة. والتقى ماكرون مع نظريه اللبناين مي�سال عون ورئي�ض 

اأن  قبل  بعبدا  يف  الرئا�سي  الق�سر  يف  بري  نبيه  النواب  جمل�ض 

غداء.  ماأدبة  على  وم�سوؤولون  ونواب  وزراء  اإليهما  ين�سم 

اللبناين  الرئي�ض  اأن  وماكرون  عون  بني  اللقاء  حم�سر  واأفاد 

اأكد اال�ستمرار بالتحقيقات حتى جالء ظروف انفجار بريوت 

وحما�سبة امل�سوؤولني. 

ال  اهلل  �ساء  »اإن  احلكومة:  ت�سكيل  عن  عون  قال  �سيا�سيًا، 

على  قادرة  حكومة  ت�سكيل  والهدف  طويال،  وقتا  ت�ستغرق 

اأن  عون  ومتنى  املقبلة«.  املرحلة  يف  التحديات  مواجهة 

تتجاوب كل القيادات املعنية مب�سار ت�سكيل احلكومة ل�سمان 

اإقرار  م�سوؤولياتها  من  اأن  خ�سو�سا  الدويل،  املجتمع  ثقة 

القطاع  يف  اخللل  وت�سحيح  الف�ساد  ومكافحة  االإ�سالحات 

يرتكز  اليوم  »اأملنا  اأن  الغداء  خالل  عون  واأكد  امل�سريف. 

اإطالق ور�سة  على ت�سكيل حكومة جديدة تكون قادرة على 

االأزمة  من  البلد  خروج  اأجل  من  ال�سرورية،  االإ�سالحات 

احلالية. واالأمل يكمن اأي�سا يف جعل اآالمنا حافزا يدفعنا اىل 

املعيار والقانون هو  الكفاءة هي  اأن نغدو دولة مدنية، حيث 

ال�سامن للم�ساواة يف احلقوق«.

البارزة  ال�سيا�سية  القوى  ممثلي  الفرن�سي  الرئي�ض  والتقى 

جبيل،  ق�ساء  يف  جاج  بلدة  ماكرون  وزار  اهلل«.  »حزب  بينها 

يوم  بعد  الكبري،  لبنان  مبئوية  احتفااًل  اأرز  �سجرة  زرع  حيث 

من و�سوله البالد. وُتعد زيارة ماكرون اإىل املحمية، وفق بيان 

ي�سهده  اأن  ياأمل  الذي  لبنان  مب�ستقبل  ثقة  »موؤ�سر  لالإليزيه، 

رئي�ض اجلمهورية«. 

حيث  �سهر،  من  اأقل  يف  الثانية  هي  لبنان  اإىل  ماكرون  وزيارة 

زار بريوت يف 6 اأغ�سط�ض/اآب املا�سي، بعد يومني على انفجار 

املرفاأ. وكان ماكرون قد ا�ستهل زيارته االثنني بزيارة الفنانة 

اللبنانيني  ع�سرات  كان  حيث  بريوت،  قرب  منزلها  يف  فريوز، 

بالقول  ماكرون  عليها  رد  عدة،  هتافات  ورددوا  بانتظاره 

لكم...  »اأتعّهد  واأ�ساف  اأبداً«.  عنكم  اأتخلى  لن  اأنني  »اأعدكم 

ولتعايف  االإ�سالحات  تنفيذ  ل�سمان  جهدي  ق�سارى  ببذل 

لبنان«.

ثالث  مع  عقوداً  املالية  وزير  • وّقع 
�سركات اأجنبية تتعلق بـ«التدقيق 

اجلنائي واملايل« يف احل�سابات املالية

حكومة  يف  املالية  وزير  وّقع  الفت،  توقيت  ذات  خطوة  ويف 

ت�سريف االأعمال غازي وزين مع ثالث �سركات اأجنبية، عقوداً 

وهو  املالية،  احل�سابات  يف  واملايل«  اجلنائي  بـ«التدقيق  تتعلق 

م�سوؤولني  بح�سب  املفرت�ض،  ومن  مراراً.  ماكرون  به  طالب  ما 

ر�سمية  موؤ�س�سات  على  الحقًا  التدقيق  ين�سحب  اأن  لبنانيني، 

اأ�سدر  كما  الدويل.  النقد  �سندوق  من  ملطلب  تنفيذاً  اأخرى، 

فادي  القا�سي  بريوت  مرفاأ  انفجار  ق�سية  يف  العديل  املحقق 

ر�سدها: ق. د

جوهري غير  بفارق  لكن  ترامب  على  متقدم  بايدن   •

بداأ يت�سح الفرز بين يمين اأبي�ض مواٍل للرئي�ض، واأ�سود معتر�ض-ومعه اآخرون-على ترامب 

وال�سرطة معًا

اأرقام واأوراق ترامب وبايدن في بداية 
الأخيرة المنازلة 

الرئا�سي  اال�ستحقاق  موعد  وحتى  االآن  من 

االنتخابية  لالأرقام  �سار  يومًا،   64 بعد  االأمريكي 

وقعها على خيارات الناخبني غري احلزبيني الذين 

مل يح�سموا بعد ت�سويتهم. لي�ض ب�سورة حا�سمة، 

لكن بدرجة موؤثرة، و�سط انفتاح حنفية الت�سويق 

االنتخابي على مداها. فاملر�سح يفّرغ يف ال�سهرين 

اأ�سلحة  من  تر�سانته  يف  املتبقي  كل  االأخريين 

واأوراق ترويج وتلميع وتنفري من اخل�سم، لتعزيز 

ال�سّح  فيه  يختلط  �ساخب  انتخابي  بازار  و�سعه. 

بالوعود  واحللول  باجلّدية،  والت�سليل  باملغلوط، 

املنفوخة، والروؤية بالرثثرة.

ت�سونامي  وجه  يف  ي�سمد  الذي  املتقدم  املر�سح 

الت�سويق هذا وينجو يف املدة الباقية من ال�سقطات 

وزالت الل�سان، وي�سلم من نب�ض املاآخذ واللطخات 

عليه، يحتفظ عادة باملبادرة حتى النهاية.

املوقع  هذا  يحتل  بايدن  جو  الدميقراطي  املر�سح 

بفارق  متقدم  غري  اأنه  ولو  اللحظة،  هذه  حتى 

جوهري. يرتاوح ح�سب اآخر اال�ستبيانات املختلفة 

بني معدل 5 و6 نقاط. هبط قلياًل عن ال�سابق، لكن 

الربيع  منذ  باملقدمة  حمتفظ  بايدن  اأّن  اأهميته 

املا�سي. مل يقَو مناف�سه اجلمهوري دونالد ترامب 

مرة على جتاوز اأرقام خ�سمه، مع اأن الرئي�ض كانت 

له االأرجحية تاريخيًا يف جتديد واليته.

غري  احلالية  • املعركة 
حم�سومة بعد، لكن املوؤ�سرات 

لي�ست يف �سالح ترامب

اأقل من %25 من الروؤ�ساء ف�سلوا يف اإعادة انتخابهم. 

12 من اأ�سل 45. �سحيح اأّن املعركة احلالية لي�ست 
�سالح  يف  لي�ست  املوؤ�سرات  لكن  بعد،  حم�سومة 

الرئي�ض.

