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‘ جلسسة عمل يÎأاسسها الرئيسص تبون اليوم

‘ الذكرى 58
لعيد ا’سستقلل
والشسبــــــــاب

إاع ـ ـداد خطـ ـ ـة وطني ـ ـة
لإÓنعاشس القتصصادي والجتماعي

رئيسس ا÷مهورية
يتلقى تها Êرؤوسصاء
وملـ ـ ـ ـ ـوك دول
شصقيقة وصصديقة

@ مقاربة جديدة شساملة تعرضص
أامـــــام ›لسص الــوزراء اŸقبــل

ترامب :العمل معاً
Ãا يعيد ا’سستقرار
إا ¤شسمال إافريقيا
والسســـــــاحــــــل

يÎأاسس رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،اليوم ،جلسصة عمل تضصم الوزير اأ’ول
Óن-ع-اشس ا’ق-تصص-ادي
وأاعضص -اء ا◊ك -وم -ة اŸع -ن -ي Úب -إاع -داد اÿط -ة ال -وط -ن -ي -ة ل  -إ
وا’جتماعي ،بحسصب ما أافاد به ،أامسس ،بيان لرئاسصة ا÷مهورية.
وأاوضص- -ح ن- -فسس اŸصص -در ،أان -ه سص -ت -ت -م خ Ó-ل ه -ذه ا÷لسص -ة م -ن -اقشص -ة «اŸق -ارب -ة
ا’قتصصادية وا’جتماعية ا÷ديدة من جميع جوانبها“ ،هيدا لعرضصها على ›لسس
الوزراء للمصصادقة عليها ‘ اجتماعه القادم».
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الفريق شصنقريحة يÎأاسس
حفاÃ Óناسصبة  5جويلية

الدورة الŸÈانية  ⁄تختتم ‘ آاجالها

“ديد أام اختتام وشصيك؟

فتح عدم اختتام الدورة الŸÈانية الباب واسصعا أامام تكهنات .وأاوعز نواب بالغرفت،Ú
التأاخر إا ¤إامكانية عرضس مشصروع تعديل الدسصتور أامام الŸÈان ‘ غضصون الدورة
ا÷اري -ة .ف -ي -م -ا ذه -بت ق -راءات أاخ -رى إا ¤أان ال -دسص -ت -ور ’ ي -نصس ع -ل-ى أاج-ل ل-ل-دورة
الŸÈانية .بينما اعت Èآاخرون حدث اسصÎجاع رفات زعماء اŸقاومة الشصعبية ضصد
ا’حتÓل ودفنها أاحد العوامل.
واŸؤوكد ⁄ ،يودع طلب رسصمي ’ختتام الدورة الواحدة ،التي تنطلق ‘ الثا ÊسصبتمÈ
من كل عام وتختتم بعد انقضصاء  10أاشصهر كاملة ،ليبقى بذلك احتمال ا’ختتام قائما،
مثلما ذهب إاليه البعضس بأان موعد ا’ختتام اÿميسس.

دعا وزير الصصناعة فرحات آايت علي براهم ،خÓل
زيارته ،أامسسŸ ،ركب ا◊ديد والصصلب بعنابة ،إا ¤التجند
لرفع التحدي و–قيق الرهانات التنموية اŸسصطرة لهذا
القطب الصصناعي الهام ،مشصÒا إا ¤أان «عمÓق» ا◊ديد
والصص -لب سص -ي -ك -ون ل -ه مسص -ت -ق-ب-ل ‘ ›ال ب-ن-اء
ا’قتصصاد الوطني ،حيث سصيتم العمل على
إاعادة بعثه بانتهاج سصياسصة جديدة ،فيما
أاكد الكشصف عن دفÎي شصروط تركيب
واسصتÒاد السصيارات الشصهر ا÷اري.

لمن الوطني:
اŸدير العام ل أ

صص٤

ثالث قضسية فسساد متهم فيها طحكوت ومن معه

الدفاع يطالب بنقل اÙاكمة
إا ¤الدار البيضصاء بسصبب الوباء

@ سسلل :بوشسوارب كان يسسيّر
بطــــرق غ Òقــــانونيــــــة
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 463إاصصابة  392 ،حالة شصفاء و 7وفيات

’يزال منحنى اإ’صصابات بفÒوسس كورونا يأاخذ اŒاها تصصاعديا ،لكن دون تصصنيف
ذلك ‘ خانة الكارثة ،بالنظر ’رتفاع عدد اŸتماثل Úللشصفاء واسصتقرار الوفيات.
وقد سصجلت ÷نة فورار ،أامسس 463 ،إاصصابة مؤوكدة مقابل  392حالة شصفاء و 7وفيات،
ليكون اإ’جما‹ منذ بداية الوباء الفÒوسصي 16404 ،حالة 959 ،وفاة و“اثل 11884
للشصفاء.
من جانب آاخر ،نفى وزير الصصحة بن بوزيد توقيعه قرارا Ãنع العمل بالكشصف عن
طريق جهاز «السصكان »Òلتشصخيصس الفÒوسس ،مسصتبعدا اللجوء إا ¤حجر تام حاليا،
ما عدا عند الضصرورة.

أام Úعام نقابة بيولوجيي الصسحة:
أاشصرف رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي،
ال -ف-ري-ق سص-ع-ي-د شص-ن-ق-ري-ح-ة ،ب-ال-ن-ادي ال-وط-ن-ي
للجيشس ببني مسصوسس ،باسصم رئيسس ا÷مهورية،
القائد اأ’على للقوات اŸسصلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،على حفل لتبادل التها Êعلى شصرف
إاطارات سصامية ‘ ا÷يشس الوطني الشصعبي من
عامل Úو متقاعدين وكذا عدد من اإ’طارات
السصامية ‘ الدولة Ãناسصبة إاحياء الذكرى 58
لعيد ا’سصتقÓل.
صص 3

إاصصدار دفÎي شصروط
تركيب واسصتÒاد
السصيارات هذا الشصهر

تطور الوضسعية الوبائية
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تفّقد مركب ا◊جار بعنابة ،وزير الصسناعة:

france prix ١

ﬂطط وقائي ناجع
من حوادث اŸرور
صص٢
لعدم التمكن
من إاختيارمسساكنهم

مكتتبو «عدل ـ  »2يحتجون

 ⁄يهضصم بعضس مكتتبي «عدل ـ  »2بالعاصصمة،
عدم “كنهم من اختيار مواقع سصكناتهم ،منذ
ف -ت -ح اŸوق -ع اإ’ل-كÎو Êل-ل-وك-ال-ة ‘  30جوان
اŸنصصرم بعد انتظار Œاوز  7سصنوات ،لتتأاجل
أاحÓمهم إا ¤إاشصعار غ Òمعلوم ،حيث احتجوا،
أامسس ،أامام مقر الوكالة ،غ Òأان القوة العمومية
تدخلت لفضس ّŒمعهم لتعارضصه مع قرار منع
التجمهر بسصبب الوباء.

صص ٤

تسصريع اسصتÒاد باقات
الكشصف بتقنية «بي.سصي.أار»

دعا اأ’م Úالعام لنقابة بيولوجيي الصصحة العمومية الدكتور يوسصف بوجÓل ،وزارة
الصصحة إا ¤تسصريع اسصتÒاد باقات الكشصف اÿاصصة بتقنية «بي.سصي.ار» اŸسصتعملة
‘ –اليل الكشصف عن فÒوسس كورونا ،بعد تسصجيل نفاد ﬂزونها على مسصتوى
بعضس اıابر ،وتسصهيل دخول وسصائل التحاليل اŸناعية اأ’قل سصعرا من التقنيات
اŸعتمدة على اŸادة ا÷ينية ،نظرا لكفاءتها ووجود أاك Ìمن  700جهاز.

صص ٧

حادثة تبديل جثتÃ Úسستشسفى وهران

توقيف  4موظفّ– Úفظيا

أاّلف موسسيقى فيلم
«معركة ا÷زائر»

رحيل اŸلحن
اإليط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹
إانيو موريكوÊ
صص ٢٤
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تطور الوضشعية الوبائية

’ششعة اÿاصشة من إاجرائه ،بن بوزيد:
فند منع مراكز ا أ

تشضخيصس كورونا بـ «السضكان ⁄ »Òيتم توقيفه

 463إاصضابة جديدة 392 ،حالة شضفاء و  7وفيات
’جما‹  16404حالة 959 ،وفاة و“اثل  11٨٨4للششفاء
¯ا إ

سشجلت  463إاصشابة جديدة بفÒوسص
كورونا (كوفيد )19-و 7وفيات جديدة
’خÒة ‘ ا÷زائر‘ ،
خÓل  24سشاعة ا أ
الوقت الذي “اثل فيه  392مريضص
للششفاء ،بحسشب ما كششف عنه الناطق
الرسشمي للجنة رصشد ومتابعة فÒوسص
كورونا ،الدكتور جمال فورار.
واأف- -اد ال- -دك- -ت -ور ف -ورار ،خ Ó-ل ال -ل -ق -اء
الإعÓ- -م -ي ال -ي -وم -ي اıصسصس ل -ع -رضس
ت- -ط- -ور ال- -وضس- -ع- -ي -ة ال -وب -ائ -ي -ة ل -فÒوسس
(كوفيد ،)19 -ب- - -اأن ال- - -ع- - -دد الإج - -م - -ا‹
لÓ- -إصس -اب -ات اŸوؤك -دة ارت -ف -ع اإ164٠4 ¤
حالة ،وهو ما Áثل نسسبة  37حالة لكل
 1٠٠األ -ف نسس -م -ة ،ف -ي -م -ا ب -ل -غ اإج -م-ا‹
ال -وف -ي -ات  ‘ ،959ح Úب- - - - -ل- - - - -غ ع - - - -دد
اŸتماثل Úللشسفاء  11884حالة.
وب- - - - -حسسب ن - - - -فسس اŸسس - - - -وؤولÁ ،ث - - - -ل
الشسخاصس البالغون من العمر  6٠سسنة
فما فوق نسسبة  ٪73من اإجما‹ الوفيات.
واأضس -اف ال -دك -ت -ور ف -ورار ب -اأن  35ولية
سسجلت بها نسسبة حالت اأقل من النسسبة
الوطنية و  12ولية  ⁄تسسجل بها اأي

صشونيا طبة

حالة جديدة خÓل  24سساعة اŸاضسية،
مشسÒا ا ¤اأن  16ولية سسجلت بها ما بÚ
حالة وخمسس حالت و  2٠ولية سسجلت
بها اأزيد من سست حالت.
وكشسف اأيضسا باأن  53مريضسا يوجدون
حاليا بالعناية اŸركزة.
و‘ الأخ ،Òاأك - -د ال - -دك - -ت - -ور ف - -ورار اأن

الوضسعية ا◊الية للوباء «تسستدعي من كل
اŸواط- -ن Úال- -ي- -ق- -ظ- -ة واحÎام ق- -واع- -د
ال-ن-ظ-اف-ة واŸسس-اف-ة ا÷سس-دية والمتثال
ل- -ق- -واع- -د ا◊ج- -ر الصس- -ح- -ي و الرت- -داء
الإل-زام-ي ل-ل-ق-ن-اع ال-واق-ي م-ع اÙاف-ظة
ع -ل -ى صس -ح -ة ك-ب-ار السس-ن ،خ-اصس-ة اأول-ئك
الذين يعانون من اأمراضس مزمنة».

 ﬂـ ـطط وقائ ـ ـي ناج ـ ـع مـ ـ ـن ح ـ ـ ـ ـ ـوادث اŸرور ضضـ ـ ـ ـروري
’سشباب
¯ التفك ‘ Òحلول ميدانية ترتكز على دراسشة ا أ

وأاك -د خ Ó-ل إاشس -راف -ه ع-ل-ى ان-طÓ-ق ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة
–سس -يسس -ي -ة ح -ول السس Ó-م -ة اŸروري -ة –ت شس-ع-ار:
«ال- -وق- -وف اÿط ،Òي- -ك- -ل- -ف ال -ك -ثÃ »Òق -ر األم -ن
العمومي بالصسنوبر البحري (بلدية اÙمدية) ،إان
مصسالح األمن العمومي «مطالبة اليوم بالتفك‘ Ò
ح -ل -ول م -ي -دان -ي -ة» ودراسس-ة أاسس-ب-اب ظ-اه-رة إاره-اب
الطرقات واسستمرار ارتفاع عدد ا◊وادث وما ينجر
عنه من ضسحايا بشسرية وخسسائر ،ودعاهم إا ¤تقدË
«ﬂطط وقائي ناجع يّوزع على مسستوى الوطن».
وأاضس-اف أاون-يسس-ي ،أان-ه «رغ-م الم-ك-ان-ي-ات اŸت-اح-ة»
التي سسخرتها الدولة لقطاع األمن الوطني واŸوارد
البشسرية« ،إال أان اŸردود يبقى ناقصسا» ،والنتائج
اŸرجوة « ⁄تكتمل بعد» ‘ إاشسارة منه إا ¤بقاء
«منحنى حوادث اŸرور ‘ ارتفاع مسستمر بعد 2٠
عاما من العمل» ،وهوما يتطلب -بحسسبه« -فاعلية
و‚اعة ‘ التعامل مع القضسايا بتنوعها وتعددها،
لسسيما من طرف شسرطة األمن العمومي باعتبارها
ال -واج -ه-ة األو ¤ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-اŸت-ط-ل-ب-ات ال-ي-وم-ي-ة
للمواطن».
كما أاشسار اŸدير العام ،إا ¤أان «ا◊ل ل يرتكز فقط
على عمل الشسرطة ،بل على دور الشسركاء بدءا
Ãدارسس السسياقة وحالة الطرقات واŸشساكل التقنية

أاجندة اليوم

@ ي -ت -ف -ق-د وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ب-راق-ي
أارزق -ي ،ال -ي -وم ،مشس -اري -ع ال-ق-ط-اع ،ب-ولي-ة
اŸسسيلة.
@ يقوم عبد الرحمان بن بوزيد ،وزير
الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-فيات،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد رفقة وفد وزاري
رفيع اŸسستوى إا ¤ولية األغواط.
@ يعقد رئيسس حركة ›تمع السسلم ،عبد
الرزاق مقري ،اليوم ،ندوة صسحفية Ãقر
ا◊زب ،اب- -ت- -داء م -ن ال -ع -اشس -رة وال -نصس -ف
صسباحا.

للسسيارات وحالة السسائق نفسسه» عÓوة عن األجهزة
اŸكلفة با◊ركة اŸرورية ومراقبة السسياقة.
وأاردف ‘ ذات اŸن - - -ح- - -ى ،أان- - -ه واسس- - -ت- - -ن- - -ادا إا¤
الحصسائيات التي توردها مصسالح األمن العمومي
دوريا ،فقد لحظ أان شساحنات نقل البضسائع والعامل
ال -بشس -ري ه -ي «‘ م -ق -دم -ة أاسس -ب -اب وق -وع ح -وادث
اŸرور» ،قائ Óإان مصسالح األمن «مطالبة بإاجراء
–ليل وتفك ‘ Òهذه األسسباب ومراقبة مؤوسسسسات
ن -ق -ل ال -بضس -ائ -ع وم -دى احÎام -ه -ا ل -دف Îالشس -روط
الضسامن لسسÓمة السسائق واŸارة ‘ آان واحد».
اسشÎجاع هيبة الششرطي وا’عتبار للقّوة العمومية
من جهة أاخرى ،شسّدد اŸسسؤوول على أاهمية «تواجد
فرق األمن العمومي ‘ اŸيدان» ،الذي يجب أان
يشس- -م- -ل -ب- -حسس -ب -ه -ا◊راسس -ة ال -ع -ام -ة والن -تشس -ار
والتواجد ‘ السساحات العمومية وتغطية األماكن
التي تعرف Œمعات سسكانية كبÒة من أاجل ضسمان
أامن ا÷ميع ‘ األموال واألرواح ،ناهيك عن سسيولة
ح-رك-ة اŸرور وال-ت-دخ-ل ل-ف-رضس «سس-ل-ط-ان ال-قانون»
وتقد Ëالسسعافات الولية.
إال أانه و‘ ذات الشسأان ،وجه أاونيسسي ›موعة من
اÓŸح -ظ -ات ل -ل -حضس -ور ت -ت -ع -ل -ق أاسس -اسس -ا بضس -رورة
«اسسÎج -اع ه -ي-ب-ة الشس-رط-ي وإاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ل-ق-وة
ال -ع -م-وم-ي-ة وÿصس-ه-ا ‘ ع-دد م-ن ال-ن-ق-اط أاب-رزه-ا:
طبيعة التدخÓت وما تكتسسيه من فهم جيد وحذر
Óشس-ك-ال-ي-ة م-ع ال-ت-حضس Òال-ك-ا‘ ،ال-ت-عامل بأاسسلوب
ل -إ
وسسلوك مقبول ومدروسس ‘ كل األحوال ،اليقظة
اŸسستمرة والدائمة أاثناء أاداء اŸهمة ،المتناع عن

’دارة والمالية
ا إ

مرافقة اŸواطن وحمايته ‘ تنقÓته
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د م -دي -ر األم-ن ال-ع-م-وم-ي ،م-راقب
شسرطة ،عيسسى نايلي ،أان انطÓق ا◊ملة الوطنية
التحسسيسسية حول السسÓمة اŸرورية يأاتي ‘ ظرف
صسحي عاŸي خاصس متمثل ‘ اسستمرار تفشسي وباء
كورونا اŸسستجد والذي يتزامن أايضسا وفصسل الصسيف
الذي يتطلب مرافقة اŸواطن وحمايته ‘ تنقÓته
وج -ولت -ه ال -ي-وم-ي-ة ‘ اŸدن– ،سس-ب-ا ◊رك-ة م-رور
كثيفة “يز فÎة العطلة القادمة.
وقال ﬁافظ الشسرطة نايلي ،أان هذه ا◊ملة التي
«تسستهدف القضساء على مظاهر التوقف اÿطÒ
وآاثار الزدحام وحوادث اŸرور»وهو اŸسسعى الذي
تسساهم فيه مديرية اإلدارة العامة والوسسائل التقنية
اŸتعلقة بتمحيصس منظومة الوقاية اŸرورية ،وهو
اإلطار الذي «Áكن من بلورة معطيات وجمع بيانات
تسسمح بإاعداد اسسÎاتيجية شساملة».

 3مصضالح جديدة بـ  3مسضتشضفيات Ÿواجهة الوباء
سستفتح ‘ األيام اŸقبلة ثÓث مصسالح جديدة بثÓثة
مسس -تشس -ف -ي -ات ،ب -ولي -ة سس -ك -ي-ك-دة ،ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-األع-داد
اŸتزايدة من اŸصساب Úبكوفيد ،19-بحسسب ما أاكده،
أامسس ،اŸدير اÙلي للصسحة والسسكان ﬁي الدين
ت .Èوصسرح نفسس اŸسسؤوول لـ»وأاج» أان هذه اŸصسالح
سسيتم فتحها Ãسستشسفيات بلديات ا◊روشس و “الوسس
والقل والتي سستضساف إا ¤اŸصسلحة اŸتواجدة من قبل
Ãسس-تشس-ف-ى ع-زاب-ة و ال-ت-ي سس-ت-دع-م أايضس-ا اŸسس-تشس-فى
اŸرجعي اÿاصس بكوفيد 19-اإلخوة سسعد قرمشس
بوسسط مدينة سسكيكدة.
وأاوضسح السسيد ت Èأان هذه اŸصسالح التي تتوفر على
قدرة اسستيعاب إاجمالية بحوا‹  75سسريرا من شسأانها أان
تسساهم ‘ تخفيف الضسغط على اŸسستشسفى اŸرجعي

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

التحرير023 46 91 ٨7 :
الفاكسص023 46 91 79 :

السسلوكات اŸنافية ألخÓقيات اŸهنة وكذا البتعاد
وŒنب كل الشسبهات مع عدم التحيز».
Óمن الوطني ،عن انطÓق
وأاعلن اŸدير العام ل أ
ا◊ملة الوطنية التحسسيسسية حول
السسÓمة اŸرورية التي سستتزامن مع فصسل الصسيف
الذي يأاتي ‘ ظروف صسحية خاصسة ،حيث سستتجه
أانظار اŸواطن Úللتجوال ‘ اŸدن عوضس الشسواطئ
واŸدن السساحلية ما يسستلزم  -وفقه  -خطة عمل
وجاهزية للتصسدي لكل التجاوزات إان وجدت».

مدير الصشحة بسشكيكدة:

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

¯ ا◊جر الصشحي التام مسشتبعد حاليا إا’ عند الضشرورة
كششف وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات ،عبد الرحمان بن بوزيد ،عدم
التوقف عن ا’عتماد على جهاز السشكانÒ
‘ تششخيصص» كوفيد ،« 19-مفندا منع مراكز
’ششعة اÿاصشة من إاجرائه رغم تأاكيده أان
ا أ
اŸصشورة الطبية ’ تعطي نتائج حقيقية
عكسص تششخيصص «بي .سشي .أار« .الذي يحدد
التحاليل بدقة .

Óمـــــن الوطنـــــــــي:
اŸدير العـــــام ل أ

Óمن الوطني،
طالب اŸدير العام ل أ
’من
خليفة أاونيسشي ،أامسص ،إاطارات ا أ
العمومي إا ¤التفك ‘ Òحلول ناجعة
وتقدﬂ Ëطط وقائي للحد من ظاهرة
إارهاب الطرقات بغية توزيعه على
’منية ع Èالوطن.
’جهزة ا أ
ﬂتلف ا أ

العدد
18297

02

الهاتف023 4691 ٨0 :
الفاكسص023 4691 77 :

(021) 60.70.40

لكوفيد 19-بسس -ك -ي -ك-دة ب-اسس-ت-ق-ب-ال ال-ع-دد اŸت-زاي-د
للمرضسى اŸصساب ÚبالفÒوسس التاجي ،مشسÒا إا ¤أان
عملية Œهيز هذه اŸصسالح بالعتاد الÓزم واŸعدات
ال-ط-ب-ي-ة الضس-روري-ة ج-اري-ة ح-ال-ي-ا– ،سس-ب-ا ل-ف-تحها ‘
«األيام القليلة القادمة».
Óشسارة ،فقد نشسرت مديرية الصسحة والسسكان لولية
لإ
سسكيكدة على صسفحتها ‘ «الفايسسبوك» تسسجيل 322
حالة مؤوكدة مصسابة بكوفيد ،19-منذ ظهور أاول حالة
‘  12مارسس اŸنصسرم و  44حالة خاضسعة للعÓج حاليا
باŸسستشسفى و 261مريضس “اثلوا للشسفاء ،مقابل 248
حالة مشستبه بها و  17حالة وفاة وذلك إا ¤غاية أاول
أامسس.

الرئيسص اŸدير العام
مسشؤوول النششر

مصضطفى هميسضي
مدير التحرير

سضعيد بن عياد

أاوضسح وزير الصسحة على هامشس تسسليم جمعية
العلماء اŸسسلم Úا÷زائري Úبالتنسسيق مع جمعية
«جزائريون متضسامنون» بفرنسسا  15٠٠جهاز تنفسس
ل -ف -ائ -دة اŸسس -تشس -ف -ي -ات ا÷زائ-ري-ة أان اسس-ت-ع-م-ال
«سسكان »Òمن اŸفروضس أان يتم ‘ إاطار متابعة
حالة اŸصساب Úبعد خضسوعهم للتحاليل العيادية
وعدم اعتماده لتشسخيصس الفÒوسس ،مشسÒا إا ¤أان
ا÷زائ -ر أاصس -ب -حت ت-ت-وف-ر ع-ل-ى – Èﬂ 3٠ل-ي-ل
«كوفيد  »19-على اŸسستوى الوطني ،ما يسسمح
على حد قوله -بتشسخيصس أاك Èعدد من ا◊التاŸشستبه فيها يوميا دون السستعانة بخدمة جهاز
«السسكان.»Ò
وفيما يخصس إامكانية تطبيق إاجراءات صسارمة،
اسستبعد الوزير ‘ رد على سسؤوال «الشسعب» العودة
إا ¤ف- -رضس ا◊ج- -ر الصس- -ح- -ي ‘ األي -ام ال -ق -ادم -ة
بالرغم من تزايد اإلصسابات وإامكانية الدخول ‘
م- -وج- -ة ث -ان -ي -ة م -ن ت -فشس -ي ال -وب -اء ،مشسÒا إا ¤أان
السستعانة بهذا اإلجراء أامر وارد ‘ حال اقتضست
الضس- -رورة وسس- -اءت األوضس -اع أاك ،Ìم -عÎف -ا ب -ع -دم
ت- -ق- -د Ëا◊ج- -ر الصس- -ح- -ي ال -ذي ط -ب -ق ‘ األي -ام
الفارطة نتائج ايجابية.
وأاضساف بن بوزيد ،أان فرضس ا◊جر الصسحي على
اŸن -اط -ق اŸوب -وءة ل -ن ت-فصس-ل ف-ي-ه وزارة الصس-ح-ة
وحدها وإا‰ا من صسÓحيات الوزارة األو ¤بعد
دراسسة جميع اŸعطيات ومناقشستها بدقة نظرا
ل -ت-أاث Òا◊ج-ر ع-ل-ى الق-تصس-اد وال-وضس-ع اŸع-يشس-ي
للمواطن ،Úولكنه أاشسار إا ¤إامكانية الّلجوء إاليه ‘
ب- -عضس ال- -ولي- -ات وال- -دوائ- -ر وال -ب -ل -دي -ات ب -حسسب
تطورات الوضسعية الوبائية ‘ كل منطقة.
ك -م -ا أارج-ع وزي-ر الصس-ح-ة ارت-ف-اع ع-دد اإلصس-اب-ات
بفÒوسس « كورونا « ‘ ا÷زائر إا ¤عدم اللتزام
ب -إاج-راءات ال-وق-اي-ة وال-ت-ه-اون ‘ ارت-داء ال-ك-م-ام-ة
واعتماد النظافة اليومية ،مشسÒا إا ¤أان تفشسي
ال -فÒوسس بشس -ك -ل ره -يب مّسس ج-م-ي-ع ال-دول ح-ت-ى
اŸتقدمة بالرغم من اإلمكانيات اŸتاحة لديها،
ولكنها  ⁄تسستطع السسيطرة على الوضسع الوبائي
بسسهولة واألمر ل يخصس ا÷زائر فقط  ،مÈزا

اÛهودات اŸبذولة ‘ سسبيل توف Òاإلمكانيات
وﬂتلف وسسائل التكفل باŸرضسى.
وثمن بن بوزيد من جهة أاخرى ،مبادرة توزيع 15٠٠
حقيبة تتضسمن أاجهزة تنفسس لفائدة اŸسستشسفيات
ا÷زائ -ري -ة وال -ت -ي ق -دم-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة م-تضس-ام-ن-ون
جزائريون باŸهجر وبالتحديد ‘ فرنسسا بالتعاون
مع جمعية العلماء اŸسسلم ،ÚمعتÈا هذه اللتفاتة
التي تتزامن مع ذكرى اسسÎجاع السسيادة الوطنية
دلي Óعلى روح التضسامن والتآازر ب Úأابناء الوطن ‘
أاصس- -عب اÙن ال- -ت- -ي “ر ب -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار
مكافحة فÒوسس كورونا اŸسستجد.
 1500جهاز تنفسص توجه إا ¤مصشالح
ا’إنعاشص
و‘ إاطار اŸسساهمة ‘ مكافحة جائحة كورونا ‘
ا÷زائر ،سسيتم توزيع  15٠٠حقيبة طبية –توي
على أاجهزة تنفسس تÈعت بها ا÷الية ا÷زائرية
‘ اÿارج وج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م-اء اŸسس-ل-م Úل-ف-ائ-دة
مصسالح اإلنعاشس Ãختلف اŸسستشسفيات ا÷زائرية
والتي تقدر قيمتها ما يقارب  4٠مليار سسنتيم.
من جانبه ،أاوضسح رئيسس جمعية العلماء اŸسسلمÚ
ا÷زائري ،Úعبد الرزاق قسسوم ،أان توزيع ا◊قائب
ال -ط -ب -ي -ة سس -ي -ك -ون م -ق -ي -اسس -ه ا◊اج -ة اإلنسس -ان-ي-ة
والصسحية ،والهدف منه التضسامن مع أابناء الشسعب
ال -واح -د وال -ت -خ -ف -ي-ف م-ن م-ع-ان-اة ضس-ح-اي-ا ال-وب-اء
وإاسسعاف اŸرضسى وإانقاذهم ،باإلضسافة إا ¤تقدË
ال -دع -م ل -ل-ط-اق-م ال-ط-ب-ي ال-ذي يسس-ه-ر ع-ل-ى ت-وفÒ
العناية للمصساب Úباإلمكانيات اŸتوفرة.
وأاضس -اف قسس -وم ‘ ذات السس -ي -اق ق -ائ« :Ó-ال-ه-دي-ة
م -ل-ي-ئ-ة ب-اŸع-ا Êوي-جب أان نسس-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا عÈة
مفادها أان تلبية نداء الوطن ‘ الشسدائد واجب
وطني سسواء من الداخل أاو اÿارج ،وهي رسسالة
نّوجهها إا ¤كل ا÷زائري ،Úأاينما تواجدوا عÈ
العا ⁄أان يكونوا متضسامن Úمع بعضسهم ويسساهموا
‘ تقد Ëالدعم واŸسساعدة ألبناء وطنهم ‘ سسبيل
مكافحة هذا الوباء اÿط».Ò

اÿدمة الطبية ا÷ديدة «إا.طبيب»:

أازيد من  2.600اسضتشضارة طبية عن بعد منذ نهاية مارسس

سشمحت اÿدمة الطبية ا÷ديدة
«اإ.طبيب .دي زاد» ،منذ نهاية ششهر مارسص
اŸاضشي ،بالقيام Ãا يزيد عن 2600
اسشتششارة طبية عن بعد’ ،سشيما تلك
اŸتعلقة بكوفيد ،19-وهي خدمة تتيح
للمواطن ا÷زائري اسشتششارة الطبيب
›انا عﬁ Èادثة فيديو على ا’نÎنت،
حسشبما اأششار اإليه ،اأمسص ،الدكتور مصشطفى
نبيل ،موؤسشسص هذه اŸنصشة ا’لكÎونية ‘
تصشريح لواأج.
واأوضس -ح ال -دك -ت -ور ،ال -ذي ي -ع -د اأيضس-ا م-وؤسسسس-ا
للموؤسسسسة الناشسئة «ابن حمزة» ،اŸتخصسصسة ‘
ا◊لول الطبية ،اأن «السستشسارات الطبية عن
ب- -ع- -د ع Èه- -ذه اŸنصس- -ة ق -د اسس -ت -ف -اد م -ن -ه -ا
اŸرضس -ى ا÷زائ -ري-ون وح-ت-ى الأج-انب بشس-ك-ل
›ا.»Ê
وذكر الدكتور اأن هذه اŸنصسة تعد الأو ¤من
نوعها ‘ ›ال السستشسارة الطبية عن بعد
ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ف-ي-دي-و ‘ ال-ق-ارة الف-ري-قية وتسسمح
بضسمان اسستمرارية عÓج اŸرضسى وŒنيبهم
عناء التنقل.
واأضساف اأن منصسة «اإ.طبيب» قد اطلقت ،نهاية
شسهر مارسس اŸنصسرم ،بالشسراكة مع شسبكة من
الأطباءﬂ ‘ ،تلف التخصسصسات (ما يزيد عن
 1٠٠طبيب) بهدف ا◊د من انتشسار وباء كورونا
(كوفيد ،)19-ب- -السس -م -اح ل -ل -ج -زائ -ري Úوح -ت -ى

اŸقيم Úمنهم باÿارج بالتواصسل سسريعا مع
الأطباء بغية ا◊صسول على التوجيه الÓزم.
واأك-د مصس-ط-ف-ى اأن م-ت-ج-ر ال-ت-ط-ب-يقات الطبية
اŸوجه لعمال القطاع الصسحي هو الأول من
نوعه ‘ افريقيا ،والتي تسسمح وظائفه العديدة
Ãط - -اب - -ق - -ة م- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات ك- -ل ت- -خصسصس م- -ع
خصسوصسيات كل ‡ارسسة.
واأوضس- -ح ال- -دك -ت -ور اأن -ه «ث -م -ة ع -دة اأن -واع م -ن
ال-وظ-ائ-ف ‘ م-ت-ج-ر ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ط-بية هذا
ك -ال -وسس -ائ -ل اŸسس -اع -دة ع -ل -ى ات -خ -اذ ال -ق -رار
وا◊واسسب وال -درج -ات السس -ري -ري -ة اıت -ل -ف-ة
وال- -تشس -خ -يصس -ات وﬂط -ط -ي مسس -ار ال -رع -اي -ة
الشس -خصس -ي -ة واŸسس-اع-دي-ن ‘ ك-ت-اب-ة ال-ت-ق-اري-ر
اıتلفة والتطبيقات اÿاصسة بتنظيم جداول
الأنشس -ط -ة وت-خصس-يصس اŸواد اŸط-ب-وع-ة ال-ت-ي
تتيح لÓأطباء اإجراء تشسخيصس دقيق».
ك -م -ا اأك -د ع -ل-ى اأن م-ت-ج-ر «اإ.ط-ب-يب» ي-تضس-م-ن
ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ات تسس- -ت- -ج- -يب ◊اج- -ي -ات ال -عصس -ر
واŸسس- -ت- -ق- -ب- -لÃ ،ا ي- -خ- -دم ال- -ط- -ب- -يب ال- -ع- -ام
واŸتخصسصس ،على حد سسواء.
و‘ اÿت- -ام ،اأوضس- -ح اأن ه- -ذا اŸف -ه -وم يشس -ب -ه
مفهوم متاجر التطبيقات الأخرى ،على غرار
بÓي سستور «ومتجر وينداوز ،اللذين يسستندان
اإ ¤قاعدة لتطوير تطبيقاتهما ،كما هو ا◊ال
ب-ال-نسس-ب-ة Ÿت-ج-ر «اإ.ط-ب-يب» ال-ذي ي-ع-د ن-ظ-اما
تطبيقيا ﬂصسصسا لعا ⁄الصسحة.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :
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Ãناسسبة الذكرى  58لعيد ا’سستقÓل والشسباب

رئيسس ا÷مهورية يتلقى تها Êرؤوسصاء
وملوك دول شصقيقة وصصديقة

تلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد
ت -ب -ون ،ب -رق -ي -ات ت -ه -ن -ئ -ة م -ن ع -دد م-ن
رؤوسس - -اء وم - -ل - -وك ال - -دول الشس - -ق - -ي - -ق- -ة
والصسديقة ،وهذا Ãناسسبة الذكرى 58
لعيد ا’سستقÓل والشسباب ،أاعربوا فيها
ع- -ن “ن -ي -ات -ه -م ل -ل -ج -زائ -ر ب -اŸزي -د م -ن
التقدم و ا’زدهار ،بحسسب ما أافاد به،
أامسس ،بيان لرئاسسة ا÷مهورية.

ترامب :العمل معا Ãا يعيد
ا’سصتقرار إا ¤شصمال إافريقيا
والسصاحل

وأوضش -ح أŸصش -در ذأت -ه أن ه -ذه ألÈق -ي -ات
وردت م- -ن أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة أأ’م -ري -ك -ي -ة،
أŸملكة ألعربية ألسشعودية ،ألÈأزيل ،أŸملكة
أŸغ -رب -ي -ة ،ن -ام -ي -ب -ي -ا وسشÒأل-ي-ون وو‹ ع-ه-د

الدولة متمسسكة باسستعادة رفات كل الشسهداء اŸنفيÚ

أابناء ا’سصتقÓل أامام معركة البناء والتجديد

أاك -د وزي -ر اÛاه-دي-ن وذوي ا◊ق-وق ال-ط-يب زي-ت-و Êل-دى إاشس-راف-ه ،أامسس ،ع-ل-ى
حفل نظم Ãناسسبة الذكرى  58لعيد ا’سستقÓل –ت شسعار «معا لبناء ا÷زائر
ا÷ديدة » باŸتحف الوطني للمجاهد ،حضسره عدد من أاعضساء ا◊كومة و‡ثلون
عن منظمات وطنية ،عزم رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون على إا“ام عملية
إاسستعادة رفات الشسهداء اŸنفي Úحتى يلتئم
ج- -م -ي -ع الشس -ه -داء ،داع -ي -ا ا÷ي -ل الصس -اع -د
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى أام- -ان -ة الشس -ه -داء وصس -ون
’ق-ت-داء ب-ه-م ،وك-ذا ا’سستلهام
ودي-ع-ت-ه-م وا إ
منهم Ÿواصسلة مسسÒة تعزيز بناء الدولة.
سسهام بوعموشسة
قال زيتو ‘ Êكلمته إأن ألدولة أ÷زأئرية
م -ت-مسش-ك-ة ب-إا“ام ع-م-ل-ي-ة أسش-ت-ع-ادة ك-ل رف-ات
ألشش -ه -دأء أŸن -ف-ي ،Úخ-اصش-ة وأن ه-ذأ أŸل-ف
مرتبط بالذأكرة ألوطنية كاملة غ Òمنقوصشة
وم -رت -ب-ط أيضش-ا ب-وج-دأن ألشش-عب أ÷زأئ-ري.
مضشيفا إأن هذأ أŸلف قد “ت معا÷ته ضشمن
أطر مدروسشة بحكمة وحنكة وتبصشر.
‘ ه- -ذأ ألصش -دد ،أب -رز وزي -ر أÛاه -دي -ن
رم-زي-ة ع-ي-د أإ’سش-ت-قÓ-ل ل-ه-ذه ألسش-ن-ة ،وألذي
إأقÎن بنصشر بعد إأعÓن رئيسس أ÷مهورية عن
أسش -ت -ع-ادة  24رف - -ات م- -ن ق- -ادة أŸق- -اوم- -ة
ألشش-ع-ب-ي-ة،ورف-ق-ائ-ه-م ودف-ن-ه-م إأك-رأم-ا وصش-ونا
◊رم -ت -ه -م ‘ أأ’رضس أل -ت -ي أسش -تشش -ه-دوأ م-ن
أجلها ،وذلك وفاء بالعهد وبالرسشالة ألسشامية
لشش - -ه- -دأئ- -ن- -ا أأ’ب- -رأر ،وع- -رف- -ان- -ا ل- -رصش- -ي- -د
ألتضشحيات.
وقال أيضشا إأن أبناء أ’سشتقÓل يخوضشون،
أليوم ،معركة ألبناء وألتجديد ،رغم ألظروف
ألصش-ح-ي-ة أإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي “ر ب-ه-ا أل-بÓ-د،
وألتي ’ تقل أهمية عن معركة ألكفاح من
أجل أ◊رية و أ’سشتقÓل ،دأعيا أبناء أ÷زأئر
ألÈرة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أم-ان-ة ألشش-ه-دأء وصش-ون
ودي-ع-ت-ه-م وأإ’ق-ت-دأء ب-ه-م م-ن خÓ-ل أل-ت-مسشك
Óمة.
بالقيم وأŸبادئ وأŸثل ألعليا ل أ
وأضشاف زيتو Êإأن ششباب أليوم يتميز بروح
وط-ن-ي-ة رأسش-خ-ة مسش-ق-ي-ة ب-تضش-ح-يات ششهدأئنا
أأ’›اد ،شش- -ب- -اب غ- -ي- -ور ع -ل -ى ت -اري -خ ب Ó-ده
ووطنيته خالصشة متطلع إأ ¤رقي بلده ،ألذي
Áت -لك م -ن أل-ط-اق-ات وأل-ك-ف-اءأت وأŸه-ارأت
ألضشرورية ألتي تسشمح له Ãوأجهة متطلبات
ع -ا ⁄أل -ي -وم ورف -ع أسش -م أ÷زأئ -ر ع -ال -ي -ا بÚ
أأ’·.
و ⁄ي- -فّ- -وت وزي- -ر أÛاه -دي -ن أل -ف -رصش -ة
للتنويه بجهود أطباء وموظفي سشلك ألصشحة
ألذين كانوأ ‘ ألصشفوف أأ’وŸ ¤وأجهة وباء
كورونا ،كما أششاد بتضشحيات أفرأد أ÷يشس
ألوطني ألششعبي سشليل جيشس ألتحرير ألوطني
‘ سشبيل موأصشلة درب أأ’›اد وألبطو’ت
◊م -اي -ة أل -وط -ن وضش -م -ان أم -ن -ه وأسش -ت-ق-رأره
وسشÓمته ضشد كل أÎŸبصش Úبه.

