لو ¤من كورونا
لربعة ا أ
لشسعر ا أ
خÓل ا أ

النفايات السصتشصفائية اŸلوثة ارتفعت بـ  ‘ 30اŸائة

يوميــــــــة إخباريــــة
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الثمن  10دج

كشسف مدير الوكالة الوطنية للنفايات كمال ومان عن زيادة ‘ النفايات السستشسفائية ،منذ بداية وباء
لو ¤من العام ا◊ا‹ ،موضسحا أان ““هذه
لربعة أاشسهر ا أ
فÒوسس كورونا ،بنسسبة  ‘ 30اŸائة ،خÓل ا أ
الزيادة تتعلق بشسكل رئيسسي بالنفايات الطبية ““التي يحتمل أان تكون ملوثة““ ،مثل القفازات ،والكمامات،
لخرى (تشسريحية وسسامة) غÒ
لدوات ا◊ادة والقاطعة““ ،وأان أانواع النفايات ا أ
والضسمادات ،وا◊قن ،وا أ
معنية حقيقة بهذه الزيادة .وحسسب ومان““ ،من اŸؤوكد أان هناك زيادة أاخرى ‘ نفايات اŸسستشسفيات،
لصسابة بفÒوسس كورونا““،
لشسهر الثÓثة اŸاضسية ،خاصسة جوان وجويلية ،مع الزيادة الكبÒة ‘ ا إ
خÓل ا أ
مؤوكدا أانه ل Áكن –ديد نسسبتها الفعلية حتى يفرغ من جمع البيانات التي أاجرتها الوكالة مع الهياكل
السستشسفائية.
صس 03

اŸوقع ا إ
للكÎوhttp://journal-elhourria.com : Ê

بعد أايام من اŸعاناة لأصسحاب
ا◊سسابات الÈيدية

 614إاصسابة جديدة و 12وفاة ‘  24سساعة

ا÷زائر تقÎب من
 30أالف إاصصابة بكورونا
لخÒة 614 ،إاصسابة جديدة بفÒوسس
سسجلت ا÷زائر ،خÓل الـ  24سساعة ا أ
كورونا اŸسستجد ““كوفيد  ،““19مقÎبة بذلك من عتبة  30أالف إاصسابة منذ
لخÒة  12وفاة جديدة بالوباء ،لÒتفع
ظهور الوباء .كما سسجلت الـ  24سساعة ا أ

للكÎوquotidienelhourria@hotmail.com :Ê
الÈيد ا إ

ا◊كومة تصصدر
تعليمات لتوفÒ
السصيولة النقدية

إاجما‹ الوفيات إا ¤وفاة  .1186باŸقابل ،أاعلن الناطق باسسم اللجنة العلمية
Ÿتابعة فÒوسس كورونا ورصسد انتشساره الدكتور جمال فورار عن تسسجيل 359
لجما‹ إا 19592 ¤حالة تعا‘.
حالة شسفاء جديدة رفعت العدد ا إ
لول ،عبد العزيز جراد ،أاول أامسس
ترأاسس الوزير ا أ
ال ˘ث ˘Óث ˘اء› ،لسس˘ا وزاري˘ا مشسÎك˘ا خصسصس ل˘دراسس˘ة
وضسعية وفرة السسيولة ‘ الشسبكة الÈيدية أامام طلب
ال˘ ˘زب˘ ˘ائ ˘ن ال ˘ذي Áارسس ع Èأاصس ˘ح ˘اب ا◊سس ˘اب ˘ات
الÈيدية ا÷ارية ،وعددهم  22مليون.
صس 02

دعا إا ¤اسستعجال صسياغة توافقية
لÓنتقال السسياسسي

«حمسس”” تطالب Ãراجعة
إاسصÎاتيجية التعامل مع
األزمة الصصحية
صس 03
بعد  24سساعة من توقيفهم

اإلفراج عن الصصحفي
منصصف آايت قاسصي
واıرج واŸصصور

صس 16

ائتÓف الكرامة يقرر مقاطعة
ا÷لسسة

قيادي بحركة النهضصة:
أاموال إاماراتية توزع على نواب
لسصحب الثقة من الغنوشصي

‘ اجتماع غاب عنها رئيسس الرابطة مدوار

الفاف ترسصم شصباب بلوزداد بطÓ
Ÿوسصم اسصتثنائي

بشسكل مباغت فاجأا الوسسط الكروي .اسستقر
خيار اŸكتب الفدرا‹ على اÿيار الثالث
ال ˘ذي Áن ˘ح ال ˘ل ˘قب ل ˘لشس ˘ب˘اب والصس˘ع˘ود لـ 4
أان ˘دي ˘ة م ˘ع ال ˘غ ˘اء السس˘ق˘وط .و ه˘ي ق˘رارات
ارŒالية وغ Òمسسؤوولة اعتمدت فيها الفاف
على كسسب رضساء أاطراف بدل خدمة كرة
ال ˘ق ˘دم ال ˘ت ˘ي ت ˘ع ˘ت ˘م ˘د ع˘ل˘ى روح اŸن˘افسس˘ة
الشس˘ري˘ف˘ة .ورسّس˘م اŸك˘تب ال˘ف˘ي˘درا‹ ال˘تابع
–Óاد ا÷زائري لكرة القدم ‘ إاجتماعه
ل إ
لرب ˘ع ˘اء صس˘ع˘ود  4أان˘دي˘ة م˘ن ال˘قسسم
أامسس ا أ
لول م˘ ˘ ˘ع إال˘ ˘ ˘غ˘ ˘ ˘اء
ال ˘ ˘ ˘ث ˘ ˘ ˘ا Êإا ¤اÎÙف ا أ
السس˘ ˘ق˘ ˘وط ،ع˘ ˘ل ˘م ˘ا أان ˘ه ‘ ح ˘ال اسس ˘ت ˘م ˘رار
اŸن ˘افسس ˘ة ال ˘ت˘ي  ⁄ي˘ت˘ب˘ق م˘ن˘ه˘ا سس˘وى بضس˘ع

لم˘ك˘ان ف˘رز ن˘ت˘ائ˘ج نهائية
م˘ق˘اب˘Óت ك˘ان ب˘ا إ
ﬂت˘ل˘ف˘ة سس˘وى ب˘ال˘نسس˘ب˘ة لصس˘احب ال˘لقب ‘
لول الذي تتنافسس عليه عدة
بطولة القسسم ا أ
أاندية أاو بالنسسبة للفرق التي اسستفادت بقرار
لول الذي
من الصسعود إا ¤حظÒة القسسم ا أ
سسيصسبح ‘ اŸوسسم القادم ب  20فريقا.
وع ˘ل ˘ل اŸك˘تب ال˘ف˘ي˘درا‹ ب˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق اÿي˘ار
لسستشسارة اŸكتوبة اŸوجهة إا¤
الثالث من ا إ
أاعضس ˘اء ا÷م ˘ع ˘ي ˘ة ال ˘ع ˘ام˘ة م˘ن أاج˘ل إاي˘ج˘اد
لن˘ه˘اء اŸوسس˘م ال˘ك˘روي
الصس˘ي˘غ˘ة اŸن˘اسس˘ب˘ة إ
ا◊ا‹ ،دون أامكانية التحقق من جدية هذه
السستشسارة و شسفافيتها.

صس 16

جنوب لبنان..

بÒوت تقرر تقد Ëشصكوى دولية
و الكيان الصصهيو Êيعلن جاهزيته
لكل السصيناريوهات
صس  08ــ 09
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لصسحاب ا◊سسابات الÈيدية
بعد أايام من اŸعاناة أ

ا◊كومة تصصدر تعليمات لتوف Òالسصيولة النقدية
لول ،عبد العزيز جراد ،أاول أامسس الثÓثاء› ،لسسا وزاريا مشسÎكا خصسصس لدراسسة وضسعية وفرة السسيولة ‘ الشسبكة
ترأاسس الوزير ا أ
الÈيدية أامام طلب الزبائن الذي Áارسس ع Èأاصسحاب ا◊سسابات الÈيدية ا÷ارية ،وعددهم  22مليون.

سصوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع
شصركة سصيبسصا اإلسصبانية
وق˘ ˘عت سس˘ ˘ون˘ ˘اط˘ ˘راك وشس ˘ري ˘ك ˘ه ˘ا سس ˘ي ˘بسس ˘ا أامسس
لربعاء ،مذكرة تفاهم لبحث إامكانيات السستثمار
اأ
اŸشسÎك ‘ ›الت اسستكشساف وتطوير إانتاج
اÙروقات ‘ ا÷زائر وعلى الصسعيد الدو‹.
سسيسسمح توقيع هذه اŸذكرة أايضًسا لسسوناطراك
وسس˘ي˘بسس˘ا ب˘ت˘ع˘زي˘ز شس˘راك˘ت˘ه˘م˘ا ا◊ال˘ي˘ة ،م˘ن خÓل
البحث عن فرصس تعاون جديدة ،حسسب ما أافاد به
بيان للشسركة .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان إابرام هذه
اŸذكرة يؤوكد على رغبة سسوناطراك ‘ تعزيز
سسياسسة الشسراكة ،خاصسة ‘ إاطار العمل بتدابÒ
قانون أانشسطة اÙروقات ،الهادفة ،أايضسا ،إا¤
زيادة احتياطاتنا من اÙروقات ورفع مسستويات
إانتاجها.
ق .إا

فرق ميدانية لتفادي التذبذب ‘
توزيع اŸياه يومي العيد
أاع ˘ل ˘ن وزي ˘ر اŸوارد اŸائ˘ي˘ة ،أارزق˘ي ب˘راق˘ي ،ع˘ن
Œنيد فرق ميدانية للتدخل يومي العيد لتفادي
التذبذب ‘ توزيع اŸياه ،ولسسيما كمية اسستهÓك
اŸياه خÓل هذه الفÎة كبÒة .وأاكد براقي على
ه ˘امشس زي ˘ارت ˘ه Ùط ˘ة م ˘ع ˘ا÷ة اŸي˘اه ب˘ب˘ودواو
ولية بومرداسس ،أان كمية اŸياه التي تسستهلك ‘
ليام العادية تسستهلك يوم العيد ‘ 5
 24سساعة ‘ ا أ
سساعات فقط ،مضسيفا  «:ل يوجد قطع للماء وإا‰ا
لحياء اŸتواجدة ‘
اÿزانات تفرغ خاصسة ‘ ا أ
اŸناطق العليا““ .و‘ سسياق أاخر ذكر اŸتحدث أانه
م ˘ن  ⁄يسس˘ت˘ط˘ع تسس˘دي˘د ف˘ات˘ورة اسس˘ت˘ه˘Óك اŸي˘اه
خÓل الوباء بإامكانه تسسديدها لحقا ول ينقطع
ع˘ن˘ه اŸاء ،ل˘يسس˘ت˘درك ب˘ق˘ول˘ه«:ل˘ك˘ن م˘ن يسس˘ت˘ط˘يع
لن˘ه أافضس˘ل ل˘ه ح˘ت˘ى ل
تسس ˘دي ˘ده˘ا ،ف˘ل˘ي˘ف˘ع˘ل ذلك أ
تÎاكم عليه الديون““.
ق .إا

تفاديا لنتقال عدوى فÒوسس
(كوفيد.)19-

وحسسب ما اأورده بيان Ÿصسالح الوزير الأول ،فاإن
اŸب ˘ل˘غ الإج˘م˘ا‹ ل˘ع˘م˘ل˘ي˘ات سس˘حب الأم˘وال م˘ن
مكاتب بريد ا÷زائر يبلغ نحو  400مليار دينار
كمبلغ متوسسط ‘ الشسهر.
واأوضسح البيان اأنه ““فضس Óعن ذلك ،فاإن الأزمة
الصسحية اŸرتبطة بفÒوسس كورونا ،قد ترتبت
ع˘ن˘ه˘ا صس˘ع˘وب˘ات اإضس˘اف˘ي˘ة ن˘اج˘م˘ة ع˘ن ال˘ق˘واع˘د
ا÷دي ˘دة ل ˘ت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م ال ˘ع ˘م ˘ل ،واحÎام ال ˘ت˘ب˘اع˘د
ا÷سس ˘دي وال ˘ول ˘وج اإ ¤م ˘ك ˘اتب الÈي˘د واإ ¤ك˘ل
ذلك ،يضساف اأيضسا غياب جزء من الـمسستخدمÚ
من النسساء اللواتي يتكفلن بحضسانة اأطفالهن،
وك˘ ˘ ˘ذا الـمسس˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘دم Úضس ˘ ˘ح ˘ ˘اي ˘ ˘ا ال ˘ ˘ع ˘ ˘دوى
بكوفيد.““19-
وشس ˘دد اŸصس ˘در ع ˘ل ˘ى اأن˘ه ““يسس˘ت˘ن˘ت˘ج اأن ال˘وضس˘ع

الراهن ل ُيطرح من حيث توفر السسيولة ،بل هو
بالأحرى نتيجة ظرف جد خاصس مرتبط باآثار
ال˘وضس˘ع˘ي˘ة الصس˘ح˘ي˘ة ال˘ت˘ي تسس˘ب˘بت ‘ ك˘بح عجلة
القتصساد مع كل ما يÎتب عن ذلك من عواقب
على تداول السسيولة واسستعادتها““.
ومن اأجل مواجهة هذا الوضسع وا◊د من اأثره،
اأسس˘ ˘دى ال˘ ˘وزي˘ ˘ر الأول ت˘ ˘ع ˘ل ˘ي ˘م ˘ات اإ ¤ال ˘دوائ ˘ر
ال˘وزاري˘ة واŸصس˘ال˘ح اŸع˘ن˘ي˘ة ت˘ت˘م˘ث˘ل ‘ ضسرورة
““السسهر على “ديد دفع الرواتب واŸعاشسات
واŸسس ˘اع ˘دات الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة ل˘ل˘دول˘ة ع˘ل˘ى ط˘ول
الشسهر كله ،وتكييف مواقيت عمل مكاتب الÈيد
وف ˘ق ال ˘ط ˘لب اŸع Èع ˘ن ˘ه ،ت ˘وسس ˘ي ˘ع ال ˘ول˘وج اإ¤
الشس ˘ب ˘اب˘يك الآل˘ي˘ة ل˘ل˘ب˘ن˘وك م˘ن خ˘Óل ال˘ت˘ع˘ج˘ي˘ل
بتنفيذ التشسغيل البيني لÓأنظمة النقدية لÈيد

ا÷زائر والبنوك ،مع ضسرورة اإشسراك الولة ‘
الإشس˘ ˘راف ع˘ ˘ل˘ ˘ى ح ˘رك ˘ات الأم ˘وال ،م ˘ن خ ˘Óل
ضسمان مرافقتها ،ب Úالوكالت التي تتوفر على
فوائضس وتلك التي تعا Êعجزا ‘ السسيولة““.
ك ˘م ˘ا ط ˘الب ال˘وزي˘ر الأول ““ب˘ال˘ت˘ع˘ج˘ي˘ل ب˘اŸسس˘ار
ال˘ك˘ف˘ي˘ل ب˘السس˘م˘اح ل˘ل˘ب˘ن˘وك واŸوؤسسسس˘ات اŸالية
بدفع ما تتوفر عليه من فائضس ‘ الأموال اإ¤
مكاتب الÈيد واأخÒا تشسجيع ا÷هات الفاعلة
‘ اÛتمع اŸد Êعلى تقد ËاŸسساعدة ‘
ت ˘ن˘ظ˘ي˘م ط˘واب Òالن˘ت˘ظ˘ار خ˘ارج م˘ك˘اتب الÈي˘د
وف ˘رضس ت˘ط˘ب˘ي˘ق ق˘واع˘د ال˘ت˘ب˘اع˘د ا÷سس˘دي م˘ن
خ˘ ˘Óل السس˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ان˘ ˘ة Ãصس ˘ال ˘ح الأم ˘ن اÛن ˘دة
باسستمرار من اأجل اأمن Ÿواطن.““Ú

ق .و

بريد ا÷زائر -بنك ا÷زائر

جهاز التنسصيق كفيل بضصمان وفرة معتÈة للسصيولة

اأع ˘ل˘ن اŸدي˘ر ال˘ع˘ام لÈي˘د ا÷زائ˘ر
عبد الكر Ëدحما Êاأمسس الأربعاء
اأن جهاز التنسسيق ب Úبنك ا÷زائر
وبريد ا÷زائر كفيل بضسمان وفرة
م ˘ع ˘تÈة ل ˘لسس ˘ي ˘ول˘ة الضس˘روري˘ة ع˘ل˘ى
مسستوى مكاتب الÈيد.
‘ مداخلة له على اأمواج الإذاعة
ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ،صس ˘رح دح ˘م˘ا Êاأن ه˘ذا
ا÷هاز مكن بريد ا÷زائر من رصسد
خÓل شسهر يونيو فقط مبلغ 285
م ˘ل ˘ي ˘ار دج ع ˘ل ˘ى مسس ˘ت˘وى شس˘ب˘اب˘يك
السس ˘حب ب ˘ال ˘ف ˘روع ال ˘ت ˘اب ˘ع ˘ة ل ˘ب ˘نك
ا÷زائ˘ر وك˘ذا ت˘ع˘ب˘ئ˘ة ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى
ع ˘م˘ل˘ي˘ات السس˘حب وال˘دف˘ع Ãك˘اتب
الÈيد قيمة  91مليار دج.
كما اأردف قائ““ Óمنذ مطلع السسنة،
سسحب بريد ا÷زائر  1742مليار دج
لدى بنك ا÷زائر و“كن من رصسد
اأك Ìمن  693مليار دج اإ ¤غاية 20
ج ˘وي ˘ل˘ي˘ة م˘ن ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘دف˘ع ع˘ل˘ى
مسستوى مكاتب الÈيد ،مشسÒا اإ¤
اأنه ““” توف Òكافة الإمكانيات من
اأجل رصسد اأك Èقيمة من السسيولة
النقدية لتلبية حاجيات اŸواطنÚ
عشسية عيد الأضسحى““.
وب˘ ˘خصس˘ ˘وصس الإج ˘راءات اŸت ˘خ ˘ذة

◊ل مشسكل السسيولة ،تطرق السسيد
دحما Êاإ ¤اإمكانية القيام بعمليات
سسحب ع Èالشسبابيك الآلية التابعة
لÈيد ا÷زائر وللبنوك حيث قال
““ي ˘ت˘وف˘ر ب˘ري˘د ا÷زائ˘ر ح˘ال˘ي˘ا ع˘ل˘ى
 1400شس ˘ب ˘اك اآ‹ ب ˘ن ˘ك˘ي ع˘ل˘م˘ا اأن
ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ات السس˘حب ال˘ت˘ي ي˘ق˘وم ب˘ه˘ا
زب ˘ ˘ائ˘ ˘ن ب˘ ˘ري˘ ˘د ا÷زائ˘ ˘ر ع Èه˘ ˘ذه
الشسبابيك والبنوك ل تتعدى ‘ 10
اŸائة .
وقد اأوضسح اŸسسوؤول اأن زبائن بريد
ا÷زائر اŸزودين بالبطاقة النقدية
““ال˘ ˘ذه ˘ب ˘ي ˘ة““ وع ˘دده ˘م  6مÓيÚ
باإمكانهم الشسروع ‘ عمليات سسحب
ع˘ ˘ل˘ ˘ى مسس˘ ˘ت ˘وى الشس ˘ب ˘اب ˘يك الآل ˘ي ˘ة
للبنوك عندما يسسجل اضسطراب ‘
السسيولة على مسستوى شسبكة الÈيد.
‘ هذا الشساأن اأكد اŸتدخل اأن ““
اسس˘ت˘ع˘م˘ال الشس˘ب˘ابيك الآلية لÓأوراق
ال ˘ن ˘ق ˘دي ˘ة ال ˘ت ˘اب ˘ع ˘ة لÈي˘د ا÷زائ˘ر
وللبنوك التي ” تشسغيلها منذ يناير
 2020ق˘ ˘د سس˘ ˘م ˘ح ل ˘زب ˘ائ ˘ن ب ˘ري ˘د
ا÷زائر بسسحب خÓل شسهر يونيو
فقط مبلغ  8مÓي Òدج على مسستوى
الشسبابيك الآلية البنكية ““.
واأك˘د اŸسس˘وؤول اأن ت˘رق˘ي˘ة ال˘وسس˘ائ˘ل

الإل˘ ˘كÎون˘ ˘ي ˘ة ل ˘ل ˘دف ˘ع ت ˘ب ˘ق ˘ى ا◊ل
اŸناسسب Ÿواجهة مشساكل السسيولة
بشسكل نهائي.
وذكر ““انه من ب Úالإجراءات التي
ات ˘خ ˘ذت ˘ه ˘ا السس ˘ل ˘ط ˘ات ال ˘ع˘م˘وم˘ي˘ة،
ع˘ ˘م˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ات ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘اون وال ˘ت ˘اآزر بÚ
الوليات التي تعرف سسواء فائضسا اأو
عجزا ‘ السسيولة““ ،مضسيفا اأن ““هذا
الإجراء الذي ” اتخاذه بالتشساور
مع بنك ا÷زائر قد مكن من “وين
ع ˘ ˘دد ك ˘ ˘ب Òم ˘ ˘ن م ˘ ˘ك ˘ ˘اتب الÈي ˘ ˘د
ب ˘السس ˘ي ˘ول ˘ة ‘ ال ˘ع ˘دي˘د م˘ن ولي˘ات
الوطن““.

اتخاذ إاجراءات لفائدة
اŸتقاعدين لتجنب التوافد
الكبÒ

واأكد السسيد دحما Êان هناك حاليا
‘ ا÷زائ ˘ ˘ر اأزي ˘ ˘د م˘ ˘ن ث˘ ˘Óث˘ ˘ة ()3
م ˘Óي Úم ˘ت˘ق˘اع˘د ل˘دي˘ه˘م حسس˘اب˘ات
جارية بريدية.
واأوضسح ذات اŸسسوؤول ان ““اإجراءات
قد اتخذت ‘ صسالح هذه الفئة من
الزبائن لتجنب التوافد الكب Òعلى
مكاتب الÈيد وتتعلق خاصسة بوضسع

ن˘ظ˘ام ال˘وك˘ال˘ة السس˘ت˘ث˘ن˘ائ˘ي˘ة (ق˘اب˘لة
ل˘ ˘ل ˘ت ˘ح ˘م ˘ي ˘ل) وال ˘ذي Áك ˘ن اأق ˘ارب
الأشس˘ ˘خ˘ ˘اصس اŸسس ˘ن Úم ˘ن ال ˘ق ˘ي ˘ام
بعمليات السسحب ‘ مكانهم““.
«كما وضسعت رزنامة جديدة لتمديد
فÎة دف˘ ˘ع م ˘ن ˘ح ال ˘ت ˘ق ˘اع ˘د واŸن ˘ح
الأخرى التي كانت “تد على ثÓثة
اأيام لتصسبح  10اأيام““ .واأكد ان هذه
الإج ˘راءات دخ ˘لت ح ˘ي ˘ز ال ˘ت ˘ن ˘ف˘ي˘ذ
خ ˘Óل شس ˘ه ˘ر ج ˘وي ˘ل ˘ي˘ة وم˘ك˘نت م˘ن
تخفيضس منحنى توافد اŸتقاعدين
على مسستوى مكاتب الÈيد .وتتوفر
موؤسسسسة بريد ا÷زائر حاليا على
 4.050م˘ ˘ك˘ ˘تب ب˘ ˘ري˘ ˘د ع ÈالÎاب
ال ˘وط˘ن˘ي وع˘ل˘ى  27م˘ل˘ي˘ون حسساب
ب˘ ˘ري˘ ˘دي ج˘ ˘اري م ˘ن ˘ه ˘ا  22مليون
حسس˘ ˘اب ˘ات ن ˘اشس ˘ط ˘ة .وك ˘ان ال ˘وزي ˘ر
الأول ،السسيد عبد العزيز جراد ،قد
تراأسس اأول اأمسس الثÓثاء› ،لسسا
وزاري ˘ ˘ا مشسÎك˘ ˘ا خصسصس ل˘ ˘دراسس˘ ˘ة
وضس ˘ع˘ي˘ة وف˘رة السس˘ي˘ول˘ة ‘ الشس˘ب˘ك˘ة
الÈي˘ ˘دي˘ ˘ة اأم˘ ˘ام الضس ˘غ ˘ط ‘ ط ˘لب
ال˘ ˘زب ˘ائ ˘ن ال ˘ذي Áارسس ˘ه اأصس ˘ح ˘اب
ا◊سس˘ ˘ ˘اب ˘ ˘ات الÈي ˘ ˘دي ˘ ˘ة ا÷اري ˘ ˘ة،
وعددهم  22مليون.
ق .و

اŸديرية العامة للحماية اŸدنية
تدعو إا ¤ا◊ذر أاثناء اسصتعمال
أادوات النحر
دعت اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ‘ ،بيان
لربعاء ،إا ¤التحلي با◊يطة وا◊ذر
لها أامسس ا أ
لضسحية
لدوات اÿاصسة بنحر ا أ
أاثناء اسستعمال ا أ
لضس˘ ˘ح ˘ى ح ˘ف ˘اظ ˘ا ع ˘ل ˘ى سس ˘Óم ˘ة
خ˘ ˘Óل ع˘ ˘ي˘ ˘د ا أ
اŸواط ˘ ˘ن Úوت˘ ˘ف˘ ˘ادي˘ ˘ا لن˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ال ع˘ ˘دوى فÒوسس
(كوفيد.)19-
لضس˘ح˘ى و«‘ ظ˘ل
ف ˘ت ˘حسس ˘ب ˘ا ل ˘Óح ˘ت ˘ف ˘ال ب˘ع˘ي˘د ا أ
ال˘ظ˘روف السس˘ت˘ث˘ن˘ائ˘ي˘ة اŸت˘ع˘ل˘ق˘ة بجائحة كورونا
وللحد والتقليل من ضسحايا اسستعمال أادوات نحر
لضس ˘ح ˘ي ˘ة وك ˘ذا ال ˘وق ˘اي ˘ة م ˘ن ال ˘فÒوسس ،ت ˘دع˘و
اأ
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية كافة اŸواطنÚ
إا ¤ال ˘ت ˘ح ˘ل ˘ي ب ˘ا◊ي ˘ط ˘ة وا◊ذر بسس ˘بب خ ˘ط ˘ورة
لدوات وكذا تفاديا
السستعمال غ Òالعق ÊÓلهذه ا أ
لتلقي أاو نقل العدوى““.
ل˘ه˘ذا ال˘غ˘رضس ،ذك˘رت اŸدي˘ري˘ة ال˘ع˘ام˘ة ل˘ل˘ح˘ماية
اŸدنية بأانه يتع Úالتقيد بجملة من التعليمات
لم ˘ن ˘ي ˘ة كـ«احÎام ال ˘ت ˘ب ˘اع ˘د ا÷سس ˘دي وت ˘ف ˘ادي
اأ
لضس˘ح˘ي˘ة م˘ع ت˘ط˘هÒ
ال ˘ت ˘ج ˘م ˘ع˘ات ال˘ك˘ثÒة ح˘ول ا أ
وت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘ف م ˘ك˘ان ال˘ذب˘ح ق˘ب˘ل وب˘ع˘د الن˘ت˘ه˘اء م˘ن
العملية““.
كما يتوجب أايضسا ““لبسس القناع الواقي (الكمامة)
إاجباريا ،مع ضسرورة اسستعمال القفازات وتفادي
لضس ˘ح ˘ي ˘ة ع ˘ن ط ˘ري ˘ق ال˘ف˘م ب˘ل اسس˘ت˘ع˘م˘ال
ن ˘ف ˘خ ا أ
اŸضسخة الهوائية اليدوية بدل ذلك““ ،يضساف إا¤
كل ذلك ““القيام بتعقيم أادوات اŸسستعملة قبل،
أاث ˘ن ˘اء وب ˘ع ˘د الن ˘ت ˘ه˘اء م˘ن ال˘ن˘ح˘ر““ و«ع˘دم ت˘ب˘ادل
لشسخاصس““.
لدوات اŸسستعملة ب Úا أ
اأ
لطار ،نبهت اŸديرية العامة للحماية
و‘ ذات ا إ
اŸدنية إا““ ¤ضسرورة غسسل اليدين بانتظام وتفادي
لنف والفم““ و«عدم وضسع وترك
Ÿسس الوجه وا أ
لرضس““ ،عÓوة على
آالت شسحذ السسكاك Úعلى ا أ
““م ˘راق ˘ب ˘ة م ˘دة صس ˘Óح ˘ي ˘ة م˘ن˘ظ˘م ال˘غ˘از وأان˘اب˘يب
لج˘ه˘زة ال˘ط˘ه˘ي ال˘ت˘ي ي˘جب أان ي˘ق˘تصس˘ر
ت ˘وصس˘ي˘ل˘ه أ
تشسغيلها على الكبار فقط““ ،يضسيف اŸصسدر ذاته.
لب ˘ق ˘اء ع ˘ل˘ى أاج˘ه˘زة
و‘ السس ˘ي ˘اق ذات ˘ه““ ،ي ˘ت ˘ع Úا إ
لثاث والسستائر Ÿنع نشسوب
الطهي بعيدا عن ا أ
ا◊رائق““مع ““عدم القيام بعملية الشسواء داخل أاو
لماكن اŸهيأاة لذلك““.
بالقرب من الغابات بل ‘ ا أ
و‘ حالة وقوع أاي حادث أاو حريق ،تدعو ذات
لخضسرين ()1021
ا÷هة إا ¤التصسال بالرقم Úا أ
أاو( )14م˘ ˘ع –دي˘ ˘د ط˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ع˘ ˘ة ا◊ادث وال ˘ع ˘ن ˘وان
بالتدقيق.
ق .إا
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Ãبادرة من وزارة التضسامن

إاطÓق مبادرات Ÿرافقة ””ا÷يشس األبيضس”” نفسصانيا
Óطباء وأاخرى
لسسرة وقضسايا اŸرأاة كوثر كريكو عن إاطÓق مبادرات نفسسانية مرافقة ل أ
أاعلنت وزيرة التضسامن الوطني وا أ
لسسرية واŸسسن.Ú
لÓسستشسارات ا أ

لضسحى
عشسية عيد ا أ

وا‹ األغواط Áنع زيارة اŸقابر
بآافلو
لغ˘ ˘واط أانسس ق˘ ˘رارا Áن˘ ˘ع
أاصس ˘ ˘در وا‹ ولي ˘ ˘ة ا أ
اŸواطن Úمن زيارة اŸقابر على مسستوى تراب
لضسحى ،وهذا ‘ إاطار
بلدية أافلو Ãناسسبة عيد ا أ
لجراءات اŸتخذة للحّد من تفشسي وباء كورونا.
اإ
وين ّصس القرار الذي وقعه الوا‹  ،على منع زيارة
اŸق˘اب˘ر اŸف˘ت˘وح˘ة م˘ن˘ه˘ا أاو اŸغ˘ل˘ق˘ة اŸتواجدة
ع˘ل˘ى مسس˘ت˘وى إاق˘ل˘ي˘م ب˘ل˘دي˘ة أاف˘ل˘و Ãن˘اسس˘ب˘ة ع˘ي˘د
لضسحى اŸبارك.
اأ
ق.و

دعا إا ¤اسستعجال صسياغة توافقية
لÓنتقال السسياسسي

«حمسس”” تطالب Ãراجعة
إاسصÎاتيجية التعامل مع الأزمة
الصصحية

Óذاع ˘ة ا÷زائ ˘ري ˘ة ،أان
وأاوضس ˘حت ال ˘وزي ˘رة ك ˘ري ˘ك ˘و ل ˘ إ
لط˘ب˘اء ال˘ن˘فسس˘ان˘يÚ
دائ ˘رت ˘ه ˘ا ال ˘وزاري ˘ة ق˘ررت إاي˘ف˘اد ا أ
اŸت˘ ˘واج˘ ˘دي˘ ˘ن ع˘ ˘ل˘ ˘ى مسس˘ ˘ت ˘وى  275خ ˘ل˘ي˘ة ج˘واري˘ة
ل˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘ؤوسسسس˘ ˘ات السس ˘تشس ˘ف ˘ائ ˘ي ˘ة وم ˘دي ˘ري ˘ات الصس ˘ح ˘ة
Ÿرافقتهم نفسسيا جراء ابتعادهم عن منازلهم طيلة
أاشسهر وذلك تقديرا للجهد الكب Òالذي يبذله ““ا÷يشس
لبيضس““ .
اأ
لط ˘ب ˘اء ح ˘ددت خ ˘Óل
وأاشس˘ ˘ارت إا ¤أان زي ˘ارة ه ˘ؤولء ا أ
فÎات ال˘راح˘ة ل˘Óسس˘ت˘م˘اع إال˘ي˘ه˘م ولنشس˘غ˘التهم ،وذلك
باŸوازاة مع إاطÓق تطبيق إالكÎو– Êت مسسمى ““
لبيضس يسستشس ““Òيسسمح Ÿسستخدمي الصسحة
““ا÷يشس ا أ

لخصس˘ائ˘ي Úال˘ن˘فسس˘ان˘يŸ Úراف˘ق˘ت˘ه˘م
ب ˘ال ˘ت ˘واصس˘ل م˘ع ا أ
نفسسيا ‘ حال عدم قدرتهم على التواصسل مباشسرة على
مسستوى مواقع عملهم مضسيفة أانها –رصس على متابعة
لخذ بع Úالعتبار بنتائج اسستشساراتهم.
هذه العملية وا أ
وتعد هذه اŸبادرة حسسب كريكو ،ثالث تطبيق تطلقه
وزارة التضسامن للتواصسل مع ﬂتلف فئات اÛتمع،
خصس ˘وصس˘ا ال˘هشس˘ة م˘ن˘ه˘ا ،وذلك ب˘ع˘د ال˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق اÿاصس
باŸسسن Úالذي أاطلق ‘  27أافريل اŸاضسي ،فتطبيق
لشس˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘اصس دون م ˘ ˘أاوي وآاخ ˘ ˘ر ًي ˘ ˘ع ˘ ˘ن ˘ ˘ى
خ˘ ˘ ˘اصس ب˘ ˘ ˘ا أ
لسسرية خÓل فÎة ا◊جر الصسحي.
بالسستشسارات ا أ
لسسرية ،أاكدت الوزيرة أان
وفيما يتعلق بالسستشسارات ا أ

لل ˘كÎو Êسس ˘يسس ˘م ˘ح ب ˘إاج ˘راء –ق ˘ي ˘ق˘ات
ال ˘ت ˘ط ˘ب ˘ي ˘ق ا إ
اجتماعية و معرفة حجم الشسكاوي ‘ هذا اÛال ،
مضس ˘ي ˘ف ˘ة أان ˘ه سس ˘ج˘لت ب˘عضس اÓŸح˘ظ˘ات خ˘Óل ه˘ذه
لطفال من خÓل
الفÎة تتعلق بتغ Òسسلوكيات بعضس ا أ
÷وئ˘ ˘ه˘ ˘م Ÿواق ˘ع ال ˘ت ˘واصس ˘ل الج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ل ˘ت ˘ع ˘ويضس
خ ˘روج ˘ه ˘م .م ˘ن ج˘ه˘ة أاخ˘رى كشس˘فت وزي˘رة ال˘تضس˘ام˘ن
لسسرة وقضسايا اŸرأاة عن الشسروع بدء من
الوطني وا أ
ال ˘ي ˘وم اÿم˘يسس ‘ تسس˘ي Òق˘اف˘ل˘ة تضس˘ام˘ن˘ي˘ة م˘ع ال˘ب˘دو
الرحل بولية النعامة ،مشسÒة إا ¤أان هذه القافلة –مل
لطفال هؤولء البدو.
مسساعدات متنوعة خصسوصسا أ
ق.و

حسسب الوزير زغماتي:

عقوبات اŸعتدين على مهنيي الصصحة قد تصصل إا ¤السصجن اŸؤوبد

لخ ˘ت ˘ام،
أاوضس˘ ˘ح وزي ˘ر ال ˘ع ˘دل ح ˘اف ˘ظ ا أ
ب ˘ل ˘ق ˘اسس ˘م زغ ˘م ˘ات ˘ي ،أان مشس ˘روع الم ˘ر
اŸع ˘دل واŸت ˘م ˘م ل ˘ق ˘ان ˘ون ال ˘ع ˘ق ˘وب ˘ات
ال˘ ˘رام˘ ˘ي إا ¤ضس˘ ˘م˘ ˘ان أاحسس˘ ˘ن ح˘ ˘م˘ ˘اي ˘ة
Ÿسس ˘ت ˘خ ˘دم ˘ي الصس ˘ح˘ة ‘ ،اŸؤوسسسس˘ات
لسستشسفائية ،بفرضس عقوبات صسارمة
اإ
ع ˘ل ˘ى اŸع ˘ت˘دي˘ن ،ق˘د تصس˘ل إا ¤السس˘ج˘ن
اŸؤوبد.
وج˘ ˘اء ه˘ ˘ذا اŸشس˘ ˘روع ،ب˘ ˘ع ˘د الÈوز إا¤
لخÒة ،ظ ˘ ˘اه˘ ˘رة
لون ˘ ˘ة ا أ
ال ˘ ˘وج ˘ ˘ود ‘ ا آ
الع ˘ت ˘داء ع ˘ل ˘ى السس ˘لك ال˘ط˘ب˘ي ،وال˘ت˘ي
وصس ˘ف ˘ه ˘ا ب ˘ال ˘غ ˘ري ˘ب ˘ة ع ˘ن ق ˘ي˘م وم˘ب˘ادئ

