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اŸشسارك ـة ا’نتخابيـ ـة للقطيع ـة م ـع زارعـي الفÏ
^ سسلط ـ ـة الضسبط تؤؤكـ ـ ـ ـد على
ضسمان تغطية إاعÓمية متؤازنة
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يعاين ويدشّسن مشساريع
اجتماعية واقتصسادية

جـ ـ ـ ـراد ‘ زيـ ـ ـ ـ ـ ـارة
إا ¤ا÷لفـ ـ ـة اليـ ـ ـ ـؤم

’ول ع-ب-د ال-ع-زي-ز ج-راد ،ال-ي-وم،
ي -ق-وم ال-وزي-ر ا أ
ب -زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ق-د ل-و’ي-ة ا÷ل-ف-ة سس-ي-ع-اي-ن
وي- -دشس- -ن خÓ- -ل- -ه -ا ع -دة مشس -اري -ع اج -ت -م -اع -ي -ة
واقتصسادية ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس ،بيان Ÿصسالح
’ول .وجاء ‘ البيان« ،سسيقوم الوزير
الوزير ا أ
’ول ع -ب -د ال -ع -زي -ز ج -راد ،رف -ق-ة وف-د وزاري،
ا أ
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ،أاي-ن
سس -ي -ع -اي-ن وي-دشس-ن ع-ددًا م-ن اŸشس-اري-ع ذات ط-اب-ع
اجتماعي واقتصسادي».
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خÓل اجتماع مع ‡ثلي
ﬂتلـــــــف القطاعـــــــات

شسيتؤر :مسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ا÷زائر ‘ الطاقـ ـ ـة
الكهربائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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‘ ندوة وطنيـــــة حـــــول
اŸرأاة الريفية اŸقاو’تية

حمـ ـ ـدا :Êأاكـ ـ ـ ـ ـ Ìمـن
 60أالف امرأاة –صسلت
على بطاقـ ـ ـ ـة فّÓح ـ ـ ـ ـة

’حزاب واÛتمع اŸد ،Êا◊ملة ا’نتخابية ‘ اليوم العاشسر ◊ملة ا’سستفتاء ،على ضسرورة ا’لتزام باŸشساركة ‘ ا’سستفتاء والتصسويت بـ
شسّدد منشسطون من ‡ثلي ا أ
«نعم».
’شسخاصس الذين يريدون ضسرب أامن واسستقرار الوطن ويتحينون كل الفرصس لزرع
وجزموا أان ا’لتزام بأاداء الفعل ا’نتخابي« ،سسيسسمح ببناء جدار فاصسل ب Úالشسعب وا أ
الفتنة وإاضسعاف معنويات الشسعب».
0053
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’يجابية
ثّمنت النتائج ا إ
للتعامـــــــل مع الوبــــــاء

÷ن ـ ـ ـ ـة الفت ـ ـ ـ ـؤى
تؤصسي بتخفي ـ ـ ـ ـف
اÿطبة والصسـ ـÓة

ب-ه-دف ج-ع-ل اŸرأاة ال-ري-ف-ي-ة اŸق-او’ت-ي-ة رك-يزة
أاسس- -اسس- -ي- -ة وﬁوري- -ة ‘ دف- -ع ع -ج -ل -ة ا’ق -تصس -اد
’ل -ي -ات
ال- -وط- -ن- -ي ت- -ع- -م- -ل ال -دول -ة م -ن خ Ó-ل ا آ
اŸسس -ت -ح -دث -ة ‘ ك -ل ال -ق -ط -اع -ات ،ع -ل -ى –ق-ي-ق
ال - -ت - -م - -ك Úا’ق - -تصس- -ادي ل- -ه- -ا خ- -اصس- -ة ‘ ›ال
اŸق- -او’ت- -ي -ة ب -أاه -داف إاسسÎات -ي -ج -ي -ة سس -ي -ادي -ة
ت-تصس-دره-ا الصس-ن-اع-ات ال-تحويلية الغذائية بغية
–قيق أاهداف التنمية اŸسستدامة آافاق .2030
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ذكــــــرى مظاهـــرات  17أاكتــــــوبر 1961

وقائع جرÁة اسستعمارية
’ تسسق ـ ـ ـ ـ ـط بالتقـ ـ ـ ـ ـ ـادم

مرت الثورة التحريرية Ãحطات ’ تنسسى أاثبتت ‘ كل مرة طابعها
الشسعبي الذي  ⁄ينصسرم ،من أابرزها مظاهرات  17أاكتوبر  1961التي
أابانت عن وحدة شسعب آامن بقيادته داخل وخارج الديار ووحشسية
’لقاء بهم ،أاحياء
مسستعمر  ⁄يتوان عن قمع متظاهرين عزل وا إ
وأاموات ‘ اŸياه الصساقعة لنهر «السس »Úبباريسس.
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إاثر توسسيع مسستوطناتها
بالضسفـــــــــة الغربيــــــــة

ث-م-نت ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة للفتوى النتائج
’ي -ج -اب -ي -ة» ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ال -ت -ج -رب -ة
«ا إ
ا÷زائ- -ري -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع وب -اء ك -ورون -ا
وا◊د من انتشساره ،وذلك ‘ البيان الذي
صس-در ع-ن-ه-ا ع-قب ال-ل-ق-اء ال-ت-ق-ي-ي-م-ي ال-ذي
ع- -ق -دت -ه ،اÿم -يسسÃ ،ق -ر وزارة الشس -ؤوون
ال-دي-ن-ي-ة ب-ل-ج-ن-ة اŸت-اب-ع-ة واللجنة العلمية
لرصسد ومتابعة فÒوسس كورونا.
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دول أاوروبية تسستنك ـر
انتهـ ـ ـاك «إاسسرائيـ ـ ـ ـ ـل»
للقانـ ـ ـ ـ ـؤن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو‹
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حلـــــول ذكيــــة تهــــزم آاثـــار الوباء

«الصسحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤة الرقميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
تغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّير يؤميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريÚ

غÒت الرقمنة حياة ا÷زائري Úبشسكل ’فت سسنة  ،2020بعد أان كانت قبل  5سسنوات خيارا يتجنبه
’لكÎونية
’جهزة ا إ
البعضس ،رÃا بسسبب ﬁاذير مرتبطة با’سستخدام ،أاو نتيجة عدم التحكم ‘ ا أ
لنقصس ‘ اŸعرفة ...وأاصسبحت الرقمنة أاداة مهمة أاحدثت تغيÒا ‘ ذهنيات فئات حصسرت ‘ ،وقت
’لكÎونية وا◊اسسوب ‘ الÎفيه ،وحررت عقول شسباب لتقدË
سسابق ،دور الهاتف النقال واللوحة ا إ
ابتكارات تقود مرحلة التحو’ت السسريعة وتسساهم ‘ وضسع أاسسسس متينة للجزائر ا÷ديدة.
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الؤضس ـ ـ ـ ـع الؤبائـ ـ ـ ـي
’صسابات ا÷ديدة221:
ا إ
حا’ت الشسفــــــــــاء126:
الــــوفيـــــــــــــــــــــــات5:
’صسابـات53988 :
إاجما‹ ا إ
اŸتماثلون للشسفـاء37856 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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إلسشبت  17أإكتؤبر 2020م إلمؤإفق لـ  29صشفر  1442هـ

‘ ندوة وطنية حول اŸرأاة الريفية اŸقاو’تية

نائب رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني ،وسشيلة طيب:

كريكو :آاليات جديدة لفائدة النسساء اŸقاولت بعد إاقرار الدسستور

@ بوقدوم :ا÷زائر كرسشت منذ ا’سشتقÓل مبدأا اŸسشاواة ب Úا÷نسشÚ
@ حمدا« :Êأاك Ìمن  60أالف امرأاة –صشلت على بطاقة ف ّ
Óحة»
ب - -ه - -دف ج - -ع - -ل اŸرأاة ال - -ري - -ف - -ي- -ة
اŸقاو’تية ركيزة أاسشاسشية وﬁورية
‘ دف- -ع ع- -ج -ل -ة ا’ق -تصش -اد ال -وط -ن -ي،
’ل -ي -ات
ت- -ع- -م- -ل ال -دول -ة م -ن خ Ó-ل ا آ
اŸسش -ت-ح-دث-ة ‘ ك-ل ال-ق-ط-اع-ات ،ع-ل-ى
–ق- -ي- -ق ال -ت -م -ك Úا’ق -تصش -ادي ل -ه -ا،
خاصشة ‘ ›ال اŸقاو’تية بأاهداف
إاسشÎات -ي -ج -ي -ة سش -ي -ادي -ة ،ت -تصش-دره-ا
الصشناعات التحويلية الغذائية بغية
–ق -ي -ق أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة
آافاق .٢0٣0
فتيحة كلواز
تصشوير :فواز بوطارن
ششكّلت إŸرأإة إلريفية إŸقاو’تية ﬁؤر
ن -دوة وط-ن-ي-ة «إŸرأإة إل-ري-ف-ي-ة ضش-م-ن ع-ا⁄
إŸقاو’تية آإفاق – ،»2030ت ششعار «إبدإع
إŸرأإة إل -ري -ف-ي-ة Ãع-اي Òدول-ي-ة» ،ن-ظ-م-ت-ه-ا
’سش-رة وقضش-اي-ا
وزإرة إل-تضش-ام-ن إل-ؤط-ن-ي وإ أ
إŸرأإة Ãن- -اسش- -ب- -ة إل- -ي- -ؤم إل- -دو‹ ل- -ل -م -رأإة
’·
إل -ري -ف -ي -ة ،ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ب -رن-ام-ج إ أ
’‰ائ- -ي ،أإول أإمسس ،ب- -اŸرك- -ز
إŸت- -ح- -دة إ إ
إل -دو‹ ل -ل-م-ؤؤ“رإت ع-ب-د إل-ل-ط-ي-ف رح-ال،
إحتفا’ بحضشؤر عدد من أإعضشاء إ◊كؤمة،
’· إŸتحدة.
سشفرإء و‡ثلي هيئات إ أ

التمك Úالقتصسادي للمرأاة الريفية
مرتبط باسسÎاتيجية سسيادية
’سش- -رة
إع - -تÈت وزي - -رة إل - -تضش - -ام - -ن وإ أ
وقضش -اي -ا إŸرأإة ك -ؤث-ر ك-ري-ك-ؤ ،أإن إل-ت-م-كÚ
إ’ق- -تصش- -ادي ل- -ل- -م -رأإة إل -ري -ف -ي -ة م -رت -ب -ط
باسشÎإتيجية سشيادية ،مؤؤكدة أإن مششاركتها
ﬁؤرية وأإسشاسشية ‘ بناء إ’قتصشاد إلؤطني
و–ق -ي -ق إ’ك -ت -ف -اء إل -ذإت -ي ،ضش -م -ن ع -ا⁄
’ف- -اق  ،2030م- - - -ن خ Ó- - -ل
إŸق - -او’ت- -ي- -ة آ
مسش -اه -م -ت -ه-ا ‘ ب-ن-اء إلصش-رح إŸؤؤسشسش-ات-ي
ل -ل -دول-ة ب-إام-ك-ان-ات بسش-ي-ط-ة سش-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
ت-ط-ؤي-ره-ا وت-رق-ي-ت-ه-ا ،ب-ال-ت-نسش-يق مع جميع
إلفاعل Úعلى إŸسشتؤي Úإلؤطني وإلدو‹
لصشنع إلتغي Òإلدإعم لبناء أإسشسس إ÷زإئر
إ÷ديدة.
وسشيكؤن مؤعد إلفا— من نؤفم،2020 È
ب -ع -د مصش-ادق-ة إلشش-عب مصش-در إلسش-ل-ط-ة ‘
إلبÓد على مششروع تعديل إلدسشتؤر ،بدإية
آإليات دعم إلتغي Òإ÷ذري’ ،سشيما أإحكام
إلتناصشف ‘ ›ال إلششغل وتؤسشيع حظؤظ
إŸرأإة ‘ إلتمثيل إلنيابي إ ¤إلعمل على
ترقية وتعزيز حقؤقها ،وكذإ إلعمل على
’سش -ؤإق
دع- -م ول- -ؤج إŸرأإة إŸق- -او’ت- -ي- -ة إ أ
إل -دول -ي-ةÃ ،سش-ع-ى إل-ت-أال-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة
مسشتدإمة آإفاق .2030
وقالت إلؤزيرة ،إن إلتمك Úإ’قتصشادي
ل- -ل- -م- -رأإة إل- -ري- -ف- -ي- -ة ،م- -رت- -ب- -ط ب -أاه -دإف
إسشÎإتيجية يتصشدرها تنششيط إلصشناعات
إل -ت -ح -ؤي -ل -ي -ة إل-غ-ذإئ-ي-ة ،ت-رب-ي-ة إ◊ي-ؤإن-ات
وإ◊فاظ على إ◊رف إلتقليدية وإلÎإثية،
ح -يث تسش-اه-م آإل-ي-ات إل-دع-م إل-ت-ي ت-ؤف-ره-ا
إل-دول-ة’ ،سش-ي-م-ا إل-ؤك-ال-ة إل-ؤط-ن-ي-ة للقرضس
إŸصش-غ-ر ،وإلصش-ن-دوق إل-ؤط-ن-ي ل-ل-تأام Úعن
إل-ب-ط-ال-ة ،وإل-ؤك-ال-ة إل-ؤط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غيل
إلشش -ب -اب ،إلصش -ن -دوق إل -ف Ó-ح -ي ،وم -ؤؤخ -رإ
صشندوق “ؤيل إŸؤؤسشسشات إلناششئة.
وإسش -ت -ن -ادإ إل -ي -ه -ا ” ،ت -أاط Òنشش -اط -ات
إŸرأإة إŸقاو’تية’ ،سشيما إلريفية منها،
ع ÈإŸرإف-ق-ة وإل-ت-ك-ؤي-ن وإل-ت-دع-ي-م ب-نسشبة
ق- -اربت  64ب -اŸائ -ة م -ن ›م -ؤع ق -روضس
إلؤكالة إلؤطنية لتسشي Òإلقرضس إŸصشغر،

ب-ؤإق-ع نسش-ب-ة  32ب-اŸائ-ة ﬂصشصش-ة ل-لمرأإة
إل-ري-ف-ي-ة ،وب-ؤإقع  10ب -اŸائ-ة م-ن ›م-ؤع
ق -روضس إلصش -ن -دوق إل -ؤط -ن -ي ل -ل -ت-أام Úع-ن
إلبطالة ،وبؤإقع  18.8باŸائة فقط ‘ سشنة
’و ¤من سشنة
 ،2019و 9 ‘ 19.7أإششهر إ أ
.2020
وت -ت -ؤزع نشش -اط -ات إŸسش -ت-ف-ي-دإت م-ن
قروضس وكالة تسشي Òإلقرضس إŸصشغر على
سش - -ب- -ي- -ل إŸث- -ال ،بـ ‘ ٪12.56إ- - - - - - -Ûال
إلفÓحي ،و› ‘ ٪42.59ال إŸؤؤسشسشات
إلصشغÒة جدإ ،و› ‘ ٪38.08ال إ◊رف،
› ‘ ٪9.47ال إÿدمات.
من جهته ،أإكد وزير إلششؤؤون إÿارجية
صشÈي ب- -ؤق- -دوم ،ت- -ك- -ريسس إ÷زإئ -ر م -ن -ذ
إ’سشتقÓل مبدأإ إŸسشاوإة ب Úإ÷نسش Úدون
“ييز ‘ دسشاتÒها عرفانا بدورها إلفّعال
وتضش-ح-ي-ات-ه-ا إ÷سش-ام ‘ إل-ث-ؤرة إل-تحريرية
وبعد إ’سشتقÓل لذلك –رصس إ÷زإئر ‘
مشش-روع ت-ع-دي-ل إل-دسش-ت-ؤر ع-ل-ى إÙاف-ظ-ة
على هذإ إŸكسشب إŸهم.