أŸملكة ألعربية ألسشعودية.
و‡ا جاء ‘ رسشالة دونالد ترأمب ،رئيسس
ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية مايلي« :أتقدم
إأليكم وإأ ¤ألششعب أ÷زأئري بتها ‘ Êألوقت
ألذي –تفلون فيه بعيد أ’سشتقÓل أŸوأفق
للخامسس جويلية .إأن بلدينا يقيمان ششرأكة
م -ت -ي -ن -ة م -ا أن -ف -كت ت -زده -ر –ت ق -ي -ادت -ك-م
بصشفتكم رئيسشا للجمهورية».
وت - -اب- -ع ق- -ائ« :Ó- -إأن أل- -و’ي- -ات أŸت- -ح- -دة
أأ’مريكية مصشممة على أ’سشتمرأر ‘ ألعمل
معا Ãا فيه أ◊رب على أإ’رهاب ’سشتعادة
أ’سش -ت -ق -رأر إأ ¤شش -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا وم -ن-ط-ق-ة
ألسشاحل ،وتوسشيع ألروأبط ألتجارية وألثقافية
وأ’قتصشادية ب Úبلدينا أللذين يوأجهان أيضشا
ع- -دوأ مششÎك- -ا ‡ث ‘ Ó- -ج- -ائ- -ح- -ة ك -ورون -ا
فÒوسس .وبالرغم من أن هذه أ÷ائحة تششكل
–ديا كبÒأ ،إأ’ أنني سشعيد بالتعاون ألقائم
ب Úبلدينا ‘ هذأ أÛال».
م-ن ج-ان-ب-ه ،ك-تب أل-رئ-يسس أل-ن-ام-ي-ب-ي ،حاج
جينجوب ‘ برقية ألتهنئة« :أّود أن أنتهز هذه
ألفرصشة أ’تقدم للجزأئر بجزيل ألششكر على
وقوفها دوما إأ ¤جانب ألششعب ألناميبي سشوأء
قبل أ’سشتقÓل أو بعده» ،معربا عن أمله ‘
م-وأصش-ل-ة ت-ع-زي-ز وت-وط-ي-د أل-عÓ-ق-ات أل-ث-نائية
’سشيما ‘ أÛال أ’قتصشادي.
كما تلقى ألرئيسس تبون مكاŸت ÚهاتفيتÚ
من صشاحب ألسشمو ألششيخ “يم بن حمد آأل
ثا ،Êأم Òدولة قطر ،ومن رئيسس أÛلسس
ألرئاسشي ◊كومة ألوفاق ألوطني لدولة ليبيا،
فائز ألسشرأج ،أعربا خÓلهما عن “نياتهما
للجزأئر باŸزيد من ألتقدم وأ’زدهار.

...ويسصتقبل السصفÒ
التنزا ‘ Êزيارة وداع
أسش- -ت -ق -ب -ل رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د
أÛيد تبون ،أمسس ،سشعادة ألسشف Òفوق
أل -ع -ادة وأŸف -وضس ÷م -ه -وري -ة ت -ن -زأن -ي-ا
أŸتحدة ،عمر يوسشف مزي ،ألذي أدى له
زي -ارة ودأع Ãن -اسش -ب -ة أن-ت-ه-اء م-ه-م-ت-ه ‘
أ÷زأئر ،بحسشب ما أفاد به بيان لرئاسشة
أ÷مهورية.

مسسار حافل بالبطو’ت

تشصييع جثمان اللّواء حسصان
عÁÓية بالعالية

اتفاقيتا إاطار ب Úوزارات
اÛاهدين ،الÎبية والتكوين

وعلى هامشس أ◊فل أمضشيت أتفاقيتا إأطار
ب Úوزأرة أÛاه- - -دي- - -ن ووزأرت - -ي ألÎب - -ي - -ة
ألوطنية وألتكوين وألتعليم أŸهني ،Úتهدف
لتعميم تدريسس مادة ألتاريخ ‘ أŸؤوسشسشات
ألتابعة للقطاع Úمن أجل أ◊فاظ على ذأكرة
أأ’مة وترسشيخ قيم أŸرجعية ألنوفمÈية لدى
أأ’جيال ألصشاعدة .
Œدر أإ’ششارة أنه ” تكر Ëأأ’م Úألعام
للمنظمة ألوطنية للمجاهدين بالنيابة ﬁند
وأع-م-ر ب-ن أ◊اج وت-ك-ر Ëرم-زي ل-ل-م-ج-اه-دة
أŸمرضشة ‘ صشفوف جيشس ألتحرير ألوطني
ألسش -ي -دة «أن -يسش -ة ب -رك -ات» وع -دد م-ن أأ’دب-اء
وأل- -روأئ -ي Úوأل -ب -اح -ث Úأıتصش› ‘ Úال
ألتاريخ ،إأضشافة إأ‡ ¤رضشة من سشلك أل ّصشحة
عرفانا ÷هودها ‘ مكافحة وباء كورونا.
ك-م-ا سش-ل-مت أم-ان-ة أل-رأي-ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن ج-ي-ل
أل -ت -ح-ري-ر إأ ¤ج-ي-ل أل-ت-ج-دي-د (ب ÚأÛاه-د
ﬁن -د أع -م -ر ب -ن أ◊اج وأل -ت -ل -م -ي-ذة م-روأÊ
أمÒة.

ووري ألÌى ،أمسسÃ ،قÈة أل- -ع- -ال -ي -ة،
ج-ث-م-ان أل-ف-ق-ي-د أل-ل-وأء حسش-ان عÁÓ-ية،
ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-رأبعة ،ألذي
وأفته أŸنية ،أأ’حد أŸاضشي ،على إأثر
مرضس عضشال ،بحسشب بيان لوزأرة ألدفاع
ألوطني.
وج- -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان «” ،صش -ب -اح أمسس،
تشش -ي -ي -ع ج -ث -م -ان أل -ف -ق-ي-د أل-ل-وأء حسش-ان
ع ÁÓ-ي -ة ،ق -ائ -د أل -ن -اح -ي -ة أل -عسش -ك -ري -ة
أل -رأب -ع -ة ،ح -يث ق ّ-دمت ل -ه أل -تشش-ري-ف-ات
ألعسشكرية ،باŸسشتششفى أŸركزي للجيشس
«ﬁم -د ألصش -غ Òن -ق-اشس» ب-ع Úأل-ن-ع-ج-ة،
ب-حضش-ور أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس ألوطني
ألششعبي وكذأ عائلة أŸرحوم».
وعرفت مرأسشم ألتششييع «قرأءة فا–ة
أل -ك -ت -اب ع -ل -ى روح أŸرح -وم أل-ط-اه-رة،
تÓها أسشتماع أ◊اضشرين لكلمة تأابينية
تناولت مسشاره أŸهني أ◊افل بالبطو’ت
‘ أل- -دف- -اع ع- -ن أل- -وط- -ن وصش- -ون أم- -ن- -ه
وأسشتقرأره».

تعمل على ترقية النشساطات القطاعية

تنصصيب ÷نة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
أششرفت ،أمسس ،وزيرة ألبيئة ،نصشÒة بن
حرأث ،على تنصشيب أللجنة ألقطاعية ألدأئمة
للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي ،بحسشب
بيان للوزأرة.
وجاء ‘ ألبيان ألذي نششر على ألصشفحة
أل- -رسش- -م- -ي- -ة ل- -ل- -وزأرة ‘ شش- -ب- -ك- -ة أل -ت -وأصش -ل
أ’جتماعي ،إأن ألوزيرة قامت بتنصشيب أللجنة
ألدأئمة للبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي
من أجل ترقية ألنششاطات ألقطاعية.
وت- -ه- -دف ه -ذه أل -ل -ج -ن -ة ،ب -ج -م -ع وأقÎأح

أل- -ع- -ن- -اصش- -ر ألضش- -روري- -ة إ’ع- -دأد ألسش- -ي- -اسش -ة
أل- -ق- -ط -اع -ي -ة ل -ل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي وأل -ت -ط -وي -ر
ألتكنولوجي .كما تسشهر على ألتنفيذ أŸتناسشق
لÈأم -ج أل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا وت-ق-ي-ي-م
ن-ت-ائ-ج-ه-ا .وتضش-م أل-ل-ج-ن-ة أعضش-اء ‡ثل Úعن
أإ’دأرة أŸرك -زي -ة ل -ل-ق-ط-اع وك-ذأ أŸؤوسشسش-ات
وألهيئات ألتابعة له وباحث ” Úأختيارهم على
أسشاسس ألكفاءة ألعلمية وجمعية علمية ذأت
طابع وطني.

ألعدد
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سصعيد شصنقريحة يÎأاسس
حفاÃ Óناسصبة  5جويلية

أشش - -رف رئ - -يسس أرك- -ان أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي
ألشش -ع -ب-ي ،أل-ف-ري-ق سش-ع-ي-د شش-ن-ق-ري-ح-ة ،مسش-اء
أأ’حد ،بالنادي ألوطني للجيشس ببني مسشوسس،
ب -اسش -م رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،أل -ق -ائ -د أأ’ع -ل-ى
للقوأت أŸسشلحة ،وزير ألدفاع ألوطني ،على
ح -ف -ل ل -ت -ب -ادل أل -ت -ه-ا Êع-ل-ى شش-رف إأط-ارأت
سشامية ‘ أ÷يشس ألوطني ألششعبي من عاملÚ
ومتقاعدين وكذأ عدد من أ’طارأت ألسشامية
‘ ألدولة Ãناسشبة إأحياء ألذكرى  58لعيد
أ’سشتقÓل.
وأوضش - -حت وزأرة أل - -دف- -اع أل- -وط- -ن- -ي أن- -ه
«ت- -خ- -ل- -ي -دأ أ’روأح ألشش -ه -دأء أأ’›اد أل -ذي -ن
ضشحوأ من أجل أن ينعم أبناء وطننا أŸفدى
ب- -ا◊ري- -ة وأ’سش- -ت- -قÓ- -ل ‘ ك- -ن- -ف ألسش -ي -ادة
وأل- -ك- -رأم- -ة ،وÃن- -اسش -ب -ة أل -ذك -رى  58لعيد
أ’سش -ت -ق Ó-ل وأسشÎج -اع ألسش -ي -ادة أل -وط -ن -ي-ة،
أششرف ألفريق سشعيد ششنقريحة ،رئيسس أركان
أ÷يشس أل - -وط- -ن- -ي ألشش- -ع- -ب- -ي ب- -اسش- -م رئ- -يسس
أ÷مهورية ،ألقائد أأ’على للقوأت أŸسشلحة،
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،أأ’ح -د  05جويلية،
بالنادي ألوطني للجيشس ببني مسشوسس على
ح -ف -ل ن -ظ -م ع-ل-ى شش-رف أإط-ارأت سش-ام-ي-ة ‘
أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشش- -ع- -ب- -ي م- -ن أل- -ع -ام -لÚ
ومتقاعدين وكذأ عدد من أ’طارأت ألسشامية

‘ ألدولة» .وحضشر هذأ أ◊فل ،ألذي يندرج
«‘ إأطار ألتقاليد ألعريقة للجيشس ألوطني
ألشش- -ع- -ب- -ي أل -ت -ي ت -رم -ي إأ ¤ت -ث -مﬂ Úت -ل -ف
ﬁط -ات -ن -ا ‘ أŸن -اسش-ب-ات أÿال-دة» ،ك-ل م-ن
ألسش -ادة رئ -يسس ›لسس أأ’م-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة صش-ال-ح
ق -وج -ي-ل ،ورئ-يسس أÛلسس ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي
سشليمان ششن ،Úورئيسس أÛلسس ألدسشتوري،
كمال فنيشس ،وألوزير أأ’ول عبد ألعزيز جرأد.
كما حضشر أ◊فل وزير أÿارجية ،صشÈي
بوقدوم ،ووزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأل -ت -ه -ي -ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،ك-م-ال ب-ل-ج-ود ،ووزي-ر
أÛاه -دي -ن وذوي أ◊ق -وق أل -ط-يب زي-ت-و،Ê
ووزي- -ر أ’تصش- -ال أل- -ن- -اط -ق أل -رسش -م -ي ب -اسش -م
أ◊كومة عمار بلحيمر ،فضش Óعن أعضشاء من
أ◊كومة وششخصشيات وطنية و›اهدين.
كما ” تنظيم معرضس للصشور ألفوتوغرأفية
ب-ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ،ت-تضش-م-ن أŸرأح-ل أıتلفة
ل -ل -م -ق -اوم -ة ألشش-ع-ب-ي-ة وأل-ث-ورة أÛي-دة م-ن-ذ
أند’عها ‘  1نوفم 1954 Èإأ ¤غاية أسشتعادة
ألسشيادة ألوطنية ‘  5جويلية  .1962و“يزت
أأ’مسشية أيضًشا بعرضس فيديو ﬂصشصس إ’عادة
رف -ات  24م-ق-اوم-ا ج-زأئ-ري-ا ،وف-ي-لم وثائقي
ت -ك -رÁا ل -ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،وع-رضس
Óلعاب ألنارية أحتفا’ بالذكرى.
ل أ

تسسمية هياكل تابعة لوزارة الدفاع بÈج باجي
ﬂتار باسسم الشسهيد دين أاﬁمد واÛاهد زنا Êبيقة

أششرف قائد ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة ،أللوأء عجرود ﬁمد ،أمسس بالقطاع ألعملياتي برج
باجي ﬂتار بالناحية ألعسشكرية ألسشادسشة ،على مرأسشم تسشمية هياكل تابعة لوزأرة ألدفاع
ألوطني باسشم ألششهيد دين أﬁمد وأÛاهد أŸتو‘ زنا Êبيقة ،حسشب بيان للوزأرة.
وأوضشح ذأت أŸصشدر ،أنه «تزأمنا مع أ’حتفا’ت أıلدة للذكرى ألثامنة وأÿمسش)58( Ú
’سشÎجاع ألسشيادة ألوطنية وطبقا لقرأر ألقيادة ألعليا للجيشس ألوطني ألششعبي ،أŸتضشمن تسشمية
أŸبا Êوألهياكل ألتابعة لوزأرة ألدفاع ألوطني بأاسشماء ألششهدأء وأÛاهدين أŸتوف ،Úأششرف
أللوأء ،عجرود ﬁمد ،قائد ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة ،يوم أإ’ثن 6 Úيوليو  ،2020بالقطاع
ألعملياتي برج باجي ﬂتار بالناحية ألعسشكرية ألسشادسشة ،على مرأسشم تسشمية كل من أŸسشتودع
ألقطاعي للوقود باسشم ألششهيد دين أﬁمد ،وألكتيبة  601لرأدأر ألكششف وأŸرأقبة باسشم
أÛاهد أŸتو‘ زنا Êبيقة».وأضشاف ألبيان أن مرأسشم ألتسشمية جرت بحضشور إأطارأت ألناحية
وعائلتي كل من ألششهيد وأÛاهد أŸتو‘ ،وأللت ” ÚتكرÁهما باŸناسشبة.

بوقدوم يشصرف على احتفال بوزارة الشصؤوون اÿارجية
أق- -امت وزأرة ألشش- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة ،ح-فﬂ Ó-ل-دأ ل-ل-ذك-رى
أŸزدوجة لعيد أ’سشتقÓل وألششباب ،وخÓل
هذأ أ◊فل ألذي أقيم Ãقر ألوزأرة و أششرف
عليه وزير ألششؤوون أÿارجية صشÈي بوقدوم
” رفع ألعلم ألوطني ووضشع أكليل من ألزهور
أمام ألنصشب ألتذكاري و قرأءة فا–ة ألكتاب
على أروأح ألششهدأء.
و‘ ك-ل-م-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة ،ذك-ر أل-ن-اط-ق ب-اسشم

وزأرة ألششؤوون أÿارجية عبد ألعزيز بن علي
ألشش-ري-ف ب-تضش-ح-ي-ات شش-ه-دأء ح-رب أل-ت-حرير
أل -وط -ن -ي-ة و ب-اÛاه-دي-ن أل-ذي-ن رح-ل-وأ ع-ن-ا
مؤوخرأ و كذأ بأاولئك ألذين ’ يزألون على قيد
أ◊ي -اة .ك -م-ا ن-وه ب-اسش-ت-ع-ادة رف-ات  24قائدأ
ل-ل-م-ق-اوم-ة ألشش-ع-ب-ي-ة ضش-د أ’ح-تÓل ألفرنسشي
ودفنهم ،يوم  5جويلية ،باأ’رضس ألتي كافحوأ
و أسشتششهدوأ من أجلها.

وشصيخي يتوقف عند جرائم اŸسصتعمر

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،نشش -ط أŸسش -تشش -ار ل-دى
رئيسس أ÷مهورية أŸكلف باأ’رششيف وألذأكرة
ع- -ب- -د أÛي- -د شش- -ي- -خ- -ي ن -دوة ح -ول ت -اري -خ
أ’سش -ت -ع -م -ار أل -ف -رنسش -ي ‘ أ÷زأئ -ر (-1830

 )1962مصشادره وأصشوله ،إأضشافة أ ¤معاناة
ألششعب أ÷زأئري وأ÷رأئم أŸرتكبة ‘ حقه
م-ن ط-رف أل-ق-وأت أ’سش-ت-ع-م-اري-ة خÓ-ل ه-ذه
ألفÎة.

حادثة تبديل جثت Úخطأا Ãسستشسفى وهران

توقيف  4موظف– Úفظيا

أوقفت إأدأرة أŸركز أ’سشتششفائي أ÷امعي «أ◊كيم بن زرجب» بوهرأن –فظيا
أربعة موظف ،Úمنهم طبيب أإ ¤غاية مثولهم أمام ÷نة تأاديبية نتيجة حادثة تبديل
جثتي ششخصش Úمتوفي Úعن طريق أÿطأا ،بحسشب ما علم ،أمسس ،من خلية أإ’عÓم
وأ’تصشال لهذه أŸؤوسشسشة ألصشحية.
و” توقيف كل من مدير أŸناوبة وألطبيب أŸناوب Ãصشلحة ألطب ألششرعي
وعامل ‘ Úمصشلحة حفظ أ÷ثث –فظيا من قبل إأدأرة أŸؤوسشسشة تبعا للحادثة ألتي
وقعت ،ألسشبت أأ’خ، Òحيث ” تسشليم جثت Úعن طريق أÿطأا لعائلتيهما.

الثÓثاء  ٠7جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٦ذي القعدة  1٤٤1هـ
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تفقــد مركــب أ◊جــار للحديــد وألصصلــب بعنابـــة ،وزيــــر ألصصناعـــــة:

تصسنيـع عتـاد ا’سستثم ـار ﬁلي ـا دون أاي تبعي ـة للخ ـارج
^ إأصصدأر دفÎي ألشصروط لÎكيب وأسصتÒأد ألسصيارأت هذأ ألشصهر

أأكد وزير ألصصناعة فرحات أآيت علي برأهم ،خÓل زيارته ،أأمسسŸ ،ركب أ◊ديد وألصصلب بعنابة،
على ضصرورة ألتجند لرفع ألتحدي و–قيق ألرهانات ألتنموية أŸسصطرة لهذأ ألقطب ألصصناعي ألهام،
مشصÒأ أإ ¤أأن «عمÓق» أ◊ديد وألصصلب أ÷زأئر سصيكون له مسصتقبل ‘ ›ال بناء أ’قتصصاد ألوطني،
حيث سصيعملون على أإعادة بعثه بانتهاج سصياسصة جديدة نوعا ما.
عنابة :هدى بوعطيح
ق- -ال ف- -رح- -ات اأيت ع- -ل- -ي ،ال- -ذي دشس -ن
زيارته التفقدية لعنابة والتي تدوم يومÚ
Ãركب سسيدار ا◊جار ،اإن هذه السسياسسة
سستتم ‘ اإطار الإسسÎاتيجية التي كان
ﬂط-ط-ا ل-ه-ا خÓ-ل سس-ن-وات السس-ت-ي-ن-يات
والسس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،مضس-ي-ف-ا اأن-ه ب-ال-رغ-م من
الإشس-ك-الت اÎŸاك-م-ة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ها
والتي تخصس التخطيط واŸاليةÁ ،كن
Ÿركب ا◊ج- - -ار اسسÎج- - -اع م- - -ك - -ان - -ت - -ه
القتصسادية ‘ ا÷زائر من خÓل اإعادة
وتÒة اإنتاجه ونشساطه ‘ اأقرب وقت.
ك- -م- -ا اأك- -د ب -اأن -ه -م سس -ي -قÎح -ون بصس -ف -ة
مسستعجلة ،ح Óنهائيا لإشسكالية “وين
اŸركب باŸواد الأولية ،قائ Óباأن مركب
ا◊ج - -ار ي - -ع - -د رم- -زا لÓ- -سس- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة
الق- -تصس- -ادي -ة ،ول -ذلك «ن -ط -م -ح اأن ي -ت -م
تصسنيع كل عتاد السستثمار ﬁليا ،دون
تبعية كاملة للخارج ودون النقطاع عن

اÿارج».
من جهة اأخرى ،كشسف الوزير ،باأنه سسيتم
خ Ó- - -ل ه - - -ذا الشس- - -ه- - -ر اإصس- - -دار دفÎي
الشس- -روط اŸت -ع -ل -ق ÚبÎك -يب واسس -تÒاد
السسيارات ،موؤكدا باأن النصسوصس ا÷ديدة
سستسسمح Ãنع التجاوزات السسابقة التي
شس -ه -ده -ا ه -ذا ال -نشس -اط ،وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
باŸوؤسسسسة الوطنية للسسيارات الصسناعية،
قال باأنهم ‘ اŸراحل النهائية لتسسليم
اŸركب لوزارة الدفاع الوطني.
اإ ¤ج -انب ذلك ،ت -ل -ق -ى وزي -ر الصس -ن-اع-ة
خÓل زيارته للفرن العا‹ رقم  2ووحدة
ال -ت -ل -ب -ي -د ب -عضس الشس -روح -ات م -ن خÓ-ل
شسريط وثائقي يتضسمن اأهم السستثمارات
ال- -ت -ي ق -ام ب -ه -ا اŸركب ‘ اإط -ار اإع -ادة
ت -اأه -ي -ل -ه ورف -ع م -ردودي -ت -ه ،ح -يث شس -رع
اŸركب م- -ن -ذ ﬂ ‘ 2٠15ط-ط ت-ن-م-ي-ة
ي- -رم -ي اإ ¤اإع -ادة ت -اأه -ي -ل ت -ك -ن -ول -وج -ي
لتجهيزات الإنتاج.
ووق -ف ف -رح -ات اآيت ع-ل-ي ب-راه-م اأيضس-ا

أŸنظمــة ألوطنيــة للمؤوسصسصـــات وأ◊ـــرف:

ا’سستثمار ‘ الصسناعات التحويلية با÷نوب الرهان اأ’كÈ
^ إأطÓق مشصاريع ذأت طابع أقتصصادي Ãناطق ألظل

تعكف أŸنظمة ألوطنية للمؤوسصسصات
وأ◊رف ‘ إأطار إأسصÎأتيجيتها لتشصجيع
أ’سصتثمار بو’يات أ÷نوب ،على
أسصتقطاب رجال أعمال أجانب
’وروبية ذأت
ومغÎب Úبالدول أ أ
أ’ختصصاصس ألفÓحي ألوأسصع،من أجل
تطوير ألفÓحة وعصصرنتها وإأدخال
صصناعات –ويلية فيها.
خالدة بن تركي
أاف-اد رئ-يسس اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
وا◊رف ،مصس -ط -ف -ى روب -اي-ن ،لـ»الشس-عب» ،ان
اŸن -ظ -م -ة سس -ت -ع -ق -د شس -راك -ات م -ع األج -انب
Óسستثمار ‘ اÛال الواسسع ،دون اŸرور
ل إ
ع -ل -ى ال -ق -روضس ال -ب -ن -ك -ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوخ-ر آاج-ال
التنفيذ ،باإلضسافة إا ¤السستفادة من خÈاتها
‘ اÛال الفÓحي وإادخال العملة الصسعبة،
وكذا توف Òاليد العاملة عن طريق اŸصسانع
التحويلية التي سستنجز فيها.
وأاوضسح بخصسوصس اختياره لوليات ا÷نوب،
ان الÎكيز ‘ ظل اإلسسÎاتيجية ا÷ديدة على
مناطق الصسحراء ألن السستثمار ‘ الشسمال
صس -عب وم -غ -ل -ق ،م -ا دف -ع -ه -م إا ¤ال-ت-ف-ك‘ Ò
ال -ت -وج -ه إا ¤ا÷ن -وب ال-ذي ي-ف-ت-ق-ر Ÿن-اصسب
شس-غ-ل ،وي-ع-ا Êسس-ك-ان-ه ب-ط-ال-ة خ-ان-ق-ة ‘ ظ-ل
غياب مشساريع اسستثمارية.
وي -ه-دف اŸشس-روع السسÎات-ي-ج-ي إا ¤ت-وسس-ي-ع
الكثافة السسكانية Ãناطق ا÷نوب ،أاي –ويل
التوسسع السسكا Êمن الشسمال إا ¤الصسحراء ،من

خÓ- -ل تشس- -ج- -ي- -ع السس -ت -ث -م -ار ف -ي -ه -ا وا‚از
الصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ال-ت-ي تسس-م-ح ب-ت-طوير
ال - -زراع - -ات اإلسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ،خ- -اصس- -ة وأان
السس -ت-ث-م-ار ي-ع-ن-ي السس-ت-ق-رار ال-ذي سس-ت-ع-م-ل
مصس-ا◊ه ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة ال-فÓ-ح-ة ع-لى
إا‚ازه.
وسس -ت -و‹ اŸن-ظ-م-ة اه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا بشس-ع-ب-ة
الصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ،ألن م-ن-اط-ق ا÷نوب
بإامكانها تقد Ëإاضسافة حقيقية ونوعية ‘
اÛال ،ال -ذي أاك-دت ال-وزارة أان-ه-ا سس-ت-م-ن-ح-ه
أاول-وي-ة اله-ت-م-ام ألن-ه سس-ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة على
القطاع ،باإلضسافة إا ¤إاطÓق مشساريع ذات
أاهمية ‘ تنمية القتصساد والتسسريع من وتÒة
اŸشس -اري -ع ذات ط -اب -ع اق-تصس-ادي ‘ م-ن-اط-ق
ال -ظ-ل ،وال-ت-ح-رك ع Èال-ولي-ات الصس-ح-راوي-ة
ل- -ت- -حضس ÒاŸسس- -ت- -ث- -م- -ري- -ن م -ن أاج -ل إانشس -اء
م -ؤوسسسس -ات ذات ط -اب -ع –وي -ل-ي ‘ اŸن-اط-ق
ا◊دودية.
وتعمل مصسا◊ه بالتنسسيق مع وزارة الفÓحة
و‘ إاطار بعث عجلة التنمية القتصسادية ،على
إانشساء مؤوسسسسات ذات طابع إانتاجي وترفيهي
باŸناطق الريفية التي تعا Êنقصسا ‘ هذا
اÛال ،إا ¤جانب مشساريع أاخرى يطمح ‘
Œسس -ي -ده -ا ق -ري -ب -ا م -ن أاج -ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى
التصسدير.
ورفعت اŸنظمة ،تقريرا مفصس Óإا ¤الوزارة
األو ¤يب Úاألضسرار التي تسسببت ‘ خسسائر
فادحة للمؤوسسسسات والعراقيل التي –ول دون
تطوير القتصساد ،خاصسة التنمية القتصسادية
‘ اŸناطق الصسحراوية ومناطق الظل .

خ Ó-ل ت -ف -ق -ده ل -ل -م -ركب وال -ذي ي-وظ-ف
ق - -راب - -ة  ٦ . 1٠٠ع - -ام- -ل م- -ن ﬂت- -ل- -ف
ال - -ت- -خصسصس- -ات ،ع- -ل- -ى اأه- -م اŸشس- -اري- -ع
ا›ÈŸة ‘ اآف- - - - -اق  ،2٠23ع -ل -ى غ -رار
اإع- -ادة ت- -اأه- -ي- -ل وح- -دة ال- -درف- -ل -ة ع -ل -ى
السس -اخ-ن ،ووح-دة ال-درف-ل-ة ع-ل-ى ال-ب-ارد،
وﬁط- -ة الأوكسس- -ج ،Úاإ ¤ج -انب اإع -ادة
ت -اأه-ي-ل Œه-ي-زات تصس-ن-ي-ع األ-واح ا◊دي-د
لرفع الإنتاج اإ 7٠٠ ¤األف طن من األواح
ا◊دي- -د و  ٦٠٠األ- -ف ط -ن م -ن الأسس Ó-ك
ا◊دي- -دي- -ة ،فضس  Ó-ع -ن ت -زوي -د اŸركب
ب -ط -اق-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة اإضس-اف-ي-ة ب-ق-درة ٤٠٠
كيلوفولط ،وبكميات اإضسافية من اŸياه
اŸعا÷ة لضسمان سسÒورة الإنتاج..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال إأن أ’قتصصاد ألوطني بعيد عن أ’نهيار ،رضصا ت:Ò

للجزائ ـ ـر هام ـ ـشش منـ ـ ـاورة دون الّلجوء
إا ¤ا’سستدانـ ـ ـ ـ ـة اÿارجيـ ـ ـ ـ ـة

أكد رئيسس أÛلسس ألوطني أ’قتصصادي
وأ’جتماعي رضصا ت ،Òأمسس ،إأن أ÷زأئر
’ زألت “لك هامشس للمناورة دون
أللجوء لÓسصتدأنة أÿارجية ،مشصÒأ إأ¤
أن أ’قتصصاد ألوطني يوأجه صصعوبات
ولكنه «بعيد عن أ’نهيار».
قال ت Òلدى نزوله ضسيفا على برنامج «ضسيف
الصسباح» الذي تبثه القناة الذاعية األو‘‘ ¤أان
ا÷زائر لزالت “لك هامشس مناورة دون اللجوء
ل Ó-سس -ت -دان -ة اÿارج -ي -ة وان ال -وضس -ع -ي -ة ل -يسست
ب- -ال- -درج- -ة السس- -ي- -ئ- -ة ال- -ت- -ي ي- -تصس ّ-وره -ا ب -عضس
األشسخاصس».
وأاضساف ‘ هذا اإلطار« ،ان ا◊كومة تعكف
ع -ل-ى –ق-ي-ق القÓ-ع الق-تصس-ادي ع Èسس-ي-اسس-ة
تنويع القتصساد واŸضسي نحو النتقال الطاقوي
إاضسافة ا ¤الصسÓح على مسستوى ميزانية الدولة
واسستكمال مسسار الرقمنة».
وتابع بالقول ‘ نفسس اŸوضسوعÁ« :كن أال نزيد
‘ اŸوارد ولكن هناك إامكانية القتصساد ‘
النفقات اÿاصسة أاوما يسسمى النفقات الضسائعة
و›ابهة تكاليف اŸشساريع الكÈى ‘ اŸسستقبل
م -ن خ Ó-ل إاي -ج-اد ا◊ل-ول ف-ي-م-ا ي-خصس صس-ي-ان-ة
اŸراف - -ق وال - -ه- -ي- -اك- -ل اŸن- -ج- -زة ع- -ل- -ى غ- -رار
الطرقات».
ك- -م- -ا اع- -ت Èرئ- -يسس ال- -ك- -ن- -اسس أان «الق- -تصس -اد
ا÷زائري يواجه صسعوبات ويحتاج إا ¤اصسÓح
هيكلي ،لكنه بعيد عن النهيار» ،مضسيفا بهذا
اÿصس -وصس ان ه -ذه الصس -ع -وب -ات ي -ت-م تسس-يÒه-ا
يوميا بحكامة.
وذكر ‘ هذا اÛال Ãختلف اإلجراءات التي
ات - -خ - -ذت- -ه- -ا ا◊ك- -وم- -ة لصس- -ال- -ح اŸت- -ع- -ام- -لÚ
القتصساديŸ Úواجهة تداعيات وباء كورونا على
اŸؤوسسسسات القتصسادية.
وب - -خصس- -وصس مسس- -اه- -م- -ة اÛلسس ‘ اإلقÓ- -ع
القتصسادي ،قال إان مهمة هذه الهيئة تتمثل «‘
بناء اقتصساد الغد يكون اقتصسادا وطنيا متينا»،
م -وضس -ح -ا ان ن-ظ-رة ال-ك-ن-اسس ت-رت-ك-ز ع-ل-ى أارب-ع
دعائم أاسساسسية هي خلق مؤوسسسسات ذات بعد
خدمي واجتماعي و–قيق السستقرار الوظيفي
وإاع-ادة م-وق-ع ب-عضس الصس-ن-اع-ات السسÎات-ي-ج-ي-ة
والسستثمار الجتماعي كمحرك للنمو.
كما أاشسار ت Òان هناك تنسسيق وعمل متواصسل

ب ÚاÛلسس القتصسادي والجتماعي وا◊كومة
ووزارة الصسناعة حيث جرى تنفيذ الصسÓحات
الهيكلية ‘ القتصساد الوطني رغم فÎة ا◊جر
الصس-ح-ي Ÿواج-ه-ة وب-اء ك-وف-ي-د 19-وم-ن ب-ينها
توف Òشسروط –سس Úمناخ السستثمار.
وقام كذلك اÛلسس خÓل فÎة ا◊جر الصسحي
بإاعداد دراسسة حول ترقية النظام الحصسائي
ودراسسة أاخرى حول النتقال الطاقوي ركزت
على سسلوك اŸواطن وكيفية اقناعه بضسرورة
الق- -تصس- -اد ‘ اسس -ت -ه Ó-ك ال -ط -اق -ة وا◊د م -ن
التبذير وكذا دراسسة مصس Òالقطاع العمومي غÒ
اŸنتج.
أهتمام باŸنافسصة وألرقمنة
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ت Òأان «ال -ك-ن-اسس» ي-و‹
اهتماما Ãجلسس اŸنافسسة ودوره وكذا مسسأالة
اŸنافسسة ككل «على اعتبار أان ا÷زائر تسسعى
ضس -م -ن رؤوي-ت-ه-ا الق-تصس-ادي-ة إا ¤ارسس-اء سس-ي-اسس-ة
تصس -ن -ي -ع ج -دي -دة وف -ق م -ع -اي Òدول -ي -ة وضس -ب-ط
اŸنافسسة وا◊د من الحتكار فضس Óعن دراسسة
وضسعية القطاع العام القتصسادي بجدية».
وأاكد باŸناسسبة على أاهمية الرقمنة ،مشسÒا ا¤
«أان ا÷زائر سسجلت تأاخرا Ÿدة عشسرين سسنة ‘
›ال رقمنة الدارة».
وقال ‘ هذا الصسدد ،أان اÛلسس شسرع منذ مدة
‘ رقمنة إادارته ووضسع –ت تصسرف اŸعنيÚ
بيانات ودراسسات ع Èبوابتها اإللكÎونية بثÓث
ل-غ-ات م-ن-ه-ا ال-ع-رب-ي-ة وال‚ل-ي-زية ‡ا سسياسسهم
ب- -حسس- -ب- -ه ‘ –سس Úصس- -ورة ا÷زائ- -ر ك -وج -ه -ة
اسستثمارية واعدة.
وأاضس -اف أان ا÷زائ-ر م-ط-ال-ب-ة ب-اسس-ت-غÓ-ل ك-اف-ة
مواردها التي تتيحها التفاقيات الدولية ،مشسÒا
إا ¤أاه- -م- -ي- -ة اÛال ال- -ب- -ي- -ئ- -ي م- -ن ال- -ن- -اح -ي -ة
القتصسادية.