اÛتمع ا÷زائري.
وأاوضسح زغماتي خÓل نزوله ضسيفا على
نشس ˘رة ال ˘ث ˘ام ˘ن ˘ة ل ˘ل ˘ت˘ل˘ف˘زي˘ون ال˘ع˘م˘وم˘ي
الثÓثاء  ،أان هذا اŸشسروع يعطي أاهمية
بالغة Ûال ا◊ماية.
وصسرح الوزير ‘ هذا الصسدد أان ““الشسق
لول من هذا القانون يضسمن ا◊ماية
اأ
Ÿهنيي الصسحة ،حسسب ما هو معرف ‘
قانون الصسحة.
وأاوضس˘ح أان م˘ه˘ن˘ي˘و الصس˘ح˘ة اŸقصس˘ودين
لسسنان ،الصسيد‹،
هم الطبيب ،جراج ا أ
السس ˘لك شس ˘ب ˘ه ال ˘ط ˘ب ˘ي ،أاي ك ˘ل م˘ا ل˘دي˘ه

مسساهمة ‘ الصسحة ،أاو ‘ تداوي أاو ‘
ضس˘ ˘م˘ ˘ان صس ˘ح ˘ة ال ˘غ ““Òل ˘يضس ˘ي ˘ف ““ه ˘ذا
القانون ل يقتصسر على هذه الفئة ،وإا‰ا
يشسمل كل موظفي اŸؤوسسسسات الصسحية،
وكل مسستخدمي الهياكل الصسحية ،كما
يضس ˘م ˘ن ال˘ق˘ان˘ون ا◊م˘اي˘ة ل˘ل˘م˘م˘ت˘ل˘ك˘ات
ال˘ع˘ق˘اري˘ة واŸن˘ق˘ول˘ة ،واŸعدات والعتاد
ويفرضس عقوبات صسارمة ،على كل من
يخرب هذه اŸمتلكات““.
ج˘دي˘ر ب˘ال˘ذك˘ر ،أان ظ˘اه˘رة الع˘ت˘داءات
ع ˘ل ˘ى ال ˘ط˘واق˘م ال˘ط˘ب˘ي˘ة وشس˘ب˘ه ال˘ط˘ب˘ي˘ة
ب˘ ˘اŸراك˘ ˘ز الصس˘ ˘ح˘ ˘ي ˘ة واŸسس ˘تشس ˘ف ˘ي ˘ات

أاضس˘ ˘حت تسس˘ ˘ج ˘ل بصس ˘ف ˘ة شس ˘ب ˘ه ي ˘وم ˘ي ˘ة
لطباء
وت˘ت˘ن˘ام˘ى بشس˘ك˘ل م˘ق˘ل˘ق ،ج˘ع˘لت ا أ
وشسبه الطبي Úيعملون ‘ جو مشسحون
وغ Òآامن.
وشس ˘ك ˘لت ظ ˘اه ˘رة ال ˘ع˘ن˘ف ب˘اŸؤوسسسس˘ات
السس˘ ˘تشس˘ ˘ف˘ ˘ائ˘ ˘ي˘ ˘ة ل سس˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘ا Ãصس˘ ˘ال˘ ˘ح
السس ˘ت˘ع˘ج˘الت وأاح˘ي˘ان˘ا ب˘ب˘عضس م˘راف˘ق
الصس ˘ ˘ح˘ ˘ة ا÷واري˘ ˘ة انشس˘ ˘غ˘ ˘ال ك˘ ˘بÒا ‘
لوسس˘اط الصس˘ح˘ي˘ة ،م˘ا اسس˘ت˘دع˘ي وضس˘ع
اأ
آال˘ي˘ات Ûاب˘ه˘ت˘ه˘ا ل˘ت˘وف Òظروف تكفل
أافضسل باŸرضسى.
ق.و

لو ¤من كورونا
لربعة ا أ
لشسعر ا أ
خÓل ا أ

النفايات السصتشصفائية اŸلوثة ارتفعت بـ  ‘ 30اŸائة

كشس˘ف م˘دي˘ر ال˘وك˘ال˘ة ال˘وط˘ن˘ية للنفايات
ك˘ ˘م˘ ˘ال وم ˘ان ع ˘ن زي ˘ادة ‘ ال ˘ن ˘ف ˘اي ˘ات
السستشسفائية ،منذ بداية وباء فÒوسس
ك ˘ورون˘ا ،ب˘نسس˘ب˘ة  ‘ 30اŸائ˘ ˘ة ،خ˘ ˘Óل
لو ¤من العام ا◊ا‹.
لربعة أاشسهر ا أ
اأ
وأاوضسح كمال ومان أان ““هذه الزيادة
ت˘ت˘ع˘ل˘ق بشس˘ك˘ل رئ˘يسس˘ي بالنفايات الطبية
““ال ˘ت ˘ي ي ˘ح ˘ت˘م˘ل أان ت˘ك˘ون م˘ل˘وث˘ة““ ،م˘ث˘ل
ال ˘ق ˘ف ˘ازات ،وال˘ك˘م˘ام˘ات ،والضس˘م˘ادات،
وا◊ق ˘ن ،والأدوات ا◊ادة وال ˘ق ˘اط˘ع˘ة““،
لخ˘رى
م ˘وضس ˘ح ˘ا أان أان ˘واع ال ˘ن ˘ف ˘اي ˘ات ا أ
(تشس˘ري˘ح˘ي˘ة وسس˘ام˘ة) غ Òم˘ع˘نية حقيقة
بهذه الزيادة.
وأاضساف كمال ومان أانه ““من اŸؤوكد أان
ه˘ ˘ ˘ن˘ ˘ ˘اك زي˘ ˘ ˘ادة أاخ˘ ˘ ˘رى ‘ ن˘ ˘ ˘ف ˘ ˘اي ˘ ˘ات
لشس˘ه˘ر ال˘ث˘Óث˘ة
اŸسس ˘تشس ˘ف˘ي˘ات ،خ˘Óل ا أ
اŸاضس˘ ˘ي˘ ˘ة ،خ˘ ˘اصس˘ ˘ة ‘ شس˘ ˘ه˘ ˘ري ج ˘وان
وجويلية ،مع الزيادة الكبÒة ‘ حالت
لصس ˘اب ˘ة ب ˘فÒوسس ك ˘ورون ˘ا خ ˘Óل ه˘ذه
اإ

ال ˘فÎة““ ،م ˘ؤوك ˘دا أان ˘ه ل Áك ˘ن ل ˘ل ˘وك ˘ال˘ة
الوطنية للنفايات –ديد نسسبتها الفعلية
حتى يفرغ من عملية جمع البيانات التي
أاجرتها مع الهياكل السستشسفائية.
من جانبها أاكدت اŸديرة الفنية للوكالة
الوطنية للنفايات ،فاطمة الزهراء بارسسا
أان ˘ه ع ˘ل ˘ى ال ˘رغ ˘م م ˘ن ه ˘ذه ال ˘زي ˘ادة ‘
لنشسطة العÓجية
النفايات الناŒة عن ا أ
بسس˘ ˘بب ان˘ ˘تشس ˘ار فÒوسس ك ˘ورون ˘ا ،إال أان
الوضسع ل زال قاب ًÓللتحكم بالنسسبة إا¤
هياكل تسسي Òومعا÷ة تلك النفايات.
وأاشس ˘ارت ف ˘اط ˘م ˘ة ال ˘زه ˘راء ب ˘ارسس˘ا إا¤
ق ˘ ˘ ˘درات ال ˘ ˘ ˘وح ˘ ˘ ˘دات خ ˘ ˘ ˘اصس ˘ ˘ ˘ة ال13
اŸت˘ ˘خصسصس˘ ˘ة ‘ م˘ ˘ع˘ ˘ا÷ة ال˘ ˘ن˘ ˘ف ˘اي ˘ات
اÿطرة ،اŸقدرة بـ  45000طن سسنوًيا،
لضسافة إاﬁ 164 ¤رقة موزعة على
با إ
ﬂت ˘ ˘ل ˘ ˘ف اŸسس ˘ ˘تشس ˘ ˘ف˘ ˘ي˘ ˘ات و اŸراك˘ ˘ز
السستشسفائية ا÷امعية للبÓد.
كما أاكدت اŸتحدثة أان ““هذه الهياكل

ت˘ ˘ ˘غ˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘ي إا ¤ح˘ ˘ ˘د ك˘ ˘ ˘ب Òن˘ ˘ ˘ف˘ ˘ ˘اي˘ ˘ ˘ات
لزمة
اŸسستشسفيات حتى ‘ سسياق هذه ا أ
الصس ˘ح ˘ي ˘ة““ .وع ˘ل ˘ى ال ˘ع ˘م ˘وم- ،تضس ˘ي ˘ف
اŸتدخلة -فإان إانتاج أانشسطة العÓجات
ذات اıاط ˘ ˘ر اŸع ˘ ˘دي ˘ ˘ة واŸم˘ ˘اث˘ ˘ل˘ ˘ة
ت˘ت˘جاوز  30.000ط˘ن سس˘ن˘وًي˘ا ،ع˘ل˘ى حد
قولها.
ويضس ˘م ه ˘ذا ا◊ج ˘م م ˘ًع ˘ا ث ˘Óث ف˘ئ˘ات:
النفايات التشسريحية الصسادرة عن غرف
ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘ي ت˘دف˘ن بشس˘ك˘ل ع˘ام ب˘عد
ال˘ت˘ط˘ه ،Òوال˘ن˘ف˘اي˘ات اŸع˘دي˘ة ال˘تي من
لنسسان
اÙتمل أان تؤوثر على صسحة ا إ
(اŸع˘روف˘ة ب˘اسس˘م ال˘ن˘ف˘اي˘ات م˘ن أانشسطة
ال ˘ ˘ع ˘ ˘Óج˘ ˘ات ذات اıاط˘ ˘ر اŸع˘ ˘دي˘ ˘ة
العالية) والنفايات السسامة اŸكونة من
اıلفات واŸنتجات منتهية الصسÓحية
م ˘ن اŸواد الصس ˘ي ˘دلن ˘ي ˘ة وال ˘ك˘ي˘م˘ي˘ائ˘ي˘ة
واŸنتجات اÈıية ،وكذلك النفايات
ال˘ت˘ي –ت˘وي ع˘ل˘ى ت˘رك˘ي˘زات ع˘ال˘ي˘ة م˘ن

اŸع ˘ادن ال ˘ث ˘ق ˘ي ˘ل˘ة م˘ث˘ل اŸواد اŸشس˘ع˘ة
لح˘ ˘ ˘م ˘ ˘اضس وال ˘ ˘زي ˘ ˘وت واŸذي ˘ ˘ب ˘ ˘ات
وا أ
اŸسس ˘ت ˘خ ˘دم ˘ة .ك ˘م˘ا أاك˘دت ب˘ارسس˘ا أان˘ه،
ب ˘ال ˘ن ˘ظ ˘ر إا ¤خ˘ط˘ورة ه˘ذه اŸواد ،ف˘إان
تسس˘ ˘يÒه˘ ˘ا ي˘ ˘خضس˘ ˘ع ل˘ ˘ق˘ ˘وان Úصس˘ ˘ارم˘ ˘ة
لضس˘ ˘ ˘اف ˘ ˘ة إا¤
وﬁددة ل˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘غ˘ ˘ ˘اي˘ ˘ ˘ة ب˘ ˘ ˘ا إ
اŸسستخدم ÚاŸؤوهل ÚواŸكون.““Ú
‘ هذا الصسدد ،كشسفت اŸسسؤوولة عن
إاق ˘ب ˘ال اŸت ˘ع ˘ام˘ل Úاÿواصس ع˘ل˘ى ه˘ذا
اÛال ،من خÓل التأاكيد على وجود
ح ˘وا‹ سس˘ت Úم˘ت˘ع˘ام˘ Óخ˘اصس˘ا م˘ك˘ل˘فÚ
بجمع وتخزين ونقل هذه النفايات إا¤
مراكز اŸعا÷ة اŸعدة لهذا الغرضس.
وخلصست بارسسا إا ¤أان ““ذلك قد مكن من
التخفيف على الهياكل السستشسفائية مع
لثر البيئي لهذه النفايات على
ا◊د من ا أ
اŸسس ˘ ˘ت˘ ˘خ˘ ˘دم Úال˘ ˘ع˘ ˘ام˘ ˘ل ‘ ÚاÛال
الطبي والبيئي““.
ق .و

دعت حركة ›تمع السسلم إا ¤اسستعجال صسياغة
ت˘واف˘ق˘ي˘ة ل˘رؤوي˘ة الن˘ت˘ق˘ال السسياسسي والقتصسادي
لمنية ‘
يجنب البÓد النهيارات الجتماعية وا أ
ظل راهن إاقليمي وعاŸي متحرك.
وترى ا◊ركة كما قالت ‘ بيان صسادر ‘ أاعقاب
اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني أامسس سسانحة
ذلك ‘ ““الوضسع القتصسادي الراهن واŸوصسوف
ب˘ ˘أازم˘ ˘ة الصس˘ ˘دم˘ ˘ة ال˘ ˘ن˘ ˘ف˘ ˘ط ˘ي ˘ة وغ ˘ي ˘اب ال ˘رؤوي ˘ة
اŸسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل ˘ي ˘ة وال˘ت˘ي ق˘د ت˘ؤودي إا ¤أازم˘ة م˘ال˘ي˘ة
وسسيولة نقدية أاك Ìخطورة من التي نراها هذه
ليام من خÓل الطواب Òأامام مراكز الÈيد““.
اأ
وأاك ˘دت ح ˘مسس ع ˘ل ˘ى ف ˘ت ˘ح ح ˘وار سس ˘ي˘اسس˘ي ج˘اد
لصس ˘ي ˘اغ ˘ة وث ˘ي ˘ق ˘ة دسس ˘ت ˘وري ˘ة ‘ إاط ˘ار ت ˘واف ˘ق˘ي
وإاصس˘Óح˘ي وذلك لسس˘ت˘ي˘ع˘اب م˘قÎح˘ات ال˘طبقة
السس˘ي˘اسس˘ي˘ة واÛت˘م˘ع˘ي˘ة والشس˘خصس˘ي˘ات ال˘وط˘نية
وال˘ ˘ت ˘ي وصس ˘لت إا 2500 ¤رسس˘ ˘ال ˘ة رد ‘ مسس ˘ودة
التعديل الدسستوري الذي سسيقÎح على السستفتاء
الشسعبي Ãا يثبت هوية الشسعب والدولة ويحقق
طموح تغي Òطبيعة النظام والفصسل ب Úالسسلطات
وعدم تقييد ا◊قوق وا◊ريات.
ك ˘م ˘ا أاشس ˘ارت أان ˘ه ل ت ˘ط ˘وي˘ر ول Œدي˘د ل˘ل˘ح˘ي˘اة
لح ˘زاب
السس˘ ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة وأاخ ˘ل ˘ق ˘ت ˘ه ˘ا إال ب ˘ت ˘ق ˘وي ˘ة ا أ
لداة السسياسسية اŸثلى Ÿعا÷ة حالة
باعتبارها ا أ
العزوف السسياسسي والنتخابي وفتح اÛال أامام
الراغب ‘ Úذلك بدون قيد أاو شسرط.
لداء اŸتميز للمجتمع
كما ثمن بيان ““حمسس““ ا أ
لم ˘ث ˘ل ˘ة ‘
اŸد ÊاŸف˘ ˘ي˘ ˘د ال˘ ˘ذي ضس˘ ˘رب أاروع ا أ
التضسامن الوطني وهو دوره الذي ينبغي تكرÁه
وت ˘رق ˘ي ˘ت ˘ه ب ˘ع˘ي˘دا ع˘ن أاي إارادة ل˘ل˘تسس˘ي˘يسس ال˘ذي
لسساسسية.
يحرفه عن وظائفه ا أ
ك ˘ ˘م˘ ˘ا ط˘ ˘ال˘ ˘بت ا◊رك˘ ˘ة Ãراج˘ ˘ع˘ ˘ة ع˘ ˘ق˘ ˘Óن˘ ˘ي˘ ˘ة
لسسÎات ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة ال ˘ت˘ع˘ام˘ل م˘ع ا÷ائ˘ح˘ة ولسس˘ي˘م˘ا
إاج ˘راءات ا◊ج ˘ر الصس ˘ح ˘ي Ãا ي ˘ح ˘ف ˘ظ صس ˘ح ˘ة
اŸواط ˘ن Úوي ˘وف ˘ر ف˘رصس˘ا أاك Ìم˘Óئ˘م˘ة لضس˘م˘ان
العيشس الكر Ëبتوف Òمسستلزمات مواجهة الوباء
والصس˘ ˘رام˘ ˘ة ‘ ت ˘ط ˘ب ˘ي ˘ق الج ˘راءات ،ودعت إا¤
لداء
““–مل مسسؤوولية الخفاقات اŸسسجلة أاثناء ا أ
اŸركزي واÙلي““.
وأاكد البيان على أان ““العودة التدريجية للحياة
الطبيعية مع اسستمرار ا÷ائحة أاصسبح أامرا ل
م ˘ف ˘ر م ˘ن ˘ه وه ˘و م ˘ا ق ˘ررت ق ˘ط ˘اع˘ات حسس˘اسس˘ة
ليام““.
كالÎبية والتعليم العا‹ Œاوزه ‘ قادم ا أ
وبخصسوصس اŸسساجد ،دعت حركة ›تمع السسلم
إا ¤الفتح التدريجي لها وفق الشسروط والضسوابط
الصسارمة التي ينبغي أان تكون ﬁل حوار وتشساور
مع ا÷هات اıتصسة وشسركاء القطاع Ãا يحفظ
الدين من التعطيل والنفسس من الهÓك.
لج˘راءات اŸت˘خ˘ذة
‘ اŸق ˘اب ˘ل ،ث ˘م ˘ن ال ˘ب ˘ي˘ان ا إ
لفراد اŸتضسّررين
لصسالح اŸؤوسسسسات ،وتعويضس ا أ
من جائحة كورونا ،وكذا التكفل بال ّسسلك الطبي
لطقم
وحمايته ،دون أان يغفل أان ““يحيي عاليا ا أ
الطبية على ما تبذله منذ شسهور ‘ مواجهة هذا
الوباء““.
Óشسارة أاوضسح البيان للحركة أان رئيسس ا◊ركة
ل إ
عبد الرزاق مقري يتماثل للشسفاء وهو با◊جر
اŸن ˘ز‹ ك ˘م˘ا أاع˘ل˘ن ع˘ن ذلك سس˘اب˘ق˘ا ،ب˘ع˘د ت˘أاك˘د
إاصسابته بفÒوسس كورونا.
ق .و
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‘ حصسيلة أاولية للخسسائر

النÒان أاتت على  500هكتار من غابة بÓطو بتيارت
تسسببت موجة ا◊رائق اŸندلعة مؤوخرا بغابة ““البÓطو““ بولية تيارت ‘ إاتÓف حوا‹  ٥00هكتار ،ولسسيما Ãوقعي
““مزقيدة““ واÙمية الطبيعية بإاقليم بلديتي تيارت وقرطوفة.

سسيدي بلعباسس

ترحيل  60أاسصرة إا ¤سصكنات جديدة
لسسر القاطنة ‘ السسكنات الهشسة
لول من ا أ
لربعاء ،الشسطر ا أ
رحل ،أامسس ا أ
بحي  200مسسكن بشسارع أاحمد زبانة ،والبالغ عددها  60أاسسرة من ضسمن
 .120و“ت عملية الÎحيل –ت إاشسراف وتأاط Òالسسلطات اÙلية
لدائرة سسيدي بلعباسسÃ ،ا ‘ ذلك مصسالح البلدية.
لسس˘ر
ك ˘م ˘ا ” Œن ˘ي ˘د ك ˘ل ال ˘وسس ˘ائ ˘ل اŸادي ˘ة وال ˘بشس ˘ري˘ة لضس˘م˘ان ن˘ق˘ل ا أ
اŸسستفيدة إا ¤مسساكنها ا÷ديدة ‘ ظروف عادية.
لسسكان ‘ مسساكن لئقة
يذكر أان ›موع اŸسستفيدين من عملية إاعادة ا إ
” ترحيلهم إا ¤حي Úسسكني Úجديدين يتواجدان بكل من اÛمع
السسكني طريق تسسالة واÛمع السسكني ا÷زيرة.
فيما “ت تهيئة اŸسساكن ا÷ديدة لتتوفر على كل الضسروريات اŸطلوبة
Ãا ‘ ذلك الكهرباء واŸياه الصسا◊ة للشسرب.
لحياء والسسكنات الهشسة
وبخصسوصس مواصسلة عملية ترحيل القاطن Úبا أ
البالغ عددها  16موقعا على مسستوى الولية فإان السسلطات اÙلية
سسطرت برنامج ورزنامة زمنية ﬁددة لسستكمال عملية الÎحيل بصسفة
دورية وعلى مدار فÎة قصسÒة.

بسصكرة  :تسصليم مفاتيح  484وحدة سصكنية
ضصمن صصيغة العمومي اإليجاري

وحسسب ب˘ ˘وع ˘Óم ع ˘واد رئ ˘يسس مصس ˘ل ˘ح ˘ة
الإدارة وال ˘وسس ˘ائ ˘ل Ãح ˘اف ˘ظ ˘ة ال ˘غ ˘اب˘ات
ب ˘ولي ˘ة ت ˘ي ˘ارت ،يشس ˘ك ˘ل ه˘ذا ا◊ج˘م م˘ن
اÿسس ˘ ˘ائ ˘ ˘ر ال ˘ ˘ت ˘ ˘ي ق ˘ ˘درت اإ ¤ح ˘ ˘د الآن
ك ˘حصس ˘ي ˘ل ˘ة م ˘وؤق ˘ت ˘ة ‘ ان ˘ت˘ظ˘ار ال˘ت˘ق˘ي˘ي˘م
النهائي والدقيق للخسسائر الذي تسسببت
فيها ا◊رائق اŸتجددة بالفضساء الغابي
اŸذكور.
واأوضسح بوعÓم عواد اأن اŸسساحة التي
تسسببت ‘ اإتÓفها ا◊رائق التي اندلعت
م ˘ن ˘ذ ظ ˘هÒة ي ˘وم الأح ˘د اŸاضس˘ي ب˘غ˘اب˘ة
البÓطو التي تتوسسط العديد من بلديات
ت ˘ي˘ارت ق˘درت ب˘ح˘وا‹  500ه˘ك˘تار منها
 150ه ˘ك ˘ت ˘ار م ˘ن الأشس˘ج˘ار اأغ˘ل˘ب˘ه˘ا م˘ن
الصس˘ ˘ن˘ ˘وب˘ ˘ر ا◊ل ˘ب ˘ي و 350ه ˘ك ˘ت˘ار م˘ن
الأح ˘راشس Ãوق ˘ع ˘ي م ˘زق ˘ي˘دة واÙم˘ي˘ة

ب ˘اإق ˘ل ˘ي ˘م ب˘ل˘دي˘ت˘ي ت˘ي˘ارت وق˘رط˘وف˘ة ،اإ¤
ج˘ ˘ ˘انب تسس˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ل خسس˘ ˘ ˘ائ˘ ˘ ˘ر ‘ الÌوة
ا◊يوانية .واأفاد بوعÓم عواد اأيضسا اأنه
–قيقا فتح من اأجل –ديد مÓبسسات
اندلع هذا ا◊ريق ‘ الغابة ،ل سسيما
اأن ˘ه ˘ا ع ˘رفت نشس ˘وب األسس ˘ن ˘ة ال ˘نÒان م˘ن
ن ˘ق ˘اط ع ˘دي˘دة وم˘ت˘ب˘اي˘ن˘ة ،لف˘ت˘ا اأن ه˘ذه
ا◊صسيلة تعد الأك Èمنذ  5سسنوات حيث
 ⁄تتجاوز اÿسسائر اŸسسجلة قبل هذه
السسنة عشسرات الهكتارات.
يذكر اأن عمليات التدخل لإخماد ا◊ريق
““اŸهول““ الذي اندلع يوم الأحد اŸاضسي
ب ˘ ˘غ˘ ˘اب˘ ˘ة ال˘ ˘ب˘ ˘Óط˘ ˘و ع˘ ˘رفت ال˘ ˘ك˘ ˘ث Òم˘ ˘ن
الصس˘ع˘وب˘ات ن˘ت˘ي˘ج˘ة ال˘رياح وارتفاع درجة
ا◊رارة وزحف النÒان نحو التجمعات
السس ˘ك ˘ان ˘ي ˘ة وق ˘رب˘ه˘ا م˘ن خ˘ط˘وط ال˘ت˘وت˘ر

العا‹ واأنابيب نقل اÙروقات ،ما اأدى
اإ ¤ات˘ ˘خ˘ ˘اذ اإج˘ ˘راءات ب˘ ˘ق ˘ط ˘ع ال ˘ت ˘زوي ˘د
بالكهرباء والغاز ‘ بعضس اŸناطق.
كما اأن عملية اإخماد هذا ا◊ريق شسهدت
مشساركة فرق جميع مقاطعات ﬁافظة
الغابات لتيارت ووحدات ا◊ماية اŸدنية
من خÓل اإدماج الأرتال اŸتنقلة وبعضس
الوحدات الثانوية مدعومة بنظÒاتها من
ولي ˘ة غ ˘ل ˘ي ˘زان وا÷ل ˘ف ˘ة وت ˘يسس ˘مسس ˘ي ˘لت
ومصس ˘ال ˘ح الأشس ˘غ˘ال ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وال˘دي˘وان
ال˘وط˘ن˘ي ل˘ل˘ت˘ط˘ه ÒواŸوؤسسسس˘ة ال˘ع˘م˘وم˘ية
ل˘ ˘ل˘ ˘ت ˘حسس Úا◊ضس ˘ري وا÷يشس ال ˘وط ˘ن ˘ي
الشس ˘ع ˘ب ˘ي والأسس ˘Óك الأم ˘ن˘ي˘ة اıت˘ل˘ف˘ة
وم˘ ˘وؤسسسس˘ ˘ات سس˘ ˘ون˘ ˘اط˘ ˘راك وسس˘ ˘ون ˘ل ˘غ ˘از
وا÷معيات واŸواطن.Ú

ق .و

الدخول ا÷امعي  2021-2020بإايليزي

تخصصصصان جديدان باŸركز ا÷امعي الشصيخ آامود بن ﬂتار
سس ˘ي ˘ت ˘ع ˘زز اŸرك ˘ز ا÷ام ˘ع ˘ي ““
الشسيخ آامود بن ﬂتار““ بإايليزي
ب ˘ت ˘خصسصس Úج ˘دي ˘دي ˘ن ب ˘رسس˘م
اŸوسس˘ ˘ ˘م ا÷ام ˘ ˘ع ˘ ˘ي ا÷دي ˘ ˘د
( )2021-2020وذلك ب˘ ˘ ˘غ˘ ˘ ˘رضس
ت ˘ ˘رق ˘ ˘ي ˘ ˘ة ال˘ ˘ب˘ ˘حث ال˘ ˘ع˘ ˘ل˘ ˘م˘ ˘ي،
والسس ˘ ˘ت ˘ ˘ج ˘ ˘اب˘ ˘ة Ÿت˘ ˘ط˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘ات
العصسرنة.
وقال مدير اŸركز الÈوفيسسور
لمر يتعلق
أابو بكر موسسى إان ا أ
ب ˘ ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ ˘خصسصس ˘ ˘ ˘ ˘ي إاع˘ ˘ ˘ ˘Óم آا‹
وال˘ ˘ري ˘اضس ˘ي ˘ات‡ ،ا سس ˘يسس ˘م ˘ح
ب˘ ˘ت ˘دع ˘ي ˘م خ ˘ي ˘ارات ال ˘ت ˘ك ˘وي ˘ن
ا÷ام ˘ع ˘ي أام ˘ام ط˘ل˘ب˘ة ال˘ولي˘ة،
ولسسيما وأان اŸركز ا÷امعي
ي ˘ت ˘وف˘ر ح˘ال˘ي˘ا ع˘ل˘ى ت˘خصسصسÚ
ف ˘ق ˘ط ‘ ال ˘ع ˘ل ˘وم ال ˘ق ˘ان ˘ون ˘ي ˘ة
واقتصساد وŒارة ،مثلما أاوضسح.
وي ˘ت ˘ط ˘ل˘ع ال˘ق˘ائ˘م˘ون ع˘ل˘ى ه˘ذا
الصس˘ ˘رح ا÷ام˘ ˘ع ˘ي ال ˘ذي ف ˘ت ˘ح
أابوابه مطلع اŸوسسم ا÷امعي
 2015 /2014إا ¤ت ˘ ˘ ˘ ˘وفÒ
تخصسصسات جديدة على اŸدى
ال ˘ق ˘ريب وم ˘ن ب ˘ي ˘ن ˘ه ˘ا ال ˘ل˘غ˘ات
وال ˘ت ˘ك ˘ن ˘ول ˘وج ˘ي˘ا ‘ ،ح˘ال رف˘ع
ال ˘ت ˘ج ˘م ˘ي˘د ع˘ن مشس˘روع 1.000

م ˘ق ˘ع ˘د ب ˘ي˘داغ˘وج˘ي ال˘ذي م˘ن
شسأانه –قيق ““قفزة نوعية““ ‘
ما يتعلق بالتكفل البيداغوجي
وت˘وسس˘ي˘ع آاف˘اق ف˘ت˘ح ت˘خصسصسات
ج˘ام˘ع˘ي˘ة ج˘دي˘دة ،يضس˘ي˘ف ذات
اŸسسؤوول.
ك ˘م ˘ا سس ˘ي ˘ت˘دع˘م اŸرك˘ز ب˘رسس˘م
السسنة ا÷امعية ا÷ديدة أايضسا
ب ˘ط ˘اق ˘م ب ˘ي ˘داغ ˘وج ˘ي ج ˘دي˘د،
لضسمان تأاط Òجيد للطلبة.
وح ˘ول اسس ˘ت ˘ئ ˘ن ˘اف ال ˘نشس˘اط˘ات
ال˘ب˘ي˘داغ˘وج˘ي˘ة ‘ ظ˘ل ال˘ظ˘رف

الصس˘ ˘ح ˘ي ال ˘راه ˘ن اث ˘ر ت ˘فشس ˘ي
فÒوسس ك ˘ ˘ورون ˘ ˘ا اŸسس ˘ ˘ت ˘ ˘ج˘ ˘د
(كوفيد، )19-أاشس˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ار ذات
اŸسس ˘ ˘ؤوول إا ¤إانشس ˘ ˘اء خ ˘ ˘ل ˘ ˘ي ˘ ˘ة
م ˘ت ˘اب ˘ع ˘ة سس Òاخ ˘ت ˘ت ˘ام السس ˘ن ˘ة
ا÷ام ˘ ˘ع ˘ ˘ي ˘ ˘ة وك˘ ˘ذا ال˘ ˘ت˘ ˘حضسÒ
للموسسم ا÷امعي ا÷ديد.
كما تهتم أايضسا بتفعيل جملة من
التداب Òالوقائية على مسستوى
ج˘م˘ي˘ع مصس˘ال˘ح وه˘ياكل اŸركز
ا÷ام˘ ˘ع˘ ˘ي ،إا ¤ج ˘انب ضس ˘م ˘ان
ال˘دخ˘ول ال˘ت˘دري˘ج˘ي ل˘ل˘طلبة ‘

أاحسس ˘ ˘ن ال ˘ ˘ظ˘ ˘روف الصس˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘ة
وال ˘ب ˘ي ˘داغ ˘وج˘ي˘ة ،م˘ث˘ل˘م˘ا شس˘رح
اŸسسؤوول ذاته.
Óشس ˘ارة ،ف ˘إان ت ˘ع˘داد ال˘ط˘ل˘ب˘ة
ل˘ إ
ب ˘اŸرك ˘ز ا÷ام ˘ع ˘ي ب ˘إاي ˘ل ˘ي ˘زي
خÓل السسنة ا÷امعية الفارطة
ب˘ل˘غ  968ط ˘الب م˘وزع Úع˘ل˘ى
ت˘ ˘خصسصس˘ ˘ي˘ ˘ي ع ˘ل ˘وم ق ˘ان ˘ون ˘ي ˘ة
واق˘ ˘تصس˘ ˘اد وŒارة ،ي˘ ˘ؤوط˘ ˘ره ˘م
أازيد من  30أاسستاذ ‘ ﬂتلف
الرتب والشسهادات.
ق .م

لرب˘ع˘اء ،ب˘اŸك˘ت˘ب˘ة اŸرك˘زي˘ة ب˘ال˘ق˘طب ا÷ام˘ع˘ي ببلدية
سس˘ل˘مت ،أامسس ا أ
ا◊اجب (بسس˘ك˘رة) م˘ف˘ات˘ي˘ح  484وح˘دة سس˘ك˘ن˘ي˘ة ضس˘م˘ن صس˘يغة العمومي
ليجاري Ÿسستحقيهم .
اإ
وت ˘ت ˘وزع ه ˘ذه ال ˘وح ˘دات السس ˘ك ˘ن ˘ي˘ة اŸن˘ج˘زة م˘ن ط˘رف دي˘وان الÎق˘ي˘ة
والتسسي Òالعقاري ع 13 Èبلدية من بينها القنطرة وع Úالناقة وبرانيسس
ورأاسس اŸيعاد.
وأاكد رئيسس ا÷هاز التنفيذي اÙلي عبد الله أابي نوار ،لدى إاشسرافه
على عملية تسسليم اŸفاتيح ،أان ““ قوائم اŸسستفيدين من هذه ا◊صسة
السسكنية حددت بكل شسفافية““ ،مردفا بأانه ““قد اسستفاد منها اŸسستحقون
ا◊قيقيون للسسكن““.
وأاضساف اŸسسؤوول أانه ““” ا◊رصس على اللتزام بتسسليم هذه السسكنات
جاهزة ومسستوفية لكل الشسروط لسسيما منها أاشسغال التهيئة اÿارجية
والربط بشسبكات التموين باŸياه والغاز والكهرباء““.
كما كشسف الوا‹ عن انه ‘ إاطار السستجابة لطلبات اŸواطن› ‘ Úال
السسكن الجتماعي سستوزع حصسصس أاخرى من الصسيغة نفسسها ،خÓل
ليام القليلة اŸقبلة ،و‘ اŸناسسبات الوطنية اŸقبلة ،ولسسيما بعاصسمة
اأ
لجال اÙددة
الولية ،مفيدا بأان مصسالح الولية –رصس على احÎام ا آ
لصسحابها بعد دراسسة اŸلفات والتدقيق
ل‚از السسكنات التي سستسسلم أ
إ
‘ قوائم اŸسستفيدين.
ق .م

ا÷زائرية للمياه

 54توصصي Óغ Òشصرعي بشصبكات توزيع مياه
الشصرب Ãيلة
كشسفت مصسالح وحدة ا÷زائرية للمياه Ãيلة عن  54توصسي Óغ Òشسرعي
بشسبكات التموين Ãياه الشسرب ع Èالبلديات التي تشسرف على تسسيÒها
هذه اŸؤوسسسسة.
لعÓم على مسستواها السسيدة آامنة بن عبد الداË
وأاوضسحت اŸكلفة با إ
أان وح ˘دة م ˘ي ˘ل ˘ة شس ˘رعت خ ˘Óل الشس˘ه˘ر ا÷اري ‘ ح˘م˘ل˘ة ل˘ل˘كشس˘ف ع˘ن
العتداءات التي تطال شسبكة توزيع اŸياه ع 23 Èبلدية مكلفة بتسسيÒها
من أاصسل – 32صسيها الولية وهوما سسمح بكشسف  54توصسي Óعشسوائيا
قام به مواطنون ع Èالعديد من البلديات.
وت˘ع˘ادل ك˘م˘ي˘ة اŸي˘اه ال˘ي˘وم˘ي˘ة ال˘ت˘ي تضس˘ي˘ع ج˘راء ه˘ذه ““ال˘ظ˘اهرة““ -كما
وصسفتها اŸتحدثة ذاتها 616 -م ، 3وهوما بات -حسسبها -يرهق مصسالح
لنها غ Òمفوترة من جهة ،ومن
ا÷زائرية للمياه من ا÷انب اŸا‹ أ
جهة ثانية يحرم الكث Òمن زبائن الوحدة باŸناطق التي تنتشسر بها هذه
اŸمارسسات غ Òالقانونية من حقهم ‘
لنها
التزود بالكمية الÓزمة من مياه الشسرب خصسوصسا ‘ فصسل الصسيف أ
تؤوثر على عملية التوزيع و–دث ضسعفا وتذبذبا فيها.
لك Ìتضسررا من ظاهرة ““ سسرقة اŸياه ““ ‘ تلك
وتتمثل اŸناطق ا أ
البلديات التي ل تزال إا ¤اليوم تعتمد ‘ “وين مواطنيها Ãياه الشسرب
لخÒة التي يÎاجع
لنقاب هذه ا أ
انطÓقا من اŸوارد ا÷وفية كالآبار وا أ
منسسوبها صسيفا على غرار حمالة وبوحا” وعمÒة اراسس وترعي باينان.
وتبقى حمÓت البحث عن التوصسيÓت العشسوائية مسستمرة كما أافادت
السسيدة بن عبد الدا Ëللحد من ظاهرة سسرقة اŸياه ،وضسمانا ◊ق
الزبون وكذلك مؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه ،مع إاجبار اŸواطن ÚاŸعنيÚ
لجال بالطريقة الودية وإال
لمر على تسسوية وضسعياتهم ‘ أاقرب ا آ
با أ
““تتوجه اŸؤوسسسسة Ãلفاتهم إا ¤ا÷هات القضسائية اıتصسة للفصسل
فيها““ .و‘ سسياق –سس Úخدمة تزويد زبائن اŸؤوسسسسة Ãياه الشسرب
لعÓم على مسستواها بأانه ” منذ بداية السسنة ا÷ارية
أاشسارت اŸكلفة با إ
إاصسÓح  3074تسسربا للمياه  210منها سسجل على مسستوى قنوات ا÷ر
و 1346على مسستوى قنوات التوزيع و 1518مسس قنوات الربط الفردية.
ق .م