ا◊كومة تهدف لتعزيز مبادرة اŸرأاة الريفية
وكششف إلؤزير ،أإن إ÷زإئر صشادقت على
ج- -ل إŸع -اه -دإت وإ’ت -ف -اق -ي -ات إل -دول -ي -ة
إŸتعلقة بÎقية حقؤق إŸرأإة وحمايتها،
مثل إ’تفاقية إلدولية حؤل إلقضشاء على
كافة أإششكال إلتمييز ضشد إŸرأإة ،وإ’تفاقية
إلدولية إŸتعلقة با◊قؤق إلسشياسشية للمرأإة،
وب- -روت- -ؤك- -ؤل ح- -ق -ؤق إŸرأإة ‘ إف -ري -ق -ي -ا
’فريقي ◊قؤق إ’نسشان
إŸلحق باŸيثاق إ إ
وإلششعؤب.
وأإوضش- -ح ب- -ؤق -دوم ،أإن –ق -ي -ق إ÷زإئ -ر
أإششؤإطا معتÈة ‘ إششرإك إŸرأإة وإعطائها
حقها ‘ إŸسشاهمة إلسشياسشية إلفّعالة من
خÓل تقلدها مناصشب عليا وسشياسشية ،حيث
دأإبت على إرسشاء إŸششاركة إلفّعالة للمرأإة،
عن طريق إلعمل إلبّناء ‘ كافة إÛا’ت
إلسش -ي -اسش -ي -ة وإ’ق -تصش -ادي -ة وإ’ج -ت -م-اع-ي-ة
وإلثقافية.
وي -ت -م ذلك م -ن خ Ó-ل ت -ف -ع-ي-ل مشش-ارك-ة
إŸرأإة إ’ق- - -تصش - -ادي - -ة ،خ - -اصش - -ة ‘ ›ال
إŸق -او’ت-ي-ة ،إل-ذي إع-تÈه ه-دف-ا ﬁؤري-ا،
’سشيما وإن رئيسس إ÷مهؤرية تعهد بإانششاء
’ل -ي -ات إلضش-روري-ة ل-ت-ع-زي-ز م-ب-ادرة إŸرأإة
إآ
وت- -رق- -ي -ة نشش -اط -ه -ا ،خ -اصش -ة ‘ إŸن -اط -ق
إلريفية وإلنائية ،وهؤ ما تصشبؤ إ◊كؤمة إ¤
–قيقه ع Èبرإمج إıططات إŸسشطرة
‘ هذإ إÛال.
‘ هذإ إلصشدد ،إعت Èبؤقادوم أإن دعم
إŸرأإة ‘ ع - -ا ⁄إŸق- -او’ت- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل
تكؤينها وتطؤير قدرإتها ‘ هذإ إŸيدإن،
بإادخال معاي Òدولية ما يسشاهم ‘ دفع
إ’ق -تصش -اد إÙل-ي وإل-ؤط-ن-ي م-ع إمّ-ك-ان-ي-ة
دخ- -ؤل إلسش- -ؤق إل- -ع- -اŸي- -ة ،ل- -ذلك تسش- -ع- -ى

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير0٢٣ ٤6 ٩١ ٨٧ :
الفاكسس0٢٣ ٤6 ٩١ ٧٩ :
’دارة والمالية
ا إ

الهاتف0٢٣ ٤6٩١ ٨0 :
الفاكسس0٢٣ ٤6٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

إ◊ك -ؤم-ة – ب-حسش-ب-ه– إ ¤ت-ك-ث-ي-ف إ÷ه-ؤد
إلتي تبذلها من إجل –قيق أإهدإف إلتنمية
 ·ÓإŸتحدة’ ،سشيما إلقضشاء
إŸسشتدإمة ل أ
على إلفقر بكل إششكاله ‘ كل مكان بالعا،⁄
وإلقضشاء على إ÷ؤع بضشمان إ’من إلغذإئي
و–سش Úإل - -ت - -غ - -ذي- -ة وت- -ط- -ؤي- -ر إل- -زرإع- -ة
إŸسش -ت -دإم -ة ،وك -ذإ –ق -ي -ق إŸسش -اوإة بÚ
إ÷نسش Úو“ك Úإلنسشاء وإلفتيات ،وإلعمل
إلÓئق وإلنمؤ إ’قتصشادي.
قال وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية عبد
إ◊ميد حمدإ ،Êإن إŸرأإة إلريفية تقؤم
ب -دور أإسش -اسش -ي ‘ إل -ت -ن -م -ي -ة إ’ق -تصش -ادي-ة
وإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-غ-ي-ة إŸسش-اه-م-ة ‘ إلتنمية
بكافة أإبعادها و›ا’تها ،خاصشة ما تعلق
Ãج -ال إŸق -او’ت -ي -ة إل -نسش -ائ -ي -ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
أإه-دإف إل-ت-ن-م-ي-ة إŸسش-ت-دإم-ة ،ك-اشش-ف-ا إنها
“ث -ل أإح -د إه -م أإسشسس إل-ت-ن-م-ي-ة إل-فÓ-ح-ي-ة
وإلريفية ،حيث كانت ومازإلت تششكل ركيزة
إÛتمع إلريفي.
وبحسشب إلؤزير ،يكؤن تفعيل دورها ‘
عجلة إلنمؤ إ’قتصشادي وإ’جتماعي من
’نتاج وتؤإجدها ‘
خÓل مششاركتها ‘ إ إ
’نشش-ط-ة إل-ت-ي سش-ط-ره-ا إل-ق-ط-اع
ﬂت -ل-ف إ أ
إل -ذي أإو ¤ل -ه -ا أإه -م -ي -ة ب-ال-غ-ة ‘ إل-ت-ك-ف-ل
ب -قضش -اي -ا إŸرأإة إل -ري-ف-ي-ة ،م-ن أإج-ل إرسش-اء
ع -دإل -ة إج-ت-م-اع-ي-ة ت-ه-دف لضش-م-ان ت-ن-م-ي-ة
بششرية ،وبناء إقتصشاد متنؤع ومسشتدإم.
وأإوضش- -ح ح- -م- -دإ ،Êإن وزإرة إل- -ف Ó-ح -ة
وإلتنمية إلريفية قامت ‘ إطار مششاريعها
إıتلفة بإادماج عنصشر إŸرأإة إلريفية ‘
ششتى إŸششاريع إلتنمؤية للقطاع ،من خÓل
ت -ع -زي -ز آإل -ي-ات إل-دع-م ÿل-ق ف-رصس إل-ع-م-ل
وت- -ط- -ؤي- -ر نشش- -اط- -ات- -ه- -ا إل- -رإئ -دة ،وإ‚از
إŸشش- -اري- -ع إŸصش- -غ- -رة إل- -ت -ي ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
’نششطة إلريفية ،ومرإفقتها ‘ صشياغة
با أ
مششاريعها إلتنمؤية.
وأإكد إŸتحدث ،أإن إلعديد من إلنسشاء
إل -ري -ف -ي-ات ت-خ-ط Úإل-نشش-اط-ات إل-فÓ-ح-ي-ة
إلتقليدية بدخؤلهّن عا ⁄إ’سشتثمار وكذإ
إلقيام Ãششاريع ذإت ُبعد إقتصشادي مدر
للمدإخيل وإلÌوإت وبالتا‹ أإصشبحت تششكل
عنصشرإ هاما ‘ إ’قتصشاد إلؤطني ،حيث
وصشل عدد إلفÓحات إ◊ائزإت على بطاقة
فÓحة إ ¤ما يزيد عن  60أإلف إمرأإة.
فيما إسشتفادت أإك Ìمن  8000إمرأإة
ري- -ف- -ي- -ة م- -ن وح- -دإت لÎب- -ي -ة إ◊ي -ؤإن -ات
إلصشغÒة وتربية إلنحل وإلبيؤت إلبÓسشتيكية
ومششاريع عديدة ‘ إÛال إلفÓحي ،كما
فاق عدد إŸششاركات ‘ دورإت إلتكؤين
وإلتدريب  17أإلف إمرأإة ،ناهيك عن تكؤين
أإك Ìم - - -ن  200م-رشش-دة فÓ-ح-ي-ة Ÿرإف-قة
إل -نسش -اء إل-ري-ف-ي-ات .ك-م-ا ” إدرإج إل-ع-نصش-ر
’ول مرة ضشمن إÛالسس إŸهنية
إلنسشؤي أ
إŸششÎك- -ة ل- -لشش- -عب إل- -فÓ- -ح- -ي -ة إل -ت -ي ”
تنصشيبها.

الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

مصسطفى هميسسي
رئيسس التحرير

مرزاق صسيادي
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18381
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دسسÎة نظام ا◊صسصص رسّسخ مكانة اŸرأاة سسياسسيا
أاشش- -ادت ن- -ائب رئ- -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي
الوطني ،وسشيلة طيب ،بالتجربة ا÷زائرية
«الرائدة» ‘ دسشÎة نظام ا◊صشصس ،والتي
ت - -ه - -دف إا“ ¤ت Úم - -ك - -ان - -ة اŸرأاة ‘ اÛال
السش -ي -اسش -ي ،ب -حسشب م -ا أاف -اد ب-ه ،أامسس ،ب-ي-ان
للمجلسس.
ج- -اء ذلك خÓ- -ل مشش -ارك -ت -ه -ا ‘ ورشش -ة ع -م -ل
إقليمية Ÿلتقى إفÎإضشي ،نظمته منظمة إŸرأإة
إل- -ع- -رب- -ي- -ة ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع م -ؤؤسشسش -ة «ونسش -مسشÎ
ل- - -ل- - -دÁق- - -رإط- - -ي- - -ة» إÿم- - -يسس ،ح- - -ؤل ن- - -ظ- - -ام
«إلكؤتا»(إ◊صشة) وأإثاره على مششاركة إŸرأإة ‘
إ◊ياة إلسشياسشية ‘ إلعا ⁄إلعربي.
وأإوضش - -حت ط - -يب ،أإن «إل - -نسش - -اء إلŸÈان- -ي- -ات
إ÷زإئريات وبنسشبة كبÒة منهن يحملن كفاءإت
ومسشتؤى جامعي ،ووجؤدهن يرإعي إÿصشؤصشيات
إ’خرى ‘ إلتمثيل إلŸÈاÃ ،Êا يثبت مرة إخرى
كفاح إŸرأإة إ÷زإئرية ونضشالها من أإجل إحتÓل
مكانتها إجتماعيا وإقتصشاديا وقانؤنيا».

من جهتها ،أإكدت رئيسشة ÷نة إلÎبية وإلتعليم
إلعا‹ وإلبحث إلعلمي وإلششؤؤون إلدينية ،إلنائب
ﬂروف صش -ل -ي -ح-ة ،ع-ل-ى «أإه-م-ي-ة ن-ظ-ام إ◊صشصس
لؤلؤج إŸرأإة إÛال إلسشياسشي» ،مششÒة إ ¤أإن
معظم إلبحؤث أإفادت بضشرورة إسشتمرإرية إلعمل
ب -ه -ذإ إل -ن -ظ -ام ك -م -رح -ل -ة إن -ت-ق-ال-ي-ة ل-ل-ؤصش-ؤل إ¤
إŸسشاوإة.
وأإضشافت ،أإن نظام «إلكؤتا» حقق نقلة نؤعية
بالنسشبة Ÿششاركة إŸرأإة ‘ إÛالسس ،مششÒة إ¤
أإن مششروع إلدسشتؤر إŸقÎح لÓسشتفتاء عليه ‘
إل - -ف - -ا— ن- -ؤف- -م Èك- -رسس ه- -ذإ إ◊ق ‘ إŸادة 59
وسشيحدد كيفية وششروط تطبيق إŸادة ‘ مششروع
إلقانؤن إلعضشؤي لÓنتخابات.
Óششارة ،ششارك إÛلسس إلششعبي إلؤطني ،أإول
لإ
أإمسس ‘ ،إششغال ملتقى إفÎإضشي نظمته منظمة
إŸرأإة إل-ع-رب-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ؤؤسشسش-ة «ونسشمسشÎ
ل-ل-دÁق-رإط-ي-ة» ،ح-ؤل سش-ي-اسش-ات إلتمييز إإ’يجابي
لصشالح إŸرأإة ‘ إŸنطقة إلعربية (إلكؤتا).

بينها تكوين خاصس وخفضس سشن ا’سشتفادة من القروضس

خÈاء يوصسون بإاعادة النظر ‘ شسروط منح التمويل
أاوصشى خÈاء وﬂتصشون ،بإاعادة النظر
‘ شش-روط م-ن-ح ال-ت-م-ويÓ-ت ل-ل-م-رأاة الريفية
وت -خ -ف -يضس سش-ن ا’سش-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ،ل-تسش-ه-ي-ل
تنفيذ مششاريعها وإانششاء مؤوسشسشات مصشغرة،
وتسشط Òبرامج تكوين خاصشة بها لتمكينها
’Ÿام Ãع- -ارف ت- -غ- -رسس ف -ي -ه -ا ث -ق -اف -ة
م- -ن ا إ
’عمال.
اŸقاو’تية وإادارة ا أ
زهراء .ب
أإث -ار ي -اسش Úب -ل -ع-رب-ي‡ ،ث-ل إÛلسس إل-ؤط-ن-ي
إ’قتصشادي وإ’جتماعي ‘ ،مدإخلة له ‘ ،أإششغال
ندوة وطنية حؤل إŸرأإة إلريفية ،نظمت باŸركز
إلدو‹ للمؤؤ“رإت عبد إلهادي رحال ،عدة حقائق
عن وإقع إŸرأإة ‘ إŸناطق إلريفية ،حيث قال إن
«ث-ق-ل-ه-ا ومسش-اه-م-ت-ه-ا ‘ إ’ق-تصش-اد وجهؤد –قيق
إأ’من إلغذإئي غ Òمعروف ‘ إلدرإسشات» ،بالرغم
من أإن عا ⁄إلريف مرتبط Ãششاركة خاصشة من
إŸرأإة إلريفية ضشمن جهؤد إلنسشاء إلعامÓت».
وإن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن درإسش- -ة وضش- -ع- -ه -ا ﬂتصس ‘
إإ’ق -تصش -اد إل -ري -ف -ي ‘ م -ن-ط-ق-ة إلسش-ه-ؤب ،أإوضش-ح
بلعربي أإن عدة عقبات وإكرإهات تقف أإمام تطؤير
مشش -ارك -ة إŸرأإة ‘ إل-نشش-اط إل-ري-ف-ي ،م-ن-ه-ا ت-ع-دد
إأ’عمال إلتي تقؤم بها إŸرأإة ‘ إŸنزل ،إ ¤جانب
نشش -اط -ه -ا إإ’ق -تصش-ادي‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ’ ت-ؤف-ق م-ع
سشاعات إلعمل إلتي تتجاوز  8سشاعات ‘ إŸزإرع
خ-اصش-ة Ÿا ي-ك-ؤن ل-دي-ه-ا أإط-ف-ال صش-غ-ار ي-ح-تاجؤن
إلرعاية ،إ ¤جانب إ◊الة إŸدنية بالنسشبة للذين
ل-دي-ه-ن أإزوإج غ-ائ-ب-ؤن يضش-ي-ف أإع-ب-اء ومسش-ؤؤول-ي-ات
أإخرى –د من إلنششاط.
وأإششار بلعربي إ ¤أإن مششاركة إŸرأإة ‘ إلنششاط
إل -ف Ó-ح -ي م -رت -ب -ط ك-ذلك Ãؤؤشش-رإت إج-ت-م-اع-ي-ة
وتعليمية وكالفئة إ’جتماعية إŸهنية لرب إأ’سشرة،
وع-دد إأ’ط-ف-ال ،ومسش-ت-ؤى إل-ت-ع-ل-ي-م ،وه-ي ع-ناصشر
حاسشمة ‘ مششاركة إŸرأإة ‘ عا ⁄إŸقاو’تية،
حيث يتقلصس دورها كلما زإد عدد إأ’طفال ،وإرتفع
مسشتؤإها إلتعليمي ،وغالبا ما تبدأإ إŸرأإة إلنششاط
‘ سشن  25سشنة ويتقلصس عند  55سشنة ،ما يفرضس
إعادة إلنظر ‘ ششروط منح إلتمؤيÓت إŸالية
إ’نششاء مؤؤسشسشات مصشغرة.
و–دثت صش- -ب- -اح ع- -ي- -اشش- -ي ،رئ- -يسش- -ة إÛلسس
Óسشرة وإŸرأإة ،عن طريقة Œسشيد مفهؤم
إلؤطني ل أ
إ÷ندر إ’جتماعي ومناصشفة إŸرأإة مع إلرجل ‘
إÛال إلريفي ،فبحسشبها «مازإلت عادإت وتقاليد
وأإع- -رإف و‡ارسش- -ات» –ؤل دون ت- -رق- -ي- -ة إŸرأإة
إلريفية وإسشتقÓليتها وتكافؤؤ إلفرصس مثلها مثل
إلرجل ،وتصشبح مششاركتها ‘ إلتنمية إإ’قتصشادية
فعالة من خÓل إلتؤجيه وإŸرإفقة إإ’جتماعية
ıتلف إŸششاريع إلسشؤسشيؤ–إقتصشادية إلتي من
خÓلها –قق إإ’كتفاء إلذإتي أ’سشرتها ،وإÛتمع
إÙلي وإلؤطني ،وإلدو‹.
و–تاج ترقية نششاطات إŸرأإة إŸقاو’تية ‘