’لكـــــÎوÊ
لعــــدم “كنهم من أ’ختيــــار منذ فتــــح أŸوقــــع أ إ

مكتتب ـ ـ ـو ““عـ ـ ـدل ـ  ‘ ““2وقفـ ـ ـ ـ ـة احتجاجيـ ـ ـ ـ ـة أامـ ـ ـام مق ـ ـر الوكالـ ـ ـ ـ ـة
 ⁄يهضصم بعضس مكتتبي عدل 2
بالعاصصمة ،عدم “كنهم من أختيار
موأقع سصكناتهم ،منذ فتح أŸوقع
أ’لكÎو Êللوكالة يوم  30جوأن
أŸنصصرم بعد طول أنتظار Œاوز 7
سصنوأت لتتأاجل أحÓمهم ‘ أمتÓك
شصقة إأ ¤إأشصعار غ Òمعلوم ،حيث
أحتجوأ ،أمسس ،أمام مقر ألوكالة
ألوطنية لتحسص Úألسصكن وتطويره،
’مر ألذي قوبل Ãحاصصرة
وهوأ أ
وتدخل من ألقوة ألعمومية ÿرقهم
قرأر منع ألتجمهر تزأمنا مع وباء
كورونا.
سصعاد بوعبوشس
ت-أات-ي ه-ذه ال-وق-ف-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام وك-ال-ة
ع -دل اح -ت-ج-اج-ا ع-ل-ى م-ا وصس-ف-ه اŸك-ت-ت-ب-ون
ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-قسس-ي-م ال-ت-ي مّسست ›موعتهم ‘
عملية اختيار اŸواقع يوم  3٠جوان الفارط،
والتي كانوا يظنون أانها سستكون آاخر كوطة لهم
لختيار اŸواقع ،رغم وعود اŸسسؤوول Úبعدم
تقسسيم اŸكتتب ،Úاألمر الذي أاغضسبهم.
ورفع اŸكتتبون اÙتجون شسعارات تÎجم
معاناتهم وتؤوكد سسلمية احتجاجهم وشسرعية
مطالبهم ،وأان اŸكتتب ما يزال يعا Êالغ‘ Í
وقت ك -ان ي-ن-ت-ظ-ر ف-ي-ه بصس-يصس أام-ل لخ-ت-ي-ار
اŸواقع ،مطالب Úالوزارة بالتدخل والفصسل
‘ أامرهم ،رافضس Úأاي تÓعب باألرقام -
على حد قولهم -أاوتقسسيمهم ا ¤دفعات.
وت- -دخ -لت ق -وات األم -ن ال -ع -م -وم -ي ل -فضس
الحتجاج وتفريق اŸكتتب ،Úما دفعهم ا¤
النقسسام ‘ Œمعات صسغÒة وسسط عمارات
األح -ي -اء اŸق -اب -ل -ة Ÿق -ر ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة
لتحسس Úالسسكن وتطويره ‘ ،اŸقابل اسستقبل
األم Úال- -ع -ام ل -ل -وزارة ‡ث -ل -ة اŸك -ت -ت -ب‘ Ú
الحتجاج بعد فشسلها ‘ لقاء اŸدير العام
ل - -وك- -ال- -ة ع- -دل ،ح- -يث أاسس- -دى ل- -ه- -ذا األخÒ

ت -ع -ل -ي -م -ات بضس -رورة اسس -ت -ق -ب -ال ‡ث -ل Úع-ن
اÙتج Úوتخفيف حضسور القوة العمومية
لح -ت -واء ال -وضس -ع ،ب -حسسب م -ا أاك-ده مصس-در لـ
«الشسعب» رفضس الكشسف عن اسسمه.
و ⁄يحظ ‡ثلو اŸكتتبÃ Úقابلة اŸدير
ال -ع -ام ل -وك -ال -ة ع -دل ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى مÈرات
مقنعة حول وضسعيتهم.
وبحسسب تصسريحات أاحد اŸكتتب ،Úفإان الوكالة
ق- -د ف- -ت- -حت ب- -اب الخ- -ت -ي -ار لـ  23875مكتتب
بالعاصسمة ،بدءا من الرقم الكرونولوجي 1٦٠71
ا ¤غاية  ،1٦٠95ما يعني أان أاصسحاب األرقام
 1٦1٠و ⁄ 1٦11ي-ك-ون-وا م-ع-ن-ي Úب-ه-ذه ال-عملية
اÿامسس -ة ل Ó-خ-ت-ي-ار ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ع-تÈون
ال-ع-م-ل-ي-ة األخÒة اسس-ت-ف-زازا م-ن ال-وك-ال-ة ،ك-ونها
ضسربت عرضس ا◊ائط -على حد قوله  -كل
اŸطالب التي طاŸا ركز عليها ‡ثلوهم ‘
الوقفات السسابقة سسواء ‘ الوزارة أاوالوكالة منذ
العام اŸاضسي.
وتتلخصس مطالب مكتتبي عدل  2بالعاصسمة،
‘ رفضسهم للتقسسيم وللمواقع النائية وا÷بلية
والريفية ،وهوالوعد الذي  ⁄يوف به وأافقد
ال -ث -ق-ة ب Úال-وك-ال-ة واŸك-ت-تب خ-اصس-ة ‘ ظ-ل
عدم ادراج اŸواقع اŸصسرح عنها من الوزارة

للممثل ‘ Úالوقفات السسابقة مثل موقع جسسر
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ب -اشس ج-راح ،دراري-ة وال-دوي-رة،
مسستغرب ÚاŸواقع اŸعلن عنها ‘ ا÷ريدة
الرسسمية كاŸعاŸة زرالدة وبئر توتة.
وأاب -دى اŸك -ت -ت-ب-ون “سس-ك-ه-م Ãط-لب ال-ت-زام
ال -وك -ال -ة ب -ال -تصس -ري -ح الشس -ف -اف ل -ك-ل الرق-ام
واŸواقع التي سستكون معنية بالختيار ،كما
ط -ال-ب-وا ب-ع-دم ادراج م-واق-ع ب-ع-ي-دة ع-ن ولي-ة
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة وت- -خصس- -يصس ال- -ع- -ق- -ار
الفوضسوي لبناء مسساكن عدل ،كون  ⁄يتبق من
اŸكتتب Úإال القليل.
وسس -ب -ق ه -ذا الح -ت -ج-اج Œن-ي-د ع-ل-ى م-واق-ع
التواصسل الجتماعي قادها بعضس اŸكتتبÚ
م -ن أاج -ل تصس-ع-ي-د ال-وتÒة وال-ت-حضس Òل-ل-ع-ودة
لسس-لسس-ل-ة الح-ت-ج-اج-ات السس-اب-قة التي توقفت
بسس -بب ج -ائ -ح-ة ك-ورون-ا ،ك-ورق-ة ضس-غ-ط ع-ل-ى
وزارة السس- -ك- -ن ووك- -ال- -ة ع- -دل ح -ت -ى –ق -ي -ق
اŸطالب بالعاصسمة والبالغ عددهم  29أالف
م- -ك- -ت- -تب ،وه- -وأام- -ر يصس -ط -دم م -ع ال -ك -وط -ة
اŸقÎحة واŸتمثلة ‘ حوا‹  2٠أالف وحدة
سسكنية ،وذلك بسسبب ﬁدودية الوعاء العقاري
الذي يبقى مشسك Óقائما –اول الوصساية حلّه
بالتنسسيق مع السسلطات اÙلية.

الثÓثاء  0٧جويلية  2020م الموافق لـ  16ذي القعدة  1441هـ
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تتوأصسل دون طلب “ديد

تاريخ انتهاء الدورة الŸÈانية العادية غّﬁ Òدد دسضتوريا
’زألت ألدورة ألŸÈانية مفتوحة ،رغم أكتمال مدتها ألقانونية أÙددة بعشسرة أشسهر ،ويرتبط “ديدها من عدمه Ãشساريع ألقوأنÚ
’وضساع ألسسياسسية أÿاصسة ألتي عاشستها ألبÓد ،قبل  19ديسسم.2019 È
ألتي تبادر بها أ◊كومة أو تبدي رأيها فيها .وشسهدت ألدورة أ◊الية نشساطا تشسريعيا مكثفا طبعته أ أ
حمزة ﬁصسول
ت- -خ- -لت ا÷زائ- -ر ع- -ن اع- -ت- -م -اد ن -ظ -ام ال -دورتÚ
الŸÈانيت ‘ Úالسصنة الواحدة ( ربيعية وخريفية) ‘
دسص-ت-ور  ،2016وان -ت -ق -لت إا ¤ن -ظ-ام ال-دورة ال-واح-دة
ب-ع-ط-ل-ة تشص-ري-ع-ي-ة م-دت-ه-ا شص-ه-ران .ويحدد الدسصتور
ا◊ا‹ ،عمر الدورة الŸÈانية العادية بعشصرة أاشصهر
‘ السصنة ،ووضصع اأ’طر القانونية للتمديد بطلب من
الوزير اأ’ول ،أاو ا’سصتدعاء لدورة اسصتثنائية من قبل
رئيسض ا÷مهورية وفق جدول أاعمال دقيق.
وتنصض اŸادة  135من القانون اأ’سصمى على أان
«يجتمع الŸÈان ‘ دورة عادية واحدة كل سصنة،
مدتها عشصرة ( )10أاشصهر على اأ’قل ،وتبتدئ ‘ اليوم
الثا Êمن أايام العمل ‘ شصهر سصبتم.»È
وبحسصب الفقرة الثانية من اŸادة ذاتهاÁ« :كن
للوزير اأ’ول طلب “ديد الدورة العادية أ’يام معدودة
لغرضض ا’نتهاء من نقطة ‘ جدول اأ’عمال» ،بينما
توضصح الفقرتان الثالثة والرابعة كيفية اسصتدعاء دورة
اسصتثنائية (غ Òعادية) Ãبادرة من رئيسض ا÷مهورية،
بطلب من الوزير اأ’ول أاو بطلب من ثلثي ()3/2
أاعضصاء اÛلسض الشصعبي الوطني.
وتتواصصل الدورة الŸÈانية ا◊الية ،دون صصدور
بيان من ا◊كومة أاو من مكتبي غرفتي الŸÈان
(اÛلسض الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي و›لسض اأ’م-ن) بشص-أان
تلقي طلب من الوزير اأ’ول ،لتمديدها قصصد «إانهاء
نقطة ‘ جدول اأ’عمال».
والÓ- -فت ‘ نصض اŸادة ،ه- -و غ- -ي- -اب ال- -ت -ح -دي -د
ا◊ر‘ لتاريخ انتهاء الدورة الŸÈانية العادية ،أاي أان
الدسصتور ا◊ا‹ يحدد انطÓق الدورة بثا Êيوم عمل
لشصهر سصبتم ،Èو’ يحدد التاريخ الدقيق ’نتهائها»،
لذلك يعتمد «حسصابيا» على ثا Êيوم عمل من شصهر
جويلية إ’سصدال السصتار عليها.
ووفقا للمادة اÿامسصة من القانون العضصوي الذي
«ي -ح -دد ت-ن-ظ-ي-م اÛلسض الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي و›لسض
اأ’مة وعملهما وكذا العÓقات الوظيفية بينهما وبÚ
ا◊كومة» ،فإان تاريخ اختتام الدورة الŸÈانية يحدد
«ب -ال -ت -نسص -ي -ق ب Úم -ك -ت -ب -ي ال-غ-رف-ت Úوب-ال-تشص-اور م-ع
ا◊كومة» ،واختتمت الدورة الŸÈانية لسصنة -2018
 ‘ ،2019الثا Êجويلية من العام اŸاضصي.

÷نة لعرابة تسضتدرك
و–اول ÷نة خÈاء تعديل الدسصتور ،بقيادة أاحمد
لعرابة ،تدارك هذا النقصض ‘ الدسصتور اŸقبل ،حيث
ت - - - -قÎح ‘ اŸادة  143م -ن اŸسص -ودة ال -ت-ي ط-رحت
للنقاشض ‘ اأ’يام اŸاضصية ،أان «الŸÈان يجتمع ‘

بعدما ” اإبعاد اإ’دارة نهائيا عن عملية اإ’عداد
والتنظيم واإ’شصراف على عملية ا’قÎاع.
ومهد النصصان إا ¤اسصتدعاء الهيئة الناخبة ‘ 15
سص -ب -ت -م– ،Èسص -ب -ا ل -رئ-اسص-ي-ات  12ديسص- -م ،Èوه -ي
Óزمة
ا’نتخابات التي توجت اıرج الدسصتوري ل أ
السص-ي-اسص-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-بÓ-د ب-ع-د شص-غ-ور منصصب
رئيسض ا÷مهورية ‘  02أافريل .2019
كما شصهدت الدورة الŸÈانية ا◊الية اŸصصادقة
ع- -ل- -ى مشص- -روع ق -ان -ون اÙروق -ات 12 ‘ ،نوفمÈ
اŸاضصي ،وهو النصض الذي اأعطى أافضصلية أاك ÈللبÓد
‘ ‡ارسصة حق الشصفعة ،و–فيز ا’سصتثمار الوطني
واأ’ج- - -ن- - -ب - -ي ‘ ق - -ط - -اع اÙروق - -ات خ - -اصص - -ة ‘
ا’سصتكشصاف.
و‘ اليوم ذاته “ت اŸصصادقة على مشصروع قانون
اŸالية لسصنة  ،2020والذي كان ضصامنا ’سصتمرارية
ال- -دول- -ة وم -ؤوسصسص -ات -ه -ا ‘ ،ظ -ل ال -ت -وت -ر السص -ي -اسص -ي
واıططات التخريبية التي سصادت تلك الفÎة كونها
تزامنت مع اقÎاب موعد الرئاسصيات.
دورة عادية مدتها عشصرة ( )10أاشصهر ،وتبتدئ ‘ ثاÊ
يوم عمل من شصهر سصبتم Èوتنتهي ‘ آاخر يوم عمل
لشصهر يوليو (جويلية)».
وآاخر مشصروع قانون تقدمت به حكومة عبد العزيز
جراد ،كان «اعتماد  08ماي يوما للذاكرة الوطنية»،
وجرى التصصويت عليه باأ’غلبية اŸطلقة ‘  23جوان
اŸنقضصي.
وتذهب قراءات إا ¤ربط اختتام الدورة الŸÈانية
ا◊ال-ي-ة ،ب-إام-ك-ان-ي-ة إان-زال ال-نسص-خ-ة ال-ث-ان-ي-ة Ÿشص-روع
تعديل الدسصتور إا ¤الŸÈان ‘ اأ’يام القليلة اŸقبلة،
ل-ك-ن ي-ب-ق-ى ه-ذا ال-ط-رح ضص-ع-ي-ف-ا’ ،ع-ت-بارات متعلقة
بالغرضض من إاحالة اŸشصروع إا ¤الغرفت.Ú
فقد أاكد رئيسض ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون‘ ،
مناسصبات عديدة على اأن الغاية من إاشصراك الŸÈان
‘ م-ن-اقشص-ة مشص-روع ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور «ب-ي-داغوجية»
وليسصت «تشصريعية» ،حتى يسصتفيد اŸواطن أاك Ìمن
النقاشض ويسصتوعب أاسصباب التعديÓت اŸدرجة ،قبل
Óد’ء بصصوته ‘
أان يتوجه إا ¤صصناديق ا’قÎاع ل إ
ا’سصتفتاء على الوثيقة النهائية بـ«نعم» أاو «’».
و“سصك ال -رئ -يسض ت -ب-ون ب-ع-رضض مشص-روع ال-ت-ع-دي-ل
الدسصتور اŸقبل على ا’سصتفتاء الشصعبي ،وتوقع ‘
آاخر حوار له مع قناة فرنسصية أان يتم ذلك شصهري
سصبتم Èأاو أاكتوبر.
وت -ل -قت ÷ن -ة أاح-م-د ل-ع-راب-ة ح-وا‹  2000مقÎح
تعديل من قبل فعاليات اÛتمع اŸد Êواأ’حزاب
السصياسصية والنخب اأ’كادÁية ،وقد تسصتغرق عملية
إاعادة صصياغة أاو سصحب أاو إادراج اŸقÎحات ا÷ديدة

على اŸسصودة وقتا يتجاوز منتصصف الشصهر ا÷اري.
وÁك -ن ل -رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة ،أان ي-ت-خ-ط-ى مسص-أال-ة
اآ’ج-ال ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ع-ادي-ة ل-ع-م-ر ال-دورة الŸÈان-ية،
باسصتدعاء دورة اسصتثنائية ،خÓل اإ’جازة التشصريعية.
و ⁄ي -ت-ب-ق ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ك-تب اÛلسض الشص-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي ،سص -وى مشص -روع ق -ان -ون Œر Ëا’سص-ت-ع-م-ار
الفرنسصي ،اŸودع ،نهاية جانفي اŸاضصيÃ ،بادرة من
 120نائب ،ويتطلب تسصجيل النصض ‘ جدول اأعمال
اÛلسض ،إاحالته على ا◊كومة لتبدي رأايها فيه ‘
آاجال ’ تتعدى  60يوما.

حصضيلة كثيفة
وبغضض النظر عن اŸسصأالة القانونية لعمر الدورة
الŸÈانية وعÓقتها باأ’جندة السصياسصية للبÓد ،سصجل
الŸÈان بغرفتيه ‘ الدورة ا◊الية (،)2020-2019
نشصاطا تشصريعيا مكثفا ،رغم الظروف الصصعبة التي
عاشصتها البÓد قبل تنظيم ا’نتخابات الرئاسصية.
وف -ور ان -ط Ó-ق ال -دورة ال -ع -ادي -ة ،م-ط-ل-ع سص-ب-ت-مÈ
اŸاضص -ي ،اشص -ت -غ -ل ن-واب اÛلسض الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
و›لسض اأ’م -ة بشص -ك -ل اسص -ت -ع -ج -ا‹ ع-ل-ى مشص-روع-ي
ق -ان -ون Úعضص -وي ‘ Úغ -اي -ة اأ’ه -م -ي -ة ،وي -ت -ع -ل -ق -ان
ب-اسص-ت-ح-داث السص-ل-ط-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة ل-تنظيم ا’نتخابات
وتعديل القانون اŸتعلق بتنظيم ا’نتخابات.
ورسصم القانونان اللذان “ت اŸصصادقة عليهما ‘
 12سص-ب-ت-م‡ ،Èارسص-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ج-دي-دة ‘ ال-بÓد،

ورشضات جديدة
بعد رئاسصيات ديسصم Èالتي توجت اŸرشصح ا◊ر،
عبد اÛيد تبون رئيسصا للبÓد ،وعقب هدوء سصياسصي
’فت ،واصصلت السصلطة التشصريعية مهامها ،باŸناقشصة
واŸصصادقة على ﬂطط عمل ا◊كومة اŸقدم من
قبل الوزير اأ’ول عبد العزيز جراد ،بدءا من 11
فيفري اŸاضصي.
ك -م-ا ت-ب-ن-ى الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه مشص-روع Úق-ان-ونÚ
م-ت-ع-ل-ق Úب-ال-وق-اي-ة م-ن ال-ت-م-ي-ي-ز وخ-ط-اب ال-ك-راهية
وتعديل وتتمة قانون العقوبات ‘ ،أافريل اŸاضصي،
واللذين اأملتهما ا◊اجة للتصصدي ÿطابات التفرقة
وال- -ت- -ح -ريضض وال -ك -راه -ي -ة ع -ل -ى م -واق -ع ال -ت -واصص -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،بشص-ك-ل ب-ات ي-ه-دد ال-نسص-ي-ج ا’ج-تماعي
ا÷زائري والوحدة الوطنية.
ك-م-ا اسص-ت-دركت ا◊ك-وم-ة ال-ن-ق-ائصض وا’خ-ت’Ó-ت
ال -واردة ‘ ق -ان -ون اŸال -ي -ة  ،2020وق- -دمت مشص -روع
ق-ان-ون م-ال-ي-ة ت-ك-م-ي-ل-ي“ ،ت اŸصص-ادق-ة ع-ل-يه ،وأاقر
مراجعة السصعر اŸرجعي لÈميل النفط من  50إا¤
 30دو’را ت -ك -ي -ف -ا م -ع مسص -ت-ج-دات السص-وق ال-دول-ي-ة
للمحروقات ،كما أاقر اإلغاء الضصرائب عن الرواتب
التي تسصاوي  30أالف دج أاو تقل ،ورفع اأ’جر الوطني
اأ’دنى اŸضصمون من  18أالف دج إا 20 ¤أالف دج.
وصص-ادق الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه م-ؤوخ-را ،ع-ل-ى مشص-روع
قانون اعتماد  08ماي ،يوما وطنيا للذاكرة ،الذي
أاقره رئيسض ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ‘ ذكرى
›ازر  08ماي .1945

’سسبوع
فيما جزم ألبعضص باختتامها هذأ أ أ

هل اÿيار فرضضته أاجندة األحداث..؟
أث -ار ت -أاخ-ر أخ-ت-ت-ام أل-دورة ألŸÈان-ي-ة أل-ذي ك-ان م-ق-ررأ ،ي-وم  2جويلية
أل -ف -ارط ،وف -ق م -ا ي -نصص ع-ل-ي-ه أل-دسس-ت-ور ألسس-اري ،تسس-اؤو’ت ن-وأب ألŸÈان
بغرفتيه ،وقد طرح أحتمال نزول مسسودة ألدسستور على ألهيئة ألتشسريعية
كأاهم أ’سسباب ألتي جعلت ألدورة تتجاوز ألتاريخ أÙدد لها دسستوريا.
حياة كبياشص
عن حزب جبهة التحرير الوطني سصبب
عدم اختتام الدورة الŸÈانية ا ¤احتمال
ط - - - - -رح ب - - - - -عضض ن - - - - -واب الŸÈان ‘ ارسصال رئيسض ا÷مهورية مسصودة الدسصتور
تصصريحات لـ» الشصعب « ،حول تأاخر اختتام ا ¤الŸÈان ‘ غضصون ا’يام اŸقبلة.
وأاوضص -ح ‘ ه -ذا الصص -دد ان ال -دسص -ت -ور
ال-دورة الŸÈان-ي-ة تسص-اؤو’ت و ت-خ-م-ي-ن-ات
ح -ول ه -ذه اŸسص -أال -ة ،خ-اصص-ة وأان ال-وزي-ر يعطي حقا للمشصرع مدة  15يوما اضصافية
اأ’ول  ⁄يطلب تأاجيل ا’ختتام ،كما فعل كأاقصصى تقدير عن موعد اختتام الدورة
‘ الدورة الŸÈانية السصابقة ( اختتمت اÙدد دسصتوريا( دسصتور  ،) 2016يوم 2
يوم  12جويلية) ،ما فتح باب التكهنات جويلية من كل سصنة ،وبالتا‹ يرى أانه ما
وا’ح-ت-م-ا’ت واسص-ع-ا ،ح-ت-ى وإان اخ-ت-لفت يزال هناك متسصع من الوقت ،وهذا ما
آاراؤوهم حول اأ’سصباب التي أادت ا ¤هذا يجعل الŸÈاني ÚيÎقبون.
ال -ت -أاج -ي -ل ،إا’ أان ا’ح -ت -م -ال ال-وارد ل-دى
ال-ب-عضض م-ن-ه-م ه-و ام-ك-ان-ي-ة ن-زول مسصودة سسمية خليفي :تأاجيل رغم أ◊ضسور
الدسصتور على الŸÈان .
ن- -فسض ا’ح -ت -م -ال عÈت ع -ن -ه سص -م -ي -ة
خليفي ،نائب ‘ اÛلسض الشصعبي الوطني
فؤوأد سسبوتة :أحتمال إأرسسال
ع- -ن ح- -زب «اأ’ف- -ا’ن « ،ل -ك -ن -ه -ا ‘ ذات
’يام أŸقبلة
أŸسسودة أ أ
أارجع فؤواد سصبوتة ،عضصو ›لسض اأ’مة ،الوقت تنتقد ما اسصمتها بسصياسصة «التعتيم»

ال - -ذي Áارسص - -ه- -ا م- -ك- -تب اÛلسض Œاه
مسصأالة اختتام الدورة الŸÈانية بحسصب
ما يدور ‘ كواليسض اÛلسض وذكرت
اŸتحدثة أانه ’ علم أ’ي نائب بسصبب هذا
ال -ت -أاخ -ر ‘ اخ -ت -ت -ام ال -دورة الŸÈان -ي -ة،
واع- -تÈت ان ال- -ت -أاخ -ر ‘ إاب Ó-غ -ه -م ع -ن
اŸوع - - -د اÙدد ،سص - - -ي - - -ؤودي ا ¤ع- - -دم
حضصورهم ،كما حدث ‘ جلسصة التصصويت
عن قانون اŸالية  ،2020حيث ” بر›ته
‘ اليوم  3من عيد الفطر ،و” ابÓغ
النواب ‘ اليوم الثا Êمن هذه اŸناسصبة.
واشص- -ارت ‘ م- -ع -رضض ك Ó-م -ه -ا ا ¤ان
غ - -ي- -اب ا’تصص- -ال ب ÚاŸك- -تب وال- -ن- -واب
جعلهم يحضصرون ،يوم  2جويلية ◊ضصور
اختتام الدورة ،فقيل لهم إانها أاجلت فعاد
كل واحد ا ¤و’يته دون أاي توضصيح.
’ول ⁄
أحمد صسادوق :ألوزير أ أ
يطلب ألتمديد
من جهته ،ع Èالنائب احمد صصادوق
من حركة ›تمع السصلم «حمسض « عن

حÒت -ه ال -ك -بÒة ل -ت -أاخ -ر اخ -ت -ت -ام ال -دورة
الŸÈانية ،خاصصة وان رئيسض اÛلسض ⁄
يصصدر أاي بيان يوضصح السصبب ‘ ذلك،
وأاضصاف ان الوزير اأ’ول  ⁄يطلب “ديد
ال -دورة و اب -ق -ائ -ه -ا م -ف -ت -وح -ة وه -ذا م-ن
صصÓحياته.
ونقل لنا صصادوق ما يدور ‘ كواليسض
اÛلسض ،التي يرجح البعضض ‘ اأن يكون
اخ -ت -ت -ام ال -دورة ،ي -وم اÿم -يسض اŸق -ب-ل،
وه -ذا اح-ت-م-ال ق-د ي-ك-ون ضص-ع-ي-ف-ا بسص-بب
الغموضض الذي يخيم ‘ اÛلسض  -على
حد قوله ـ ،و اعت Èذلك اسصتهانة بهذه
اŸؤوسصسصة التي أاصصبح فيها النواب اآخر من
يعلم Ãا يحدث فيها .
ﬁمد قيجي :أ’ختتام هذأ
’سسبوع
أ أ
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ن -ائب ﬁم-د ق-ي-ج-ي ع-ن
التجمع الوطني الدÁقراطي « اأرندي «
فإان اختتام الدورة سصيكون ‘ غضصون هذا
ا’سص- -ب- -وع ،و ’ شص- -يء ـ ب- -حسص -ب -ه ـ ي -دع -و

ل -ل -تسص -اؤول اأو ا’سص -ت -غ-راب ،وت-ب-دو اأ’م-ور
عادية كما يراها ،أ’ن الدسصتورـ كما قال ـ
سص -م -ح ب -ت -م-دي-د اŸدة ال-زم-ن-ي-ة ’خ-ت-ت-ام
الدورة .
كمال بلعربي :تأاخر مرتبط بحدث
أسسÎجاع رفات ألشسهدأء
أاما النائب كمال بلعربي ( دون انتماء )
ف -ق -د ارج -ع سص -بب ت -أاخ -ر اخ-ت-ت-ام ال-دورة
الŸÈان -ي -ة ا ¤ا◊دث ال -ت -اري -خ -ي ال-ذي
تشصهده البÓد اŸتمثل ‘ إاسصÎجاع رفات
شصهداء اŸقاومات الشصعبية و ا’حتفا’ت
بعيد ا’سصتقÓل و الشصباب ،و اشصار ‘ هذا
ا’طار ا ¤ان الدورة الŸÈانية اŸاضصية
” اختتامها يوم  12جويلية .
و ‘ انتظار معرفة السصبب ا◊قيقي
لعدم اختتام الدورة الŸÈانية بالرغم من
مرور  5أايام عن التاريخ اÙدد دسصتوريا
سص -ي -ب -ق -ى ب -اب ال-ت-ك-ه-ن-ات و ا’ح-ت-م-ا’ت
م- -ف- -ت- -وح- -ا م- -ا دامت أاب- -واب ال- -غ- -رف -تÚ
مفتوحت.Ú
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‘ ثألث قضسية فسسأد متهم فيهأ طحكوت ومن معه
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الدفاع يطالب بنقل اÙاكمة إا ¤الدار البيضشاء بسشبب الوباء
لصسأبأت بوبأء
لطأرات العمومية السسأبق ،Úمن رئيسس ا÷لسسة تغي Òمكأن اÙأكمة من سسيدي اﬁمد إا ¤الدار البيضسأء ،نظرا لÓرتفأع ‘ عدد ا إ
إالتمسست هيئة الدفأع ‘ قضسية طحكوت ومن معه من الوزراء وا إ
لضسأفة إا ¤ضسيق القأعة أامأم العدد الهأئل ‘ أاطراف القضسية من متهم Úوشسهود،
كورونأ ‘ صسفوف اÙأم Úومنهم من تو‘ إاثر ذلك ،بأ إ
صسصست جلسسة أامسس لÓسستمأع إا ¤الدفوع الشسكلية التي قدمهأ دفأع اŸتهم ‘ Úثألث ملف فسسأد مسّس قطأع النقل ا÷أمعي
حيث خ ّ
والعمومي ،اŸتهم الرئيسسي فيهأ طحكوت ﬁي الدين وأاك Ìمن  57متهمأ متأبعون بتهم تتعلق بألتأأث Òعلى أاعوان الدولة
العمومي ،ÚواسستغÓل النفوذ وإابرام صسفقأت ﬂألفة للقأنون والتشسريع.
ﬁكمة سسيدي اﬁمد :نورالدين لعراجي
قدمت أاسضرة الدفاع ›موعة من اللتماسضات “ثلت
›م-ل-ه-ا -حسض-ب-ه-ا -ح-ول خ-روق-ات ق-ان-ون-ي-ة ‘ ال-قضضية،
حيث قدم دفاع وزير األشضغال العمومية والنقل األسضبق
عمار غول إالتماسضا يتعلق بعدم إاطÓع موكله على اŸلف،
حسضب اŸادة  332التي على أاسضاسضها ” ضضمّ اŸلف‘ Ú
قضضية واحدة ،بالرغم من أان األطراف اŸاثلة ‘ القاعة
ليسضت معنية ،حيث طالب بقبول الدفع بعدم الدسضتورية
وأارسضله إا ¤اÙكمة العليا ،وأاضضاف الدفاع بأانه أامام
ﬁكمة ا÷نح ،مÈرا بأامر اإلحالة اŸفروضش أان يتم على
اÙكمة.
وأاشض- -ار ﬁام- -ي غ- -ول إا ¤أان ه- -ذا األخ Òت- -ن -ازل ع -ن
ا◊صضانة طواعية ما يثبت حسضن النية لديه ،و ⁄يقÎف أاي
ج- -رم ي -ع -اقب ع -ل -ي -ه ال -ق -ان -ون ،رافضض -ا أام -ر اإلي -داع م -ن
اŸسضتشضار اÙقق باÙكمة العليا ‘ حق موكله ،مسضتدل
بأان موكله وضضع نفسضه ب Úالقضضاء ،أاما الدفاع اآلخر ‘
قضضية ميناء سضكيكدة ،أاشضار إا ¤أان التهمة جاءت بناء على
ﬁضض -ر الضض -ب -ط -ي -ة ال -قضض-ائ-ي-ة ‘ سض-ن-ة  2014واŸتعلقة
بالتوسضعة ،إال أان موكله توبع ‘  2جويلية  ،2019أاي خمسضة
سضنوات بعد ا◊ادثة ،وهي تهمة يشضملها التقادم ،ما يفسضر
أان اŸتهم غول تسضقط عنه التهمة اŸوجهة إاليه طبقا
ل-ل-مادة  159ال -ت -ي رت -بت ال -ب-طÓ-ن ع-ل-ى أاسض-اسش ل ي-ج-وز
ﬁاكمة اŸتهم ،حيث طالب بإابطال العريضضة التي ترددت
على مدار سضنة ،وهي مسش بحقوق العريضضة ،ما يعني
بطÓن أاوامر ا◊بسش حسضب الدفاع.

ﬁامي طحكوت :خروقات
قائمة على مبدأا غ Òأاسشاسشي

‘ السضياق ذاته اعت Èدفاع أاحد األطراف بأان العدالة
خرقت مبدأا أاسضاسضيا ،يتعلق بالقرار الذي اتخذه قاضضي
التحقيق والذي يتنافى واإلجراءات ا÷زائية ،ح Úأامر
ب -إاي -داع م-وك-ل-ه ره-ن ا◊بسش ون-زع م-ن-ه شض-رك-ت-ه (م-ؤوسضسض-ة
طحكوت) ،مسضتفسضرا بأاي حق يتم نزع اŸلكية ،وعلى أاي
سضند قانو Êيتم خلع مالكها الرسضمي ،حيث طالب بإالغاء
هذه اÿروقات معتÈا إاياها قائمة على مبدأا غ Òأاسضاسضي.
ومن جهة أاخرى ،دافع أاحد األسضاتذة ‘ حق طحكوت
مسضتندا إا ¤موجب األمر الصضادر ‘ حق موكله بتاريخ 23
جوان  2019الذي اعتمد على ﬁضضر فصضيلة األبحاث
مشضÒا إا ¤وجود مادة قانونية “نح للموكل النظر ‘
الدفوع طبقا للمذكرة  1اŸبنية على إاجراءات ﬂالفة
القانون ،حيث ” وضضعه –ت الرقابة القضضائية منذ سضنة
دون أان يعلم موكله Ÿاذا سضجن؟ حيث طالب باسضتجوابه ‘
اŸوضضوع الذي يعني كشضف ا◊قيقة ،وعوضش انتفاء وجه
الدعوى وجد نفسضه ‘ ا◊بسش ،فيما طالب ﬁامي الوزير
األول األسضبق أاحمد أاويحيى ببطÓن اإلجراءات ‘ حق
موكله ،مشضÒا إا ¤أان هذا األخ Òمتهم ‘ أاربع قضضايا
أاقصضاها تقضضي عقوبة عشضرة سضنوات سضجنا نافذا ،وطبقا
للمادة  159من قانون اإلجراءات ا÷زائية الفقرة 163
فإانها تقر ببطÓن قرار اإلحالة.
أام -ا دف -اع اŸت -ه-م ع-ل-وان ﬁم-د رئ-يسش ÷ن-ة ال-ت-ق-ري-ر
التقني باŸديرية العامة لوزارة الصضناعة ،فقد أاشضار إا ¤أان
موكله  ⁄يكن وحده ‘ اللجنة التي تتشضكل من سضتة أاعضضاء
من مديريات ﬂتلفة ،اسضتثنتهم التحقيقات من السضتدعاء
ولو كشضهود ‘ قضضية ا◊ال ،متسضائ Óكيف يعقل خمسضة
أاعضضاء من اللجنة  ⁄يتم التطرق إاليهم ‘ التحقيق ،فيما
يسضتمع لشضخصش واحد ‡ث ‘ ÓاŸتهم علوان ،حيث تقدم
بطلب مكتوب لقاضضي ا÷لسضة ،ملتمسضا منه سضماع بقية
األعضضاء كشضهود ‘ القضضية.
وأامام إاخطار اŸتهم Úطبقا للمادة  247بعدم قبول
الوكالة القضضائية ،تكون هيئة اÙكمة أامام دفع بعدم
الختصضاصش ،ول يوجد تفسض Òإاداري يؤوكد على التصضريح
بعدم تأاسضيسش دفاع اÿزينة العمومية كطرف مد ،Êوهنا
يتدخل ‡ثل النيابة العامة ،موضضحا بشضأان السضتفسضارات،
حيث أاكد بأان هناك نقاط أاثÒت ‘ الدفاع ⁄ ،تصضدر
بشضأانها قوان Úتتعلق Ãحكمة الفسضاد ،فانه وجوبا يتم
ال-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام اÙك-م-ة الب-ت-دائ-ي-ة ،أام-ا بالنسضبة لبطÓن
ﬁاضضر الضضبطية القضضائية فإانه ل Áكن تÈير مراسضلة
النائب العام لقاضضي التحقيق حول سضماع اŸتهم Úكونهم
متهمون ‘ نفسش اŸلف ،وبعضضهم شضهود ‘ قضضايا أاخرى
وذهب الدفاع إا ¤أابعد من ذلك ،متسضائŸ ،Óاذا فصضلت
اÙكمة العليا ‘ اŸلف ثم ترسضل القضضية إا ¤اÙكمة

الدف ـ ـ ـوع الششكليـ ـ ـة تث ـ ـ ـÒ
إاششكا’ ‘ اإ’جراءات ا÷زائية
سش ـ ـÓل :بوششـ ـ ـوارب ك ـ ـان
يسشيّر بطـ ـرق غ Òق ـ ـانونية
اıتصضة ،وهنا أاجاب ‡ثل النيابة بأان ﬁكمة سضيدي
اﬁمد “تلك نفسش الصضفة عم Óبالقاعدة القانونية «ل
بطÓن إال بنصش» ،وهنا رأات النيابة العامة ضضرورة إابعاد كل
الدفوع ،بحكم أانها خصضم ‘ الدعوى اŸدنية.