�سورة  ت�سحيح  على  االآن  حتى  يقَو  مل  هو  مثاًل 

من   63% كورونا.  فريو�ض  جائحة  مع  تعامله 

وهنا  خاطئًا،  كان  اأنه  يرون  زالوا  ما  االأمريكيني 

فيما  جتاوزها،  يتعذر  التي  االأكرب  م�سكلته  تكمن 

االقت�سادي.  التعرث  ويتوا�سل  الوفيات  تزداد 

 19،8 امل�ساهدين  عدد  هبوط  هذا  يف�سر  ورمبا 

مليونًا، ملوؤمتر احلزب اجلمهوري وخطاب الرئي�ض 

دونالد ترامب يف ختامه، مقابل 21،8 مليونًا ملوؤمتر 

احلزب الدميقراطي وخطاب بايدن.

الرئي�ض  على  االآن  بثقلها  ترمي  املعادلة  هذه 

و�سعت  قد  لتغيريها  ح�ساباته  اأن  ويبدو  ترامب، 

حملته على �سكة ال تخلو من املنزلقات اخلطرية، 

االأمنية  عواقبها  من  التحذيرات  تكررت  طاملا 

كل  االأمريكي  االنتخابي  فالبازار  واالنتخابية. 

�سيء فيه مباح وم�سروع، ما عدا التجريح والعنف 

وال�سالح. لكن قبل اأيام، نزل ال�سالح اإىل �ساحته.

عن�سري  و�سع  و�سط  واليتني،  يف  قتلى   3 �سقط 

االنتخابية،  ال�ساحة  على  اإ�سقاطه  جرى  متفجر 

عمومًا  جتري  كانت  انتخابات  من  امل�سهد  نقل  ما 

�سارعني  بني  منازلة  اإىل  كّف،  �سربة  دون  من 

متناحرين، تهدد باملزيد من العنف.

مدين  بر�سا�ض  �سقطا  �سخ�سان  ال�سحايا  بني  من 

هجومه  يف  ترامب،  خندق  على  حم�سوب  اأبي�ض 

على تظاهرة �سد ال�سرطة التي ا�ستهدفت اأمريكيًا 

اأخرى،  والية  يف  املتظاهرون  رّد  ثم  ال�سود.  من 

البي�ض،  من  م�سلح  فريق  عنا�سر  اأحد  وا�ستهدفوا 

التظاهرة  �ساحة  اإىل  امل�سلحة  عنا�سره  دخلت 

للت�سدي لها.

مواٍل  اأبي�ض  ميني  بني  الفرز  يت�سح  بداأ  بذلك، 

على  اآخرون-  ومعه  معرت�ض-  واأ�سود  للرئي�ض، 

جاء  وكاأنه  بدا  ا�ستباك  معًا.  وال�سرطة  ترامب 

ح�سيلة خطاب الرئي�ض الذي داأب على الت�سديد 

الت�سديد  اأهمية �سون »االأمن والقانون«، مع  على 

على اال�ستعانة بالقوة ل�سبط ال�سارع. وتعزز هذا 

اإىل  االأحد  ترامب  الرئي�ض  �سارع  عندما  االعتقاد 

�سّب الزيت على النار عندما اأ�ساد باأن�ساره البي�ض 

مبثابة  اعتباره  جرى  ما  للتظاهرات،  املت�سدين 

االجتاه،  هذا  يف  حراكهم  موا�سلة  على  ت�سجيع 

من  واملخاوف  التوتر  من�سوب  رفع  الذي  االأمر 

حال  يف  ال�سيطرة  عن  وخروجه  الو�سع  انفالت 

تويل  يف  ال�سارع  توكيل  نهج  يف  العمل  توا�سل 

ال�ساأن االأمني ظاهراً، واالنتخابي �سمنًا.

ميني  بني  الفرز  يت�سح  • بداأ 
اأبي�ض مواٍل للرئي�ض، واأ�سود 

معرت�ض- ومعه اآخرون- على 

ترامب وال�سرطة معًا

والية  حاكم  طلب  االأجواء،  هذه  ظل  يف 

النظر  �سرف  ترامب  الرئي�ض  من  وي�سكون�سن 

فيها  اأ�سيب  التي  كينو�سا  مدينة  اإىل  زيارته،  عن 

بال�سلل،  عدة  اأيام  قبل  م�سّلح  غري  اأ�سود  اأمريكي 

الرئي�ض  اأبي�ض.  �سرطي  بر�سا�ض  اإ�سابته  بعد 

الذي تاأخر اعرتافه حتى اليوم باحلادثة وو�سعها 

يف خانة »اخلطاأ«، اأ�سّر على الزيارة.

مدينة  بلدية  رئي�ض  ويلر،  تاد  فعل  كذلك 

فيها  �سقط  التي   – اأوريغون  والية   – بورتالند 

حيث  الرئي�ض،  خندق  على  املح�سوب  االأبي�ض 

ال�سريح  االتهام  بلغة  االأخري  هذا  خاطب 

وال�سقاق«  »الكراهية  زرع  م�سوؤولية  وبتحميله 

بني االأمريكيني. البيت االأبي�ض رّد بلهجة حازمة 

على  عزمه  اإىل  ي�سري  ومبا  البلدية،  رئي�ض  على 

اال�ستمرار يف هذا اخلط.

االنتخابية  اجلوالت  بايدن  ا�ستاأنف  االإثنني، 

كورونا.  وب�سوابط  منها،  املخت�سرة  واإن  العادية 

وهو  ترامب،  الرئي�ض  اإليها  يعود  الثالثاء،  واليوم 

االنتخابات.  لهذه  حمّدد  برنامج  دون  من  يدخلها 

 .2016 لعام  معركته  برنامج  باعتماد  اكتفى 

حمله  الذي  ال�سعبوي  بخطابه  ا�ستعان  يومذاك، 

اإىل البيت االأبي�ض. هل يخدمه مثل هذا اخلطاب 

يف زمن خ�سائر كورونا وارتفاع معدالت البطالة؟

هنا،  ومن  ذلك.  ا�ستبعاد  على  حتمل  االأرقام 

كما  »للتخويف«  قاعدته  حتريك  على  مراهنته 

ن�سبة  هبوط  اإىل  يوؤدي  ذلك  عّل  خ�سومه،  يقول 

بالتايل  ال�ساحة  وترك  االقرتاع،  يف  امل�ساركني 

لقاعدته امل�ستنفرة والعازمة على الت�سويت حتت 

فو�سى  عّل  اأو  وغريها،  الكورونية  الظروف  كل 

ور�سم  االقرتاع  عملية  ت�سويه  اإىل  توؤدي  ال�سارع 

وا�ستقامتها،  �سدقيتها  على  ا�ستفهام  عالمات 

ومبا يجعلها مو�سوع نزاع ق�سائي وجدل �سيا�سي، 

ويدخل الو�سع يف اأزمة عاتية.

حمل  اأنه  حّد  اإىل  اأخرياً،  متداول  احتمال  وهذا 

رئي�ض هيئة اأركان القوات امل�سلحة اجلرنال مارك 

»اجلي�ض  اأن  على  والت�سديد  التنبيه  على  ميلي 

حول  ين�ساأ  نزاع  اأي  ف�ّض  يف  دور  اأي  له  يكون  لن 

مرتوك  الد�ستور  بح�سب  فهذا  االنتخابات. 