إŸناطق إلريفية ،بحسشب إŸسشؤؤولة ،إ ¤معارف
علمية ،بادرت بها إ÷زإئر وطنيا ودوليا بالتنسشيق
مع منظمة إأ’· إŸتحدة لÓسشتفادة من تغيÒ
إلتقنيات إلعلمية من خÓل إدرإج تخصشصس جديد
ع-ل-م إ’ج-ت-م-اع إل-ع-ائ-ل-ي وإل-ع-مل إ’جتماعي تعمل
على تؤسشيعه ‘ إ÷امعات إ÷زإئرية.
وأإضشافت ،أإن تغي Òوضشعية إŸرأإة إلريفية يكؤن
م -ن خ Ó-ل إل -ت -ك -ؤي -ن ،إل -ت -دريب وت-ع-ل-ي-م م-ه-ارإت
إجتماعية ،وهذإ ما نفتقد إليه ‘ مناطق إلظل أإو
إŸن -اط -ق إل -ن -ائ -ي -ة ،ل -ذإ ي -جب “ك -ي-ن-ه-ا ‘ إط-ار
إŸق-او’ت-ي-ة م-ن آإل-ي-ات م-ع-رف-ي-ة ج-دي-دة ،وتطؤير
إلشش- -رإك- -ة إÛت- -م -ع -ي -ة ،ب Úإıتصش› ‘ Úال
إل- -ب- -حث إل -ع -ل -م -ي وإÛت -م -ع إŸد Êوإل -ف -اع -لÚ
إآ’خرين ،حتى تنجح مششاريعها.
وسش -ج-لت ع-ي-اشش-ي ع-دم إطÓ-ع إŸرأإة إل-ري-ف-ي-ة
على إلعديد من إŸعارف إŸرتبطة بحقؤقها مثل
ح - -ق - -ه- -ا ‘ إل- -ت- -ع- -ل- -م وإŸع- -رف- -ة ،إ◊ق ‘ ‚اح
مششاريعها ،حقها ‘ إ’بدإع وإ’بتكار ،باإ’ضشافة
إ ¤معاناتها من إلتهميشس من قبل إلرجل ،بسشبب
وجؤد ثغرإت قالت سشنعمل على سشدها Ãرإفقتها
وت -ع -ري -ف -ه -ا ب -ه -ذه إ◊ق -ؤق ،وت -ع -ل -ي-م-ه-ا م-ه-ارإت
إج-ت-م-اع-ي-ة ك-ط-ري-ق-ة إل-ت-ع-امل مع إآ’خرين وتغيÒ
سش-ل-ؤك-ي-ات-ه-ا إلسش-ل-ب-ي-ة وإل-ذه-نيات إلتي تقف عائقا
أإمام إلتطؤر إإ’قتصشادي.
ورأإت إŸدي -رة إل -ف -رع -ي -ة ل -ل -م -رإج-ع وإلÈإم-ج
بؤزإرة إلتكؤين وإلتعليم إŸهني Úحمامة نسشيب ،أإن
إلنهؤضس Ãششاركة إŸرأإة ‘ ›ال إŸقاو’تية ،لن
يتحقق دون تكؤينها وتدريبها على إلعناصشر إلهامة
إلتي تسشهل دخؤلها عا ⁄إلششغل ،مششÒة إ ¤أإن
إŸرأإة “ثل  45إ 50 ¤باŸائة من تعدإد إŸكؤنÚ
ع -ل-ى مسش-ت-ؤى م-رإك-ز إل-ت-ك-ؤي-ن إŸن-تشش-رة ب-الÎإب
إل - -ؤط- -ن- -ي ،وه- -ي ح- -اضش- -رة ،ب- -حسش- -ب- -ه- -ا ‘ ،ك- -ل
إلتخصشصشات Ãا فيها تلك إلتي كانت حكرإ على
إل-رج-ال ،ك-الصش-ي-د إل-ب-ح-ري ،إلصش-ن-اعات إلزرإعية،
إلفنية وإلبناء.
ومن أإجل منح نفسس إلفرصس لتكؤين إŸرأإة ‘
م -ن -اط-ق إل-ظ-ل ” ،ف-ت-ح أإقسش-ام م-ن-ت-دب-ة ل-ل-ت-ك-ؤي-ن
بالتنسشيق مع إ÷ماعات إÙلية ،كما ” بر›ة
دورإت تكؤينية ‘ إلبيت للنسشاء إŸنتجات ،وفتح
دإر مرإفقة ‘ كل و’ية Ÿرإفقة إŸرأإة ‘ إنششاء
م -ؤؤسشسش -ت -ه -ا إلصش -غÒة وه -ذإ Ãشش -ارك -ة إل -ف -اع-لÚ
وأإجهزة إلدعم.
أإم-ا م-دي-رة إŸك-تب إ’ق-ل-ي-م-ي Ÿن-ظ-م-ة إل-ع-مل
إلدولية رإنيا بخازي ،فقالت إن إلثقافة وإلتقاليد
مازإلت –د من قبؤل إŸرأإة ‘ ›ال إŸقاو’تية
‘ بعضس إلدول ،لذلك تؤف Òبيئة مششجعة وسشليمة
لتششجيعها على ولؤج هذإ إÛال ،بات مسشؤؤولية
إ÷ميع من إأ’سشرة ،إلقانؤن وإ◊كؤمات.
وطالبت Ãرإجعة إلقؤإن Úإذإ كانت ’ تششجع
إŸرأإة ع-ل-ى إخ-ت-ي-ار إŸق-او’ت-ي-ة ك-مشش-ؤإر م-ه-ن-ي،
وتسشهيل حصشؤلها على إلقروضس.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
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للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
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تعزيز عÓقات ألتعاون ألثنائي

الرئيسس تبون يسشتقبل وزير اÿارجية الفرنسشي
أسض- -ت- -ق- -ب- -ل رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
ألسضيد عبد أÛيد تبون ،مسضاء أول
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م-ة ،وزي-ر
أوروب- - - -ا وألشض- - - -ؤوون أÿارج- - - -ي - - -ة
ألفرنسضي جان إأيف لدريان ألذي
ق -ام ب -زي -ارة ع -م -ل ل-ل-ج-زأئ-ر دأمت
ي- -وم ،Úب- -حسض- -ب- -م- -ا أف- -اد ب -ه ب -ي -ان
لرئاسضة أ÷مهورية.
وجاء ‘ البيان ،أان «رئيسس ا÷مهورية
السسيد عبد اÛيد تبون اسستقبل ،مسساء
اÿم- - - -يسس ،وزي- - - -ر أاوروب- - - -ا والشس - - -ؤوون
اÿارجية الفرنسسي ،جان إايف لودريان،
‘ إاطار زيارة العمل التي يقوم بها إا¤
بÓدنا يومي  15و 16أاكتوبر ا÷اري».
و” خ Ó-ل ال -ل-ق-اء ،اسس-ت-ع-راضس سس-ب-ل
ت -ع -زي -ز ع Ó-ق -ات ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي بÚ
ال-ب-ل-دي-ن وضس-ب-ط أاج-ن-دة ﬂت-ل-ف آال-يات
ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة
ا◊كومية رفيعة اŸسستوى اŸنتظر أان
تلتئم قبل نهاية السسنة ا÷ارية ،بحسسب
ما أاوضسحه ذات البيان.
ك -م -ا ك -ان ال -ل -ق -اء ف -رصس -ة Ÿواصس -ل -ة
ال- -تشس -اور وت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر بÚ
لقليمية
البلدين حول ﬂتلف القضسايا ا إ
وال - -دول - -ي - -ة ذات اله - -ت- -م- -ام اŸشسÎك
لزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة وال -وضس -ع ‘
وخ -اصس -ة ا أ
منطقة السساحل.
وجرى اللقاء بحضسور كل من مدير
الديوان برئاسسة ا÷مهورية نور الدين
بغداد الدايج ،ووزير الشسؤوون اÿارجية
صسÈي بوقدوم ،وسسف Òا÷زائر بفرنسسا
عن Îداود.

لودريان :زيارتي تعكسس عÓقات
الصشداقة اŸتينة ب Úالبلدين
أاكد وزير أاوروبا والشسؤوون اÿارجية
الفرنسسي ،جون إايف لودريان ،أاول أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،أان زيارة العمل التي
ي -ج -ري -ه -ا إا ¤ا÷زائ -ر ت -ع -كسس «م -ت-ان-ة
عÓقات الصسداقة ب Úالبلدين» ،مضسيفا
أان البلدين «يحتاجان بعضسهما».
و‘ تصسريح للصسحافة عقب اسستقباله
من طرف رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
اÛي -د ت -ب -ون ،ق -ال ل -ودري -ان «ب -ل -دان -ا
ي -ح -ت -اج -ان ل-ب-عضس-ه-م-ا وي-ب-ق-ى تشس-اورن-ا
ضس -روري-ا ح-ول اŸسس-ائ-ل ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك» .وأاردف بالقول« ،لقد جئت
لبراز العÓقات اŸتينة بÚ
إا ¤ا÷زائر إ
بلدينا.
فبالنسسبة لفرنسسا تعد ا÷زائر شسريكا
لول بسس- -بب ال- -رواب -ط
م- -ن اŸسس- -ت- -وى ا أ
النسس -ان-ي-ة اŸت-ع-ددة ال-ت-ي Œم-ع-ن-ا عÈ
اŸت -وسس -ط» ،مضس -ي -ف -ا «ع Ó-ق -ت -ن-ا ث-ري-ة

وم -ت -ع -ددة خ -اصس -ة ‘ ›ال ال -ت-ب-ادلت
النسس-ان-ي-ة والÎب-وي-ة وال-ع-ل-م-ية والتعاون
لضسافة
القتصسادي والرهانات المنية با إ
لقليمية».
إا ¤اŸسسائل ا إ
وبعد أان ذكر أانه يجري زيارته الثالثة
إا ¤ا÷زائ -ر خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -ام ،أاع -رب
رئ -يسس ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال -ف -رنسس-ي-ة ع-ن
«سسعادته» برؤوية العÓقات الثنائية تأاخذ
«نفسسا جديدا».
كما أاشسار إا ¤أان الرئيسس الفرنسسي،
إاÁانويل ماكرون ،قد شسرع منذ ‘ 2017
«إاج- - -راء واضس- - -ح ب- - -خصس- - -وصس ت - -اري - -خ
السس -ت -ع -م -ار وح-رب ا÷زائ-ر» ،وه-و م-ا
أاثبته بأافعاله مثل تسسليم ا÷زائر مؤوخرا
رفات اÙارب Úا÷زائري Úالتي كانت
لنسسان».
ﬁفوظة Ãتحف ا إ
و‘ ه- -ذا السس- -ي -اق ،أاك -د أان ال -رئ -يسس
ماكرون طلب من اŸؤورخ بنيام Úسستورا
ال -ع -م -ل ع-ل-ى ذاك-رة السس-ت-ع-م-ار وح-رب
ا÷زائ -ر «ضس-م-ن م-ن-اخ تسس-وده ا◊ق-ي-ق-ة
واŸصسا◊ة لكي ينظر بلدانا معا نحو
اŸسستقبل» ،معتÈا ان «النظرة الواضسحة
والهادئة Ÿاضسيهما ضسرورية».
وبعد ان تطرق إا ¤السستفتاء حول
مشسروع مراجعة الدسستور ،اŸقرر يوم
أاول ن- - -وف- - -م ÈاŸق- - -ب- - -ل ،أاك- - -د رئ - -يسس
الدبلوماسسية الفرنسسية أان «فرنسسا تتمنى
النجاح والزدهار لهذا البلد الصسديق مع
الحÎام التام لسسيادته».
وأاضساف يقول« :ا÷زائر على عتبة
مرحلة مهمة سستسسمح للشسعب ا÷زائري
بالتصسويت يوم أاول نوفم Èعلى مشسروع
م - -راج - -ع - -ة ال- -دسس- -ت- -ور» ،مشسÒا إا ¤أان
ال- -رئ- -يسس ت -ب -ون أاع -رب «ع -ن ن -واي -اه ‘
إاصس Ó-ح اŸؤوسسسس -ات ل -ت -ع -زي -ز ا◊وك-م-ة
والتوازن ب Úالسسلطات وا◊ريات».
وق -ال« :ي -ن -ب -غ-ي ع-ل-ى ا÷زائ-ري Úأان

ي- -جسس- -دوا ط -م -وح -ات -ه -م اŸع Èع -ن -ه -ا
بتحضسر وكرامة ‘ نظرة سسياسسية مع
مؤوسسسسات قادرة على بلورتها».
وبخصسوصس الرهانات القتصسادية ‘
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ،أاوضس -ح ل-وردي-ان أان
«اŸؤوسسسس -ات ال -ف -رنسس-ي-ة اŸت-واج-دة ‘
ا÷زائر عديدة وتسساهم ‘ ديناميكية
الق- -تصس- -اد وإانشس- -اء م -ن -اصسب الشس -غ -ل»،
لصس Ó-ح -ات ال -ت -ي ب -ادر ب-ه-ا
مشس -ي -دا ب -ا إ
ال -رئ -يسس ت-ب-ون قصس-د «ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد
لجراءات ومرافقة
ا÷زائري وتخفيف ا إ
اŸؤوسسسسات اŸبتكرة».
«إاننا نشسيد بهذه الرغبة ويبقى حوارنا
م- -ه- -م- -ا م- -ن اج- -ل ان Œد اŸؤوسسسس- -ات
الفرنسسية مكانتها كاملة ‘ إاطار هذه
لصسÓحات وأان تسستمر ‘ اŸسساهمة
اإ
‘ ازدهار ا÷زائر» ،يضسيف اŸتحدث.

...ا÷زائر ششريك هام ‘ حل
اأ’زمات اإ’قليمية
لقليمية،
لزمات ا إ
و‘ تطرقه إا ¤ا أ
أاكد لودريان أان «ا÷زائر تعت Èشسريكا
ه-ام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ف-رنسس-ا» ،واصس-ف-ا إاي-اها
«ب - -ق - -وة ال - -ت- -وازن ال- -ت- -ي ت- -فضس- -ل ا◊ل
Óزم -ات ‘ إاط -ار م -ت -ع-دد
السس -ي -اسس -ي ل  -أ
لطراف».
اأ
لزم -ة ال -ل -ي -ب -ي-ة ،اسس-رد
وب -خصس -وصس ا أ
ال -وزي -ر ال -ف -رنسس-ي ب-ال-ق-ول إان «ف-رنسس-ا،
مثلها مثل ا÷زائر ،تعت Èانه ل يوجد
حل عسسكري وتدعم ا◊وار السسياسسي
لط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة –ت رع-اي-ة
ب Úك -ل ا أ
ل· اŸتحدة» ،مضسيفا ان «دور دول
اأ
ا÷وار ،وباÿصسوصس ا÷زائر ،هام جدا
لن -ه -م اول اŸع -ن -ي Úب -الخ -ط -ار ال -ت -ي
أ
تÎتب عن هذه الزمة ،كما Áكن ان
يكون لهم دور هام ‘ –قيق السستقرار

يعاين ويدشضن مشضاريع أجتماعية وأقتصضادية

جراد ‘ زيارة اليوم إا ¤و’ية ا÷لفة

ي -ق -وم ال -وزي -ر األول ع-ب-د ال-ع-زي-ز ج-راد،
ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ولي-ة ا÷ل-ف-ة
سس -ي -ع -اي -ن وي -دشس -ن خ Ó-ل -ه -ا ع -دة مشس-اري-ع
اجتماعية واقتصسادية ،بحسسب ما أافاد به،
أامسس ،بيان Ÿصسالح الوزير الول.

وجاء ‘ البيان أانه «سسيقوم الوزير األول
عبد العزيز جراد ،رفقة وفد وزاري ،بزيارة
عمل وتفقد إا ¤ولية ا÷لفة ،أاين سسيعاين
وي- -دشس- -ن ع- -دداً م -ن اŸشس -اري -ع ذات ط -اب -ع
اجتماعي واقتصسادي».

مسضتشضار رئيسس أ÷مهورية ،إأبرأهيم مرأد من تيزي وزو:

التكفل Ãناطق الظل متواصشل إا ¤غاية ﬁو الفوارق

أك -د مسض-تشض-ار رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
أŸكلف Ãناطق ألظل إأبرأهيم مرأد،
أول أمسس ،ب- -ت -ي -زي وزو ،أن ت -رق -ي -ة
مناطق ألظل ‘ جميع أنحاء ألبÓد
ت-ع-ت« Èدي-ن-ام-يكية دأئمة» سضتسضتمر
إأ ¤غ- -اي- -ة «ﬁو أل- -ف- -وأرق» ‘ ›ال
ألتنمية أÙلية.
‘ تصسريح للصسحافة على هامشس زيارة
دامت ي -وم Úل -ل -ولي -ة ،زار خ Ó-ل -ه -ا ع-دة
م-ن-اط-ق مصس-ن-ف-ة ع-ل-ى أان-ه-ا م-ن-اط-ق ظ-ل،
شسدد مراد على أان سسياسسة التكفل بهذه
اŸناطق التي وضسعها رئيسس ا÷مهورية
ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ت -ق -وم ع -ل -ى «ح-رك-ة
وديناميكية دائمت.»Ú
وأاكد أانه سسيتم إا‚از جميع العمليات
اŸسسجلة لصسالح هذه اŸناطق وسستختفي
ال -ف -وارق (ب ÚاŸن -اط -ق وال -ق-رى ال-ت-اب-ع-ة
للبلدية نفسسها).

ودع- -ا اŸسس- -تشس- -ار سس- -ك- -ان ت- -ي -زي وزو
وال - - -ولي - - -ات األخ - - -رى إا ¤ال - - -وث - - -وق ‘
اŸسس -ؤوول ÚاÙل -ي Úو‘ سس-ي-اسس-ة رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ه-ذه ،ال-ت-ي ت-ع-د «ب-راغ-م-ات-ي-ة
وذكية» ،كما انها سستنجح من دون شسك،
ألنه سسيتم ضسمان متابعة يومية ،مضسيفا ان
«تواجدنا اليوم ‘ هذه الولية يعت‘ È
ح -د ذات-ه ضس-م-ان-ا وي-ع-كسس اله-م-ي-ة ال-ت-ي
يوليها رئيسس ا÷مهورية لهذه السساكنة».
وب -خصس -وصس سس -ؤوال ح -ول ال -دور ال -ذي
Áكن ان تلعبه ÷ان القرى والحياء ‘
ديناميكية تنمية مناطق الظل هذه ،كون
م -ن -ظ -م -ات اÛت -م -ع اŸد Êب-ت-ي-زي وزو
تسساهم بشسكل فعال ‘ تنمية مناطقها من
خ Ó-ل ال -ت -م -وي -ل ال -ذات-ي إل‚از مشس-اري-ع
صس -غÒة ذات اŸن -ف -ع -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ،أاشس-اد
السسيد مراد بهذه اÿطوة التي تسستحق
ال- -تشس- -ج- -ي- -ع ،مضس- -ي- -ف -ا ب -ال -ق -ول «ه -ن -اك

›هودات تبذلها الدولة ،لكنها تبقى دون
مسستوى تطلعات اŸواطن.»Ú
وق -ال اŸت-ح-دث ،إان «سس-ي-اسس-ة ال-ت-ك-ف-ل
Ãناطق الظل هذه تهدف ا ¤مسساعدة
÷ان القرى التي تسستحق التشسجيع ونتمنى
ان ي -ت -م ت -ع -م -ي -م ه -ذه اŸب-ادرات ع Èك-ل
الÎاب الوطني».
وبعد ان تطرق إا ¤ا◊اجيات اŸعÈ
عنها على مسستوى مناطق الظل لـ 15ولية
التي زارها (Ãا فيها تيزي وزو) ،أاشسار
م -راد إا ¤أان األم -ر ي -ت -ع-ل-ق أاسس-اسس-ا ب-ف-ت-ح
مسسالك وتهيئة شسبكات التطه Òو–سسÚ
التزويد باŸياه الشسروب والتغطية الصسحية
وتوف Òشسروط التمدرسس.
وأاضساف ،أان «هناك عمليات ” قبولها
لÓسستجابة لتطلعات السسكان التي سسيتم
أاخذها بع Úالعتبار وتنفيذها».