اÙكمة تسشتمع أ’ويحي
أاكد اŸتهم أاحمد أاويحيى ،ما قاله دفاعه ‘ ا÷لسضة
الصضباحية بأان ل عÓقة له باŸلف ‘ ،رده على سضؤوال
طرحه القاضضي بشضأان التعليمة رقم  555بتحويل األمانة
التقنية إا ¤الوزارة األو ¤ومنع وزارة الصضناعة من تسضليم
أاية وثيقة ،حيث اعت Èأان القائمة رقم  555ما يسضمى بـ
 ،5+5هو أان سضياسضة الÎكيب ” اعتمادها بعد أان وصضلت
ا÷زائر إا ¤السضنوات العجاف ،وما قام به ‘ قائمة 5+5
هم اŸتعاملون اŸوجودون ‘ اŸيدان و‘ ›ال تركيب
السضيارات ،حيث “ت معاتبته على ذلك ألنه منع اŸنافسضة
بحرية ،لكن اضضطر لعتماد هذه السضÎاتيجية قصضد انقاذ
القتصضاد حسضبه.
وأاضض -اف اŸت -ه -م أاوي -ح -ي -ى ،ب-أان-ه وب-ع-د اŸشض-اورات ”
التوصضل إا ¤قائمة  40متعام ،Óأاما عن عدم قبوله منح
رخصش تقنية من طرف وزارة الصضناعة ،فأاكد بأان ذلك كان
بسضبب تواجد متعامل ‘ ›ال ا÷رارات بالغزوات و⁄
يحز على أايه وثيقة ،أاما بشضأان التمديد ،نفى أاويحيى أان
يكون له أاي دخل فيه.
و‘ إاج- -اب- -ت- -ه ع- -ن السض- -ت- -فسض- -ار ال -ذي ط -رح -ه وك -ي -ل
ا÷مهورية حول ماهية اŸعاي Òالتي اعتمدها إلصضدار

ت-ع-ل-يمة  ،555أاك -د أاوي -ح -ي -ى ب -أان -ه م -ع-ي-ار واح-د وبسض-ي-ط،
هواŸتعامل Úالـ  5الذين كانوا ينشضطون ميدانيا من 2012
وأاق -دم -ه-م الشض-ريك األج-ن-ب-ي رون-و م-ن  ،2014ف-اŸرسض-وم
التنفيذي  344/17هومن قام بتوقيعه و‘ انطÓق تنفيذه
ظهرت فيه نقائصش ،وهذا أامر طبيعي لكن على األقل كان
يوجد دف Îشضروط يÈر أاويحيى Ÿمثل النيابة ،أاما عن
اŸهلة ،قال أاويحيي أانها من اختصضاصش وزير الصضناعة
وليسش من مهامه كوزير أاول.
وبعد مواجهته بوزير الصضناعة اŸتهم ‘ قضضية ا◊ال
يوسضف يوسضفي عن طريق سضؤوال وجهه وكيل ا÷مهورية ،إان
كان هذا األخ Òقام Ãراسضلته مقÎحا عليه مهلة  6اشضهر،
قال أاويحيى «يوسضفي له Œربته ‘ اإلدارة وأانا عندي
Œربتي « ويقاطعه وكيل ا÷مهورية موجها إاليه نفسش
السضؤوال « Œ ⁄ب على أاسضئلتي « ورد أاويحيى قائ: Ó
«أاكدت ليوسضفي أان مهلة  6اشضهر ل تكفي لذا جعلناها 12
شضهرا « ليقاطعه ‡ثل النيابة ،إان كان اŸتعاملون على علم
باŸهلة ،واŸرسضوم التنفيذي كان يحوز على تاريخ اŸهلة،
أاوضضح أاويحيى  « :لو ⁄تكن مهلة ÷علت اŸتعامل يهبط
الريدو» ‘ إاشضارة إا ¤غلق اŸؤوسضسضات.

سشÓل  :اسشتدعيت كششاهد
فوجدت نفسشي متهما
دافع عبد اŸالك سضÓل عن التهمة اŸوجهة اإليه ‘
قضضية طحكوت ،حيث اعت Èأان الوكالة الوطنية لÎقية
السضتثمار «اأاندي»  ⁄يطلع على رأايها إاطÓقا ‘ قضضية

ا◊ال ،حيث أاضضاف أانه اسضتدعي كشضاهد و–ول إا ¤متهم،
أاما بشضأان دف Îالشضروط ،فقال بأانه مر ع Èكل اŸراحل
وكان عاديا بعد أان اسضتوفى كل الشضروط والـ  12وزيرا
وقعوا وأاجمعوا على اŸوافقة على رأاسضهم رئيسش اÛلسش
األعلى لÓسضتثمار الذي جلب لنا ملف طحكوت ،بينما ل
نرى دف Îالشضروط ألنه يكون على مسضتوى وزارة الصضناعة
الذي “نح له اŸوافقة بشضكل مبدئي ،وسضمي بالورقة
ال -ب -يضض -اء ألن -ه ل يسض -ت -ن -د إا ¤أاي سض-ن-د ق-ان-و ،Êوم-رسض-وم
 74/2000اŸنشضور هوالسضند الوحيد للمتعامل.Ú
وح Úقاطعه ‡ثل النيابة ،حول اطÓعه على نتائج
التحقيق اÿاصضة باŸشضاريع التي كانت باسضم اŸتعامل،Ú
ن -ف -ى سض Ó-ل ع -ل -م -ه ب -ذلك ،وه-وا◊ال ب-ال-نسض-ب-ة ل-لشض-ريك
األجنبي ،حيث أامر سضاعتها وزير الصضناعة بوضضع وثيقة له
كضضمان.
و‘ سضؤوال Ÿمثل النيابة بشضأان اتفاقية طحكوت والوكالة
الوطنية لÎقية السضتثمار ،ان ” وضضع شضروط اإلدماج
حولها؟ برر سضÓل ذلك بقوله ،انه كان ‘ منصضب وزير أاول،
لفÎة قصضÒة ،وخÓل هذه الفÎة كان يقوم كمسضؤوول على
ا◊كومة والدولة ،وقد قام بإارسضال ÷ان التحقيق التي
تخصش نقائصش الشضريك األجنبي ،وهي السضياسضة ا÷ديدة
التي كرسضها رئيسش ا÷مهورية السضابق ‘ هذا اÛال،
ح-يث ك-ان ي-ت-اب-ع ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وي-ط-ب-ق-ه-ا ،وه-و األم-ر الذي
جسض -ده ق -ان -ون اŸال -ي -ة ح Úأارغ -م اŸت -ع -ام -ل› ‘ Úال
اسضتÒاد السضيارات بتصضنيعها كاملة بالبلد أاو حتى تصضنيع
قطع الغيار ،وأاشضار إا ¤أان وزير الصضناعة اŸتواجد ‘ حالة
فرار عبد السضÓم بوشضوارب كان يسض Òبطرق غ Òقانونية.

بتهمة التأأث Òعلى وزراء وإاطأرات عمومية

طحكوت يجر معه  57متهما وعششرات الششهود
لع -م-أل ط-ح-ك-وت ﬁي
ي -ت -أب -ع ك -ل م -ن رج -ل ا أ
ال- -دي -ن ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -أم Ûم -ع ط -ح -ك -وت،
اŸوقوف بسسجن القليعة إا ¤جأنب ابنه طحكوت
بÓل وثÓثة من إاخوته رشسيد ،حميد ،وجميعهم
م -وق -وف -ون إال ن -أصس -ر ط-ح-ك-وت ي-ت-واج-د ‘ ح-أل-ة
إافراج.
نورالدين لعراجي
ويتواجد معه ‘ القضضية أايضضا كل من بن ميلود عبد
القادر ،اŸدير العام األسضبق Ÿؤوسضسضة النقل ا◊ضضري «
اي -ت -وزا « ،وارن رشض -ي -د اŸدي -ر ال -ولئ -ي األسض -ب -ق ل-ل-ن-ق-ل
با÷زائر الذي أافرج عنه منذ حوا‹ أاسضبوع Úباإلضضاقة
إا ¤عدد معت Èمن إاطارات مديرية اÿدمات ا÷امعية
ومديري أامÓك الدولة ،تتقدمهم كل من ﬁفوظ فتيحة
رئيسضة مصضلحة النقل ا÷امعي للجزائر غرب ،عائشضة
عبد الرزاق مديرة اÿدمات ا÷امعية غرب ،حموتان
ع -ب -د ال-ع-زي-ز م-دي-ر اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ا÷زائ-ر غ-رب
سضابقا ،حوسضيني فاطمة الزهراء عضضوبلجنة اÿدمات
ا÷امعية غرب ،شضاطر يوسضف مدير القامة ا÷امعية
اولد فايت  ،01قزين حÒشش عون Ãصضلحة الطعام
ا÷امعية غرب ،جدي ﬁمد الصضالح مدير اÿدمات

ا÷ام-ع-ي-ة ت-ي-ب-ازة،زح-ا‹ راضض-ي-ة رئ-يسض-ة مصض-ل-ح-ة ال-ن-قل
Ãديرية اÿدمات ا÷امعية تيبازة ،شضويط هشضام رئيسش
قسض -م اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة ت -ي -ب -ازة،زاي-دي ب-اي-ة م-دي-رة
الق -ام -ة ا÷ام -ع -ي -ة ت -ي -ب -ازة ،رم -اشش خ Òال -دي -ن م-دي-ر
اÿدمات ا÷امعية شضرق ،بوحملة سضامية مديرة القامة
ا÷امعية بباب الزوار ،عبادة نهاد مدير القامة ا÷امعية
العالية.
كما يتابع ‘ نفسش اŸلف ›موعة أاخرى من إاطارات
مديرية اÿدمات ا÷امعية ‡ن ثبت تورطهم ‘ قضضية
ا◊ال ،منهم من هم رهن ا◊بسش اŸؤوقت وآاخرون –ت
الرقابة القضضائية ،كل من مشضوار عبد الغني مدير القامة
ا÷امعية باب الزوار  ،03سضبار ﬁمد رئيسش سضابق قسضم
اŸالية للخدمات ا÷امعية شضرق ،قولشش جي ‹ÓاŸدير
Óقامة ا÷امعية باب الزوار  ،03مناد احمد
السضابق ل إ
مدير القامة ا÷امعية باب الزوار  ،01بوكليحة فاروق
م -دي -ر ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل-خ-دم-ات ا÷ام-ع-ي-ة،ب-رك-ات
ﬁج -وب رئ -يسش مصض -ل-ح-ة ال-ن-ق-ل ل-ل-خ-دم-ات ا÷ام-ع-ي-ة،
ب -ودراع ع -ب -د ا◊ق م -دي -ر ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ل-ل-خ-دم-ات
ا÷ام -ع -ي -ة سض -اب -ق -ا ،ع -ث -م -ان ﬁم -د رضض -ا ع -ون م -ك-تب
اÿدمات ا÷امعية ا÷زائر غرب ،شضÓل احمد مسضÒ
شضركة « .آار اقريكيلت Òمسضتقبل «.
وبنفسش التهم يتابع كل من العربي بوعمران فاطمة

الزهراء رئيسضة مصضلحة العقود التجارية موبيليسش؛ بن
طلحة رابح ويشضتغل مراقب الضضرائب بالرويبة ،معيشش
اح-م-د م-ف-تشش الضض-رائب ب-ا◊راشش ،شض-ن-ي-ن-ي ن-اصض-ر وه-و
إاطار Ãديرية امÓك الدولة ،بوعÓق صضالح اŸفتشش
ا÷هوي ألمÓك الدولة بالعاصضمة ،بليدة برزان مبارك
ويشض -ت -غ-ل م-وظ-ف ب-اŸف-تشض-ي-ة ا÷ه-وي-ة ألمÓ-ك ال-دول-ة،
حموعبد الله مدير الصضناعة واŸناجم ،كرنوعبد الكرË
اŸدير الولئي ،بن تيفور لطفي شضوقي مدير الصضفقات
ل -دى ›م -ع ط -ح -ك -وت ،سض -خ-ري ب-ال-غ ول-ي-د م-دي-ر قسض-م
الشضؤوون القانونية بشضركة موبيليسش ،بلقاسضم وليد مدير
الشضؤوون القانونية موبيليسشﬁ ،ارب اﬁمد الم Úالعام
السضابق لوزارة النقلÈŸ ،ابط العيدي يشضتغل منصضب
اŸدير العام للمؤوسضسضة اŸينائية بسضكيكدة سضابقا ،تÒة
ام Úرئ -يسش ÷ن -ة ال -ت -ق -ري -ر ال-ت-ق-ن-ي ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل-ل-ت-ط-وي-ر الصض-ن-اع-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي واŸك-لف بالتلخيصش
والدراسضات بديوان الوزير السضبق بوشضوارب عبد السضÓم،
ع -ل-وان ﬁم-د رئ-يسش ÷ن-ة ال-ت-ق-ري-ر ال-ت-ق-ن-ي ب-اŸدي-ري-ة
ال-ع-ام-ة ل-ل-ت-ط-وي-ر الصض-ن-اع-ي وال-ت-ك-ن-ول-وجيا ،عبد الكرË
مصض -ط -ف -ى اŸدي -ر ال -ع -ام السض -اب-ق ل-ل-ت-ط-وي-ر والصض-ن-اع-ة
والتكنولوجيا بوزارة الصضناعة ومكلف بالدراسضات بديوان
ع -ب -د السض Ó-م ب -وشض -وارب ،م-نصض-وري ع-ب-د ال-ك-ر Ëم-دي-ر
الوكالة الوطنية لدعم والسضتثمار العام.
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أام Úعام نقابة بيولوجيي الصسحة لـ«الشسعب»:

التحاليل اŸناعية بديل فعال لتقنية الكشسف عن كورونا

دعا الأم Úالعام لنقابة بيولوجيي
الصسحة العمومية الدكتور يوسسف
بوجÓل ،وزارة الصسحة اإ ¤تسسريع
اسستÒاد باقات الكشسف اÿاصسة
بتقنية «بي سسي ار» اŸسستعملة ‘
–اليل الكشسف عن فÒوسس كورونا،
بعد تسسجيل نفاد ﬂزونها على
مسستوى بعضس اıابر ،وتسسهيل دخول
وسسائل التحاليل اŸناعية الأقل سسعرا
من التقنيات اŸعتمدة ‘ الكشسف على
اŸادة ا÷ينية ،نظرا لكفاءتها
واإمتÓك القطاع الصسحي لأك Ìمن
 700جهاز من هذا النوع‡ ،ا سسيسساهم
بشسكل كب ‘ Òتوسسيع وتسسريع وتÒة
التحاليل.
زهراء.ب
قال الدكتور بوجÓل لـ«الشسعب» ،اإن تسسريع
وتÒة ال- - -كشس- - -ف اŸرت- - -ف - -ع - -ة ع - -ن فÒوسص
كوفيد 19-ب-اإسس-ت-ع-م-ال ت-ق-ن-ي-ة «بي سسي ار»،
اأدت اإ ¤تسسجيل نقصص ‘ باقات الكشسف
على مسستوى اıابر ع Èالوطن ،اإذ قامت
ب -ا’إسس -ت -ث -م -ار ‘ شس -راء ا’أج -ه -زة وت -ن -اسست
الباقات ‡ا تسسبب ‘ توقف هذه ا’أجهزة
بعد مدة قصسÒة نظرا لعدم توفر الباقات
ذات السس -ع-ر اŸرت-ف-ع ،داع-ي-ا ال-و’ي-ات ال-ت-ي
“لك جهازا واحدا اأو اإثن Úاإ ¤ا’إسستثمار
‘ الباقات بدل صسرف اأموالها على جهاز
اآخر يكتب له التوقف بعد اأيام فقط من
انطÓقه لنفاد الباقات.
واأشسار اإ ¤اأن هذا اŸشسكل دو‹ ،و’ يقتصسر
ع- -ل -ى ا÷زائ -ر ف -ق -ط ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى

ا’سستÒاد ،نظرا للطلب اŸرتفع على باقات
ال -كشس -ف بسس -بب تضس -اع -ف ع -دد ا’إصس -اب -ات
بفÒوسص كورونا داخليا وخارجيا ،وقد تسسبب
‘ توقف عمل ﬂابر على اŸسستوى الوطني
م -ث -ل -م -ا ح -دث ‘ و’ي-ة سس-ط-ي-ف ح-يث ل-و’
تدخل الوزير Ÿا عادت للنشساط.
وت-ن-ت-ظ-ر ن-ق-اب-ة ب-ي-ول-وج-ي-ي الصس-ح-ة ،الضسوء
ا’أخضسر من وزارة الصسحة لتسسهيل دخول
وسس-ائ-ل ال-ت-ح-ال-ي-ل اŸن-اع-ي-ة اŸع-ت-م-دة على
ال -كشس -ف ال -ك -م -ي وال -ن -وع -ي ع -ل-ى ا’أجسس-ام
اŸضسادة التي هي اأقل سسعرا من التقنيات
اŸعتمدة على الكشسف على اŸادة ا÷ينية
خاصسة تقنية  ELISAاŸناعية نظرا لكفاءتها
واإم -ت Ó-ك ال -ق -ط -اع الصس -ح -ي ’أك Ìم-ن 7٠٠
جهاز من هذا النوع‡ ،ا سسيسساهم بشسكل
كب ‘ Òتوسسيع وتسسريع وتÒة التحاليل.
واأعلن الدكتور بوجÓل عن اإيداع العديد من
اŸسستوردين للتقنيات اŸناعية للكشسف عن
ا’أجسس-ام اŸضس-ادة ،م-ل-ف-ات-ه-م ع-ل-ى مسس-ت-وى
ا÷هات الوصسية قصسد دراسستها واŸصسادقة
عليها ،على اأن يتم التصسريح بدخول هذه
ال -وسس -ائ -ل ب -ع -د ال -ت -اأك -د م -ن دق -ة ال -ب -اق -ات
وم-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-دول-ية ،موضسحا اأن
التقنيات اŸناعية سستسسعمل ‘ حال تعذر
اسستخدام تقنية «بي سسي ار» التي تبقى دائما
ال-ت-ق-ن-ي-ة اŸرج-ع-ي-ة اŸوصس-ى ب-ه-ا م-ن طرف
منظمة الصسحة العاŸية.
و‘ رده على سسوؤال حول مدى تقدم مشسروع
اإنتاج باقات الكشسف با÷زائر ،الذي اأعلن
ع -ن -ه ال -وزي -ر اŸن -ت-دب اŸك-ل-ف ب-الصس-ن-اع-ة
الصس -ي -د’ن -ي -ة ‘ وقت سس -اب-ق ،اأوضس-ح وج-ود
مشس -روع Úوط -ن -ي ‘ Úج -ام -ع -ت Úلصس -ن-اع-ة

رئيسس نقابة مسستخدمي الصسحة Ãعسسكر:

اسستنكـ ـ ـار ا’عت ـ ـداءات علـ ـى «ا÷ي ـشش اأ’بيضش»
قال رئيسس نقابة مسستخدمي الصسحة العمومية Ãعسسكر الدكتور مومن بن
لبيضس يحتاج إا ¤اŸزيد من الدعم اŸادي واŸعنوي،
عودة ،أان ا÷يشس ا أ
لÓسستمرار ‘ مواجهة جائحة كوفيد ،19 -بنفسس الوتÒة التي عرفها تسسيÒ
لو ،¤خاصسة خÓل هذه الفÎة التي عرفت عودة
لزمة الصسحية ‘ بداياتها ا أ
ا أ
لصسابات ،ما نتج عنه ضسغط كب Òعلى الطاقم
تفشسي الوباء وارتفاعا ملحوظا ‘ ا إ
لسسÓك اŸوجودة ‘
الطبي ‘ القطاع العام وطاقم التمريضس وﬂتلف ا أ
لوŸ ¤واجهة الوباء.
اÿطوط ا أ
معسسكر /أام ا.Òÿسس
بباقي البلديات واŸسستشسفيات ،ا’أمر الذي
اسستنكر الدكتور مومن بن عودة ‘ تصسريح يسس -ت -وجب حسس -ب -ه ت -ق -دي-ر ال-ظ-روف ال-ت-ي
خصص به «الشسعب» ،ا’عتداءات اŸتكررة Áارسص ف- -ي -ه -ا ا÷يشص ا’أب -يضص م -ه -ام -ه -م
التي –دث باŸصسالح ا’سستشسفائية ضسد الصسعبة ،والتحلي باŸسسوؤولية الكاملة التي
ا’أط- -ب- -اء واŸم- -رضس Úم- -ن ط- -رف اأه- -ا‹ تقع على اŸواطن لكسسر سسلسسلة العدوى
اŸرضس -ى ،ول -و اأن ال -ك -ث Òم -ن ضس -ح -اي-اه-ا وا◊د منها.
قابلوها بالتفهم والعقÓنية ‘ التعامل مع واقÎح رئ -يسص ال -ن -ق -اب-ة ،اإع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
هكذا حوادث ،داعيا اإ ¤توف Òا’أمن الذي ت-ن-ظ-ي-م اŸوؤسسسس-ات ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ’سسيما
يعت Èعام Óمن عوامل التحكم ‘ الوضسع ،على مسستوى دائرة معسسكر ،التي سستسستلم
مع ا’جتهاد ‘ تعميم فحصص مسستخدمي ه -ي -ك  Ó-صس -ح -ي -ا ل Ó-سس -ت -ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة
الصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وال -كشس -ف ال-ت-ل-ق-ائ-ي ا÷راحية بطاقة  ٦٠سسريرا ،اإضسافة اإ¤
مسستشسفى جهوي للعظام Ãدينة بوحنيفية،
والدوري عن احتمالية تعرضسهم للعدوى.
واأف- -اد ب- -اأن ع- -ددا ك- -بÒا م- -ن اŸم- -رضس Úموضسحا اأن اسستÓم هذه اŸرافق يدعو اإ¤
وا’أط-ب-اء واŸسس-ت-خ-دم Úت-ع-رضسوا للعدوى التفك ‘ Òتخفيف الضسغط مسستقب Óعن
بفÒوسص كوفيد ،19 -من بينهم  19طبيبا اŸوؤسسسس -ة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة مسس -ل -م ال-ط-يب
ون -ح-و ‡ ٦٠رضس-ا ومسس-ت-خ-دم-ا ب-ع-اصسمة اŸب -ن-ي-ة ب-ا÷اه-ز ،م-ن خÓ-ل ت-خصس-يصس-ه-ا
ال- -و’ي- -ة ل- -وح- -ده- -ا ،دون اح- -تسس -اب ع -دد لطب ا’أطفال ،ونقل مصسا◊ها ا÷راحية
ا’إصس - -اب- -ات ‘ صس- -ف- -وف ا÷يشص ا’أب- -يضص اإ ¤مصسالح ا’سستعجا’ت ا÷ديدة.

باقات الكشسف لكن  ⁄يتم البدء ‘ عمليات
البيع الواسسع لغاية ا’آن ’أن التصسنيع الضسخم
يحتاج اإ ¤وقت.
وذكر الدكتور بوجÓل ،اأنه بعد تعميم تقنية
الكشسف عن كورونا فÒوسص والتكفل بها من
طرف العديد من ا÷امعات ا÷زائرية من
طرف ﬂتصس ‘ Úالبيولوجيا ” ،ا’إعÓن
عن بداية تصسنيع باقات الكشسف عن كورونا
فÒوسص «كوفيد» ،باإسستعمال تقنية «ار تي/
بي سسي ار» من طرف شسركة «جان ’يف
سساينسص» بالتعاون مع جامعة سسيدي بلعباسص،
وق-د اأث-ب-تت ال-ف-ح-وصس-ات دق-ة ه-ذه ال-ب-اق-ات
وج- -ودة مضس- -اه- -ي- -ة ل- -ل- -ب- -اق -ات اŸسس -ت -وردة
واŸسستعملة سسابقا.
وي -ع -ت Èه -ذا ا’إ‚از ا’أول م -ن ن -وع-ه ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ال- -وط- -ن ،ح -يث ت -ق -وم ج -ام -ع -ة اأو
موؤسسسسة ﬁلية بصسنع باقات الكشسف بتقنية
البيولوجية ا÷زئية’ ،أننا ومنذ ا’أزل ونحن
نسس- -ت- -ورد ه- -ذا ال -ن -وع م -ن ب -اق -ات ال -كشس -ف
اÿاصسة بالكشسف السسريع مهما كان نوعها
وÃبالغ مرتفعة جدا ،حيث ” التصسريح اأن
ا’إختبار الواحد لن يتجاوز  1٠٠٠دج‘ ،
ح Úاأن ا’إختبارات اŸسستوردة تÎاوح بÚ
 ٤٠٠٠اإ ٦٠٠٠ ¤دج.
ورغ - -م تسس - -ج- -ي- -ل ه- -ذا ا’إ‚از اإ’ اأن ا◊ل
حسسب بوجÓل -يبقى ‘ وعي اŸواطنÚوح -م -اي -ة اأن -فسس -ه -م ع -ن ط -ري -ق ا’إج-راءات
ال -وق -ائ -ي -ة وال -ت -زام م -ن -ازل -ه -م ،ا’أم-ر ال-ذي
سس-يسس-اع-د ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-ا◊ا’ت اŸصس-اب-ة
وتفادي ا’كتظاظ ’أننا ‘ مرحلة التشسبع
واŸوؤسسسس-ات ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-ل-غت ط-اق-ات-ها
القصسوى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لصسابات
بعد تسسجيل الولية ارتفاعا ‘ ا إ

اأ’طقم الطبية بباتنة تناشسد اŸواطن Úاإ’لتزام بالوقاية
بلغت حالت الإصسابة اŸوؤكدة
بفÒوسس كورونا كوفيد ،19
بعاصسمة الأوراسس باتنة ،ذروتها،
بعد تسسجيل اأك Ìمن  420حالة
تخضسع للعÓج Ãختلف اŸوؤسسسسات
واŸرافق الصسحية بالولية،
وتسسجيل حصسيلة اأولية تناهز 45
حالة وفاة جراء الإصسابة بفÒوسس
كورونا ،وهو رقم ﬂيف ⁄
تسسجله الولية حتى ‘ ذروة
تفشسي الوباء شسهر اأفريل اŸنصسرم.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
يراهن اأطباء و‡ارسسون بقطاع الصسحة،
واÛن- - -دون ضس - -م - -ن الصس - -ف - -وف ا’أو¤
Ûاب -ه -ة ك -ورون -ا ،ع -ل-ى ضس-رورة ت-دخ-ل
ال- -وا‹ ب- -ف- -رضص اإج- -راءات ردع ج -دي -دة
لوضسع حد ’سستهتار اŸواطن ،Úالذين ⁄
ي- -ل- -ت- -زم -وا ب -اإج -راءات ا◊ج -ر الصس -ح -ي
اŸن -ز‹ و’ ب -اإج -راءات ال -وق -اي -ة ،ح-يث
ن- -اشس- -د ال- -ع -دي -د م -ن -ه -م رف -ق -ة م -دونÚ
وف- -ع- -ال- -ي- -ات اÛت- -م -ع اŸد Êالسس -ك -ان
ال -ت -ق -ي -د ب -ت -داب Òال -وق -اي -ة ل -وضس-ع ح-د
’ن- -تشس- -ار وال- -قضس -اء ع -ل -ى ه -ذا ال -وب -اء،
وت- -ق- -دي- -ر ج- -ه- -ود وتضس- -ح -ي -ات «ا÷يشص
ا’أبيضص» ‘ مواجهة الداء ،خاصسة واأن
ال -عشس-رات م-ن-ه-م اع-ت-ك-ف-وا ب-اŸوؤسسسس-ات
الصسحية التي تعالج اŸرضسى بعيدا عن
ع -ائ Ó-ت-ه-م ب-ه-دف ال-قضس-اء ع-ل-ى ت-فشس-ي
الفÒوسص ومعا÷ة اŸصساب Úبه.

وارت - -داء ال - -ك - -م - -ام- -ة ،اأو كسس- -ر ا◊ج- -ر
الصسحي بالهروب اإ ¤مداخل العمارات
لÓختباء وخلف ا’أسسوار ليعيدوا التجمع
ب-ع-د م-غ-ادرة مصس-ال-ح ا’أم-ن ،مسس-ت-هÎين
ب -خ -ط -ورة ال -وضس -ع ال -وب -ائ-ي ال-ذي ج-ع-ل
ب -ات -ن -ة ،ب -ح-ر ا’أسس-ب-وع اŸاضس-ي ت-تصس-در
الÎتيب الوطني ‘ عدد ا’إصسابات بـ59
حالة موؤكدة ‘ يوم واحد.
واأك - -د اأط - -ب- -اء اŸوؤسسسس- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
ا’سستشسفائية بباتنة ،اأن عناصسر الطاقم
ال -ط -ب -ي وشس -ب-ه ال-ط-ب-ي ي-ب-ذل-ون قصس-ارى
ا÷ه - -ود ‘ سس- -ب- -ي- -ل ال- -ت- -ك- -ف- -ل ا’أم- -ث- -ل
ب -اŸصس -اب ،Úك-ون-ه-م ي-ع-م-ل-ون ‘ ظ-روف
خ-اصس-ة ف-رضست ع-ل-ي-ه-م ال-تضس-ح-ية مهنيا
واجتماعيا ،ا’أمر الذي يحتاج من طرف
اŸواط -ن Úاإ ¤ت-ق-دي-ر ه-ذه ال-تضس-ح-ي-ات
من خÓل التزام الوقاية وعدم تعريضص
حياتهم وحياة غÒهم للخطر ،وهو ما
يتحقق بارتداء ا’أقنعة الواقية وا’لتزام
بتداب Òا◊جر الصسحي.
وف- -ي- -م -ا ي -خصص ظ -روف ع -م -ل -ه -م اأشس -ار
ا’أط -ب -اء اإ ¤اأن -ه-م ي-ع-م-ل-ون ‘ م-وؤسسسس-ة
اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-دون ت-ك-ي-ي-ف هوائي نظرا
◊سساسسية الوضسع وخطورته ،بالرغم من
ارت - -ف - -اع درج- -ات ا◊رارة ،اإضس- -اف- -ة اإ¤
ال -ع -م -ل –ت ضس -غ -ط وه -اجسص اح-ت-م-ال
ا’إصسابة بالفÒوسص.
اŸوؤسسسسات السستشسفائية باأقصسى
طاقتها

‘ هذا الصسدد ،شسدد عدد من ا’أطباء
ع Èصس -ف -ح-ات-ه-م الشس-خصس-ي-ة ‘ ال-فضس-اء
ا’أزرق و‘ تصس -ري -ح -ات ﬂت -ل -ف -ة ،ع-ل-ى
ضس -رورة ال -ت-زام ك-ل اŸواط-نÃ Úخ-ت-ل-ف
دوائر الو’ية  ،21باليقظة ‘ هذه الفÎة
ا◊اسس -م -ة ،خ -اصس -ة ب -ع Úت-وت-ة وم-روان-ة
وب- -ات- -ن- -ة وب- -ري- -ك- -ة وغÒه- -ا وب -ا’حÎام
الصس - -ارم ل - -ق - -واع - -د ال - -وق- -اي- -ة خ- -اصس- -ة
ا’سستعمال ا’إجباري للكمامة اأو القناع
ال- -واق- -ي ،ك- -ون- -ه ا◊ل اŸت- -وف- -ر ح -ال -ي -ا
والضسامن لتقليصص انتقال العدوى.
ودف -ع ارت -ف -اع ع -دد ا’صس -اب -ات ب -ع -دوى
ال - -فÒوسص ،ب - -عضص م - -ن –دثت اإل- -ي- -ه- -م
«الشس -عب» م -ن م -واط -ن ،Úاإ ¤اŸط -ال -ب-ة
بضس-رورة ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون بصس-رام-ة ضسد
اıال- -ف’ Úإج- -راءات ا◊ج -ر الصس -ح -ي
كونهم اأصسبحوا يهددون حقيقة سسÓمة
اŸواط- - - -ن Úا’آخ- - - -ري- - - -ن اŸل- - - -ت- - - -زمÚ
با’إجراءات الوقائية ،والدليل على ذلك
عشسرات عمليات اŸطاردة اليومية بÚ
اأف - -راد الشس - -رط - -ة واŸواط - -ن Úخ- -اصس- -ة
الشس- -ب- -اب ب- -اأغ- -لب ال- -ب -ل -دي -ات ،وال -ذي -ن
يوجدون ‘ عمليات كر وفر بسسبب عدم
احÎام اإج -راءات ال -ت -ب-اع-د ا’ج-ت-م-اع-ي

واأّث -ر ارت -ف -اع ح -ا’ت ا’إصس-اب-ة ب-ك-ورون-ا
بدوائر باتنة ،سسلبا على طاقة اسستيعاب
اŸصس- -ال- -ح ا’سس- -تشس- -ف- -ائ -ي -ة اıصسصس -ة
’سستقبال اŸرضسى ،حيث سسجلت تشسبعا
غ Òمسسبوق منذ نهاية الشسهر اŸنصسرم،
لدرجة  ⁄يعد Ãقدورها اسستقبال اأي
حا’ت جديدة اأخرى ،ا’أمر الذي يدعو
ل -ل -ق -ل -ق وسس -ط اسس -ت -م -رار اŸواط-ن‘ Ú
ا’سس- -ت- -ه- -ت- -ار وال Ó-م -ب -ا’ة ب -ا’إج -راءات
ا’حÎازية Ûابهة كورونا.
ورغ- -م تسس- -ج -ي -ل ارت -ف -اع ج -ي -د ‘ ع -دد
ا◊ا’ت اŸت -م-اث-ل-ة ل-لشس-ف-اء واŸق-درة بـ
 ٤٠٠حالة Ÿرضسى غادروا اŸوؤسسسسات
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ،اإ’ اأن ﬂاوف ا’أط-ب-اء
بشس -اأن ب -ق -اء ان-تشس-ار ال-فÒوسص مسس-ت-م-را
تسس- -ت- -ل- -زم ات -خ -اذ اإج -راءات اأخ -رى اأكÌ
صسرامة من طرف ا÷هات اŸعنية.
واأشسارت مصسادر Ãديرية الصسحة ،اإ¤
اأنه ” فحصص ٤٠٦1حالة مشستبه بها ،منذ
ب -داي-ة ال-وب-اء ب-ع-اصس-م-ة ا’أوراسص م-ارسص
اŸنصسرم ،حيث اأصسيب مواطنون من 35
ب -ل -دي -ة م -ن اأصس -ل  ،٦1وت- -ت- -واج -د اأغ -لب
ا◊ا’ت باŸصسالح ا’سستشسفائية ،موازاة
مع تسسجيل اإصسابة  8اأشسخاصص من كبار
السس- -ن ي- -خضس- -ع- -ون ل -ل -ع Ó-ج ع -ن ط -ري -ق
ا’إنعاشص.

اسستعمال الكمامات وما ينجر عن ذلك
م- -ن ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى صس- -ح- -ة السس- -ك- -ان
ووقايتهم من عدوى الفÒوسص ،اإ’ّ اأنّ
العديد منهم وجد ‘ اأسسعار الكمامات
اŸرت -ف-ع سس-ب-ب-ا ل-ل-ت-ه-رب م-ن ارت-دائ-ه-ا
ح-يث ي-ق-تصس-ر اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ف-ق-ط اأمام
رجال ا’أمن تهربا من الغرامة اŸالية،
ول -يسص خ -وف -ا ع -ل -ى صس -ح -ت-ه-م وصس-ح-ة
عائÓتهم.
واشستكى بعضص الصسيادلة من التوزيع
ال- -عشس -وائ -ي وال -ف -وضس -وي ل -ه -ا خ -اصس -ة
ببعضص اŸناطق النائية ،با’إضسافة اإ¤
ا’أسس -ع -ار اŸرج -ع-ي-ة ال-ت-ي اق-ت-ن-وا ب-ه-ا
الكمامات والتي غالبا ’ تتوفر لدى
ﬁدودي الدخل ’قتنائها ،موؤكدين اأن
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ق-امت ب-ت-وزي-ع-ه-ا
ب- -ب -عضص اŸن -اط -ق ال -راق -ي -ة وا’أح -ي -اء
اÛاورة ıت-ل-ف اŸراف-ق ال-ع-م-ومية
مهملة بذلك البلديات البعيدة ونقاط
الظل.
وقد بلغ سسعر كمامة واحدة عادية 55
دينارا وŸدة صسÓحية ’ تتجاوز اأربع
سس - - -اع - - -ات ‘ ،ح Úوج - - -دن- - -ا ب- - -عضص
الصسيادلة يبيعونها Ãبلغ  ٤٠دينارا‘ ،
ح Úق -رر ب -عضص الشس -ب -اب ب-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى
قارعة الطريق باأسسعار خيالية تتجاوز
 1٠٠دج.