امل�سلحة  للقوات  عالقة  وال  والق�ساء،  للكونغر�ض 

به«، كما قال يف رّده على �سوؤال موجه له من نائبني 

باأنه  يفيد  مبا  الرئي�ض  ت�سريح  اإثر  الكونغر�ض  يف 

قد ال ي�سّلم بنتائج االنتخابات.

م�سابه  بت�سريح  اأدىل  قد  ميلي  اجلرنال  وكان 

اإىل  ترامب  الرئي�ض  مع  قال،  كما  خطاأ  نزوله  بعد 

بعد  االأبي�ض  للبيت  املواجهة  الفاييت  حديقة 

املا�سي.  يونيو/حزيران  يف  منها  املتظاهرين  طرد 

تذكري  على  �سمنًا  اجلرنال  حر�ض  احلالتني،  ويف 

البيت االأبي�ض باأن عليه اأال يعّول على اال�ستقواء 

بالع�سكر حل�سم اأي خالف انتخابي ل�ساحله.

االنتخابية  املنازلة  دخلت  االأجواء،  هذه  ظل  يف 

دورتها االأخرية.
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يقّدم علي اأبو نّوار، رئي�س اأركان القوات امل�سّلحة الأردنية 

العرب«، روايته حلرب  )1956(، يف كتابه »حني تال�ست 

اخلم�سينيات  يف  العربية  ال�رصاعات  ومرحلة   ،1948
و�سوًل اإىل 1964، وهي امل�سرية النتكا�سية التي مل تنته 

يف حرب الـ67، ول يف ما بعدها من حروب وهزائم و�سلت 

اأبو  عنه  حتّدث  الذي  العرب«  »تال�سي  اأ�سبح  مرحلٍة  اإىل 

نّوار ل ُيذكر مع اللحظة الراهنة الأقرب اإىل نبوءة وا�سيني 

املجتمعات  اأّن  الأخري«،  »العربي  روايته  يف  الأعرج 

حالة  يف  م�ستمٌرّ  تفّكك  ثّمة  النقرا�س!  اإىل  اآيلة  العربية 

النظام الإقليمي العربي هي الكفيلة بتقدمي تف�سرٍي منطقي 

لتفاق التطبيع بني الإمارات واإ�رصائيل برعاية اأمريكية، 

مبا يتجاوز اختزال ال�سبب بتقدمي خدمة للرئي�س الأمريكي 

الثاين  ت�رصين  نوفمرب/  انتخابات  يف  ترامب  دونالد 

املقبل، فهنالك �سياقات عربية اأكرث ح�سورًا يف تف�سري ما 

حدث. النهيار ال�سرتاتيجي العربي هو ال�سبب الرئي�س، 

يف  العراق  احتالل  يف  تتمّثل  فيه  املهمة  التحّول  ونقطة 

العام 2003، لي�س على �سعيد خروجه من معادلة ال�رصاع 

الإيراين  النفوذ  يف  اأي�سًا  بل  فقط،  الإ�رصائيلي   - العربي 

الإقليمي، ثم جاء الربيع العربي ومقاربة النظام الر�سمي 

العربي التي تراه خطرًا، فاأ�سيفت تركيا وجماعة الإخوان 

امل�سلمني اإىل اإيران، واأ�سبحت �سورية خارج ميزان القوى 

ونظرية  واأولوياتها  م�رص  واهتمامات  الداخلية،  حلربها 

الأمن القومي التي كانت تدخل �سابقًا قطاع غزة جزءا منها 

الداخل  باجتاه  الأولويات  لتنقلب  الأخرى،  هي  تغرّيت 

امل�رصي، وم�سدر التهديد اجلديد لالأمن املائي والقومي 

امل�رصي يف مو�سوع �سّد النه�سة.

كانت  التي  الكربى  العربية  الدول  باتت  املح�سلة،  يف 

ت�سّكل تاريخيًا العمق ال�سرتاتيجي للفل�سطينيني، العراق 

اإ�رصائيل،  مع  ال�رصاع  ح�سابات  خارج  وم�رص،  و�سورية 

اأوًل. وثانيًا، وهو الأخطر، بداأت نظرية »مركزية الق�سية 

الفل�سطينية« تتفّكك بو�سوح، وحتّل حملها نظرية تتبّناها 

دول عربية )�سيغت واأنتجت يف تل اأبيب وحظيت مبباركة 

الأكرب، ب�سورة  اإيران اخلطر  الأمريكية(، ترى يف  الإدارة 

معلنة، وميكن اأن ن�سيف )ب�سورة غري معلنة( تركيا وقطر 

والإ�سالميني.

مل يقف »التدهور« عند هذا امل�ستوى، اإذ بداأت تظهر خالل 

الإماراتي  اأو مقّدمات لالتفاق  اإرها�سات  الأعوام املا�سية 

اتهامية  ماألوفة  غري  جديدة  لغة  عرب  الإ�رصائيلي،   –
يف  تتحّدث،  خليجية،  �سخ�سياٍت  من  للفل�سطينيني، 

املقابل، عن الإ�رصائيليني بدفء، مبا يك�رص كل التابوهات 

ال�سعبية التقليدية، بالتزاوج مع امل�سارحة بعدم مركزية 

الق�سية الفل�سطينية يف الأمن القومي العربي، مع حماولت 

للخطوات  ومتهيد  اختبار  كبالون  ر�سميًا  مدعومٍة  تطبيٍع 

املقبلة.

اإذًا ما حدث ف�ساًل عن اأّنه مقرتٌن ب�سياق تاريخي - �سيا�سي 

مل�سل�سل النهيار، مل ياأت فجاأة اأو م�سادفًة، بل مع �سبق 

جديدة  ونظرية  م�سبق،  وبتخطيٍط  د،  والرت�سّ الإ�رصار 

حتمل، يف طّياتها، تغيريًا جوهريًا يف املقاربة الر�سمية 

العربية، ويف موازين القوى داخل النظام الر�سمي العربي 

نقطة حتّول،  التطبيع مبثابة  اتفاق  اأّن  يعني  ما  نف�سه، 

اأبواب  على  ترامب  للرئي�س  ودّية«  »خدمة  فقط  ولي�س 

النتخابات الرئا�سية املقبلة. دللة ذلك اأّن التفاق احلايل 

�ستليه، وفقًا لتاأكيدات الإدارة الأمريكية، اخرتاقاٌت اأخرى 

جديدة، و�ستذهب دول عربية يف امل�سار نف�سه، ب�سغوط 

القت�سادي  التطبيع  حدود  عند  الأمر  يقف  ولن  اأمريكية. 

اأمنيًا  بعدًا  �سياأخذ  بل  وال�سياحية،  اجلوية  الرحالت  اأو 

ا�سرتاتيجيًا، لتكري�س حتالف دويل - اإقليمي بني اإ�رصائيل 

الإيراين  املحورين  من  كّل  �سد  عديدة،  عربية  ودول 

والرتكي، ما يعني نقطة حتول تاريخية خطرية يف دور 

واقتحامًا  العربية،  بالنظم  وعالقتها  الإقليمي  اإ�رصائيل 

ثقافيًا ونف�سيًا، قبل اأن يكون �سيا�سيًا اأو اقت�ساديًا. 