ل -دى ال -ف -اع -ل Úال -ل -ي -ب -ي Úع -ل -ى ع-كسس
تدخÓت القوى اÿارجية».
أاما فيما يخصس الوضسع ‘ ما‹ ،قال
لودريان إان «فرنسسا ،مثلها مثل ا÷زائر،
قد رحبت بالعملية النتقالية التي من
شسأانها أان تؤودي إا ¤انتخابات مفتوحة
وح -رة وشس -ف -اف -ة وا ¤اسس-ت-ع-ادة ال-ن-ظ-ام
الدسستوري».
وأاك- -د« :ن- -دع- -و ،م- -ث- -ل ا÷زائ -ر ،إا¤
تطبيق اتفاق ا÷زائر للسسÓم»› ،ددا
التأاكيد على أان «ا÷زائر لها صسوت مهم
‘ إافريقيا واŸتوسسط».
كما تطرق لودريان مع الرئيسس تبون
إا« ¤مقÎحات» الرئيسس ماكرون حول
لراضس-ي
م -واج -ه -ة الن -فصس -ال -ي -ة ع -ل-ى ا أ
الفرنسسية» ،مؤوكدا على أان هناك رفضس
لي -دي -ول-وج-ي-ة
لسس Ó-م وا إ
ل -ل -خ -ل -ط ب Úا إ
لسسÓموية الراديكالية .وقال ‘ هذا
اإ
لمر يتعلق بانشسغال نتقاسسمه
الصسدد« :ا أ
مع السسلطات ا÷زائرية».
ومن جهة أاخرى ،كشسف لودريان أانه
ت -ط -رق م -ع ال -رئ -يسس ت -ب-ون إا ¤ج-ائ-ح-ة
ك -وف-ي-د  19-ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا «ب-الخ-ت-بار
الصسعب» بالنسسبة للبلدين.
وصس- -رح« :أاود أان أاشس- -ي- -د ب- -تصس- -م- -ي- -م
السسلطات ا÷زائرية وجميع ا÷زائريÚ
ويسس -ع -د Êأان إام -ك -ان -ي -ة ت-ن-ق-ل ال-طÓ-ب
ا÷زائري Úقد ” التعامل معها كأاولوية
م -ن ط -رف ق -ن-اصس-ل-ن-ا ال-ع-ام Úم-ن أاج-ل
للف م - -ن - -ه- -م م- -ن الل- -ت- -ح- -اق
“ ك Úا آ
با÷امعات الفرنسسية».
لزمة الصسحية يجب
واعت Èأان هذه ا أ
أان –ث ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى ال -ع -م-ل «ب-روح
لط-ار أان
ال -تضس -ام -ن» ،م -ع -ل -ن -ا ‘ ه-ذا ا إ
ف-رنسس-ا ق-ررت ال-تÈع ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية
ا÷زائرية Ãركز طبي متقدم ” تسسليم
هيكله مؤوخرا Ãيناء ا÷زائر العاصسمة.

أاكتوبر
اأ’سشود...

العدد
18٣82
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‘ مثل هذا اليوم من العام  1961شسهدت باريسس
إاحدى أابشسع اÛازر التي ارتكبتها الشسرطة الفرنسسية
برئاسسة السسفاح موريسس بابون ،الذي أاعطى أاوامره بقمع
ج -زائ-ري Úخ-رج-وا ‘ مسسÒات سس-ل-م-ي-ة م-ن-ددة ب-ال-ق-رار
العنصسري القاضسي بفرضس حظر التجوال ‘ حقهم دون
سسواهم.
النتيجة كانت اŸئات من القتلى وا÷رحى ،من بينهم
م -ن ” إال -ق -اؤوه -م أاح -ي -اء ‘ ن -ه-ر السس Úم-كّ-ب-ل-ي األي-دي
ليسستشسهدوا غرقا.
ه -ك -ذا ب -اءت ﬁاول-ة السس-ل-ط-ات السس-ت-ع-م-اري-ة ÿن-ق
حركة مناضسلي جبهة التحرير وفيدرالية فرنسسا داخل
األراضسي الفرنسسية بالفشسل ،ألّن الرد كان أاقوى وأاذكى من
طرف ا÷بهة ح Úدعت ا÷زائري ÚاŸقيم Úإا ¤كسسر
حظر التجوال الذي فرضسه بابون ÿنق الثورة بعدما ‚ح
ا÷زائريون ‘ نقلها إا ¤أارضس العّدو باعÎاف ا÷Ôال
(جياب) مهندسس هجوم  -ديان بيان فو  -الذي قال ‘
إاح -دى زي -ارات -ه إا ¤ب Ó-دن -ا «إان ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ه-ي
الوحيدة التي اسستطاعت نقل معركة اŸواجهة إا ¤أارضس
العّدو».
األكيد أاّنه وبعد مرور  59سسنة على ›ازر  17أاكتوبر
 1961ما تزال قضسية اإلدماج مطروحة ‘ فرنسسا ،ومازال
ا÷يل الثالث من أاحفاد اŸهاجرين يعتÈون فرنسسيÚ
بحصسة ناقصسة أاي أانهم  ⁄يبلغوا نصساب اŸواطنة بعد.
كيف ل والتصسنيفات ل تزال عملة متداولة بكÌة ‘
ف- -رنسس- -ا وال- -ل- -غ -ة واŸع -اي Òت -ت -غ ّ-ي -ران حسسب اŸواق -ف
والظروف وإال كيف نف ّسسر أانه عندما ينّفذ فرنسسي من
أاصس -ول ج -زائ -ري -ة أاو م -ن أاصس -ول أاخ-رى أاع-م-ال ع-ن-ف أاو
ت-خ-ريب تصس-ب-ح ج-زئ-ي-ة األصس-ل م-ه-م-ة وت-ك-ت-بها الصسحف
الفرنسسية بالبنط العريضس .وهذا بعدما كّررتها واجÎتها
سسائل اإلعÓم اŸرئية والسسمعية ،بينما عندما أاحرز هذا
الفرنسسي ذو األصسول ا÷زائرية هدف التتويج بكأاسس
العا ⁄يكفيه أانه فرنسسي وتفتخر به ا÷مهورية ،مع العلم
أان كÓهما ولد وترعرع هناك ‘ ما يسسمى بـ «الضسواحي»
التي تظل شساهدة على جمهورية تسس Òبسسرعت Úرغم
أانها ترفع شسعارات ،ا◊رية ،العدالة واŸسساواة؟!

أسضتعرضس معهما ألعÓقات ‘ ›ال ألتعليم ألعا‹

بن زيان يسشتقبل سشفÒي اليمن والÈتغال

أسض-ت-ع-رضس وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م ألعا‹ وألبحث
أل -ع -ل -م -ي ع -ب -د أل-ب-اق-ي ب-ن زي-ان ،أل-عÓ-ق-ات
أل -ث -ن-ائ-ي-ة م-ع ك-ل م-ن سض-فÒي أل-ي-م-ن ﬁم-د
ع-ل-وي ع-ب-د أل-ه أل-ي-زي-دي وألÈت-غال لويسس
مانيال دو غÓشس فيلوسضو ،بحسضب ما أفاد به،
أول أمسس ،بيان لذأت ألوزأرة.
ن- -وه السس- -ف Òال -ي -م -ن -ي ب -ا÷زائ -ر ب -اŸن -اسس -ب -ة،
بالعÓقات العريقة واألخوية والتاريخية التي تربط
الشس- -عب ال- -ي -م -ن -ي ب -الشس -عب ا÷زائ -ري وب -ال -دع -م
اŸسستمر الذي تقدمه ا÷زائر ‘ جميع اŸيادين،
يضسيف ذات اŸصسدر.
كما تباحث الطرفان خÓل هذا اللقاء ،حول
«سسبل تعزيز عÓقات التعاون والتبادل ‘ ميدان
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،حيث يوجد 481
ط- -ال- -ب- -ا Áن- -ي- -ا ي- -زاول- -ون دراسس -ت -ه -م ‘ ﬂت -ل -ف
التخصسصسات با÷امعة ا÷زائرية».
وط - -الب ا÷انب ال - -ي - -م - -ن - -ي ‘ ه - -ذا الط - -ار،
بـ»التوقيع على بروتوكول التعاون ما ب Úالبلدين
وقبول اŸزيد من الطلبة اليمني ‘ Úدراسسات ما

بعد التدرج».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -ط -رق ب -ن زي -ان م -ع السس-فÒ
الÈتغا‹ ا ¤العÓقات الثنائية ب Úالطرف‘ Ú
›ال ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وك-ي-ف-ي-ة
ت-ع-زي-زه-ا وت-وسس-ي-ع-ه-ا مسس-ت-ق-ب Óا ¤جانب تعليمية
ال-ل-غ-ة الÈت-غ-ال-ي-ة ال-ت-ي أال-ح سس-ف ÒالÈت-غ-ال ع-ل-ي-ها
وميادين أاخرى علمية وتكنولوجية.
وذكر البيان ،بأان «العÓقات الثانية ما بÚ
ا÷زائر والÈتغال قد عرفت تطورا ملحوظا
منذ سسنة  2014بعد تبادل الزيارات ب Úوزراء
القطاع ،Úمن بينها تبادل الباحث Úوالطلبة ‘
›ا‹ البحث والتكوين واŸشساركة ‘ برامج
أاوروب- -ي- -ة ت- -وج- -د ف- -ي- -ه- -ا ج -ام -ع -ات ج -زائ -ري -ة
وبرتغالية».
وع Èا÷انب ا÷زائري عن أامله ‘ «تنظيم
لقاء ب Úوزيري القطاع ‘ Úا÷زائر والÈتغال
ع Èت -ق -ن -ي -ة ال-ت-ح-اضس-ر ع-ن ب-ع-د ل-ت-ط-وي-ر اف-اق
ال-ت-ع-اون وت-ق-اسس-م ال-ت-ج-ارب ب-خصس-وصس مكافحة
كوفيد 19-والتعليم عن بعد».

ضضمن أشضغال أ÷لسضة ألعامة 42

ﬁافظ بنك ا÷زائر يششارك ‘ اجتماع اللجنة النقدية
واŸالية الدولية
شضارك ﬁافظ بنك أ÷زأئر ،رسضتم فاضضلي،
أول أمسس ‘ ،أشضغال أ÷لسضة ألعامة  42للجنة
أل -ن -ق -دي-ة وأŸال-ي-ة أل-دو‹ ،ح-يث أل-ق-ى ك-ل-م-ة
باسضم ثمانية بلدأن (أفغانسضتان وأ÷زأئر وغانا
وج-م-ه-وري-ة أي-رأن أ’سضÓ-م-ي-ة ول-يبيا وأŸغرب
وب-اكسض-ت-ان وت-ونسس) ح-ول أل-وضض-ع أ’ق-تصض-ادي
أل -ع -اŸي أŸرت-ب-ط ب-أازم-ة ك-وف-ي-د 19-ألصضحية،
بحسضب بيان لبنك أ÷زأئر.
قال ﬁافظ بنك ا÷زائر ‘ كلمته ،إان «اسستجابة
سس -ي -اسس -ي -ة ع -اŸي -ة سس -ري -ع -ة وم -ت-ن-اسس-ب-ة وم-ت-ن-اسس-ق-ة
بخصسوصس األزمة قد سسمحت من ا◊د من األثار
ال -ث -ق -ي -ل-ة ل-ه-ذه األزم-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-دي-ن الق-تصس-ادي
والجتماعي .ومع هذا دفعت جميع البلدان ،لسسيما
تلك التابعة Ûموعتنا ،الثمن غاليا من حيث األرواح
البشسرية ومصسادر الرزق والضسطرابات القتصسادية».
وإاذ أاشس -اد ب-ظ-ه-ور م-ؤوشس-رات ﬁتشس-م-ة لÓ-ن-ت-ع-اشس
الق -تصس -ادي ،أاك -د ف -اضس -ل -ي أان-ه ل ي-جب أان ن-ت-ن-اسس-ى
الصسورة الشساملة واألفاق على اŸدى البعيد ،لسسيما
مع اسستمرار تفشسي الفÒوسس حتى ‘ اŸناطق التي
كنا نظنها –ت السسيطرة».

واسسÎسسل يقول «ل Áكننا توقع انتعاشس اقتصسادي
قوي ومسستدام ‘ غياب –كم تام ‘ ا÷ائحة ،وهو
األم -ر ال -ذي ي -ت -ط -لب ج -ه-دا دول-ي-ا ÷ع-ل ال-ل-ق-اح-ات
والعÓجات الطبية متوفرة على نطاق واسسع وبأاسسعار
مقبول ،خاصسة بالنسسبة للبلدان األك Ìحاجة لذلك»،
مÈزا أاهمية ال–اد ‘ هذا الظرف.
ك -م -ا ح -ي -ا ﬁاف -ظ ب-نك ا÷زائ-ر صس-ن-دوق ال-ن-ق-د
الدو‹ على اسستجابته الرامية إا ¤معا÷ة ا◊اجيات
Óعضساء ،من خÓل رده السسريع وتوسسيعه
التمويلية ل أ
لعروضس القرضس ،مشسÒا ان خمسسة بلدان من ›موع
الثمانية التابعÛ Úموعتنا قد اسستفادوا من آاليات
ال -ت -م -وي -ل السس-ت-ع-ج-ال-ي-ة وم-ن األل-ي-ات األخ-رى ال-ت-ي
وضسعها صسندوق النقد الدو‹.
واخ-ت-ت-م ف-اضس-ل-ي م-داخ-ل-ت-ه ب-ال-ت-ذك Òبحالة إايران
وهي من ب Úالبلدان األك Ìتضسررا من ا÷ائحة والتي
كانت من ب Úاألوائل لتقد Ëطلب “ويل مسستعجل
شسهر مارسس الفارط ،أاي منذ أازيد من  7أاشسهر ،مشسÒا
أان طلب إايران ليزال قائما وأان مصسداقية صسندوق
النقد الدو‹ مرتبطة بقدرته على ضسمان “ويÓته
÷ميع األعضساء بطريقة عادلة.
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السشبت  17أاكتوبر 2020م الموافق لـ  29صشفر  1442هـ

’مة بالنيابة ،صسالح ڤوجيل:
رئيسس ›لسس ا أ

الشسعب ا÷زائري مدعو للمشساركة بقوة ‘ ا’سستفتاء
^ ا◊ملة جرت ‘ كنف الهدوء وا’حÎام ◊رية التعبÒ

’م -ة ب-ال-ن-ي-اب-ة
ع Èرئ -يسس ›لسس ا أ
صس - -ال - -ح ق - -وج - -ي - -ل ،ع - -ن «ارت - -ي - -اح- -ه»
و»تفاؤوله» بشسأان ا÷و الذي طبع حملة
ا’سس - -ت- -ف- -ت- -اء ح- -ول مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل
الدسستور ،والذي جرى ‘ «كنف الهدوء
والسس- -ك- -ي- -ن- -ة وا’حÎام ال -ت -ام ◊ري -ة
ال-ت-ع-ب Òوال-ف-ع-ل ال-دÁقراطي» ،حسسب
ما افاد به أاول أامسس بيان للمجلسس ِ .
دعا صشالح قوجيل ‘ كلمته خÓل ترؤوسشه
اج- -ت- -م- -اع- -ا Ÿك- -تب ›لسس ا’م -ة« ،الشش -عب
ا÷زائ -ري ب -اع -ت -ب -اره مصش -در ك-ل سش-ل-ط-ة إا¤
اŸشش - -ارك - -ة ال - -ق - -وي - -ة وال - -واسش - -ع- -ة ‘ ه- -ذا
ا’سشتحقاق اŸصشÒي ‘ ظل ظروف تششهد
ف- - -ي- - -ه- - -ا ا÷زائ- - -ر –و’ت و–دي - -ات كÈى
يفرضشها اÙيط ا’قليمي اŸتقلب ...وإا¤
ع- -دم ا’نصش- -ي -اع إا ¤أاب -واق ‘ اÿارج تـم -ل -ي
عليها ما تقول وما تفعل ،و ⁄تسشتسشغ بعد
Œاوز ا÷زائ -ر ل-ت-ب-ع-ات اŸرح-ل-ة ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة
وول- -وج ع- -ه- -د الشش -رع -ي -ة ب -ع -د ا’ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسشية ‘  12ديسشم ÈاŸاضشي».
وأاضشاف رئيسس اÛلسس بالنيابة أان «الو’ء
دوما وأابدا هو للوطن ’ غ ،Òع Èالتجرد من
أاي انتماء فئوي أاو عقائدي ،تأاسشيا بتلك النواة
ال -ذه-ب-ي-ة الصش-ل-ب-ة ال-ت-ي ف-ج-رت ث-ورة ن-وف-مÈ
اŸب -ارك -ة» مÈزا ضش -رورة «ال-وع-ي ب-ت-ح-دي-ات
اŸرحلة والسشمو بالفعل إا ¤تطلعات الششعب
ا÷زائري ...لنسشاهم بفضشل اإ’رادة اıلصشة
ل- -رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون،