ب - -دوره - -ا ورشس - -ات اÿي - -اط - -ة ق- -امت
بصسناعة اأنواع ﬂتلفة وباألوان واأشسكال
متنوعة ،من الكمامات حتى اأصسبحت
تتف ‘ صسناعتها ،بعضسها ’ يتطابق
اإ‚ازها مع اŸعاي Òالصسحية الÓزمة،
وعوضص بيعها باأسسعار معقولة وجدناها
تتنافسص مع التجار على بيعها باأسسعار
مرتفعة ،حيث يضسطر بعضص اŸواطنÚ
خاصسة العمال منهم اإ ¤اقتنائها خوفا
من العقوبات التي قد تطالهم ،ا’أمر
الذي اأرهق كاهلهم واأدخلهم تدريجيا
‘ رحلة بحث عن كمامة بسسعر معقول
قبل التخلي نهائيا عن ارتدائها.
واأك-د ب-عضص الصس-ي-ادل-ة اأن-ه-م ي-ت-ك-ب-دون
ع -ن -اء ت -وف Òال -ك -م -ام-ات ب-ج-ل-ب-ه-ا م-ن
الصسيدلية اŸركزية بالعاصسمة ،ا’أمر
الذي يحتم عليهم رفع سسعرها اإ5٠ ¤
دي- -ن- -ارا ل -ل -م -واط -ن ،ÚمشسÒي -ن اإ ¤اأن
ب- -عضص زمÓ- -ئ- -ه- -م اسس -ت -غ -ل -وا ال -ظ -رف
الصسحي للمضساربة ‘ ا’أسسعار واحتكار
ال- -ك -م -ام -ات ‘ غ -ي -اب ك -ل -ي Ÿصس -ال -ح
الرقابة ،واأكدوا ‘ هذا الصسدد اأنهم
يقومون ببيع علب كاملة من الكمامات
للتجار الذين يثبتون ‡ارسستهم لنشساط
Œاري ع Èوث- -ي- -ق- -ة ،ل- -ي -ق -وم ال -ت -ج -ار
بدورهم برفع سسعر الكمامات وهكذا.
ح/ل

مطالب بتفعيل اإجراءات الغلق

..إاحتكار ومضسارب ـ ـة ‘ بي ـ ـع الكمام ـ ـات بأاسسعار مبالغ فيها
يتواصسل اإقبال سسكان باتنة على
اقتناء الأقنعة الواقية
والكمامات ‘ ،اإطار تطبيق
الإجراءات الصسحية والوقائية
اÿاصسة Ãواجهة فÒوسس كورونا
اŸسستجد ،الأمر الذي خلف ندرة
حسسبما وقفت عليه «الشسعب»
خÓل جولة اسستطÓعية لبعضس
الصسيادلة واÓÙت.
شسهدت ﬂتلف بلديات باتنة خاصسة ‘
ا’آونة ا’خÒة ،موازاة مع تطبيق قرار
اإج-ب-اري-ة اسس-ت-ع-م-ال ال-ك-م-ام-ة ،ت-وزي-ع-ا
م -ت-ذب-ذب-ا ح-يث سس-ج-ل اق-ب-ال م-ن-ق-ط-ع
النظ Òعلى اقتنائها رغم اأن اأغلب من
ي -ق -ت-ن-ون-ه-ا ي-ت-ه-اون-ون ‘ اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا،
وال -ب -عضص يشس -ت -ك -ي م -ن ع -دم ت -وف-ره-ا
ب -ال-ق-در ال-ك-ا‘ واإن ت-وف-رت ف-ب-اأسس-ع-ار
ليسست ‘ متناول ا÷ميع ،حيث اأصسبح
اح -ت -ك -اره -ا واŸضس-ارب-ة ف-ي-ه-ا م-ن بÚ
ا’أم- -ور ال -ت -ي تسس -ت -دع -ي حسسب ب -عضص
اŸواط- -ن– Úرك مصس- -ال- -ح م- -دي- -ري -ة
ال -ت -ج -ارة وف -رق ال -رق -اب -ة ل -وضس -ع ح -د
للتÓعب باأسسعارها.
ت- -ف- -اءل اŸواط- -ن -ون ب -ال -رف -ع ا÷زئ -ي
للحجر الصسحي اŸنز‹ والتخفيف من
اإج -راءات -ه ،م -ن خ Ó-ل ق -رار اإل -زام -ي -ة
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من مراسسلينا
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للتّكفل بانشسغا’ت السسكان ببسسكرة

مناطق الظل بتاورقة ببومرداسض تنتظر التفاتة ال ّسسلطات

الشّسروع ‘ تهيئة مركز البلدية ومداخل األحياء

مشساريع اسستعجالية لتحسس Úالتّزّود باŸياه والكهرباء

تراهن و’ية بسسكرة على دخول لبعضض اŸشساريع الهامة اŸتعلقة بقطاع
ال-ري واŸوارد اŸائ-ي-ة ح-ي-ز اÿدم-ة ،ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة اŸشس-اك-ل اŸت-علقة
بنقصض التزود باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،والتي تعا Êمنها بعضض البلديات
خ Ó-ل فصس -ل الصس -ي -ف م -ن ك-ل سس-ن-ة ،ح-يث أاّك-د ال-وا‹ ع-ب-د ال-ل-ه أاب-ي ن-وار،
’ك-ت-ف-اء م-ن م-ادة اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب
ح -رصض السس -ل-ط-ات ع-ل-ى –ق-ي-ق ا إ
والكهرباء ‘ ،إاطار التكفل بانشسغا’ت السساكنة.

اسس- -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ة
ت - -اورق - -ة ب - -أاقصس - -ى شس - -رق
بومرداسض التابعة إاداريا لدائرة
ب- -غ- -ل- -ي- -ة م- -ن مشس- -روع ل- -ل- -ت -ه -ي -ئ -ة
’ح -ي -اء
ا◊ضس- -ري -ة ،مّسض ع -ددا م -ن ا أ
ب- -ع -دم -ا ع -رفت وضس -ع -ي -ت -ه -ا ح -ال -ة م -ن
’رصس-ف-ة وال-ط-رق
ال -ت -ده -ور خ -اصس-ة ‘ ا أ
صسورة ا÷مالية لهذه
بهدف اسسÎجاع ال ّ
اŸن- -ط -ق -ة ا÷ب -ل -ي -ة اŸت -واج -دة ‘ ح -دود
و’ية تيزي وزو اŸصسّنفة ضسمن مناطق
ال -ظ -ل ب -ال -و’ي -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ار مشس-اري-ع
تنموية أاخرى وأاغلفة مالية إاضسافية
‘ إاط - -ار اŸي - -زان - -ي - -ة ال - -ب - -ل - -دي - -ة
وصس-ن-دوق الضس-مان والتضسامن
ل - -ل- -ج- -م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة
«أافسسيسسيال».
بومرداسض :ز ــ كمال
تركت العملية اسصتحسصانا لدى السصكان
رغم النقائصص التي ل تزال تشصّكل السصمة
ال -ب -ارزة ل -ل -ب -ل -دي -ة ،خ -اصص -ة ‘ ﬁي-ط-ه-ا
السص -ك -ن -ي ال -ذي يشص -م -ل ع -ددا ك -بÒا م-ن
القرى والتجمعات السصكنية الريفية التي
تبقى بحاجة إا ¤اŸزيد من اإلهتمام من
ق -ب -ل السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-ولئ-ي-ة ع-ل-ى

غرار مواصصلة شصبكة الغاز الطبيعي إا¤
كافة مناطق البلدية ،أازمة مياه الشصرب
ال- -ت -ي ح -رّك -ت م -ؤوخ -را اŸواط -ن Úع -ل -ى
مسص- - -ت- - -وى ق - -ري - -ة ب - -وحسص ‘ Úح - -رك - -ة
اح -ت -ج -اج-ي-ة ،صص-ي-ان-ة ال-ط-رق واŸسص-الك
اŸؤودي- -ة ا ¤األح- -ي- -اء وال- -ق -رى ،ت -ه -ي -ئ -ة
ال -ط -ري -ق ال -ولئ -ي رق-م  52ال -راب-ط بÚ
البلدية ومركز دائرة بغلية الذي يعرف
ع -دة ن -ق -اط سص -وداء م -ث -ل-ه م-ث-ل ال-ط-ري-ق
الولئي رقم  154الرابط مع بلدية دلسص

’دارية لبئر توتة
اŸقاطعة ا إ

برامج تنموية واعدة لفائدة السسكان

العدد
18296

09

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

اŸهÎئ أايضصا ،وهي تقريبا من اŸنافذ
ال-وح-ي-دة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ة Ãح-ي-طها
اÿارجي.
وقد ”ّ مؤوخرا تصصنيف عدد كب Òمن
ق -رى ال -ب-ل-دي-ة واألح-ي-اء اŸع-زول-ة ضص-م-ن
مناطق الظل التي –صصيها الولية بهدف
ال-ت-ك-ف-ل ب-إانشص-غ-الت-ه-ا ال-ي-وم-ي-ة ،وتسصجيل
مشص-اري-ع ت-ن-م-وي-ة مسص-ت-ع-ج-ل-ة حسصب مبدأا
األول -وي -ة ال -ت -ي ي -أات -ي ع -ل -ى رأاسص-ه-ا م-ي-اه
الشصرب ،الطرق ،صصيانة وتهيئة اŸدارسص
اإلب- -ت -دائ -ي -ة ،ال -ن -ق -ل اŸدرسص -ي ،اإلن -ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة وغÒه -ا م -ن اŸط-الب ال-ت-ي
يسص- -ع- -ى إاŒ ¤سص- -ي- -ده- -ا م -واط -ن -و ق -رى
بوحباشصو ،القضصية ،مازر ،ع Úتينقرين،
ل-غ-داي-ر ،ب-ن-ي ع-ط-ار ،ب-ودشص-ي-ة وال-ق-ائ-م-ة
ط -وي -ل -ة م -ن ال -ق -رى ال -ري -ف -ي -ة اŸشصّ-ك-ل-ة
ل-ل-خ-ارط-ة ا÷غ-راف-ي-ة ل-ه-ذه البلدية ،التي
–صصي أازيد من  16أالف نسصمة واŸعروفة
ب-ط-اب-ع-ه-ا ال-فÓ-ح-ي خاصصة إانتاج الزيتون
وتربية الدواجن واŸاشصية.

أاشصار عبد الله أابي نوار
خ Ó-ل خ -رج -ات -ه اŸي -دان -ي-ة
ıت- -ل- -ف اŸن- -اط -ق ،إا ¤أاّن
اŸشص- -اك- -ل ال -ت -ي ي -ط -رح -ه -ا
السص -ك -ان مشص-روع-ة ،وي-ح-ت-اج
ال- - -ت- - -ك- - -ف - -ل ب - -ه - -ا ت - -رت - -يب
اإلح - - -ت - - -ي- - -اج- - -ات ب- - -حسصب
اإلم -ك-ان-ي-ات اŸال-ي-ة ،مشصÒا
إا ¤أان القضصاء على مشصاكل
ال - -ت - -زود ب - -اŸي - -اه الشص- -روب
وال -ك -ه -رب -اء ضص -م-ن أاول-وي-ات
برنا›ه ‘ تسصي Òالولية.
وأاشص - - -ار اŸسص - - -ؤوول األول
ع-ل-ى ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-يذي على
مسصتوى الولية ،خÓل نزوله
ضص -ي-ف-ا ع-ل-ى إاذاع-ة ال-زي-ب-ان،
إا ¤التحسصن الكب ÒاŸسصجل
‘ ›ال ال- -ت -م -وي -ن ب -اŸي -اه
الشص -روب وال -ك -ه-رب-اء خÓ-ف-ا
ل- -لسص- -ن -وات اŸاضص -ي -ة ،وذلك
بفضصل العديد من اŸشصاريع
ا◊ي- -وي- -ة اŸرت- -قب الشص -روع
ف- -ي -ه -ا آاو ت -لك ال -ت -ي سص -ي -ت -م
اسص-تÓ-م-ه-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ال-عام
ا÷اري.
وقد سصاهم مشصروع مركز
–ويل الكهرباء  30 / 60كيلو
ف - -ول - -ط ال - -ذي دخ- -ل ح- -ي- -ز
اÿدم- -ة ،وال- -واق -ع ب -ب -ل -دي -ة
ا◊اجب ‘ ،ال -ت -خ-ف-ي-ف م-ن
ح -دة مشص -اك -ل اإلن-ق-ط-اع-ات
ال- -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ال -ت -ي –ّسص -ن
تدّفقها بشصكل ملحوظ خÓل
ه -ذه الصص -ائ-ف-ة خ-اصص-ة ع-ل-ى

مسص-ت-وى ب-عضص أاح-ي-اء م-دي-نة
بسصكرة ،التي عانت لسصنوات
م - -ن ضص- -ع- -ف شص- -دة ال- -ت- -ي- -ار
ال -ك -ه-رب-ائ-ي ال-ذي تسص-بب ‘
إات Ó- - - - - - -ف األج - - - - - - -ه- - - - - - -زة
الكهرومنزلية.
ب -دوره-ا مصص-ال-ح م-دي-ري-ة
ال- - - -ري واŸوارد اŸائ - - -ي - - -ة،
بادرت إا ¤اتخاذ جملة من
اإلج-راءات اŸسص-ت-ع-ج-ل-ة قبل
دخ- - - -ول فصص- - - -ل الصص- - - -ي - - -ف
Ÿواج -ه-ة أازم-ة ال-ت-ذب-ذب ‘
اŸياه Ãختلف إاحياء بلديات
ال - -ولي - -ة ،وذلك م - -ن خÓ- -ل
Œدي -د شص -ب-ك-ة ت-وزي-ع اŸي-اه
اŸهÎئ -ة وال -ق -دÁة ب -ب -عضص
اŸناطق ،إاضصافة إا ¤إا‚از
 17منقبا جديدا باŸدن التي
ي- -ع- -يشص سص- -ك- -ان- -ه -ا مشص -اك -ل
ال -ع -طشص ،بسص -بب ان -خ -ف-اضص
مسص -ت -وى ال -ط -ب -ق -ة ا÷وف -ي-ة
Ãدن بسص- -ك- -رة ،أاولد جÓ- -ل

وط -ول -ق -ة ،ال-دوسص-ن وسص-ي-دي
خ- -ال- -د ،ال -ت -ي ح ّ-ق -قت نسصب
–سص- - -ن ك- - -بÒة ‘ ال- - -ت - -زود
باŸياه ،بعد وضصع  15منقبا
ح- -ي- -ز اÿدم- -ة ق- -ب -ل دخ -ول
الصصيف ،األمر الذي سصاهم
‘ ال - -ت - -خ- -ف- -ي- -ف م- -ن ح- -دة
الشصكاوي التي تعرفها الولية
‘ هذه الفÎة من كل سصنة.
وي -رت -قب أان ي -ت -م اسص-تÓ-م
عدة مناقب وخزانات مائية
جديدة سصتدّعم من قدرات
ضصخ اŸياه وتخزينها لتغطية
ال -ن -قصص اŸسص -ج -ل ‘ ›ال
ال- -ت- -زوي- -د ب -اŸي -اه الشص -روب
ب -األح -ي -اء وال-ت-ج-م-ع-ات ذات
ال -ك -ث -اف -ة السص -ك-ان-ي-ة خ-اصص-ة
الشص- -ع- -ب- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا ،وال- -ت- -ي
اسصتفادت من عمليات Œديد
وت- -وسص- -ي- -ع لشص- -ب -ك -ات اŸي -اه
ال-رئ-يسص-ي-ة وال-ف-رع-ية ،بهدف
–سص Úعملية توزيع اŸياه.

سسكان قرية بور الهيشسة بورقلة

اŸطالبة برفع الغ Íبتجسسيد هياكل تنموية

’داري-ة ل-ب-ئ-ر
تشس-ه-د اŸق-اط-ع-ة ا إ
توتة Œسسيد مشساريع تنموية هامة
ل -ف-ائ-دة السس-ك-ان ع-ل-ى غ-رار إا‚از 3
عيادات متعددة اÿدمات بكل من
ب-ل-دي-ت-ي ب-ئ-ر ال-ت-وتة وأاو’د الشسبل،
والتي سسوف تسسلم مع نهاية السسنة
ا÷اري - - -ة والسس - - -داسس- - -ي ا’ول م- - -ن
السس- - -ن - -ة ال - -ق - -ادم - -ة ،ك - -م - -ا –رصض
ال ّسس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-ف ﬂت-ل-ف ال-ت-ج-م-ع-ات
السسكنية كإاجراء وقائي من فÒوسض
كورونا.
ا÷زائر :آاسسيا مني
‘ ه -ذا اإلط -ار ،ت -ت -واصص-ل ع-م-ل-ي-ات
ال -ت -ع -ق -ي -م ل -تشص-م-ل ب-ل-دي-ت-ي أاولد الشص-ب-ل
وتسصالة اŸرجة وﬂتلف األحياء ال ّسصكنية
والشّص- -وارع الّ- -رئ- -يسص- -ي -ة ،م -ق -رات ال -درك
الوطني ،األمن الوطني وقاعات العÓج،
وÃشص -ارك -ة ك -ل م -ن مصص -ال -ح ال-ب-ل-دي-ات،
«إاكسصÎا ن- -ات» ،ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة وك -ذا
ال -ف Ó-ح Úال -ذي -ن سص -اه -م -وا ب -وسص-ائ-ل-ه-م
اÿاصصة.
وي-ح-رصص ال-وا‹ اŸن-ت-دب ل-ل-م-ق-اط-ع-ة
اإلدارية لبئر التوتة رفقة ا÷معية الولئية
«أاجيالنا» وأاشصبال فوج «الفÓح» للكشصافة
اإلسصÓ- -م- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ب -أاولد الشص -ب -ل
وال- -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ح -ة والصص -ح -ة
ا÷واري- -ة وح- -م- -اي- -ة اŸريضص وﬂت- -ل -ف
ال- -ن- -اشص- -ط ‘ ÚاÛت -م -ع اŸد ،Êع -ل -ى
السص-ت-م-رار ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ال-ك-م-ام-ات
ال -واق -ي -ة ،وال -ت-ي ت-ن-درج ضص-م-ن الÈن-ام-ج

ال- -ت- -حسص -يسص -ي م -ن ﬂاط -ر ت -فشص -ي وب -اء
كورونا ل سصيما لدى سصكان مناطق الظل.
و‘ إاط- - - -ار الصص - - -رام - - -ة ‘ ات - - -خ - - -اذ
اإلجراءات الحÎازية والوقائية Ÿكافحة
وب- -اء ك- -ورون- -ا وان- -تشص- -اره ،أاسص -دى ال -وا‹
اŸن-ت-دب ل-ل-م-ق-اط-ع-ة اإلدارية لبئر التوتة
ت -ع -ل -ي -م -ات ب -ن -زع اŸق -اع-د م-ن السص-اح-ة
العمومية التي تشصهد ّŒمعات للمواطن،Ú
خ-اصص-ة اŸسصّ-ن Ú-م-ن-ه-م ح-م-اي-ة لصصحتهم
ب - -ال - -درج - -ة األو ¤م - -ع ال - -ت - -ذك Òب- -دور
ا÷معيات ‘ عملية التحسصيسص والتوعية
والتقيد بإاجراءات الوقاية ب ÚاŸواطن،Ú
وŒرى ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات ع -ل -ى مسص -ت -وى
مناطق الّتجّمعات ومناطق الظل بصصفة
دورية.
ولضص- -م- -ان اÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة
اÙيط التي تبقى من أاهم األولويات
التي توليها السصلطات اÙلية لبئر التوتة
اه -ت -م -ام -ا ك -بÒا ،خ -اصص-ة ‘ ظ-ل الزم-ة
الصص- -ح -ي -ة وضص -رورة ال -ت -ق -ي -د ب -ال -ت -دابÒ
الصصحية Ÿكافحة تفشصي وباء كوفيد ،19
وكذا وجوب العمل اŸسصتمر للقضصاء على
ج-م-ي-ع ال-ع-وام-ل اŸسص-اه-م-ة لنتشصار هذا
ال- -فÒوسص ،يسص- -ت- -م- -ر أاع- -وان م -ؤوسصسص -ت -ي
«أاوديفال» و»أاسصروت» ‘ إاطار الهتمام
بنظافة اÙيط وباŸسصاحات اÿضصراء
ورف- -ع ال- -ن- -ف- -اي- -ات وال- -ردوم وت- -ن- -ظ -ي -ف
البالوعات وصصيانتها ،فضص Óعن مواصصلة
السصلطات ‘ عمليات التعقيم والتطهÒ
مسصت ك- -ل م- -ن السص -وق ال -ب -ل -دي ،الشص -ارع
ال-رئ-يسص-ي ،األح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ،م-قر بلدية
ودائرة بئر التوتة لتمتد إا ¤باقي بلديات
اŸقاطعة على غرار أاولد الشصبل وتسصالة
اŸرجة.

يطالب سسكان قرية بور الهيشسة
التابعة لبلدية ورقلة الواقعة على
بعد  6كلم عن عاصسمة الو’ية ،من
السسلطات ضسرورة ا’لتفات إا ¤واقع
ال-ق-ري-ة ال-ت-ي تشس-ت-ك-ي ع-دة نقائصض
’م- -ر ال- -ذي دف- -ع
ت- -ن- -م- -وي- -ة ،وه- -و ا أ
ب - -خ - -روج ›م - -وع - -ة م - -ن السس- -ك- -ان
ل Ó-ح -ت-ج-اج سس-ل-م-ي-ا ‘ أاك Ìم-ن م-رة
’خÒة من أاجل رفع
خÓل الفÎة ا أ
ج -م -ل -ة م -ن اŸط-الب ال-ت-ن-م-وي-ة ،م-ن
ب- -ي- -ن- -ه- -ا مشس- -ك- -ل غ- -ي- -اب ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ا◊ضس - -ري - -ة واŸراف - -ق الضس - -روري - -ة
باŸنطقة.
ورقلة :إاÁان كا‘

حسصب بعضص سصكان قرية بور الهيشصة ،فإاّن
ن -قصص ال -ت -غ -ط -ي-ة الصص-ح-ي-ة ومشص-ك-ل الصص-رف
الصص -ح -ي وت -ذب -ذب ال -ت -زود ب-اŸي-اه الصص-ا◊ة
للشصرب ،باإلضصافة إا ¤غياب التهيئة ا◊ضصرية
واإلنارة العمومية التي تكاد تكون منعدمة ‘
م -ن -ط-ق-ة ،تسصّ-ج-ل أارق-ام-ا ﬂي-ف-ة م-ن ح-الت
ال- -تسص -م -م ال -ع -ق -رب -ي سص -ن -وي -ا ب -ورق -ل -ة ،أاب -رز
النشص- -غ- -الت اŸط -روح -ة ،وم -ن ه -ذا ال -ب -اب
ي-ط-الب السص-ك-ان ،ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ اŸشص-اري-ع
التي اسصتفاد منها ا◊ي و ⁄تنجز.
من جهة أاخرى ،طرح السصكان افتقار ا◊ي
لنظام للصصرف الصصحي ،حسصبما ذكره بعضص
السصكان لـ «الشصعب» ،حيث مازالوا يعتمدون
على اآلبار التقليدية وهو وضصع مؤورق بالنسصبة
ل-ه-م ،م-ؤوّك-دي-ن ع-ل-ى أاّن م-ط-ل-ب-ه-م ه-و صص-ي-ان-ة
شص -ب -ك -ة الصص -رف الصص -ح -ي ق-ب-ل اإلن-طÓ-ق ‘
أاشص -غ -ال ع -م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق واألرصص-ف-ة،
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ت-وف Òاإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
يفتقر إاليها ا◊ي .هذا ويطالب السصكان من
السص -ل -ط -ات ضص-رورة ال-ت-دخ-ل وتسص-وي-ة مشص-ك-ل
العقار ‘ هذه القرية ،حيث أان جل السصاكنة
يحوزون على أاوراق ملكية عرفية.

ويسصجل ا◊ي حسصبهم غياب العديد من
اŸرافق الضصرورية على غرار مركز بريدي
وعيادة متعددة اÿدمات ،ومن أاجل تدارك
النقصص اŸسصجل ‘ التغطية الصصحية ،يطالب
سص -ك -ان اŸن -ط -ق -ة بضص -رورة ت -دع -ي-م-ه-ا ب-ه-ذا
اŸرفق الهام.
ي -ج -در اإلشص -ارة إا ¤أان ا◊ي ي -ت -وّف-ر ع-ل-ى
قاعة عÓج غ Òأاّنه يعرف وضصعية مÎدية،
فضص Óعن غياب اŸرافق الرياضصية والشصبانية
والثقافية ،كما أان القرية بحاجة إا ¤ابتدائية
ثانية ألن البتدائية الوحيدة بها عاجزة عن
اسصتيعاب كل التÓميذ من اأبناء اŸنطقة.
ويطالب من جهة أاخرى شصباب اŸنطقة
فتح –قيق فيما أاسصموه إاقصصاءهم اŸتعّمد
م -ن ع -روضص ال -ع -م -ل ،وفضص  Ó-ع -ن ذلك دع-م
تسصويق منتجات اŸاكثات بالبيت وا◊رفيÚ
وا◊رف -ي -ات ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ،وك -ذا إان-ع-اشص
التنمية الفÓحية ‘ ا◊ي ،وفتح –قيق ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -وزي -ع ال -ق -ط -ع األرضص -ي -ة ب -ا◊ي،
واإلل- -ت- -ف- -ات إا ¤مشص -اك -ل ال -ف Ó-ح ‘ Úه -ذه
اŸنطقة الفÓحية وتدعيم الراغب ‘ Úشصغل
خطوط النقل اŸؤودية من وإا ¤القرية من
أاج-ل ت-غ-ط-ي-ة وت-ع-زي-ز ح-رك-ي-ة ال-ت-ن-قل اليومي

للسصكان ،الذين أاكدوا ‘ عدة مرات أان األمر
أاضص- -ح- -ى ل ي- -ط -اق بسص -بب ال -ن -قصص ال -واضص -ح
ل -وسص-ائ-ل ال-ن-ق-ل ،ح-يث تسصّ-ج-ل ال-ق-ري-ة غ-ي-اب-ا
للطرق اŸعبّدة ،والتي تتسصّبب هي األخرى ‘
ت -ع -زي -ز ال -ن -قصص ال -ك-ب ÒاŸسص-ج-ل ‘ وسص-ائ-ل
النقل ،األمر الذي يسصاهم ‘ تكريسص عزلة
ال- -ق -ري -ة ع -ن اŸن -اط -ق اÛاورة وع -اصص -م -ة
الولية.
Œدر اإلشصارة إا ¤أانّ منطقة بور الهيشصة
إا ¤جانب مناطق أاخرى من ب Úنقاط الظل
‘ ورقلة حسصب الوصصف الذي أاطلق عليها
مؤوخرا ،والتي ظلت لسصنوات خارج حسصابات
ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ف-ع-ل اف-ت-ق-ار اŸن-ط-ق-ة ل-ل-عديد من
اŸت- -ط- -ل- -ب- -ات األسص- -اسص- -ي -ة ل -ت -حسص Úاإلط -ار
اŸعيشصي للمواطن Úالقاطن Úبهذه اŸناطق.
وقد قام مؤوخرا وا‹ الولية ،بوبكر بوسصتة،
‘ إاطار الزيارات اŸيدانية Ÿعاينة مناطق
ال- -ظ- -ل ب- -ب- -ل -دي -ة ورق -ل -ة ،ب -زي -ارة اŸشص -اري -ع
ا›ÈŸة ب- -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ،واسص -ت -م -ع ع -ل -ى
هامشص الزيارة ÷ملة من إانشصغالت السصكان
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-الصص-رف الصص-ح-ي ،ضص-ع-ف ال-ت-ي-ار
الكهربائي ،تذبذب التزود باŸياه وكذا التهيئة
ا◊ضصرية للحي.
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اÿب Òخفاشص يقÎح خطط إانتعاشص لتجاوز الظرف

اŸؤوسشسش ـ ـات ملزمة بنظ ـ ـام مـ ـ ـÓئم إلدارة أاعمـ ـ ـ ـال
لقتصسادية ملزمة ‘ الظرف ا◊سساسص الراهن،
كشسف كمال خفاشص ،اÿب Òالقتصسادي ‘ ،تصسريح خصّص به «الشسعب» ،أان اŸؤوسسسسات ا إ
بإانشساء نظام إادارة أاعمال رقمي ‘ ،ظل وجود تأاخر كب Òفيما يخصّص اسستعمال التكنولوجيات ا◊ديثة ،خاصسة ما تعلق بالتواصسل بÚ
العمال واŸؤوسسسسة والزبائن ،وظهر ذلك جليا ،خÓل فÎة ا◊جر الصسحي .ومن ا◊لول التي اقÎحها اÿب ،Òتبني نظام جديد لتوسسيع
النسسيج القتصسادي ،يشسمل ﬂتلف القطاعات ،من بينها الفÓحة والصسناعة الغذائية ،وكذا الصسناعة البÎوكيماوية واÿدمات
والتقنيات الرقمية.
فضسيلة بودريشص
قال اÿب Òخفاشس أان األزمة الصصحية ،أاسصفرت عن
تأاثÒات عديدة طالت القتصصاد الوطني ،وخاصصة ما
تعلق بتضصرر اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة ،بسصبب
تعليق النشصاط القتصصادي بفعل ا◊ظر ا÷زئي والكلي
الذي طبق ،خÓل ثÓثة أاشصهر كاملة ،وأافضصى كل ذلك
إا ¤إاقدام مؤوسصسصات إاقتصصادية على تسصريح كلي وجزئي
‡ا أادى إا ¤إاحالة بعضصهم على البطالة خاصصة
لعمالهاّ ،
‘ ق -ط -اع ال -ب -ن -اء وال -ت-ج-ارة و‘ ع-دة نشص-اط-ات أاخ-رى
موازية وغ Òرسصمية.
ومن ب Úآاثار أازمة كورونا ،ذكر اÿب Òتضصرر كل من
العرضس والطلب ،وانخفاضس رقم أاعمال اŸؤوسصسصات من
 25إا 100 ¤باŸائة ،بينما بعضس اŸؤوسصسصات كان التأاثÒ
على وضصعها النقدي كبÒا ،ألن أاداء اŸؤوسصسصات كان
متوقفا .علما أانه بعد ا◊جر الصصحي ،قررت ا◊كومة
اسصتئناف النشصاط تدريجيا ،لكن مع حث اŸؤوسصسصات
Óخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ارﬂ ،ت-ل-ف نصص-ائ-ح ال-وق-اي-ة داخ-ل
ل -أ
وخ - -ارج اŸؤوسصسص - -ة ،ع - -ل - -ى خ - -ل - -ف- -ي- -ة أان اŸؤوسصسص- -ات
القتصصادية عانت كثÒا ،غ Òأانه ينبغي وضصع آاليات
Ÿواصصلة عملها ،ولتجاوز الظرفÁ ،كن للمؤوسصسصة أان
تنشصئ نظام إادارة أاعمال مÓئم ،وتكوين إاطارات فيما
ي -خصس ت -ق -ن -ي -ات تسص -ي ÒفÎة األزم-ة ،م-ع إانشص-اء خ-ط-ة
إلنعاشس األعمال.
وسص -ت -ت Ó-شص -ى آاث -ار األزم -ة الصص -ح -ي -ة دون شصك ،بشص-ك-ل
تدريجي ،إا ¤غاية زوال الوباء “اما ،لذلك يجب على

آاخر رقــم

أاسشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار النفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق  43دولرا
ارتفعت أاسسعار عقود خام برنت تسسليم شسهر
أاوت اŸقبل ،أامسص ،بنسسبة  1.9باŸائة لتتداول
عند  43.6دولرا للÈميل .كما ارتفعت أاسسعار
لمريكي)
خام غرب تكسساسص الوسسيط ( WTIا أ
تسسليم شسهر أاوت ،بنحو  0.9باŸائة ليتداول
عند  41دولرا للÈميل.
و‘ ه -ذا اإلط -ار ،أاك -دت م -ن -ظ -م -ة ال-دول اŸصص-درة
ل -ل -بÎول (أاوبك) أان ت -أاث Òج -ائ -ح -ة ك -ورون -ا واسص -ع ‘
القتصصاد العاŸي وسصوق النفط خاصصة ‘ اŸنطقة
اآلسصيوية ،مشصÒة إا ¤أان «أاوبك» وشصركاءها لعبوا دورا
اسصتباقيا ورائدا ‘ تعزيز إاعادة التوازن إا ¤سصوق
النفط العاŸية ‘ أاعقاب اندلع ا÷ائحة وسصتظل
“ارسس هذا الدور الرئيسس.
وذكر التقرير أان أازمة الوباء أاظهرت أايضصا أاهمية
وقيمة تعزيز التعاون وا◊وار ب ÚاŸنتج Úبقيادة
«أاوبك» ،والتحالفات الرئيسصة ‘ العا ⁄مثل ›موعة
العشصرين ،مشصÒا إا ¤أان دول «أاوبك  »+تعهدت بخفضس
إامدادات النفط بشصكل ل مثيل له وفق جدول زمني
طويل Áتد حتى أافريل .2022

اŸؤوسصسص -ات ع -دم ان -ت -ظ -ار ال -دق -ي -ق-ة األخÒة ،لت-خ-اذ
إاج -راءات ف -ي-م-ا ي-خصس اسص-ت-ئ-ن-اف إان-ع-اشس األداء خÓ-ل
وبعد األزمة ،وتهيئة ﬁيط مÓئم داخل اŸؤوسصسصة،
خاصصة عن طريق توف Òوسصائل عديدة إل‚از هذه
اÿطة ،وÁكن أان تكون اÿطة إاجبارية لكل مؤوسصسصة
اقتصصادية ،حيث –توي على رؤوى واسصÎاتيجيات أاخرى
مثل التصصال والتدريب ونظام حماية البيانات ونظام
إادارة ل-ل-ج-انب ال-ل-وجسص-ت-ي-ك-ي ل-ل-م-ؤوسصسصات ،فيما يخصس
النقل والتخزين.

أاسسواق عاŸية
ارتفع ﬂزون الغاز العاŸي ‘ ظل تعاف
بطيء للطلب على الغاز الطبيعي اŸسسال،
وﬂاوف من موجة ثانية لتفشسي فÒوسص
كورونا ،ما يعزز مÈرات توخي ا◊ذر
ب ي ن م ا ت ع و د ع ج ل ة ا ل ق ت ص س ا د اإ  ¤ا ل ع م ل .
ق ا ل ت م ص ص ا د ر  Œا ر ي ة و م  Óح ي ة « اإ ن ع ش ص ر ا ت م ن
ناقÓت الغاز اŸسصال متوقفة عن العمل ،بسصبب
امتÓء صصهاريج تخزين الغاز ‘ دول مثل اليابان
و ك و ر ي ا ا ÷ ن و ب ي ة و ‘ اأ و ر و ب ا » .
وقالت ربيكا تشصيا ،اÙللة لدى «كبلر» للبيانات،
« اإ ن ه ن ا ك  2 7ن ا ق ل ة غ ا ز م س ص ا ل ع ا ئ م ة  ،ث م ا ن م ن ه ا
وجهتها اليابان» .وتصصنف «كبلر» الناقلة عائمة

لرجنتــــــ Úتعلن
ا أ
“ديد اŸفاوضســــات

تراجـ ـ ـع طفي ـ ـف ‘ النشش ـ ـاط التج ـ ـاري
سسجل ميناء وهران تراجعا طفيفا ‘
نشساطه التجاري بنسسبة 06ر 1باŸائة
خÓل السسداسسي الأول من السسنة
ا÷ارية على الرغم من تقليصص عدد
عماله اإ ¤حوا‹ النصسف ‘ اإطار
التداب ÒاŸتعلقة Ãكافحة تفشسي
جائحة كورونا.

وق -د ب -ل -غ ح -ج -م ال -واردات والصص -ادرات خÓ-ل
السص - -ت - -ة اأشص - -ه - -ر الأو ¤م - -ن السص - -ن- -ة ا÷اري- -ة
 4 . 890 . 734طن مقابل  4 . 943 . 070طن خÓل
نفسس الفÎة من سصنة  2019اأي بانخفاضس قدره
 52.336طن ،حسصب خلية التصصال Ÿوؤسصسصة
ميناء وهران .وسصجل جانب السصتÒاد زيادة
بنسصبة  17ر 3باŸائة حيث بلغ  4 . 695 . 517طن
من البضصائع خÓل السصداسصي الأول من السصنة
ا÷اري -ة م -ق-اب-ل  4.55.193ط -ن خ Ó-ل ن -فسس
الفÎة من السصنة اŸاضصية.
وشص- -م -لت ال -واردات ا◊ب -وب واأغ -ذي -ة الأن -ع -ام
وال -زي -وت ال -ن -ب -ات -ي -ة واÿشصب والسص -ك -ر ال -ب-ن-ي
وغÒها ،وفق نفسس اŸصصدر .وشصهد اسصتÒاد
ا◊بوب ارتفاعا بنسصبة حوا‹  7باŸائة حيث
ان -ت-ق-ل م-ن  1.473.606ط -ن خÓ-ل السص-داسص-ي
الأول من السصنة اŸاضصية اإ 1.575.964 ¤طن
خ Ó-ل ن -فسس ال -فÎة م -ن السص -ن-ة ا÷اري-ة .وم-ن

ج -ه -ت-ه-ا ارت-ف-عت ال-واردات م-ن اأغ-ذي-ة الأن-ع-ام
ب-نسص-ب-ة ت-ف-وق  198ب -اŸائ -ة ح -يث ” اسص -تÒاد
 630.803ط - -ن م - -ق- -اب- -ل  ،211.294ح - -سص- -ب
اإحصصاءات اŸوؤسصسصة اŸينائية .وعلى العكسس
م -ن ذلك ،ان -خ -فضصت الصص -ادرات ان -طÓ-ق-ا م-ن
ميناء وهران بنسصبة تفوق  50باŸائة حيث بلغت
 195.217طن خÓل السصداسصي الأول من السصنة
ا÷ارية مقابل
 391.877ط- -ن خ Ó-ل ن -فسس ال -فÎة م -ن سص -ن -ة
 .2019وت -تشص -ك -ل الصص -ادرات م -ن م -واد صص -ل -ب -ة
واأخرى سصائلة على غرار الأسصمنت واŸنتجات
ا◊ديدية والزيوت اŸسصتعملة وغÒها .وعرف
نشصاط ا◊اويات خÓل السصتة اأشصهر اŸاضصية
شص -ح -ن وت-ف-ري-غ زه-اء  811األ-ف ح-اوي-ة م-ق-ابل
حوا‹  859األف حاوية خÓل نفسس الفÎة من
السصنة اŸاضصية .وكانت موؤسصسصة ميناء وهران
قد قامت ‘ اإطار التداب Òالوقائية من جائحة
كورونا بتقليصس  45باŸائة من تعداد العمال
البالغ اأزيد من  ،2.340غ Òاأن التقليصس اأقتصصر
ع -ل -ى اŸسص -ت-خ-دم Úالإداري Úواأع-وان ال-دع-م،
و” الإبقاء على كل العمال باŸصصالح التقنية
واŸكلف Úبالأمن الداخلي وكل من لهم عÓقة
ب -نشص -اط -ات الشص -ح -ن وال -ت -ف-ري-غ ح-ت-ى ل ت-ت-اأث-ر
ا◊ركة التجارية للموؤسصسصة اŸينائية.