املفارقة، وعلى خالف ما يعتقد كثريون اأّن التفاق خدمة 

لرتامب، قد يكون الهدف ا�ستباق اأي احتمال لف�سل ترامب 

يف النتخابات، لتكري�س واقع جديد يف املنطقة العربية، 

حتظى فيه هذه الدول بدعم اللوبي الإ�رصائيلي يف وا�سنطن، 

وبعالقاٍت اإقليمية مع اإ�رصائيل يف �سياق التناف�س مع قطر 

وتركيا واإيران اإقليميًا، ما يحّد من اإمكانية انقالب اأي اإدارٍة 

اأمريكيٍة مقبلة على هذه الأنظمة، بف�سل النفوذ الإ�رصائيلي 

والدور الإقليمي اجلديد!

ملزيد من التف�سري، وبالعودة خطوة اإىل الوراء، اأي نحو 

ملع�سكر  هاج�سًا  �سّكل  الذي  اأوباما  باراك  الرئي�س  اإدارة 

خمتلفًا  جديدًا  منظورًا  قّدم  بعدما  العرب،  الأ�سدقاء 

عقيدته  يف  العربية،  املنطقة  يف  الأمريكية  لل�سيا�سة 

مبداأ  على  تقوم   ،The Obama doctrine ال�سرتاتيجية 

ال�رصق  م�سكالت  من  والن�سحاب  اخللف«،  من  »القيادة 

الدول  بف�ساد  والقناعة  اإيران،  مع  وال�سفقة  الأو�سط، 

العربية وتفّكك النظام العربي، وغريها من مفاهيم ت�سّكك 

بجدوى العالقة مع الأ�سدقاء العرب التقليديني، ما اأحدث 

ترامب،  الرئي�س  ياأتي  اأن  قبل  ال�سديد،  القلق  من  حالًة 

ويعود اإىل »املدر�سة الواقعية« التقليدية التي تقوم على 

الأمريكية،  امل�سالح  مقابل  العربية  الر�سمية  النظم  دعم 

النظام  يف  اإ�رصائيل  ا�ستدخال  جديد،  متغري  مع  ولكن 

الأ�سدقاء  تعريف  واإعادة  الداخل،  من  وتفكيكه  العربي، 

والأعداء ب�سورٍة وا�سحٍة وجلّية!

يف اخلال�سة، نحن اأمام مرحلة جديدة ميكن اأن ُيطلق عليها 

»ما بعد النهيار« العربي، اأنهت بالكلية املفاهيم القومية 

العربية  الدول  منظور  حكمت  التي  ال�سيا�سية  والثقافة 

وال�سعوب خالل العقود املا�سية، جتاه اإ�رصائيل ومركزية 

الق�سية الفل�سطينية، وبداأنا يف عملية اإعادة ت�سكيل جديدة 

للنظام الإقليمي.
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اأقالم  حّررتها  عديدة  برواياٍت  العربية  املكتبة  حفلت 

�سحايا �سابقني يف ال�سجون ال�سورية عن اأ�سكال مرعبة من 

التعذيب التي تعّر�سوا لها، والتي مل يعد لها مثيل يف اأي 

دولة متح�رّصة اأو �سبه متح�رّصة. وهنا حماولة للتفكري يف 

املدى  الطويلة  احلرب  �ساحات  من  بو�سفها  ال�سجون  دور 

التي بنى عليها الأ�سد حكمه، ومكانة التعذيب فيها لتطويع 

التفوق وال�سيطرة.  الأن�سار وتاأكيد منطق  الأفراد وتوحيد 

املوت  امتحان  وقائع  ت�رصد  جديدة  رواية  وحي  من  وهي 

الدائم لأحد رواد هذا املعتقل ال�سابقني، حممد بّرو، والتي 

ت�سدر يف �سهر �سبتمرب/ اأيلول اجلاري عن ال�سبكة العربية 

لالأبحاث والن�رص.

مل يكن املكان الذي دّمره تنظيم الدولة الإ�سالمية )داع�س( 

عام 2015، بعد نقل »النظام« �ساكنيه اإىل معاقله الأخرى، 

لتنفيد  مكانا  اأي  للكلمة،  عليه  املتعارف  باملعنى  �سجنا 

جرائم  ارتبكوا  لأفراد  موؤقٍت  بحرماٍن  يق�سي  جنائي  حكم 

اأو جنحا خمالفة للقانون من احلرية. كما مل يكن معتقال 

�سيا�سيا �سبيها باملعتقالت التي احتفظ لنا التاريخ احلديث 

الغولغ  كمعتقل  العقل،  ي�سّدقها  يكاد  ل  عنها  بذكرياٍت 

الذي خلد فيه �سولنجنت�سون تقاليد الرعب الذي طبع بع�س 

غوانتانامو  معتقالت  اأو  البائد،  ال�سوفييتي  العهد  مراحل 

الأمريكية، اأو اأبو غريب العراقية او تزمامارت املغربية، 

واأخرى كثرية مل تخل منها اأي من اأنظمة ال�ستبداد ال�سمولية 

اأو الدموية. 

كانت وظيفة هذه املعتقالت تغييب معار�سني اأو مقاومني 

عامل  من  كليا  لإخراجهم  عليهم  واحلْجر  اجلدران  وراء 

ال�سيا�سي  حتييدهم  اقت�سى  �سواء  واملجتمع،  ال�سيا�سة 

من  اأوىل  مرحلٍة  يف  ومعنوياتهم  اإرادتهم  ك�رص  والفكري 

اأقبية  يف  يهلكون  برتكهم  اأو  التاأهيل«  و«اإعادة  التعذيب 

كانوا  الذي  اجلمهور  اأعني  عن  بعيدا  املظلمة،  الزنزانات 

يحلمون بقيادته اأو حتريره اأو خدمة ق�سيته. اأما مع�سكرات 

ال�سوريني  روايات  عنها  حتدثت  التي  ال�سورية  العتقال 

الذين كانوا نزلءها �سنوات طويلة، واأكرثها �سهرة معتقل 

تدمر،  فال يبدو يل اأنها تدخل يف اأي من هذه الت�سنيفات. 

اأ�سبه مبع�سكرات العتقال النازية التي مل ت�سّمم  رمبا هي 

لإبادة  اأقيمت  ولكنها  وحتييدهم،  املعار�سني  حلجز 

جماعاٍت قوميٍة اأو دينية تعتقد ال�سلطة احلاكمة اأن وجودها 

وي�سعف  فكرها  وي�سّو�س  الأمة  عزمية  يف  الوهن  ي�سّبب 

منها،  الغريبة  اجلماعات  هذه  ا�ستئ�سال  واأن  روحها، 

ال�سوائب  من  روحها  ويطّهر  التجان�س  يحقق  ما  مبقدار 

العرقي  التفّوق  لها  ي�سمن  فكرها،  وينّقي  عليها  الدخيلة 

الذي ت�ستحقه، ويوؤكد قوتها وعظمتها. وهذا هو التجان�س 

ذاته الذي �سيتذّكره ب�سار الأ�سد عندما �سئل عن م�سري ماليني 

والقرى  املدن  ق�سف  �سنواٍت من  بعد  ال�سوريني  املهّجرين 

الكيميائية،  وبالأ�سلحة  الع�سوائية،  املتفّجرة  بالرباميل 

اإن �سورية  و�رصب ح�سار التجويع على عديد منها، قائال: 

اأ�سبحت برحيلهم اأكرث جتان�سا، وهو يعني اأي�سا اأنه اأ�سبح 

اأكرث ت�سميما على متابعة حرب الإبادة.