وبتضشافر مسشاعي كل الغيورين ‘ ،فتح أابواب
اأ’م- -ل ‘ غ- -د أافضش -ل ...و‘ إاح -داث ط -ف -رة
تنمويةﬂ ‘ ،تلف مناحي ا◊ياة ،على أان
يكون الششباب هو ركيزتها اأ’و.»¤
و” خÓ-ل ه-ذا ا’ج-ت-م-اع ت-ق-ي-ي-م ال-ع-م-ل
ا÷واري الذي قام به أاعضشاء ›لسس اأ’مة
خÓل اأ’سشبوع اأ’ول من ا◊ملة حيث حث
السش - -ي - -د ق - -وج - -ي - -ل أاعضش - -اء اÛلسس ع- -ل- -ى
«مضشاعفة ا÷هد للمسشاهمة جميعا ‘ إايصشال
ا÷زائر إا ¤بر اأ’مان».
وÃناسشبة إاحياء الذكرى Ÿ 59ظاهرات 17
أاكتوبر  ،1961أابرز قوجيل أان هذه «اأ’حداث
أاعطت ‘ ذلك الوقت زخما ودفعا قويا للثورة
ا÷زائرية خارج حدودنا اإ’قليمية ،و أاكدت

ع -ل -ى ق -وة ال-ت-ن-اغ-م وال-تÓ-ح-م ال-ع-ف-وي ال-ذي
يجمع ب Úأابناء الوطن ‘ الداخل واÿارج،
وأاثبتت التمسشك الراسشخ للجالية ا÷زائرية ‘
اŸهجر Ãصش Òوطنها».
وبخصشوصس مششروع قانون اŸالية لسشنة
 ،2021فقد أاوضشح مكتب ›لسس اأ’مة أان هذا
اŸشش- -روع « ي- -ع- -كسس ج- -ل- -ي -ا إارادة ال -دول -ة ‘
اŸواءمة مع مؤوششرات النمو ‘ جميع ›ا’ت
النششاط ا’قتصشادي ‘ إاطار «رؤوية مواطنية»،
’سشيما ما تعلق منه Ãواصشلة تخفيف اأ’عباء
على اŸواطن Úللحفاظ على مناصشب الششغل،
وكذا تششجيع اŸسشتثمرين وحاملي اŸششاريع
‘ إاطار اŸؤوسشسشات الناششئة ،وإاقرار إاعفاءات
ج -ب -ائ -ي -ة ل -ف -ائ-دة ه-ذه اŸؤوسشسش-ات وه-ذا م-ا
سشيجعل ا÷زائر كما أاضشاف «أارضشا خصشبة
وجاذبة لÓسشتثمار وموفرة Ÿناصشب الششغل
واليد العاملة».
ومن جانب آاخر قرر اŸكتب بعد دراسشة
اأ’سش-ئ-ل-ة ال-ك-ت-اب-ي-ة والشش-ف-وي-ة اŸودع-ة ل-دي-ه،
إاحالة إاحدى  11سشؤوا’ ششفويا و 6أاسشئلة كتابية
على ا◊كومة ’سشتيفائها الششروط القانونية
اŸطلوبة.
وتقرر أايضشا خÓل ا’جتماع ،بعد التنسشيق
م -ع ال -ل -ج -ان ال -دائ -م -ة اıتصش -ة ب-اÛلسس،
تسشط Òبرنامج العمل اÿاصس بها واŸتعلق
ب-ال-ب-ع-ث-ات ا’سش-ت-عÓ-م-ي-ة وج-لسشات ا’سشتماع،
وال- -نشش- -اط- -ات اŸت- -ع -ل -ق -ة بÎق -ي -ة ال -ث -ق -اف -ة
الŸÈانية ،وضشبطه بصشفة نهائية ’حقا.

وزير الشسباب والرياضسة سسيد علي خالدي من خنشسلة :

رفع الشسباب إا ¤مصساف الشسريك اأ’سساسسي ‘ صسنع القرار
أاك-د وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة سس-ي-د
ع - -ل- -ي خ- -ال- -دي  ،أامسس ،ب- -خ- -نشس- -ل- -ة ،أان
مشس- -روع ت- -ع- -دي -ل ال -دسس -ت -ور اŸع -روضس
لÓسستفتاء الشسعبي ‘ الفا— من نوفمÈ
اŸق -ب -ل «ج -اء ل-ت-ك-ريسس ال-ت-زام ال-دول-ة
Ãشساركة الشسباب ‘ ا◊ياة السسياسسية».
أاوضش -ح ال -وزي -ر خ Ó-ل ل-ق-ائ-ه Ãم-ث-ل Úع-ن
ا◊ركة ا÷معوية الششبانية والرياضشية Ãقر
اŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية Ãدينة
خ -نشش -ل -ة ،أان مشش -روع ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور «ج-اء
لتفعيل دور اÛلسس اأ’على للششباب وتكريسس
التزامات رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون
ببناء جمهورية جديدة ترتقي بالششباب إا¤
مصش- - -اف الشش- - -ريك اأ’سش- - -اسش- - -ي وا◊ل- - -ي- - -ف
ا’سشÎاتيجي ‘ تسشي Òالششؤوون العمومية».
وصشرح أان مششروع تعديل الدسشتور ينصس
ع -ل -ى اسش -ت-ح-داث و أ’ول م-رة م-رصش-د وط-ن-ي
ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد Êي-ع-ول ع-ل-ي-ه ك-ثÒا ل-ت-ق-دË
اقÎاح -ات وال -ت -ك -ف -ل ب -انشش -غ -ا’ت اÛت -م-ع
اŸد.Ê
من جهة أاخرى ،ششدد الوزير خÓل معاينته
مدى تقدم اأ’ششغال بورششة إا‚از مركز Œمع
و–ضش ÒاŸن -ت -خ -ب -ات ال-وط-ن-ي-ة Ãن-ط-ق-ة «عÚ

السشيÓن» ببلدية ا◊امة -على ارتفاع  1400مÎ
عن سشطح البحر والذي خصشصس لتجسشيده غÓف
ما‹ يزيد عن  3مليار دج على مسشاحة إاجمالية
بـ 21هكتارا منها  6هكتارات “ثل اŸنششآات
اŸبنية -على «أاهمية إا“ام اأ’ششغال ‘ أاقرب
اآ’ج -ال وت -دارك ال -ت-أاخ-ر اŸسش-ج-ل م-ع م-راع-اة
معياري ا÷ودة واإ’تقان ‘ اأ’ششغال» .
وي-ت-وف-ر اŸرك-ز ا÷ه-وي ل-ت-ج-م-ع و–ضشÒ
اŸن -ت -خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ا◊ام-ة حسشب
ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-مشش-روع ع-ل-ى ع-دة م-بان
Óيواء بقدرة اسشتيعاب تصشل ا 200 ¤سشرير
ل إ

ﬂصشصس للرياضشي Úيضشاف إاليها  25جناحا
Óطقم الفنية واŸسشÒين و 4سشكنات وظيفية
ل أ
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ج -ن-اح إاداري وم-ط-ع-م وق-اع-ة
ل -ل -ع Ó-ج وا’سشÎج -اع وم -ل -ع -ب Úل -ك-رة ال-ق-دم
ومسشبح نصشف أاوŸبي مغطى وقاعة متعددة
الرياضشات و أاخرى لتقوية العضشÓت و حلبة
للمÓكمة و 4مÓعب للتنسس وقاعة اجتماعات
وحظÒة لركن السشيارات وفضشاءات خضشراء
للتنزه.
وأاششاد خالدي لدى زيارته لورششة خياطة
الكمامات واأ’قنعة الواقية من طرف ا◊ركة
ا÷م -ع -وي -ة Ãب -يت الشش -ب -اب الشش -ه-ي-د ﬁم-د
رقاعي ببلدية بوحمامة باÛهودات ا÷بارة
التي بذلتها ا÷معيات الششبانية ‘ مواجهة
تداعيات كوفيد 19-ع Èو’يات الوطن.
وششّ- -ج- -ع ال- -وزي- -ر ب- -اŸن -اسش -ب -ة اŸت -ع -ام -ل
ا’ق- -تصش- -ادي اÿاصس ال- -ذي ت- -ط- -وع ل- -ت- -وفÒ
ال-ق-م-اشس اÿاصس ب-ال-ك-م-ام-ات وك-ذا ال-ف-تيات
اŸن -خ -رط -ات ‘ ال -ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ع-ل-ى
م -واصش -ل -ة ب -ذل ›ه -ودات ÿي -اط -ة و أاع -داد
إاضش-اف-ي-ة م-ن ال-ك-م-ام-ات ال-واق-ي-ة ’سش-ي-م-ا مع
اقÎاب موعد الدخول اŸدرسشي وإاعادة فتح
ﬂتلف اŸرافق الرياضشية والششبانية.

على لسسان شسيخها ﬁمد عبد اللطيف بلقائد

الزاوية البلقائدية الهÈية :الدسستور أاحد مظاهر مسسÒة التغيÒ
اعربت الزاوية البلقائدية الهÈية،
أاول أامسس ،على لسسان شسيخها ﬁمد عبد
اللطيف بلقائد ،عن «تأاييدها» Ÿشسروع
ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ال-ذي سس-ي-ع-رضس على
ا’سستفتاء الشسعبي ‘ الفا— من نوفمÈ
القادم واعتÈته «أاحد مظاهر مسسÒة
ال- -ت- -غ- -ي »Òال -ت -ي ب -دأاه -ا ج -ي -ل ال -ث -ورة
’جيال بعده.
اÛيدة و–ملتها ا أ
ج -اء ‘ ب -ي -ان لشش -ي -خ ال -زاوي-ة ال-ب-ل-ق-ائ-دي-ة
الهÈية «إان ا÷زائر مقبلة على إاحياء ذكرى
اند’ع ثورة التحرير الكÈى التي رفعت راية
البÓد خفاقة ‘ سشماء العز والكرامة وهي
–يي هذه الذكرى تواصشل ‘ مسشÒة التغيÒ
ال-ت-ي ب-دأاه-ا ج-ي-ل ال-ث-ورة اÛي-دة و–م-ل-ت-ها
اأ’جيال بعده و’ زالت».
وأاضشاف قائ Óإان «مششروع تعديل الدسشتور
الذي سشيقبل عليه الششعب ا÷زائري ‘ الفا—
م -ن ن -وف -م Èه -و أاح -د م-ظ-اه-ر ه-ذا ال-ت-غ-يÒ
وسشيكون إان ششاء الله تعا ¤لبنة اأ’سشاسس لبناء
جزائر جديدة مبنية على أاصشول ثابتة تضشمن
Óجيال القادمة حياة سشعيدة وترقى ببلدنا
ل أ
اŸفدى إا ¤مصشاف كÈيات الدول ‘ ششتى
ميادين ا◊ياة.
«فإاننا نؤويد هذا اŸششروع بقلوبنا ودعواتنا
ونسش -أال ال -ل -ه ل -و‹ أام -رن -ا ال -ت -وف -ي-ق وال-رشش-د

والسشداد ...داعيا الله ان يحفظ ا÷زائر من
كل سشوء ورحم الله ششهداءنا اأ’برار».
وم - -ن ج - -ه - -ة اخ - -رى ،خ - -اط- -بت ال- -زاوي- -ة
ال-ب-ل-ق-ائ-دي-ة ال-هÈي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
اÛيد تبون قائلة «إان تفانيكم ‘ خدمة هذا
الوطن وتضشحياتكم ا÷سشام ‘ سشبيل النهوضس
به إا ¤مصشاف كÈيات الدول أامر ’ يخفى
ع -ل -ى أاح -د» ،مضش -ي -ف-ة ب-أان مشش-روع ال-دسش-ت-ور
«سشيكون إان ششاء الله تعا ¤لبنة اأ’سشاسس لبناء
جزائر جديدة مبنية على أاصشول ثابتة تضشمن
Óجيال القادمة حياة سشعيدة ،وتكون حسشنة
ل أ

من أاعظم ا◊سشنات ‘ صشحيفتكم يحفظها
لكم التاريخ ويششهد لكم بها الدا Êوالقاصشي».
و‘ ذات السشياق ،ذكرت الزاوية أانها «كانت
و’ تزال رباط القرآان الكر Ëوالعلم الششرعي و
ا÷هاد وخدمة الوطن» مششÒة ا ¤أانه «بفضشل
الله سشبحانه ثم بجهود رجال الزوايا حافظت
ا÷زائ -ر ع Èال -عصش -ور ع -ل-ى ل-غ-ت-ه-ا وع-ق-ي-دت-ه-ا
ودينها ‘ أاسشمى صشور ا’عتدال والوسشطية التي
Œم - -ع و’ ت - -ف - -رق وت - -ب - -ن- -ي و’ ت- -ه- -دم» ،ق- -ال
سش-ب-ح-ان-ه»و’ ت-ن-ازع-وا ف-ت-فششلوا وتذهب ريحكم
واصشÈوا إان الله مع الصشابرين.
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وزير اŸناجم ﬁمد عرقاب من ڤاŸة:

مشسروع الدسستور سسيسسمح بتفعيل العجلة اإ’نتاجية
أاكد وزير اŸناجم ﬁمد عرقاب ،أاول
أامسس ،م -ن ق -اŸة ،أان «مشس-روع ال-دسس-ت-ور
ا÷ديد اŸعروضس لÓسستفتاء الشسعبي ‘
ال-ف-ا— م-ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ي-ف-ت-ح اÛال
’ن-ت-اج ا÷زائري وتنويعه ‘
ل-ت-ط-وي-ر ا إ
شستى اÛا’ت ومنها اÛال اŸنجمي».
أاوضش - -ح ع- -رق- -اب ل- -دى زي- -ارت- -ه Ùج- -رة
اسشتخراج الرخام بجبل ماونة ببلدية بن جراح
ضشمن زيارة عمل وتفقد للو’ية أان مششروع
ال-دسش-ت-ور ا÷دي-د «سش-يسش-م-ح ب-ت-ف-ع-ي-ل ال-عجلة
اإ’نتاجية ‘ كامل ربوع الوطن وخاصشة ‘
ال -ق -ط -اع اŸن -ج -م -ي و ك -ذا ت -ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف
اÓŸئمة لنجاح خارطة الطريق التي وضشعتها
الوزارة من أاجل –قيق ا’كتفاء الذاتي ‘
›ال الرخام والغرانيت».
وصش - -رح ال - -وزي - -ر أان ا◊ك - -وم- -ة سش- -ط- -رت
«ب-رن-ا›ا ه-ام-ا ل-ت-ط-وي-ر ال-نشش-اط اŸن-ج-م-ي
ومن بينه إانتاج الرخام Ãا يسشمح بإانتاج مواد
عديدة تقوم ا÷زائر حاليا باسشتÒادها من
اÿارج بالعملة الصشعبة» قائ ‘ Óهذا الصشدد
إانه «من غ ÒاŸعقول أان تسشتورد ا÷زائر ما
ك-م-ي-ت-ه  500أال -ف ط -ن سش -ن -وي -ا م -ن ال -رخ -ام
والغرانيت Ãا يعادل  100مليون دو’ر رغم أان
هذه اŸواد متوفرة ‘ بÓدنا وبنوعية جيدة».
واسش -ت -م -ع ال-وزي-ر إا ¤ع-رضس م-فصش-ل ح-ول
ﬂطط تطوير وحدة الرخام بقاŸة التي ”
–وي -ل تسش -يÒه -ا م-ؤوخ-را إا ¤م-ؤوسشسش-ة إان-ت-اج
ا◊صش-ى ل-لشش-رق ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-م-ع الصش-ن-اعي
إ’سش - -م- -نت ا÷زائ- -ر « ج- -ي- -ك- -ا « وه- -ي تضش- -م
اÙج - -رة ال - -ت - -ي تÎب - -ع ع- -ل- -ى  12هكتارا
باحتياطي رخام يقدر ب 6مليون م 3وتششغل
 23عام Óومصشنعا للتحويل يششغل  54عامÓ
ببلدية بومهرة أاحمد.
و‘ هذا الصشدد ،أاكد وزير اŸناجم أان
ا◊كومة «وضشعت إاسشÎاتيجية عملية لتطوير
نششاط الرخام بداية من اŸنبع أاو اÙجرة

ووصشو’ إا ¤التسشويق».
كما ذكر الوزير ‘ تصشريح صشحفي Ãصشنع
ب-وم-ه-رة أاح-م-د ،أان «ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ع-ي-ل ال-نشش-اط
اŸنجمي تكون عﬁ 4 Èاور أاسشاسشية أاولها
م-راج-ع-ة ال-ق-ان-ون اŸن-ج-م-ي Ãا ي-ج-عله أاكÌ
جاذبية لÓسشتثمارات العمومية واÿاصشة ثم
ت -ف -ع -ي -ل ك -ل اŸن -اج -م اŸوج-ودة ‘ ا÷زائ-ر
واŸقدرة حاليا بـ  20منجما والتي هي حاليا
إام -ا مسش -ت -غ -ل -ة ب -ط -ري -ق-ة غ Òن-اج-ع-ة أاو غÒ
مسشتغلة “اما «.
وأاضش -اف أان اÙوري -ن اآ’خ-ري-ن ي-ت-ع-ل-ق-ان
بـ»إان -ع -اشس الصش -ن -اع -ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ‘ ق-ط-اع
اŸناجم والنهوضس بالعنصشر البششري».
وب- -ع ÚاŸك- -ان ط- -م- -أان ال- -وزي- -ر ال- -ع -م -ال
واŸسشÒي -ن ل -ل -وح -دةـ ب-أان مصش-ا◊ه ال-وزاري-ة
«ت - -وف - -ر ك- -ل اŸسش- -اع- -دات الÓ- -زم- -ة إ’‚اح
ﬂطط تطوير وحدة الرخام بقاŸةـ Ãا ‘
ذلك مششروع إا‚از مصشنع جديد على مسشتوى
ﬁجرة ماونةـ سشيخصشصس إ’نتاج لوحات ذات
حجم كب Òمن الرخام وسشيفتح آافاقا واعدة
لتوف Òمناصشب عمل جديدة وتصشدير اŸنتج
إا ¤اÿارج وكذا مششروع آاخر يتعلق بإانتاج
اÿرسشانة ا÷اهزة Ãصشنع بومهرة».