القطب ا◊ضسري ا÷ديد ““بربيح““ با÷لفة

اسصتÓم مشصروع سصكني يضصم  1300وحدة
ت˘ ˘ع ˘زز ال ˘ق ˘طب ا◊ضس ˘ري ا÷دي ˘د ““ب ˘رب ˘ي ˘ح““ Ãدي ˘ن ˘ة
ا÷ل ˘ف ˘ة ،ب˘اسس˘ت˘Óم مشس˘روع سس˘ك˘ن˘ي بصس˘ي˘غ˘ة ال˘ع˘م˘وم˘ي
الإيجاري بقوام  1300وحدة ،انتهت بها الأشسغال كلية.
واأوضسح وا‹ الولية ﬁمد بن عمر ،بحر الأسسبوع
ا÷اري ،ل˘دى وق˘وف˘ه ع˘ل˘ى دي˘ن˘ام˘ي˘ك˘ي˘ة ق˘ط˘اع السس˘ك˘ن
ببلدية ا÷لفة ،لسسيما اŸشساريع ا÷اري اإ‚ازها ‘
ﬂتلف الصسيغ ” ،الوقوف على ورشسة مشسروع 1300
وحدة سسكنية اŸنتهية بها الأشسغال ،حيث ” الأمر
بضس˘ ˘رورة اسس˘ ˘ت ˘ك ˘م ˘ال ك ˘ل الإج ˘راءات ال ˘Óزم ˘ة لأج ˘ل

–ضسÒها لعملية التوزيع .وبعد اأن ” معاينة مشسروع
سسكني جاري اإ‚ازه بنسسبة  ‘ 40اŸائة بذات القطب
ا◊ضسري (يضسم  470وحدة عمومية اإيجارية) شسدد
مسسوؤول ا÷هاز التنفيذي بالولية على جانب التقيد
Ãعاي Òا÷ودة وكذا اآجال الإ‚از التي يجب اللتزام
بها اأو حتى تقليصسها.
وع˘اي˘نت السس˘ل˘ط˘ات اÙل˘ي˘ة ل˘ل˘ولي˘ةÃ ،ع˘ي˘ة القائمÚ
على قطاع السسكن وديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري،
مشسروع اإ‚از حصسة بقوام  144سسكن بصسيغة الÎقوي

الإيجاري بحي ““ البسسات ““Úوالتي تعرف نسسبة اأشسغال
ناهزت  ‘ 55اŸائة ،حيث اأسسديت تعليمات بتسسريع
وتÒة الإ‚از وتدعيم الورشسة.
وذات الأمر ،بالنسسبة Ÿشسروع سسكني بقوام  250وحدة
‘ صس ˘ي ˘غ ˘ة الÎق ˘وي اŸدع˘م ي˘ج˘ري Œسس˘ي˘ده ب˘ح˘ي ““
بحرارة““ ،وجه وا‹ الولية تعليمات Ÿضساعفة عمل
ال ˘ورشس˘ة وت˘ق˘ل˘يصس م˘دة ال‚از وك˘ذا ال˘ت˘ق˘ي˘د Ãع˘ايÒ
النوعية وا÷ودة ‘ الأشسغال وتقليصس اآجالها.
ق .م

أقـﻼم
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””بايدن”” والسصتحقاق الرئاسصي..
حدود التغيÒ
ع˘ ˘ل˘ ˘ى أان ال˘ ˘ولي˘ ˘ات اŸت ˘ح ˘دة ‘
ح ˘ ˘اج˘ ˘ة إا ¤م˘ ˘ن˘ ˘ظ˘ ˘م˘ ˘ة الصس˘ ˘ح˘ ˘ة
العاŸية ،وعلى أان انسسحابها لن
ي ˘ك ˘ون ق˘رارا سس˘ي˘اسس˘ي˘ا ح˘ك˘ي˘م˘ا ‘
مصسلحة البÓد.
جو بايدن Áكن أايضسا أان يÎاجع
لمÒك˘ ˘ي م˘ ˘ن
ع ˘ ˘ن النسس ˘ ˘ح ˘ ˘اب ا أ
ات ˘ ˘ف ˘ ˘اق ˘ ˘ي ˘ ˘ة ب ˘ ˘اريسس ل ˘ ˘ل ˘ ˘م ˘ ˘ن˘ ˘اخ.
ف ˘ب ˘خصس˘وصس ه˘ذه ال˘ن˘ق˘ط˘ة ،ي˘ب˘دو
لمÒك˘ي م˘ن˘قسس˘م˘ا ج˘دا.
الشس˘عب ا أ
غ Òأان الكث Òمن أانصساره هم من
مؤويدي مكافحة التغ ÒاŸناخي.
وب ˘ال˘ت˘ا‹ ،ف˘إان «ب˘اي˘دن» ،وشس˘ع˘ورا
م ˘ن ˘ه ب˘حسس اŸسس˘ؤوول˘ي˘ةÁ ،ك˘ن أان
ي ˘نضس ˘م إا ¤ات ˘ف ˘اق ˘ي ˘ة ب ˘اريسس م ˘ن
ج ˘دي ˘د ،م ˘ع ˘ل ˘ Óذلك ب ˘اŸصس˘ل˘ح˘ة
لمÒك˘ي˘ة ‘ م˘ك˘اف˘ح˘ة
ال ˘وط ˘ن˘ي˘ة ا أ
تغ ÒاŸناخ.
غ Òأانه رÃا سسيكون أاصسعب عليه
العدول عن التفاق حول النووي
ليراÊ
ليرا .Êذلك أان النظام ا إ
اإ
ج˘د م˘ف˘ت˘ق˘ر ل˘لشس˘ع˘بية ‘ الوليات
اŸتحدة .كما أان مسسأالة احتجاز
لمÒك˘ي˘ة
ال ˘ره ˘ائ ˘ن ‘ السس ˘ف ˘ارة ا أ
بطهران ‘  1979ما زالت حية ‘
لذه˘ ˘ان ،وإاي˘ ˘ران ُي˘ ˘ن˘ ˘ظ ˘ر إال ˘ي ˘ه ˘ا
اأ
باعتبارها بلدا معاديا ومزعزعا
ل˘ ˘Óسس ˘ت ˘ق ˘رار .ف ˘ه ˘ل سسÒغب ج ˘و
بايدن ‘ العودة إا ¤هذا التفاق
الذي ُوقع حينما كان نائبا للرئيسس
أاوباما؟
لقد بات معروفا منذ بعضس الوقت
أان ب ˘اي˘دن ل˘ن ي˘ع˘ي˘د ن˘ق˘ل السس˘ف˘ارة
لمÒك˘ ˘ي˘ ˘ة م˘ ˘ن ال˘ ˘ق˘ ˘دسس إا ¤ت ˘ل
اأ
أابيب .ونحن نعلم أان العÓقات بÚ
إاسسرائيل والوليات اŸتحدة هي
أايضسا ﬁل اتفاق من ك Óا◊زب.Ú
وحتى إان كان ترامب قد ذهب ‘

دعم إاسسرائيل أابعد ‡ا ذهب إاليه
أاي رئيسس أامÒكي آاخر من قبل ،إال
أان ب ˘اي ˘دن ل ˘ن ي˘ع˘ارضس إاسس˘رائ˘ي˘ل.
وإاذا ك˘ ˘ان ب ˘اراك أاوب ˘ام ˘ا ق ˘د ن ˘ّدد
Ãواصس ˘ل ˘ة السس ˘ت ˘ي ˘ط ˘ان ،ف ˘إان˘ه ⁄
يقدم أابدا على اتخاذ أاي إاجراء
يعاقب إاسسرائيل أاو يشسّكل ضسغطا
عليها.
أاما ‘ ما يتعلق باليونيسسكو ،فإانه
سسيكون من الصسعب على «بايدن»
أايضس ˘ا ال ˘ع ˘دول ع ˘ن ه ˘ذا ال ˘ق ˘رار،
Ãوجب ق ˘ ˘ان ˘ ˘ون أامÒك˘ ˘ي ت˘ ˘ب˘ ˘ن˘ ˘اه
الكو‚رسس .ذلك أانه منذ انضسمام
فلسسط Úإا ¤اŸنظمة الدولية⁄ ،
ت˘ع˘د ال˘ولي˘ات اŸت˘ح˘دة تسس˘ت˘ط˘ي˘ع
السستمرار ‘ عضسويتها.
لم˘ ˘ر ال˘ ˘ذي ل ˘يسس ﬁل شسك ه ˘و
اأ
لمÒكي إازاء
تغ Òموقف الرئيسس ا أ
لوروب ˘ي ‘ Úح ˘ال ف˘وز
ا◊ل ˘ف ˘اء ا أ
«ب ˘اي ˘دن» :إاذ سس ˘ي ˘ك ˘ون أاق˘ل قسس˘وة
وخشس ˘ون ˘ة ب ˘ك ˘ث .Òذلك أان ب ˘اي ˘دن
سس˘ ˘يسس˘ ˘ع˘ ˘ى إا ¤اسس ˘ت ˘ع ˘ادة ع ˘Óق ˘ة
طبيعية ،بدون أان يعني ذلك عÓقة
متكافئة .غ Òأانه سسيحÎم صسيغ
لط˘لسس˘ي أاك .Ìول˘ه˘ذا،
ال˘ت˘ح˘ال˘ف ا أ
ف ˘ال ˘راج ˘ح أان أاك Ìال ˘ن˘اسس ت˘أاي˘ي˘دا
لطلسسي يتمنون انتخاب
للتحالف ا أ
بايدن من أاجل إاصسÓح العÓقات
لوروب˘ي˘ة وال˘ولي˘ات
ب Úال ˘ب ˘ل˘دان ا أ
اŸتحدة .ولكن هذا ل يعني أان
«ب ˘اي ˘دن» سس ˘ي ˘ق ˘ب ˘ل ب ˘اسس ˘ت˘ق˘Óل˘ي˘ة
اسسÎاتيجية أاوروبية.
لمÒك˘ ˘ ˘ ˘ي إازاء الصسÚ
اŸوق˘ ˘ ˘ ˘ف ا أ
ليسس مرشسحا للتغي .Òترامب ما
فتئ يصسّور «جو النائم» على أانه
م ˘رشس ˘ح الصس Úوي ˘ق ˘ول «إاذا ك ˘ن˘ت˘م
تريدون وقف الصس ،Úفيجب وقف
ب˘اي˘دن» .وب˘اŸق˘اب˘ل ،يشس Òأانصس˘ار

ل شسك اأن –ليل اأي اأزمة دولية
اأو مشس ˘ك ˘ل ˘ة دول˘ي˘ة ل ي˘ك˘ت˘م˘ل اإل
ب ˘ف˘ه˘م م˘واق˘ف ال˘دول اŸت˘ورط˘ة
وم˘ ˘ ˘واق ˘ ˘ف دول ا÷وار وال ˘ ˘دول
ال˘ ˘كÈى ال˘ ˘ف˘ ˘اع˘ ˘ل˘ ˘ة ‘ ال˘ ˘ن ˘ظ ˘ام
الدو‹.

سسّد النهضسة ملك اإثيوبيا؛ قائًلا:
النيل لنا .ول شسك اأن هذا ادعاء
م˘ ˘ب˘ ˘ال˘ ˘غ ف˘ ˘ي ˘ه؛ واŸقصس ˘ود م ˘ن ˘ه
ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ب ˘ئ ˘ة ال ˘داخ ˘ل ˘ي ˘ة وال ˘دع ˘م
السس ˘ي ˘اسس ˘ي ل ˘ل ˘ح˘ك˘وم˘ة ا◊ال˘ي˘ة،
وت ˘ث ˘ب˘يت اŸط˘الب الإث˘ي˘وب˘ي˘ة ‘
مواجهة التحدي اŸصسري.

ثانيا  :موقف مصسر

ت˘ ˘ط˘ ˘ور اŸوق˘ ˘ف الإث ˘ي ˘وب ˘ي م ˘ن
مسساألة حصسصس اإثيوبيا من اŸياه
خ˘ ˘Óل ال˘ ˘ع˘ ˘ق˘ ˘دي˘ ˘ن اأو ال˘ ˘ث˘ ˘Óث˘ ˘ة
اŸاضس˘ ˘ي˘ ˘ة ،وÁك ˘ن ˘ن ˘ا ال ˘ق ˘ول اإن
السسياسسة الإثيوبية كانت صسامتة
اأو ل˘ن˘ُق ˘ل ك˘انت راضس˘ي˘ة ب˘وضس˘ع˘ها
الذي فرضسته ›موعة اإعÓنات
اŸب ˘ادئ والت˘ف˘اق˘ي˘ات السس˘اب˘ق˘ة
م˘ ˘ن˘ ˘ذ ال ˘عشس ˘ري ˘ن ˘ات م ˘ن ال ˘ق ˘رن
اŸاضسي .ولكن اŸوقف الإثيوبي
ت˘ط˘ور وات˘خ˘ذ م˘ن˘ح˘ى اسس˘ت˘Óب˘ي˘ا
وŒديديا “ثل ‘ اسستكمال بناء
سس˘ ˘د ال˘ ˘ن˘ ˘هضس˘ ˘ة والن˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘اء م ˘ن
اŸرحلة الأو ¤من ملء اÿزان،
والتي تقع ‘ حدود تقل قليÓ
عن  5مليارات م Îمكعب.
و‘ اآخ ˘ر ت ˘ط ˘ور ،ان ˘ت˘هت ال˘ق˘م˘ة
الأفريقية اŸصسغرة (عن طريق
ال˘ ˘دائ˘ ˘رة اŸغ˘ ˘ل ˘ق ˘ة ح ˘ول السس ˘د
ب ˘ ˘رع ˘ ˘اي ˘ ˘ة ال–اد الأف ˘ ˘ري ˘ ˘ق˘ ˘ي
وÃشس ˘ ˘ارك ˘ ˘ة اإث ˘ ˘ي ˘ ˘وب˘ ˘ي˘ ˘ا ومصس˘ ˘ر
والسس˘ ˘ودان) ،دون ال˘ ˘ت˘ ˘وصس˘ ˘ل اإ¤
ات ˘ف ˘اق ن ˘ه ˘ائ˘ي ‘ .ال˘وقت ال˘ذي
اّد ع ˘ ˘ى ف ˘ ˘ي ˘ ˘ه وزي ˘ ˘ر اÿارج˘ ˘ي˘ ˘ة
الإثيوبي ،السسيد اأندارجاشسو اأّن

كيف Áكننا تلخيصس اŸوقف
الإثيوبي ‘ نقاط هامة؟

بقلم بسسكال بونيفاسس
ل˘ ˘و ان˘ ˘تُ˘ ˘خب ج˘ ˘و ب˘ ˘اي˘ ˘دن رئ˘ ˘يسس ˘ا
للوليات اŸتحدة ،هل سسيسستطيع
إال˘ ˘غ˘ ˘اء م˘ ˘ا ف˘ ˘ع ˘ل ˘ت ˘ه إادارة دون ˘ال ˘د
ت ˘رامب؟ «ب ˘اي ˘دن» سس ˘ي˘ك˘ون ق˘ادرا
على تبني سسياسسة ﬂتلفة عن تلك
التي تبناها سسلفه دونالد ترامب
الذي سسعى جاهدا إا ¤إالغاء كل ما
ف˘ع˘ل˘ه ب˘اراك أاوب˘ام˘ا ع˘ل˘ى الصسعيد
ال ˘دو‹ م ˘ن ق ˘ب ˘ي ˘ل اŸصس˘ا◊ة م˘ع
كوبا ،والتفاق حول برنامج إايران
النووي ،واتفاقية باريسس للمناخ...
بل وذهب إا ¤أابعد من ذلك حÚ
عمد إا ¤سسحب بلده من منظمة
ال˘ي˘ون˘يسس˘ك˘و ،وم˘ن م˘نظمة الصسحة
لمÒكية
العاŸية ،ونقل السسفارة ا أ
من تل أابيب إا ¤القدسس.
اليوم ،وعلى بعد أاربعة أاشسهر من
م ˘وع ˘د الن ˘ت ˘خ ˘اب ˘ات ال ˘رئ ˘اسس ˘ي ˘ة
لمÒكية ،يتصسدر «بايدن» السسباق
اأ
‘ ن ˘ت ˘ائ ˘ج اسس ˘ت ˘ط ˘Óع ˘ات ال˘رأاي.
صسحيح أان النتخابات سسُتحسسم ‘
آاخر ◊ظة ،غ Òأان انتخابه أاصسبح
احتمال ذا مصسداقية.
‘ حال انتخابه ،سسيسستطيع بايدن
منع خروج الوليات اŸتحدة من
م˘ن˘ظ˘م˘ة الصس˘ح˘ة ال˘ع˘اŸي˘ة بشس˘ك˘ل
نهائي .فعلى غرار أاوباما ،انتقد
ب˘اي˘دن بشس˘دة ال˘ط˘ري˘ق˘ة الفوضسوية
التي أادار بها ترامب أازمة كوفيد-
 .19وع ˘ ˘ ˘Óوة ع ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ى ذلك ،ك˘ ˘ ˘ان
لم˘ ˘اك˘ ˘ن
«ب ˘ ˘اي ˘ ˘دن» ي ˘ ˘ظ ˘ ˘ه˘ ˘ر ‘ ا أ
ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة دائ˘م˘ا م˘رت˘دي˘ا ك˘مامة،
وظ ˘ل ‘ ب ˘ي ˘ت ˘ه م ˘ل ˘ت ˘زم˘ا ب˘ا◊ج˘ر
الصس˘ ˘ح ˘ي ل ˘وقت ط ˘وي ˘ل ،وم ˘ا زال
ي ˘ت ˘ج ˘نب الج ˘ت ˘م ˘اع ˘ات ال ˘ع˘ام˘ة.
وبالتا‹ ،فمن اŸنطقي أان يؤوكد

لك Ìدقة ‘ الهجمات،
«بادين» ،ا أ
إا ¤أان انتخاب ترامب والطريقة
الفوضسوية التي يدير بها العÓقات
الدولية ÁثÓن امتيازا من وجهة
ن ˘ظ ˘ر ب˘ك ،Úوأان سس˘ي˘اسس˘ت˘ه تسس˘م˘ح
للصس Úبتحقيق تقدم أاسسهل ‘ كل
اÙاف˘ ˘ل ال˘ ˘دول ˘ي ˘ة .و‡ا ل شسك
ف˘ ˘ي ˘ه أان ال ˘ت ˘ن ˘افسس ال ˘ب ˘ن ˘ي ˘وي بÚ
واشس ˘ن ˘ط ˘ن وب ˘ك Úسس ˘ي˘ط˘غ˘ى ع˘ل˘ى
ال˘ ˘ن˘ ˘ق˘ ˘اشس˘ ˘ات السسÎات˘ ˘ي ˘ج ˘ي ˘ة ‘
اŸقبل من الأعوام ،ولكن سسياسسة
ت˘ ˘ ˘ ˘رامب إازاء ب ˘ ˘ ˘ك Úه ˘ ˘ ˘ي أاح ˘ ˘ ˘د
ا÷وانب القليلة ‘ سسياسسته  -إان
 ⁄تكن ا÷انب الوحيد  -الذي ل
ي˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘رضس ل˘ ˘Óن˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘اد م˘ ˘ن ق ˘ب ˘ل
«الدÁقراطي.»Ú
وب ˘ال ˘ن ˘ظ ˘ر إا ¤رغ ˘ب ˘ت˘ه ‘ اح˘ت˘واء
الصس Úبشس ˘ك ˘ل أافضس ˘ل ،ق ˘د ي˘رغب
ب ˘اي ˘دن ‘ إاصس ˘Óح ال ˘ع ˘Óق˘ات م˘ع
أاغ˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ة ال˘ ˘ب ˘ل ˘دان ال ˘ت ˘ي سس ˘اءت
عÓقتها مع الوليات اŸتحدة ‘
عهد ترامب .غ Òأان هذا ل يعني
أان الوليات اŸتحدة سستصسبح بلدا
ت ˘ع ˘ددي ˘ا “ام ˘ا .ك˘م˘ا أان˘ه م˘ن غÒ
اŸرجح أان يتغ Òتطبيق التشسريع
لمÒكي خارج أاراضسي الوليات
اأ
لمÒكيون سسÒغبون
اŸتحدة .فا أ
دائ ˘م ˘ا ‘ ت ˘ق ˘ل˘د ال˘زع˘ام˘ة و‘ أان
ي ˘ ˘ك˘ ˘ون ح˘ ˘ل˘ ˘ف˘ ˘اؤوه˘ ˘م م˘ ˘ط˘ ˘ي˘ ˘ع.Ú
و«بايدن» أادرك أانه من الضسروري
لطراف
وضسع قليل من تعددية ا أ
لمÒكية.
لحادية ا أ
‘ا أ
لماراتية
ال–اد ا إ

العÓقات اإلثيوبية  -اŸصصرية والصصراع
على مياه النيل(– )5ليل مواقف الدول

اأول :موقف اإثيوبيا

من خÓل متابعتنا للتصسريحات
الإث ˘ي ˘وب ˘ي˘ة ون˘ت˘ائ˘ج اŸف˘اوضس˘ات
السسابقة Áكن تلخيصس اŸوقف
الإث˘ي˘وب˘ي اأو اŸط˘الب الإث˘ي˘وب˘ية
فيما يلي:
 .1ال ˘ت ˘مسسك الشس ˘دي ˘د ب ˘اأح ˘ق ˘ي˘ة
اإث˘ ˘ي ˘وب ˘ي ˘ا ‘ نصس ˘يب الأسس ˘د م ˘ن
اŸي˘ ˘اه وح ˘ق ˘ه ˘ا غ ÒاŸق ˘ي ˘د ‘
التنمية والتعم.Ò
 .2ق ˘ب ˘ول م ˘ب ˘داأ ال ˘ت ˘ف ˘اوضس م ˘ن
حيث اŸبداأ ،واأن اأي اتفاق يتم
ال ˘ت ˘وصس ˘ل اإل ˘ي ˘ه ل ي ˘ك˘ون م˘ل˘زم˘ًا
لإثيوبيا.
 .3رفضس ج ˘ ˘ ˘م ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ع اŸط ˘ ˘ ˘الب
اŸصسرية اÿاصسة Ãوضسوع سسّد
النهضسة وتوزيع ا◊صسصس.
 .4التاأكيد اŸتكرر على اأن ل
اأحد يسستطيع وقف اإثيوبيا عن
ملء اÿزان بشسكل كامل خÓل
السسنوات القادمة ،رغم ادعائها
باأن هذا العمل لن تتضسرر منه
مصسر ول السسودان.

وكما تطور اŸوقف الإثيوبي من
مسساألة مياه النيل من الرضسا اإ¤
السس˘ ˘ي˘ ˘اسس˘ ˘ة السس˘ ˘ت˘ ˘Óب ˘ي ˘ة ،ف ˘اإن
اŸوق ˘ ˘ف اŸصس˘ ˘ري ت˘ ˘ط˘ ˘ور ه˘ ˘و
الآخ ˘ر ،ول ˘ك ˘ن ‘ اŒاه ع ˘كسس ˘ي
ت˘ق˘ري˘ب˘ا ك˘م˘ا سس˘ن˘حاول اإيضساحه.
ف˘ ˘ق˘ ˘د ك˘ ˘انت مصس˘ ˘ر ت ˘ت ˘ب ˘ع م ˘ن ˘ذ
ع˘ ˘ب˘ ˘دال ˘ن ˘اصس ˘ر سس ˘ي ˘اسس ˘ة ث ˘اب ˘ت ˘ة
وم˘ ˘تشس˘ ˘ددة Œاه قضس˘ ˘ي˘ ˘ة اŸي ˘اه
واسستمرت هذه السسياسسة خÓل
حكم السسادات ومبارك اإ ¤حد
كبÒ؛ وكانت مصسر ّŒر وراءها
ك ˘ ˘ل دع ˘ ˘م ال ˘ ˘دول الأف˘ ˘ري˘ ˘ق˘ ˘ي˘ ˘ة
Ÿوق˘ف˘ه˘ا ال˘ث˘ابت .وب˘ع˘د اأح˘داث
 25ي˘ن˘اي˘ر  ،2011دخ˘ ˘لت مصس˘ ˘ر
م ˘رح ˘ل ˘ة ضس ˘ع ˘ف ج ˘رى خ ˘Óل˘ه˘ا
الÎك˘ي˘ز ع˘ل˘ى ال˘ت˘ط˘ور السس˘ياسسي
الداخلي ،بينما انتهزت اإثيوبيا
ال˘ ˘ف˘ ˘رصس˘ ˘ة لسس ˘ت ˘غ ˘Óل ال ˘غ ˘ي ˘اب
اŸصس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ري وضس ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ف الأداء
الدبلوماسسي اÿارجي.
واسستمر ا◊ال حتى ثورة يونيو
2013؛ والتي شسهدت اسستمرارية
ا◊ي˘اة السس˘ي˘اسس˘ي˘ة اŸصس˘ري˘ة من
جديد ،وبداية ﬁاولت جديدة
لتدارك النهيارات الدبلوماسسية
السس˘ ˘ ˘ ˘ ˘اب˘ ˘ ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘ ˘ة .غ Òاأن ه ˘ ˘ ˘ ˘ذه
اÙاولت اع ˘ت˘م˘دت ك˘م˘ا راأي˘ن˘ا
ع ˘ل ˘ى السس˘ي˘اسس˘ة ال˘ن˘اع˘م˘ة وع˘ل˘ى
وسس˘ ˘ائ˘ ˘ل اأو اآل˘ ˘ي˘ ˘ات صس˘ ˘ارت غÒ
صس ˘ا◊ة ‘ م ˘واج ˘ه ˘ة السس ˘ي˘اسس˘ة
السس˘ت˘ي˘Óب˘ية الإثيوبية ا÷ديدة،

ال ˘ت ˘ي تسس ˘ع ˘ى م˘ن وج˘ه˘ة ال˘ن˘ظ˘ر
اŸصسرية اإ ¤حرمان مصسر من
حقوقها التاريخية الراسسخة ‘
مياه النيل.
كيف Áكننا تلخيصس اŸوقف
اŸصسري اأو اŸطالب اŸصسرية ‘
نقاط موجزة؟

نسس˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ط ˘ ˘ي ˘ ˘ع –دي ˘ ˘د اŸوق ˘ ˘ف
واŸطالب اŸصسرية كما يلي:
 .1احÎام ا◊ق˘ ˘ ˘وق اŸصس˘ ˘ ˘ري ˘ ˘ة
ال ˘ت ˘اري ˘خ ˘ي ˘ة ال ˘راسس˘خ˘ة ‘ م˘ي˘اه
النيل مسساألة غ Òقابلة للنقاشس؛
ويÎتب عليها عدم التاأث Òعلى
مسستويات النيل السسنوية.
 .2ح˘ ˘ق مصس˘ ˘ر ‘ اŸشس ˘ارك ˘ة ‘
اإدارة سسّد النهضسة.
 .3اعÎاضس مصس ˘ ˘ر (والسس˘ ˘ودان)
على مقدار الفÎة الزمنية Ÿلء
سسّد النهضسة.
 .4على اإثيوبيا التوقف عن كل
ال˘ ˘تصس˘ ˘ري˘ ˘ح˘ ˘ات وال ˘ت ˘ل ˘م ˘ي ˘ح ˘ات
والإج˘ ˘راءات ال˘ ˘ت˘ ˘ى ت˘ ˘رم˘ ˘ي م ˘ن
خÓلها اإ ¤النفراد بالقرارات
اÿاصس ˘ ˘ة Ãي ˘ ˘اه ال ˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ل خ˘ ˘ارج
اÛموعة الأفريقية.
 .5متابعة نتائج اŸرحلة الأو¤
لتعبئة السسّد على مسستوى جريان
النيل ‘ مصسر سسوف تظهر بعد
 18اإ 23 ¤يوما؛ واإذا تبيّن وجود
ضسرر فاإن اإثيوبيا تكون ›Èة
ع ˘ل ˘ى تسس˘ري˘ح اŸي˘اه اÙب˘وسس˘ة
غصسبًا.

ما يجري م
ن أاحداث و ما يتخذ من مواقف ،يتناوله ا إ
لعÓم
العربي و الدو‹
من زوايا متباينة ،تعكسس ‘ الغالب اختÓف
الرؤوى واŸصسالح .و ق
د ارتأات ا◊رية اأن تطلع قراءها على جانب
‡ا يكتب و ينشسر هنا و هناك.

القدسس تناديكم فهل
من ›يب؟؟؟

الهجمة الحتÓلية على القدسس باتت ‘
ت ص س ا ع د م س س ت م ر و ت ش س م ل ج م ي ع ا  Ÿوؤ س س س س ا ت  Ã ،ا
ف ي ه ا ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ف ن ي ة  ،ا  ¤ج ا ن ب م وؤ س س س س ا ت
السسرى او الدينية ،وغÒها الكث Òالكث،Ò
مسستغلة جائحة كورنا ‘ ،اطار ﬁاولتها
الرامية ا ¤تهويد اŸدينة ،واسسرلة ما Áكن
اسسرلته ‘ هذه اŸرحلة ،بانتظار ظروف اخرى
Ÿواصسلة سسياسسة تغي ÒمﬁÓها العربية
الفلسسطينية والسسÓمية .فقبل ايام داهمت
مركزين ثقا‘ وفني واعتقلت مديريهما ،وقبل
ذلك اعتقلت ﬁافظ القدسس ومددت قبل
يوم ÚفÎة اعتقاله ،ا ¤جانب حملة
العتقالت والÎهيب التي طالت وتطال ابناء
القدسس وخاصسة ابناء البلدة القدÁة.
ويوميا يقوم قطعان اŸسستوطن Úباقتحامات
للمسسجد القصسى بحماية من شسرطة وقوات
الحتÓل ،ويقومون بصسلوات تلمودية ‘ داخله،
وتهدد اŸنظمات السستيطانية ،وجمعيات ما
يسسمى الهيكل اŸزعوم ،ببناء هذا الهيكل مكان
اŸسسجد القصسى ،كما ان سسلطات الحتÓل
تصسدر يوميا اوامر ابعاد للمواطن Úمن اŸسسجد
ليتسسنى لقطعان اŸسستوطن Úمواصسلة اقتحامه
وكمقدمة لتقسسيمه مكانيا بعد ان اسستطاعت
تقسسيمه زمانيا جراء عدم اتخاذ الدول
العربية والسسÓمية ،وكذلك دول العا ⁄لي
ا ج ر ا ء ا ت ع م ل ي ة ض س د ه ا – و ل د و ن ا  Ÿس س ب اأ و ¤
القبلت Úوثا ÊاŸسسجدين وثالث ا◊رمÚ
الشسريف ،Úوالكتفاء فقط باصسدار بيانات
الشسجب والسستنكار التي باتت ل تسسمن ول
تغني من جوع ،ول تع Òلها دولة الحتÓل اي
اهتمام .وبسسبب ذلك وغÒها من السسباب
 Œر اأ ت د و ل ة ا ل ح ت  Óل ع ل ى ا ب ع ا د ر ج ا ل ا ل د ي ن
عن اŸسسجد القصسى ،كالشسيخ عكرمة صسÈي،
والشسيخ رائد صسÓح وغÒهما الكث ،Òا ¤جانب
ﬁاولت اجهزة دولة الحتÓل القمعية،
اعادة اغÓق مسسجد باب الرحمة ،والدخول
بداخله باحذيتهم دون مراعاة بانه مسسجد ل
يسسمح لحد بدخوله بحذائه.
ان سسلطات الحتÓل من خÓل ‡ارسساتها
واجراءاتها الرامية ا ¤تهويد اŸدينة Ãا ‘
ذلك اسسرلة التعليم ،واغÓق مكتب مدير
ضسواحي القدسس تشسن حربا واسسعة ومسستمرة
ضسد اŸقدسسي Úومقدسساتهم و‡تلكاتهم
و م وؤ س س س س ا ت ه م ج م ي ع ه ا م ن ا ج ت م ا ع ي ة و ث ق ا ف ي ة
وفنية وتراثية ،لرغامهم على الرحيل عنها،
ليصسبحوا اقلية فيها ،بعد ان زرعوها
باŸسستوطن ÚواŸسستوطنات اÙيطة باŸدينة،
واسستو ¤قطعان اŸسستوطن Úبدعم من اجهزة
دولة الحتÓل على الكث Òمن اŸنازل فيها،
واقاموا قبالة اŸسسجد القصسى الكنسس‘ ،
ﬁاولة لتغي Òمعا ⁄اŸدينة وتزوير تاريخها،
بالرغم من ان جميع ا◊فريات التي اجرتها
سسلطات الحتÓل وعلماء الثار التابع Úلها ⁄
يعÌوا على اي شسيء يشس Òا ¤ان لهم تاريخ او
تراث ‘ اŸدينة.
ا ن ا ل ق د س س ا ل ت ي ت ئ ن – ت و ط اأ ة ا ل ح ت  Óل
تناشسد ا÷ميع و‘ اŸقدمة الدول العربية
والسسÓمية التحرك العملي على ارضس الواقع
من اجل انقاذها ،قبل فوات الوان.
صسحيح ان ابناء اŸدينة ومعهم اهلنا ‘ الداخل
الفلسسطيني و‘ بقية الرضس اÙتلة تدافع
بصسدورها العارية عن اŸدينة ومقدسساتها و‘
اŸقدمة اŸسسجد القصسى اŸبارك واسستطاعوا
افشسال الكث Òمن اıططات الحتÓلية ،ال
انهم بحاجة ماسسة للوقوف ا ¤جانبهم وتقدË
الدعم لهم ليواصسلوا احباط ﬂططات التهويد
والسسرلة .وقد احسسنت القوى الوطنية
والسسÓمية صسنعا باصسدارها بيانا امسس لدعم
التجار الذين هم جزء من السستهداف
ا ل ح ت  . ‹ Óف ا ل ق د س س ت ن ا د ي ا ÷ م ي ع  Ÿوؤ ا ز ر ت ه ا
والتصسدي للهجمة الحتÓلية الشسرسسة التي
تسستهدفها فهل من ›يب وهل من يسسمع
النداء....؟؟؟
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جنوب لبنان..