مع ذلك، ل ينبغي لهذا الت�سابه اأن يغّيب عن نظرنا الفوارق 

الأ�سدي  العتقال  التي جتعل من مع�سكر  الأخرى  الأ�سا�سية 

فريدا من نوعه، حتى لو تطابقت كثري من �سور  منوذجا 

اجلثامني املتكّد�سة التي جّفت عروقها من اجلوع  واملر�س، 

وغا�ست احلياة يف عيونها من انتظار العدم، مع ما تركته 

مبثابة  اأ�سبح  والذي  النازية،  العتقال  مع�سكرات  لنا 

لهذه  الرئي�سية  الوظيفة  تكاد  فبينما  بها،  تعريف  بطاقة 

الأخرية تقت�رص على التنظيم »العقالين«، بل املكيانيكي، 

عواطف  اأو  م�ساعر  اأي  عن  بعيدا  اجل�سدية،  الإبادة  لهذه 

»غري  من  عدد  اأكرب  على  الق�ساء  �سوى  اأخرى  اعتبارات  اأو 

املتجان�سني« باأ�سهل و�سيلة، ويف اأق�رص ما ميكن من الوقت، 

النف�سية  الإبادة  على  الأ�سدية  املعتقالت  يف  العمل  يرتّكز 

ما  كل  باإطالق  فردا،  فردا  املتجان�سني  لغري  الروحية  اأو 

تختزنه النف�س احليوانية لدى اجلالدين من غرائز الفتك، 

م�ساعر اخلوف  الب�رصية من  النف�س  ما يزعزع  وتفجري كل 

والأمل والبوؤ�س واملهانة، ويفاقم من ه�سا�ستها وبوؤ�سها لدى 

ال�سحايا واملعّذبني. لي�س املوت هو ما يبحث عنه اجلالد 

هنا، واإمنا ا�ستحالة احلياة، اأو جعل احلياة م�ستحيلة من 

دون اأن يكون املوت ممكنا. اإنه العذاب.

باجلملة،  املدانني  على  تق�سي  غاٍز  لغرف  هنا  حاجة  ل 

ول ملحارق تخلي اأماكنهم لوجبٍة اأخرى. احلكم باملوت، 

بالرباميل املتفجرة اأو بالغاز، من ن�سيب النا�س العاديني 

فالأمر  الن�سطاء  مع  اأما  منهم.  التخل�س  ينبغي  الذين 

نف�سه.  اخلال�س  املوت/  ثمن  يدفعوا  اأن  وعليهم  خمتلف، 

يت�رّصف اجلالد هنا وكاأن ال�سحية عدوه ال�سخ�سي، وي�رّص 

على اأن يظهر يف وجه خ�سمه كوح�س مفرت�س، ل تربطه اأي 

الطق�س  ي�سبه  ما  يف  كيانه  بكل  ويدخل  بالإن�سانية،  �سلة 

يتاح  ما  بكل  اأج�سادهم  من  �سحاياه  روح  لإخراج  الديني 

حديدية،  وكابالت  و�سكاكني  واأحذية  واآلت  اأدوات  من  له 

الكراهية واحلقد  اأن يظهره من م�ساعر  اأو يريد  وما ميلكه 

ال�سحية قدمها على  اأن ت�سع  التعذيب منذ  يبداأ  والت�سّفي. 

زنازين  يف  بالع�رصات  ال�سحايا  ويح�سد  املعتقل،  اأر�س 

ال�سجني  ل  نهايتها  يعرف  ل  ول�سنوات  �سيقة،  جماعية 

ول اجلالد، هي بال�سبط ال�سنوات التي على هذا الأخري اأن 

التي  الب�رصية  الكائنات  ي�ستغلها ليثبت تفوقه يف حتويل 

ممّزقة  خرق  اإىل  »معاجلتها«  مهمة  حرفيا،  اإليه،  اأوكلت 

متتزج فيها عظامها مع حلمها ودماغها مع دمها، حيوات 

حمطمة اأملها الوحيد معلق يف اقرتاب اأجلها.

يخ�سع  ل  ال�سهادات،  الروايات/  هذه  جميع  تظهر  كما 

لكل  مرتوٌك  الأمر  واحدة.  لقاعدة  نف�سه  التعذيب  برنامج 

واحٍد من اجلالدين اأن يتفنن ويبدع يف و�سائل العنف التي 

النف�سي  التدمري  يف  اأكرب  اأثر  اإحداث  باإمكانها  اأن  يعتقد 

اأبدا، فهو ح�ساٌب مفتوٌح  لل�سحية. هكذا ل يتوقف العذاب 

ل يتوقف، ليال ونهارا، على الدخول واخلروج، مبنا�سبة 

ومن دون منا�سبة، وقت الراحة املفرت�س ووقت »العمل«، 

وحتى وقت الأكل وق�ساء احلاجة. ل يرتك اجلالد لل�سحية 

لإبراز  ي�ستخدمها  ل  و�سيلة  ول  الأنفا�س،  للتقاط  فر�سًة 

ق�سوته ووح�سيته وا�ستعداده للذهاب اإىل اأبعد ما ميكن يف 

انتزاع �رصخات اجل�سد املكلوم واأنينه و�سماع اأ�سوات ك�رص 

العظام املتهالكة.
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للعقلنة،  قابل  غري  اأو  معقول  ل  اإن�ساين،  ل  �سيٌء  هناك 

وجود  يف  ال�سوريني:  تاريخ  من  املظلمة  الفقرة  هذه  يف 

والذي  املنفلت،  العنف  هذا  تنظيم  ويف  املعتقالت،  هذه 

اأو  قوة  اأي  وفاقدي  الإرادة  م�سلويل  �سحايا  اإزاء  يتوقف  ل 

قدرة على املقاومة، ويف حما�س اجلالدين الذين جعلوا من 

�سّما  اأرادوه  ما  مبقدار  اليومية  الروحية  ريا�ستهم  العنف 

اأو  قادرة  ال�سادية  باأن  مقتنعا  ول�ست  ل�سحاياهم.  زعافا 

كافية لتف�سري هذا الهو�س املجنون، الذي يتجّدد كل يوم، 

بالتمثيل بالأج�ساد احلية وال�سخرية من منظر الدم النازف 

من اأع�ساء يتم تقطيعها وهر�سها بجميع الأدوات والو�سائل 

كان  لو  كما  اإيالما  الأكرث  الأماكن  يف  وحرقها  احلديدية، 

والإن�سانية،  احلياة  نواب�س  من  فيها  ما  تفجري  الهدف 

والتلّذذ ب�سماع �رصخاتها املخنوقة.