أاصسدرت ›موعة من التوصسيات واŸبادئ

سسلطة الضسبط تؤوكد على ضسمان
تغطية إاعÓمية متوازنة

أاصس -درت سس -ل -ط -ة ضس -ب -ط السس -م -ع -ي
ال- -بصس- -ري ،أاول أامسس› ،م- -وع- -ة م- -ن
التوصسيات واŸبادئ اŸنظمة للتغطية
’ع Ó-م -ي-ة ◊م-ل-ة ا’سس-ت-ف-ت-اء ال-ت-ي
ا إ
تسسري على وسسائل ا’إعÓم السسمعية
ال -بصس -ري -ة ،م -ن أاج -ل ضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة
مسس-ت-ق-ل-ة ،م-ت-وازن-ة ،وم-وثقة لعملية
ا’سستفتاء على تعديل الدسستور.
اوضشحت سشلطة ضشبط السشمعي البصشري
‘ بيان لها انه «ورغم ما سشجلته بعد كل
ذلك ،م - -ن –سش - -ن م - -ل - -ح - -وظ ‘ ت - -ن - -اول
اŸوضشوع ،إا’ أان هناك بعضس اÓŸحظات
ال- -ت- -ي ح -ت -مت ع -ل -ى السش -ل -ط -ة اسش -تصش -دار
توصشيات من أاجل معا÷ة أافضشل «.
ومن ضشمن التوصشيات أاششار البيان إا¤
«ضش -رورة وضش -ع خ -ط -ة ت -غ -ط -ي -ة إاع Ó-م -ي -ة
Ãششاركة جميع اŸعني Úبهذا اŸوعد ،مع
–ديد اŸسشؤووليات لضشمان تنفيذ اÿطة
و‚اح-ه-ا ،ضش-رورة إاسش-ق-اط م-واد ال-دسش-تور
اŸعدلة على الواقع وتبسشيطها من خÓل
ري-ب-ورت-اج-ات وم-وضش-وع-ات مبتكرة تÓمسس
ي- -وم- -ي- -ات اŸواط- -ن م -ع ضش -رورة ا’ل -ت -زام
’سشاسشية للمهنة من حيث الدقة
باŸعاي Òا أ
’نصشاف ،وتفادي
واŸوضشوعية والتوازن وا إ
’حكام اŸسشبقة».
الوقوع ‘ ا أ
ك-م-ا أاك-دت السش-ل-ط-ة «م-راع-اة ال-ك-فاءات
واŸه -ن-ي-ة ‘ اخ-ت-ي-ار اŸنشش-ط Úل-ل-حصشصس
والÈامج اŸتعلقة با’نتخابات كما يتعÚ
على اŸكلف Úبتنششيط ا◊صشصس اıتلفة
السش -م -ع -ي -ة ال -بصش -ري-ة ا’طÓ-ع ا÷ي-د ع-ل-ى
ﬁتوى وثيقة الدسشتور اŸطروح لÓسشتفتاء
وكذا ضشمان التوازن ا÷هوي واÙلي ‘
ال-ت-غ-ط-ي-ة وم-راع-اة الÎكيبة السشوسشيولوجية
’حقاق نقاشس وطني
للمجتمع ا÷زائري ،إ
’عÓم‘ ،
موسشع ،يكرسس مبدأا ا◊ق ‘ ا إ
ظل احÎام القيم ا’جتماعية وا’متناع عن
اÿوضس ‘ الثوابت الوطنية والهوية‡ ،ا
ق -د ي -غ -ذي خ -ط -اب ال -ك -راه -ي -ة وال-ت-ف-رق-ة
وا’م-ت-ن-اع ع-ن اسش-ت-ع-م-ال ع-ب-ارات ت-تضش-م-ن
“ييزا أاو –ريضشا على العنف أاو ا’زدراء
’ي سشبب كان ،عرقيا أاو جنسشيا أاو لغويا أاو
أ
جينيا كما أاششار أان مؤوسشسشة ا÷يشس الوطني
سش-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ،ت-ع-د رم-زا ل-لوحدة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،وال -ت -ي ’ Áك -ن ال -زج ب -ه -ا ‘
م-زاي-دات سش-ي-اسش-وي-ة ،خÓ-ل ك-ل ال-ن-قاششات
خاصشة ‘ مثل هذه اŸواعيد.

وشش- - -دد اŸصش- - -در ع- - -ل - -ى « م - -واصش - -ل - -ة
ال- -ت -حسش -يسس ب -ال -وق -اي -ة م -ن وب -اء ك -ورون -ا،
والÎويج للÈوتوكول الصشحي الذي اعتمدته
السشلطة الوطنية Ÿراقبة ا’نتخابات ،بكل
’ع Ó-م -ي -ة السش -م-ع-ي-ة
ال -ط -رق وال -وسش -ائ -ل ا إ
البصشرية اŸمكنة فضش Óعلى مراعاة فئة
ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة ،ب-إاشش-راك-هم ‘
ﬂت - -ل- -ف الÈام- -ج وا◊صشصس اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب- -ا’سش- -ت- -ف- -ت- -اء م -ع ت -وف Òوسش -ائ -ل وأادوات
’يضش -اح إا ¤ج -انب ب -ذل ج -ه -ود إاضش -اف -ي-ة
اإ
’ششراك ا÷الية ا÷زائرية ‘ اÿارج ‘
إ
’وضشاع التي
العملية ا’نتخابية مع مراعاة ا أ
ف-رضش-ت-ه-ا ال-ظ-روف الصش-ح-ي-ة ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
العاŸية.
وأاضشافت ذات الهيئة Á« :نع نششر نتائج
’راء التي لها صشلة مباششرة أاو غÒ
سش Èا آ
مباششرة لÓسشتفتاء ،من قبل جهات ›هولة
’همية لÈوفايل منششطي ا◊صشصس
و إايÓء ا أ
والÈامج اŸتعلقة با’سشتفتاء ،وكذا العناية
’ضشفاء طابع ا÷دية
‘ اختيار هندامهم إ
على هذا اŸوعد ،وا’بتعاد عن السشطحية
والتمييع إاضشافة إا ¤وجوب تقد Ëالضشيوف
وت -ع -ري -ف -ه -م حسشب صش -ف -ات -ه -م ا◊ق -ي -ق-ي-ة
’ل-ق-اب
وال-ف-ع-ل-ي-ة وع-دم ت-وزي-ع الصش-ف-ات وا أ
(خبﬂ - Òتصس  -من غ Òوجه حق).
وأاكد البيان على «ضشرورة إاعÓم الفريق
الصش-ح-ف-ي وال-ت-ق-ن-ي ب-ه-ذه ال-توصشيات خÓل
’قسشام،
ا’جتماعات ونششرها ع Èكافة ا أ
ووجوب ا’لتزام بها».
ك--م--ا ذك--رت سش--ل--ط--ة ضش--ب--ط السش-م-ع-ي
ال-بصش-ري ان-ه ح-رصش-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى «ضش-مان
ت-غ-ط-ي-ة مسش-ت-ق-ل-ة م-توازنة وموثقة لعملية
ا’سش--ت--ف-ت-اء ال-دسش-ت-وري Ãراف-ق-ة وسش-ائ-ل
’عÓ-م السش-م-ع-ي-ة ال-بصش-ري-ة ،ف-ق-د قامت
اإ
بعقد لقاءات تنسشيقية مع السشلطة الوطنية
اŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات وك-ذا تنظيم يوم
بيداغوجي نششطته ÷نة اÈÿاء اŸكلفة
ب-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور ،ح-ول ك-يفية اŸعا÷ة
’عÓمية لهذا اŸوعد ،بحضشور مسشؤوو‹
اإ
’ضش---اف--ة إا ¤رؤوسش--اء
ه---ذه ال---ق---ن---وات ب---ا إ
–ري-ره-ا وصش-ح-ف-ي-ي-ها اŸكلف Úبتنششيط
ا◊صشصس والÈامج ذات الصشلة با’سشتفتاء
«مÈزا أانه سشبق لسشلطة ضشبط السشمعي
ال--بصش--ري اأن أاصش--درت ت--وصش--ي-ات ‘ ه-ذا
الشش--أان ‘ ب--داي--ة إاصش--دار مشش--روع وث-ي-ق-ة
الدسشتور.
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منششطو اليوم العاششر من حملة ا’سشتفتاء:

رئيسس حركة
’صشÓح الوطني:
ا إ

اŸششارك ـ ـ ـة النتخابي ـ ـة
للقطيعة مع زارعي الفÏ

إاششاعات مغلوطة
حول الهوية تريد
«تغليط» الرأاي العام

’حزاب واÛتمع اŸد ‘ ،Êاليوم العاششر من حملة
ششّدد منششطون من ‡ثلي ا أ
ا’سشتفتاء ،على ضشرورة ا’لتزام باŸششاركة ‘ ا’سشتفتاء والتصشويت بـ «نعم».
وجزموا أان ا’لتزام بأاداء الفعل ا’نتخابي ،سشيسشمح ببناء جدار فاصشل بÚ
’ششخاصس الذين يريدون ضشرب أامن واسشتقرار الوطن ويتحينون كل
الششعب وا أ
الفرصس لزرع الفتنة وإاضشعاف معنويات الششعب».

رئيسشة حزب Œمع أامل
ا÷زائر من ع“ Úونششت :

أاسشسس قوية وصشحيحة
لدولة عصشرية

أكدت رئيسشة حزب Œمع أمل أ÷زأئر (تاج)
ف -اط -م -ة أل-زه-رأء زروأط-ي ،ب-ع“ Úوشش-نت ،أن
مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور أŸط-روح لÓ-سش-ت-فتاء
يوفر أرضشية صشحيحة وقوية للجزأئر.
أب -رزت زروأط -ي خ Ó-ل Œم -ع شش-ع-ب-ي نشش-ط-ت-ه
باŸكتبة ألعمومية ألرئيسشية للمطالعة «مالك بن
نبي» ‘ إأطار أليوم ألتاسشع من حملة أ’سشتفتاء
أن «أ÷زأئر أليوم بحاجة إأ ¤أأ’رضشية وأأ’سشسس
ألصشحيحة ألتي يوفرها مششروع تعديل ألدسشتور
أ÷ديد وألذي يسشمح للجزأئر أن تتخطى هذأ
أŸنعرج بسشÓم» .
وأضشافت أن وثيقة ألتعديل ألدسشتوري أŸطروح
لÓسشتفتاء «تضشمنت إأنششاء أÙكمة ألدسشتورية
وأسشتقÓلية ألقضشاء وركزت على تكوين وتأاهيل
أÛتمع أŸدﬁ ‘ Êاربة ألفسشاد وهي كلها
أسشسس قوية وصشحيحة للدولة ألعصشرية «.
وأبرزت رئيسشة حزب Œمع أمل أ÷زأئر أن
«ألتصشويت بنعم على مششروع تعديل ألدسشتور
ليسس أمرأ ششكليا أو ششخصشيا إأ‰ا هو أمانة فÓ
يجب أن نتنصشل من هذه أŸسشؤوولية».

نائب رئيسس حركة
البناء الوطني:

ا÷زائر باششرت عهدا
جديدا من اإلصشÓحات
صشرح نائب رئيسس حركة ألبناء ألوطني أحمد
ألدأن ،أمسس ،من باتنة ،بأان ألتصشويت بـ»نعم»
ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور أل-ذي سش-يعرضس
لÓسشتفتاء ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل «هوأفضشل
خيار للششعب أ÷زأئري».
وتتجلى أهمية هذأ أÿيار ،حسشب ما أوضشحه
ذأت أŸتدخل خÓل Œمع نششطه بدأر ألثقافة
ﬁمد ألعيد آأل خليفة بعاصشمة ألو’ية لفائدة
إأط -ارأت وم -ن -اضش -ل -ي أ◊زب ‘ إأط -ار أ◊م -ل -ة
أ’سش-ت-ف-ت-ائ-ي-ة Ÿشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-تور ‘ ،أن
«أ÷زأئر باششرت عهدأ جديدأ من أإ’صشÓحات
ألتي يتع Úأن تسشتمر» ،معتÈأ ألدسشتور أ÷ديد
أŸع - -روضس ل Ó- -سش - -ت - -ف - -ت - -اء «ج- -زءأ م- -ن ه- -ذه
أإ’صشÓحات» .وأسش -ت -ن -ادأ أ’ح-م-د أل-دأن ف-إان
«توقيف قاطرة أإ’صشÓحات ألتي تششكل مقدمة
أسش-اسش-ي-ة ل-ن-ج-اح أŸرأح-ل أŸق-ب-ل-ة ف-يه ضشرر»،
دأع -ي -ا أŸوأط -ن Úإأ« ¤ت -ف -ويت أل -ف-رصش-ة ع-ل-ى
ج -م -ي -ع أŸشش -ك -ك Úم-ن خÓ-ل أل-تصش-ويت ب-ن-ع-م
للتعديل ألدسشتوري يوم ألفا— نوفم ÈأŸقبل».

جمعية اقرأا من باتنة :

انطÓقة جديدة للجزائر

دعا عضشوأŸكتب ألوطني للجمعية أ÷زأئرية
Ùوأأ’م-ي-ة «أق-رأ» ورئ-يسس م-ك-ت-ب-ه-ا أل-و’ئي
بباتنة لزهر مذكور ،يوم أÿميسس ،أŸوأطنÚ
إأ« ¤أŸشش -ارك -ة ب -ق -وة» ‘ أ’سش -ت -ف -ت -اء ح-ول
مششروع تعديل ألدسشتور أŸزمع ‘ ألفا— من
نوفم ÈأŸقبل.
وأك- -د ل- -زه- -ر خÓ- -ل ل -ق -اء –سش -يسش -ي ح -ول
أسش-ت-ف-ت-اء أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري أح-تضشنته دأر
ألثقافة ﬁمد ألعيد آأل خليفة Ãدينة باتنة
بحضشور عضشو أŸكتب ألوطني ونائب رئيسس
أ÷م -ع -ي -ة ج-م-ال ب-وح-ج-ر ورؤوسش-اء ك-ل ف-روع
أ÷معية على مسشتوى ﬂتلف بلديات ألو’ية
على أهمية ألتصشويت لفائدة تعديل ألدسشتور
أل -ذي سش -ي -ك -ون Ãث -اب -ة «أن -ط Ó-ق -ة ج -دي -دة
للجزأئر».

’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني من بومرداسس:
ا أ

«نعم» للدسشتور من أاجل إاصشÓحات عميقة

’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
كششف ا أ
ال -وط -ن-ي ب-ع-ج-ي أاب-وال-فضش-ل ،أامسس ،خÓ-ل
Œم -ع شش-ع-ب-ي ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ل-ب-ودواو‘ ،
إاطار حملة ا’سشتفتاء على الدسشتور« ،أان
ا◊زب طالب مناضشليه بالتصشويت بـ»نعم»
ع -ل -ى مشش -روع ال -ت -ع -دي -ل ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤م-ا
ي-ح-م-ل-ه م-ن اي-ج-ابيات وإاصشÓحات عميقة
‡ه- -دة ل- -عشش- -رات ال- -ق- -وان Úال- -عضش- -وي- -ة
اŸن-ظ-م-ة ل-ل-ح-ي-اة السشياسشية ،ا’جتماعية
وا’ق- -تصش- -ادي- -ة وإاع- -ادة ب- -ن -اء م -ؤوسشسش -ات
ال- -دول- -ة ،إاضش- -اف- -ة إا ¤م -ك -اسشب ا◊ري -ات
والفصشل ب Úالسشلطات.