بÒوت تقرر تقد Ëشصكوى دولية و الكيان الصصهيوÊ
يعلن جاهزيته لكل السصيناريوهات

’سشرإئيلي إلذي إسشتهدف أإﬁيط موقع رويسشات
’· إŸتحدة إلعاملة ‘ جنوب لبنان –قيقاتها بششأان إلقصشف إ إ
بدأإت قوإت إ أ
’سشرإئيلية بنيام Úنتنياهو قوإته على إ◊دود ،معلنا أإنها ‘
إلعلم ‘ تÓل كَفرششوبا إللبنانية .وبينما تفقد رئيسس إ◊كومة إ إ
’سشرإئيلي.
كامل جاهزيتها للتعامل مع كل إلسشيناريوهات إÙتملة ،أإدإن إلرئيسس إللبنا Êميششال عون إ’عتدإء إ إ

إلزإمية وضشع إلكمامة وإقتصشار إلتجمعات على
عششرة أإششخاصس

اسصبانيا تسصعى لحتواء كورونا بتشصديد
اإلجراءات الوقائية
لجراءات
لسسبانية مدريد  ،عن مزيد من ا إ
أاعلنت منطقة العاصسمة ا إ
سسعًيا إا ¤إابطاء انتشسار وباء كورونا ،مثل تعزيز إالزامية وضسع الكمامة
لجراءات
لعÓن عن ا إ
واقتصسار التجمعات على عشسرة أاشسخاصس .يأاتي ا إ
لمر الذي دفع فرنسسا
‘ وقت ارتفع عدد ا◊الت مؤوخًرا ‘ إاسسبانيا ،ا أ
لك Ìتضسرًرا فيها ،فيما
وأاŸانيا إا ¤التوصسية بعدم السسفر إا ¤اŸناطق ا أ
أاع ˘ادت اŸم ˘ل ˘ك ˘ة اŸت ˘ح ˘دة ف ˘رضس ا◊ج ˘ر الصس˘ح˘ي ع˘ل˘ى اŸسس˘اف˘ري˘ن
العائدين من إاسسبانيا.
لسساسس
وقالت إايزابيل دياز أايوسسو ،رئيسسة منطقة مدريد ،للصسحفي““ :Úا أ
لن هو أال نضسطر إا ¤عزل أانفسسنا مرة أاخرى““.
اآ
وقررت اŸنطقة على وجه اÿصسوصس ،مثلما فعلت من قبلها جميع
لسسبانية تقريبًا والتي فرضست كذلك قيوًدا أاخرى ،فرضس وضسع
اŸناطق ا إ
الكمامة ‘ الشسارع وعلى شسرفات اŸقاهي واŸطاعم حتى عندما تكون
اŸسسافة من  1,5م.Î
وضس ˘ع ال ˘ق ˘ن˘اع إال˘زام˘ي ب˘ال˘ف˘ع˘ل ‘ ج˘م˘ي˘ع أان˘ح˘اء ال˘ب˘Óد اب˘ت˘داًء م˘ن سس˘ن
لمان هذه .إاضسافة إا¤
السسادسسة عندما ل Áكن ا◊فاظ على مسسافة ا أ
ذلك ،يجب أان تقتصسر الجتماعات على عشسرة أاشسخاصس على شسرفات
اŸقاهي أاو ‘ اŸنازل اÿاصسة ،كما كانت عليه ا◊ال خÓل اŸرحلة
لو ¤من العزل.
اأ
ويتع Úأان تقفل اŸطاعم واÓŸهي الليلية وا◊انات شسرفاتها ‘
حا .وعلى العمÓء تسسجيل أاسسمائهم حتى Áكن العثور
السساعة  1:30صسبا ً
عليهم بسسهولة ‘ حال تفشسي العدوى ‘ احدها.
لن من كاتالونيا أاو أاراغون (شسمال شسرق)،
و مدريد أاقل تضسرًرا حتى ا آ
لكن السسلطات قررت السستعداد –سسًبا عŒ Èهيز جناح ‘ ÚاŸعرضس
التجاري الذي كان Ãثابة مسستشسفى ميدا ‘ Êشسهري مارسس وأافريل.

ششريط إ’أخبار
أإفغانسشتان
لمني الدائم
لسسرائيلي جنوده من ا◊اجز ا أ
اإ
إلقسشم إلدو‹/وكا’ت
اŸقام على مدخل القرية.
لسس ˘رائ ˘ي ˘ل ˘ي أاع ˘ط˘ى ت˘ع˘ل˘ي˘م˘ات
أاف ˘ادت وسس ˘ائ ˘ل اع ˘Óم ˘ي ˘ة -ن˘ق˘ Óع˘ن مصس˘ادر وك ˘ان ا÷يشس ا إ
إاسسرائيلية -بأان تل أابيب بعثت إا ¤لبنان ع Èب ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي˘ل ال˘وج˘ود ال˘عسس˘ك˘ري ‘ م˘واق˘ع أام˘ن˘ي˘ة
وسسطاء دولي Úرسسالة تزعم أانها غ Òمعنية مأالوفة ،حتى ل تتحول إا ¤أاهداف سسهلة ◊زب
لسسرائيلي بشسكل عام
بتصسعيد ا÷بهة مع لبنان ،لكن جيشسها الذي الله ،ويحظر ا÷يشس ا إ
ت˘ف˘ق˘ده ن˘ت˘ن˘ي˘اه˘و غ˘داة ال˘تصس˘عيد مسستعد لكافة الدخول إا ¤هذه القرية إال لسسكانها.
لسس˘ ˘رائ˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ي أامسس الث˘ ˘نÚ
السس ˘ي ˘ن ˘اري ˘وه ˘ات .وق ˘ال ن ˘ت˘ن˘ي˘اه˘و إان ا÷يشس وأاع ˘ ˘ل ˘ ˘ن ا÷يشس ا إ
لسسرائيلي متأاهب بشسكل جيد للتعامل مع كل إاحباطه هجوما ◊زب الله ،حاول تنفيذه على
اإ
السسيناريوهات اÙتملة ،ونحن نواصسل العمل مواقع إاسسرائيلية على ا◊دود اللبنانية ،لكن
لي ˘را ‘ Êحزب الله نفى أانه أاقدم على تنفيذ أاي عملية
لح˘ ˘ب˘ ˘اط ال˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘رك˘ ˘ز ال ˘عسس ˘ك ˘ري ا إ
إ
منطقتنا ،مضسيفا أان إاسسرائيل سستفعل كل ما ‘ ا÷نوب اللبنا ،Êوقال إان إاسسرائيل ““فÈكت
لسسرائيلي أان أاعلن
يلزم من أاجل حماية نفسسها ،وأاقÎح على حزب الهجوم““ .وسسبق للجيشس ا إ
لسسبوع اŸاضسي حالة التأاهب –سسبا لهجوم
ال˘ ˘ل˘ ˘ه أان يضس˘ ˘ع ‘ حسس˘ ˘اب˘ ˘ات ˘ه ه ˘ذه ا◊ق ˘ي ˘ق ˘ة ا أ
ال ˘بسس ˘ي ˘ط ˘ة ،وه ˘ي أان إاسس ˘رائ ˘ي ˘ل ج ˘اه ˘زة ل ˘ك˘ل من حزب الله ،الذي قال إان إاسسرائيل قتلت أاحد
ع ˘ن ˘اصس ˘ره ‘ ه ˘ج ˘وم ج ˘وي ع ˘ل˘ى م˘وق˘ع ق˘رب
السسيناريوهات.
لسس˘ ˘رائ˘ ˘ي˘ ˘ل ˘ي ال˘ ˘ع˘ ˘اصس˘ ˘م˘ ˘ة السس˘ ˘وري ˘ة دمشس ˘ق ‘  20جويلية
وق˘ ˘الت اŸصس˘ ˘ادر  ،إان ا÷يشس ا إ
حرصس ‘ السساعات اŸاضسية على إاظهار حالة ا÷اري.أاما ا÷انب اللبنا ،Êالذي التأام ›لسس
لعلى ،فقد بدا أاك Ìانشسغال بفÒوسس
ال ˘ت ˘أاهب ال ˘قصس ˘وى ال ˘ت ˘ي وضس ˘ع ن ˘فسس ˘ه ف ˘ي ˘ه˘ا ،دفاعه ا أ
مواصس Óالدفع بتعزيزات عسسكرية إا ¤مواقع كورونا (كوفيد ،)19-لكنه حرصس على لسسان
ﬂتلفة بالقرب من ا◊دود مع لبنان ،لكنها رئ ˘يسس ح ˘ك ˘وم ˘ت ˘ه حسس ˘ان دي ˘اب ع ˘ل˘ى ال˘دع˘وة
بقيت بعيدة Ãا يكفي لكي ل تكون ‘ مرمى لتوخي ا◊ذر ،قائ Óإان اŸواجهة مع إاسسرائيل
 ⁄ت ˘ن ˘ت ˘ه ب ˘ع ˘د ،وم ˘ا أاق ˘دمت ع ˘ل˘ي˘ه أاخÒا ك˘ان
مقاتلي حزب الله.
لسس˘رائ˘ي˘ل˘ي تصس˘ع˘ي˘دا خ˘طÒا .أام˘ا ح˘زب ال˘ل˘ه ف˘ق˘د اك˘ت˘ف˘ى
وأاع ˘ل ˘ن اŸت ˘ح ˘دث ب˘اسس˘م ا÷يشس ا إ
أافيخاي أادرعي  ‘-بيان -تعزيز قيادة ا÷يشس بإاعÓن ما يشسبه ربط نزاع إا ¤أاجل قريب،
لخ Òسسببا
العسسكرية الشسمالية (مسسؤوولة عن ا◊دود مع معطيا من خÓل بيانه الرسسمي ا أ
سس ˘وري ˘ا ول ˘ب ˘ن ˘ان) Ãن˘ظ˘وم˘ات نÒان م˘ت˘ط˘ورة ،إاضسافيا ليÎقب ا÷ميع ما سسّماه حتمية رده
ال ˘عسس˘ك˘ري .م˘ن ج˘ه˘ة أاخ˘رى ،ق˘ررت ا◊ك˘وم˘ة
وŒميع اŸعلومات وقوات خاصسة.
و“كن فريق ا÷زيرة من الدخول إا ¤قرية اللبنانية تكليف وزير اÿارجية بتقد Ëشسكوى
لمن الدو‹ ضسد إاسسرائيل على خلفية
ال ˘غ ˘ج˘ر ال˘واق˘ع˘ة ع˘ن˘د م˘ث˘لث ا◊دود السس˘وري˘ة Ûلسس ا أ
اللبنانية وا إ
لسسرائيلية ،بعد أان سسحب ا÷يشس ال ˘قصس ˘ف ال ˘ذي اسس˘ت˘ه˘دف ع˘ددا م˘ن اŸن˘اط˘ق

قالت إن ثمة د’ئل تشش Òإ ¤تدهور حالته إلصشحية ‘ سشجنه بالسشعودية

ال˘ل˘ب˘ن˘ان˘ي˘ة.وق˘الت وزي˘رة الإعÓم اللبنانية منال
عبد الصسمد -بعد اجتماع Ûلسس الوزراء -إان
ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة أاع ˘ربت ع ˘ن إادان ˘ت ˘ه ˘ا الع ˘ت ˘داءات
لسسرائيلية التي اسستهدفت سسيادة لبنان.
اإ
وشس˘ه˘د ج˘ن˘وب ل˘ب˘ن˘ان تصس˘ع˘ي˘دا عسس˘ك˘ري˘ا لفتا،
لسس˘رائ˘ي˘ل˘ي
ح˘يث اسس˘ت˘ه˘دف ج˘يشس الح˘ت˘Óل ا إ
مواقع ‘ ﬁيط مزارع شسبعا اÙتلة ،بذريعة
رصسد ﬁاولة تسسلل من قبل عناصسر حزب الله،
غ Òأان ا◊زب نفى وقوع أاي تسسلل أاو اشستباك.
لسس ˘رائ ˘ي ˘ل ˘ي ال ˘ذي
و أادان ل˘ ˘ب˘ ˘ن˘ ˘ان الع˘ ˘ت ˘داء ا إ
اسستهدف الثن Úمناطق جنوب البÓد ‘ ،حÚ
لسسرائيلي اسستمرار تأاهب قواته
أاعلن ا÷يشس ا إ
ومواصسلة الدفع بتعزيزات عسسكرية إا ¤مواقع
ﬂتلفة قرب ا◊دود –سسبا لرد ﬁتمل من
حزب الله .واسستهدف القصسف ﬁيط موقع
““رويسس ˘ات ال ˘ع ˘ل ˘م““ ‘ ت ˘Óل ب ˘ل ˘دة ““ك˘ف˘رشس˘وب˘ا““
ومزرعة ““شسانوح““ جنوبها ،إاضسافة اﬁ ¤يط
مزارع شسبعا اÙتلة ،وقد أاظهرت صسور بثتها
لسسرائيلية السسابعة مواقع النفجارات
القناة ا إ
ال ˘ت ˘ي ق˘الت إان خ˘ل˘ي˘ة مسس˘ل˘ح˘ة ح˘اولت ال˘تسس˘ل˘ل
إاليها.
واع˘ت Èال˘رئ˘يسس ال˘ل˘ب˘ن˘ا Êم˘يشس˘ال ع˘ون اع˘تداء
لراضس ˘ي ال ˘ل˘ب˘ن˘ان˘ي˘ة ت˘ه˘دي˘دا
إاسس ˘رائ ˘ي ˘ل ع ˘ل ˘ى ا أ
ل ˘Óسس˘ت˘ق˘رار ‘ ا÷ن˘وب ال˘ل˘ب˘ن˘ا ،Êق˘ب˘ي˘ل ب˘حث
لمن الدو‹ مسسأالة التجديد لقوات
›لسس ا أ
ل· اŸتحدة العاملة ‘ لبنان (يونيفيل).
اأ
من جهته ،قال رئيسس الوزراء حسسان دياب إان
إاسس˘رائ˘ي˘ل اع˘ت˘دت ع˘ل˘ى سس˘ي˘ادة ل˘ب˘ن˘ان وخ˘رقت
القرار رقم  1701ع Èتصسعيد عسسكري خط،Ò
مشسÒا إا ¤أان ˘ه ˘ا ت˘ع˘م˘ل ج˘اه˘دة ل˘ت˘ع˘دي˘ل م˘ه˘ام
اليونيفيل وقواعد الشستباك.

اأك Èكتلة بالŸÈان األوروبي تطالب بحماية ﬁمد بن نايف من القتل
لوروب˘ ˘ي،
ط˘ ˘الب ح˘ ˘زب الشس˘ ˘عب ا أ
ال˘ ˘ذي يشس˘ ˘ك˘ ˘ل أاك Èك˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ة داخ ˘ل
لوروبي ،بالكشسف فورا
الŸÈان ا أ
ع ˘ن مصس Òو‹ ال ˘ع ˘ه ˘د السس˘ع˘ودي
لمﬁ Òم ˘د ب ˘ن ن ˘اي ˘ف
السس ˘اب ˘ق ا أ
وح˘م˘اي˘ت˘ه م˘ن ال˘ق˘ت˘ل ع˘ل˘ى يد و‹
لمﬁ Òم˘د ب˘ن سس˘ل˘م˘ان،
ال ˘ع˘ه˘د ا أ
وفقا لبيان أاصسدره ا◊زب.
وأاع ˘رب ا◊زب ع ˘ن ق ˘ل˘ق˘ه ال˘ب˘ال˘غ
بشس˘ ˘أان مصسﬁ Òم˘ ˘د ب˘ ˘ن ن˘ ˘اي ˘ف،
وق˘ ˘ ˘ال إان ث˘ ˘ ˘م ˘ ˘ة دلئ ˘ ˘ل تشس Òإا¤
تدهور حالته الصسحية ‘ سسجنه
بالسسعودية.
وط˘ ˘ ˘الب ا◊زب و‹ ال˘ ˘ ˘ع ˘ ˘ه ˘ ˘د
السس˘ع˘ودي ب˘الم˘ت˘ن˘اع ع˘ن ““القضساء
على خصسومه السسياسسي ،““Úوفق ما
جاء ‘ البيان.
ووصسف البيان اعتقال ﬁمد بن
نايف بأانه ““مدعاة قلق للمشسرعÚ

لوروب ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ي ،““Úوط˘ ˘ ˘ ˘ ˘الب ق˘ ˘ ˘ ˘ ˘ادة
اأ
السس ˘ع ˘ودي ˘ة ب ˘احÎام ال ˘ت ˘زام ˘ات˘ه˘ا
لنسسان
الدولية ‘ ›ال حقوق ا إ
من خÓل إاجراء ﬁاكمة مسستقلة
ونزيهة.
ول˘ ˘فت ا◊زب إا ¤أان و‹ ال˘ ˘ع ˘ه ˘د
السس˘ ˘اب ˘ق ““صس ˘دي ˘ق ق ˘د Ëل ˘ل ˘غ ˘رب
وأاوروب ˘ ˘ا ،وم˘ ˘ن اÙزن ح˘ ˘ق˘ ˘ا أان
نسسمع عن معاناته ‘ السسجن ‘
لسسباب
اŸملكة العربية السسعودية أ
غ Òمعروفة““.
وك˘انت صس˘ح˘ي˘ف˘ة واشس˘ن˘ط˘ن بوسست
لمÒك˘ ˘ي˘ ˘ة ن˘ ˘ق ˘لت أاوائ ˘ل الشس ˘ه ˘ر
اأ
ا÷اري ع ˘ ˘ن مصس ˘ ˘ادر سس ˘ ˘ع˘ ˘ودي˘ ˘ة
وأامريكية قولها إان ÷نة مكافحة
ال˘ ˘فسس˘ ˘اد ال˘ ˘ت˘ ˘اب˘ ˘ع˘ ˘ة ل ˘و‹ ال ˘ع ˘ه ˘د
السسعودي توشسك على النتهاء من
–ق ˘ي ˘ق مُ˘فصس˘ل ‘ م˘زاع˘م فسس˘اد
لمﬁ Òم ˘د ب ˘ن
وخ ˘ي ˘ان ˘ة ب ˘ح ˘ق ا أ

ن ˘اي ˘ف ب ˘ع ˘د م˘رور  4أاشس˘ه˘ر ع˘لى
اعتقاله.
وأاضس ˘افت الصس ˘ح ˘ي ˘ف ˘ة أان ال ˘ل˘ج˘ن˘ة
تسس˘ت˘ع˘د ل˘ت˘وج˘ي˘ه ات˘هام Ùمد بن
ن˘اي˘ف ب˘السس˘ت˘ي˘Óء ع˘ل˘ى  15مليار
دولر ع ˘ن ˘دم ˘ا ك ˘ان ي ˘دي ˘ر ب ˘رام˘ج
لرهاب ‘ الوزارة.
مكافحة ا إ
وه ˘ذه ال˘ت˘ح˘رك˘ات ضس˘د ﬁم˘د ب˘ن
ن ˘اي ˘ف ه ˘ي أاح ˘دث ح ˘ل ˘ق ˘ة ضس˘م˘ن
لجراءات التي ينظر
سسلسسلة من ا إ
إاليها باعتبارها سسبي ÓلÎسسيخ قوة
لسس˘رة
ﬁم ˘د ب ˘ن سس˘ل˘م˘ان داخ˘ل ا أ
ا◊اك ˘ ˘م ˘ ˘ة ،وال ˘ ˘ت ˘ ˘خ˘ ˘لصس م˘ ˘ن أاي
تهديدات ﬁتملة لسسلطته ،قبل أان
ينتهي به اŸطاف بخÓفة اŸلك
إاثر وفاته أاو تنازله عن العرشس.
و كان النائب ا÷مهوري عن ولية
فلوريدا فرانسسيسس رو ، Êطالب
بضسرورة معرفة مكان و‹ العهد

لمﬁ Òمد بن
السسعودي السسابق ا أ
نايف فورا وما إاذا كان آامنا.
وقال ‘ تغريدة على توي““ Îإان بن
نايف عمل بشسكل بناء مع الوليات
اŸت ˘ح ˘دة لسس˘ن˘وات ع˘دة ،وك˘ان ل˘ه
دور ف˘ ˘ع˘ ˘ال ‘ ت˘ ˘وف Òم ˘ع ˘ل ˘وم ˘ات
لرهاب بعد أاحداث 11
Ÿكافحة ا إ
سسبتم.““È
وك˘انت صس˘ح˘ي˘ف˘ة واشس˘ن˘ط˘ن بوسست
ذك ˘رت ‘ السس ˘ادسس م ˘ن ج ˘وي˘ل˘ي˘ة
ا÷اري أان ÷نة مكافحة الفسساد
التابعة لو‹ العهد ا◊ا‹ ﬁمد
بن سسلمان توشسك على النتهاء من
–ق ˘ي ˘ق م˘فصس˘ل ‘ م˘زاع˘م فسس˘اد
وخيانة بحق ﬁمد بن نايف.
يشسار إا ¤أان السسلطات السسعودية
لق˘ ˘ام˘ ˘ة
وضس ˘ ˘عت ب ˘ ˘ن ن˘ ˘اي˘ ˘ف ‘ ا إ
ا÷Èية منذ عزله من ولية العهد
منتصسف .2017

طالبان توقف النار ثÓثة أايام ‘ األضصحى
لضسحى ،لكن
أاوقفت طالبان إاطÓق النار ثÓثة أايام خÓل عطلة عيد ا أ
ا◊ركة أاعلنت أانها سسÎد بالنار على أاي هجوم تتعرضس له.
لطÓق النار مدته ثÓثة أايام خÓل عطلة
و أاعلنت حركة طالبان وقًفا إ
لضسحى التي تبدأا ا÷معة ‘ ،ثا Êهدنة تشسهدها أافغانسستان ‘
عيد ا أ
غضسون أاك Ìمن شسهرين بقليل.
و جاء العرضس بعد وقت قصس Òمن إاعÓن الرئيسس أاشسرف غني أان
ﬁادثات السسÓم مع طالبان قد تبدأا ““خÓل نحو أاسسبوع““.
وأافاد الناطق باسسم حركة طالبان ذبيح الله ›اهد ‘ بيان““ :صسدرت
أاوامر÷ ...ميع اÛاهدين (عناصسر طالبان) بالمتناع عن تنفيذ أاي
لضسحى الثÓثة““ .لكنه أاضساف أان أاي
عمليات ضسد العدو خÓل أايام عيد ا أ
هجوم ““يشسّنه العدو““ سسيُقابل بالقوة.

’ردن
إ أ

حظر اإلضصرابات واŸظاهرات
والعتصصامات
حظرت وزارة الÎبية والتعليم على اŸوظف Úو–ت طائلة اŸسسؤوولية
لقدام على اسستغÓل وظيفتهم ÿدمة أاغراضس أاو أاهداف أاو
التأاديبية ا إ
مصسالح حزبية أاو القيام أاو الشسÎاك ‘ أاي مظاهرة أاو إاضسراب أاو
اعتصسام أاو التحريضس عليها أاو أاي عمل Áسس بأامن الدولة ومصسا◊ها ،أاو
يضسر أاو يعطل مصسالح اŸواطن ÚواÛتمع والدولة.
وأاك˘د وزي˘ر الÎب˘ي˘ة وال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م ال˘دك˘ت˘ور ت˘يسس Òال˘ن˘ع˘ي˘م˘ي ‘ ،ت˘ع˘ميم على
مديري الÎبية ‘ ﬂتلف اÙافظات ،على التقيد واللتزام بأاوامر
الدفاع الصسادرة عن رئيسس الوزراء وخاصسة اŸتعلق منها Ãنع التجمعات
‘ ج˘ ˘م ˘ي ˘ع م ˘ن ˘اط ˘ق اŸم ˘ل ˘ك ˘ة ،وذلك ‘ اط ˘ار الج ˘راءات الحÎازي ˘ة
والوقائية التي ” اتخاذها للحيلولة دون انتشسار فÒوسس كورونا وحفاظا
على الصسحة والسسÓمة.
لجراءات والعقوبات
لرد ،Êأاعلن إانه ” إالغاء جميع ا إ
وكان وزير الÎبية ا أ
لردن نتيجة إاضسرابهم.
التي وقعت على معلمي ا أ

باكسشتان

ارتفاع حصصيلة ضصحايا األمطار الغزيرة
‘ كراتشصي
لمطار الغزيرة Ãدينة (كراتشسي) الباكسستانية
ارتفعت حصسيلة ضسحايا ا أ
لقل.وفقا Ÿصسادر اعÓمية.
إا 10 ¤قتلى على ا أ
لول أان  7من الضسحايا لقوا
وذكرت مصسادر اعÓمية باكسستانية ،أامسس ا أ
مصس ˘رع ˘ه ˘م صس ˘ع˘ق˘ا ب˘ال˘ك˘ه˘رب˘اء ‘ ح˘وادث م˘ن˘فصس˘ل˘ة Ãن˘اط˘ق م˘ت˘ف˘رق˘ة
باŸدينة.
لمطار الغزيرة التي هطلت على مدار يوم ‘ Úانهيار البنية
وتسسببت ا أ
التحتية للمدينة ،واضسطراب حركة اŸرور ‘ اÙاور الرئيسسية لعاصسمة
إاقليم ““السسند““.
لرصساد ا÷وية الباكسستانية قد توقعت هبوب موجة ثالثة
وكانت هيئة ا أ
من الرياح اŸوسسمية ‘ كراتشسي خÓل اليوم ÚاŸاضسي ،Úمع هطول
أامطار غزيرة وعواصسف رعدية.
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ائتÓف الكرامة يقرر مقاطعة ا÷لسسة

قيادي بحركة النهضصة :أاموال إاماراتية توزع
على نواب لسصحب الثقة من الغنوشصي
أاكدت حركة النهضسة ‘ الŸÈان التونسسي  ،أان ضسغوطا ُتمارسس من داخل البÓد وخارجها بأاموال إاماراتية توزع على النواب من
أاجل سسحب الثقة من رئيسس الŸÈان راشسد الغنوشسي خÓل جلسسة التصسويت اŸقررة اÿميسس القادم.

لطراف الليبية
صسراع مكتوم تعيشسه ا أ

خÓفات داخلية تهدد ا÷هود الدولية
للحل ‘ ليبيا

ل تزال اŸسستجدات ‘ ليبيا ‘ حالة اشستباك مسستمر ب Úالسسياسسي
لطراف الليبية داخل أاجهزتها،
والعسسكري ،وسسط صسراع مكتوم تعيشسه ا أ
و‘ مفاصسل مراكز ا◊كم فيها ،رغم لغة التصسعيد ومشساهد التحشسيد
العسسكري التي تشسهدها منطقتا سسرت وا÷فرة.
لعÓم ا◊ربي لعملية
ومقابل تأاكيد اŸتحدث الرسسمي باسسم مكتب ا إ
““بركان الغضسب““ ،عبد اŸالك اŸد ،Êاسستمرار الهدوء ا◊ذر ‘ ﬁيط
لوامر
سسرت ،وسسط البÓد ،تزامنا مع –شسيد عسسكري مسستمر وانتظار أ
عسسكرية بتقدم قوات ““الوفاق““ باŒاه اŸدينة ،تداولت مواقع التواصسل
الجتماعي على نطاق واسسع ،خÓل السساعات اŸاضسية ،مشساهد تظهر
–رك رتل عسسكري تابع Ûموعة ““فاغ ““Ôالروسسية من قاعدة ا÷فرة
باŒاه مدينة سسرت.
من جانبها ،قالت مصسادر اعÓمية مقربة من اللواء اŸتقاعد خليفة
لربعاء ،إان ““ا÷يشس ( مليشسيات حف )Îبدأا بنشسر أانظمة
حف ،Îأامسس ا أ
لي
دفاع جوية من طراز إاسسﬁ ‘ 200-يط مدينة سسرت– ،سسبًا أ
هجوم معاد““ ‘ ،إاشسارة إا ¤اسستعداد قوات ““الوفاق““ للتقدم باŒاه سسرت
‘ أاي ◊ظة.
من جهتها ،أاكدت مصسادر اعÓمية ليبية ،أان ““اÛتمع الدو‹ إاما أانه ل
يدرك خطورة النقسسامات الداخلية اŸتزايدة ‘ ليبيا ،أام أانه يدير
ظهره لها ،فمجلسس الدولة واÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق يبدوان ‘
خÓف مسستمر رغم توحدهما ‘ هدف طرد مليشسيات حف Îوإابعاد
خطرها عن طرابلسس““.
ولفتت إا ¤تصسريحات اŸشسري التي أاكدت رغبته ‘ إاجراء تعديÓت على
التفاق السسياسسي تسسمح Ûلسسي الدولة والنواب بإاعادة تشسكيل اÛلسس
الرئاسسي ،وفصسل حكومة الوفاق عنه ،ومن جانب آاخر اÓÿفات التي ل
تزال ‘ كواليسس طرابلسس ب Úرؤووسس حكومة الوفاق.
وبعد تسسرب أانباء مؤوكدة عن عزم رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة
لسس˘ب˘وع ق˘ب˘ل
ال ˘وف ˘اق ،ف ˘اي ˘ز السس˘راج ،إاع˘Óن ت˘ع˘دي˘ل وزاري ◊ك˘وم˘ت˘ه ،ا أ
اŸاضس ˘ي ،نشس ˘رت وسس ˘ائ ˘ل إاع˘Óم ل˘ي˘ب˘ي˘ة أان˘ب˘اء م˘ع˘ارضس˘ة وزي˘ر ال˘داخ˘ل˘ي˘ة
با◊كومة ،فتحي باشساغا ،الشسديدة لقرار التعديل.
وعقد باشساغا مؤو“راً صسحافيًا ليل الثÓثاء ،توعد خÓله ÓÃحقة كل
الفاسسدين وفتح –قيقات بالتعاون مع مكتب النائب العام واŸؤوسسسسات
بشسأانهم ،مشسÒاً إا ¤أان من وصسفها بـ«منظومة الفسساد““ اسستشسرت ‘ كل
مكان ،وتقودها عصسابات موجودة ‘ كل مؤوسسسسة.
وتعلق الÎهو Êبأان باشساغا كثÒاً ما اسستهدف ‘ تصسريحاته بشسكل
مباشسر ›موعات مسسلحة على عÓقة بالسسراج ،من بينها لواء النواصسي
ال ˘ذي ي ˘ؤوّم ˘ن م ˘ق ˘رات السس ˘راج ا◊ك˘وم˘ي˘ة ،ب˘ل م˘ق˘ره اÿاصس ‘ ق˘اع˘دة
ابوسستة البحرية ،ما يشس Òإا ¤خÓفات عديدة تعانيها طرابلسس.

جددت على ضسرورة اللتزام بقواعد النظافة
والسسÓمة الصسحية

القسسم الدو‹/وكالت

قال رئيسس كتلة حركة النهضسة ‘
الŸÈان ال ˘ ˘ت˘ ˘ونسس˘ ˘ي ن˘ ˘ور ال˘ ˘دي˘ ˘ن
البحÒي إان ضسغوطا ُتمارسس من
داخ ˘ل ال ˘ب ˘Óد وخ ˘ارج ˘ه ˘ا ب˘أام˘وال
إاماراتية توزع على النواب من أاجل
سسحب الثقة من رئيسس الŸÈان
راشس˘ ˘د ال˘ ˘غ ˘ن ˘وشس ˘ي خ ˘Óل ج ˘لسس ˘ة
ال˘ ˘ ˘تصس˘ ˘ ˘ويت اŸق˘ ˘ ˘ررة اÿم˘ ˘ ˘يسس
القادم.
أاكد البحÒي  ‘-تصسريح له -أان
ه˘ ˘ذه اÿط˘ ˘وة ت˘ ˘أات˘ ˘ي ضس˘ ˘م˘ ˘ن م ˘ا
وصس˘ف˘ه˘ا ب˘خ˘ ّ
ط˘ة إام˘ارات˘ي˘ة ل˘ت˘دمÒ
اŸن˘ظ˘وم˘ة السس˘ي˘اسس˘ي˘ة ال˘ت˘ونسس˘ي˘ة،
ت ˘ن ˘ط˘ل˘ق ب˘إاح˘داث ف˘راغ ب˘الŸÈان
ع Èتنحية رئيسسه وتعطيل تزكية
ا◊ك ˘وم ˘ة اŸق ˘ب ˘ل ˘ة؛ ‡ا سس˘ي˘دف˘ع
ال˘ ˘ب ˘Óد ن ˘ح ˘و ال ˘ف ˘راغ ،ع ˘ل ˘ى ح ˘د
تعبÒه.
‘ اŸقابل ،أاشسارت قيادات بعضس
الكتل الداعمة لسسحب الثقة من
لذاعات
الغنوشسي  ‘-تصسريحات إ
ﬁل˘ ˘ي˘ ˘ة -إا ¤وج˘ ˘ود م˘ ˘ا اع ˘تÈوه
لغراء عدد من النواب
ﬁاولت إ
ب ˘ه ˘دف ال ˘ت ˘أاث Òع ˘ل ˘ى م ˘وق ˘ف ˘ه˘م،
ودفعهم إا ¤سسحب توقيعاتهم من
لئحة حجب الثقة.
وك˘ ˘ان ق ˘ي ˘ادي ˘ون ‘ ال ˘ن ˘هضس ˘ة (54
مقعدا من ›موع  217مقعدا)،
التي كانت حتى اسستقالة حكومة
لك‘ È
إالياسس الفخفاخ اŸكون ا أ
الئ ˘ت ˘Óف ا◊ك ˘وم ˘ي؛ أاشس ˘اروا ‘
السسابق إا ¤دعم إاماراتي إاعÓمي

وسس˘ي˘اسس˘ي ل˘ت˘ح˘رك˘ات ي˘ق˘ولون إانها
تسستهدف النقÓب على التجربة
الدÁقراطية ‘ تونسس ،وعرضسوا
ق ˘رائ ˘ن ت˘ؤوي˘د تصس˘ري˘ح˘ات˘ه˘م ،وم˘ن
ب ˘ي ˘ن˘ه˘ا ت˘غ˘ري˘دات ضس˘اح˘ي خ˘ل˘ف˘ان
نائب قائد شسرطة دبي.
كما أاشساروا إا ¤أان العتصسامات
ال ˘ ˘ت˘ ˘ي ت˘ ˘ن˘ ˘ف˘ ˘ذه˘ ˘ا ك˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ة ا◊زب
الدسستوري ا◊ر ( 16مقعدا) جزء
‡ا ي ˘ع ˘تÈون ˘ه ﬂط˘ط˘ا خ˘ارج˘ي˘ا
للقضساء على العملية الدÁقراطية
‘ تونسس.
ومن اŸقرر أان يعقد ›لسس نواب
الشسعب (الŸÈان) بعد غد جلسسة
يصسوت خÓلها على لئحة لسسحب
الثقة من الغنوشسي ،تقدمت بها 4
كتل نيابية ونواب مسستقلون ،ويتهم
ه˘ ˘ؤولء رئ˘ ˘يسس الŸÈان ب˘ ˘ات˘ ˘خ˘ ˘اذ
ال ˘ ˘ق ˘ ˘رارات م˘ ˘ن دون ال˘ ˘ع˘ ˘ودة إا¤
لدلء
م˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ك ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘تب الŸÈان ،وا إ
ب˘ ˘تصس˘ ˘ري˘ ˘ح ˘ات بشس ˘أان ال ˘ع ˘Óق ˘ات
اÿارجية تتنافى مع الدبلوماسسية
ال˘ ˘ت ˘ونسس ˘ي ˘ة ،وف ˘ق م ˘ا ورد ‘ نصس
الÓئحة.
وسس˘ت˘ك˘ون ج˘لسس˘ة ال˘تصسويت سسرية،
ول˘ ˘ن تشس ˘ه ˘د أاي ن ˘ق ˘اشس ،وسس ˘ت ˘ت ˘م
اŸناداة على النواب واحدا بعد
لخ ˘ ˘ ˘ر ل ˘ ˘ ˘وضس ˘ ˘ ˘ع أاوراق ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘م ‘
اآ
الصس ˘ن ˘دوق ،وك ˘ان ان˘ت˘خ˘اب رئ˘يسس
الŸÈان جرى بالطريقة نفسسها.
وجمع السساعون لتنحية الغنوشسي
من رئاسسة الŸÈان ما ل يقل عن
 73ت ˘وق ˘ي ˘ع ˘ا ،وه˘و ال˘ع˘دد ال˘Óزم
لتمرير الÓئحة ،كما يفÎضس أان

تصس ˘ّوت ك ˘ت ˘ل ˘ة ا◊زب ال˘دسس˘ت˘وري
لصسالح لئحة سسحب الثقة .وقد
–دث نائب من كتلة حزب ““–يا
تونسس““ ( 10نواب) بقيادة رئيسس
ا◊كومة السسابق يوسسف الشساهد
عن جمعهم أاك Ìمن  109أاصسوات،
لغ˘ل˘ب˘ي˘ة اŸط˘ل˘وب˘ة لسس˘حب
وه˘ي ا أ
الثقة من رئيسس الŸÈان.
وكان الغنوشسي عبّر قبل أايام عن
ثقته ‘ أان جلسسة اÿميسس سستكون
لتجديد الثقة فيه ،وليسس لسسحبها
منه ،وقال إانه  ⁄يأات على ظهر
دب ˘اب ˘ة ح ˘ت ˘ى ي˘ف˘رضس ن˘فسس˘ه ع˘ل˘ى
النواب ،مضسيفا أانه قبل الختبار
وال ˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘دي ،رغ˘ ˘م أان˘ ˘ه ك˘ ˘ان م˘ ˘ن
اŸمكن رفضس لئحة سسحب الثقة
لنها تضسمنت إاخÓلت.
منه أ
و ‘ بيان له ،قال ائتÓف الكرامة
إان ˘ه سس ˘ي ˘ق ˘اط ˘ع ج ˘لسس ˘ة ال˘ن˘ظ˘ر ‘
سسحب الثقة من رئيسس الŸÈان
التونسسي راشسد الغنوشسي ،وإانه قرر
ع˘ ˘دم ال˘ ˘تصس˘ ˘ويت ع˘ ˘ل˘ ˘ي ˘ه ˘ا وع ˘دم
اŸشساركة فيها ،كما دعا النواب
إا““ ¤ال˘ ˘ن ˘أاي ب ˘أان ˘فسس ˘ه ˘م ع ˘ن ه ˘ذه
اŸعركة الفاشسسستيّة““.
وقال البيان إان ا÷لسسة ل تعنيه ‘
لسس ˘اسس
شس˘ ˘يء ،م˘ ˘ع˘ ˘تÈا أان˘ ˘ه˘ ˘ا ب ˘ا أ
معركة ““منظومة بن علي الفاسسدة
التي ق ّسسمت التونسسي Úودمّرت بها
لك Ìم ˘ن 20
ا◊ي˘ ˘اة السس˘ ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة أ
عاما““.
واع˘ ˘ت Èالئ˘ ˘ت˘ ˘Óف ‘ ال ˘ب ˘ي ˘ان أان
تسسبيب الÓئحة بسسوء تسسي Òراشسد
الغنوشسي للمجلسس ““ما هي إال تعّلة

واه ˘ي ˘ة وك˘اذب˘ة““ ،وأان ك˘ل ج˘لسس˘ات
اÛلسس “ت بشسكل طبيعي إال ما
أافسسدته ““كتلة بن علي““.
وب ˘حسسب نصس ال ˘ب˘ي˘ان ،ف˘ق˘د ت˘أاك˘د
““وج ˘ود ح˘ديث م˘ت˘وات˘ر ع˘ن رصس˘د
ب ˘ ˘ ˘عضس ا÷ه ˘ ˘ ˘ات ال˘ ˘ ˘داخ˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘يّ˘ ˘ ˘ة
واÿارجيّة Ÿبالغ خرافيّة كمقابل
لشسراء ذ· النواب بهدف إاشسباع
لع˘ ˘م˘ ˘ى
ب ˘ ˘عضس ن ˘ ˘زوات ا◊ق ˘ ˘د ا أ
لبعضس فضسÓت منظومة بن علي
ول ˘ ˘ب ˘ ˘عضس أان ˘ ˘ظ˘ ˘م˘ ˘ة السس˘ ˘ت˘ ˘ب˘ ˘داد
ال˘عسس˘ك˘ري ال˘دم˘وي اŸسس˘نودة من
بعضس أانظمة العمالة والسستبداد
اŸع˘ادي˘ة ل˘ل˘ح˘ري˘ة ول˘ل˘دÁق˘راطية
ول ˘ث˘ورات الشس˘عب ال˘ع˘رب˘ي ول˘ت˘وق˘ه
الشس˘دي˘د ل˘Óن˘ع˘ت˘اق م˘ن السس˘تبداد
ال ˘ ˘ ˘داخ ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ي وم˘ ˘ ˘ن الح˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘Óل
اÿارجي““.
واعت ÈالئتÓف لئحة التصسويت
ع˘ ˘ل˘ ˘ى سس˘ ˘حب ال˘ ˘ث ˘ق ˘ة م ˘ن رئ ˘يسس
اÛلسس ““لئ ˘ح ˘ة سس ˘ي ˘اسس˘يّ˘ة وغÒ
مÈرة وما هي إال تواصسل Ÿعركة
ب ˘ن ع ˘ل˘ي م˘ع ج˘زء م˘ن ال˘ت˘ونسس˘يÚ
لك‘ È
Áثل الكتلة النتخابيّة ا أ
تونسس““.
ودعا البيان ““كل السسادة والسسيّدات
ال˘ ˘ن ˘واب م ˘ن شس ˘ري ˘ف ˘ات وشس ˘رف ˘اء
اÛلسس أان ي ˘ن ˘أاوا ب ˘أان˘فسس˘ه˘م ع˘ن
ه ˘ذه اŸع ˘رك ˘ة ال ˘ف ˘اشسسس ˘ت ˘يّ ˘ة وأان
ي˘ق˘اط˘ع˘وا ع˘م˘ل˘يّ˘ة ال˘تصس˘ويت هذه،
وأان ي ˘ع ˘ل ˘ن ˘وا ذلك تÈئ ˘ة ل ˘ذ‡ه ˘م
وابتعادا عن شسبهات البيع والشسراء
وح˘ ˘ت˘ ˘ى الت˘ ˘ه˘ ˘ام˘ ˘ات ب˘ ˘ال ˘ع ˘م ˘ال ˘ة
للخارج““.