باأي  مبا�رصة  عالقة  العنف  هذا  لتفّجر  باأن  اأعتقد  ل  كما 

�سيا�سي.  اأو  فكري  مذهٍب  باأي  ول  قومي،  اأو  ديني  اإرث 

التي  البدائية  الغرائز  انفالت  عن  تعبرٌي  بالأحرى  هو 

ي�سارع  وهو  ال�سنني  اآلف  ع�رصات  الب�رصي  النوع  �رصف 

واحل�سارة  املدنية  ولدت  ال�رصاع  هذا  ومن  لتدجينها، 

القدمية والراهنة.

لي�س هناك نظرية ميكن اأن تف�رّص مثل هذه املمار�سة لعنٍف 

ان  حاول  وعبثٍيّ  منفلٍت  عنٍف  الكلمة،  معنى  بكل  فائ�ٍس 

يحيط به وي�ستوعب معناه ناجون كرث يف �سهادات �سابقة، 

اأن  علينا  ولعل  روايته.  يف  بّرو  حممد  و�سفه  يف  واأبدع 

اأن  اأو ميكن  التاريخ عقالنيا  ي�سهده  ما  باأنه لي�س كل  نقّر 

ي�ستوعبه العقل. كذلك كانت النازية التي اعتقد منظّروها، 

ومل يكونوا من الأغبياء، اأبدا، اأن التفوق م�سدر ال�رصعية 

القوة  و�سيلة  واأن  بالقوة،  اإليه ميّر  الطريق  واأن  واحلق، 

ول  حدود  دون  من  العاري،  العنف  العنف:  هما  ولغتها 

�سفاف ول مرّبرات ول اأهداف اأو غايات �سيا�سية اأو اأخالقية 

حتكمه وتتحكم به، اإل ما يحققه، وما ميكن اأن ينتجه من 

تفوق اأو �سعور بالتفوق وال�سيطرة. يف هذه احلالة، يتحّول 

ول  حدود  دون  من  ممار�سته،  وت�سبح  لغة،  اإىل  العنف 

�سوابط ول معايري، الدليل القاطع على القدرة والعظمة، 

ورمبا امل�ساركة يف بع�س �سفات الألوهية امل�رصقية.

مع ذلك، ل يوجد �سك يف اأن لنفالت العنف وتقدي�س اأفعاله 

وفعاليته يف حالتنا ال�سورية عالقة مبا�رصة بنمط ا�ستثنائي 

من احلكم وال�سيطرة، ن�ساأ هو اأي�سا يف غفلٍة من الزمن، ويف 

ا�ستثنائية، وانبنت عليه عالقة احلاكمني، ب�رصف  ظروٍف 

وتكّونت  بال�سعب،  اأي  باملحكومني،  منابتهم،  عن  النظر 

واإنكارهم  له،  احتقارهم  اأي  اإليه،  الدونية  نظرتهم  فيها 

والركوب  وقهره  كرامته  امتهان  وا�ست�سهالهم  اأهليته، 

عليه.

املعتقالت  �سلوك جالدي  بني  اأبدا  اختالفا  نرى  لن  لذلك، 

ال�سلطة  رجال  و�سلوك  الأبرياء،  من  �سحاياهم  اإزاء 

واأجهزتها اإزاء الدولة واملجتمع. وقد بنى الأ�سد الأب �سمعة 

اأ�سطورية، لي�س لدى بع�س ال�سوريني فح�سب، واإمنا لدى 

الدولية،  والدبلوما�سية  العام  الراأي  من  وا�سعة  قطاعات 

اأظهره من جراأة على خرق جميع  الأنحاء، ملا  ويف جميع 

من  خ�سية  اأو  قيود  دون  من  العنف  وا�ستخدام  املحّرمات 

اأو  اأ�سبح الإرهاب على يديه، املبا�رص  اأو انتقام، حتى  رد 

بالوكالة، الو�سيلة الرئي�سية للحكم وال�سيطرة، وكان اأول 

من حوله اإىل �سالح دولة، ح�سد ب�سببه احرتاما وتقديرا، 

حاول  ممن  قبله  لأحد  ي�سبق  مل  وتقدي�سا  تعاطفا  ورمبا 

ا�ستخدامه اأن حظي به. وهذا ما تعلمه ب�سار الأ�سد من جتربة 

ب�سكل  ا�ستخدامه  يف  ويفرط  اإنتاجه  يعيد  اأن  واأراد  والده، 

اأكرب، خارج اأي منطق �سيا�سي اأو قانوين اأو اأخالقي، منتظرا 

اأن يذهل بذلك العامل ويعمي ب�رص اجلميع، حتى ل ي�ستطيع 

هذا  اأن  واعتقد  رد.  اأي  يف  يفكر  اأو  اأنفا�سه  يلتقط  اأن  اأحد 

اأي  الذي ل يعرتف بحدود ول روادع من  )املقّد�س(  العنف 

نوع، هو الطريق ال�سحيح للو�سول اإىل التفوق وا�ستعادة 

واإذللهم.  اجلميع  وتركيع  الواقع  الأمر  وفر�س  ال�سيطرة 

املظاهرات  قمع  حّد  عند  عنفه  تفجري  يف  ب�سار  يقف  مل 

بالر�سا�س واعتقال ن�سطائها وقتلهم يف املعتقالت، ولكنه 

يف  يقف  من  وكل  اجلميع،  يدمر  زلزال  يكون  اأن  له  اأراد 

طريقه، من املجتمع وال�سعب واحللفاء والأ�سدقاء العرب 

ال�سامل مل  الدمار  ا�سلحة  من  �سالحا  والأجانب. ومل يرتك 

ي�ستخدمه لمتحان القدرة الفتاكة لهذا العنف الفائ�س على 

يوقف  اأن  ي�ستطيع  وحده  به  اأنه  اعتقد  والذي  حدود،  اأي 

التاريخ ذاته، وكل من ينكر عليه حقه وت�سميمه على جعل 

املوت احلد الطبيعي والوحيد لطموحاته... يتبع
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 توقيف 6 بارونات خمدرات وحجز 

قرابة 12 قنطارا من الكيف

اجلي�ش يوقف عن�صري 

دعم للإرهاب ويدمر 

اأ�صبوع خلل  قنبلة   11
اجلي�ش يوقف عن�صري دعم للإرهاب 

وُيدمر 11 قنبلة خلل اأ�صبوع

وهران: حجز اأكرث من 6 
كلغ من القنب الهندي

متكن عنا�سر من فرقة مكافحة الإجتار 

بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية 

بوهران من الإطاحة بع�سابة اإجرامية 

منظمة خمت�سة يف ترويج هذه 

ال�سموم، وح�سب بيان لذات امل�سالح، 

فاإن ال�سبكة تتكون من م�سبوقني 

ق�سائيا حيث مت حجز حوايل 7 كلغ من 

القنب الهندي، بالإ�سافة اإىل اأ�سلحة 

بي�ساء حمظورة من احلجم الكبري 

اإىل جانب مبلغ 25 مليون من عائدات 

الرتويج، وقد متت العملية النوعية 

هذه ا�ستغالل ملعلومات تفيد بن�ساط 

مروج معروف حاول ت�سليل الأمن 

بتغيري مكان اإقامته وبعد مبا�سرة 

حتريات وا�سعة مت التو�سل اإىل حتديد 

مقر �سكنه على م�ستوى دوار بوجمعة، 

واأ�سفرت العملية بعد ا�ست�سدار اإذن 

بالتفتي�س من وكيل اجلمهورية لدى 

حمكمة وهران مل�سكنه بدوار بوجمعة 

عن حجز كمية الكيف، وا�ستكمال 

للتحقيقات مت حتديد هوية �سريكه 

وتوقيفه.