@ فضسيلة بودريشص

الŒاه الصشحيح

ب -ع -د اسص -ت -م -رار ت-داع-ي-ات فÒوسس ك-ورون-ا ع-ل-ى األسص-واق
وال-ن-م-و الق-تصص-ادي ،م-ن األول-وي-ات ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-ع-ج-ي-ل
بتكريسصها ‘ اŸرحلة الراهنة ،اإلسصراع بامتصصاصس سصوق
العملة اŸوازية بآاليات تنظيمية ونصصوصس تشصريعية صصارمة،
تفضصي إا ¤إاصصÓح جذري وناجع للبيئة القتصصادية ،حيث
يكون مبنيا على نظرة بعيدة اŸدى تعمق من مسصتويات
الشصفافية ،وŒسصد القطيعة مع األسصاليب الرŒالية‘ ،
وقت اإلرادة القوية قائمة لقطع أاشصواط أابعد ‘ مسصار
اسص -ت -ئصص -ال شص -أاف -ة ال -فسص -اد وأاخ -ل -ق -ة ا◊ي -اة الج -ت-م-اع-ي-ة
والقتصصادية.
سصوق العملة اŸوازية واقع سصلبي مفروضس جراء تراكمات
األوضصاع الصصعبة السصابقة ،لكنه مازال يسصتقطب الزبائن من
باعة ومشصÎين وتتدوال ‘ نطاقه أاموال معتÈة ‘ ،وقت
ي -ح-ت-اج ف-ي-ه الق-تصص-اد و–دي-ات السص-ت-ث-م-ار الن-خ-راط ‘
مسص -اع وج-ه-ود رسص-م-ي-ة ،وه-ذا م-ا ي-ف-رضص-ه ال-ت-وج-ه ا÷دي-د
لتجاوز التبعية العضصوية للمحروقاتÃ ،ا يسصمح بتنويع قوي
وسصريع للنشصاطات القتصصادية ،وألن سصوق العملة اŸوازي،
النقطة السصوداء اŸنّفرة واŸثبّطة للعزائم والقوى ا◊ية
اŸعول عليها ‘ اإلقÓع التنموي الذي يجب أان ينطلق
بصصورة فعلية ‘ خضصم Œسصيد إاجراء رفع ا◊جر الصصحي.
ل يعقل أانه أامام الرهانات الكÈى للتنمية ،مازالت سصوق
العملة اŸوازية ،تنشصط باسصتقÓلية وبشصكل علني من دون
قيد أاو ردع ،و–ّول أارباحها ألشصخاصس أاو ›موعات معينة
دون أان تسص -ت -ف -ي -د ال -ب -ن-وك ‘ ،ظ-ل صص-ع-وب-ة –ريك نشص-اط
شصبابيك الصصرف التي يعد وجودها بعيد اŸنال بالنسصبة
للجزائري ،Úألنه ل Áكن ا◊ديث عن حركة سصياحية وجذب
للسصياح من دون –ضص Òأاسصاسصيات البنية التحتية من هياكل
اسصتقبال وإاطعام وكذلك مكاتب صصرف العملة ،والتي تنشصط
‘ إاطار القانون وتسصتفيد بقوة القانون من هامشس ربح
ﬁدد ،وت- -دف -ع الضص -رائب وتسص -اه -م ‘ ت -دف -ق ال -ع -م -ل -ة ‘
اŒاهها الصصحيح والطبيعي ،لتكون عنصصرا من اŸعادلة.

ارتفـ ـ ـ ـاع ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـزون الغـ ـ ـ ـ ـ ـاز العاŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
اإ ذ ا م ك ث ت ‘ ا  Ÿي ا ه لأ ك  Ìم ن خ م س ص ة اأ ي ا م .
و  Áر ا ل -ط -ل ب ع -ل -ى ا ل -غ -ا ز ‘ ا ل -ي -ا ب -ا ن  ،ا  Ÿس ص -ت -و ر د
الكب Òللغاز اŸسصال ،بحالة من الضصعف بسصبب
مرضس كوفيد  19 -الناجم عن فÒوسس كورونا
ا  Ÿس ص -ت -ج -د  ،ح -ي ث اأ ج  Èا ل -ف -ن -ا د ق و ا  Ÿط -ا ع -م ع -ل -ى
ا لإ غ  Ó-ق و ا  Ÿص ص -ا ن -ع ع -ل -ى ت -ع -ل -ي -ق ع -م -ل -ي -ا ت -ه -ا .
وتراجعت مبيعات الغاز ‘ الشصريحة التجارية 50
باŸائة ‘ ماي عنها قبل عام ‘ ،ح Úانخفضصت
م -ب -ي -ع -ا ت ا ل -غ -ا ز ل -ل ش ص -ر ي -ح -ة ا ل ص ص -ن ا ع ي ة ب  2 0 Úو 3 0
باŸائة.
و س ص -ج -ل ت اأ ح -ج -ا م و ا ر د ا ت ا ل -ي -ا ب -ا ن ا ل ش ص -ه -ر ي -ة م -ن
ا ل غ ا ز ا  Ÿس ص ا ل اأ د ن ى م س ص ت و ي ا ت ه ا ‘ ع ش ص ر ة اأ ع و ا م ‘

ش ص ه ر م ا ي  ،ب ع د اأ ن ا س ص ت م ر ت لأ و ا خ ر ا ل ش ص ه ر ح ا ل ة
ا ل ط و ا ر ئ ا ل ت ي اأ ع ل ن ت ه ا ا ل د و ل ة اأ و ا ئ ل اأ ف ر ي ل .
و اأ ر ج اأ ت م وؤ س ص س ص ة ك و ر ي ا ل ل غ ا ز  ،اأ ك  Èم س ص ت و ر د ل ل غ ا ز
اŸسصال ‘ كوريا ا÷نوبية ،عدة شصحنات حتى
اأ و ا خ ر ا ل ع ا م ‘ ظ ل م س ص ت و ي ا ت  ﬂز و ن م ر ت ف ع ة .
و ‘ ا ل ص ص  ، Úث ا  Êاأ ك  Èم س ص ت و ر د ل ل غ ا ز ا  Ÿس ص ا ل ‘
ا ل - -ع - -ا  ، ⁄ا م - -ت Ó- -أ  ﬂز و ن ا ل - -غ - -ا ز اأ ي ض ص - -ا  ،و ف - -ق - -ا
 Ÿص ص -د ر ي -ن  ،اإ ذ ت -و ا ج -ه ا ل -ع -ا ص ص -م -ة ح -ا ل ت اإ ص ص -ا ب -ة
جديدة بالفÒوسس ‘ ح Úفرضصت الهند قيودا
ع -ل -ى ا ل -و ا ر د ا ت اأ ث -ن -ا ء ف  Îة ا ل -ر ي -ا ح ا  Ÿو س ص -م -ي -ة .
و ب - -ل - -غ ت  ﬂز و ن -ا ت ا ل -غ -ا ز ا لأ و ر و ب -ي -ة م س ص -ت -و ي -ا ت
ق ي ا س ص ي ة ه ي ا لأ خ ر ى ‘ اأ ع ق ا ب ط ق س س د ا ف ئ .

إاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة هيكل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون إا ¤نهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أاوت

اأعلن الرئيسص الأرجنتيني ،األÈتو
فÒنانديز ،اأن حكومته سستقدم «عرضسا
جديدا» لدائنيها للتوصسل اإ ¤اتفاق يسسمح
باإعادة هيكلة ديون بقيمة  66مليار دولر،
و“ديد اŸفاوضسات حتى نهاية شسهر اأوت
اŸقبل .
وق- -ال فÒن- -ان- -دي- -ز ‘ ،تصص -ري -ح لإح -دى اÙط -ات
الإذاع- -ي- -ة ،اإن «ال- -ع -رضس ا÷دي -د سص -ي -ع -ل -ن ع -ن -ه ‘

ميناء وهران

ا÷دير باإلشصارة ،ما قامت به ا◊كومة بوضصع آاليات
لدعم اŸؤوسصسصة القتصصادية ،ولكن من الضصروري توفÒ
آال - -ي - -ات أاخ - -رى ل - -ل- -دع- -م ،خÓ- -ل األزم- -ةŸ ،سص- -اع- -دة
اŸؤوسصسصات والعمال ع Èالتحكم ‘ تسصي Òاألزمة وعودة
النشصاط بشصكل تدريجي وصصحيح.
ومن ا◊لول التي أاثارها اÿب Òخفاشس لتجاوز الوضصعية
القتصصادية الصصعبة ،إارسصاء نظام جديد لتوسصيع النسصيج
القتصصادي ،بحيث يشصمل ﬂتلف القطاعات ،من بينها
ال-فÓ-ح-ة والصص-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة والصصناعة البÎوكيماوية
واÿدمات وتقنيات رقمية ،و–رير القتصصاد الوطني
من التبعية لقطاع اÙروقات ،التي انهارت أاسصعارها
خÓل األزمة الصصحية ،لذا أاثرت على مداخيل البÓد من
ال -ع -م -ل -ة الصص -ع -ب-ة .و–دث خ-ف-اشس ‘ خ-ارط-ة ح-ل-ول-ه
اŸقÎح- -ة ع- -ن أاه- -م- -ي- -ة أاخ- -ذ الح -ت -ي -اط -ات ،ووضص -ع
إاسصÎات-ي-ج-ي-ة دق-ي-ق-ة بشص-ك-ل سص-ري-ع ،واسص-ت-غÓ-ل ﬂتلف
اŸوارد ،سصواء كانت بشصرية أاو طبيعية إلنقاذ القتصصاد
ال -وط -ن -ي ،والسص Òن -ح -و ك -ب -ح ال -واردات وإاع -ادة ال -ث -ق-ة
للمؤوسصسصات.
وي -رى خ -ف -اشس أان إاق -ام -ة ال -ن -ظ -ام ا÷دي -د لÓ-ق-تصص-اد
الوطني ،يحتاج إا ¤وضصع مناخ أاعمال جذاب ،ومع إاعادة
النظر فيما يخصس “ويل اŸؤوسصسصات وإاصصÓح منظومة
ال-ب-ن-وك وال-ع-ق-ار الصص-ن-اع-ي وت-ط-ه Òمناطق النشصاطات
الق- -تصص -ادي -ة ،ب -ه -دف “ك ÚاŸؤوسصسص -ات اŸت -وسص -ط -ة
والصص -غÒة م -ن ت -وسص -ي-ع نشص-اط-ه-ا ،ومضص-اع-ف-ة إان-ت-اج-ه-ا
والنفتاح على اسصتثمارات جديدة Ÿسصتثمرين ﬁليÚ
وأاجانب.

العدد
18297

11

السصاعات اŸقبلة وسصيكون مفتوحا حتى نهاية شصهر
اأوت .اإننا نبذل جهدا هائ.»Ó
وسصبق اأن مددت اŸفاوضصات التي انطلقت ‘ 20
اأبريل اŸاضصي عدة مرات ،وكان مقررا اأن تنتهي ‘
 24جويلية ،لكن ا◊كومة قررت “ديدها حتى 28
اأوت للتوصصل اإ ¤اتفاق .وتتناول اŸفاوضصات سصندات
ت- -ع -ود اإ 2005 ¤و 2010ن -ت -جت ع-ن اإع-ادة ج-دول-ة
سصابقة ،اإضصافة اإ ¤سصندات مالية جديدة صصدرت

بورصسات دولية

اع -ت -ب -ارا م -ن  .2016وق- - -دم اأول ع- - -رضس ‘ م- - -اي- - -و
اŸاضصي ،لكن رفضصه اأغلب الدائن ،Úونصس على مهلة
دفع لثÓثة اأعوام وخفضس  62باŸائة من الفوائد
و 5 , 4باŸائة من اأصصل الدين .وتاأخرت الأرجنتÚ
عن الدفع منذ  22مايو ،وكان عليها اأن تدفع ‘ ذلك
التاريخ فوائد بقيمة  500مليون دولر على ثÓثة
اإصصدارات من السصندات يجري التفاوضس حولها .لكن
التفاوضس متواصصل رغم ذلك.

انتعـ ـ ـاشش األسشه ـ ـم األمريكيـ ـ ـة والياباني ـ ـ ـة

ارتفعت موؤشسرات الأسسهم الأمريكية
الرئيسسة ،وسسجل «ناسسداك» ذروة
قياسسية ،اإذ اأظهرت البيانات اأن
القتصساد الأمريكي وجد الوظائف
بوتÒة قياسسية ‘ شسهر جوان ،ما
عزز الآمال حيال انتعاشص اقتصسادي
عقب ا÷ائحة.
ارتفع موؤشصر داو جونز الصصناعي 201.48
نقطة Ãا يعادل  0.78باŸائة ليصصل اإ¤
 25936.45ن-ق-ط-ة ،وزاد م-وؤشص-ر سص-ت-ان-درد
اآند بورز Ã 500قدار  27.78نقطة اأو 0.89
باŸائة ،مسصج 3143 . 64 Óنقطة ،وتقدم
موؤشصر ناسصداك اÛمع  114.04نقطة اأو
 1.12باŸائة اإ 10268.67 ¤نقطة.
ارتفعت الأسصهم اليابانية ،اأمسس ،اإذ دعمت
م -وؤشص -رات ان -ت -ع -اشس اق -تصص -ادي ‘ الصصÚ
شصركات الشصحن البحري واإنتاج الصصلب‘ ،
ح Úرجحت كفة اإمكانية تبني مزيد من
سص-ي-اسص-ات ال-دع-م Ÿواصص-ل-ة ال-ت-ع-ا‘ ،اأمام
ال -ق -ل -ق اإزاء تصص -اع -د الإصص-اب-ات ب-فÒوسس
ك -ورون -ا ‘ ب -عضس ال -ولي -ات الأم -ري -ك -ي -ة.
وصص- -ع -د اŸوؤشص -ر ن -ي -ك -ي ال -ق -ي -اسص -ي 1.83
ب - -اŸائ- -ة اإ 22714.44 ¤ن-ق-ط-ة ،ليسصجل

اأعلى مسصتوى اإغÓق له منذ العاشصر من
ج -وان .وت -ق -دم اŸوؤشص -ر ت -وب -كسس الأوسص -ع
نطاقا  1.06باŸائة اإ 1577.15 ¤نقطة.
توقع السصÎاتيجيون ‘ سصيتي اأن تراوح
الأسصهم العاŸية مكانها Ÿدة عام واأوصصوا
ب-ح-ي-ازة ﬁف-ظ-ة اسص-ت-ث-م-اري-ة م-ن الأسص-هم
الآمنة نسصبيا اتقاء لتبعات جائحة فÒوسس
كورونا اŸسصتجد .واأوصصى خÈاء الأسصهم
‘ سص -ي -ت -ي ال -ع -مÓ-ء ب-ت-ح-اشص-ي اıاط-رة
ب-الح-ت-ف-اظ ب-الأسص-ه-م الأم-ري-ك-ي-ة ،واأسصهم
شص- -رك- -ات ال- -رع -اي -ة الصص -ح -ي -ة وا◊د م -ن
ان- -كشص- -اف- -ه- -م ع- -ل- -ى اأسص- -ه- -م ال -ب -ن -وك ،اإذ
سص -تسص -ت -غ -رق الأرب -اح وق -ت -ا ع -ل -ى الأرج -ح

لتتعافى من تداعيات ا÷ائحة.
وقالوا ‘ مذكرة« :على الأرجح سصيلغي
داف -ع الصص -ع-ود م-ن سص-ي-اسص-ات ت-يسص Òك-م-ي
ع -اŸي -ة ب -ل -غت  6ت -ري -ل-ي-ون-ات دولر اأث-ر
ضص -غ -وط ال -ه-ب-وط ال-ن-اج-م-ة ع-ن اإج-راءات
الإغÓ- - -ق ال- - -ع - -ام» .وتسص - -ب - -بت ال - -ق - -ي - -ود
والإجراءات التي ُفرضصت لحتواء انتشصار
الفÒوسس ‘ ،اإ◊اق ضصرر بالغ بالأنشصطة
القتصصادية وبالطلب على الأصصول عالية
اıاطر خÓل الأشصهر اŸاضصية ،لكن هذا
الأث -ر ع -ادل -ه اإ ¤ح -د م -ا ع -م-ل-ي-ات شص-راء
ضصخمة لÓأصصول نفذتها البنوك اŸركزية
‡ا عزز الثقة.

‰و مبيعات «نيسشـ ـان» بنسشبة ٪ 4.5

ق -الت شس -رك -ة صس -ن -اع -ة السس -ي -ارات ال -ي-اب-ان-ي-ة ن-يسس-ان م-وت-ور ،اأمسص ،اإن
مبيعاتها ‘ الصس‰ Úت  ‘ 4 . 5اŸائة ‘ يونيو مقارنة مع نفسص الشسهر قبل
عام اإ 136 ¤األفا و 929سسيارة ،اإذ تتعافى اأك Èسسوق ‘ العا ⁄للسسيارات
من فÒوسص كورونا ببطء.
وسصوق السصيارات الصصينية ،الأك ‘ Èالعا ،⁄اإحدى ﬁاور تركيز نيسصان ‘ الوقت
الذي تكابد فيه الشصركة اŸتعÌة لإصصÓح مشصكÓت ناجمة عن مسصعى قوي للتوسصع
قاده رئيسصها اŸعزول كارلوسس غصصن.

á°VÉjQ

ألثÓثاء  07جويلية  2020م ألموأفق لـ  16ذي ألقعدة  1441هـ

أاكد أان ﬁاربة الفسصاد لن يقتصصر على كرة القدم

خالدي :أسستئناف أŸنافسسات ألرياضسية مرتبط بقرأر من أللجنة ألعلمية
كشصف وزير الشصباب
والرياضصة ،أامسس ،أان قرار
عودة البطولة من عدمها
ليسس مرتبطا به فقط ولكن
قرار اللجنة العلمية هو
لمر
الفيصصل ‘ –ديد هذا ا أ
بحكم أان توقيف البطولة
لسصباب صصحية بعد
كان أ
تفشصي فÒوسس كورونا.

قرأرأ شضخصضيا““.

““أثبتن ـ ـا أن ألدول ـ ـة عازم ـة
عل ـ ـ ـى ﬁاربـ ـ ـة ألفسس ـ ـ ـاد ““

عمار حميسصي

 ⁄يفوت خالدي ألفرصضة ليؤوكد
خÓل حوأر لدى نزوله ضضيفا على
أإلذأعة ألوطنية أأمسس أأن ﬁاربة
أل -فسض -اد م -ن أأه -م أأول-وي-ات-ه ع-ل-ى
رأأسس وزأرة ألشضباب وألرياضضة ‘
ظل سضوء ألتسضي Òألذي تعا Êمنه
ألعديد من ألهيئات ألرياضضية.
أأك- -د سض- -ي- -د ع -ل -ي خ -ال -دي وزي -ر
ألشضباب وألرياضضة أأنه سضيحارب
أل -فسض -اد ‘ ﬂت -ل -ف أل -ري-اضض-ات
وليسس ‘ كرة ألقدم فقط وقال
خ - - -ال- - -دي ‘ ه- - -ذأ أÿصض- - -وصس
““ب -ط-ب-ي-ع-ة أ◊ال Áك-ن-ن-ا ﬁارب-ة
ألفسضاد ‘ كرة ألقدم و‘ ﬂتلف
أل- -ري -اضض -ات أألخ -رى خ -اصض -ة أأن
ت -رق -ي -ة أل-ري-اضض-ة ت-ب-دأأ Ãح-ارب-ة
أل -فسض -اد وي-جب ع-ل-ي-ن-ا أأن ن-ع-رف
أأخÓقيات ألرياضضة قبل أأي شضيء
وب -ع -ده-ا ع-ل-ي-ن-ا أأن ن-ب-دأأ ﬁارب-ة
ألفسضاد““.

““نتوأصسل يوميا مع ﬂلو‘ ““
–دث سض -ي -د ع -ل -ي خ -ال -دي ع -ن
قضض -ي-ة أل-ب-ط-ل أألوŸب-ي ﬂل-و‘

أألخÒة سض -ت-ع-ود ل-ل-ج-ن-ة أل-ع-ل-م-ي-ة
أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرة ألصض-ح-ة ول-ل-وزأرة
أألو ¤ل- -ه- -ذأ ل Áك- -ن- -ن -ي أ÷زم
باسضتئناف أŸنافسضة من عدمها
أألمر ليسس بيدنا وصضحة ألشضعب
أأو ¤من ألتفك ‘ Òعودة ألبطولة
من عدمها““.

حيث قال ““إأتصضلت به منذ  4أأو 5
أأيام وأأتفهم رغبته ‘ ألعودة إأ¤
أ÷زأئر وهو يتوأجد ‘ ظروف
جيدة كما أأن لديه منحته ألتي
تصضله باسضتمرأر وأأنفي أأننا تخلينا
عن رياضضيينا حيث كل ما قيل ‘
ه- - -ذأ أألم - -ر ل أأسض - -اسس ل - -ه م - -ن
ألصض - - -ح- - -ة م- - -ن غ ÒأŸع- - -ق- - -ول
وأل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي أأن ن- -ت- -خ- -ل- -ى ع -ن
رياضضيينا““.

““أسس ـأالوأ زطشس ـي ح ـول رغبت ـ ـه
‘ ألÎشس ـ ـح مـ ـ ـن عدمهـ ـ ـ ـ ـا ““

أأك- - -د خ- - -ال- - -دي أأن ق - -رأر ع - -ودة
أل-ب-ط-ول-ة ل-يسس م-رت-ب-ط-ا ب-ه فقط
وهناك أأطرأف أأخرى لها كلمتها
‘ هذأ أألمر حيث قال ““ألرياضضة
أ÷ماعية معقدة نوعا ما بسضبب
ألÈوت- -وك -ول ألصض -ح -ي وأل -ك -ل -م -ة

رفضس سضيد علي خالدي ألتعليق
ع-ل-ى إأم-ك-ان-ي-ة ت-رشض-ح خ Òأل-دين
زطشض - -ي م - -ن ع - -دم- -ه ل- -رئ- -اسض- -ة
““ألفاف““ لعهدة ثانية وقال خالدي
Óذأعة ألوطنية ““ هذأ
‘ تصضريح ل إ
ألسض -ؤوأل ل-يسس م-وج-ه-ا ‹ ع-ل-ي-ك-م
بسضؤوأل ألسضيد زطشضي حول هذأ
أألمر حول رغبته ‘ ألÎشضح من
عدمها خاصضة أأن هذأ أألمر يبقى

““’ أملك ألقرأر لوحدي فيما
يخ ـ ـ ـ ـ ـصس ألبطولـ ـ ـ ـ ـة ““

أأك- -د سض- -ي- -د ع -ل -ي خ -ال -دي وزي -ر
ألشض -ب -اب وأل -ري-اضض-ة أأن-ه ك-ان م-ن
ألوأجب على وزأرته ألتدخل ‘
قضض- -ي -ة أل -ت Ó-عب ‘ أŸب -اري -ات
خاصضة بعدما وصضل أألمر إأ ¤حد
تسض -ريب م -ك -اŸات ه -ات -ف -ي -ة بÚ
بعضس أألطرأف وقال ““ كان يجب
أأن ن -ت -دخ -ل ‘ قضض -ي -ة أل -تÓ-عب
ب -اŸب -اري -ات ول -ه -ذأ ق -م-ن-ا ب-رف-ع
قضض -ي -ة ح -ول ه-ذأ وك-ن-ا ن-ري-د أأن
نثبت أأن ألدولة سضتحارب ألفسضاد
بشضتى أأنوأعه بعد أأن كان أألمر
يقتصضر ‘ ألسضابق على قطاعات
معينة إأل أأن أألمر أمتد للرياضضة
أأيضضا ““ .
و ذهب خ- -ال- -دي أأب- -ع- -د م -ن ذلك
حيث قال ““ وحتى أأضضيف بعضس
ألتوضضيحات حول هذأ أألمر فأانا
لسضت وزي- -ر ك- -رة أل- -ق- -دم ب- -ل ك -ل
أل-ري-اضض-ات ول-ن ن-ك-ت-ف-ي Ãحاربة
ألفسضاد ‘ ›ال كرة ألقدم فقط
بل أألمر سضيمتد إأ ¤ألرياضضات
أألخرى““.
ك -م -ا رفضس خ -ال -دي رب -ط أألم -ر
بطرف مع Úحيث قال ““ ⁄تكن
نيتنا Œر Ëطرف أأو آأخر و لكن
ت -دخ -ل -ن-ا ب-ع-د أأن ت-أاك-دن-ا ب-وج-ود
شض -ب -ه -ة ‘ أل -تÓ-عب ب-اŸب-اري-ات
وث - -ق - -ت - -ن - -ا ك - -بÒة ‘ أل - -ع - -دأل- -ة
أ÷زأئرية““.

ا÷معية العامة للمسصاهم Úتعقد اÿميسس اŸقبل

أŸهاجـ ـ ـ ـ ـم بوخليف ـ ـ ـ ـة ﬁم ـ ـ ـ ـد ينضس ـ ـ ـ ـم أإلـ ـ ـى مولودي ـ ـ ـ ـة وه ـ ـ ـ ـرأن
م -ع أقÎأب ن -ه -اي -ة أŸه -ل -ة أل-ت-ي
م-ن-ح-ت-ه-ا أل-ف-اف ل-ك-ل أألندية من
أأجل أ◊صضول على ألعتماد كناد
Îﬁف وأŸقررة يوم  15جويلية
أ÷اري ،ف - - - -إان أألم- - - -ور ب- - - -دأأت
تتحرك ولو بخطى متثاقلة دأخل
بيت أ◊مرأوة ،حيث أأكدت بعضس
أŸصض - - -ادر أأن أŸسض - - -اه - - -م‘ Ú
ألشض -رك -ة أل-ري-اضض-ي-ة ق-د أقÎح-وأ
م-ب-دئ-ي-ا ت-اري-خ أل-ت-اسض-ع م-ن نفسس
ألشض -ه -ر ل -ع -ق -دة ج -م -ع -ي -ة ع -ام-ة
للمسضاهم ،Úوذلك بهدف تعيÚ
رئ - -يسس ج - -دي- -د Ûلسس أإلدأرة،
باإلضضافة إأ ¤ألفصضل ‘ قضضية
“ديد عقد أŸدير ألعام شضريف
أل -وزأ Êسض-ي أل-ط-اه-ر م-ن ع-دم-ه
وأل - -ذي أن- -ت- -ه- -ى ي- -وم  30جوأن
ألفارط ،إأذ يسضود خÓف كب ÒبÚ
أŸسض - - - -اه - - - -م Úح- - - -ول ه- - - -اتÚ
ألنقطت ،Úوكل طرف يحاول ألزج
ب - -اسض - -م م- -ع Úي- -خ- -دم مصض- -ا◊ه
وتوجهاته‡ ،ا يعني بأان أ÷معية
ألعامة سضتكون حامية ألوطيسس،

ل -ك -ن أأله -م ه-و ت-ق-د Ëأل-رؤوسض-اء
ألسضابق Úلتقاريرهم أŸالية للجنة
أل-ت-دق-ي-ق وأŸرأق-ب-ة أŸال-ية تفاديا
للعقوبات ألتي سضتلحق بالنادي.

أأم- -ا ب- -خصض- -وصس م -ك -ان أن -ع -ق -اد
أ÷معية ألعامة للمسضاهم ،Úفقد
” ألتفاق على إأجرأء أأشضغالها
بعيدأ عن أألع ،Úو‘ مكان ل

لول
أاثنى على ترقية بعضس الشصبان للفريق ا أ

Óنصضار ألغاضضب Úألوصضول
Áكن ل أ
إأل -ي -ه ،خ -اصض-ة أأن م-ط-ل-ب-ه-م أألول
وأألخ Òهو قدوم شضركة وطنية
ت- -ت- -و ¤زم- -ام أإلدأرة ،وط -رد ك -ل
ألوجوه ألتي تكررت ع ÈأŸشضهد
أ◊مرأوي لسضنوأت طويلة ،وتشضÒ
أŸع - -ط- -ي- -ات إأ ¤أأن ألج- -ت- -م- -اع
سض- -ي- -ع -ق -د Ãق -ر أل -ولي -ة ،و–ت
أأنظار ألوأ‹ عبد ألقادر جÓوي
أل- -ذي ي- -ري -د ح  Ó-ع -اج  Ó-ل -ك -ل
أŸشض- -اك- -ل أإلدأري -ة ،أأم -ا أŸك -ان
ألثا ÊأŸقÎح فهو مقر مديرية
ألشضبيبة وألرياضضة.
وبعيدأ عن صضرأعات أŸسضاهم،Ú
فقد “كنت إأدأرة مولودية وهرأن
م -ن حسض-م صض-ف-ق-ة م-ه-اج-م أ–اد
ألسض -وق -ر ب -وخ -ل-ي-ف-ة ﬁم-د ،ه-ذأ
أألخ Òوق -ع ع -ل -ى ع -ق -د م-دت-ه 3
سضنوأت يحمل من خÓله قميصس
ألقلعة أ◊مرأء ،ويعت Èبوخليفة
م - -ن ب Úأألسض- -م- -اء أل- -وأع- -دة ،إأذ
Áتلك مؤوهÓت هجومية ل بأاسس
بها لفتت إأليه أأنظار أŸولودية.

نغيـ ـ ـ ـز– :ديـ ـ ـ ـد قائمـ ـ ـة أŸسسرحـ ـ ـ ـ Úلـ ـ ـن يكـ ـ ـ ـ ـون قب ـ ـ ـل نهايـ ـ ـ ـة أŸوسسـ ـ ـ ـم
نفى نبيل نغيز ،مدرب نادي
مولودية ا÷زائر ،ما تردد عن مطالبته
إادارة النادي ،بالحتفاظ بعدد كبÒ
من الÓعب Úالكبار ،حيث قال Ÿوقع
““كوورة““ ““أاؤوكد أانني  ⁄أاشصÎط على
لدارة الحتفاظ بعدد ﬁدد من
ا إ
الÓعب Úالكبار ،أاو تسصريح آاخرين““.
ووأصضل““ :ل يعقل أأن أأطالب إأدأرة أŸولودية
بتسضريح بعضس ألÓعب ،Úونحن  ⁄نسضتكمل
أŸوسضم ،ولزلنا ‚هل مصضÒه““.
وأأضضاف““ :طلبت من أإلدأرة ألحتفاظ بنوأة
أÛم-وع-ة ل-ل-م-وسض-م أŸق-ب-ل ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أسضتقرأر ألفريق فنيا ،باعتباره ألعامل أألول
للنجاح““.
وأأوضضح““ :إأ ¤جانب ذلك طلبت ترقية بعضس
ألشضبان للفريق أألول Ÿسضاعدتهم على تطوير
ق -درأت -ه -م ،وصض -ق-ل-ه-م Ãزي-د م-ن أÈÿة ،و⁄
أأحدد سضقفا معينا لÓعب Úألكبار ‘ ألفريق““.
وأأك- -م- -ل““ :سض -ن -ح -رصس ع -ل -ى أن -ت -دأب لع -بÚ
ق -ادري -ن ع -ل -ى م -ن -ح أإلضض -اف -ة ل-ل-ف-ري-ق ع-ل-ى

مسضتوى أÿطوط ألثÓث““.
وأختتم““ :هدفنا تكوين ›موعة منسضجمة،
ق -ادرة ع -ل -ى أل -دف -اع ع-ن أأل-وأن أŸول-ودي-ة ‘
دوري أأبطال أأفريقيا ،وكأاسس ألعرب ،وألدوري

أ÷زأئري ،وكأاسس أ÷مهورية ،أŸوسضم أŸقبل
من ناحية أأخرى أأوضضح ›لسس إأدأرة مولودية
أ÷زأئ- -ر ،ح- -ق -ي -ق -ة ألشض -ائ -ع -ات أل -ت -ي رأجت
م -ؤوخ -رأ ،ح -ول أت -ف -اق -ه م -ع م -دأف -ع شض -ب -ي -ب-ة
سض-ك-ي-ك-دة ،م-ع-اذ ح-دأد ،لن-ت-دأب-ه خÓ-ل فÎة
ألنتقالت ألصضيفية.
وق -ال أل -ن -ادي أل -ع -اصض -م -ي ‘ ب -ي -ان ““ت-دأولت
أل -ع -دي-د م-ن وسض-ائ-ط أل-ت-وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي،
وبعضس ألصضحف ألرياضضية ،خÈأ مفاده أتفاق
أل- -ف -ري -ق م -ع م -ع -اذ ح -دأد ،م -دأف -ع شض -ب -ي -ب -ة
سض- -ك- -ي- -ك -دة ..وب -ن -اًء ع -ل -ى ذلك ت -ك -ذب إأدأرة
أŸولودية ،كل ما يتم تدأوله حول أŸوضضوع““.
وأأضضاف““ :نؤوكد أأن ÷نة ألسضتقدأمات تعمل
‘ سض- -ري- -ة ت- -ام- -ة– ،ضضÒأ ألي ق -رأر ي -خصس
أسضتئناف أŸوسضم أ◊ا‹ ،أأو أنطÓق أŸوسضم
أŸقبل““.
وختم““ :ندعو وسضائل أإلعÓم لعدم ألÎويج
ألسض -م -اء ،ل م -ك -ان ل -ه -ا ‘ أأج -ن-دة أل-ف-ري-ق..
Óسضرة أإلعÓمية حقها ‘
باŸقابل سضنضضمن ل أ
أ ÈÿأŸوثوق وأŸؤوكد ‘ ،ألوقت أŸناسضب.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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مقابل  15مليون يورو

ونـ ـ ـاسس ف ـ ـي طريقـ ـ ـ ـه لÓنضسمـ ـ ـام إأل ـ ـ ـى روم ـ ـ ـ ـا

أاكد موقع ““كالتشصيو مÒكاتو““
ليطا‹ أان إادارة نادي نابو‹ Œهز
ا إ
صصفقة غريبة تتضصمن الدو‹
ا÷زائري آادم وناسس ،حيث تريد
لخ Òوا◊ارسس الكوŸبي
مبادلة ا أ
أاوسصبينا بÓعب روما ،الدو‹ الÎكي،
سصينغيز أاوندير ،الذي يعد أاولوية
اŸدرب كارلو أانشصيلوتي –سصبا للموسصم
اŸقبل.
وكشض- -ف أŸوق -ع أإلي -ط -ا‹ أأن ن -ادي أ÷ن -وب
أإليطا‹ يريد ““ميسضي تركيا““ بعد ألفشضل ‘
م -ف -اوضض -ات -ه م-ن أأج-ل أل-ظ-ف-ر ب-أافضض-ل لعب
إأفريقي ‘ ““ألليغ  ، 1فيكتور أأوسضيميني ،ما
يعني أأن ألدو‹ أ÷زأئري مرشضح للعب ‘
ن -ادي أل -ع -اصض -م -ة أإلي-ط-ال-ي-ة ‘ ح-ال ‚حت
أŸفاوضضات ب Úألفريق.Ú
ولعب وناسس على شضكل إأعارة مع نادي نيسس
ألفرنسضي أŸوسضم ألفارط ،حيث خاضس 16
لقاء ‘ ألليغ  1وسضجل هدف Úوصضنع ‘ ،4
ب-ط-ول-ة  ⁄ت-ك-ت-م-ل م-ن-افسض-ات-ها بسضبب جائحة
ك -ورون -ا ،وت -ب -ل -غ أل -ق -ي -م -ة أل-تسض-وي-ق-ي-ة ل-ن-ج-م
““أÿضضر““ حاليا  8مÓي Úيورو ،ويرغب فريق
سض- -انت أي- -ت- -ي- -ان ‘ أل- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع ألÓ- -عب

لعادة السصتقرار وتوف Òظروف العمل لÓعبÚ
إ

إأدأرة ““سسوسسطـ ـ ـ ـارة““ تتعاقـ ـ ـد لسسنتـ ـ ـ Úم ـ ـ ـع معه ـ ـ ـد
ألفندقـ ـ ـ ـ ـة وأإ’طعـ ـ ـ ـ ـام بع ـ ـ ـ ـ ـ Úألبني ـ ـ ـ ـ ـان
ﬁمد فوزي بقاصس

أ÷زأئري ،ولكن إأدأرة نابو‹ تريد تسضريحه
مقابل  15مليون يورو على أألقل أأو إأقحامه
‘ صضفقة ،وهو ألذي يرتبط بعقد مع فريق
أ÷نوب أإليطا‹ لغاية صضيف .2022

غو’م يؤوجل مفاوضسات بقائه ‘ نابو‹ من عدمه لنهاية أŸوسسم
أÓŸبسس ،كما أأنه مدرب كب Òويح ّضضر جيدأ
للمباريات ،كنا جميعا سضعدأء““.
وعن أأدأء ألفريق هذأ أŸوسضم ،يقول غولم:
““ألبدأية كانت صضعبة ،ولكننا عدنا تدريجيا
ون -ح -ق -ق ن -ت -ائ -ج ط -ي -ب-ة““ ،ك-م-ا ق-ال أŸدرب،
““ألوقت حان Ÿنح ألنادي عقلية ألفوز ،فقد
لخÒة أأنكم  ⁄تضضيعوأ أأي
رأأينا ‘ أŸوأسضم أ أ
مبارأة““.
لسضاسضية
ويشضار إأ ¤أأن غولم ،خسضر مكانته أ أ
م- -ع ن- -ادي ن -اب -و‹ ‘ ،ع -ه -د أŸدرب
ألسض -اب -ق ،ك -ارل -و أن -تشض-ي-ل-وت-ي ،بسض-بب
لصضابات ألتي أأبعدته مطول
توأ‹ أ إ
عن أÓŸعب ،كما ضضيع أأيضضا ثقة
م- -درب أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ج -م -ال
ب -ل-م-اضض-ي ،ب-ع-د رفضض-ه أŸشض-ارك-ة ‘
كأاسس أأ· إأفريقيا Ã 2019صضر،
لع - -ف - -اء،
ح - -يث ط - -لب أ إ
ب-ح-ج-ة ع-دم أسض-تعادته
لكامل لياقته ألبدنية
خ -اصض -ة أأن -ه ك-ان ع-اد
ل- -ت- -وه إأ ¤أŸن -افسض -ة،
وه -ذأ ق -ب-ل أأن ت-ع-اوده
لصض -اب -ة م -رة أأخ -رى
أ إ
ويغيب عن أŸنافسضة
م -ن -ذ أأك -ت -وب -ر ،2019
ق- -ب -ل أأن يسض -ج -ل أأول
لسض-ب-وع
مشض -ارك -ة ل-ه أ أ
أŸاضض - -ي أأم - -ام ن- -ادي
هيÓسس فÒونا

سصجل  194هدف بقميصس ““البÓوغرانا““

سسوأريز ...ثالث أأفضسل هدأف ‘ تاريخ برشسلونة
لوروغوايا Êلويسس
‚ح الدو‹ ا أ
سصواريز ،مهاجم برشصلونة ‘ ،معادلة
رقم لديسصÓو كوبال ،أاحد الهدافÚ
التاريخي Úللفريق الكتالو.Ê
وسضجل سضوأريز ألهدف ألثا ÊلÈشضلونة ضضد
ف -ي -اري -ال ‘ أل -ل -ق -اء أل -ذي حسض -م-ه أل-ب-ارصض-ا
لصضا◊ه بنتيجة  ،1-4على ملعب ل سضÒأميكا،
ضض - - -م- - -ن م- - -ب- - -اري- - -ات أ÷ول- - -ة  34لليغا.
وبحسضب أŸوقع ألرسضمي للبارصضا ،فإان
لويسس سضوأريز وصضل لهدفه رقم 194
ب -ق -م -يصس ب -رشض -ل -ون -ة ،ل -ي-ع-ادل سض-ج-ل
أألسض -ط -ورة لديسض Ó-و ك -وب -ال ك -ث -الث
أأفضضل هدأف ‘ تاريخ ألبارصضا.
وسضجل سضوأريز هدفه رقم  ‘ 14ألليغا
هذأ أŸوسضم ،ليأاتي ‘ أŸرتبة ألرأبعة
‘ ق- - -ائ- - -م- - -ة ه- - -دأ‘ أل- - -دوري
أإلسض- -ب- -ا Êخ- -ل -ف ل -ي -ون -ي -ل
م - -يسض - -ي ( 22هدًفا)،
وك - -ر Ëب - -ن - -زÁا (17
ه - - -د ًف - - -ا) ،وجÒأرد
م - - - -وري- - - -ن- - - -و (16
هدًفا).
ووصضل سضوأريز
ل- -ه- -دف -ه رق -م
‘
142
ت-اري-خ ألليغا،
ل- - -ي- - -أات - -ي ‘
أŸرك -ز ‘ 24