لصسابات وصسل ا 6249 ¤إاصسابة
اإجما‹ ا إ

موريتانيا تسصجل  41اصصابة جديدة بفÒوسس كورونا
أاعلنت وزارة الصسحة اŸوريتانية ،عن تسسجيل
 41حالة جديدة من فÒوسس كورونا اŸسستجد
(كوفيد ،)19-ليبلغ اجما‹ الصسابات 6249
مصساب ،كما ” تسسجيل  120حالة شسفاء من
اŸرضس.
وأاوضس ˘ح م˘دي˘ر ال˘رق˘اب˘ة ال˘وب˘ائ˘ي˘ة واŸع˘ل˘وم˘ات
الصسحية بوزارة الصسحة الدكتور ﬁمد ﬁمود
ول˘د اع˘ل˘ي ﬁم˘ود ،خ˘Óل ال˘ن˘ق˘ط˘ة الصس˘ح˘ف˘ي˘ة
اليومية حول الوضسعية الوبائية ‘ موريتانيا،

لرب˘ع
أان˘ ˘ه ب˘ ˘ع˘ ˘د إاج ˘راء  899ف ˘ح ًصس ˘ا خ ˘Óل ا أ
والعشسرين سساعة اŸاضسية ” تسسجيل  41إاصسابة
لصس˘ابات
ج˘دي˘دة ب˘ال˘فÒوسس لÒت˘ف˘ع إاج˘م˘ا‹ ا إ
منذ  14مارسس ‘ موريتانيا إا 6249 ¤مصساًبا.
وأاضساف اŸسسؤوول الصسحي ،أانه ” كذلك تعا‘
 120مصساًبا ليصسل إاجما‹ حالت الشسفاء إا¤
لصسابات اŸؤوكدة بلغت  6249حالة،
إاجما‹ ا إ
منها  4683حالة شسفاء ،و 156حالة وفاة.
لصس˘اب˘ة
وق ˘ال ول ˘د اع ˘ل ˘ي ﬁم ˘ود إان ح ˘الت ا إ

النشسطة تصسل حاليا إا 1410 ¤حالت ،من بينها
 1376ح ˘ال ˘ة ب ˘دون أاع ˘راضس 31 ،ح˘ال˘ة لديها
لضس ˘اف ˘ة إا 3 ¤حالت
أاع˘ ˘راضس خ ˘ف ˘ي ˘ف ˘ة ،ب ˘ا إ
حرجة.
واضساف اŸتحدث ،أانه ” كذلك تعا‘ 120
مصساًبا ليصسل إاجما‹ حالت الشسفاء إا4683 ¤
ح˘ا أان إاج˘م˘ا‹ ع˘دد ال˘وف˘ي˘ات
شس ˘خ ًصس ˘ا ،م ˘وضس˘ ً
وصسل إا 59 ¤شسخ ًصسا ‘ ح Úيواصسل 1410
أاشسخاصس عÓجهم ‘ اŸسستشسفيات.

اŸغرب يسصجل  500إاصصابة جديدة
بفÒوسس كورونا

سسجلت وزارة الصسحة اŸغربية  500حالة إاصسابة جديدة بفÒوسس كورونا
اŸسستجد كوفيد (.)19وجاءت إاحصساءات وزارة الصسحة اŸغربية ،على
بوابتها الرسسمية ،حول مصسابي فÒوسس كورونا خÓل  24سساعة ،لÒتفع
لصس ˘اب ˘ة اŸؤوك ˘دة ب ˘ال˘فÒوسس ب˘اŸم˘ل˘ك˘ة إا¤
لج ˘م ˘ا‹ ◊الت ا إ
ال ˘ع ˘دد ا إ
 21.387أالف حالة.
وأاضسافت الوزارة ،أان عدد ا◊الت التي “اثلت للشسفاء من اŸرضس بلغ
 17.066أالف حالة ،بتماثل  513حالة جديدة للشسفاء.وارتفع عدد حالت
الوفاة إا 327 ¤حالة ،بتسسجيل  11حالة وفاة جديدة.
وت ˘واصس˘ل ال˘وزارة ال˘تشس˘دي˘د ع˘ل˘ى الل˘ت˘زام ب˘ق˘واع˘د ال˘ن˘ظ˘اف˘ة والسس˘Óم˘ة
الصسحية ،والنخراط ‘ التداب ÒالحÎازية التي اتخذتها السسلطات
اŸغربية بكل وطنية ومسسؤوولية.
وقد عÈت ا◊كومة اŸغربية عن قلقها من تطورات انتشسار فÒوسس
لصسابات والوفيات ،وقالت إان النتشسار
كورونا اŸسستجد وارتفاع عدد ا إ
السسريع للفÒوسس ل يعطي وقتًا للتفك Òوإان الرجوع للحجر قرار مؤو⁄
جداً ومن الصسعب التفك Òفيه ،لكن ل أاحد يدري ماذا سسيقع ‘ العا،⁄
علماً أان ا◊لول ب Úأايدينا جميعًا للسسيطرة على الوباء وتفادي ا◊جر
لن تداعياته قاسسية جداً.
أ
ومن جهته أاكد مصسطفى الرميد وزير الدولة اŸغربي اŸكلف بحقوق
لنسسان ،أان رئيسس ا◊كومة سسعد الدين العثما Êمسسؤوول عن القرار
اإ
اŸتخذ بشسأان إاغÓق اŸدن الثماŸ Êواجهة انتشسار وباء كورونا ،وأانه ”
التشساور معه بشسأانه.
وشسدد الرميد ‘ توضسيح نشسره على صسفحته Ãوقع ““فيسسبوك““ على أان
ا◊كومة مسسؤوولة تضسامنيا عن سسياسساتها ،ومعنية بقرارات أاعضسائها
سسواء منها ا÷يدة أاو الصسعبة ،وقال““ :طاŸا أان رئيسس ا◊كومة  ⁄يتÈأا
لحد أان يتÈأا عوضسا عنه““.
من هذا القرار أاو ذاك ،ف Óحق أ
وج˘دد ال˘رم˘ي˘د صس˘واب˘ي˘ة م˘وق˘ف ا◊ك˘وم˘ة ال˘ق˘اضس˘ي Ãن˘ع السس˘ف˘ر ل˘لمدن
الثما ،Êوقال““ :إان القرار اŸتخذ كان ضسروريا ،وإان ترتبت عنه مفاسسد
ومسساوئ نعتذر عنها ،إال أانه يبقى أاقل فسسادا وسسوءا من أاي قرار آاخر،
لرواح““.
فقد توخى حفظ الصسحة وا أ
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تواصسل ا◊رية تقد Ëدراسسات وإاسسهامات علمية وفكرية جادة نزول عند رغبة الكث Òمن الطلبة والقراء وسسعيا منها للمسساهمة ‘ تأاسسيسس
لداة الÓزم Úلذلك..
نقاشس جدي ب Úمن Áلكون الزاد وا أ

حكومة اŸشصيشصيŒ :اوز األزمة التونسصية أام تعميقها؟
مركز ا÷زيرة للدراسسات
كلف الرئيسس
التونسسي ،قيسس
سسعيد ،وزير
الداخلية
السسابق ،هشسام
اŸشسيشسي،
بتشسكيل
ا◊كومة ،رغم
أان القوى
الŸÈانية ⁄
تقÎحه؛ ما
يفاقم فقدان
الثقة ب Úمراكز
السسلطة ،وقد
لزمة
Áهد أ
سسياسسية
جديدة.

بعد شسxد وجذب دام لعدة اأيام
ب Úم˘ ˘راك˘ ˘ز السس˘ ˘ل˘ ˘ط ˘ة ال ˘ث ˘Óث،
ب ˘اردو وال˘قصس˘ب˘ة وق˘رط˘اج ،ك˘ل˘ sف
رئيسس ا÷مهورية ،قيسس سسعيد،
السس˘ ˘بت  25ي˘ول˘ي˘و“/وز ،2020
هشسام اŸشسيشسي ،وزير الداخلية
‘ ح ˘ك ˘وم ˘ة تصس ˘ري˘ف الأع˘م˘ال،
ومسس ˘تشس ˘اره ال ˘ق ˘ان ˘و Êالسس ˘اب˘ق،
ب ˘تشس˘ك˘ي˘ل ح˘ك˘وم˘ة ج˘دي˘دة .ج˘اء
ذلك ‘ خضس˘ ˘uم اأزم˘ ˘ة سس ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة
ح˘ ˘ادة دف˘ ˘عت رئ˘ ˘يسس ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة
السسابق ،اإلياسس الفخفاخ ،لتقدË
اسستقالته على خلفية اتهامات له
بتضسارب اŸصسالح ،و–ت ضسغط
لئحة برŸانية لسسحب الثقة منه
تقدمت بها ›موعة من الكتل
النيابية.
مsثلت اسستقالة الفخفاخ مفصسلًا
م˘ه˘vم ˘ا ‘ اأزم˘ة ظ˘ه˘رت ب˘وادره˘ا
منذ تشسكيله ا◊كومة ‘ اأواخر
فÈاير/شسباط اŸاضسي (،)2020
وظلت تتفاعل تصساعدvيا اإ ¤اأن
وصس˘ ˘لت ح˘ ˘sد ان ˘ه ˘ي ˘ار الئ ˘ت ˘Óف
ا◊كومي برمته .وقد األقت هذه
الأزم ˘ة ب ˘ظ ˘Óل ˘ه ˘ا ع ˘ل ˘ى ال ˘ع˘م˘ل
ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ي ،ف ˘ب ˘دا م ˘ت ˘ن ˘اف ˘ًر ا ‘
ب˘عضس الأح˘ي˘ان وغ˘اب ال˘تضس˘ام˘ن
ب Úوزراء ال˘ ˘ف˘ ˘خ˘ ˘ف˘ ˘اخ اأح˘ ˘ي˘ ˘اًن ˘ ˘ا
اأخرى .كما األقت بظÓلها على
العÓقات ب Úالرئاسسات الثÓثة،
فÎاوحت ب ÚالÈود والتوتر بÚ
رئاسسة الدولة ورئاسسة الŸÈان
من جهة ،وب Úرئاسسة الŸÈان
ورئ˘ ˘اسس˘ ˘ة ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة م˘ ˘ن ج˘ ˘ه˘ ˘ة
اأخ˘ ˘ ˘رى .و ⁄ي ˘ ˘ك ˘ ˘ن ال ˘ ˘تسس ˘ ˘اب ˘ ˘ق
اÙم˘وم ب Úت˘ق˘د Ëالسس˘ت˘ق˘ال˘ة
وت˘ ˘ق˘ ˘د Ëلئ ˘ح ˘ة سس ˘حب ال ˘ث ˘ق ˘ة
وا÷دل ال ˘ق ˘ان ˘و Êوال ˘دسس ˘ت˘وري
ال ˘ذي راف ˘ق ˘ه ˘م ˘ا اإل وج ˘ًه ˘ا م ˘ن
وجوه هذا التوتر.
الآن ،وق ˘ ˘ ˘ ˘د ب ˘ ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ ˘غت الأزم˘ ˘ ˘ ˘ة
السس ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة ه ˘ذا اŸسس ˘ت˘وى م˘ن
ال ˘ت ˘ع ˘ق ˘ي ˘د ،وان ˘ت ˘هت ‘ فصس ˘ل˘ه˘ا
الراهن بانهيار الئتÓف ا◊اكم
وت˘ ˘ع ˘ي ÚاŸشس ˘يشس ˘ي ب ˘دي ˘ًل ˘ا ع ˘ن
ال˘ ˘ف˘ ˘خ˘ ˘ف˘ ˘اخ ،م˘ ˘ا اأسس˘ ˘ب˘ ˘اب ه˘ ˘ذه
الأزم ˘ ˘ة؟ وك ˘ ˘ي ˘ ˘ف سس ˘ ˘ي ˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘رك
اŸشس˘ ˘ه ˘د السس ˘ي ˘اسس ˘ي ال ˘ت ˘ونسس ˘ي
ليصسل اإ ¤توازن جديد تتشسكل
على قاعدته ا◊كومة القادمة؟
وما رهانات الأطراف اŸعنية ‘
الداخل واÿارج؟ وهل سستتمكن
ا◊ك˘وم˘ة ا÷دي˘دة م˘ن م˘واج˘ه˘ة
اسستحقاقات اŸرحلة القادمة اأم
اأن الوضسع سسيتجه نحو انتخابات
سسابقة لأوانها قد تفرز معادلة
حكم اأك Ìاسستقراًرا؟
انتخابات  :2019الطريق
اŸعsبد اإ ¤الأزمة
 ⁄ي ˘ك ˘ن مسس ˘ت ˘ب˘ع˘ًد ا م˘ن˘ذ صس˘دور
ن˘ت˘ائ˘ج ان˘ت˘خابات اأكتوبر/تشسرين
الأول  2019اأن ينتهي الأمر اإ¤
ما انتهى اإليه بعد اأشسهر قليلة؛

ف ˘الن˘ت˘خ˘اب˘ات ال˘رئ˘اسس˘ي˘ة ج˘اءت
ب˘ ˘رئ˘ ˘يسس م˘ ˘ن خ˘ ˘ارج اŸن˘ ˘ت˘ ˘ظ ˘م
السس˘ي˘اسس˘ي ال˘ت˘ق˘ل˘يدي ،ول يعرف
ال˘ ˘ت˘ ˘ونسس˘ ˘ي˘ ˘ون ع ˘ن ˘ه ال ˘ك ˘ث ÒغÒ
›موعة من الشسعارات وخطاب
م˘ ˘ك˘ ˘رر ع˘ ˘ن ال ˘ث ˘ورة وال ˘ت ˘م ˘ث ˘ي ˘ل
اŸب ˘اشس ˘ر وت˘راج˘ع دور الأح˘زاب
وا◊ك˘ ˘م اŸرك ˘زي وم ˘ع ˘ارضس ˘ت ˘ه
لشسكل النظام السسياسسي ا◊ا‹.
ورغ˘ ˘م ال˘ ˘نسس˘ ˘ب˘ ˘ة ال˘ ˘ع˘ ˘ال˘ ˘ي˘ ˘ة م˘ ˘ن
الأصسوات الشسعبية التي اأوصسلته
اإ ¤سسsدة ا◊كم ،اإل اأن الغموضس
ي ˘غ ˘لب ع ˘ل ˘ى سس ˘ل ˘وك˘ه السس˘ي˘اسس˘ي
وع ˘ل ˘ى اأسس ˘ل ˘وب ات ˘خ ˘اذه ل˘ل˘ق˘رار
الذي توؤثر فيه دائرة ضسيقة من
اŸسس ˘ ˘تشس˘ ˘اري˘ ˘ن اŸع˘ ˘ل˘ ˘ن ÚوغÒ
اŸعلن Úمن ثقاته ومقsربيه .ول
شسك ‘ اأن ه ˘ ˘ذا الأسس˘ ˘ل˘ ˘وب ق˘ ˘د
خ ˘ل ˘ق ب ˘عضس ال ˘ت ˘وت ˘ر ‘ ت ˘ع ˘ام˘ل
موؤسسسسة الرئاسسة مع اŸنظومة
ا◊زب ˘ي ˘ة وم˘ع م˘وؤسسسس˘ة الŸÈان
بشسكل خاصس.
اأما نتائج النتخابات التشسريعية
فقد اأسسفرت عن مشسهد سسياسسي
يصس ˘عب اأن ي ˘ت ˘اأسسسس ع˘ل˘ي˘ه ع˘م˘ل
حكومي مسستقر اأو مسستمر؛ فقد
ك ˘ ˘ان ب˘ ˘رŸاًن ˘ ˘ا م˘ ˘تشس˘ ˘ظ˘ ˘ًي ˘ ˘ا اأكÈ
اأحزابه الفائزة (حركة النهضسة)
حصسل على اأقل من ربع مقاعد
اÛلسس ‘ .اŸق˘ ˘اب˘ ˘ل ،اتسس ˘عت
دائ ˘رة الأح ˘زاب ال ˘ف ˘ائ ˘زة ب ˘ع˘دد
ﬁدود من اŸقاعد ما مsكنها
م ˘ن ت ˘وسس ˘ي ˘ع ه ˘امشس م ˘ن ˘اورت˘ه˘ا
وج ˘ع ˘ل الئ ˘ت ˘Óف ب ˘ي˘ن˘ه˘ا صس˘ع˘ًب ˘ا
والتفاوضس معها لتشسكيل حكومة
ب ˘ق ˘ي ˘ادة ا◊زب ال ˘ف˘ائ˘ز ب˘اأكÌي˘ة
اŸقاعد اأمًرا ُمكلًفا ،لسسيما ‘
ظ ˘ ˘ل ان ˘ ˘قسس ˘ ˘ام ˘ ˘ات سس˘ ˘ي˘ ˘اسس˘ ˘ي˘ ˘ة
واسستقطابات اأيديولوجية حادة.
‘ ضس ˘وء ه ˘ذه اŸع ˘ادل ˘ة ،فشس˘لت
ح ˘ ˘ك ˘ ˘وم˘ ˘ة اÿي˘ ˘ار الأول ،ال˘ ˘ت˘ ˘ي
شسsكلها مرشسح ا◊زب الأك‘ ،È
نيل ثقة الŸÈان ،واسستُبدل بها
ما سُسمي بحكومة الرئيسس ،وهي
اÿي ˘ ˘ ˘ار ال˘ ˘ ˘ث˘ ˘ ˘ا Êدسس˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ورvي ˘ ˘ ˘ا.
فصسÓحية تكليف رئيسس حكومة
بديل توؤول اإ ¤رئيسس ا÷مهورية
‘ ح ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ال ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ ˘ ˘ز ا◊زب اأو
الئ ˘ت ˘Óف ال ˘ف ˘ائ ˘ز ع ˘ن تشس ˘ك˘ي˘ل
ا◊ك˘ ˘ ˘ ˘ ˘وم ˘ ˘ ˘ ˘ة اأو رفضس الŸÈان
منحها الثقة.
م˘ن ب Úالأسس˘م˘اء ال˘ت˘ي رشس˘ح˘ت˘ها
الأح˘ ˘زاب السس˘ ˘ي˘ ˘اسس˘ ˘ي˘ ˘ة خ˘ ˘لَ ˘ ˘ًف ˘ ˘ا
ل˘ل˘ج˘م˘ل˘ي ،اخ˘ت˘ار ال˘رئ˘يسس سسعيد
اإل˘ ˘ي˘ ˘اسس ال˘ ˘ف˘ ˘خ˘ ˘ف˘ ˘اخ ل˘ ˘تشس ˘ك ˘ي ˘ل
ا◊ك ˘وم ˘ة .و ⁄ي ˘ك ˘ن ال ˘ف ˘خ ˘ف˘اخ
خيار اأغلبية الأحزاب Ãا فيها
ا◊زب الأول ،بل كان خيار –يا
ت˘ ˘ونسس ،ح ˘زب رئ ˘يسس ا◊ك ˘وم ˘ة
السس ˘اب ˘ق ،ي ˘وسس ˘ف الشس ˘اه ˘د ،م˘ع
ت˘زك˘ي˘ة م˘ن ال˘ت˘ي˘ار ال˘دÁقراطي.
وقد اأضساف هذا الختيار عنصسر
توتر جديًدا اأضسفى على اŸشسهد
السس˘ي˘اسس˘ي م˘زي˘ًد ا م˘ن ال˘ت˘ع˘ق˘ي˘د،
وراأى فيه البعضس قلًبا للموازين
ع˘ل˘ى راأسس˘ه˘ا ،م˘ن خ˘Óل ت˘ك˘ل˘يف
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م ˘ن  ⁄ي ˘ن ˘ت˘خ˘ب˘ه الشس˘عب ب˘ق˘ي˘ادة
ال ˘ق ˘وى اŸن ˘ت ˘خ ˘ب ˘ة .ف ˘ق ˘د سس˘ب˘ق
ل˘ل˘ف˘خ˘ف˘اخ اأن ت˘رشسح لÓنتخابات
الرئاسسية و ⁄يحصسل على اأكÌ
من  %0 . 34من اأصسوات الناخب،Ú
ك˘ ˘م˘ ˘ا ت˘ ˘رشس˘ ˘ح ح˘ ˘زب˘ ˘ه (ال ˘ت ˘ك ˘ت ˘ل
ال ˘دÁق ˘راط ˘ي م ˘ن اأج ˘ل ال ˘ع˘م˘ل
وا◊ري˘ ˘ ˘ات) ل˘ ˘ ˘Óن˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘اب ˘ ˘ات
ال˘ ˘تشس˘ ˘ري ˘ع ˘ي ˘ة و ⁄ي ˘ن ˘ل م ˘ق ˘ع ˘ًد ا
واح ˘ًد ا .ون ˘ظ˘ًر ا ل˘دق˘ة اŸرح˘ل˘ة،
وخشسية من اإعادة النتخابات ‘
حال سسقطت حكومة الفخفاخ،
توافقت الأحزاب السسياسسية على
تشسكيل ائتÓف حكومي اأsمن لها
ثقة الŸÈان ،وضسم ُكلvا من حركة
النهضسة (توجه اإسسÓمي) والتيار
ال˘دÁق˘راط˘ي (ت˘وجه دÁقراطي
اجتماعي) وحركة الشسعب (توجه
ق˘ ˘وم˘ ˘ي) و–ي˘ ˘ا ت˘ ˘ونسس (ت˘ ˘وج˘ ˘ه
ل˘ ˘ ˘يÈا‹) اإضس˘ ˘ ˘اف ˘ ˘ة اإ ¤ك ˘ ˘ت ˘ ˘ل ˘ ˘ة
الإصس˘Óح ال˘وط˘ن˘ي اŸت˘ك˘ون˘ة م˘ن
ن ˘واب مسس ˘ت ˘ق˘ل .Úواسس˘ُت ˘ث˘ن˘ي م˘ن
الئتÓف ا◊اكم كwل من حزب
ق ˘ ˘لب ت ˘ ˘ونسس ،ث ˘ ˘ا Êاأك Èح ˘ ˘زب
‡sث ˘ ˘ ˘ل ‘ الŸÈان ،وائ˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘Óف
الكرامة ،ذو التوجه الإسسÓمي،
وا◊زب الدسستوري ا◊ر بقيادة
عب Òموسسي التي تعادي الثورة
وتعتÈها انقًÓبا على نظام ابن
علي.
 ⁄يصس ˘ ˘م ˘ ˘د الئ ˘ ˘ت˘ ˘Óف ا◊اك˘ ˘م
ط˘ ˘وي˘ ˘ًل ˘ا ،فسس ˘رع ˘ان م ˘ا ظ ˘ه ˘رت
ع˘Óم˘ات ال˘ت˘ن˘اف˘ر ب Úم˘ك˘ون˘اته،
ولول جائحة كورونا التي غطsت
ع ˘ل ˘ى ت ˘ن ˘اقضس ˘ات ˘ه لن˘ف˘ج˘ر م˘ن˘ذ
الأيام الأو ¤لتنصسيب ا◊كومة،
بل اإن موؤشسرات سسلبية كانت قد
سس˘ب˘قت تشس˘ك˘ي˘ل ا◊ك˘ومة اأفادت
بصس˘ع˘وب˘ة النسس˘ج˘ام ب Úاأط˘راف
هذا الئتÓف .ظهر ذلك جلvيا
◊ظة انتصساب الŸÈان ا÷ديد
ح ˘يث ÷اأت ح ˘رك˘ة ال˘ن˘هضس˘ة اإ¤
التحالف مع قلب تونسس (خارج
الئ ˘ت ˘Óف) لإيصس ˘ال م ˘رشس˘ح˘ه˘ا،
راشس˘ ˘د ال˘ ˘غ˘ ˘ن ˘وشس ˘ي ،اإ ¤رئ ˘اسس ˘ة
اÛلسس بعد فشسلها ‘ –قيق
ذلك ع Èالتفاق مع كتلتي التيار
والشسعب .تغuذي تلك اŸوؤشسرات
خ˘ ˘Óف˘ ˘ات اأي˘ ˘دي ˘ول ˘وج ˘ي ˘ة ح ˘ادة
وط˘ ˘غ˘ ˘ي˘ ˘ان الأج˘ ˘ن ˘دات ا◊زب ˘ي ˘ة
اŸت ˘ع ˘ارضس ˘ة لأح ˘زاب الئ˘ت˘Óف
ع ˘ل˘ى حسس˘اب الأج˘ن˘دة ال˘وط˘ن˘ي˘ة
ا÷امعة .فقد اأسسهمت تطورات
ال˘ ˘وضس˘ ˘ع الإق˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘ي ،لسس ˘ي ˘م ˘ا
الأح˘ ˘داث ا÷اري˘ ˘ة ‘ السس˘ ˘اح˘ ˘ة
الليبية ‘ ،تعميق الأزمة وتفجÒ
ال˘ت˘ن˘اقضس˘ات ،ودف˘عت ب˘التعارضس
ب Úاأجندات الفرقاء اإŒ ¤اوز
خ˘ ˘ط ال˘ ˘رج˘ ˘ع ˘ة .ذلك م ˘ا ح ˘دث
ب ˘ال ˘ف ˘ع ˘ل ب ˘ع ˘د م ˘ك˘اŸة اأج˘راه˘ا
رئ ˘يسس الŸÈان ،ال ˘غ˘ن˘وشس˘ي ،م˘ع
رئيسس حكومة الوفاق الليبية بعد
سسيطرتها على قاعدة الوطية ‘
الثامن عشسر من شسهر مايو/اأيار
اŸاضسي ،فقد اعتÈت ›موعة
من الكتل النيابية من بينها حركة

الشس˘ ˘عب وال ˘ت ˘ي ˘ار ال ˘دÁق ˘راط ˘ي
وال˘ ˘ ˘دسس˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘وري ا◊ر اŸك ˘ ˘اŸة
م ˘وق ˘ًف ˘ا سس ˘ي ˘اسس ˘vي ˘ا مصس˘ط˘vف ˘ا م˘ع
طرف ليبي ضسد طرف اآخر‘ ،
ﬂالفة Ÿوقف الدولة اÙايد
‘ اŸل˘ف ال˘ل˘ي˘ب˘ي ،ك˘م˘ا اع˘تÈت˘ه
ت ˘ع ˘دًي ˘ا ع ˘ل˘ى صس˘Óح˘ي˘ات رئ˘يسس
ال ˘دول ˘ة ب ˘اع˘ت˘ب˘اره اŸسس˘وؤول ع˘ن
ال ˘دب ˘ل ˘وم ˘اسس ˘ي˘ة ال˘ت˘ونسس˘ي˘ة وع˘ن
ت ˘وج ˘ه ˘ات السس ˘ي ˘اسس ˘ة اÿارج˘ي˘ة
ل ˘ل ˘دول ˘ة .ول˘ك˘ن ه˘ذا اÓÿف ‘
اŸوقف تطور اإ ¤مطالبة الكتل
اŸذك ˘ ˘ ˘ورة Ãسس ˘ ˘ ˘اءل ˘ ˘ ˘ة رئ ˘ ˘ ˘يسس
الŸÈان ‘ جلسسة عامة تقدمت
ف˘ ˘ي˘ ˘ه˘ ˘ا ك ˘ت ˘ل ˘ة ال ˘دسس ˘ت ˘وري ا◊ر
بÓئحة حول التدخل اÿارجي
‘ ل ˘ي ˘ب ˘ي ˘ا اع ˘ُت ˘Èت م˘ن˘ح˘ازة اإ¤
اÙور الإم˘ ˘ ˘ارات˘ ˘ ˘ي/اŸصس ˘ ˘ري
الداعم ◊ف .Îورغم اأن الÓئحة
فشسلت ‘ ا◊صسول على الأغلبية
اŸط ˘ل ˘وب ˘ة اإل اأن˘ه˘ا اأضس˘افت اإ¤
الئتÓف ا◊اكم شسرًخا جديًدا
ح˘ ˘يث صس˘ ˘sو ت ل˘ ˘ف˘ ˘ائ˘ ˘دت ˘ه ˘ا اأح ˘د
مكوناته (حركة الشسعب).
من اختÓف اŸواقف اإ¤
انعدام الثقة الشسامل
مثsل تصسويت حركة الشسعب على
لئ ˘ح ˘ة ال˘دسس˘ت˘وري ا◊ر خ˘ط˘وة
م˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘دم˘ ˘ة ‘ اأزم˘ ˘ة الئ˘ ˘ت ˘Óف
ا◊اكم واعتÈته حركة النهضسة
اصس˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘ف ˘ ˘اًف ˘ ˘ا ضس ˘ ˘ده ˘ ˘ا ودعت
ال˘ ˘ف˘ ˘خ˘ ˘ف ˘اخ اإ ¤ت ˘وسس ˘ي ˘ع ا◊زام
السسياسسي للحكومة لأن ““الوضسع
اأصس ˘ب ˘ح غ Òق ˘اب˘ل ل˘Óسس˘ت˘م˘رار““،
حسسب تصسريح الغنوشسي .ورغم
اأن م ˘ ˘ ˘ط˘ ˘ ˘لب ت˘ ˘ ˘وسس˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ع ا◊زام
السسياسسي للحكومة ليسس مطلًبا
جديًدا للنهضسة ،اإل اأن التاأكيد
عليه ‘ سسياق الأزمة ا◊كومية
اŸتفاقمة ُفهم منه رغبة ا◊زب
الأول ‘ اسس ˘ت ˘ب ˘دال ق ˘لب ت ˘ونسس
بحركة الشسعب بعد انعدام الثقة
ب Úالطرف .Úو ⁄تكد تفاعÓت
هذا التصسويت تتوارى حتى طفت
على السسطح اأنباء تورط رئيسس
ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة ‘ شس ˘ب ˘ه ˘ات تضس ˘ارب
مصسالح اسستخدم فيها موقعه ‘
ال˘دول˘ة ل˘ع˘ق˘د صس˘ف˘ق˘ات ع˘مومية
ل˘ف˘ائ˘دة ›م˘وع˘ة م˘ن الشس˘رك˘ات
ال˘ ˘ت˘ ˘ي Áل˘ ˘ك˘ ˘ه˘ ˘ا اأو Áلك ف˘ ˘ي ˘ه ˘ا
اأسس ˘ه ˘ًم ˘ا؛ ف ˘اتسس ˘ع ن ˘ط˘اق الأزم˘ة
ل ˘يشس ˘م ˘ل رئ ˘يسس ا◊ك ˘وم˘ة ال˘ذي
ت˘ ˘والت ال ˘دع ˘وات لسس ˘ت ˘ق ˘ال ˘ت ˘ه.
واأم˘ ˘ام اإصس˘ ˘راره ع ˘ل ˘ى ال ˘ت ˘مسسك
Ãنصس˘ب˘ه اأع˘ل˘نت ح˘رك˘ة النهضسة،
ع˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ى اإث˘ ˘ ˘ر اج ˘ ˘ت ˘ ˘م ˘ ˘اع ›لسس
شسوراها ،بتاريخ  12يوليو“/وز
ا÷اري ( ،)2020اأنها سستشسرع ‘
مشس ˘اورات ل ˘تشس ˘ك ˘ي˘ل م˘ا اأسس˘م˘ت˘ه
بـ«مشسهد سسياسسي بديل““.
Œ ⁄د هذه اÿطوة اسستجابة
من رئيسس الدولة الذي اأعلن ‘
ال˘ ˘ي˘ ˘وم ال˘ ˘ت˘ ˘ا‹ رفضس ˘ه ال ˘ق ˘اط ˘ع
ال ˘تشس ˘اور م ˘ع اأي ˘ة ج ˘ه ˘ة ل ˘ت ˘غ ˘يÒ
ا◊كومة واأن الفخفاخ ““ل يزال

مديرية التحرير والنشسر 03 :شسارع علي بومنجل
الهاتف والفاكسس021 ٧1 4٧ 6٧:
الÈيد ا إ
للكÎوquotidienelhourria@hotmail.com :Ê
ا◊سساب البنكي arab bank plc algeria 026 05302 0015854 500 63 :
لشسهار» ()ANEP
إ
لشسهاركم الرجاء التوجه لـ « اŸؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال والنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ا÷زائر العاصسمة .الهاتف021٧3٧128- 021٧11664 :
الفاكسس021٧39919 - 021٧39٥٥9 :