 اأم البواقي: توقيف 12 
�صخ�صا وحجز كمية من 

املخدرات والأ�صلحة البي�صاء
قام اأفراد اأمن ولية اأم البواقي، وفق 

خمطط عمل اأمني حمكم بعمليات 

اأمنية �سرطية عرب كافة اإقليم 

اخت�سا�سها، وح�سب بيان لذات 

امل�سلحة الأمنية، فقد �سملت هذه 

العمليات، خمتلف النقاط امل�سبوهة 

واأوكار اجلرمية، وجاء ذلك، من 

خالل دوريات ليلية راكبة وراجلة 

مع توقيف الأ�سخا�س امل�سبوهني 

وحتويلهم اإىل املقرات الأمنية، وح�سب 

ذات البيان، اأ�سفرت هذه العمليات على 

توقيف �سخ�سني وحجز 12 كب�سولة 

من دواء بريغابالني، بالإ�سافة اإىل 

توقيف �سخ�سني اآخرين، وحجز كمية 

من املخدرات قدر وزنها بـ3.8 غرام، 

هذا ومتكنت ذات امل�سلحة الأمنية، 

من توقيف 5 اأ�سخا�س وحجز 5 اأ�سلحة 

بي�ساء حمظورة، متمثلة يف �سكاكني 

من اأحجام واأنواع خمتلفة، بالإ�سافة 

اإىل توقيف 3 اأ�سخا�س مبحوث عنهم 

من قبل اجلهات الق�سائية، �سادرة 

حقهم اأوامر ق�سائية، واأ�سار البيان، 

اإىل اإن جميع املوقوفني اتخذت �سدهم 

الجراءات القانونية بالتن�سيق مع 

اجلهات الق�سائية.

 ...اأمن دائرة عني كر�صة 
يوقف �صخ�صني ويحجز 
مهلو�ش قر�ش   1200

متكنت فرقة ال�سرطة الق�سائية باأمن 

دائرة عني كر�سة لولية اأم البواقي 

من حجز كمية معتربة من املوؤثرات 

العقلية، وح�سب بيان خللية الإعالم، 

فقد قدرت الكمية بـ 1200 قر�س من 

نوع ريفوتريل، وجاءت العملية بعد اأن 

حت�سل عنا�سر ال�سرطة على معلومات 

تفيد بقيام �سخ�سني برتويج كمية من 

الأقرا�س املهلو�سة، وكانت الأقرا�س 

تروج على منت مركبة ليتم الرت�سد 

للم�ستبه فيهما بعد حتديد هويتهما 

وتوقيفهما اأين مت العثور على الكمية 

املحجوزة، وذكر البيان، اأن امل�ستبه 

فيهما يبلغان من العمر 40 و 45 �سنة 

اأجنز �سدهما ملفا جزائيا وتقدميهما 

اأمام اجلهة الق�سائية عن ق�سية حيازة 

اأقرا�س مهلو�سة.                        خ. �س

12 قنطار الكيف 6 بارونات خمدرات وحجز قرابة  توقيف 

ك�سفت ودمرت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، خالل 8 اأيام، واإثر عمليات بحث ومت�سيط 

بكل من تب�سة واملدية وال�سلف واجللفة 11 قنبلة تقليدية ال�سنع، فيما مت توقيف عن�سري 

دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورقلة وتلم�سان.

ا�ستهدفت عيادة طبية، املحل التجاري وم�سكن

توقيف اأفراد ع�صابة خمت�صة يف 
ال�صطو باأحياء �صطيف 

�سرق األب�سة واأفر�سة واأجهزة 

كهرومنزلية

فيه  م�صتبه  توقيف 
اأغرا�ش  ي�صرق  كان 

باإحدى  الطالبات 
اجلامعية الإقامات 

فيه  م�ستبها  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  اأوقفت 

املقيمات  بالبنات  اأغرا�س خا�سة  ب�سرقة عّدة  قام 

ُمغتنما  بالعا�سمة،  اجلامعية  الإقامات  باإحدى 

كانت  اأين  ال�سحي  اإجراءات احلجر  فر�سة تطبيق 

الإقامة فارغة.

ق�سية احلال عاجلتها م�سالح الأمن احل�سري الثاين 

بن عكنون على اإثر تلقي �سكوى ر�سمية من طرف 

مديرة اإقامة جامعية للبنات، مفادها تعّر�س غرف 

غيابهن  اأثناء  ال�سخ�سية  اأغرا�سهّن  ل�سرقة  البنات 

مّت  حيث  ال�سّحي،  احلجر  اإجراءات  تطبيق  ب�سبب 

واأدوات  كالألب�سة  ال�سخ�سية  اأغرا�سهن  �سرقت 

اأحد  اأّن  ال�سرطة  لعنا�سر  مفيدة  كهرومنزلية. 

اجلامعية  بالإقامة  الوظيفية  بال�سكنات  املقيمني 

كان ب�سدد بيع اأجهزة كهرومنزلية، كما اأّن الأخري 

اأ�سخا�س  �سيارة  اإدخال  عديدة  مّرات  يف  حاول 

غرباء لالإقامة غري اأّن املديرة رف�ست ذلك.

ال�سرطة  عنا�سر  با�سرت  املعطيات  هذه  اإثر  على 

توؤّكد  معلومات  ا�ستقاء  من  مّكنتها  التي  حتّرياتها 

وعلى  الق�سية،  يف  املذكور  فيه  امل�ستبه  �سلوع 

وكيل  ال�سّيد  عن  �سادر  منزله  بتفتي�س  اإذن  اإثر 

وا�سرتجاع  �سبط  مّت  اإقليميا  املخت�س  اجلمهورية 

�سّخان   )02( املتو�سط،  احلجم  من  ثالجات   )05(

طعام، خاّلط كهربائي، )03( مكرّبات �سوت �سّماعات 

بال�ستيكية،  خزانة  طاولة،  م�سباحي  كبرية،  اأذن 

اأفر�سة،   )Fantaisie(، )10( احللي  من  اأكيا�س   )10(

خمتلفة  يدوية  حقيبة   )11( فرا�س،  اأغطية   )10(

الأحجام، )10( م�ساحف، )12( قارورة عطر خا�ّس 

بالن�ساء، )15( قارورة غ�سول �سعر، مكواة، نّظارات 

�سم�سية، جمموعة من م�ساحيق التجميل.

الإجراءات  وا�ستكمال  فيه  امل�ستبه  توقيف  وبعد 

وكيل  اأمام  تقدميه  مّت  بها،  املعمول  القانونية 

بو�سعه  اأمر  اأين  اإقليميا  املخت�س  اجلمهورية 

احلب�س املوؤقت.