ألثÓثاء  07جويلية  2020م ألموأفق لـ  16ذي ألقعدة  1441هـ

لطعام بع Úالبنيان ،من أاجل
أامضصى فريق إا–اد العاصصمة ،صصبيحة أامسس ،عقدا مدته سصنتان مع اŸعهد العا‹ للفندقة وا إ
اسصتغÓل منشصآاته الرياضصية والفندقية خÓل فÎة التحضصÒات وقبل مباريات الفريق العاصصمي ،خطوة أارادت منها إادارة
سصوسصطارة توف Òكل وسصائل العمل والراحة لÓعب Úقصصد الÎكيز ا÷يد من أاجل إاعادة هيبة الفريق الضصائعة هذا اŸوسصم
للقاب من جديد بداية من اŸوسصم الكروي اŸقبل.
ومعانقة ا أ

لسصاسصية
هدفه العودة إا ¤التشصكيلة ا أ

أاشصاد فوزي غولم ،اŸدافع الدو‹
ليطا‹ ،جيناور
ا÷زائريÃ ،دربه ا إ
غاتوزو ،معتÈا إاياه سصببا ‘ عودة نادي
لخÒة،
نابو‹ القوية ‘ ا÷ولت ا أ
بعد انطÓقة متعÌة ‘ بداية اŸوسصم
الكروي  ،2020 /2019كما أاكد الÓعب
السصابق لنادي ““سصانت ايتيان““ أان
مسصتقبله مع فريقه ا◊ا‹  ⁄يتحدد
بعد.
وقال غولم ‘ ،حديث مع قناة ““سضكاي
سض -ب -ور““ إأن -ه ي -ه -دف لسض -ت -ع -ادة مسض-ت-وأه
وخ- -وضس أأك Èع- -دد م -ن أŸب -اري -ات““ :ل
يزأل ‘ عقدي سضنت Úمع نادي نابو‹،
له -م ب -ال -نسض-ب-ة ‹ ه-و أسض-ت-ع-ادة
ول -ك -ن أ أ
لياقتي ألبدنية ،ولو بعيدأ عن كرة ألقدم..
أأعلم أأ Êكسضبت ثقة أŸدرب ولن
أأق - -ل- -ق م- -ن أأي شض- -يء آأخ- -ر
وأŸفاوضضات مؤوجلة إأ¤
ن -ه-اي-ة أŸوسض-م ،وه-د‘
ه - -و أ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
ل -ي-اق-ت-ي ب-ع-د غ-ي-اب
ط -وي -ل““ .مضض -ي -ف-ا:
““ق - -رب غ- -ات- -وزو،
م- -ن ألÓ- -ع- -ب،Ú
إأضض- - - -اف- - - -ة إأ¤
أع- -ت- -زأل -ه ك -رة
أل-ق-دم م-ؤوخرأ،
سض-اع-دن-ا ك-ثÒأ
‘ غرف تغيÒ

á°VÉjQ

قائمة ألهدأف Úألتاريخي Úللمسضابقة ،متفوًقا
ع -ل -ى أأن -ط -وأن ج -ري -زم -ان أل -ذي سض-ج-ل 141
هدًفا.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ت -ق -مصس ل -ي -ون -ي -ل م -يسض -ي‚ ،م
برشضلونة ،دور موزع ألهدأيا ‘ ،ألشضوط أألول
من مبارأة فريقه ضضد مضضيفه فياريال ،ضضمن
منافسضات أ÷ولة  34من ألدوري أإلسضبا.Ê
وتقدم ألبارصضا ‘ ألنتيجة ( ،)1-3بعد مرور
أأول  45دق -ي -ق -ة ،ح -يث صض -ن-ع م-يسض-ي
ألهدف Úألثا Êوألثالث لزميليه ،لويسس
سضوأريز وأأنطوأن غريزمان.
Óحصضائيات ،أأنه
وأأكد موقع ““أوبتا““ ل إ
ب -ه -ات Úأل -ت-م-ري-رت Úأ◊اسض-م-ت،Ú
يكون ألنجم أألرجنتيني صضنع 19
هدفا لفريقه هذأ أŸوسضم ‘
أل -ل -ي -غ -ا ،ل -يسض -ج -ل ب -ذلك
أأفضض - -ل م - -ع- -دلت- -ه ‘
صضناعة
أأله- -دأف ،وأأضض -افت
أأيضضا أأنه بصضناعته
ل -ل -ه -دف أل -ث -ا،Ê
ي- -ك- -ون م- -يسض -ي
مسضاهما ‘ 40
ه - -دف - -ا ع - -ل - -ى
أألقل 10 ‘ ،من
أأصضل آأخر  16موسضما له مع
ألفريق ألكتالو.Ê

ب -ع-د تسض-وي-ة أل-ك-ث Òم-ن أŸل-ف-ات
ألعالقة ،باشضرت إأدأرة نادي إأ–اد
أل-ع-اصض-م-ة ب-ق-ي-ادة ع-اشض-ور ج-ل-ول
Œسض -ي -د أŸشض -روع أل -ذي أأتت ب-ه
م- -ن أأج- -ل إأع- -ط- -اء دف- -ع ج- -دي -د
للفريق ألذي عانى أألمرين بعد
دخول أŸالك ألقد Ëللنادي علي
حدأد ألسضجن بتهم فسضاد ،وكما
ك- -ان م -ن -ت -ظ -رأ و‘ خ -ط -وة أأو¤
إلعادة نوع من ألسضتقرأر للنادي،
أأمضضت أإلدأرة عقدأ مدته سضنتان
مع معهد ألفندقة وأإلطعام بعÚ
أل-ب-ن-ي-ان ،ل-ي-ت-م أسض-ت-غÓله كليا من
قبل ألفريق أألول ،مثلما كان عليه
أ◊ال ‘ أŸوأسض - - -م أل - - -ث Ó- - -ث- - -ة
أŸاضض- -ي- -ة م- -ع ن- -ادي م- -ول- -ودي- -ة
أ÷زأئر.
تأاكد أÓŸك أ÷دد لغالبية أأسضهم
أأصض -ح-اب أل-زي أألح-م-ر وأألسض-ود
›مع ““سضÒبور““ بأانه يجب إأبعاد
ألÓعب Úعن ألضضغط أ÷ماهÒي
‘ أأيام أألسضبوع وحمايتهم ،بسضبب
غزو أ÷مهور أŸتكرر لتدريبات
أل- -ف- -ري -ق Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي
ببولوغ ‘ Úكل مناسضبة Áرون
ف -ي -ه -ا ج -ان -ب -ا خ Ó-ل أŸب -اري-ات
أÙلية أأو ألقارية ،أألمر ألذي
ي -دف -ع أل -ط -اق -م أل -ف -ن-ي ل-ت-أاج-ي-ل
أ◊صضصس أأحيانا وإألغائها أأحيانا
أأخرى ،بسضبب دخول ألÓعب‘ Ú
م -ن-اوشض-ات ح-ادة م-ع أألنصض-ار م-ا
كان يؤوثر كثÒأ على معنوياتهم.
ب-وك-رشض-ة ⁄ :تصض-ل-ن-ا أأي م-رأسض-ل-ة
رسضمية من ألفيفا بشضأان إأيبارأ

م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،كشض -ف رف -ي -ق
بوكرشضة أŸكلف باإلعÓم بنادي
إأ–اد أل- -ع- -اصض- -م- -ة ‘ تصض -ري -ح لـ
““ألشضعب““ أأن أألخبار ألتي رأجت
‘ بعضس وسضائل أإلعÓم أŸتعلقة
بقرب صضدور عقوبات من طرف
أإل–اد ألدو‹ لكرة ألقدم ““فيفا““
‘ ح- -ق أل- -ف- -ري- -ق ،بسض -بب Œاوز
ت-اري-خ دف-ع أŸسض-ت-ح-ق-ات أل-عالقة
Ÿه-اج-م-ه ألسض-اب-ق ب-ري-نسس إأي-بارأ
أŸقدرة بقيمة  200أألف يورو ل
أأسض -اسس ل -ه -ا م -ن ألصض -ح -ة ،وق -ال
با◊رف ألوأحد ‘ هذأ ألشضأان
““◊د أآلن  ⁄تتلقى إأدأرة إأ–اد
ألعاصضمة أأي مرأسضلة رسضمية من
ق -ب -ل أل -ف -ي -ف -ا ،وك -ل م -ا ي-ق-ال ‘
وسضائل أإلعÓم ›رد شضائعات ل
غ.““Ò

هذأ ،وكانت مصضادر إأعÓمية قد
أأكدت أألحد أأن ألتاريخ ألنهائي
ألذي حددته ألفيفا إلدأرة إأ–اد
ألعاصضمة من أأجل دفع مسضتحقات
أŸهاجم إأيبارأ أنقضضى قبل دخول
ت- -اري- -خ ألسض- -ادسس م- -ن ج- -وي -ل -ي -ة
أŸاضض - - -ي ،وأأوضض - - -حت أأن Œاوز
ت -اري -خ دف-ع مسض-ت-ح-ق-ات-ه سض-ي-جÈ
ألفيفا على معاقبة أإل–اد Ãنع
أسض -ت -ق -دأم أل Ó-ع -ب ÚخÓ-ل فÎة
أÒŸك -ات -و ألصض-ي-ف-ي أل-دأخ-ل ،م-ا
ج -ع -ل أألنصض -ار ي -ت -خ -وف-ون ع-ل-ى
مصض Òف- -ري- -ق- -ه- -م خصض- -وصض- -ا أأن
أŸدير ألرياضضي أ÷ديد للنادي
عن Îيحي أتفق نهائيا مع عدد
من ألÓعب ÚأŸغÎب ‘ Úفرنسضا
ولع -ب Úي -نشض -ط -ون ‘ أل -رأب -ط-ة
أÎÙف - -ة أألو ¤ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم

ل - -ت- -دع- -ي- -م أل- -ن- -ادي خÓ- -ل فÎة
ألتحويÓت ألصضيفية أŸقبلة.
يذكر ،أأن إأدأرة ألنادي ألعاصضمي
ب -اشض -رت ‘ أألسض -اب -ي -ع أŸاضض -ي-ة
أل -درأسض -ة أل -ت -ق -ن-ي-ة ع-ل-ى أأرضض-ي-ة
م -رك-ز أل-ت-ك-وي-ن أŸت-وأج-دة ب-عÚ
ألبنيان ،ومن أŸقرر ألشضروع ‘
Œسض -ي -د أŸشض -روع ‘ أألسض -اب -ي -ع
ألقليلة أŸقبلة ◊ظة ألنتهاء من
أل -درأسض -ة ،وذلك ك -م -ا ي -ق -تضض -ي -ه
أŸشض- - -روع أل - -ري - -اضض - -ي Ûم - -ع
““سضÒبور““ ألذي يبحث عن إأيصضال
إأ–اد أل-ع-اصض-م-ة ل-ل-ع-اŸية ،مثلما
أأك -ده أŸدي -ر أل-ع-ام ل-ل-ن-ادي ع-ب-د
ألغا Êهادي ‘ آأخر تصضريح له
ع ÈأŸوقع ألرسضمي للفريق ‘
ألذكرى  83لتأاسضيسس ألنادي .

بعد ترشصحه لرئاسصة ““اŸوب““

ع ـ ـ ـ ـ ـودة زهـ ـ ـ ـ ـ Òعطيـ ـ ـ ـ ـة ’ تلقـ ـ ـ ـ ـى أإ’جمـ ـ ـ ـ ـاع بـ ـ ـ ـ ـ ÚأŸسساهمـ ـ ـ ـ ـÚ
كشضفت مصضادر مقربة من بيت مولودية بجاية،
ع- -ن رفضس غ- -ال- -ب -ي -ة أŸسض -اه -م ‘ Úشض -رك -ة
م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ق-ط-ع-ي-ا ف-ك-رة عودة ألرئيسس
أألسضبق زه Òعطية لتو‹ رئاسضة ألنادي مرة
ثانية ،بعدما رشضح نفسضه إأ ¤أŸنصضب بشضكل
رسضمي قبل أأسضبوع ،Úحيث أتضضح ذلك جليا
خÓل مقاطعة  9مسضاهم Úألشضغال أ÷معية
ألعامة ألسضتثنائية ألتي كان من أŸقرر أأن
تعقد ‘  30من شضهر جوأن ألفارط ،وذلك
بهدف درأسضة مسضتقبل ألنادي وعديد ألقضضايا
أأبرزها أŸالية وكذأ تعي Úرئيسس ›لسس إأدأرة
جديد ،خصضوصضا عقب أنقضضاء آأجال ألرخصضة
ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي م-ن-ح-ت-ه-ا م-دي-ري-ة ألشضباب
وأل -ري-اضض-ة ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة إأ ¤أل-ن-ادي أل-ه-اوي
ألذي يرأأسضه أأعرأب بناي لتسضي Òأأمور ألفريق
بشضكل مؤوقتŸ ،دة فاقت  6أأشضهر.
وسضبق للمسضاهم ‘ Úشضركة مولودية بجاية
م-ق-اط-ع-ة أ÷م-ع-ي-ة ألسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أألو ¤أل-ت-ي
سضبقت تلك ألتي كانت مقررة ألثÓثاء ألفارط،
ع -ل -ى مسض -ت -وى م -دي -ري -ة ألشض -ب-اب وأل-ري-اضض-ة

للولية ،أأين حضضر ثمانية مسضاهم Úفقط ‘
ألشض -رك -ة أل -ري -اضض -ي -ة م-ن أأصض-ل  15مسضاهما،
ويتعلق أألمر بكل من أأعرأب بناي بصضفته
رئيسس ألنادي ألهاوي ،مصضطفى بوشضباح ،رضضا

كندي ،كر ËبشضÒي ،فريد حسضيسضان ،دودين
جلبا ،Êزين ألدين تيخروب Úوﬁند ناتوري
بالوكالة.
وأأمام هذأ ألوضضع ضضرب أŸسضاهمون  6ألذين
حضضروأ ألجتماع موعدأ ألنفسضهم بتاريخ 16
من جويلية أ◊ا‹ لعقد أ÷معية ألعامة ،حيث
سضيغتنم أ÷ميع هذه ألفÎة لسضتدعاء بقية
أŸسضاهم Úألذين غابوأ عن أ÷معية ألعامة،
ومن ثم دعوتهم للتعقل للنظر ‘ مسضتقبل
ألفريق ألذي يعا Êمن مشضاكل عديدة منذ 5
موأسضم ،حيث يبقى تعي Úرئيسس ›لسس إأدأرة
جديد خلفا ألكلي أأدرأر أŸسضتقيل ‘ شضهر
ديسض - -م Èأل - -ف - -ارط ،أأول م - -ا ي - -ه - -دف إأل - -ي - -ه
أŸسض -اه-م-ون ح-ت-ى ت-ع-ود أŸي-اه إأ› ¤اري-ه-ا
ويتمكن ألنادي من ألسضتفادة بشضكل عادي من
إأعانات ألسضلطات أÙلية ،علما أأن ألجتماع
ألذي عقد بتاريخ  30من جوأن حضضره كل من
مصض -ط -ف-ى ب-وشض-ب-اح ،ف-ري-د حسض-يسض-انﬁ ،ن-د
ن -ات -وري ،رضض-ا ك-ن-دي ،زي-ن أل-دي-ن ت-ي-خ-روبÚ
وبناي أأعرأب بصضفته رئيسس ألنادي ألهاوي.

لنصصار يطالبون السصلطات بإانقاذ الفريق
ا أ

أأزمـ ـ ـ ـ ـة ماليـ ـ ـ ـ ـة خانقـ ـ ـ ـ ـة تهـ ـ ـ ـ ـدد مسستقبـ ـ ـ ـ ـل مولوديـ ـ ـ ـ ـة سسعيـ ـ ـ ـ ـدة
أأجمع ألكل ‡ن سضئموأ ألوضضعية أŸقلقة ألتي يعاÊ
م-ن-ه-ا ف-ري-ق م-ول-ودي-ة سض-ع-ي-دة ل-ك-رة أل-ق-دم ،أأن ف-ريقهم
متجه نحو أÛهول ،فالضضائقة أŸالية ألتي تعا Êمنها
خزينة ألفريق وتأاخر صضب أŸسضتحقات أŸالية لÓعبÚ
لشضهور ورفضضهم ألعودة ‘ ظل أ÷ائحة ،زأدت من تأازم
ألوضضع أŸسضتمر ،تؤوكد أأن أأمور فريق مولودية سضعيدة ل
تبشضر با ،Òÿيبقى هذأ ‘ ألوقت ألذي يسضود غموضس
يصضعب تشضفÒه حول تسضي Òشضؤوون ألشضركة ألرياضضية
ل -ل -م -ول -ودي-ة أل-ت-ي –وم ح-ول-ه-ا ع-دة تسض-اؤولت ،ع-ج-لت
Ãط -ال -ب -ة أأوف -ي -اء أŸول-ودي-ة سض-ل-ط-ات أل-ولي-ة وأل-ه-ي-ئ-ة
أŸن -ت -خ-ب-ة أ◊اضض-رة أل-غ-ائ-ب-ة –م-ل مسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا Œاه
فريقهم ألغارق باŸشضاكل مطالب Úبإانقاذه قبل فوأن

أألوأن.
ه -ذه أل -وضض -ع -ي -ة كشض -فت م -رة أأخ -رى ع -ج -ز إأدأرة
ألفريق ألهاوي على ألتكفل Ãسضتحقات ألÓعبÚ
أل-ع-ال-ق-ة م-ن-ذ أأشض-ه-ر وسض-ط صض-مت ت-ام ل-لسض-ل-ط-ات
أÙل -ي -ة رغ -م ع -ل -م -ه -ا ب -األزم -ة أل -ت -ي ت -ع -يشض-ه-ا
أŸولودية ◊د ألسضاعة ،ويرى ﬁبو ““ألصضادة““ أأن
قضضية مولودية سضعيدة سضتحمل مسضتجدأت سضلبية
وأÿوف أأن يسضتمر هذأ ألوضضع ألرأهن ‘ غياب
أأي حلول أسضتعجالية وتدخل من يعنيهم أألمر ،قد
ي -زي -د م -ن ت -ف -اق -م أألوضض -اع ،حسضب ت -ع-ب Òأأنصض-ار
أل -ف-ري-ق ،وه-ن-ا ي-ك-م-ن أÿوف ع-ل-ى مصض Òف-ري-ق-ه-م
أŸتجه نحو أÛهول وألقادم أأصضعب حسضبهم.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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ليون ـاردو يع ـد أأنصس ـ ـار
““ألبياسسجـي““ بالتعاقـد
مـ ـ ـ ـع بـ ـ ـ ـ ـن ناصس ـ ـ ـ ـر

كشصفت تقارير إاعÓمية فرنسصية عن تفاصصيل
ج-دي-دة ب-خصص-وصس إام-ك-ان-ي-ة ان-ت-ق-ال الدو‹
ا÷زائ-ري إاسص-م-اع-ي-ل ب-ن ن-اصص-ر م-ت-وسص-ط
لي- -ط -ا‹ إا ¤ن -ادي
م- -ي- -دان م- -يÓ- -ن ا إ
ب- -اريسس سص -ان جÒم -ان خ Ó-ل فÎة
ال-ت-ح-ويÓ-ت الصص-ي-ف-ية ،مشصÒة إا¤
أان اŸدير الرياضصي ،ليوناردو وعد
ب -اسص -ت -ق -دام ال -دو‹ ا÷زائ -ري إا¤
ال -ن -ادي ال -ف-رنسص-ي ب-ع-ق-د Áت-د إا¤
غاية  2025براتب مغر جدا.
ويوأصضل بن ناصضر عروضضه أ÷ميلة مع
ن -ادي م -ي Ó-ن ،ب -ع -د أسض -ت -ئ -ن -اف ف -ع-ال-ي-ات
أل-ب-ط-ول-ة أإلي-ط-ال-ي-ة ““أل-كالتشضيو““ ،حيث بات
أÙرك أ◊قيقي للفريق على مسضتوى وسضط
أŸيدأن ،لسضيما ‘ أŸوأجهات أألخÒة.
وحسضب م - - - -وق - - - -ع ““ل- - - -و  10سض -ب -ور““ أل-ف-رنسض-ي
وأŸتخصضصس ‘ أأخبار ““أÒŸكاتو““ ،فإان أŸدير
ألرياضضي لفريق باريسس سضان جرمان يرغب بشضدة
‘ ضضم بن ناصضر رغم ألشضرط أ÷زأئي أŸرتفع،
وبحسضب ذأت أŸصضدر فقد وعد ليوناردو بحسضم
صضفقة أسضماعيل بن ناصضر ‘ أÒŸكاتو أ◊ا‹،
من خÓل إأبرأم عقد Ÿدة  5سضنوأت مع ألÓعب
باإلضضافة لقÎأح رأتب سضنوي مغر ،بعد حديثه
أألخ Òمع وكيل أأعمال ألÓعب.
وت -ب -ق -ى إأدأرة ““أل -روسض -ي-نÒي““ م-ت-مسض-ك-ة “سض-ك-ا
شض-دي-دأ ب-خ-دم-ات ب-ن-اصض-ر وت-رفضس ب-ي-ع-ه ول-ك-ن
ألفريق ألفرنسضي جاهز لدفع  50مليون أأورو
إل“ام ألصضفقة ،بعد أأن كان قد قدم عرضضا
سضابقا بـ  40مليون يورو وقوبل بالرفضس من
ألنادي أإليطا‹.
وأشض -ت -ع -ل م-ؤوخ-رأ ،صض-رأع ق-وي ب Úك-ب-ار
قارة أأوروبا للتعاقد مع بن ناصضر ،خÓل
فÎة ألنتقالت ألصضيفية أ◊الية ،حيث
أأكدت صضحيفة ““ذأ صضن““ ألÈيطانية أأن
م- -انشضسض Îي -ون -اي -ت -د ي -ري -د ضض -م أل Ó-عب
أ÷زأئ -ري ،ومسض -ت -ع -د ل -ت -ق-د Ëم-ب-ل-غ  46م-ل-ي-ون ج-نية
إأسضÎليني ‘ ألصضيف أ◊ا‹ ،وهو مبلغ ضضخم يضضع
ألفريق ‘ موقف جيد لضضم ألÓعب بنجاح.
كما أأشضارت ألصضحيفة إأ ¤أأنه يوجد ألعديد من أألندية ألتي
ترغب ‘ ألتعاقد مع إأسضماعيل بن ناصضر ‘ نهاية أŸوسضم
أ÷اري أأبرزها نادي مانشضسض Îسضيتي وريال مدريد وأأرسضنال.
وسضبق ل Íناصضر أللعب ألندية أأرسضنال أإل‚ليزي ،وأأرليسس
وتورز ‘ فرنسضا ،وإأÁبو‹ أإليطا‹ ،قبل أأن تصضل مسضÒته
Ùطتها أ◊الية ‘ ميÓن .وتوج مع أŸنتخب ألوطني بلقب
ب-ط-ول-ة ك-أاسس أأل· أإلف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي أسض-تضض-اف-ت-ه-ا مصض-ر أل-عام
أŸاضضي ،وحصضل على لقب لعب ألبطولة.
من جانبها ،أأكدت صضحيفة ““لغازيتا ديلو سضبورت““ أليطالية ،أأن إأدأرة
أŸيÓن ترفضس رفضضا باتا بيع ألÓعب أ÷زأئري ،حيث أأوضضح أأن أŸيÓن
يضضع  4لعب Úكخط أأحمر ‘ فÎة ألنتقالت ألقادمة وهم أسضماعيل بن
ن -اصض -ر ،ه -رن -ان -دي -ز ،شض -ان -وغ -ل -و ول -ي -ي -او ،إأل أأن أألم -ور ق -د ت-ن-ق-لب وإأدأرة
““ألروسضونÒي““ قد تغ Òرأأيها ‘ صضورة تلقي عرضس ما‹ كب Òألحد ‚وم
ألفريق ‘ ظل ألأزمة ألقتصضادية.

ينشصط ‘ البطولة البلغارية

ألÓعب بوكاسسي يتمنى –قيق حلمه وأ’لتحاق ““باÿضسر““
قال الÓعب ا÷زائري اُŸحÎف ‘
البطولة البلغارية مهدي بوكاسصي ،إانه
يأامل أان يلتفت إاليه الناخب الوطني
جه له دعوة “ثيل
جمال بلماضصي ،وُيو ّ
أالوان ““ﬁاربي الصصحراء““.
وأأوضضح مهدي بوكاسضي إأن كفاءة ألتقني جمال
بلماضضي ُتحّفزه لبذل أأقصضى ›هودأته ،على
أأمل أسضتÓم دعوة أرتدأء زيّ ““أÿضضر““ ‘
أŸسضتقبل ألقريب.
ويلعب متوسضط أŸيدأن مهدي بوكاسضي (24
سضنة) ‘ فريق تشضÒنو مور فارنا من ألقسضم
أألّول ألبلغاري ،منذ صضيف  2019وإأ ¤ألفصضل
ذأته من عام .2021
وعن إأمكانية عدم –ّقق حلمه إأذأ بقي ينشضط
‘ بطولة بلغارية بعيدة عن أألضضوأء أأوروبيا،
قال مهدي بوكاسضي ‘ أأحدث مقابلة صضحفية
أأد ¤بها لِموقع ““فوتبال  ““365ألفرنسضي ،إأنه
جعل من هذأ ألدوري ّ ﬁ
طة ظرفية ِلكتسضاب
أŸزيد من أŸسضتوى ألفني ألعا‹ وألتجربة،
ثم ألظفر بِعقد أحÎأ‘ّ ‘ بطولة أأوروبية
كبÒة لحقا.
وأأبصضر مهدي بوكاسضي ألنور بِمدينة سضيدي
بلعباسس عام  ،1996قبل أأن يلتحق ِبأاكادÁية
وهرأن لكرة ألقدم ،كما لعب ‘ ألصضغر لفريق
مدينة مسضقط رأأسضه ونادي بارأدو ،ثم أنتقل

إأ ¤بلجيكا وأرتدى زي نادي شضارلوروأ ما بÚ
 2011و ،2017وبعدها مّثل أألوأن فريق رودأ
ألهولندي ّŸدة قصضÒة .و‘ عام  ،2017بدأأ
مشضوأره ألكروي ‘ صضنف أألكابر ،وألتحق
بنادي أأوليفÒينسضي ألÈتغا‹ ّŸدة موسضم،Ú
ث - -م أنضض ّ- -م إأ ¤ف- -ري- -ق تشضÒن- -و م- -ور ف- -ارن- -ا
ألبلغاري.
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الّرئي ـ ـ ـسس كيت ـ ـ ـ ـا يواصسـ ـ ـ ـل اŸشس ـ ـ ـ ـاورات ’حتـ ـ ـ ـ ـواء اأ’زم ـ ـ ـ ـة

أاعلنت الّرئاسشة اŸالية أانّ
الّرئيسش إابراهيم بوبكر كيتا
يواصشل سشلسشلة لقاءاته مع بعضش
الششخصشيات الوطنية اŸالية
والتششكيÓت اŸؤوثرة سشياسشيا
واجتماعيا ،من أاجل التوصشل إا¤
Óزمة السشياسشية
ﬂرج ل أ
والجتماعية التي تعيششها البÓد
منذ عدة أاششهر.
أإفادت إلّرئاسشة إŸالية أإّن إلرئيسس كيتا
إل -ت -ق-ى م-ع ‡ث-ل-ي إل-ع-ائÓ-ت إŸؤوسشسش-ة
Ÿدي -ن-ة ب-ام-اك-و ،ع-اصش-م-ة إل-بÓ-د ،وه-ي
عائÓت تتمّتع بنفوذ سشياسشي وإجتماعي
ك - -ب ،Òوك- -ثÒإ م- -ا تسش- -اه- -م ‘ تسش- -وي- -ة
إألزمات وتعقيدها ‘ بعضس إألحيان.
و ⁄ي- -ع- -ل- -ن بشش- -ك -ل رسش -م -ي ت -ف -اصش -ي -ل
إŸباحثات إلتي أإجرإها إلرئيسس كيتا مع
وفد إلعائÓت إŸؤوسشسشة Ÿدينة باماكو،
ف-ي-م-ا إك-ت-فت إل-رئ-اسش-ة إŸال-ية باإلششارة
إ ¤أإن إŸباحثات تناولت إألزمة إلتي
“ر بها إلبÓد.
ك -م -ا إل -ت -ق -ى إل -رئ-يسس إŸا‹ ب-وف-د م-ن
‡ثلي أإحزإب إألغلبية إلرئاسشية ،وذلك
‘ سشياق إلسشتعدإد للتوصشل إ ¤حل من
شش- -أان- -ه أإن ي- -ن- -ت -ه -ي ب -ت -ه -دئ -ة إألوضش -اع
إلسشياسشية وإلجتماعية ‘ إلبلد.
وسش-ب-ق أإن إل-ت-ق-ى إل-رئ-يسس ك-ي-ت-ا ب-اإلم-ام

ﬁمود ديكو ،إلرئيسس إلسشابق للمجلسس
إإلسشÓمي إألعلى ،وهو أإحد أإبرز قادة
إ◊رإك.
وتعيشس جمهورية ما‹ منذ عدة أإششهر
ع -ل -ى وق -ع أإزم-ة سش-ي-اسش-ي-ة وإج-ت-م-اع-ي-ة
قوية ،تصشاعدت يوم إÿامسس من جوإن
إŸاضش -ي ،ع -ن -دم -ا خ -رجت م-ظ-اه-رإت
حاششدة تطالب باسشتقالة إلرئيسس كيتا.
وإأف - -ادت وسش- -ائ- -ل إعÓ- -م ﬁل- -ي- -ة ،إأن
إل-رئ-يسس إŸا‹ إب-رإه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-تا،
إلأحد ،إلتقى بوفد من قادة مظاهرإت
إÿامسس ج- - -وإن إŸع - -ارضش ،Úوط - -لب
م -ن -ه -م إŸشش -ارك -ة ‘ ح -ك -وم -ة وح -دة
وطنية ،وذلك من إأجل إÿروج بالبÓد
م -ن إلأزم -ة إلج -ت-م-اع-ي-ة وإلسش-ي-اسش-ي-ة
إلتي تعيششها منذ عدة إأششهر.
وب - -حسشب ب - -ي - -ان صش- -ادر ع- -ن رئ- -اسش- -ة
إ÷مهورية إŸالية ،فاإن كيتا إسشتقبل
‘ إلقصشر إلرئاسشي ببماكو وفدإً من
ق- -ادة إŸع- -ارضش -ة ،وج -رى إل -ل -ق -اء ‘
إأجوإء ““ودّية““ ،على حد وصشف إلبيان.
وإع- - -ت Èإل- - -رئ - -يسس إŸا‹ إأن حضش - -ور
جميع قادة إŸعارضشة ““يششّكل ‘ حد
ذإته إنتصشارإً Ÿا‹ ،ودليل على تفّرد
إلششعب إŸا‹““.
و ي اأ ت ي ه ذ إ إ ل ل ق ا ء ب ع د م ق  Îح ت ق ّد م
ب -ه م -ن ّ-ظ -م -و إ  Ÿظ -ا ه -ر إ ت إ ل ّس ش -ل -م -ي -ة ،

ل ل خ ر و ج م ن إ لأ ز م ة  ،ي ت ض ش م ن – و ي ل
ص ش  Ó-ح -ي -ا ت ر ئ -ي س س إ ÷ م -ه -و ر ي -ة إ ¤
و ز ي ر إأ و ل ت خ ت ا ر ه إ  Ÿع ا ر ض ش ة  ،ف ي م ا
ي ص ش -ب -ح ك -ي -ت -ا ر ئ -ي س ش -ا ش ش -ر ف -ي -ا ط -ي -ل -ة
إلسشنوإت إلثÓث إŸقبلة قبل نهاية
م اأ م و ر ي ت ه .
وقال كيتا ‘ حديثه مع وفد إŸعارضشة
إّن- -ه إط- -ل- -ع ع- -ل- -ى إŸقÎح ،وإأضش- -اف:

““إأحÎم م -وق-ف-ك-م ،وإأدع-وك-م Ÿوإصش-ل-ة
تعميق إلنقاشس مع إلأغلبية إلرئاسشية.
وإأّك- - -د إل- - -رئ- - -يسس إŸا‹ إأّن ت - -ه - -دئ - -ة
إلأوضش -اع إلسش -ي -اسش -ي -ة وإلج -ت -م -اع -ي -ة
و–ري -ر زع -ي -م إŸع-ارضش-ة إıت-ط-ف
سشومي Óسشيسشي ،هما ““إأولويته ‘ هذه
إŸرحلة““.

قال إاّنها خطأا وخرق للقانون الّدو‹

ح ـ ـ ـ ـزب العـ ـ ـّمال الÈيطـ ـ ـا Êيرف ـ ـ ـضس خ ّ
ط ـ ـ ـة الضس ـ ـ ـم اإ’سسرائيليـ ـ ـ ـة

قال رئيسش حزب العمال
الÈيطا Êالسشابق ،جÒمي
كورب ،Úإان بريطانيا ““تتحّمل
جزءا مهما وكبÒا من اŸعاناة التي
تواجه الششعب الفلسشطيني بسشبب
دورها ‘ فلسشط Úمطلع القرن
اŸاضشي““ ،وأاّكد أانّ خطة الضشم
السشرائيلية ““خطأا وخرق للقانون
الدو‹““.
ق- -ال ك- -ورب ‘ - Úك- -ل- -م- -ة ل- -ه ل- -لشش- -عب
إلفلسشطيني ضشمن فعاليات إليوم إلثاÊ
Ÿعرضس فلسشط Úإكسشبو ،وإلذي جرى
ع -ق -ده إل -كÎون-ي-ا بسش-بب ح-ال-ة إإلغÓ-ق
إل- -ن- -اŒة ع- -ن إن- -تشش -ار فÒوسس ك -ورون -ا
إŸسشتجد  -أإّن بريطانيا ““تتحّمل جزءإً
ل بأاسس به من إ÷رÁة إلتي إرتكبت
بحق إلفلسشطيني Úألن عÓقتها تعود إ¤
بدإية إلقرن إŸاضشي ،ولذلك فإاّن إلدور
إŸنوط بÈيطانيا كب Òومهم و‡ّيز““.

ك -م -ا أإّك -د أإّن خ ّ-ط-ة إلضش-م إلسش-رإئ-ي-ل-ي-ة
““سش-ت-وإج-ه إل-ك-ث Òم-ن إل-ت-بعات إلقانونية
وإلسشياسشية ‘ إلعا ⁄إذإ ما “ ّسشكت بها
إسش- -رإئ- -ي- -ل““ ،مششÒإ إ ¤أإّن- -ه ““إألسش- -ب -وع
إŸاضشي كان هناك ردود فعل كبÒة على
خطة إلضشم إإلسشرإئيلية ،ولكن من إŸهم
أإن ندفع بهذه إلقضشية قدما ألّن مششروع
ت- -رإمب ل ي- -ح- -ق- -ق إل- -ع- -دإل- -ة ل- -لّشش- -عب
إلفلسشطيني““.
وأإّك -د أإّن ““إلضش -م خ -ط -أا وخ -رق ل-ل-ق-ان-ون
إل- -دو‹ ،ول- -يسس ه- -ن -اك م -ن يشش ّ-ك -ك ‘
ذلك““ .وقال ““إنّ إسشرإئيل تريد ضشم وإدي
إألردن ،وب -ال -ت -ا‹ ي -ت -م ح -رم -ان إلشش-عب
إلفلسشطيني من إقامة دولته أإو إقامة أإي
شش- -يء ع- -ل -ى أإرإضش -ي ل -ه -م .وه -ذإ ل -يسس
جديدإ ،حيث أإنّ إسشرإئيل قامت بضشم
إ÷ولن وإل -ق -دسس إلشش -رق -ي-ة ق-ب-ل ذلك،
ول -ك -ن ي -ن -ب -غ -ي أإن ت-ب-ق-ى ه-ذه إل-قضش-اي-ا
مرفوضشة ونظل نعتÈها إنتهاكا““.