ق -دم ب -ع -ج -ي تصش -ورأت أ◊زب ل -وث-ي-ق-ة ت-ع-دي-ل
ألدسشتور وأبرز ألنقاط أإ’يجابية ألتي حملها من
أجل أŸسشاهمة ‘ بناء أ÷زأئر ألعديدة ،مششÒأ
‘ هذأ أÿصشوصس «أن أ◊زب قدم  101أقÎأح
ل -رئ -اسش -ة أ÷م -ه -وري -ة ‘ أط-ار أل-تشش-اور وإأث-رأء
وثيقة تعديل ألدسشتور ،ألتي يرأها منفذ أمان
نحو إأعادة بناء مؤوسشسشات ألدولة ألدÁقرأطية
وأŸنظومة ألقانونية.
ÓفÓن ‘ مسشتهل حديثه
وقال أأ’م Úألعام ل أ
«إأن أŸوأفقة على تعديل ألدسشتور تعت Èبوأبة
ل -ك-ل أل-ق-وأن Úوأل-ق-وأن Úأل-عضش-وي-ة أل-ت-ي تصش-در
م -ب -اشش -رة ب -ع -د ت -ب -ن -ي أŸشش-روع أول-ه-ا أل-ق-ان-ون

Óح-زأب أكÌ
أل -عضش -وي ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ق-ان-ون ل -أ
مرونة وقانون خاصس با÷معيات.
وم -ن أل -ن-ق-اط أأ’خ-رى أإ’ي-ج-اب-ي-ة ،أل-ت-ي –دث
ÓفÓن هي»تدعيم مبادئ
عنها أأ’م Úألعام ل أ
أل- -ت- -ع -ددي -ة أ◊زب -ي -ة وت -ق -ز Ëأ◊ك -م أل -ف -ردي
و–ديد ألعهدأت ألرئاسشية ،مع تنازل ألرئيسس
على ألكث Òمن ألصشÓحيات لصشالح ألوزير أأ’ول
م -ن ب -اب أل -ت -وأزن ب Úألسش -ل -ط -ات أل -ت -ي ت -ع -تÈ
أسشاسشية ‘ ›ال أŸمارسشة ألنيابية من خÓل
ت-ث-ب-يت ح-ق أأ’غ-ل-ب-ي-ة أ◊زب-ي-ة أل-ف-ائ-زة ب-تششكيل
أ◊كومة ودعم سشلطة ألرقابة ألتششريعية على
بومرداسس..ز /كمال
عمل أ◊كومة».

’م Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي من سشطيف:
ا أ

امتيازات ونقاط إايجابية لبناء جزائر جديدة

أكد أأ’م Úألعام للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
أل- -ط- -يب ،أمسس ،م- -ن سش- -ط- -ي -ف ،ب -أان «أ÷زأئ -ر
أ÷ديدة لن تبنى إأ’ Ãوأثيق وقوأن Úجديدة»
وأن مشش- -روع أل- -ت- -ع -دي -ل أل -دسش -ت -وري أŸط -روح
«سش -ي -أات -ي ب -ال -ع -دي -د م -ن أ’م -ت-ي-ازأت وأل-ن-ق-اط
أإ’يجابية» ألتي سشتعمل على أسشتقرأر ألبÓد.
وأوضشح زيتو ‘ ،Êكلمة ألقاها خÓل Œمع
ششعبي نششطه بدأر ألثقافة هوأري بومدين ‘
إأط -ار ح -م -ل -ة أ’سش -ت -ف -ت-اء ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل
أل-دسش-ت-ور ،ب-أان «رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسش-ي-د ع-ب-د
أÛيد تبون تعهد ببناء جزأئر جديدة و’ Áكن
–قيق هذأ أŸسشعى إأ’ بقوأن Úوموأثيق جديدة

تختصشر أو’ ‘ ألدسشتور».
وأعت Èأن «دسشتور  2016قد سش Òمرحلة من
مرأحل أ÷زأئر ويتع Úأليوم إأصشÓح أ’خت’Óت
أŸوجودة فيه ‘ عديد أÛا’ت» ،مضشيفا ‘
ذأت ألسشياق بأان « بناء أ÷زأئر أ÷ديدة ’ Áكن
أن يكون بدسشتور يتضشمن كثÒأ من أ’خت’Óت».
ك-م-ا أف-اد أل-ط-يب زي-ت-و Êب-أان مشش-روع أل-ت-ع-دي-ل
أل-دسش-ت-وري أŸط-روح لÓ-سش-ت-ف-ت-اء ‘ أل-ف-ا— من
ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل «سش-ي-حصش-ن أل-ه-وي-ة أل-وطنية من
خÓل أ◊فاظ على ثوأبت أأ’مة».
وأشش- - -ار ك- - -ذلك إأ ¤أن- - -ه «ي- - -حصش - -ن أŸدرسش - -ة
أ÷زأئرية وÁنعها من ألدخول ‘ أŸتاهات،

ك -م -ا ي -ك -رسس أسش-ت-قÓ-ل-ي-ة أل-ع-دأل-ة وأل-فصش-ل بÚ
ألسش -ل-ط-ات ،ك-م-ا أن-ه يضش-م-ن أ◊ق-وق وأ◊ري-ات
ويرقي دور أ◊ركة أ÷معوية».
وكشش - -ف زي - -ت - -و Êب - -أان» أل - -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
ألدÁقرأطي سشينتخب بنعم ‘ أ’سشتفتاء أŸقبل
أ’نه على يق Úبأان مششروع ألتعديل ألدسشتوري
أŸط -روح سش -ي -أات -ي ب -ال -ع -دي -د م -ن أ’م -ت -ي -ازأت
وألنقاط أإ’يجابية ألتي سشتعمل على أسشتقرأر
أ÷زأئ - -ر وب - -ن- -اء ج- -م- -ه- -وري- -ة ج- -دي- -دة ق- -وي- -ة
Ãؤوسشسشاتها».

رئيسس منظمة التضشامن ا÷معوي من ع“ Úوششنت :

من أاجل الّÎفع عن ا◊سشابات ا◊زبية الضشيقة

أكد رئيسس أŸنظمة ألوطنية للتضشامن أ÷معوي
طاهر قارون ،أمسس ،بو’ية ع“ Úوششنت ،أن
أل -تصش -ويت بـ «ن -ع -م» ع -ل -ى أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري
أŸطروح لÓسشتفتاء ألششعبي ‘ ألفا— نوفمÈ
أل- -ق- -ادم «ي- -ع- -د Œدي -دأ ل -ل -ع -ه -د م -ع أل -رسش -ال -ة
ألنوفمÈية».
وذكر طاهر قارون ،خÓل Œمع جهوي أششرف
على تنششطيه بدأر ألثقافة عيسشى مسشعودي ‘
إأطار أليوم ألعاششر للحملة أ’سشتفتائية أÿاصشة
بتعديل ألدسشتور ،أن «تزأمن حدث أ’سشتفتاء
على مششروع تعديل ألدسشتور مع إأحياء ألذكرى
’ 66ند’ع ثورة ألتحرير أÛيدة يعد Œديدأ
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ل -ل -ع -ه -د م -ع شش -ه -دأئ -ن -ا وأل -رسش-ال-ة أل-ن-وف-مÈي-ة
أÿالدية» ،دأعيا بذلك إأ« ¤ألتصشويت بنعم».
وأضش-اف رئ-يسس أŸن-ظ-م-ة ،خÓ-ل ه-ذأ أل-ت-ج-م-ع
أ÷ه -وي أل -ذي ضش -م م -ن -تسش -ب -ي-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
و’يات وهرأن وتلمسشان وسشيدي بلعباسس وعÚ
“وشش- -نت ،أن «وث- -ي- -ق- -ة أل -ت -ع -دي -ل أل -دسش -ت -وري
أŸط -روح -ة ل Ó-سش-ت-ف-ت-اء ت-وأف-ق-ي-ة» ،مÈزأ أن-ه-ا
«ت -ؤوسشسس ل -ب -ن -اء ج -زأئ -ر ج -دي -دة ﬁصش -ن -ة م -ن
أأ’زمات».
ودعا قارون إأ»¤أŸسشاهمة جميعا لبناء أ÷زأئر
أ÷ديدة ألتي قوأمها ألششفافية وأŸوأطنة ‘
إأطار ألدÁقرأطية ألتششاركية ألتي تعد مكسشبا

’م Úالعام ل–Óاد الوطني للفÓح Úمن البليدة:
ا أ

اŸششروع سشيضشمن تغي Òالذهنيات القدÁة

أكد أأ’م Úألعام ل–Óاد ألوطني للفÓح Úأ÷زأئريﬁ Úمد عليوي ،أمسس ،بالبليدة ،أن
مشش -روع أل -دسش-ت-ور أŸع-دل أŸط-روح لÓ-سش-ت-ف-ت-اء ‘ أل-ف-ا— ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل ج-اء ب-ال-ت-غ-يÒ
أإ’يجابي ÷ميع أ÷زأئري Úبصشفة عامة وللفÓح Úبصشفة خاصشة.
وأوضشح عليوي ‘ لقاء مع فÓحي منطقة ألوسشط عقده Ãقر ألغرفة أÙلية للفÓحة ،أن
مششروع ألدسشتور أ÷ديد أŸعدل جاء بـ»عدة نقاط إأيجابية سشتسشاهم ‘ ألتغي Òأإ’يجابي
لفائدة أ÷زأئري Úبصشفة عامة وألفÓح Úبصشفة خاصشة كما سشيضشمن تغي Òألذهنيات
ألقدÁة» .وأضشاف أأ’م Úألعام ل–Óاد ألوطني للفÓح Úأ÷زأئري Úأن مششروع ألدسشتور
يتضشمن أيضشا «تسشوية وضشعية ألعدألة وأسشتقÓليتها وتنظيم أ◊كم من خÓل أÙكمة
ألدسشتورية وبالتا‹ ضشمان حقوق جميع أŸوأطن Úوخصشوصشا ألفÓح.»Ú

رئيسس مكتب الفيدرالية الوطنية للمقاول Úالششباب بقسشنطينة:

تكريسس دولة القانون والعدالة وا◊ريات

دعا ،أول أمسس ،رئيسس مكتب ألفيدرألية ألوطنية للمقاول Úألششباب بقسشنطينة ،مصشطفى
بلطرشس ،أŸقاول Úألششباب إأ« ¤عمل جماعي قوي» من أجل إأ‚اح أ’سشتفتاء حول مششروع
ألتعديل ألدسشتوري وتكريسس دولة ألقانون وألعدألة وأ◊ريات.
وأوضشح بلطرشس خÓل لقاء جوأري حول مششروع تعديل ألدسشتور ” تنظيمه Ãبادرة من
ألفيدرألية ألوطنية للمقاول Úألششباب أنه «يتع Úأغتنام ألفرصشة وأŸسشاهمة ‘ بناء أ÷زأئر
أ÷ديدة أŸنششودة».
وصشرح بلطرشس أن «فئة ألششباب –ظى باهتمام خاصس ضشمن برنامج رئيسس أ÷مهورية»،
متحدثا ‘ هذأ ألصشدد عن إأنششاء دوأئر وزأرية مكلفة بـ»أنششغا’ت وطموحات» هذه
ألششريحة من أÛتمع.

عظيما ضشمن وثيقة ألدسشتور» .وتناول رئيسس
أŸنظمة ألوطنية للتضشامن أ÷معوي أŸكاسشب
أل -ت -ي ح -ق -ق-ه-ا ألشش-عب أ÷زأئ-ري أن-طÓ-ق-ا م-ن
«حرأكه ألسشلمي أŸبارك» ،مضشيفا أنه «علينا
كجزأئري Úأليوم أن نعطي للعا ⁄درسشا آأخرأ ‘
‡ارسشة أŸوأطنة من خÓل أŸششاركة بقوة ‘
أسشتفتاء ألتعديل ألدسشتوري وألتصشويت بنعم على
هذأ ألدسشتور».
وناششد طاهر قارون جميع ألفعاليات ألسشياسشية
وأ÷معوية إأ« ¤ألÎفع عن أ◊سشابات أ◊زبية
ألضش -ي -ق -ة وج-ع-ل مصش-ل-ح-ة أل-وط-ن أول-وي-ة ل-ب-ل-وغ
أهدأف أ÷زأئر أ÷ديدة».

ا’–ادية الوطنية للمجتمع اŸد:Ê

اÛتمع اŸد Êششريك
أاسشاسشي ‘ صشنع القرار

أك-د رئ-يسس أ’–ادي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع أŸد Êط-اه Òشش-ي-ح-ة،
بسشطيف ‘ ،إأطار حملة أ’سشتفتاء بأان مششروع تعديل ألدسشتور
«يكرسس أسشسس ألدولة أŸدنية وألفصشل ب Úألسشلطات ويرسشي مبادئ
دولة أ◊ق وألقانون».
وأوضشح ششيحة ‘ Œمع ششعبي نظمه بدأر ألثقافة هوأري بومدين
بأان مششروع تعديل ألدسشتور أŸطروح لÓسشتفتاء ألششعبي ‘ ألفا—
من نوفم ÈأŸقبل «يرفع مطالب أ◊رأك ألششعبي ‘ بناء جمهورية
جديدة تعتمد على ألكفاءأت وأإ’طارأت ويششارك ‘ بنائها أ÷ميع
دون إأقصشاء أوتهميشس».
وقال ششيحة ‘ نفسس ألسشياق « :إأن أÛتمع أŸد Êأسشتطاع أليوم
أن يكون ألرفيق ألقريب من أŸوأطن وأن يكسشب ثقته وأن يكون
صشوته أ◊قيقي ما أدى برئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون أن
يجعل منه ششريكا أسشاسشيا ‘ صشنع ألقرأر وحليفا ‘ بناء أ÷زأئر
أ÷ديدة».
وأضشاف بأان عديد أ’قÎأحات ألتي قدمتها أ’–ادية ألتي Áثلها
بششأان مششروع ألتعديل ألدسشتوري قد أخذت بع Úأ’عتبار «ضشرورة
دسشÎة ه -ي -ئ -ة أسش-تشش-اري-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع أŸد ،»Êح-يث ج-اء أŸرصش-د
ألوطني للمجتمع أŸد ،Êكما قال« ،ليÎجم هذه أŸطالب ألتي ‘
أ◊قيقة ليسشت مطلب أ’–ادية فقط وإأ‰ا هي مطلب جميع
ششرأئح أÛتمع أŸد Êوفعاليات أ◊ركة أ÷معوية».

أكد رئيسس حركة أإ’صشÓح ألوطني ،في‹Ó
غ -وي -ن -ي ،أول أمسس ،ب -ال -ع -اصش-م-ة ،أن-ه ’مسس
«أهتماما ششعبيا وحرصشا على معرفة ﬁتوى
ألدسشتور أŸعدل» وما سشيحدثه من تغÒأت
حقيقية على ألوأقع أŸعاشس.
أوضشح غويني ،خÓل ندوة صشحفية عقدها
Ãقر حزبه Ãناسشبة أنتهاء أأ’سشبوع أأ’ول من
ح -م -ل -ت -ه أ’سش-ت-ف-ت-ائ-ي-ة ح-ول مشش-روع ت-ع-دي-ل
أل- -دسش- -ت -ور ع Èو’ي -ات أل -وسش -ط ،أن -ه ’مسس
«أهتماما ششعبيا وحرصشا على معرفة حقيقة
ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل وت-ف-اصش-ي-ل-ه وم-ا سش-ي-ح-دث-ه من
تغÒأت على وأقع ألدولة وأÛتمع».
وق- -ال إأن أ◊رك- -ة أل- -ت- -ي دخ- -لت ‘ ح- -م- -ل- -ة
أ’سشتفتاء «نششيطة»  ،أنطلقت ‘ جولة ثانية
نحو و’يات ألغرب أ÷زأئري وسشÎكز على
أل- -ت- -ف- -اع- -ل م- -ع أŸوأط -ن Úع -ل -ى أŸسش -ت -وى
Óج-اب-ة ع-ل-ى أأ’سشئلة أŸطروحة
أل-ق-اع-دي ل -إ
«خاصشة ما يرّوج له من إأششاعات مغلوطة حول
مسش -أال -ة أل -ه -وي -ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وم-ك-ان-ة
أإ’سشÓ- -م» مضش- -ي -ف -ا ‘ ذأت ألشش -أان ،أن ه -ذه
أŸنصشات تريد «تغليط» ألرأي ألعام.

رئيسس حزب جبهة
اŸسشتقبل من وهران:

التعديل الدسشتوري من
ششأانه ضشمان اسشتقرار حقيقي
أبرز رئيسس حزب جبهة أŸسشتقبل عبد ألعزيز
بلعيد ،أمسس ،بوهرأن ،أن مششروع تعديل ألدسشتور
أŸط -روح ل Ó-سش -ت -ف -ت -اء ‘ أل-ف-ا— ن-وف-م Èأل-ق-ادم
سش -ي-ك-ون ع-ام’ Ó-سش-ت-ق-رأر ح-ق-ي-ق-ي م-ن أ÷ان-بÚ
ألسشياسشي وأ’قتصشادي.
وذكر بلعيد ألذي أششرف على Œمع بقاعة سشينما
ألسش-ع-ادة ‘ إأط-ار ح-م-ل-ة أ’سش-ت-ف-ت-اء أن «أل-ت-ع-دي-ل
ألدسشتوري أŸطروح لÓسشتفتاء ألششعبي من ششأانه
ضش -م -ان أسش -ت -ق -رأر ح -ق-ي-ق-ي سش-ي-اسش-ي وأق-تصش-ادي
ل -ل -ج -زأئ -ر» ،مضش-ي-ف-ا ب-أان-ه «ح-ان أل-وقت Ÿشش-ارك-ة
جميع ألقوى ألوطنية لدعم وأŸششاركة ‘ –ريك
عجلة ألتنمية وزرع أأ’مل ‘ نفوسس أ÷زأئريÚ
وأ÷زأئريات من أجل ألنهوضس باقتصشاد ألبÓد».
وحث رئ- -يسس ح- -زب ج -ب -ه -ة أŸسش -ت -ق -ب -ل ج -م -ي -ع
أل -ف -ع -ال -ي -ات أل -وط -ن -ي -ة ع -ل-ى أŸسش-اه-م-ة ‘ ه-ذأ
أŸسشعى ’ ،سشيما من خÓل ألتوجه وبقوة يوم
ألفا— نوفم Èألقادم إأ ¤صشناديق أ’سشتفتاء للتعبÒ
ع -ن أصش -وأت -ه -م و»أل-ت-وصش-يت ب-ن-ع-م ل-ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل
ألدسشتوري».
وأضشاف ‘ ذأت ألسشياق أنه «Áكن أننا  ⁄نتفق ‘
ألسشابق ‘ ألكث Òمن أÙطات على ألدسشاتÒ
ألسش -اب -ق-ة وÁك-ن أن مشش-روع أل-دسش-ت-ور ف-ي-ه ب-عضس
أل -ن -ق -ائصس ول-ك-ن ن-ع-ت Èمشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور
أŸعروضس لÓسشتفتاء أحسشن بكث Òمن ألسشابق وهو
أأ’رضش -ي -ة أأ’سش-اسش-ي-ة ل-ب-ن-اء أل-دول-ة وتسش-ي Òألشش-أان
ألعام».
ودعا بلعيد إأ« ¤دعم مسشار ألدسشتور ودعم رئيسس
أ÷مهورية ألسشيد عبد أÛيد تبون و وضشع أليد
‘ أليد لبناء جزأئر جديدة وقوية ’ تزول بزوأل
ألرجال وأ◊كومات».