اأمين. ف

تفكيك  من  وجيز  زمني  ظرف  ويف  �سطيف  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 

حمام  مدينة  و�سط  تن�سط  املنازل،  �سرقة  حترتف  اإجرامية  ع�سابة 

ال�سخنة اأخر عملياتها ا�ستهدفت م�سكنا عائليا وعيادة طبية وكذا حمل 

الع�سابة  اأفراد  جميع  توقيف  من  ال�سرطة  قوات  متكنت  اأين  جتاري، 

البالغ عددهم 04 اأ�سخا�س مع ا�سرتجاع جميع امل�سروقات.

دائرة  لأمن  التابعة  الق�سائية  ال�سبطية  اأفراد  قبل  من  اأطرت  العملية 

لل�سرقة  تعر�سهم  بخ�سو�س  �سكاوى  تلقي  بعد  وجاءت  ال�سخنة،  حمام 

ليتم  املدينة،  و�سط  متواجدا  عائليا  م�سكنا  ا�ستهدفت  التي  تلك  اآخرها 

اأن  �ساأنها  من  كبرية  اأو  �سغرية  كل  ا�ستغالل  مع  معمقة  حتريات  اإطالق 

مت  والتي  املتوفرة  والقرائن  الأدلة  خا�سة  الفاعلني  حتديد  يف  ت�ساهم 

رفعها من م�سرح اجلرمية، ليتم حتديد هوية اأحد ال�سالعني يف الق�سية 

تلك  وحتى  ال�سرقة  لعملية  املدبر  الراأ�س  باأنه  ات�سح  حيث  توقيفه،  مع 

ليتم  التجاري،  املحل  وكذا  الطبية  العيادة  وا�ستهدفت  �سبقتها  التي 

قيا�سية،  جد  زمنية  مدة  يف  وتوقيفهم  �سركائه  جميع  هويات  حتديد 

ثقب  اآلة  هاما،  ماليا   مبلغا  �سملت  التي  امل�سروقات  كافة  ا�سرتجاع  مع 

واآلة قطع، رافعة كهربائية باهظة الثمن، وغريها من اأغرا�س اأخرى. 

اأعدت  القانونية،  ا�ستكمال كافة الإجراءات  الق�سائية وبعد  ال�سبطية 

اأ�سرار  جمعية  تكوين  تهمة  عن  الأربعة  املتورطني  �سد  جزائيا  ملفا 

الليل  بظرف  املقرتنة  بالت�سلق  وال�سرقة  لل�سرقات  الإعداد  بغر�س 

مللك  العمدي  بالتحطيم  متبوعة  م�سروقة  اأ�سياء  اإخفاء  مع  والتعدد 

اأمرت  التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  مبوجبه  قدموا  الغري، 

باإيداعهم جميعا موؤ�س�سة اإعادة الرتبية با�ستثناء ال�سخ�س الذي اقتنى 

تلك امل�سروقات والذي ا�ستفاد من ا�ستدعاء مبا�سر.                        اأمين. ف

وجاء يف بيان وزارة الدفاع الوطني اأنه يف 

اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، 

من  �سخمة  كمية  احلدود  حر�س  حجز 

و86,75  قناطري  بـ4  ُتقدر  املعالج  الكيف 

وتفتي�س  بحث  دورية  خالل  كيلوغرام، 

بولية  بورزڨ،  جننّي  منطقة  قرب 

م�سرتكة  مفرزة  حجزت  فيما  النعامة، 

ونيف،  ببني  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 

املادة  نف�س  من  اأخرى  كمية  ب�سار،  ولية 

تقدر بـ 3 قناطري.

للجي�س  مفارز  اأوقفت  مت�سل،  �سياق  يف 

الوطني  الدرك  وم�سالح  ال�سعبي  الوطني 

خالل  ال�سواحل،  وحر�س  احلدود  وحر�س 

عمليات متفرقة بكل من تلم�سان والنعامة 

 6 وب�سار،  وبجاية  وغليزان  ووهران 

و13  قناطري   4 وحجزت  خمدرات  جتار 

حني  يف  املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما 

للجي�س  اأخرى  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت 

الوطني ال�سعبي بكل من وهران و�سكيكدة 

والوادي  وورقلة  وب�سكرة  و�سطيف  وميلة 

75414 قر�س مهلو�س  17 �سخ�سا وحجزت 
و6,4 اأطنان من مادة التبغ و36960 حزمة 

من  وحدة  و1344  النارية  الألعاب  من 

حرا�س  �سبط  كما  امل�سروبات.  خمتلف 

املرجان  ل�سيد  اأجهزة   5 ال�سواحل 

بطريقة غري �سرعية و18 كيلوغرام من 

املرجان بكل من القالة وعنابة.

وعني  مترنا�ست  وليات  من  كل  ويف 

وتندوف  خمتار  باجي  وبرج  قزام 

اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�س  وجانت، 

وحجزت  اأ�سخا�س   103 ال�سعبي  الوطني 

الدفع  رباعية  مركبة   26 �ساحنتني، 

�سغط،  مطرقة   49 كهربائيا،  مولدا  و78 

كي�سا   90 املعادن  عن  ك�سف  اأجهزة   6
و4,5  الذهب  وخام  احلجارة  خليط  من 

مرت  و36   TNT مادة  من  كيلوغرام 

اأخرى  ومعدات  ال�ساعق  الفتيل  من 

التنقيب  عمليات  يف  ت�ستعمل  خمتلفة 

غري امل�سروع عن الذهب، بالإ�سافة اإىل 

طن  و15  الغذائية  املواد  من  طن   16,45
للتهريب،  املوجهة  ال�سمنت  مادة  من 

بـ  ُتقدر  الوقود  من  كميات  حجز  مّت  فيما 

اأهرا�س  و�سوق  تب�سة  من  بكل  لرت   20256
والطارف ومترنا�ست.

ال�سواحل  حر�س  متّكن  اآخر،  جانب  ومن 

اإحباط  من  الوطني  الدرك  وم�سالح 

 172 واإنقاذ  �سرعية  غري  هجرة  حماولت 

تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا  �سخ�سا 

وتلم�سان  ووهران  ال�سلف  من  بكل  ال�سنع 

وجيجل وعنابة والطارف، فيما مت توقيف 

45 مهاجر غري �سرعي من جن�سيات خمتلفة 
بكل من تلم�سان وغرداية واأدرار.

م. ن

تهنئة
ي�سر العاملني يف جريدة »الرائد« وعلى راأ�سهم م�سوؤول هيئة الن�سر 

حياة �سرتاح اأن يتقدموا باأحر التهاين واأزكى الأماين للزميل عبد 

الروؤوف حمو�س من ق�سم الإعالم والت�سال مبوؤ�س�سة »ات�سالت 

اجلزائر« بعد اأن اأنعم اهلل عليه بقدوم ويل العهد الثاين الذي اختار له 

من الأ�سماء »حممد �سالح«، وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة نهنئ الأخ عبد 

الروؤوف وحرمه امل�سون، �سائلني اهلل عز وجل اأن يجعل املولود قرة عني 

والديه الكرميني، واأن يبارك لهما فيه، واأن ميتعه اهلل مبوفور ال�سحة 

وال�سعادة... بورك لكم يف املوهوب و�سكرمت الواهب ورزقتم بره.
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