الطبــــــــع

ي˘ت˘م˘ت˘ع بصس˘Óح˘ي˘ات ك˘ام˘لة““ .من
ج˘ ˘ه˘ ˘ت ˘ه ،رفضس ال ˘ف ˘خ ˘ف ˘اخ ه ˘ذا
اŸوق˘ ˘ف واأع˘ ˘ل˘ ˘ن ن˘ ˘ي˘ ˘ت ˘ه اإج ˘راء
–وي˘ ˘ر وزاري خ ˘Óل اأي ˘ام ُف ˘ه ˘م
م ˘ن ˘ه ال ˘ت ˘خ˘ط˘ي˘ط ل˘ل˘ت˘خ˘لصس م˘ن
وزراء ال ˘ن ˘هضس ˘ة ‘ .سس ˘ي ˘اق ه ˘ذا
ال˘ ˘ت˘ ˘وت˘ ˘ر ث˘ ˘Óث˘ ˘ي الأب ˘ع ˘اد ال ˘ذي
انخرطت فيه رئاسسة ا÷مهورية
اإضس˘ ˘اف˘ ˘ة اإ ¤رئ˘ ˘اسس˘ ˘ة ا◊ك˘ ˘وم ˘ة
واأك Èاأحزاب الئتÓف ا◊اكم،
خ˘ ˘ ˘رجت الأزم˘ ˘ ˘ة ع˘ ˘ ˘ن ن˘ ˘ ˘ط ˘ ˘اق
التسسويات اŸمكنة وتقدمت اأربع
ك ˘ت ˘ل ب ˘رŸان ˘ي ˘ة ،ه ˘ي :ال ˘ن ˘هضس˘ة
وق˘ ˘ ˘ ˘لب ت˘ ˘ ˘ ˘ونسس وال˘ ˘ ˘ ˘ك˘ ˘ ˘ ˘رام ˘ ˘ ˘ة
واŸسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘ل ،ب ˘Óئ ˘ح ˘ة لسس ˘حب
ال ˘ ˘ث ˘ ˘ق ˘ ˘ة م ˘ ˘ن ا◊ك ˘ ˘وم ˘ ˘ة ‘ 15
يوليو“/وز ‘ .اŸقابل ،تقدمت
‘ ال˘ ˘ي˘ ˘وم ال˘ ˘ت˘ ˘ا‹ ،ك˘ ˘ت˘ ˘ل اأخ ˘رى
اأغ ˘ل ˘ب ˘ه˘ا م˘ن ح˘ل˘ف˘اء ال˘ن˘هضس˘ة ‘
الئ˘ ˘ت˘ ˘Óف ا◊ك˘ ˘وم ˘ي ب ˘Óئ ˘ح ˘ة
لسس˘ ˘ ˘حب ال˘ ˘ ˘ث˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ة م˘ ˘ ˘ن رئ ˘ ˘يسس
الŸÈان ‘ ،خ ˘ ˘ط ˘ ˘وة اأك ˘ ˘دت اأن
ان˘ ˘ع˘ ˘دام ال˘ ˘ث˘ ˘ق˘ ˘ة ي˘ ˘ع ˘م ˘ل ‘ ك ˘ل
الŒاه ˘ات واأن ˘ه اأصس˘ب˘ح ال˘ع˘ام˘ل
اŸشسÎك بﬂ Úتلف الفاعل.Ú
‘ ال˘ ˘ي˘ ˘وم ذات˘ ˘ه ،ي˘ ˘ع˘ ˘ل˘ ˘ن رئ˘ ˘يسس
ا÷م ˘ه ˘وري˘ة اأن رئ˘يسس ا◊ك˘وم˘ة
ت ˘ق ˘دم ب ˘اسس˘ت˘ق˘ال˘ت˘ه واأن˘ه َق ˘بِ ˘لَ ˘ه˘ا.
سس ˘حب ه ˘ذا الإع ˘Óن ال ˘رئ ˘اسس˘ي
الأزمة اإ ¤مربع اآخر من ا÷دل
السس˘ ˘ي˘ ˘اسس˘ ˘ي وال˘ ˘دسس˘ ˘ت˘ ˘وري ك˘ ˘اد
ي˘ ˘ح˘ ˘uو ل˘ ˘ه˘ ˘ا اإ ¤اأزم˘ ˘ة دسس ˘ت ˘وري ˘ة
منفصسلة ﬁورها اأولوية سسحب
الثقة اأم السستقالة ،فلكل مبادرة
انعكاسساتها الدسستورية .فاأولوية
اإح ˘داه˘م˘ا ه˘ي م˘ا ي˘ح˘دد ا÷ه˘ة
ال ˘ت ˘ي “لك صس ˘Óح ˘ي ˘ة ت ˘ك ˘ل ˘ي˘ف
رئ ˘يسس ا◊ك ˘وم ˘ة ا÷دي˘د .ف˘ف˘ي
حال اعتماد لئحة سسحب الثقة
كاأسساسس ،تعود صسÓحية التكليف
اإ ¤القوة الŸÈانية الأوÃ ¤ا
يعنيه ذلك من اسستعادة اŸبادرة
‘ ه ˘ ˘ن ˘ ˘دسس˘ ˘ة شس˘ ˘ك˘ ˘ل اŸرح˘ ˘ل˘ ˘ة
القادمة .اأما ‘ حال اعُتمدت
السس ˘ت ˘ق˘ال˘ة اأولً ˘ا ،ف˘اإن صس˘Óح˘ي˘ة
التكليف تعود اإ ¤رئيسس الدولة.
ورغ ˘م م ˘ا ت ˘ردد ‘ ال ˘ب ˘داي˘ة م˘ن
اإصس˘رار رب˘اع˘ي م˘ب˘ادرة ال˘Óئ˘ح˘ة
على اŸضسي ‘ سسحب الثقة من
رئ˘ ˘يسس ا◊ك˘ ˘وم˘ ˘ة اإل اأن الأم ˘ور
اŒهت ‘ الأخ Òاإ ¤ال˘ ˘تسس ˘ل ˘ي ˘م
ل˘ ˘رئ˘ ˘يسس ال˘ ˘دول ˘ة ب ˘تسس ˘م ˘ي ˘ة م ˘ن
سس˘ي˘ق˘ود ا◊ك˘وم˘ة ال˘ق˘ادم˘ة ،فهو
صساحب الكلمة العليا ‘ تاأويل
ال ˘دسس ˘ت ˘ور ،ب ˘ح ˘ك ˘م ال ˘واق˘ع ،و‘
غياب اÙكمة الدسستورية التي
 ⁄تنتصسب بعد ول يزال ا÷دل
بشساأن اختيار اأعضسائها قائًما.
التوزيع

ا÷زائـــــرSIA :
الوسسط:
قسسنطينةSIE :
الشسرقSODIPRESSE :
ورڤلةSI OUARGLA :
ا÷نوب :
وهرانSIO :
ا◊رية
لصسحــابهـــا
كــل وثيقــــة تــرد ا÷ريــدة ل تــرد أ
سســـواء نشســـرت أام  ⁄تنشســـر

ا◊رية

ريـاضـة
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حال التتويج ب“مونديال العرب“ ‘ قطر

جائزة ال  5مليون دولر تنتظر اÿضصر
كشسف الصسحفي ا÷زائري ﬁمد جمال ع Èصسفحته الرسسمية ‘ موقع تواصسل الجتماعي فايسسبوك عن اŸكافأاة التي
سسيتحصسل عليها بطل مونديال العرب اŸوسسم اŸقبل.

يتبقى بعقده مع ريال بيتيسس موسسم واحد فقط

موقع ””ڤول”””” :ماندي على أاعتاب اللعب
لليفربول””

كشسف موقع ““ ڤول““ العاŸي أان النجم ا÷زائري ““عيسسى ماندي““ ،على
أاعتاب ““الÒÁÈليغ““ والنضسمام لنادي ““ليفربول““.
وجاء ‘ تغريدة نشسرها ا◊سساب الرسسمي للموقع العاŸي‚““ :م عربي
جديد على أاعتاب الÒÁÈليغ““.
ونشسر موقع “جول“ الشسه Òتقريرا عن اهتمام نادي ليفربول ال‚ليزي
باŸدافع الدو‹ ا÷زائري لنادي ريال بيتيسس عيسسى ماندي.
وكانت عديد وسسائل العÓم الوروبية قد اكدت بان نادي ليفربول مهتم
بالفعل بالتعاقد مع عيسسى ماندي ‘ صسفقة لن تتجاوز ال 15مليون يورو.
و كان النادي ال‚ليزي قد اعلن يوم امسس رسسميا عن رحيل اŸدافع
الكرواتي لوفرين ا ¤نادي زينيت الروسسي
لمر الذي سسيجعل ادارة الريدز ›Èة على دخول اÒŸكاتو من
و هو ا أ
اجل التعاقد مع بديل Ÿدافع سساوثهامبتون السسابق .
و يتواجد ماندي ‘ افضسل رواق من اجل التوقع ‘ نادي ليفربول خÓل
فÎة النتقالت اŸقبلة.
ل‚ليزية ،كانت قد أابرزت اهتمام كل من ““نيوكاسستل““
يذكر أان الصسحف ا إ
و«ليفربول““ بخدمات مدافع اÿضسر.
ق -ر

تخطط لبيع الÓعب ا÷زائري ب  8مÓي Úيورو

ادارة ليسص Îسصيتي –سصم مسصتقبل
سصليما Êمع الفريق

ق-ر
و كان ال–اد الدو‹ الفيفا قد وجه الدعوة
ل 22دولة عربية من اجل اŸشساركة ‘ هذه
البطولة التي سستقام العام اŸقبل ‘ قطر.
و سس˘ي˘ت˘حصس˘ل ال˘ف˘ائ˘ز ع˘ل˘ى م˘ب˘ل˘غ م˘ا‹ ق˘دره 5
مÓي Úدولر(أاك Ìمن 65مليار) و هي قيمة
مالية أاك Èمن التي –صسل عليها اÿضسر من
ال–اد الف ˘ري ˘ق ˘ي ع ˘قب ت ˘ت ˘وي ˘ج ب ˘ك˘أاسس أا·
افريقيا الخÒة .
و سسيتحصسل وصسيف البطل ‘ هذه اŸسسابقة
على مبلغ  3مÓي Úيورو .
وتسستعد العاصسمة القطرية الدوحة لسستضسافة
بطولة كأاسس العرب العام اŸقبل  ،2021وذلك
لك‘ È
ق ˘ ˘ب ˘ ˘ل سس ˘ ˘ن˘ ˘ة م˘ ˘ن ا◊دث ال˘ ˘ع˘ ˘اŸي ا أ

اŸن˘ط˘ق˘ة واÿل˘ي˘ج ال˘ع˘رب˘ي ،ب˘إاق˘ام˘ة م˘ون˘ديال
 ،2022إاذ أارسس ˘ل ال–اد ال ˘دو‹ ل ˘ك ˘رة ال ˘ق ˘دم
““فيفا““ دعوته الرسسمية إا ¤ال–ادات العربية،
Ÿشساركة منتخبات بÓدها ‘ البطولة.
ونقلت شسبكة ““بي إان سسبورتسس““ القطرية خÈا
يؤوكد أان اللجنة اŸنظمة لبطولة اŸنتخبات
ال ˘ع ˘رب ˘ي ˘ة ل˘ك˘رة ال˘ق˘دم خصسصست م˘ب˘ل˘غ خ˘مسس˘ة
وعشس ˘ري ˘ن م ˘ل ˘ي ˘ون دولر ك˘ج˘وائ˘ز ل˘ل˘مشس˘اركÚ
لو.¤
والفائزين باŸراكز ا أ
وأاشس˘ ˘ارت إا ¤أان ج˘ ˘ائ˘ ˘زة ال ˘ف ˘ائ ˘ز ب ˘ال ˘ل ˘قب ‘
البطولة تصسل إا ¤خمسسة مÓي Úدولر ،والثاÊ
ثÓثة مÓي Úدولر ،بينما سسيتم توزيع باقي
لخ˘رى ،وه˘ي
اŸب ˘ل˘غ ع˘ل˘ى أاصس˘ح˘اب اŸراك˘ز ا أ
أاع ˘ل ˘ى ق˘ي˘م˘ة ÷ائ˘زة م˘ال˘ي˘ة ت˘خصسصس ل˘ب˘ط˘ول˘ة
ع˘رب˘ي˘ة .وت˘ل˘قت ا–ادات اŸن˘ت˘خ˘ب˘ات ال˘ع˘ربية

دعوة رسسمية من قبل رئيسس ال–اد الدو‹
ل ˘ك˘رة ال˘ق˘دم ج˘ي˘ا Êإان˘ف˘ان˘ت˘ي˘ن˘و ،ل˘ل˘مشس˘ارك˘ة ‘
بطولة العرب عام  ،2021ورد العديد من تلك
ال–ادات بتأاكيد اŸشساركة ‘ البطولة والتي
سستقام ‘ نوفم Èوديسسم Èعام  ،2021قبل
سس ˘ن ˘ة م ˘ن ان ˘ط˘Óق أاول ب˘ط˘ول˘ة ك˘أاسس ع˘ا‘ ⁄
اŸنطقة.
ال˘ل˘ج˘ن˘ة اŸن˘ظ˘م˘ة ل˘ب˘ط˘ول˘ة اŸنتخبات العربية
ل ˘ك ˘رة ال ˘ق ˘دم اŸق ˘رر إاق ˘ام ˘ت ˘ه˘ا ‘ ال˘ع˘اصس˘م˘ة
القطرية الدوحة عام  2021تخصسصس  25مليون
دولر أام˘ري˘ك˘ي ك˘ج˘وائ˘ز ل˘ل˘مشسارك Úوالفائزين
لو.¤
باŸراكز ا أ
يذكر ان ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم أاكدت
‘ بيان رسسمي ان اŸنتخب الوطني ا÷زائري
سسيشسارك ‘ هذه البطولة باŸنتخب اÙلي.

ادارة برينتفورد –دد قيمة انتقاله ب 30مليون اورو

 3مؤوشصرات تقرب ا÷زائري بن رحمة من تشصيلسصي
ت˘ ˘وه˘ ˘ج˘ ˘ه ﬁل˘ ˘ي˘ ˘ا وق ˘اري ˘ا خ ˘Óل
السسنوات اŸقبلة.

فرضس ا÷زائري سسعيد بن رحمة،
ل‚ليزي ،نفسسه
لعب برينتفورد ا إ
واح˘ ˘دا م˘ ˘ن أافضس˘ ˘ل ال ˘Óع ˘ب‘ Ú
م ˘ ˘رك ˘ ˘ز ا÷ن ˘ ˘اح خ ˘ ˘Óل نسس˘ ˘خ˘ ˘ة
 2020-2019م ˘ن دوري ال ˘درج ˘ة
ل‚ل ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘زي
لو ¤ا إ
اأ
““التشسامبيونشسيب““
وأاسسهم الÓعب ‘  23هدفا ،بÚ
صس˘ ˘ن˘ ˘اع˘ ˘ة وتسس˘ ˘ج ˘ي ˘ل ‘ اŸوسس ˘م
ا◊ا‹ ،وذلك خ ˘ ˘ ˘ ˘Óل  39مباراة
شس ˘ ˘ ˘ارك ف ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ا ‘ ﬂت˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ف
اŸسسابقات.
ال ˘ت ˘أال ˘ق ال ˘Óفت ج ˘ع ˘ل ب˘ن رح˘م˘ة
ي ˘دخ˘ل دائ˘رة اه˘ت˘م˘ام ع˘دة أان˘دي˘ة
تنشسط ‘ ““الÁÈيÒليغ““ ،غ Òأان
ه ˘ن ˘اك ع˘وام˘ل ق˘د Œع˘ل وج˘ه˘ت˘ه
اŸقبلة أاقرب لتشسيلسسي.
تعليق أانسستغرام
خ ˘Óل بث م ˘ب˘اشس˘ر ق˘ام ب˘ه ال˘ن˘ج˘م
ا÷زائ˘ري ع˘ل˘ى حسس˘اب˘ه ال˘رسس˘مي
ع ˘ل ˘ى ت ˘ط˘ب˘ي˘ق ““أانسس˘ت˘غ˘رام““ ،ه˘ن˘أاه
ال˘ن˘ج˘م اŸغ˘رب˘ي ف˘ه˘د م˘و‘ ع˘ل˘ى
صسفقة انتقاله لتشسيلسسي.
مو‘ ترك تعليقا ‘ البث اŸباشسر
ال ˘ذي ق ˘ام ب ˘ه ال ˘ن ˘ج ˘م ا÷زائ ˘ري
مضس˘م˘ون˘ه ك˘م˘ا ي˘ل˘ي ““آاه˘ن˘ئك أاخ˘ي
بانتقالك لتشسيلسسي““.
لشس˘ ˘ ˘ ˘ ˘ارة إا ¤أان م˘ ˘ ˘ ˘ ˘و‘
وŒدر ا إ
يرتبط بعÓقة صسداقة قوية مع بن
رح ˘م ˘ة ت˘ع˘ود ل˘فÎة نشس˘اط˘ه˘م˘ا ‘

الدوري الفرنسسي.

تسسريبات RMC
قناة ““آار إام سسي““ الفرنسسية كشسفت
ع˘ن ق˘ي˘ام إادارة تشس˘ي˘لسس˘ي ب˘خ˘طوة
رسسمية أاو ‘ ¤ملف التعاقد مع
ا÷ناح ا÷زائري ،وذلك بفتح باب
التفاوضس مع مسسؤوو‹ برينتفورد.
وي˘ن˘ط˘ل˘ق ال˘ن˘ادي اللند Êبحظوظ

واف ˘رة م ˘ن أاج ˘ل ال˘ف˘وز ب˘خ˘دم˘ات
ا÷وه ˘ ˘ ˘رة ا÷زائ ˘ ˘ ˘ري ˘ ˘ ˘ة خ ˘ ˘ ˘Óل
اÒŸكاتو الصسيفي ،ليضسيف دعما
جديدا إا ¤صسفوفه بعد التعاقد
م ˘ ˘ع اŸغ ˘ ˘رب ˘ ˘ي ح ˘ ˘ك ˘ ˘ي ˘ ˘م زي ˘ ˘اشس
لŸا Êتيمو فÒنر.
وا أ
ويسس˘ع˘ى ““ال˘ب˘ل˘وز““ ل˘ت˘ع˘زي˘ز صسفوفه
ب ˘Óع ˘ب Úأاك ˘ف ˘اء ،ع ˘ل ˘ى أام ˘ل ب˘ن˘اء
ف ˘ري ˘ق ق ˘وي ق ˘ادر ع˘ل˘ى اسس˘ت˘ع˘ادة

بيدرو وويليان
ف ˘ق ˘د تشس˘ي˘لسس˘ي خ˘دم˘ات ج˘ن˘اح˘ه
لسسبا Êبيدرو رودريغيز ،بعدما
اإ
وافق على النضسمام لنادي روما
ليطا‹.
اإ
و ⁄تتوصسل إادارة الفريق لتفاق
م ˘ع ال ˘ن˘ج˘م الÈازي˘ل˘ي وي˘ل˘ي˘ان م˘ن
أاج ˘ل “دي ˘د ع ˘ق˘ده ال˘ذي ي˘ن˘ت˘ه˘ي
بنهاية اŸوسسم ا◊ا‹.
النادي اللند Êالذي ‚ح ‘ ،وقت
سس ˘اب ˘ق ‘ ،ضس ˘م اŸغ ˘رب ˘ي ح˘ك˘ي˘م
زياشس ،يبحث عن تقوية صسفوفه
ب˘ ˘ ˘ج˘ ˘ ˘ن ˘ ˘اح آاخ ˘ ˘ر ،وذلك –سس ˘ ˘ب ˘ ˘ا
Ÿنافسسات اŸوسسم القادم.
وكشس˘فت وسس˘ائ˘ل اع˘Óم ب˘ري˘ط˘انية
ب ˘أان ادارة ب ˘ري˘ن˘ت˘ف˘ورد ال‚ل˘ي˘زي
سس˘ت˘ب˘ي˘ع ال˘Óعب ا÷زائ˘ري سس˘عيد
بن رحمة ‘ حال عدم الصسعود ا¤
الÁÈرليغ اŸوسسم اŸقبل.
و اكدت ذات التقارير بأان المل
الوحيد لÈينتفورد من اجل اقناع
بن رحمة بالبقاء هو الصسعود ا¤
الÁÈرليغ .
و من جهته اكدت ذات التقارير
بأان ادارة برينتفورد قررت التخلي
عن بن رحمة مقابل عرضس يصسل
ا 30 ¤مليون يورو .
ق-ر

كشسفت تقارير اعÓمية بريطانية بأان ادارة نادي ليسس Îسسيتي ال‚ليزي
ل تنوي الحتفاظ بالÓعب ا÷زائري اسسÓم سسليما. Ê
و اك ˘دت ذات ال ˘ت ˘ق ˘اري ˘ر ب˘أان ادارة ل˘يسس Îسس˘ي˘ت˘ي ت˘خ˘ط˘ط ل˘ب˘ي˘ع ال˘Óعب
ا÷زائري خÓل اÒŸكاتو ا◊ا‹ Ãبلغ ل يقل عن  8مÓي Úيورو .
ويتواجد سسليماﬁ Êل اهتمام العديد من الندية الوروبية و اÿليجية
على غرار اوŸبيك مارسسيليا الفرنسسي.
لخÒ
قام وكيل أاعمال الدو‹ ا÷زائري اسسÓم سسليما ÊباقÎاح اسسم ا أ
ل‚ليزي ،بعد قرار فريقه ا◊ا‹ ليسس Îسسيتي
على إادارة نادي توتنهام ا إ
التخلي عن خدماته خÓل فÎة التحويÓت الصسيفية القادمة.
كشسفت تقارير إاعÓمية بريطانية أان اسسم سسليما Êبات على طاولة نادي
ل‚ل ˘ي ˘زي ،ال ˘ذي  ⁄ي ˘فصس ˘ل ب˘ع˘د ‘ قضس˘ي˘ة ان˘ت˘داب ال˘دو‹
ت ˘وت ˘ن ˘ه ˘ام ا إ
لخ Òسس˘ي˘ع˘ود ل˘ل˘م˘درب ج˘وزي م˘وري˘ن˘ي˘و
ا÷زائ ˘ري م ˘ن ع ˘ده وال ˘ق ˘رار ا أ
لخÒة.
صساحب الكلمة ا أ
ل‚ليزي
ورغم أان ذات اŸصسادر  ⁄تشسر إا ¤رد فعل إادارة النادي ا إ
لولية بشسأان هذه الصسفقة ،إال أان قرار اŸوافقة يبدو
ووجهة نظرها ا أ
صسعبا إال إاذا قرر اŸهاجم هاري ك Úالرحيل عن النادي ‘ الصسيف
ا◊ا‹ ،مع العلم أان مورينيو كان قد حصسل على وعد من رئيسس توتنهام،
دانييل ليفي ،بعدم طرح النجم هاري ك Úللبيع ‘ موسسم النتقالت
الصسيفي اŸقبل.
ل‚ليزي مع
وسسبق أان انتشسرت التكهنات بقوة حول مسستقبل الÓعب ا إ
““الديوك““ ،حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن توتنهام نهاية اŸوسسم ا◊ا‹،
لندية التي ترغب
وذكرت تقارير صسحفية ﬂتلفة أان هناك العديد من ا أ
‘ ضسم ك ،Úمثل ريال مدريد وجوفنتوسس ومانشسسس Îيونايتد.
وأاكدت تقارير أاخرى أان توتنهام قد يلجأا لبيع هاري ك ‘ ÚاÒŸكاتو
الصس˘ي˘ف˘ي اŸرت˘قب ل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق اسس˘ت˘ف˘ادة م˘ال˘ي˘ة ك˘بÒة ،خ˘اصس˘ة بعد اŸبالغ
الباهظة التي دفعها النادي لبناء اŸلعب ا÷ديد ،ولكن مورينيو أاكد أان
لسساسسي،Ú
مسسؤوو‹ توتنهام ل ينوون السستغناء عن خدمات الÓعب Úا أ
وعلى رأاسسهم هاري ك ،Úوقال ‘ تصسريحات نشسرتها صسحيفة ““ذا صسن““
ل‚ليزية«:هل حصسلت على ضسمانات من النادي بأاننا لن نبيع لعبÚ
اإ
رئيسسي Úهذا الصسيف؟ ..نعم““ ،وبالتا‹ فإان قرار اسستقدام سسليما Êإا¤
ل‚ل˘ي˘زي ،ي˘ب˘ق˘ى م˘رت˘ب˘ط˘ا أاسس˘اسس˘ا Ãسس˘ت˘ق˘ب˘ل راب˘ع هداف ‘
ت˘وت˘ن˘ه˘ام ا إ
““الÒÁÈليغ““ هاري ك.Ú
ق -ر

إادارة نادي سسبال تشسÎط  11مليون أاورو

القيمة اŸالية ””ُتعطّل”” إابرام
صصفقة فارسس

يبقى اŸطلب اŸا‹ العائق الوحيد ‘ مفاوضسات انتقال الÓعب الدو‹
ليطاليَ.Ú
ا÷زائري ﬁمد فارسس ،من فريق سسبال إا ¤نادي تورينو ا إ
وتشسÎط إادارة نادي سسبال اسستÓم مبلغ  11مليون أاورو ،نظ Òتسسريح
ﬁمد فارسس إا ¤فريق تورينو هذه الصسائفة.
وبِاŸقابلُ ،تطالب إادارة نادي تورينو ِبتخفيضس القيمة اŸالية ،كما ذكرته
ليطالية ِبهذا الشسأان .التي أاضسافت أان صسفقة
أاحدث التقارير الصسحفية ا إ
Ÿرادف حتى صسيف  ‘ ،2024حال إابرامها.
التحويل مّدتها  4مواسسم ا ُ
لعÓم ذاتها ،فإان نسسبة إابرام الصسفقة كبÒةِ ،لكون
واسستنادا إا ¤وسسائل ا إ
اŸدير الرياضسي لِنادي تورينو دافيدي فانياتي كان يشستغل ‘ فريق
سسبال ،كما سسبق له أان جلب ﬁمد فارسس إا ¤نادي هيÓسس فÒونا
ليطا‹ عام .2013
اإ
ليطا‹ ِبعقد،
ويرتبط اŸدافع ﬁمد فارسس ( 24سسنة) مع نادي سسبال ا إ
تنقضسي مّدته ‘ الـ  30من جوان ِ .2022علما أان هذا الفريق نزل إا¤
بطولة الدرجة الثانية ،وهو ما ُيحّرضس الدو‹ ا÷زائري بطل إافريقيا
لجواء ‘ الصسيف ا◊ا‹.
على تغي Òا أ
ق -ر
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ورطة جديدة لÈشسلونة قبل مواجهة نابو‹

البارسصا ينجو من كابوسصه ‘ ليلة األبطال

قال انه عاد إا ¤منزله ‘ ميÓنو

موراتي :والد ميسصي جاري ..والتوقيع
أاسصهل اآلن

لن ÎميÓن ،عن إامكانية
–دث ماسسيمو موراتي ،الرئيسس السسابق إ
ليطا‹،
لرجنتيني ليونيل ميسسي ،قائد برشسلونة إا ¤الدوري ا إ
انتقال ا أ
للعب بقميصس النÒاتزوري.
ليطالية““ :ل
وقال موراتي ‘ تصسريحات نقلتها صسحيفة ““توتو سسبورت““ ا إ
بد من القول أان تشسا„ (رئيسس إان Îا◊ا‹) يعمل من أاجل جعل اŸدرب
‘ حالة جيدة جًدا ،وسسيكونون أافضسل ‘ العام اŸقبل““.
وحول إامكانية انتقال ميسسي إا ¤إان ،Îقال““ :والد ميسسي عاد إا ¤منزله
لسسهل
‘ ميÓنو ،وهو بجوار مقر إان ÎميÓن ،لذلك رÃا يكون من ا أ
لحيان تتحقق
لن الذهاب وتوقيع العقد ،رÃا سسيأاتي ،و‘ بعضس ا أ
اآ
لحÓم““.
اأ
وتابع موراتي ‘““ :كرة القدم ،كل شسيء ‡كن ،حتى أان نابو‹ Áكنه
ليطا‹ يلعب بشسكل جيد للغاية ،ولكن يبدو
الفوز ‘ برشسلونة ،الفريق ا إ
‹ أان البلوجرانا Áر بفÎة خاصسة““.
ليطا‹،
وعن تتويج جوفنتوسس باللقب التاسسع على التوا‹ بالدوري ا إ
لخرى –اول
علق قائ““ :Óإانهم يقومون بعمل جيد للغاية ،والفرق ا آ
لن ل Áكن للمنافسس Úأان يكونوا راضس Úعن اŸركز
القÎاب ،لكن ا آ
الثا.““Ê
وأا” موراتي““ :كان على جوفنتوسس أان يكتبوا عند مدخل أاليانز سستاديوم
 36بدًلا من  ،38أاندريا آانييلي (رئيسس جوفنتوسس) صسديقي ‘ ا◊قيقة،
لكن لو كنت مكانه Ÿا شسعرت بالفخر Œاه ذلك الشسيء““.

مع إامكانية إاجرائه عملية جراحية بركبته
قريبا

شصتيغن يخلط حسصابات برشصلونة
قبل اŸوسصم ا÷ديد
لي ˘ط ˘ا‹ ع ˘ن ف ˘ق ˘دان
أاع˘ ˘ل˘ ˘ن ف ˘ري ˘ق ن ˘اب ˘و‹ ا إ
خدمات ‚مه ،كوسستاسس مانولسس ‘ ،مباراة
قّمة إاياب الدور ثمن النهائي لدوري أابطال
أاوروب ˘ا ،وذلك ب ˘ع˘د إاصس˘اب˘ت˘ه ‘ م˘ب˘اراة ف˘ري˘ق˘ه
لخÒة عندما قابل سساسسوولو ‘ اŸباراة التي
اأ
انتهت لصساÿه بهدف وحيد.
وب ˘يّ ˘نت ال ˘كشس ˘وف ˘ات ال ˘ط ˘ب˘ي˘ة إاصس˘اب˘ة اŸداف˘ع
اÙوري اليونا Êبكسسر على مسستوى القفصس
الصسدري ‘ الفقرت Úالرابعة واÿامسسة ،إاذ
لصسابة باÿضسوع لفÎة راحة إاجبارية
سستلزمه ا إ
وسس˘ت˘ك˘ون ع˘ودت˘ه ب˘ع˘د م˘ب˘اراة ف˘ري˘ق ب˘رشس˘ل˘ون˘ة
لسسبا.Ê
اإ
وسس˘ي˘ك˘ون ال˘ن˘ادي ““ال˘ك˘ت˘الوﬁ ““Êظوظاً بغياب
كابوسسه إاذ تتذّكر جماهÒه العودة القوية لنادي
روما ،قبل موسسم ‘ ،Úدوري أابطال أاوروبا،
جل مانولسس الذي كان يحمل أالوان
بعد أان سس ّ
““الذئاب““ ،الهدف الثالث لفريقه ليسساهم ‘
تأاّهله للدور ربع النهائي .
ورفضس ف ˘ري ˘ق ““ال ˘ب ˘ارت ˘ي ˘ن ˘وب ˘اي““ –دي ˘د فÎة
الغياب غ Òأان صسحيفة ““غول““ وعّدة مصسادر
إاي ˘ط ˘ال ˘ي ˘ة أاخ ˘رى ،أاّك ˘دت اسس ˘ت ˘ح˘ال˘ة ال˘ت˘ح˘اق˘ه

باŸباراة التي سستلعب بعد عشسرة أايام تقريباً،
ليطا‹ تطورات حالته
إاذ سسÒاقب النادي ا إ
الصسحية بشسكل يومي قبل الفصسل النهائي ‘
حضسوره أاو عدمه.
لنقاذ موسسمه بعد خيبة
ويسسعى فريق برشسلونة إ
خسس ˘ارة ““ال ˘ل ˘ي ˘غ ˘ا““ لصس ˘ال˘ح غ˘رÁه ،واسس˘ت˘غ˘Óل
نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف ‘ كل
مرمى ‘ ملعب ““سسان باولو““ ،إال أان اŸفاجآات
لدوار
قد تكون حاضسرة مثلما عليه ا◊ال ‘ ا أ
لوروبية
لخÒة من البطولة ا أ
النهائية للمواسسم ا أ
ي˘واج˘ه ب˘رشس˘ل˘ون˘ة ورط˘ة ج˘دي˘دة ،ق˘بل مواجهة
نابو‹ ‘ ،إاياب دور الـ 16من مسسابقة دوري
أابطال أاوروبا.
وأاكدت إايفلينا كريسستيل ،Úعضسو ›لسس إادارة
لوروبي لكرة القدم (يويفا) ،احتمالية
ال–اد ا أ
نقل اŸباراة إا ¤الÈتغال.
وم˘ ˘ن اŸق˘ ˘رر أان ي˘ ˘ح ˘ل ن ˘اب ˘و‹ ضس ˘ي ˘ًف ˘ا ع ˘ل ˘ى
برشسلونة يوم  8أاوت اŸقبل ،على ملعب كامب
لصسابات بفÒوسس كورونا ‘
نو ،لكن تفاقم ا إ
إاسس ˘ب˘ان˘ي˘ا ،و–دي˘ًدا ‘ إاق˘ل˘ي˘م ك˘ت˘ال˘ون˘ي˘ا ،ي˘ه˘دد
إاقامة اŸباراة.