وأإوضشح أإّن ““ تبعات خطة إلضشم عديدة،
لكن أإولً فإاّن إلحتÓل بذإته هو أإمر
غ Òق - -ان - -و ،““Êدإع - -ي - -ا إسش- -رإئ- -ي- -ل إ¤
““إلل -ت-زإم ب-ال-ق-ان-ون إل-دو‹ إل-ذي ي-ع-تÈ
إلحتÓل أإمرإ غ Òقانو ،Êوكذلك فإاّن
إŸسشتوطنات أإمر غ Òقانو.““Ê
وتابع جÁÒي كورب““ :Úأإنا كعضشو ‘
›لسس ح - - -ق - - -وق إلنسش - - -ان ب- - -الŸÈان
إلÈي -ط -ا ،Êف -إاّن ه ّ-م -ي إلّشش -خصش -ي ه -و
–قيق حقوق إلنسشان ‘ أإي قضشية .لذإ
ك - - -نُت أإدف- - -ع ح- - -زب- - -ي أإن ي- - -ق- - -ر ح- - -ق
إلفلسشطيني ‘ Úإقامة دولتهم ،وكذلك
كنتُ أإدفع باŒاه حظر إسشتÒإد إلبضشاعة
من أإي منطقة –تلها إسشرإئيل““.
وأإّكد أإّنه ““سشيعمل من أإجل دعم إلقضشية
إل- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن -ي -ة ع -ل -ى أإسش -اسس إل -ع -دل
وإŸسشاوإة ،وعلى أإسشاسس –قيق إلسشÓم
‘ إŸنطقة““ ،دإعيا إ““ ¤إلعمل سشوّيا من
أإجل –قيق إلعدإلة وإ◊قوق وإ◊رية،

بك Úثا Êأاك Èششريك Œاري

و–ق-ي-ق ت-طّ-ل-ع-ات إلشش-عب إل-ف-لسش-ط-يني
إلتي يسشتحّقها““.
وت -اب -ع م-ع-رضس ف-لسش-ط Úإكسش-ب-ف-ي دورة
إلعام إ◊ا‹  ،2020أإك Ìمن  135أإلف
ششخصس على ﬂتلف إŸنصشات ،وإلذي
يششارك ‘ فعالياته عششرإت إلّناششطÚ
وإألكادّÁي ÚوإÈÿإء إŸهتم Úبالششأان
إلفلسشطيني.
وتن ّ
ظ م م وؤ سّش س ش ة “ “ إأ ص ش د ق ا ء إ لأ ق ص ش ى “ “
ف -ع -ا ل -ي -ة “ “ ف -ل س ش -ط  Úإ ك س ش -ب -و “ “ ‘ ل -ن د ن
بششكل ششبه سشنوي ،وهذه إŸناسشبة
ه - -ي إأ ك  Èف - -ع - -ا ل - -ي - -ة ت ض ش -ا م -ن -ي -ة م -ع
ف -ل س ش -ط ُ Úت -ق -ا م ب ش ش -ك -ل د و ر ي ع -ل -ى
م س ش - -ت - -و ى إ ل - -ق - -ا ر ة إ لأ و ر و ب -ي -ة  ،ح -ي ث
ت س ش -ت -ق -ط ب إآ ل ف إ  Ÿه -ت -م  Úب -ا ل ش ش -اأ ن
إ ل - -ف - -ل س ش -ط -ي -ن -ي و إأ ع -د إ د إ ك -ب  Òة م -ن
إ  Ÿت ض ش -ا م -ن  ، Úف -ي -م -ا ي -ب -ذ ل إ ل -ك -ي -ا ن
إ ل س ش - -ر إ ئ - -ي - -ل - -ي ‘ ك - -ل م - -ر ة ج -ه -و د إ
م ض ش ن ي ة م ن إأ ج ل ع ر ق ل ة إ ق ا م ت ه ا .

أابـ ـ ـ ـ ـو الغي ـ ـ ـط يأامـ ـ ـل ‘ ا’رتق ـ ـاء بالّتع ـ ـاون العرب ـ ـ ـ ـي  -ال ّصسين ـ ـ ـي

لم Úالعام ÷امعة
أاعرب ا أ
الدول العربية ،أاحمد أابو الغيط،
أامسش ‘ ،كلمة أامام الدورة
التاسشعة لÓجتماع الوزاري Ÿنتدى
التعاون العربي -الصشيني عن أامله
‘ الرتقاء بالتعاون ب ÚالطرفÚ
Ÿسشتوى القمة من خÓل عقد قمة
عربية  -صشينية Ãا يحقق نقلة
نوعية ‘ العÓقات ب Úا÷انب.Ú
ويعقد إلجتماع إلوزإري Ÿنتدى إلتعاون
إل-ع-رب-ي  -إلصش-ي-ن-ي ع Èت-ق-ن-ي-ة إل-ف-ي-ديو
كونفرإنسس برئاسشة مششÎكة لكل من وزير
إÿارج - -ي - -ة وشش- -ؤوون إŸغÎب Úإلرد،Ê
ومسشتششار إلدولة وزير خارجية إلصشÚ
Ãششاركة وزرإء خارجية إلدول إألعضشاء
للجامعة إلعربية.
وأإششاد إألم Úإلعام للجامعة إلعربية ‘

ك -ل -م -ت-ه ‘ إف-ت-ت-اح إŸن-ت-دى ب-ال-تضش-ام-ن
وإلتنسشيق ب Úإلصش Úوإلدول إلعربية ‘
م-وإج-ه-ة وب-اء ك-ورون-ا ،مضش-ي-ف-ا أإن إن-ع-ق-اد
هذإ إلجتماع بالرغم من كافة إلتحديات
يعكسس ““إ◊رصس إلششديد للجانب Úإلعربي
وإلصش-ي-ن-ي ع-ل-ى إلل-ت-زإم ب-ع-ق-د إجتماعات
م-ن-ت-دى إل-ت-ع-اون إل-ع-رب-ي  -إلصش-ي-ن-ي إلذي
تأاسّشسس عام  2004بصشورة منتظمة““.
وأإششار أإبو إلغيط إ ¤أإّنه كان من إŸقرر
عقد إلجتماع ‘ إلردن ،إل أإن إلظرف
إلعاŸي إلرإهن حال دون –قيق ذلك.
ك -م -ا أإّك -د أإب -و إل -غ -ي -ط ح -رصس إ÷ان-بÚ
إلعربي وإلصشيني على تعميق إلتعاون ‘
إطار إŸنتدى ليصشل إ ¤ما يزيد على 15
آإل -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف إÛالت إلسش -ي -اسش-ي-ة
وإلق-تصش-ادي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة وإل-ث-ق-افية،
خاصشة وأإن إلصش Úأإصشبحت تعد ثا ÊأإكÈ

ششريك Œاري للدول إلعربية ،حيث بلغ
حجم إلتبادل إلتجاري ب Úإ÷انب Úنحو
 266.4مليار دولر لعام  ،2011باإلضشافة
إ ¤توقيع  19دولة عربية إتفاقيات ثنائية
م - -ع إلصش ‘ ،Úإط - -ار م - -ب- -ادرة ““إ◊زإم
وإلطريق““ إلتي أإطلقها إلرئيسس إلصشيني.
وثّمن أإبو إلغيط ““دور جمهورية إلصشÚ
إلشش-ع-ب-ي-ة وم-وإق-ف-ه-ا إل-دإع-م-ة ل-ل-قضش-ايا
إل- -ع- -رب- -ي- -ة و‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا إل- -قضش -ي -ة
إل -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة““ ،م-ت-طّ-ل-ع-ا إ ¤م-زي-د م-ن
إل -دع -م إلصش -ي -ن -ي ح -ي -ال ه -ذه إل -قضش-ي-ة
وإلدفاع عن حقوق إلششعب إلفلسشطيني
إŸششروعة ‘ إÙافل إلدولية و›لسس
إألمن إلدو‹.
ك -م -ا أإّك -د ع -ل -ى أإه-م-ي-ة إل-ت-وصش-ل ◊ل-ول
سشياسشية ششاملة لتسشوية ﬂتلف إألزمات
إلعربية سشوإء ‘ سشوريا أإو إليمن أإو ليبيا.

وصشّرح مصشدر مسشؤوول باألمانة إلعامة
÷امعة إلدول إلعربية بأانه سشيصشدر عن
إŸنتدى ثÓث وثائق مهّمة وهي ““إعÓن
ع-م-ان““ ،و«إلÈن-ام-ج إل-ت-ن-ف-ي-ذي Ÿن-ت-دى
إل -ت -ع-اون إل-ع-رب-ي  -إلصش-ي-ن-ي ب Úع-ام-ي
 ،““2022 - 2020وكذإ ““إلبيان إŸششÎك
ل- -تضش- -ام- -ن إلصش Úوإل -دول إل -ع -رب -ي -ة ‘
م-ك-اف-ح-ة وب-اء إلل-ت-ه-اب إل-رئوي إلناجم
ع -ن فÒوسس ك -ورون -ا إŸسش -ت-ج-د““ ،ح-يث
تعكسس هذه إلوثائق إلتوإفقات وإلرؤوى
إŸششÎكة ب Úإ÷انب Úإلعربي وإلصشيني
حول إلقضشايا ذإت إلهتمام إŸششÎك
لتعزيز إلتعاون بينهم.

ع أاوروبيّة لتهدئة اÓÿف ب Úالبلدين
مسشا ٍ

التنافسس التّركي ـ الفرنسسي ‘ اŸتوسّسـط يضسعف وحدة النّاتو

ق- -ال ب- -احث ‘ م- -رك -ز ك -ارن -ي -ج -ي
أاوروب- -ا ‘ ب- -روكسش- -ل““ :إان ف- -رنسش- -ا ل
لغ -ل -ب -ي -ة م -ن
تسش -ت -ف -ي -د م -ن دع -م ا أ
لط -لسش-ي ب-ع-د
شش -رك -ائ -ه -ا ‘ ا◊ل -ف ا أ
ا◊ادث ال-ب-ح-ري م-ع أان-ق-رة ‘ ب-داي-ة
ن عملها ‘ ليبيا ل يحّقق
جوان ،كما أا ّ
ت - -واف ً- -ق - -ا ‘ اŸواق - -ف داخ- -ل ال–اد
لوروبي““.
ا أ
وج -اءت ت -وضش -ي -ح -ات إل -ب -احث إل -زإئ-ر ‘
إŸعهد ،سشنان أإو÷ن ،مع إعÓن إŸفوضس
إلسشامي للعÓقات إÿارجية ‘ إل–اد
إألوروبي جوسشيب بوريل ،إجرإء زيارة إ¤
إل -ع -اصش -م -ة إلÎك -ي -ة أإن-ق-رة ،أإمسس ،ضش-م-ن
مسشاعي تخفيف إلتوتر ب Úتركيا وفرنسشا
بسشبب إŸلف إلليبي.
وقال أإو÷ن ‘ مقابلة مع جريدة فرنسشية،
حول أإزمة إلعÓقات ب Úباريسس وأإنقرة،
إنّ ف -رنسش -ا ““Œد ن -فسش -ه -ا م -ع -زول-ة دإخ-ل

إلناتو ضشد تركيا حيث وإفقت ثما Êدول
فقط ،مقابل إثنت Úوعششرين على طلب
إلتحقيق ضشد إلبحرية إلÎكية بعد إ◊ادث
إلبحري ‘ أإوإئل جوإن ،ألن باريسس تبدو
معزولة ‘ إلصشرإع إلليبي بينما عزلتها أإقل
وضشوحا دإخل إل–اد إألوروبي حتى لو ⁄
ي -ح -ظ م-وق-ف-ه-ا ب-دع-م م-وح-د ،ول سش-ي-م-ا
موقف إيطاليا““.
و«على إلرغم من إنكار باريسس وقوفها إ¤
جانب خليفة حف ،Îإل أإن قيامها بلعبة
م -زدوج -ة ج -ع -لت ل-ع-ب-ة إل-رئ-يسس إل-روسش-ي
ب- -وت Úم- -ف -اج -ئ -ة وم -زع -ج -ة لشش -رك -ائ -ه -ا
إألوروبي ،Úفمن إلصشعب إقناعهم بتششديد
إلنÈة ضشد أإنقرة خÓل إجتماع  13جويلية
إلقادم““ ،يضشيف إلباحث.
وفيما يتعلق بالنزإع مع فرنسشا ،أإّكد وقوع
إج- -م -اع وإسش -ع إل -ن -ط -اق ع -ل -ى أإن ب -اريسس
تتنافسس مع تركيا ‘ ششرق إŸتوسشط ‘

سش- -ي- -اق إ◊رب إلصش- -ام- -ت- -ة ع- -ل -ى إŸوإرد
إلطبيعية إلكامنة ‘ باطن إلبحر.
وقّ-ررت ف-رنسش-ا إألرب-ع-اء إŸاضش-ي ،ت-ع-ل-يق
مششاركتها ‘ عملية حلف إلناتو ،ششرقي
إلبحر إŸتوسشط ‘ ،ظل تصشاعد إلتوترإت
مع تركيا بششأان إلصشرإع ‘ ليبيا .وهّدد
إلرئيسس إلفرنسشي إÁانويل ماكرون ،تركيا،
‘ تصشريحات له إألسشبوع إŸاضشي ،بتوقيع
عقوبات عليها ،قائً““ :Óإن ما تفعله تركيا
‘ ليبيا له مسشؤوولية تاريخية ومسشؤوولية
عقابية““.
أإما وزير إÿارجية إلÎكي جاويشس أإوغلو،
فقد رّد على ماكرون وإّتهم فرنسشا بأانها
ترتكب جرإئم ‘ ليبيا ،وأإّنه تدّعم حف،Î
وأإد ¤سشف Òتركيا لدى باريسس إسشماعيل
ح -ق -ي م-وسش-ى ،ب-تصش-ري-ح-ات أإم-ام ›لسس
إلشش -ي-وخ إل-ف-رنسش-ي ،وإن-ت-ق-د ف-ي-ه-ا م-وق-ف
فرنسشا من بÓده.
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تأاجيل وليسس إالغاء
فضضيلة دفوسس
مّر تاريخ إلفا— جويلية إلذي حّدده رئيسس وزرإء إسشرإئيل ،بنيام Úنتنياهو ،لبدء ضشمّ
أإجزإء من إلضشّفة إلغربّية دون أإن Áضشي ‘ تنفيذ خ ّ
طته إŸششؤوومة ،وقد أإثار هذإ
إŸوقف عÓمات إسشتفهام كثÒة عن إألسشباب إلتي جعلته يعدل عن تطبيق وعده رغم أإّنه
رإهن على سشرقة مزيد من إألرإضشي إلفلسشطينية ،وإسشتعملها كورقة إنتخابية للبقاء ‘
إلسشلطة ومن خÓلها إلنقاذ ششعبيته إلتي تآاكلت بفعل تهم إلفسشاد وقضشاياه إلكثÒة أإمام
إÙاكم.
إلبحث ‘ إلدوإفع إلتي حالت دون تنفيذ رئيسس وزرإء إسشرإئيل Ÿا نسشبته  ‘ 30إŸائة من
أإرإضس إلضشّفة ،يضشعنا أإمام عوإمل دإخلية وأإخرى خارجية ،أإمّا إلدإخلية فهي مرتبطة
بحالة إلهششاششة وعدم إلتجانسس إلذي يسشود إلئتÓف إ◊كومي إإلسشرإئيلي إلذي ”ّ
تشش -ك -ي -ل-ه بششّ-ق إألن-فسس ب Úح-زب-ي ““إل-ل-ي-ك-ود““ و«أإزرق أإب-يضس““ ،إلّ-ل-ذي-ن أإجÈت-ه-م-ا ن-ت-ائ-ج
إلنتخابات إألخÒة على إلتحالف ‘ فريق حكومي وإحد ⁄ ،يظهرإ توإفقا بخصشوصس
خّ
طة إلضشّم ،فبينما –ّمسس لها نتنياهو وأإصشّر على Œسشيدها دون تأاخ ،Òرأإى غانتسس أإن
ي
إألولوية Ÿكافحة إألزمة إلصشحيّة وتدإعياتها إلقتصشادية وإلجتماعية ،حيث قال““ :أإ ّ
ششيء ل عÓقة له بالفÒوسس سشينتظر““.
إÓÿف حول إلتوقيت وإألولويات كان إذن إلعامل إلدإخلي إألسشاسشي ‘ تأاجيل تنفيذ
خّ
طة إلضشّم إŸنبثقة عن ““صشفقة إلقرن““ ،أإّما إلّدوإفع إÿارجية فهي كثÒة وقد تكون -
حسشب إعتقادي  -ما أإثّر أإك ‘ Ìموقف نتنياهو ،فاÿطّة – ⁄ظ بأاي دعم دو‹ بل على
إلعكسس “اما ،إذ وقفنا ول زلنا على حملة دولية معارضشة قادتها إلدول إألوروبية إلكÈى
وحتى رئيسس وزرإء بريطانيا بوريسس جونسشون إلذي يعت Èمن أإصشدقاء وحماة إسشرإئيل
قالها صشرإحة ودون ترّدد ““إÿطّة إنتهاك للقانون إلدو‹..لن أإعÎف بأايّ تغي Òيطرأإ على
حدود  ،““67ومن إلوليات إŸتحدة إألمريكية عّرإبة إسشرإئيل وحامية ظهرها ،إنتفضس
نوإب دÁقرإطيون ‘ إلكونغرسس لوضشح حّد لÓنتهاكات إلصشهيونية ،وهذه إ◊ملة إلدولية،
تعّززت بهبّة فلسشطينية وحّدت إلصشفوف بعد إنقسشامها ،وأإلغت إÓÿفات إلتي ششّقت
إلصشّ-ف إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ودف-عت إ÷م-ي-ع ب-اخ-تÓ-ف إن-ت-م-اءإت-ه-م إ◊زبية وأإلوإنهم إلسشياسشية
ل Ó-ح -ت-ج-اج ‘ إلشش-وإرع م-لّ-وح Úب-اسش-ت-ئ-ن-اف إŸق-اوم-ة ،وإسش-رإئ-ي-ل ت-درك جّ-ي-دإ م-ع-ن-ى
إŸقاومة ،لهذإ ف ّضشل نتنياهو عدم هّز عشّس إلذبور.
وباإلضشافة إ ¤إلعامل Úإل ّسشابق ،Úكان للموقف إألمريكي دوره ‘ ثني إسشرإئيل عن تنفيذ
وعدها ،إذ أإّنها  ⁄تتلقّ هذه إّŸرة إلضشوء إألخضشر من إلرئيسس دونالد ترإمب ،إلذي يكون
قد رإجع دعمه Ÿوعد إلضشّم وليسس Ÿبدئه بسشبب إنششغاله باŸششاكل إل ّصشعبة إلتي توإجه
إدإرته ،بدءإً بأازمة كورونا وتدإعياتها إلقتصشادية وإلجتماعية إÿطÒة ،مرورإ بالتوتر
إلعنصشري ،ووصشول إ ¤تركيزه على إلنتخابات إلّرئاسشية إلقادمة.
غياب إلدعم إلدو‹ ÿطّة إلضشمّ ،وإلّرفضس إلفلسشطيني لها ،وإلختÓف دإخل إ◊كومة
إإلسشرإئيلية حولها ،وعدم تلقي إلضشوء إألخضشر إألمريكي ،هي بالتأاكيد من ب Úأإسشباب
عدم ترسشيم سشرقة إألرضس إلتي تقوم عليها مسشتوطنات إلضشّفة ،يبقى فقط أإن نوضّشح بأان
عدم تنفيذ خ ّ
طة إلضشم ‘ إلفا— جويلية كما كان مقّررإ ،هو تأاجيل فقط وليسس عدول عن
إّ ÿ
طة إلتي أإتوّقع أإن تكون إŸوإفقة عليها ،هدّية ترإمب إلقادمة إلسشرإئيل إذإ فاز بولية
ثانية.

الهند ثالث أاك Ìدول العا ⁄تضشّررا بفÒوسش كورونا

اŸسستشسفيات على وشسك ا’متÓء بالو’يات اŸتّحدة

باتت الهند أامسش ،ثالث أاك Ìالدول
تضشّررا ‘ العاÃ ⁄رضش كوفيد  19بعد أان
تخ ّ
لصشابات .وأاعلنت
طت روسشيا ‘ عدد ا إ
نيودلهي أانّ عدد ا◊الت اŸؤوّكدة لديها
قد تخطّى عتبة  ٧٠٠أالف بعدما تأاّكدت
لربع
 ٢4أالف إاصشابة ‘ السشاعات ا أ
لخÒة.
والعششرين ا أ
و‘ إل -ولي -ات إŸت -ح -دة ي -زدإد إل-وضش-ع سش-وءإً م-ع
إلرتفاع إلكب ‘ Òأإعدإد إŸصشاب Úيوميا ،فيما
يخششى عدد من حكام إلوليات سشيناريو مريرإ
حيث توششك أإقسشام إإلنعاشس على إلمتÓء ““‘
غضشون عششرة أإيام““ ‘ ولية مثل تكسشاسس.
وق -الت إلّسش -ل -ط -ات إلصش -ح-ي-ة إل-ه-ن-دي-ة ،أإمسس ،إّن
إجما‹ عدد إإلصشابات إŸؤوّكدة بالبÓد قد بلغ
نحو  700أإلف إصشابة بفÒوسس كورونا إŸسشتجد،
لتصشبح بذلك ثالث دولة من حيث عدد إإلصشابات
‘ إلعا ⁄بعدما Œاوزت روسشيا ‘ هذإ إŸضشمار.
وأإعلنت وزإرة إلصشحة إلهندية تسشجيل 697,358
إصشابة ،بعدما تأاّكدت  24أإلف إصشابة ‘ إلسشاعات
 24إألخÒة ،بينما ناهز عدد إإلصشابات ‘ روسشيا
 681أإلف.
جلت كل من إلوليات إŸتحدة وإلÈإزيل أإعلى
وسش ّ
عدد من إإلصشابات ،لكن حصشيلة إلهند لن تبلغ
ذروتها قبل مرور عدة أإسشابيع ‘ ،ح Úيتوقع
إÈÿإء ب -أان ت -ت -ج -اوز ع -ت -ب-ة م-ل-ي-ون إصش-اب-ة ه-ذإ
إلششهر.
جلت إلهند  19963وفاة بالفÒوسس ،وهو عدد
وسش ّ
أإقل بكث Òمن ذإك إلذي ”ّ تسشجيله ‘ إلعديد
من إلدول إألخرى إألك Ìتأاّثرإ بالوباء.
وإفتتحت نيودلهي مسشتششفى مؤوقتا يضشم  10آإلف
سش -ري -ر ،ب -ي -ن -م -ا تششّ-دد م-دن أإخ-رى إل-ق-ي-ود ع-ل-ى

إ◊ركة لتجّنب زيادة جديدة ‘ عدد إإلصشابات.
وف-رضشت ع-اصش-م-ة ولي-ة كÒإل ثÒوف-ان-ان-ث-ابورإم
تدإب ÒإغÓق جديدة إعتبارإ من أإمسس ،إذ علّقت
ح-رك-ة إل-ن-ق-ل إل-ع-ام وسش-م-حت ب-ف-ت-ح إلصش-ي-دل-يات
فقط .وجاءت إÿطوة بعدما ”ّ تسشجيل مئات
“ت
إإلصشابات إ÷ديدة ‘ أإنحاء إلولية إلتي ّ
إإلششادة بإاجرإءإتها لحتوإء إلوباء.
بينما يتوإصشل تفششي فÒوسس كورونا إŸسشتجّد ‘
إلوليات إŸتحدة ،حيث باتت مسشتششفيات على
وششك إلم- -تÓ- -ء ي- -دق إŸسش- -ؤوول- -ون ‘ إل- -ق- -ط -اع
إلصشحي ناقوسس إÿطر.
ومنذ أإسشبوع ،تسشجّل إلوليات إŸتحدة إلتي أإحيت
‘ عطلة نهاية إألسشبوع عيدها إلوطني ،إصشابات
ق -ي -اسش-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-وإصش-ل إل-رئ-يسس دون-ال-د ت-رإمب
إلتقليل من ششأان إألزمة إلتي أإّكد أإّنها ““على وششك““
إلنتهاء.
وأإحصشت إلبÓد قرإبة أإربع Úأإلف إصشابة و234
وف -اة إضش -اف -ي -ة ‘ إلسش -اع -ات إألرب -ع وإل -عشش -ري-ن
إŸاضشية ،وفق آإخر حصشيلة نششرتها إألحد جامعة
جونز هوبكنز إŸرجعية.
و ⁄يخ ِ
ف رئيسس بلدية أإوسش ‘ Ïولية تكسشاسس
سش -ت -ي -ف أإدل -ر إن -زع -اج -ه ،وسش -ب -ق أإن وصش-ف نÈة
إلرئيسس إألمريكي بـ ““إÿطÒة““ بالنسشبة لسشكان
إŸدي- -ن- -ة ،ح- -يث ت -وششك أإقسش -ام إإلن -ع -اشس ع -ل -ى
إلمتÓء ““‘ غضشون عششرة أإيام““ .وقال لششبكة
““سش- -ي أإن أإن““““ :إذإ  ⁄ن- -غ ّ-ي -ر إŸسش -ار ،ق -د ت -ك -ون
مسشتششفياتنا مكت ّ
ظة ‘ غضشون أإسشبوع.““Ú
و ت ّت ف ق ر ئ ي س ش ة ب ل د ي ة ف ي ن ك س س ك ا ي ت غ ا ل ي غ و م ع
إأ د ل ر  ،و ص ش ّر ح ت  “ “ :ل ق د إأ ع د ن ا إ ل ف ت ح ‘ و ق ت
م ب ك ر ج د إً ‘ إأ ر ي ز و ن ا “ “  ،د إ ع ي ًة إ  ¤ف ر ض س
تدإب Òعزل من جديدة على إلسشكان.

تعزية
إنتقل إ ¤رحمة إلله تعا ،¤إŸغفور له بإاذن إلله تعا““ ¤جÓل جمال““وهو ‘
ريعان ششبابه.
‘ هذإ إلظرف إلعصشيب ،يتقدم كافة أإفرإد عائلتي ““جÓل““ و““سشعد بخوشش““،
خاصشة إبن عمه العياششي وكذإ عبد الوهاب وسشليمان وعز الدين ،وكذإ
أإعمامه لكل أإفرإد عائلة إلفقيد بتعازيهم إÿالصشة ،متضشّرع Úللمو ¤عّز وجّل أإن
يتغّمده بوإسشع رحمته ويششمله بجميل عفوه وغفرإنه ،ويجعل منزلته ‘ علي ،Úوأإن
يلهم أإهله وذويه جميل إلصش Èوإلسشلوإن.

]إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون[
الششعب ٢٠٢٠/٠٧/٠٧

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٠7ج-وي-ل-ي-ة  :١٩٥٦إأنخرأط
أإل–اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م-ال أ÷زأئ-ري‘ Ú
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كشصف وتدم Òقنبلة تقليدية الصصنع بتيزي وزو
توقيف Œأر ﬂدرات
وحجز مهلوسصأت

تراجع ‘ حوادث اŸرور بـ٪22,7

ترأجعت نسسبة حوأدث أŸرور خÓل أÿمسسة أشسهر أألو¤
لسسنة  2020مقارنة بنفسس ألفÎة من ألسسنة أŸاضسة بنسسبة
 ،٪22,7ح- -يث سس- -ج- -لت مصس- -ال- -ح أألم- -ن أŸروري 5.271
حادث خلف مقتل  227شسخصس وإأصسابة  6.333آأخرين،
بحسسبما أعلن عنه ،أمسس ،ذأت ألسسلك أألمني.
جاء ‘ أ◊صسيلة ألوطنية لنشساطات مصسالح أمن أŸرور،
–صسلت وأج على نسسخة منها ،أن عدد حوأدث أŸرور بلغ
أألشسهر أÿمسسة أألو ¤من ألسسنة أ÷ارية  5271حادث

كهربائية و 11مطرقة ضسغط تسستعمل ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ات أل -ت -ن -ق -يب غ ÒأŸشس -روع ع -ن
أل -ذهب» ،ف -ي -م -ا أح -ب -ط ح-رسس ألسس-وأح-ل
«ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ 17شسخصسا
كانوأ على م Ïقارب تقليدي ألصسنع بعÚ

مرور تسسبب ‘ مقتل  227شسخصس وإأصسابة  6.333آأخر،
مقابل  6.819حادث و 293قتيل و 8.129جريح خÓل نفسس
ألفÎة من ألعام أŸاضسي ،بحسسب ذأت أŸصسدر.
ويحتل ألعنصسر ألبشسري مقدمة أألسسباب ألرئيسسة ◊وأدث
أŸرور ل -ن -فسس أل -فÎة أ◊ال -ي -ة ،ح -يث ج -اء ‘ أ◊صس -ي -ل-ة
ألرقمية ،تسسجيل  5.174حالة ،بينما تسسببت  48مركبة ‘
حوأدث مرور ،أما حالة ألطريق وأÙيط فذكر نفسس
أŸصسدر تسسجيل  49حالة كسسبب مباشسر.

طوره باحثون أامريكيون

قطرات عÁ Úكن أان “نع فقدان البصصر

أالّف موسشيقى فيلم
«معركة ا÷زائر»

رحيل اŸلحن اإليطأ‹
إانيو موريكوÊ

طّور فريق من ألباحث Úأألمريكي Úقطرأت عÁ Úكن أن “نع فقدأن ألبصسر،
حيث Áكن للمرضسى تناوب ألدوأء بأانفسسهم دون أ◊صسول على سسلسسلة من أ◊قن.
وأشس -ارت درأسس -ة ج -دي -دة  -أُج -ريت ع -ل -ى ع -دد م -ن أل -ف -ئ -رأن  -إأ ¤أن أل -ع Ó-ج
ألتجريبي ،ألذي يسستهدف سسبًبا شسائًعا للتنكسس ألعصسبي وتسسرب أألوعية ألدموية
‘ ألعÁ ،Úكن أن يكون له تأاثÒأت عÓجية أوسسع من أألدوية أŸوجودة.
وقالت ألدكتورة كارول تروي ،أسستاذ علم أألمرأضس وبيولوجيا أÓÿيا وعلم
Óبحاث حول مرضس أللزهاÁر ألتابع لكلية ألطب
أألعصساب ‘ معهد توب ل أ
Áا ُيعرف باسسم
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بجامعة كولومبيا أألمريكية،
«كاسسباسس ،»9-و‘ ظل ألظروف ألعادية ،يعتقد أن إأنز« Ëكاسسباس ًس »9-يتسسبب ‘ تو‘ ،أمسس أألثن ‘ ،Úروما،
ُ
أŸقام أألول ‘ موت أÓÿيا أÈŸمج ،وهو آألية منظمة بشسدة للقضساء على أŸلحن أإليطا‹ ألشسه Òإأنيو
موريكو ،Êعن عمر ناهز  91عاما،
أÓÿيا ألتالفة أو ألزأئدة بشسكل طبيعي».
تاركا ورأءه سسج Óحاف ‘ Óتأاليف
أŸوسسيقى ألتصسويرية Ÿئات
أألفÓم ،من بينها «معركة أ÷زأئر»،
كما أفادت وسسائل إأعÓم
إأيطالية.
أكتسسب أŸايسسÎو أإليطا‹ شسهرة
عاŸية بفضسل أŸوسسيقى ألتي ◊نها
ألفÓم سسينمائية بارزة ،منها ألفيلم
أعلنت ألسسلطات ألروأندية أن ألبÓد سستسستأانف ألرحÓت ألتجارية ‘ أألول من
ألتاريخي «معركة أ÷زأئر» ()1966
أوت أŸقبل ،وألتي ” تعليقها منذ  20مارسس أŸاضسي ‘ ،مسسعى لوقف أنتشسار
للمخرج أإليطا‹ جيلو بونتيكورفو،
كوفيد ‘ 19-ألبÓد.
وأفاد بيان لوزأرة ألبنية ألتحتية ‘ روأندأ ،أن عمليات أŸطار سستلتزم باŸبادئ أ ¤جانب أفÓم «ألويسسÎن
ألتوجيهية ألصسادرة عن وزأرة ألصسحة ،وتوصسيات منظمة ألطÒأن أŸد Êألدو‹ ،سسباغيتي» للمخرج سسÒجيو ليوÊ
‘ سستينيات ألقرن أŸاضسي.
لضسمان سسÓمة وصسحة أŸسسافرين وسسط ألوباء.
Œدر أإلشسارة ،إأ ¤أن إأنيو
وأضساف ،أنه سسيطلب من جميع أŸسسافرينÃ ،ن ‘ ذلك أŸسسافرون ألعابرون،
موريكو Êأّلف أك Ìمن ◊ 500ن
تقد Ëإأثبات لنتيجة سسلبية لختبار كوفيد ” ،19-إأجرأؤوه ‘ غضسون  72سساعة
ألفÓم سسينمائية ،منها ما أصسبح
قبل ألوصسول ،من ﬂت Èمعتمد ،وأنه يتع Úعلى أŸسسافرين ألذين يدخلون
روأندأ أÿضسوع لختبار ثان وأإلقامة ‘ فنادق ﬁددة على نفقتهم أÿاصسة قبل أسسطوريًا.
تسسليم ألنتيجة.

رواندا تسصتأأنف الرحÓت
ا÷وية التجأرية ‘ أاوت

 3١°ا÷زائر

 3٠°وهران

الثمن  ١٠دج

لرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
مكافحة ا إ

لول ،من كششف وتدم Òقنبلة
“كنت مفرزة للجيشش الوطني الششعبي ،أامسش ا أ
ت -ق -ل -ي -دي -ة الصش -ن -ع ب -ولي -ة ت-ي-زي وزو ،ب-حسشب ب-ي-ان أاصش-درت-ه وزارة ال-دف-اع
لثن.Ú
الوطني ،ا أ
أوضس -ح أŸصس -در ،أن -ه «‘ إأط -ار م-ك-اف-ح-ة أل -عسس -ك -ري -ة أل -ث -ان -ي -ة ،ث Ó-ث-ة (- - - Œ )03ار
أإلره -اب ،وب-فضس-ل أسس-ت-غÓ-ل أŸع-ل-وم-اتﬂ ،درأت ب -ح -وزت -ه -م  48ك-ي-ل-وغ-رأما من
كشس -فت ودم -رت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألكيف أŸعالج.
ألشسعبي ،يوم  05جويلية  ،2020قنبلة ()01
ت -ق -ل -ي -دي -ة ألصس -ن -ع ب -ت -ي-زي وزو ب-ال-ن-اح-ي-ة
ألعسسكرية أألو.»¤
و‘ إأط - -ار ﬁارب - -ة أل- -ت- -ه- -ريب وأ÷رÁة وأضساف ألبيان ،أن مفارز مشسÎكة للجيشس
أŸن -ظ -م -ة وم -وأصس -ل-ة ل-ل-ج-ه-ود «أ◊ث-ي-ث-ة» ألوطني ألشسعبي أوقفت أيضسا «ثÓثة ()03
ألهادفة لصسد ظاهرة ألŒار باıدرأت Œار ﬂدرأت وح- - - -ج - - -زت  4897قرصس
با÷زأئر ،ضسبط حرسس أ◊دود ،بالتنسسيق مهلوسس بكل من باتنة وخنشسلة بالناحية
مع عناصسر ألدرك ألوطني« ،كمية كبÒة ألعسسكرية أÿامسسة».
م -ن أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج ت -ق-در ب-أارب-ع-ة ( )04م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
قناط Òو 97كيلوغرأما ،وذلك خÓل دورية أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،خÓ-ل ع-م-ليات متفرقة
بحث وتفتيشس قرب بني ونيف بولية بشسار بكل من تندوف بالناحية ألعسسكرية ألثالثة
بالناحية ألعسسكرية ألثالثة ‘ .ح Úأوقف وب -رج ب -اج-ي ﬂت-ار ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
عناصسر ألدرك ألوطني بتلمسسان بالناحية ألسسادسسة 13« ،شسخصسا وحجزت  9مولدأت

 3١°ا÷زائر

 3٠°وهران

“وشسنت بالناحية ألعسسكرية ألثانية .كما
” ت -وق-ي-ف  26م -ه-اج-رأ غ Òشس-رع-ي م-ن
جنسسيات ﬂتلفة بكل من برج باجي ﬂتار
وتلمسسان».

3٤°
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تيسشمسشيلت

معلم تذكأري للراحل
مولود قأسصم نأيت بلقأسصم
دشسنت ألسسلطات أÙلية ،أمسسÃ ،دينة تيسسمسسيلت ،لوحة
فنية كمعلم تذكاري للمفكر أÛاهد ألرأحل مولود قاسسم
ن-ايت ب-ل-ق-اسس-م ( 1927ـ  .)1992وق- -د نصسب ه- -ذأ أŸع -ل -م
ألتذكاري أمام مقر دأر ألثقافة ألتي –مل إأسسمه وذلك ‘
إأط -ار ألح -ت -ف -الت أıل -دة ل -ل-ذك-رى أل-ث-ام-ن-ة وأÿمسسÚ
لعيدي ألسستقÓل وألشسباب.
يتمثل هذأ أŸعلم ألذي نصسب Ãبادرة من قطاع ألثقافة
ب -ال -ولي -ة ‘ ،ل -وح-ة ف-ن-ي-ة تضس-م صس-ورة أÛاه-د وأŸف-ك-ر
ألرأحل مولود قاسسم نايت بلقاسسم وكذأ مقولته ألشسهÒة
أŸتمثلة ‘ «إأّن أألمة ألتي ل –افظ على أألسساسس وأألصسل
لن يكون لها ‘ ألتاريخ فصسل ،تدخل أŸعارك ب Óنصسل ول
تربطها باألصسل همزة وصسل».
وقال أŸدير ألولئي للثقافة ﬁمد دأهل لـ «وأج» ،إأن هذه
أŸبادرة تأاتي ضسمن برنامج ألوزأرة ألوصسية أÿاصس بإاحياء
ذك -رى ع-ي-دي ألسس-ت-قÓ-ل وألشس-ب-اب وأل-ذي يشس-م-ل ت-خ-ل-ي-د
وتسس -ل -ي -ط ألضس -وء ع -ل -ى أألع Ó-م وألشس -خصس-ي-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة
للجزأئر وكذأ إأبرأز أقوألهم وأعمالهم ومآاثرهم.
وكشسف ذأت أŸسسؤوول بأان مديريته «سستشسرع خÓل أأليام
ألقليلة أŸقبلة كذلك ‘ وضسع لوحات تذكارية لشسخصسيات
وأعÓ-م أل-ف-ك-ر وأل-ث-ق-اف-ة ب-بÓ-دن-ا أم-ام أŸرأف-ق أل-ث-ق-اف-ي-ة
بالولية ،على غرأر أŸكتبة ألرئيسسية للمطالعة ألعمومية
لعاصسمة ألولية وأŸلحقات أŸكتبية ألسسبع ألتابعة لها».
Óشسارة ،ولد مولود قاسسم نايت بلقاسسم ‘  6جانفي 1927
ل إ
بقرية «بلعيال» ببلدية أقبو (بجاية) ،ليتخرج من جامع
أل -زي-ت-ون-ة ب-ت-ونسس سس-ن-ة  ،1949وي-ك-م-ل درأسس-ت-ه ب-ج-ام-ع-ات
أل -ق -اه -رة (مصس -ر) ث-م ألسس-ورب-ون (ف-رنسس-ا) وب-ون (أŸان-ي-ا)،
ل-ي-ن-خ-رط سس-ن-ة  1949ب -ا–ادي -ة ح -رك-ة أن-تصس-ار أ◊ري-ات
ألدÁقرأطية.