وق ˘الت ك ˘ريسس ˘ت ˘ي ˘ل ‘ Úتصس ˘ري ˘ح ˘ات إاذاع ˘ي˘ة:
““إاع ˘ ˘داد م ˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ت˘ ˘ي غ˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘اراي˘ ˘تشس وب˘ ˘ورت˘ ˘و
الÈت˘غ˘ال˘ي˘ت Úكخطة  Bل˘ب˘عضس ال˘وقت ،وه˘ما
خياران Ÿواقف صسعبة أاخرى““.
وأاضسافت ‘““ :الوقت ا◊ا‹ ،يبقى قرار اللعب
‘ كامب نو ،ول أاعرف ما هو اŸوعد النهائي
لمر ،لكنني أاعرف ما هي اÿطة ،B
◊سسم ا أ
لذلك سسيتم اتخاذ القرار بناءً على توصسية من
لسسبانية““.
ا◊كومة ا إ
جدير بالذكر أان العاصسمة الÈتغالية لشسبونة
لبطال ،بدءًا من
سستسستضسيف مباريات دوري ا أ
الدور ربع النهائي.
ويعا Êبرشسلونة من أازمة كÈى ‘ خط الدفاع،
جعلت كيكي سسيت ،ÚاŸدير الفني ‘ ،وضسع ل
ُي ˘حسس ˘د ع ˘ل˘ي˘ه ،إاذ ل ي˘وج˘د ل˘دي˘ه سس˘وى ب˘ي˘ك˘ي˘ه
اŸداف ˘ع ال ˘وح ˘ي ˘د ا÷اه ˘ز ،ح˘يث ل˘ن ُي˘شس˘ارك
أاومتيتي ،ولينغليت يتعافى من انزعاجات ‘
لصسابة أاراوخو.
لضسافة إ
الفخذ ،با إ

سسيدرب الفريق الكتالو Êلحقا

تشصا‘ :أاحب أافكار سصيت ÚكثÒا

اعÎف لعب ال ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘وسس˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ط
الأسس ˘ ˘ط˘ ˘وري السس˘ ˘اب˘ ˘ق ل˘ ˘ف˘ ˘ري˘ ˘ق
ب˘رشس˘ل˘ون˘ة تشس˘ا‘ هÒن˘انديز ،اأن
““هدفه الرئيسسي كان ول يزال هو
تدريب الفريق الكتالو ‘ Êيوم
م ˘ن الأي ˘ام““ ،رغ ˘م اأن ˘ه ي ˘رّك ˘ز ‘
الوقت ا◊ا‹ على قيادة السسد
القطري.
و‘ مقابلة مع صسحيفة ““ماركا““
الإسسبانية ،قال تشسا‘““ :ل اأخفي
ذلك ،وق ˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا دائ˘ ˘ًم ˘ ˘ا ،ه˘ ˘د‘
الرئيسسي ،عندما Áكن –قيقه،
هو تدريب برشسلونة““.
واأضساف الÓعب ،الذي دافع عن
األ ˘وان ب ˘رشس ˘ل ˘ون˘ة م˘ن  1998اإ¤

 ،2015وظ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ر اسس˘ ˘ ˘م ˘ ˘ه ›ددا
ك˘م˘رشس˘ح لسس˘ت˘Óم الإدارة ال˘فنية
ل˘ل˘ب˘ل˘وغ˘ران˘ا ،ع˘قب خسس˘ارة ل˘قب
ال˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘غ˘ ˘ا ه˘ ˘ذا اŸوسس ˘م لصس ˘ال ˘ح
الريال““ :هذا هو بيتي ،وسسيكون
(ت ˘دري ˘ب˘ه) ح˘ل˘م˘ا““ .وت˘اب˘ع““ :ل˘ك˘ن
ال ˘ ˘ي ˘ ˘وم ،اأرك ˘ ˘ز ع˘ ˘ل˘ ˘ى السس˘ ˘د‘ ،
انتظار اŸوسسم اŸقبل ،عندما
سس ˘ ˘ي ˘ ˘ت ˘ ˘ع Úع ˘ ˘ل ˘ ˘ي ال ˘ ˘ق˘ ˘دوم اإ¤
برشسلونة ،سسواء كان ذلك لفÎة
قصسÒة اأو ط˘ ˘وي˘ ˘ل ˘ة ،سس ˘اأحضس ˘ر““.
واأردف م ˘درب السس ˘د““ :ق ˘ب ˘ل ك˘ل
شس ˘ ˘يء ،ي˘ ˘جب اأن اأحÎم ك˘ ˘ي˘ ˘ك˘ ˘ي
سسيت( Úمدرب برشسلونة ا◊ا‹،
اŸهدد بالإقالة) ،واأ“نى للفريق

كل التوفيق““.
واأوضسح ‘““ :بعضس الأحيان يلعب
ب˘ ˘رشس˘ ˘ل ˘ون ˘ة بشس ˘ك ˘ل ج ˘ي ˘د ج ˘دا،
واأحيانا اأخرى بشسكل جيد ،و‘
ب ˘عضس الأح ˘ي ˘ان ل ي ˘ل ˘عب بشس˘ك˘ل
جيد .لكنني اأحب اأفكار سسيتÚ
ا◊الية ،ومع الفرق التي دربها
سسابقا :السسيطرة وتقد Ëاأسسلوب
لعب ‡تع““.
ك ˘ان ج ˘وسس˘يب م˘اري˘ا ب˘ارت˘وم˘ي˘و،
رئيسس برشسلونة ،قد قال الأحد،
‘ م˘ق˘اب˘ل˘ة م˘ع صس˘ح˘ي˘فة ““موندو
دي˘ ˘ب˘ ˘ورت˘ ˘ي ˘ف ˘و““““ :ل ˘دي ع ˘Óق ˘ات
‡تازة مع تشسا‘ ونتحدث عن
ال ˘ع˘دي˘د م˘ن اŸواضس˘ي˘ع .ل˘ك˘ن ‘

العام اŸقبل لدينا عقد مع كيكي
سسيت.““Ú
واأك ˘د تشس ˘ا‘ اسس˘ت˘م˘ت˘اع˘ه ب˘ح˘ال˘ة
صسحية جيدة ،بعدما كان اأعلن
السس˘ ˘ ˘بت اŸاضس˘ ˘ ˘ي اأن˘ ˘ ˘ه اأصس ˘ ˘يب
ب ˘فÒوسس ك˘ورون˘ا ،وق˘ال““ :اأشس˘ع˘ر
باأنني ‘ حالة جيدة رغم العزل
الصس ˘ح ˘ي .اأت ˘ط ˘ل ˘ع ب˘ف˘ارغ الصسÈ
للعودة سسريعا لتدريب فريقي““.
وانضس˘ ˘م تشس˘ ˘ا‘ هÒن ˘ان ˘دي ˘ز اإ¤
صسفوف السسد كÓعب عام ،2015
قبل اأن يسستلم اإدارته الفنية العام
اŸاضس ˘ي ،وج ˘دد م ˘ط ˘ل˘ع الشس˘ه˘ر
ا◊ا‹ ع ˘ق˘ده م˘ع˘ه ح˘ت˘ى م˘وسس˘م
.2021-2020

توج بجائزة أافضسل مدرب بالÒÁÈليغ

كلوب :مسصرورللحصصول على هذه ا÷ائزة الرائعة
لŸا Êيورغن كلوب ،بجائزة ““أاليكسس فÒغسسون““
توج اŸدير الفني ا أ
لنكليزي اŸمتاز ،بعد أان قاد ليفربول للقب
كأافضسل مدرب ‘ الدوري ا إ
وتسسجيل رقم قياسسي للنادي الذي حصسد  99نقطة ‘ هذا اŸوسسم.
وقال كلوب ‘ تصسريحات للموقع الرسسمي للنادي““ :أانا مسسرور للغاية
للحصسول على هذه ا÷ائزة الرائعة .إانه أامر جميل حقًا ،وقد أاتيحت ‹
للقاء نظرة على من فاز بها من قبل ،ومن الواضسح أان
الفرصسة بالفعل إ
لسسماء الكبÒة ‘ ليفربول““ .وتابع ““أاسسماء ليفربول
هناك الكث Òمن ا أ
اŸميزة .بيل شسانكلي ،وكيني دالغليشس ،ومن غÒهم والسس Òأاليكسس
فÒغسسون ،وأاعلم أانه ليسس مدرب ليفربول ،لكني معجب به .كان أاول

لفطار معًا .كان ذلك منذ فÎة طويلة
مدير بريطا Êالتقيته ،وتناولنا ا إ
ولسست متأاكداً ‡ا إاذا كان ل يزال يتذكر ذلك ،لكنني سسأاتذكره إا¤
لبد““ .ومضسى قائ ⁄““ :ًÓأاكن أاعتقد ‘ تلك اللحظة أانني سسأاحمل
اأ
الكأاسس يوماً ما ،والتي سسميت باسسمه .لكن يجب أان أاقول شسكراً للكث Òمن
الناسس .موسسم خاصس جداً مع جائزة ‡يزة يشسرفني حقاً أان أاحصسل
عليها““ .من جهته ،ظهر أاليكسس فÒغسسون ،مدرب مانشسسس Îيونايتد
السسابق ‘ مقطع فيديو ،قال فيه إان ““كلوب رائع ،ل يصسدق ،إانه يسستحق
ذلك “اماً““ ،وأاضساف مازحاً ““سسأاغفر لكلوب إايقاظي ‘ الثالثة والنصسف
لنكليزي! شسكراً لك““.
لخباري أانه فاز بالدوري ا إ
صسباحًا إ

لŸا Êو‚م نادي برشسلونة مارك أاندريه ت Òشستيغن
بات ا◊ارسس ا أ
ُيشسكل صسداعًا ‘ رؤووسس اŸسسؤوول Úبالنادي وكذلك جماه Òالفريق
الكتالو ،Êوهذا مع إامكانية إاجرائه عملية جراحية بركبته قريبا،
لتضساف إا ¤اŸفاوضسات الشساقة اŸتعلقة بتجديد عقده.
لسسبانية ،فإان شستيغن ُيعا Êمن متاعب جسسدية،
ووفقًا لصسحيفة ““آاسس““ ا إ
وبالضسبط ‘ وتر سساقه اليمنى ،جعلته يدرسس وبالتفاق مع ا÷هاز
الطبي ‘ نادي برشسلونة ،احتمال إاجراء عملية جراحية ،بعد النتهاء
من التزاماته بدوري أابطال أاوروبا ،التي سستسستأانف ‘ شسهر أاوت
ليطا‹ على ملعب
اŸقبلÃ ،واجهة إاياب الدور الـ( )16ضسد نابو‹ ا إ
““كامب نو““.
وأاكدت الصسحيفة ذاتها أان ا◊ارسس السسابق لنادي بوروسسيا
مونشسنغÓدباخ ،أاصسبح ُمهدداً بالغياب عن انطÓق اŸوسسم ا÷ديد من
لسسبا ‘ Êشسهر سسبتم ،Èوعودته لن تكون قبل ديسسم Èوهذا
الدوري ا إ
ما يزيد من متاعب ““البلوغرانا““ ،خاصسة ‘ ظل غياب حارسس احتياطي
ُيمكنه ملء الفراغ الذي سسيÎكه شستيغن.
وكانت صسحيفة ““موندو ديبورتيفو““ الكتالونية قد أاكدت أان شستيغن بات
قريباً جداً من التفاق مع برشسلونة على Œديد عقده الذي ينتهي عام
 ،2022بعدما وصسلت اŸفاوضسات مع الرئيسس جوسسيب ماريا بارتيميو
لنكليزي ‘ خطفه.
لنقطة وفاق ،خاصسة مع رغبة تشسلسسي ا إ

بعدما تأاثر النظام اŸعتاد بسسبب أازمة فÒوسس
كورونا

””الكونكاكاف”” يكشصف نظامه اŸعدل
للتأاهل Ÿونديال قطر 2022

كشسف ا–اد أامÒكا الشسمالية لكرة القدم ““الكونكاكاف““ ،عن النظام
اŸعدل من أاجل التأاهل لبطولة كأاسس العا ،⁄التي سستقام ‘ قطر 2022
لوسسط ،بعدما تأاثر النظام اŸعتاد بسسبب
لول مرة ‘ تاريخ الشسرق ا أ
أ
أازمة فÒوسس كورونا ،الذي –ول اإ ¤وباء خط.Ò
وقام ““الكونكاكاف““ ،الذي يشسارك فيه  35منتخبًا ،بتقسسيم النظام
لول ‘ شسهر أاكتوبر ،ونوفمÈ
ا÷ديد إا 3 ¤أادوار ،على أان يقام الدور ا أ
اŸقبل ،Úب ÚاŸنتخبات أاصسحاب التصسنيف من السسادسس حتى  35وفقاً
لتصسنيف يوليو ا◊ا‹.
وتقسسم اŸنتخبات إا ¤سست ›موعات ،تضسم كل منها خمسسة فرق ،فيما
ينطلق الدور الثا ‘ Êمارسس عام  ،2021حيث يلعب أاصسحاب الصسدارة
لخ ‘ ،ÒحÚ
‘ اÛموعات السست لتحديد اŸتأاهل Úإا ¤الدور ا أ
سسينضسم الفائزون ‘ الدور الثا Êإا ¤أاعلى خمسسة منتخبات تصسنيفا ‘
““الكونكاكاف““ ،وهي اŸكسسيك والوليات اŸتحدة ،وكوسستاريكا،
وجامايكا وهندوراسس.
لياب على أان يلعب كل منتخب 14
لخ Òبنظام الذهاب وا إ
ويقام الدور ا أ
لخ،Ò
لو ¤من الدور ا أ
مباراة ،فيما يتأاهل أاصسحاب اŸراكز الثÓثة ا أ
الذي ينطلق ‘ يونيو حزيران  ،2021إا ¤نهائيات كأاسس العا ‘ ،⁄حÚ
يخوضس صساحب اŸركز الرابع التصسفيات العاŸية التي تقام ‘ يونيو
.2022
وقال فيكتور مونتاليا Êرئيسس الكونكاكاف ‘ مؤو“ر ع Èتقنية الفيديو،
إان النظام ا÷ديد به خطة بديلة من بينها إاعادة –ديد مواعيد
Ÿباريات خÓل فÎة التوقف الدو‹ ل–Óاد الدو‹ ““فيفا““ لو حدث أاي
أامر متعلق بفÒوسس كورونا.
لليات التي تسساعدنا على اللجوء لبدائل لو
وأاضساف ““لقد وضسعنا بعضس ا آ
كنا بحاجة إا ¤ذلك .لكن إاذا بدأا عام  2021مثل  2020فاعتقد أان عا⁄
كرة القدم يجب عليه إاعادة التفك ‘ Òبدائل وليسس الكونكاكاف فقط““.

ريـاضـة

12
اÿميسس  30جويلة  2020م اŸوافق لـ 09ذو ا◊جة  1441هـ

ورطة جديدة لÈشسلونة قبل مواجهة نابو‹

البارسصا ينجو من كابوسصه ‘ ليلة األبطال

قال انه عاد إا ¤منزله ‘ ميÓنو

موراتي :والد ميسصي جاري ..والتوقيع
أاسصهل اآلن

لن ÎميÓن ،عن إامكانية
–دث ماسسيمو موراتي ،الرئيسس السسابق إ
ليطا‹،
لرجنتيني ليونيل ميسسي ،قائد برشسلونة إا ¤الدوري ا إ
انتقال ا أ
للعب بقميصس النÒاتزوري.
ليطالية““ :ل
وقال موراتي ‘ تصسريحات نقلتها صسحيفة ““توتو سسبورت““ ا إ
بد من القول أان تشسا„ (رئيسس إان Îا◊ا‹) يعمل من أاجل جعل اŸدرب
‘ حالة جيدة جًدا ،وسسيكونون أافضسل ‘ العام اŸقبل““.
وحول إامكانية انتقال ميسسي إا ¤إان ،Îقال““ :والد ميسسي عاد إا ¤منزله
لسسهل
‘ ميÓنو ،وهو بجوار مقر إان ÎميÓن ،لذلك رÃا يكون من ا أ
لحيان تتحقق
لن الذهاب وتوقيع العقد ،رÃا سسيأاتي ،و‘ بعضس ا أ
اآ
لحÓم““.
اأ
وتابع موراتي ‘““ :كرة القدم ،كل شسيء ‡كن ،حتى أان نابو‹ Áكنه
ليطا‹ يلعب بشسكل جيد للغاية ،ولكن يبدو
الفوز ‘ برشسلونة ،الفريق ا إ
‹ أان البلوجرانا Áر بفÎة خاصسة““.
ليطا‹،
وعن تتويج جوفنتوسس باللقب التاسسع على التوا‹ بالدوري ا إ
لخرى –اول
علق قائ““ :Óإانهم يقومون بعمل جيد للغاية ،والفرق ا آ
لن ل Áكن للمنافسس Úأان يكونوا راضس Úعن اŸركز
القÎاب ،لكن ا آ
الثا.““Ê
وأا” موراتي““ :كان على جوفنتوسس أان يكتبوا عند مدخل أاليانز سستاديوم
 36بدًلا من  ،38أاندريا آانييلي (رئيسس جوفنتوسس) صسديقي ‘ ا◊قيقة،
لكن لو كنت مكانه Ÿا شسعرت بالفخر Œاه ذلك الشسيء““.

مع إامكانية إاجرائه عملية جراحية بركبته
قريبا

شصتيغن يخلط حسصابات برشصلونة
قبل اŸوسصم ا÷ديد
لي ˘ط ˘ا‹ ع ˘ن ف ˘ق ˘دان
أاع˘ ˘ل˘ ˘ن ف ˘ري ˘ق ن ˘اب ˘و‹ ا إ
خدمات ‚مه ،كوسستاسس مانولسس ‘ ،مباراة
قّمة إاياب الدور ثمن النهائي لدوري أابطال
أاوروب ˘ا ،وذلك ب ˘ع˘د إاصس˘اب˘ت˘ه ‘ م˘ب˘اراة ف˘ري˘ق˘ه
لخÒة عندما قابل سساسسوولو ‘ اŸباراة التي
اأ
انتهت لصساÿه بهدف وحيد.
وب ˘يّ ˘نت ال ˘كشس ˘وف ˘ات ال ˘ط ˘ب˘ي˘ة إاصس˘اب˘ة اŸداف˘ع
اÙوري اليونا Êبكسسر على مسستوى القفصس
الصسدري ‘ الفقرت Úالرابعة واÿامسسة ،إاذ
لصسابة باÿضسوع لفÎة راحة إاجبارية
سستلزمه ا إ
وسس˘ت˘ك˘ون ع˘ودت˘ه ب˘ع˘د م˘ب˘اراة ف˘ري˘ق ب˘رشس˘ل˘ون˘ة
لسسبا.Ê
اإ
وسس˘ي˘ك˘ون ال˘ن˘ادي ““ال˘ك˘ت˘الوﬁ ““Êظوظاً بغياب
كابوسسه إاذ تتذّكر جماهÒه العودة القوية لنادي
روما ،قبل موسسم ‘ ،Úدوري أابطال أاوروبا،
جل مانولسس الذي كان يحمل أالوان
بعد أان سس ّ
““الذئاب““ ،الهدف الثالث لفريقه ليسساهم ‘
تأاّهله للدور ربع النهائي .
ورفضس ف ˘ري ˘ق ““ال ˘ب ˘ارت ˘ي ˘ن ˘وب ˘اي““ –دي ˘د فÎة
الغياب غ Òأان صسحيفة ““غول““ وعّدة مصسادر
إاي ˘ط ˘ال ˘ي ˘ة أاخ ˘رى ،أاّك ˘دت اسس ˘ت ˘ح˘ال˘ة ال˘ت˘ح˘اق˘ه

باŸباراة التي سستلعب بعد عشسرة أايام تقريباً،
ليطا‹ تطورات حالته
إاذ سسÒاقب النادي ا إ
الصسحية بشسكل يومي قبل الفصسل النهائي ‘
حضسوره أاو عدمه.
لنقاذ موسسمه بعد خيبة
ويسسعى فريق برشسلونة إ
خسس ˘ارة ““ال ˘ل ˘ي ˘غ ˘ا““ لصس ˘ال˘ح غ˘رÁه ،واسس˘ت˘غ˘Óل
نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف ‘ كل
مرمى ‘ ملعب ““سسان باولو““ ،إال أان اŸفاجآات
لدوار
قد تكون حاضسرة مثلما عليه ا◊ال ‘ ا أ
لوروبية
لخÒة من البطولة ا أ
النهائية للمواسسم ا أ
ي˘واج˘ه ب˘رشس˘ل˘ون˘ة ورط˘ة ج˘دي˘دة ،ق˘بل مواجهة
نابو‹ ‘ ،إاياب دور الـ 16من مسسابقة دوري
أابطال أاوروبا.
وأاكدت إايفلينا كريسستيل ،Úعضسو ›لسس إادارة
لوروبي لكرة القدم (يويفا) ،احتمالية
ال–اد ا أ
نقل اŸباراة إا ¤الÈتغال.
وم˘ ˘ن اŸق˘ ˘رر أان ي˘ ˘ح ˘ل ن ˘اب ˘و‹ ضس ˘ي ˘ًف ˘ا ع ˘ل ˘ى
برشسلونة يوم  8أاوت اŸقبل ،على ملعب كامب
لصسابات بفÒوسس كورونا ‘
نو ،لكن تفاقم ا إ
إاسس ˘ب˘ان˘ي˘ا ،و–دي˘ًدا ‘ إاق˘ل˘ي˘م ك˘ت˘ال˘ون˘ي˘ا ،ي˘ه˘دد
إاقامة اŸباراة.

وق ˘الت ك ˘ريسس ˘ت ˘ي ˘ل ‘ Úتصس ˘ري ˘ح ˘ات إاذاع ˘ي˘ة:
““إاع ˘ ˘داد م ˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ت˘ ˘ي غ˘ ˘ي˘ ˘م˘ ˘اراي˘ ˘تشس وب˘ ˘ورت˘ ˘و
الÈت˘غ˘ال˘ي˘ت Úكخطة  Bل˘ب˘عضس ال˘وقت ،وه˘ما
خياران Ÿواقف صسعبة أاخرى““.
وأاضسافت ‘““ :الوقت ا◊ا‹ ،يبقى قرار اللعب
‘ كامب نو ،ول أاعرف ما هو اŸوعد النهائي
لمر ،لكنني أاعرف ما هي اÿطة ،B
◊سسم ا أ
لذلك سسيتم اتخاذ القرار بناءً على توصسية من
لسسبانية““.
ا◊كومة ا إ
جدير بالذكر أان العاصسمة الÈتغالية لشسبونة
لبطال ،بدءًا من
سستسستضسيف مباريات دوري ا أ
الدور ربع النهائي.
ويعا Êبرشسلونة من أازمة كÈى ‘ خط الدفاع،
جعلت كيكي سسيت ،ÚاŸدير الفني ‘ ،وضسع ل
ُي ˘حسس ˘د ع ˘ل˘ي˘ه ،إاذ ل ي˘وج˘د ل˘دي˘ه سس˘وى ب˘ي˘ك˘ي˘ه
اŸداف ˘ع ال ˘وح ˘ي ˘د ا÷اه ˘ز ،ح˘يث ل˘ن ُي˘شس˘ارك
أاومتيتي ،ولينغليت يتعافى من انزعاجات ‘
لصسابة أاراوخو.
لضسافة إ
الفخذ ،با إ

سسيدرب الفريق الكتالو Êلحقا

تشصا‘ :أاحب أافكار سصيت ÚكثÒا

اعÎف لعب ال ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘وسس˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ط
الأسس ˘ ˘ط˘ ˘وري السس˘ ˘اب˘ ˘ق ل˘ ˘ف˘ ˘ري˘ ˘ق
ب˘رشس˘ل˘ون˘ة تشس˘ا‘ هÒن˘انديز ،اأن
““هدفه الرئيسسي كان ول يزال هو
تدريب الفريق الكتالو ‘ Êيوم
م ˘ن الأي ˘ام““ ،رغ ˘م اأن ˘ه ي ˘رّك ˘ز ‘
الوقت ا◊ا‹ على قيادة السسد
القطري.
و‘ مقابلة مع صسحيفة ““ماركا““
الإسسبانية ،قال تشسا‘““ :ل اأخفي
ذلك ،وق ˘ ˘ل˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا دائ˘ ˘ًم ˘ ˘ا ،ه˘ ˘د‘
الرئيسسي ،عندما Áكن –قيقه،
هو تدريب برشسلونة““.
واأضساف الÓعب ،الذي دافع عن
األ ˘وان ب ˘رشس ˘ل ˘ون˘ة م˘ن  1998اإ¤

 ،2015وظ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ر اسس˘ ˘ ˘م ˘ ˘ه ›ددا
ك˘م˘رشس˘ح لسس˘ت˘Óم الإدارة ال˘فنية
ل˘ل˘ب˘ل˘وغ˘ران˘ا ،ع˘قب خسس˘ارة ل˘قب
ال˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘غ˘ ˘ا ه˘ ˘ذا اŸوسس ˘م لصس ˘ال ˘ح
الريال““ :هذا هو بيتي ،وسسيكون
(ت ˘دري ˘ب˘ه) ح˘ل˘م˘ا““ .وت˘اب˘ع““ :ل˘ك˘ن
ال ˘ ˘ي ˘ ˘وم ،اأرك ˘ ˘ز ع˘ ˘ل˘ ˘ى السس˘ ˘د‘ ،
انتظار اŸوسسم اŸقبل ،عندما
سس ˘ ˘ي ˘ ˘ت ˘ ˘ع Úع ˘ ˘ل ˘ ˘ي ال ˘ ˘ق˘ ˘دوم اإ¤
برشسلونة ،سسواء كان ذلك لفÎة
قصسÒة اأو ط˘ ˘وي˘ ˘ل ˘ة ،سس ˘اأحضس ˘ر““.
واأردف م ˘درب السس ˘د““ :ق ˘ب ˘ل ك˘ل
شس ˘ ˘يء ،ي˘ ˘جب اأن اأحÎم ك˘ ˘ي˘ ˘ك˘ ˘ي
سسيت( Úمدرب برشسلونة ا◊ا‹،
اŸهدد بالإقالة) ،واأ“نى للفريق

كل التوفيق““.
واأوضسح ‘““ :بعضس الأحيان يلعب
ب˘ ˘رشس˘ ˘ل ˘ون ˘ة بشس ˘ك ˘ل ج ˘ي ˘د ج ˘دا،
واأحيانا اأخرى بشسكل جيد ،و‘
ب ˘عضس الأح ˘ي ˘ان ل ي ˘ل ˘عب بشس˘ك˘ل
جيد .لكنني اأحب اأفكار سسيتÚ
ا◊الية ،ومع الفرق التي دربها
سسابقا :السسيطرة وتقد Ëاأسسلوب
لعب ‡تع““.
ك ˘ان ج ˘وسس˘يب م˘اري˘ا ب˘ارت˘وم˘ي˘و،
رئيسس برشسلونة ،قد قال الأحد،
‘ م˘ق˘اب˘ل˘ة م˘ع صس˘ح˘ي˘فة ““موندو
دي˘ ˘ب˘ ˘ورت˘ ˘ي ˘ف ˘و““““ :ل ˘دي ع ˘Óق ˘ات
‡تازة مع تشسا‘ ونتحدث عن
ال ˘ع˘دي˘د م˘ن اŸواضس˘ي˘ع .ل˘ك˘ن ‘

العام اŸقبل لدينا عقد مع كيكي
سسيت.““Ú
واأك ˘د تشس ˘ا‘ اسس˘ت˘م˘ت˘اع˘ه ب˘ح˘ال˘ة
صسحية جيدة ،بعدما كان اأعلن
السس˘ ˘ ˘بت اŸاضس˘ ˘ ˘ي اأن˘ ˘ ˘ه اأصس ˘ ˘يب
ب ˘فÒوسس ك˘ورون˘ا ،وق˘ال““ :اأشس˘ع˘ر
باأنني ‘ حالة جيدة رغم العزل
الصس ˘ح ˘ي .اأت ˘ط ˘ل ˘ع ب˘ف˘ارغ الصسÈ
للعودة سسريعا لتدريب فريقي““.
وانضس˘ ˘م تشس˘ ˘ا‘ هÒن ˘ان ˘دي ˘ز اإ¤
صسفوف السسد كÓعب عام ،2015
قبل اأن يسستلم اإدارته الفنية العام
اŸاضس ˘ي ،وج ˘دد م ˘ط ˘ل˘ع الشس˘ه˘ر
ا◊ا‹ ع ˘ق˘ده م˘ع˘ه ح˘ت˘ى م˘وسس˘م
.2021-2020

توج بجائزة أافضسل مدرب بالÒÁÈليغ

كلوب :مسصرورللحصصول على هذه ا÷ائزة الرائعة
لŸا Êيورغن كلوب ،بجائزة ““أاليكسس فÒغسسون““
توج اŸدير الفني ا أ
لنكليزي اŸمتاز ،بعد أان قاد ليفربول للقب
كأافضسل مدرب ‘ الدوري ا إ
وتسسجيل رقم قياسسي للنادي الذي حصسد  99نقطة ‘ هذا اŸوسسم.
وقال كلوب ‘ تصسريحات للموقع الرسسمي للنادي““ :أانا مسسرور للغاية
للحصسول على هذه ا÷ائزة الرائعة .إانه أامر جميل حقًا ،وقد أاتيحت ‹
للقاء نظرة على من فاز بها من قبل ،ومن الواضسح أان
الفرصسة بالفعل إ
لسسماء الكبÒة ‘ ليفربول““ .وتابع ““أاسسماء ليفربول
هناك الكث Òمن ا أ
اŸميزة .بيل شسانكلي ،وكيني دالغليشس ،ومن غÒهم والسس Òأاليكسس
فÒغسسون ،وأاعلم أانه ليسس مدرب ليفربول ،لكني معجب به .كان أاول

لفطار معًا .كان ذلك منذ فÎة طويلة
مدير بريطا Êالتقيته ،وتناولنا ا إ
ولسست متأاكداً ‡ا إاذا كان ل يزال يتذكر ذلك ،لكنني سسأاتذكره إا¤
لبد““ .ومضسى قائ ⁄““ :ًÓأاكن أاعتقد ‘ تلك اللحظة أانني سسأاحمل
اأ
الكأاسس يوماً ما ،والتي سسميت باسسمه .لكن يجب أان أاقول شسكراً للكث Òمن
الناسس .موسسم خاصس جداً مع جائزة ‡يزة يشسرفني حقاً أان أاحصسل
عليها““ .من جهته ،ظهر أاليكسس فÒغسسون ،مدرب مانشسسس Îيونايتد
السسابق ‘ مقطع فيديو ،قال فيه إان ““كلوب رائع ،ل يصسدق ،إانه يسستحق
ذلك “اماً““ ،وأاضساف مازحاً ““سسأاغفر لكلوب إايقاظي ‘ الثالثة والنصسف
لنكليزي! شسكراً لك““.
لخباري أانه فاز بالدوري ا إ
صسباحًا إ

لŸا Êو‚م نادي برشسلونة مارك أاندريه ت Òشستيغن
بات ا◊ارسس ا أ
ُيشسكل صسداعًا ‘ رؤووسس اŸسسؤوول Úبالنادي وكذلك جماه Òالفريق
الكتالو ،Êوهذا مع إامكانية إاجرائه عملية جراحية بركبته قريبا،
لتضساف إا ¤اŸفاوضسات الشساقة اŸتعلقة بتجديد عقده.
لسسبانية ،فإان شستيغن ُيعا Êمن متاعب جسسدية،
ووفقًا لصسحيفة ““آاسس““ ا إ
وبالضسبط ‘ وتر سساقه اليمنى ،جعلته يدرسس وبالتفاق مع ا÷هاز
الطبي ‘ نادي برشسلونة ،احتمال إاجراء عملية جراحية ،بعد النتهاء
من التزاماته بدوري أابطال أاوروبا ،التي سستسستأانف ‘ شسهر أاوت
ليطا‹ على ملعب
اŸقبلÃ ،واجهة إاياب الدور الـ( )16ضسد نابو‹ ا إ
““كامب نو““.
وأاكدت الصسحيفة ذاتها أان ا◊ارسس السسابق لنادي بوروسسيا
مونشسنغÓدباخ ،أاصسبح ُمهدداً بالغياب عن انطÓق اŸوسسم ا÷ديد من
لسسبا ‘ Êشسهر سسبتم ،Èوعودته لن تكون قبل ديسسم Èوهذا
الدوري ا إ
ما يزيد من متاعب ““البلوغرانا““ ،خاصسة ‘ ظل غياب حارسس احتياطي
ُيمكنه ملء الفراغ الذي سسيÎكه شستيغن.
وكانت صسحيفة ““موندو ديبورتيفو““ الكتالونية قد أاكدت أان شستيغن بات
قريباً جداً من التفاق مع برشسلونة على Œديد عقده الذي ينتهي عام
 ،2022بعدما وصسلت اŸفاوضسات مع الرئيسس جوسسيب ماريا بارتيميو
لنكليزي ‘ خطفه.
لنقطة وفاق ،خاصسة مع رغبة تشسلسسي ا إ

بعدما تأاثر النظام اŸعتاد بسسبب أازمة فÒوسس
كورونا

””الكونكاكاف”” يكشصف نظامه اŸعدل
للتأاهل Ÿونديال قطر 2022

كشسف ا–اد أامÒكا الشسمالية لكرة القدم ““الكونكاكاف““ ،عن النظام
اŸعدل من أاجل التأاهل لبطولة كأاسس العا ،⁄التي سستقام ‘ قطر 2022
لوسسط ،بعدما تأاثر النظام اŸعتاد بسسبب
لول مرة ‘ تاريخ الشسرق ا أ
أ
أازمة فÒوسس كورونا ،الذي –ول اإ ¤وباء خط.Ò
وقام ““الكونكاكاف““ ،الذي يشسارك فيه  35منتخبًا ،بتقسسيم النظام
لول ‘ شسهر أاكتوبر ،ونوفمÈ
ا÷ديد إا 3 ¤أادوار ،على أان يقام الدور ا أ
اŸقبل ،Úب ÚاŸنتخبات أاصسحاب التصسنيف من السسادسس حتى  35وفقاً
لتصسنيف يوليو ا◊ا‹.
وتقسسم اŸنتخبات إا ¤سست ›موعات ،تضسم كل منها خمسسة فرق ،فيما
ينطلق الدور الثا ‘ Êمارسس عام  ،2021حيث يلعب أاصسحاب الصسدارة
لخ ‘ ،ÒحÚ
‘ اÛموعات السست لتحديد اŸتأاهل Úإا ¤الدور ا أ
سسينضسم الفائزون ‘ الدور الثا Êإا ¤أاعلى خمسسة منتخبات تصسنيفا ‘
““الكونكاكاف““ ،وهي اŸكسسيك والوليات اŸتحدة ،وكوسستاريكا،
وجامايكا وهندوراسس.
لياب على أان يلعب كل منتخب 14
لخ Òبنظام الذهاب وا إ
ويقام الدور ا أ
لخ،Ò
لو ¤من الدور ا أ
مباراة ،فيما يتأاهل أاصسحاب اŸراكز الثÓثة ا أ
الذي ينطلق ‘ يونيو حزيران  ،2021إا ¤نهائيات كأاسس العا ‘ ،⁄حÚ
يخوضس صساحب اŸركز الرابع التصسفيات العاŸية التي تقام ‘ يونيو
.2022
وقال فيكتور مونتاليا Êرئيسس الكونكاكاف ‘ مؤو“ر ع Èتقنية الفيديو،
إان النظام ا÷ديد به خطة بديلة من بينها إاعادة –ديد مواعيد
Ÿباريات خÓل فÎة التوقف الدو‹ ل–Óاد الدو‹ ““فيفا““ لو حدث أاي
أامر متعلق بفÒوسس كورونا.
لليات التي تسساعدنا على اللجوء لبدائل لو
وأاضساف ““لقد وضسعنا بعضس ا آ
كنا بحاجة إا ¤ذلك .لكن إاذا بدأا عام  2021مثل  2020فاعتقد أان عا⁄
كرة القدم يجب عليه إاعادة التفك ‘ Òبدائل وليسس الكونكاكاف فقط““.
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وزيرة إلثقافة وإلفنون مليكة بن دودة ُتصصuرح من وهرإن :

النطÓق ‘ ترميم ””مسصجد الباشصا”” التاريخي
مباشصرة بعد انتهاء ا◊جر

أإعلنت وزيرة إلثقافة وإلفنون مليكة بن دودة بوهرإن عن إ’نطÓق ‘ عملية ترميم إŸسصجد إلتاريخي ““إلباشصا““ بحي سصيدي
إلهوإري إلعتيق مباشصرة بعد إنتهاء إ◊جر إلذي يندرج ‘ إطار إلتدإب Òإلوقائية للحد عن تفشصي فÒوسس كورونا.

سصُيعلن عن إŸتsوج ÚإلثÓثة يوم إلفا— أإوت إُŸقبل

 13فيلما جزائريا ‘ مهرجان البوابة
الرقمية الدو‹ للفيلم القصصÒ

ُيشسارك  13فيلما من ﬂتلف وليات ا÷زائر ‘ مهرجان البوابة الرقمية
للفيلم القصس Òالدو‹ (دورة جويلية) الذي افتُتِح منذ أايام Ãشساركة دولية
واسسعة.
افتتح مدير الثقافة لولية عنابة السسيد إادريسس بوديبة مهرجان البوابة
الرقمية للفيلم القصس Òالدو‹ ،وتقsدم بشسكره إا ¤كل من سساهم ‘ إا‚اح
هذه التظاهرة و“sنى حظ سسعيد لكل اŸشسارك ‘ Úهذه الطبعة من
اŸهرجان وأاعطى إاشسارة انطÓق فعاليات دورة جويلية.
لمر بكل من سسوريا بفيلم،Ú
لفÓم اŸشساركة تسسع دول ويتعلق ا أ
وُتمuثل ا أ
 4أافÓم من العراق 11 ،فيلما من تونسس 9 ،أافÓم من اŸغرب ،فيلم Úمن
موريتانيا ،فيلم Úمن جمهورية الكونغو الدÁقراطية ،فيلم من ايطاليا،
فيلم من فرنسسا و 13فيلما من ﬂتلف وليات ا÷زائر.
لفÓم من دقيقة و 52ثانية إا ¤غاية  29دقيقة و45
ويÎاوح توقيت ا أ
لفÓم التي ُيمكن مشساهدتها ع Èالصسفحة
ثانية ،وقد بدء عرضس ا أ
لع˘Óم السسيد
ال˘رسس˘م˘ي˘ة ع˘ل˘ى ““ال˘ف˘ايسس˘ب˘وك““ حسسب م˘ا أاك˘ده اŸك˘ل˘ف ب˘ا إ
سسليمان رفاسس.
وأاعرب رئيسس اŸهرجان السسيد دليل بلخودير عن سسعادته الكبÒة بعد
لفÓم اŸشساركة ‘ هذه التظاهرة الدولية التي أاصسبحت
ارتفاع عدد ا أ
لفÓم اŸشساركة،
“لك صسدى دو‹ ‘ الفن السسابع ،كما أاشساد Ãسستوى ا أ
لفÓم يقومون Ãجهودات كبÒة من أاجل إا‚از
موضسحا أان صسناع ا أ
أافÓمهم القصسÒة.
وسستختار ÷نة التحكيم الفائزين بجوائز دورة جويلية والتي سسُيعلن عن
Ÿقبل.
أاسسمائهم يوم الفا— أاوت ا ُ
ق.ث

ُتنظuمها هيئة إلثقافة وإلفنون بدبي

افتتاح باب اŸشصاركة ‘ مسصابقة صصناعة
األفÓم القصصÒة

ق.ث

وقالت الوزيرة مليكة بن دودة ‘
تصس˘ ˘ري ˘ح صس ˘ح ˘ف ˘ي ع ˘ل ˘ى ه ˘امشس
زيارتها التي شسملت ‘ اليوم الثاÊ
لث˘ري˘ة
لخﬂ Òت ˘ل ˘ف اŸع˘ا ⁄ا أ
وا أ
لوهران أان ““عملية ترميم مسسجد
ال ˘ب ˘اشس ˘ا ال˘ذي سس˘ي˘ت˘م Œسس˘ي˘ده ‘
لتراك سستنطلق
إاطار اتفاقية مع ا أ
مباشسرة بعد النتهاء من ا◊جر““،
لفتة إا ¤أانه ““قد ” النتهاء من
ال˘دراسس˘ة اÿاصس˘ة ب˘ه˘ذا اŸشس˘روع
ال˘ذي  ⁄ت˘ن˘ط˘ل˘ق ع˘م˘ل˘ي˘ة ت˘رم˘ي˘م˘ه
بسس˘ ˘بب ت˘ ˘ع ˘ل ˘ي ˘ق اÓŸح ˘ة ا÷وي ˘ة
الناجمة عن جائحة كوفيد.““19-
واسستحسسنت السسيدة بن دودة التي
عاينت هذا الصسرح الديني اŸشسيد
‘  ‘ 1797ع ˘ه ˘د ﬁم˘د ال˘ب˘اي
ﬁم˘د ال˘ك˘ب ،Òت˘رح˘ي˘ل ال˘ع˘ائ˘Óت
ال ˘ت ˘ي ك ˘انت ت ˘ق ˘ي ˘م ب ˘ه ˘ذا اŸع ˘ل˘م

والصس˘ ˘رح ال˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ي إا ¤سس˘ ˘ك˘ ˘ن ˘ات
ج˘ ˘دي˘ ˘دة م˘ ˘ن ط˘ ˘رف السس˘ ˘ل˘ ˘ط ˘ات
لخرى
اÙلية التي –رصس هي ا أ
على النطÓق ‘ Œسسيد مشسروع
الÎميم.
ودائ ˘ ˘م ˘ ˘ا ‘ إاط˘ ˘ار الشس˘ ˘راك˘ ˘ة م˘ ˘ع
ج sسسد مشسروع ترميم
اأ
لتراك ،سسيُ َ
““قصسر الباي““ الذي سسينطلق هو
آاخ ˘ر ب ˘ع ˘د ا◊ج ˘ر وسس ˘يُ ˘ِت˘ي˘ح ه˘ذا
اŸسس ˘ع ˘ى ت ˘ك ˘وي ˘ن ال ˘ي ˘د ال ˘ع ˘ام˘ل˘ة
ا÷زائ ˘ري ˘ة ‘ اÛال ،ل سس ˘ي ˘م ˘ا
لكتسساب اÈÿة ‘ ميدان الÎميم
‡ا سسيؤوهلها للمشساركة ‘ Œسسيد
مشس ˘اري ˘ع ت ˘رم ˘ي˘م أاخ˘رى ،حسس˘ب˘م˘ا
ذكرته الوزيرة.
ومن جهة أاخرى سسيحظى اŸوقع
التاريخي““بورتيسس مغنيسس““ الكائن
ب ˘ب ˘ل ˘دي ˘ة ب ˘ط ˘ي ˘وة (شس˘رق وه˘ران)،
والذي هو عبارة عن بقايا أاثرية
Ÿدي˘ن˘ة روم˘ان˘ي˘ة ،ب˘ع˘م˘ل˘ي˘ة تسس˘ييج

◊م ˘اي˘ت˘ه ،حسس˘ب˘م˘ا أاع˘ل˘ن˘ت˘ه وزي˘رة
ال ˘ث ˘ق˘اف˘ة وال˘ف˘ن˘ون خ˘Óل زي˘ارت˘ه˘ا
لهذا اŸوقع اÎŸبع على مسساحة
32ر 49هكتار ومصسنف ‘ 1968
والذي اسستفاد ‘  2011من دراسسة
““ﬂطط حماية وإاصسÓح““.
لثري
كما سسيتعزز ذات اŸوقع ا أ
ب ˘وضس ˘ع م ˘ك ˘تب يضس ˘م ‡ث ˘ل Úع˘ن
اŸركز الوطني للبحوث ‘ ما قبل
لنسس˘ان وال˘ت˘اري˘خ
ال ˘ت ˘اري ˘خ وع˘ل˘م ا إ
لث˘ار
واŸرك ˘ز ال ˘وط ˘ن ˘ي ‘ ع ˘ل˘م ا آ
وال˘ ˘ ˘دي ˘ ˘وان ال ˘ ˘وط ˘ ˘ن ˘ ˘ي ل ˘ ˘تسس ˘ ˘يÒ
واسس˘ت˘غ˘Óل اŸم˘ت˘ل˘ك˘ات ال˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة
اÙم ˘ي ˘ة ل ˘Óن ˘ط ˘Óق ‘ أاع ˘م ˘ال
ح˘ف˘ري˘ة م˘ن˘ظ˘م˘ة وت˘خصس˘يصس مقر
لث˘ري˘ة ،حسس˘ب˘ما
◊م˘اي˘ة ال˘ت˘ح˘ف ا أ
أاكدته السسيدة بن دودة.
ورvدا ع ˘ ˘ن سس ˘ ˘ؤوال ح ˘ ˘ول ق ˘ ˘اع˘ ˘ات
السسينما ،قالت الوزيرة إاsنه ““يجري
لي˘ج˘اد صس˘ي˘غ˘ة م˘ع وزارة
ال ˘ت˘ف˘ك Òإ

لع ˘ ˘ادة اسسÎج ˘ ˘اع
ال˘ ˘ ˘داخ ˘ ˘ل ˘ ˘ي ˘ ˘ة إ
القاعات ورÃا تقدÁها ÿواصس
ع ˘ل ˘ى غ ˘رار الشس˘ب˘اب ال˘راغ˘ب‘ Ú
السستثمار ‘ هذا اÛال““.
وُخ ˘ uصس ˘ َصس ال ˘ي˘وم ال˘ث˘ا Êم˘ن زي˘ارة
وزي ˘رة ال˘ث˘ق˘اف˘ة وال˘ف˘ن˘ون Ÿع˘اي˘ن˘ة
ع˘ ˘دة م˘ ˘واق ˘ع أاث ˘ري ˘ة أاخ ˘رى م ˘ث ˘ل
““قصس ˘ر ال ˘ب˘اي““ و«مسس˘ج˘د ال˘ب˘اشس˘ا““
ب ˘ا◊ي ال ˘ع ˘ت ˘ي ˘ق سس ˘ي˘دي ال˘ه˘واري
وحصسن ““سسونتا كروز““ بقمة جبل
مرجاجو وكذا تفقد مشسروع إا‚از
مقر ا÷ديد Ÿديرية الثقافة.
ك ˘م ˘ا زارت ع ˘دة م ˘راف ˘ق ث ˘ق˘اف˘ي˘ة
ومشس ˘روع ت ˘ه˘ي˘ئ˘ة ““قصس˘ر ال˘ث˘ق˘اف˘ة““
والتقت مع ‡ثلي اÛتمع اŸدÊ
الفاعل ‘ Úقطاع الثقافة وزيارة
لحد اÿواصس ومركز
مسسرح تابع أ
ال ˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘حث ‘ النÌب˘ ˘ ˘ول˘ ˘ ˘وج˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ا
الجتماعية والثقافية.

تتمثل ‘ إعادة إ‚از لوحات إلفنان ناصصر إلدين دينيه

اŸسصيلة تنظم مسصابقة وطنية ‘ الفن التشصكيلي

أاطلقت مديرية الثقافة بولية اŸسسيلة مسسابقة
““ارث الفراشسة““ والتي تتمثل ‘ إاعادة ا‚از
ل ˘وح˘ات ال˘ف˘ن˘ان ن˘اصس˘ر ال˘دي˘ن دي˘ن˘ي˘ه ،وذلك ‘
الفÎة ما ب 10 Úإا 12 ¤أاوت اŸقبل.
وحsددت ا÷هة اŸنظمة شسروطا للمشساركة ‘
فعالياتها التي تنظم على مدار ثÓثة أايام ،منها
أان يكون سسن اÎŸشسح ما ب 18 Úإا 28 ¤سسنة
م ˘ن ا÷نسس ،Úوت ˘ك ˘ون ب ˘ل ˘وح ˘ة واح ˘دة ف ˘ق˘ط،
وال˘ل˘وح˘ة اŸشس˘ارك ب˘ه˘ا ت˘ك˘ون ب˘ق˘ي˘اسس م˘ف˘ت˘وح
وب ˘تصس ˘وي ˘ر رف ˘ي˘ع ال˘ن˘وع˘ي˘ة م˘ع إارسس˘ال ب˘ف˘ي˘دي˘و
يلخصس مراحل إاعادة إا‚از اللوحة ل يتجاوز
اÿمسس دقائق ،كما يتم إارسسال اللوحة اŸراد
اŸشس˘ارك˘ة ب˘ه˘ا م˘رف˘ق˘ة ب˘السس˘ت˘م˘ارة التي يجب
سس ˘ح ˘ب ˘ه ˘ا م ˘ن م ˘وق ˘ع اŸدي ˘ري ˘ة ،م ˘زsوَدة ب ˘ك ˘ل
اŸعلومات اŸطلوبة ،على أان ترسسل اللوحة
قبل تاريخ  10من شسهر أاوت اŸقبل.
ومن اŸرتقب أان تختار ÷نة التحكيم -التي
يتأالف أاعضساؤوها من فنان Úتشسكيل -Úالفائزين
لو.¤
باŸراتب الثÓث ا أ
ُيذكر أان sالفنان نصسر الدين دينيه ،هو رسسام
فرنسسي ،ولد ‘ باريسس سسنة 1861م ‘ وسسط
عائلة برجوازية– ،صسل على منحة دراسسية إا¤

ا÷زائ˘ ˘ر ،ال ˘ب ˘ل ˘د ال ˘ذي سس ˘ب ˘ق ل ˘ه أان زاره ع ˘ام
1883م ‘ ،ا÷زائر زار كل من مدينتي ورقلة
لغ ˘واط ،وأاث ˘رت ف ˘ي ˘ه الصس˘ح˘راء ا÷زائ˘ري˘ة
وا أ
وبقى فيها خمسس سسنوات كاملة.
لدى عودته إا ¤باريسس عام  ،1889عرضس دينيه
ل˘وح˘ات˘ه ال˘ت˘ي رسس˘م˘ه˘ا ع˘ن م˘دي˘ن˘ة ب˘وسسعادة ‘
اŸعرضس العاŸي وفاز باŸيدالية الفضسية ،لكن
تأاث Òالصسحراء ا÷زائرية  ⁄يفارقه فعاد مرة
أاخرى إا ¤بوسسعادة التي عشسقها ليبقى هذه
اŸرة فيها بشسكل دائم ،حيث تعرف أاك Ìعلى
تقاليد اŸنطقة وعادات السسكان وأاصسبح يتكلم
ال ˘ع ˘رب ˘ي˘ة ب˘ط˘Óق˘ة ،وتصس˘ادق م˘ع رف˘ي˘ق ح˘ي˘ات˘ه
سسليمان بن إابراهيم الذي كان صسديق عمره
ورف˘ ˘ي˘ ˘ق درب˘ ˘ه .شس˘ ˘ارك ‘ ع˘ ˘دة م˘ ˘ع˘ ˘ارضس ‘
ا÷زائر من بينها معرضس العام  1906ومعرضس
العام  ،1922فأاصسبح عضسوا مهما من الرسسامÚ
الفرنسسي ÚاŸوجودين ‘ ا÷زائر ،ولكن دينيه
كان يشسغله حب الصسحراء وأاناسسها عن أاي أامر
آاخر فأاخذ ‘ السسفر بصسحبة صسديقه سسليمان
ليتعرف على الصسحراء عن قرب وعن عÓقة
ال ˘ع ˘رب ب ˘الÈب ˘ر ،و‘ سس ˘ن˘ة  1913أاع˘ل˘ن دينيه
إاسسÓمه وغ Òاسسمه من الفونسس إاتيان دينيه إا¤

نصس˘ر ال˘دي˘ن دي˘ن˘ي˘ه ،ل˘يصس˘ب˘ح ال˘رسس˘ام ال˘ف˘رنسسي
اŸسسلم ،وقد أاحدث إاسسÓمه ضسجة ‘ أاوسساط
اŸعمرين الفرنسسي Úو‘ أاوسساط الطبقة الفنية
‘ فرنسسا فاتهموه باÿيانة ،ولكن نصسر الدين
دينيه  ⁄يعبأا بكل ما أاوكل إاليه من تهم وبكل
لسسÓم
الكÓم الذي حيك عنه ،ذلك انه اتخذ ا إ
لمر الذي اكسسبه نوعا
دينا بكل قناعة وهو ا أ
لو ¤عام
من القوة ،وبعد ا◊رب العاŸية ا أ
لعمال الرائعة
1914م صسدر للفنان العديد من ا أ
التي  ⁄يلبث الفرنسسيون رغم إاعجابهم بها أان
وصسفوه باÿيانة ،سسافر دينيه إا ¤مكة اŸكرمة
لداء فريضسة ا◊ج فأاصسبح ا◊اج
عام 1929م أ
نصسر الدين .وبعد انتهاء موسسم ا◊ج سسافر
ا◊اج نصسر الدين إا ¤باريسس حيث تو‘ هناك
بعد أاشسهر قليلة ‘  24ديسسم1929 Èم ،ونقل
جثمانه بعدها إا ¤مدينة بوسسعادة ‘ ضسريح
ليسسÎيح ‘ اŸدينة التي لطاŸا عشسقها.
وتخليداً له أانشسىء ‘ الثÓثينيات من القرن
اŸاضسي متحف نصسر الدين دينيه ببوسسعادة
الذي ما زال ◊د اليوم موجودا وهو من أاكÈ
اŸتاحف.
ق.ث

أاع ˘ل ˘نت ه ˘ي ˘ئ˘ة ال˘ث˘ق˘اف˘ة وال˘ف˘ن˘ون ‘ دب˘ي ع˘ن ف˘ت˘ح أاب˘واب˘ه˘ا أام˘ام ال˘ه˘واة
لفÓم القصسÒة من ﬂتلف دول العا⁄
واÎÙف› ‘ Úال صسناعة ا أ
لفÓم القصسÒة بعنوان ““إابداع
الراغب ÚباŸشساركة ‘ مسسابقة صسناعة ا أ
لفÓم القصسÒة““ التي تنظمها ،وذلك إا ¤غاية  15من
دبي ‘ صسناعة ا أ
سسبتم ÈاŸقبل.
ودعت هيئة الثقافة والفنون ‘ دبي ‘ بيان لها ،كل الهواة واÎÙفÚ
من ﬂتلف دول العا ⁄والذي يزيد عمرهم عن  15سسنة فما فوق
لفÓم
واŸه˘ت˘م Úب˘الشس˘أان السس˘ي˘ن˘م˘ائ˘ي اŸشس˘ارك˘ة ‘ مسس˘اب˘ق˘ة صس˘ن˘اعة ا أ
القصسÒة ،والتي تأاتي بهدف تشسجيع اŸنافسسة ب ÚاŸوهوب Úمن الشسباب
‘ إاظهار إابداعاتهم ع Èصسناعة فيلم قصس Òيتميز باŸفهوم الهادف
لخراجية بأاقل التكاليف،
وجودة اÙتوى والفكرة ،وتوظيف اŸهارات ا إ
كما تأاتي بهدف التزام الهيئة بدعم اŸواهب الشسابة الواعدة و–فيز
لبداعية اs ÿ
لفÓم القصسÒة وتوظيف
Óقة ‘ حقل صسناعة ا أ
الطاقات ا إ
الوسسائط اŸرئية واŸسسموعة ‘ رواية القصسصس والتعب Òعن الذات.
وأاوضسح البيان أان باب اŸشساركة ‘ اŸسسابقة يبقى مفتوح إا ¤غاية
لفÓم الثÓثة الفائزة ‘ 15
منتصسف شسهر سسبتم ÈاŸقبل ،لُيعلن عن ا أ
لف˘Óم ال˘قصسÒة
أاك ˘ت ˘وب ˘ر م ˘ن ه ˘ذا ال ˘ع ˘ام ،وه ˘ي م ˘ت ˘اح ˘ة أام ˘ام صس ˘ن˘اع ا أ
واŸهتم Úبالفن السسينمائي.
ومن شسروط اŸشساركة التي وردت ‘ البيان أان اŸشساركة مفتوح أامام
اŸبدع Úالذين لديهم شسغف لرواية القصسصس من أاي نوع أان يقدموا
أافÓما قصسÒة ذات جودة عالية بأافكار جديدة ومبتكرة ،و–مل رسسائل
Óف˘Óم ،تشس˘م˘ل :ال˘روائ˘ي
سس ˘ام ˘ي ˘ة وه ˘ادف ˘ة ‘ واح ˘دة م˘ن أارب˘ع ف˘ئ˘ات ل˘ أ
والصسامت والكوميدي والوثائقي ،على أال تتجاوز مدة الفيلم  15دقيقة،
ÓفÓم التي يتم تصسويرها عن طريق جميع
كما أان اŸسسابقة مفتوحة ل أ
لجهزة الذكية.
أانواع الوسسائط والكامÒات Ãا ‘ ذلك كامÒات ا أ
لحكام اŸسسابقة التي
لفÓم اŸشساركة أان تكون مسستوفية أ
ويشسÎط ‘ ا أ
تتضسمن أال يكون الفيلم قد سسبق بثه أاو عرضسه على أاي قناة تلفزيونية ،أاو
موقع رقمي أاو إالكÎو ،Êأاو أاي وسسيلة عرضس عامة متعارف عليها ،أاو أال
يكون قد شسارك ‘ مسسابقات أاخرى ،إاضسافة إا ¤ذلك ،يجب أان Áتلك
اŸشسارك جميع حقوق اŸلكية الفكرية ‘ عرضس الفيلم اŸشسارك،
وتعت ÈاŸشساركة ‘ اŸسسابقة إاقرارا من صساحبه باŸوافقة على عرضس
فيلمه ع Èقنوات التواصسل الجتماعي اÿاصسة بالهيئة ،واسستخدامه ‘
أاي حمÓت إاعÓمية أاو تسسويقية خاصسة باŸسسابقة.
كما للهيئة ا◊ق ‘ اسستبعاد أاي فيلم يتجاوز اŸدة اŸسسموح بها ،أاو
يحتوي على مشساكل تقنية ‘ الصسوت والصسورة بشسكل يعوق عرضسه ،أاو إان
Óعراف اŸعمول
كان يحتوي على مادة مسسيئة أاو عنصسرية أاو ﬂالفة ل أ
بها ‘ الدولة.
ق.ث
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م أاسسبابه نقصس هرمون
التعريف :من أامراضس العصسر ،أاه ّ
لنسسول ،Úالذي يسسuبب إافراًزا مفرطا للبول،
ا أ
لحسساسس بالعطشس.
واسستمرارsية ا إ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اإلفراج عن الصصحفي منصصف آايت قاسصي
واıرج واŸصصور

مواقيف الصسÓة با÷زائر وضسواحيها

04:29

الفجــــــــــــــــــــر
الظهـــــــــــــــــــــر
العصســــــــــــــــــــر
اŸغــــــــــــــــــــرب
العشســـــــــــــــــــاء

12:45

16:32
19:51

21:28

يوميــــــــة إخباريــــة

.

. -

WWW EL HOURRIA COM
www.journal-elhourria.com

اÿميسس  30جويلية 2020م اŸوافق لـ  09ذو ا◊جة  1441هـ طبعـة جديـدة

إاتصصالت ا÷زائر تعلن خدمة
الهاتف الثابت ›انية يومي العيد
دعت اتصس˘ ˘الت ا÷زائ˘ ˘ر ,أامسس الرب˘ ˘ع˘ ˘اء ‘
بيان لها ,زبائنها إا ¤السستفادة من مكاŸات
›ان˘ ˘ي˘ ˘ة م˘ ˘ن ال ˘ث ˘ابت ن ˘ح ˘و ال ˘ث ˘ابت اÙل ˘ي
وال ˘وط ˘ن ˘ي ,م ˘ؤوك ˘دة أان ˘ه ˘ا ل˘ن ت˘ق˘ط˘ع خ˘دم˘ت˘ي
لنÎنت خÓل يومي عيد الضسحى
الهاتف وا أ
اŸب˘ ˘ارك اŸصس˘ ˘ادف ل˘ ˘ي˘ ˘وم ˘ي  31اغسسطسس
والول من سسبتم ÈاŸقبل.
و‘ هذا الطار ,أاوضسحت اتصسالت ا÷زائر
لنÎنت على
أانها ““لن تقطع خدمتي الهاتف وا أ
الزبائن الذين تنقضسي صسÓحية اشسÎاكاتهم
لضسحى““ ,مشسÒة إا ¤أان
خÓل يومي عيد ا أ
اŸب ˘ال ˘غ اŸسس ˘ت˘ح˘ق˘ة ع˘ن ه˘ذه ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ع˘ل˘ى
لنÎنت ““سس ˘ي ˘ت ˘م خصس ˘م˘ه˘ا خ˘Óل
اشسÎاك ˘ات ا أ
التعبئة اŸقبلة““.
م˘ ˘ن ج˘ ˘انب آاخ˘ ˘ر ,أاك˘ ˘دت اتصس˘ ˘الت ا÷زائ ˘ر
““ال˘ت˘زام˘ه˘ا بضس˘م˘ان اسس˘ت˘مرارية خدماتها على
مسستوى وكالتها التجارية خÓل اليوم الثاÊ
للعيد من  09.00سسا إا 13.00 ¤سسا وذلك على
مسستوى ا÷زائر العاصسمة بكل من حسس Úداي,
برج البحري ,الدار البيضساء ,عيسسات إايدير,
بن مهيدي ,بئر مراد رايسس ,الشسراقة ,باب
لبيار وكذلك على مسستوى الوليات
الواد وا أ
لخ˘ ˘رى ب˘ ˘ال˘ ˘وك ˘الت ال ˘ت ˘ج ˘اري ˘ة ال ˘رئ ˘يسس ˘ي ˘ة
اأ
اŸتواجدة بوسسط اŸدينة.
وت ˘ؤوك ˘د اتصس ˘الت ا÷زائ ˘ر ك ˘ذلك ““ال ˘ت ˘زام˘ه˘ا
بضسمان سسÓمة وراحة زبائنها والسسهر على
ت˘ع˘زي˘ز اسسÎات˘ي˘ج˘ي˘ة ال˘ت˘ق˘رب م˘ن˘ه˘م م˘ن أاج˘ل
السستجابة لتطلعاتهم على أاكمل وجه““.
وŸزي˘ ˘د م˘ ˘ن اŸع˘ ˘ل˘ ˘وم ˘ات ,ت ˘دع ˘و اتصس ˘الت
ا÷زائر إا ¤التصسال Ãصسلحة الزبائن على
ال˘ ˘رق ˘م  12أاو زي˘ ˘ارة م˘ ˘وق˘ ˘ع˘ ˘ه˘ ˘ا الل ˘كÎوÊ
www.algerietelecom.dz.

تبسسة :

توقيف  3أاشصخاصس اعتدوا على
مسصتخدم Úبالسصتعجالت الطبية
لمن ا◊ضسري الثا Êالتابع
أاوقفت عناصسر ا أ
لمن ولية تبسسة  3أاشسخاصس قاموا بالعتداء
أ
ع ˘ل˘ى  3مسس˘ت˘خ˘دم Úب˘السس˘ت˘ع˘جالت الطبية
ال ˘دك ˘ت ˘ور ي ˘وسس˘ف ب˘وط˘رف˘ة ب˘ع˘اصس˘م˘ة ال˘ولي˘ة
لربعاء من ذات السسلك
حسسب ما علم اليوم ا أ
النظامي.
وأاوضسح اŸصسدر بأان عناصسر الشسرطة تدخلوا
إاثر تلقي نداء من طرف ذات الهيكل الصسحي
ل ˘ط ˘لب ال ˘ت ˘دخ ˘ل إاث ˘ر ت˘ع˘رضس  3مسستخدمÚ
لÓعتداء من طرف مواطن Úو إاهانتهم حيث
” التنقل فورا إا ¤ع ÚاŸكان.
وقد مكن هذا التدخل اŸيدا Êمن توقيف 3
أاشسخاصس تÎاوح أاعمارهم ب 18 Úو 28سسنة
وفتح –قيق ‘ القضسية  ,مثلما “ت الشسارة
لجراءات الÓزمة
اليه  .وبعد اسستكمال كافة ا إ
” تقد ËاŸوقوف Úأامام ا÷هات القضسائية
اıتصسة.

‘ اجتماع غاب عنها رئيسس الرابطة مدوار

الفاف ترسصم شصباب بلوزداد بطÓ
Ÿوسصم اسصتثنائي

لف˘ ˘راج ع˘ ˘ن ك˘ ˘ل م˘ ˘ن
لرب˘ ˘ع˘ ˘اء ا إ
” مسس ˘ ˘اء أامسس ا أ
الصسحفي منصسف آايت قاسسي واıرج رمضسان
رحمو ÊواŸصسور يوسسف حسسا ،Êبعد إايداعهم
ا◊بسس اŸؤوقت دون ع ˘ ˘ل ˘ ˘م ›م˘ ˘وع˘ ˘ة اÙامÚ
الذين تكفلوا بالدفاع عنهم
وكان الثÓثة أاودعوا ا◊بسس اŸؤوقت أاول أامسس
بأامر من قاضسي التحقيق لدى ﬁكمة بئر مراد
رايسس ،بتهمة العمل مع قناة أاجنبية (فرانسس ) 24
بدون ترخيصس.
وج˘ ˘اء ‘ م ˘وق ˘ع ف ˘رانسس  24أان إادارة ›م ˘وع ˘ة
““فرانسس ميديا موند““ و ““فرانسس  ““24أانها تعمل
لجل إاطÓق سسراح آايت قاسسي و رحموÊ
جاهدة أ
لزمة بوزارة اÿارجية
مؤوكدة أانها أابلغت خلية ا أ
الفرنسسية .ما قد يوحي أان فرنسسا وبعد تشسكيل
خ ˘ل ˘ي ˘ة أازم ˘ة ل ˘ف ˘ائ ˘دة ق ˘د م ˘ارسست ضس ˘غ˘ط˘ا ع˘ل˘ى
Óل˘غ˘اء ال˘ق˘رار ال˘قضس˘ائ˘ي
السس ˘ل ˘ط˘ات ا÷زائ˘ري˘ة ل˘ إ
بحبسس الصسحفي.Ú
ق.و

مقتل شصاب على يد أاخيه اıتل بعنابة
لربعاء ،على
اسستفاق سسكان عنابة صسباح أامسس ا أ
وقع جرÁة قتل راح ضسحيتها شساب ‘ مقتبل
ال ˘ع˘م˘ر ب˘ب˘ل˘دي˘ة ال˘ب˘و ،Êال˘ذي ق˘ت˘ل ع˘ل˘ى ي˘د أاخ˘ي˘ه
اıتل عقليا .
وأافادت مصسادر عليمة ،أان ا◊ادثة وقعت ليÓ
لربعينات
بحي  459ببلدية البو Êوأان ا÷ا ‘ Êا أ
لصس˘غ˘ر ‘ ان˘ت˘ظ˘ار م˘ع˘رف˘ة
لخ ا أ
م ˘ن ع ˘م˘ره ق˘ت˘ل ا أ
مÓبسسات القضسية.

بكل من تلمسسان ،وهران وبشسار

حجز كمية ضصخمة من اıدرات
بشسكل مباغت فاجأا الوسسط الكروي .اسستقر خيار

لندية التي “ثل
اŸكتب الفدرا‹ على اÿيار الثالث الذي Áنح هذه هي ا أ
االل˘ ˘سلس˘ققوبطل˘.لشوس ˘ب ˘هايب قوارلارصسا ˘عت˘وادر لـ4Œاليأاةن ˘ وديغ˘ةÒم˘معساسل˘وؤغو˘لاءة ا÷زائر قاريا اŸوسسم اŸقبل
اعتمدت فيها الفاف على كسسب رضساء أاطراف بدل
خدمة كرة القدم التي تعتمد على روح اŸنافسسة
الشسريفة.
–Óاد ا÷زائري
ورسّسم اŸكتب الفيدرا‹ التابع ل إ
لربعاء صسعود 4
لكرة القدم ‘ إاجتماعه أامسس ا أ
لول مع إالغاء
أاندية من القسسم الثا Êإا ¤اÎÙف ا أ
السسقوط ،علما أانه ‘ حال اسستمرار اŸنافسسة التي
لمكان فرز
 ⁄يتبق منها سسوى بضسع مقابÓت كان با إ
نتائج نهائية ﬂتلفة سسوى بالنسسبة لصساحب اللقب
لول الذي تتنافسس عليه عدة
‘ بطولة القسسم ا أ
أاندية أاو بالنسسبة للفرق التي اسستفادت بقرار من
لول الذي سسيصسبح ‘
الصسعود إا ¤حظÒة القسسم ا أ
اŸوسسم القادم ب  20فريقا.
وعلل اŸكتب الفيدرا‹ بتطبيق اÿيار الثالث من
لسستشسارة اŸكتوبة اŸوجهة إا ¤أاعضساء ا÷معية
اإ
لن˘ه˘اء
ال ˘ع˘ام˘ة م˘ن أاج˘ل إاي˘ج˘اد الصس˘ي˘غ˘ة اŸن˘اسس˘ب˘ة إ
اŸوسسم الكروي ا◊ا‹ ،دون أامكانية التحقق من
جدية هذه السستشسارة و شسفافيتها.
وبهذا القرار توج فريق شسباب بلوزداد رسسميا بلقب
اŸوسس˘ ˘م ال ˘ك ˘روي ا◊ا‹  ،2020-2019م ˘ع صس˘ع˘ود
أاندية أاوŸبي اŸدية ،سسريع غيليزان ،وداد تلمسسان،
وشسبيبة سسكيكدة مع إالغاء السسقوط.

–Óاد ا÷زائري لكرة
اعتمد اŸكتب الفيدرا‹ ل إ
لنهاء اŸوسسم الكروي
القدم على الÎتيب ا◊ا‹ إ
 ،2020-2019وإاعÓن تتويج فريق شسباب بلوزداد
بصسفة رسسمية.
ووفقا للÎتيب الذي انتهت عليه ا÷ولة الـ 22من
لو ¤م˘وب˘ي˘ل˘يسس ،ف˘إان شس˘ب˘اب
ال ˘راب ˘ط˘ة اÎÙف˘ة ا أ
ب ˘ل ˘وزداد ووف ˘اق سس ˘ط ˘ي˘ف سس˘يشس˘ارك˘ان ‘ م˘ن˘افسس˘ة
راب ˘ط ˘ة أاب ˘ط ˘ال إاف ˘ري ˘ق ˘ي ˘ا ،ف˘ي˘م˘ا سس˘يشس˘ارك ف˘ري˘ق
مولودية ا÷زائر والفائز بلقب كأاسس ا÷مهورية ‘
لفريقية.
منافسسة الكونفيدرالية ا إ

مدوار يغيب عن اجتماع اŸكتب
الفيدرا‹

غاب رئيسس الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ،عبد
ال ˘ك ˘ر Ëم ˘دوار ،ع ˘ن اج ˘ت ˘م ˘اع اŸك ˘تب ال˘ف˘ي˘درا‹
لرب˘ع˘اء ل˘ل˘فصس˘ل ‘ مصسÒ
ل ˘ل ˘ف ˘اف ،وال˘ذي ان˘ع˘ق˘د ا أ
اŸوسسم ا÷اري.
وكشسفت مصسادر أان غياب عبد الكر Ëمدوار ،عن
لجتماع ،يعود لعدم تلقيه دعوة ع ÈالÈيد
هذا ا إ
للكÎو Êللحضسور ،مثلما جرت عليه العادة.
اإ
ق .ر

ق.و

تبسسة

حجز  16أالف و  704قرصس مهلوسس ‘ عمليت ÚمنفصصلتÚ
“كنت فرقة مكافحة الŒار غ Òالشسرعي
باŸوؤثرات العقلية التابعة لأمن ولية تبسسة من
حجز ما ل يقل عن  16األف و  704قرصس
م ˘ه˘ل˘وسس م˘ن ﬂت˘ل˘ف الأن˘واع خ˘Óل ع˘م˘ل˘ي˘تÚ
منفصسلت ,Úحسسب ما علم اأمسس الأربعاء من
خلية التصسال و العÓقات العامة بذات السسلك
النظامي.
واأوضس ˘ح ذات اŸصس ˘در ب ˘اأن ح˘ي˘ث˘ي˘ات ال˘قضس˘ي˘ة
الأو ¤ت˘ع˘ود اإ ¤اسس˘ت˘غ˘Óل م˘ع˘ل˘وم˘ات م˘ف˘ادها
اإبرام صسفقة لبيع كمية معتÈة من اŸوؤثرات
العقلية باإحدى بلديات ولية تبسسة ,مردفا باأنه
” نصسب ك˘ ˘م Úاأسس˘ ˘ف˘ ˘ر ع ˘ن ت ˘وق ˘ي ˘ف م ˘رك ˘ب ˘ة

أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي،
سسبعة Œار ﬂدرات وحجزت  145,3كيلوغرام
من الكيف اŸعالج خÓل عمليات منفصسلة بكل
من تلمسسان ،وهران وبشسار ،حسسبما أافاد به بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
وذك ˘ر اŸصس ˘در ذات ˘ه أان م ˘ف˘ارز ل˘ل˘ج˘يشس ال˘وط˘ن˘ي
الشس˘ع˘ب˘ي ب˘ال˘ت˘نسس˘ي˘ق م˘ع ع˘ن˘اصس˘ر ال˘درك ال˘وط˘ن˘ي
لم˘ ˘ن ال˘ ˘وط˘ ˘ن ˘ي أاوق ˘فت ث ˘Óث ˘ة Œار
ومصس˘ ˘ال˘ ˘ح ا أ
ﬂدرات وحجزت  31496قرصس مهلوسس خÓل
ع˘م˘ل˘ي˘ات م˘ت˘ف˘رق˘ة ب˘ك˘ل م˘ن قسس˘ن˘ط˘ي˘ن˘ة ،سس˘ط˘يف
وال ˘وادي ،ف ˘ي ˘م˘ا ” ت˘وق˘ي˘ف م˘ه˘رب وح˘ج˘ز 1000
خ ˘رط ˘وشس ˘ة خ ˘اصس˘ة ب˘ب˘ن˘ادق الصس˘ي˘د و 5000علبة
سسجائر بتبسسة.
وبتمÔاسست وبرج باجي ﬂتار بالناحية العسسكرية
السسادسسة وجانت ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشس ˘ع ˘ب ˘ي ب ˘ال ˘ت ˘نسس ˘ي ˘ق م˘ع مصس˘ال˘ح ا÷م˘ارك21 ،
شس˘ ˘خصس˘ ˘ا وح ˘ج ˘زت  4م ˘رك ˘ب˘ات رب˘اع˘ي˘ة ال˘دف˘ع
لضسافة إا20 ¤
وشساحنت Úو 3800ل Îمن الوقود با إ
م˘ول˘دا ك˘ه˘ربائيا و 9م ˘ط ˘ارق ضس˘غ˘ط و  18قطعة
ديناميت و 4أامتار فتيل صساعق وأاغراضس أاخرى
تسستعمل ‘ عمليات التنقيب غ ÒاŸشسروع عن
الذهب.
من جهة أاخرى ،أاحبط حراسس السسواحل ﬁاولت
هجرة غ Òشسرعية ل ـ  103أاشسخاصس كانوا على مÏ
قوارب تقليدية الصسنع بكل من وهران وتلمسسان
وعنابة وسسكيكدة والطارف ،فيما ” توقيف 46
مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من
برج باجي ﬂتار وع Úأامناسس.

سسياحية وحجز  13األف و  104قرصس مهلوسس
كانوا ﬂبئ Úباإحكام داخل اŸركبة.
وق ˘د ق ˘ام ع˘ن˘اصس˘ر الأم˘ن ب˘ت˘وق˘ي˘ف الشس˘خصسÚ
اللذين كانا على م ÏاŸركبة ( 31و  35سسنة)
واللذين ينحدر اأحدهما من ولية ›اورة ليتم
تقدÁهما اأمام ا÷هات القضسائية Ãحكمة بئر
العاتر حيث اأصسدر قاضسي التحقيق ‘ حقهما
اأمرين بالإيداع رهن ا◊بسس اŸوؤقت بتهمة
““اسستÒاد ونقل وعرضس وبيع اŸوؤثرات العقلية
ب˘ ˘ط˘ ˘ري˘ ˘ق˘ ˘ة غ Òمشس ˘روع ˘ة ‘ اإط ˘ار ج ˘م ˘اع ˘ة
اإجرامية باسستعمال وسسيلة نقل داخل النطاق
ا÷مركي ““.كما “كنت ذات الفرقة ‘ عملية

اندلع ا◊رائق بعدة غابات بالطارف

ث ˘ان˘ي˘ة م˘ن ت˘وق˘ي˘ف  3اأشس ˘خ˘اصس وح˘ج˘ز 3600
ق˘رصس م˘ه˘ل˘وسس خ˘Óل ع˘م˘ل˘ي˘ة ت˘ف˘ت˘يشس م˘ركبة
سسياحية –مل ترقيم ولية ›اورة.
وباسستكمال الإجراءات القانونية الÓزمة ”
ع ˘رضس اŸوق ˘وف Úع ˘ل ˘ى ا÷ه ˘ات ال ˘قضس ˘ائ˘ي˘ة
اıتصسة حيث صسدر ‘ حق اثن Úمنهم اأمر
ب ˘ ˘الإي˘ ˘داع ع˘ ˘ن ج˘ ˘رم ““ب˘ ˘ي˘ ˘ع وشس˘ ˘راء وح˘ ˘ي˘ ˘ازة
اŸوؤثرات العقلية بطريقة غ Òمشسروعة ‘
اإطار جماعة اإجرامية منظمة““ ,فيما اسستفاد
الشسخصس الثالث من الإفراج ,حسسب ما خلصس
اإليه ذات اŸصسدر الأمني.

ق.و

سسجلت مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية الطارف
أامسس الربعاء ،اندلع عـدة حرائـق بغابات الوليـة
موزعـة على  6بلديات.
و” تسس ˘ ˘ج ˘ ˘ي ˘ ˘ل ا◊رائ ˘ ˘ق ب ˘ ˘ك ˘ ˘ل م ˘ ˘ن مشس˘ ˘ت˘ ˘ة أام
◊صس ˘ان(واد ال ˘زي ˘ت ˘ون) ،مشس ˘ت ˘ة أا›ودة (ب˘ب˘ل˘دي˘ة
ب˘وق˘وسس) ،ل˘ك˘ران˘ة(اŸط˘روح˘ة) ،سس˘ي˘دي ب˘لقاسسم،
ع Úأاخيار ،ع Úقصسبة (ببلدية الطارف) ،اÿنقة
(الشس˘ ˘اف˘ ˘ي˘ ˘ة) ،ال˘ ˘رك˘ ˘اب ˘ة (ب ˘ب ˘ل ˘دي ˘ة ع Úال ˘عسس ˘ل)،
الصسفصساقة ببلدية بني صسالح.
و” تسسخ Òأاك Ìمن  62عـون Ãختلف الرتب من
كافة الوحدات و جهاز الرتل اŸتحرك ،ووسسائل
مادية أاخرى متمثلة ‘  14شساحنة إاطفاء خفيفة
ومتوسسطة و 3سسيارات إاسسعاف 3 ،سسيارات ربط.
ق.م