’م Úالعام للتنسشيقية
ا أ
الوطنية للمجتمع اŸدÊ
من تلمسشان:

‘ سشبيل جزائر جديدة
يتمتع ششعبها بكل ا◊قوق
أكد أأ’م Úألعام للتنسشيقية ألوطنية للمجتمع
أŸد Êبن صشالح ،أمسس ،بتلمسشان ،على ضشرورة
Œن -د ألشش -عب إ’‚اح أ’سش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع
تعديل ألدسشتور ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل.
وذكر بن صشالح خÓل تنششيطه لتجمع ششعبي
بدأر ألثقافة عبد ألقادر علولة ‘ إأطار أ◊ملة
أ’سشتفتائية أنه «من ألضشروري Œند ألششعب
لÓسشتفتاء ألششعبي وألتصشويت بنعم وذلك من
أجل ألتغي Òوبناء جزأئر جديدة يتمتع ششعبها
بكل أ◊قوق « .
وأبرز أأ’م Úألعام للتنسشيقية ألوطنية للمجتمع
أŸد« Êأن أ÷ميع مسشوؤول عن إأ‚اح أ’سشتفتاء
على مششروع تعديل ألدسشتور» من خÓل وضشع
أل-ث-ق-ة أل-ك-ام-ل-ة ‘ م-وؤسشسش-ات أل-دول-ة وألسش-ل-طة
ألوطنية أŸسشتقلة لÓنتخابات من أجل ضشمان
ألسش Òأ◊سشن لهذه ألعملية.

ألسضبت  ١٧أكتوبر ٢0٢0م ألموأفق لـ  ٢9صضفر  ١44٢هـ
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‘ لقاء مع أعضشاء ÷نة ألفتؤى و÷نة متابعة فتح أŸسشاجد

بلمهدي :ا’لتزام بالÈوتوكول الصصحي وراء عودة صصÓة ا÷معة
أك - -د وزي - -ر ألشش - -ؤؤون أل - -دي - -ن - -ي- -ة
وألأوق- -اف ،ي- -ؤسش- -ف ب -ل -م -ه -دي ،أول
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش-م-ة ،أن رف-ع
ألتعليق عن صشÓة أ÷معة بدأية من
 6نؤفم Èألقادم ،أسشتند أإ ¤قرأرأت
ع- - -ل- - -م- - -ي- - -ة ،مششÒأ أإ ¤أن أل- - -ؤع - -ي
وألل -ت -زأم ب-الÈوت-ؤك-ؤل ألصش-ح-ي ‘
أغلب أŸسشاجد منذ فتحها ششجع على
أŸضش- -ي ق- -دم- -ا ‘ أت- -خ- -اذ م- -ث- -ل ه- -ذه
ألقرأرأت.
أوضضح بلمهدي خÓل أإشضرأفه على لقاء
جمع أعضضاء ÷نة ألفتوى و÷نة متابعة
ف -ت -ح أŸسض -اج -د وك -ذأ أل -ن-اط-ق أل-رسض-م-ي
ل -ل -ج -ن -ة رصض -د وم-ت-اب-ع-ة فÒوسس ك-ورون-ا،
أل - -دك- -ت- -ور ج- -م- -ال ف- -ورأر ،أن «أ’خ- -ب- -ار
أŸط - -م - -ئ - -ن - -ة ح- -ول أل- -ت- -زأم أŸسض- -اج- -د
با’إجرأءأت ألوقائية ضضد فÒوسس كورونا
ج -ع -لت رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د أÛي-د
تبون ،يثني على روأد أŸسضاجد وأللجان
أل-و’ئ-ي-ة وألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ،ويشض-ج-ع-نا
على أŸضضي نحوقرأرأت أخرى» ،مشضÒأ
أإ ¤أن ق -رأره ب -رف -ع أل -ت -ع -ل-ي-ق ع-ن صضÓ-ة
أ÷معة بدأية من  6نوفم Èألقادم أسضتند
أإ« ¤أآرأء ع - -ل - -م - -ي - -ة ول - -يسس أسض- -ت- -ج- -اب- -ة
لضضغوطات معينة».
و أضضاف ألوزير أن هذأ أللقاء «يندرج
‘ أإطار أللقاءأت أŸسضتمرة للتشضاور بÚ
ق -ط -اع -ه ووزأرة ألصض-ح-ة م-ن خÓ-ل ÷ن-ة
م- -ت -اب -ع -ة أل -فÒوسس ع -ل -ى مسض -ت -وى وزأرة
ألشضوؤون ألدينية وألتي أنشضئت بعد قرأر
فتح أŸسضاجد ،بحيث تقوم برفع تقارير
أسضبوعية أإ ¤ألوزأرة أ’أو ¤حول أ’وضضاع
‘ أŸسضاجد ومدى أ’لتزأم بالÈوتوكول
ألصضحي وأÿروقات أŸسضجلة».
وي -ه -دف أل -ل -ق -اء -حسضب أل -وزي -ر -أإ¤
«صضياغة بيان سضيصضدر ’حقا بخصضوصس
أسض -ت -ئ -ن -اف صض Ó-ة أ÷م -ع -ة ‘ أŸسض-اج-د
أŸف- -ت- -وح- -ة ك -م -رح -ل -ة أو ،¤م -ع –دي -د
أ’جرأءأت ألتي يجب أتباعها با’عتماد
على ألفتوى ألشضرعية وألتقارير ألعلمية»،
مشضÒأ أإ ¤أن صضÓة أ÷معة معروف عنها
أ’ق-ب-ال أل-ك-ب Òل-ل-مصض-ل Úوأ’ك-ت-ظ-اظ م-ا

«يسض- -ت- -وجب أل -ت -زأم أŸوأط -ن Úووع -ي -ه -م
بخطورة ألوباء».
وب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة ع -رضس أŸف -تشس أل -ع -ام
ورئيسس ÷نة أŸتابعة على مسضتوى وزأرة
ألشض - -وؤون أل - -دي - -ن - -ي - -ة ،خ - -م - -يسض- -ي ب- -زأز،
أإحصض -ائ -ي -ات خ -اصض -ة ب -ال -وضض -ع أل -ع -ام ‘
أŸسضاجد منذ فتحها ،وألتي كان عددها
مقدرأ بـ  4٢00مسضجد قبل أن يرتفع أإ6 ¤
أآ’ف مسضجد ،حيث سضجلت أللجنة ألتي
تضض -م ÷ان م -ت -اب-ع-ة ﬁل-ي-ة ت-رصض-د م-دى
تطبيق أ’جرأءأت ألوقائية غلق  4مسضاجد
م -وؤق -ت -ا بسض -بب أإصض -اب -ة ب-عضس أŸوظ-ف،Ú
حيث ” تعقيمها وفتحها من جديد.
و‘ ذأت ألسض -ي -اق ،أك -دت أل -ل -ج -ن-ة أن»
 6٨ . 5١باŸائة من أŸسضاجد شضهدت أقبا’
م-ت-وسض-ط-ا ب-ي-ن-ما عرفت  ٣0ب-اŸائ-ة منها
أقبا’ كبÒأ و ١ . 90باŸائة أقبا’ ضضعيفا
للمصضل.»Ú
أم -ا ب -خصض -وصس أ’إج -رأءأت أل -وق-ائ-ي-ة،
أحصضت أل -ل -ج -ن-ة «أ’ل-ت-زأم أل-ت-ام لـ 9٣ . ٢٣

ب -اŸائ -ة م -ن أŸسض -اج -د ،ب-ي-ن-م-ا ع-رفت 5
ب -اŸائ -ة أل -ت -زأم -ا م -ت-وسض-ط-ا و  ١باŸائة
ألتزأما ضضعيفا» ،مشضÒة أإ ¤تسضجيل «وعي
كب »Òلدى أŸوأطن Úبخطورة ألوباء.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أك -د ف -ورأر أن أل-وضض-ع-ي-ة
ألصضحية ‘ أ÷زأئر «مسضتقرة وﬂتلفة»
عن دول أ÷وأر وباقي دول ألعا ،⁄مرجعا
ألسضبب أ« ¤ألÎيث ‘ ألعودة أ ¤أ◊ياة
أل -ع -ام -ة وأل -ف -ت -ح أل -ت -دري-ج-ي وأŸدروسس
للهياكل وأŸوؤسضسضات».
و أوضض - -ح أل - -دك - -ت- -ور ف- -ورأر أن « أغ- -لب
أŸسضاجد ألتزمت بالÈوتوكول ألصضحي»،
مشض-ددأ ع-ل-ى «ضض-رورة أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة
خصض -وصض-ا ب-ال-نسض-ب-ة لصضÓ-ة أ÷م-ع-ة ح-يث
تشضهد أŸسضاجد أقبا’ كبÒأ للمصضل.»Ú
ك- -م- -ا أع- -رب ع- -ن ت- -ف- -اوؤل- -ه ب -اأن وزأرة
ألشضوؤون ألدينية «سضتحرصس على متابعة
أŸسض -اج -د ع Èأل-ل-ج-ان أل-و’ئ-ي-ة وألسض-ه-ر
على تسضيÒها Ãا تقتضضيه هذه أŸرحلة
أ’سضتثنائية».

وكالة دعم وترقية أŸقاولتية تعؤضس « أنسشاج» يؤم  20نؤفمÈ

ضصيافات :تسصهيÓت جديدة من أاجل مرافقة أاحسصن Ÿشصاريع الشصباب
أأكد ألؤزير أŸنتدب لدى ألؤزير
ألأول أŸك-ل-ف ب-اŸؤؤسشسش-ات أŸصش-غرة،
نسش- - - -ي- - - -م ضش- - - -ي- - - -اف - - -ات ،أأول أأمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة ،ع-زم ق-ط-اع-ه
ب -ال -ت -ع -اون م -ع أل-ق-ط-اع-ات ألأخ-رى
ع -ل -ى م -رأف -ق -ة أŸؤؤسشسش -ات أŸن -ت -ج-ة
ومسشاعدتها على مطابقة منتجاتها
م-ع أŸع-اي Òأل-ؤط-ن-ي-ة وأل-دول-ية Ãا
ي-ج-ع-ل-ه-ا ق-اب-ل-ة ل-ل-تسش-ؤي-ق ﬁليا و‘
ألأسشؤأق أÿارجية.
قال ضضيافات خÓل لقاء تشضاوري له
م- -ع ع- -ي- -ن- -ة م- -ن أŸوؤسضسض -ات أŸصض -غ -رة
أŸن- -ت- -ج- -ة أإن ه- -ذه أŸرأف- -ق -ة سض -ت -وف -ر
ل -ل -م -وؤسضسض-ات أŸسض-ت-ف-ي-دة م-ن أل-ق-روضس
وأل -ت -ي م -ولت ن -فسض-ه-ا “وي Ó-ذأت-ي-ا ك-م-ا
سض -ت -وف -ر Ÿسض-اع-دة أŸوؤسضسض-ات أل-ت-ي ⁄
ت -ن-ط-ل-ق ب-ع-د ‘ أ’إن-ت-اج Ÿسض-اع-دت-ه-ا ‘
أل -ت -م -وي -ل وع -ل -ى م -ط -اب -ق -ة م -ن -ت -وج -ه-ا
وتوجيهها للتصضدير.
وتابع ضضيافات قائ»: Óسضيتم مرأفقة
ه -ذه أŸوؤسضسض -ات ح-ت-ى ت-ك-ون أŸوؤسضسض-ة
أŸصضغرة نوأة لبناء أ’قتصضاد ألوطني من
خ Ó-ل م -ت -اب -ع -ة أŸن-ت-وج ع-ل-ى أŸسض-ت-وى
أÙلي أو‘ توجيهه للتصضدير وألتعريف
به ‘ أ’أسضوأق ألدولية».
وت- -ط- -رق ن- -فسس أŸسض -وؤول Ÿا ي -ع -رف
بÈن - -ام - -ج «ألسض - -ف »Òأل - -ذي ” أإع - -دأده
ب -ال -تشض-اور م-ع ›م-وع-ة م-ن أŸصض-دري-ن
ل -ف -ائ -دة أŸوؤسضسض -ات أ÷زأئ-ري-ة ،وأل-ذي
يهدف للقضضاء على ألبÒوقرأطية ألتي
ت- -ت- -ع- -رضس ل- -ه- -ا أŸوؤسضسض- -ات أŸصض- -غ -رة
وأŸن -ت -ج -ة خ Ó-ل م -رح-ل-ة أل-ب-ي-ع ،وأل-ت-ي
ت-دف-ع-ه-ا ل-تسض-وي-ق م-ن-ت-ج-ه-ا ب-طريقة غÒ
قانونية.
ك- - -م- - -ا سض- - -ي- - -ت - -م أإنشض - -اء ÷ان Œم - -ع
أŸوؤسضسض- -ات أŸصض- -غ -رة م -ع أŸوؤسضسض -ات
ألكÈى وتعزيز ألتعامل أ’قتصضادي فيما
ب -ي -ن -ه -ا ‡ا ي -ع-ط-ي ف-رصض-ا ل-ل-م-وؤسضسض-ات
أŸصضغرة لتطوير نشضاطاتها.
وت -ط -رق أل -وزي -ر أإ– ¤ضض Òق -ط -اع-ه

لÈنامج خاصس ’إنشضاء «مناطق صضناعية
مصضغرة» تضضمن تاأطÒأ قانونيا ومقرأت
ومسض -اح -ات تسض -ت -ف-ي-د م-ن-ه-ا أŸوؤسضسض-ات
أŸصض -غ -رة ’إطÓ-ق نشض-اط-ه-ا ،ك-م-ا ت-ك-ون
نقطة لتجمع هذه أŸوؤسضسضات ‡ا يسضهل
أتصضالها ببعضضها.
ك -م -ا ت -ط-رق أإ ¤أإم-ك-ان-ي-ة أسض-ت-ح-دأث
ت -رم -ي -زأت ج -دي -دة ل -ل-نشض-اط-ات أل-ت-ي ’
ي-ت-وف-ر ت-رم-ي-زه-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى م-وؤسضسضة
ألسضجل ألتجاري ،مشضÒأ أإ ¤أن قطاع
أل -ت -ج -ارة أب -دى ت -ع -اون -ا م-ع-تÈأ ‘ ه-ذأ
أÛال.
و أك -د أل -وزي -ر أŸن -ت -دب ع-ل-ى ضض-رورة
م -ط -اب -ق-ة أŸن-ت-وج وأع-ت-م-اده م-ن ط-رف
ه- -ي- -ئ -ة أ’ع -ت -م -اد أل -وط -ن -ي -ة م -ع ت -وفÒ
أŸعاي Òألدولية أŸطلوبة ليكون جاهزأ
ل -ل -تصض-دي-ر ،م-ع أإم-ك-ان-ي-ة وضض-ع م-ي-زأن-ي-ة
مالية Ÿطابقة منتجات هذه أŸوؤسضسضات
ك -م -ا دع -ا ألشض -ب -اب أإ ¤أل -ق-ي-ام ب-درأسض-ة
وأف-ي-ة ل-لسض-وق أÙل-ي-ة وأÿارج-ي-ة ع-ل-ى
مدى أل ١0سضنوأت أŸقبلة للتعرف على
أحتياجاتها قبل ألشضروع ‘ أي نشضاط.
وشضدد باŸناسضبة على وجوب “كÚ
أŸوؤسضسض- -ات أŸصض- -ن -ع -ة ل -ق -ط -ع أل -غ -ي -ار
ألصض-ن-اع-ي-ة وأل-ت-ي تسض-ت-ع-م-ل-ه-ا موؤسضسضات
أخ - -رى ت - -اب - -ع- -ة ’ونسض- -اج م- -ن تسض- -دي- -د
مسضتحقاتها بنسضبة  ١00باŸائة لضضمان
أسضتمرأرية نشضاطها.
وحسضب ضضيافات فاإن» ألوكالة ألوطنية
ل-دع-م وت-رق-ي-ة أŸق-او’ت-ي-ة أل-ت-ي يرتقب
أإط Ó-ق -ه-ا ‘  ٢0ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل وأل-تي
سضتعوضس ألوكالة ألوطنية لدعم وتشضغيل
ألشضباب (أونسضاج) سضتكون مفتوحة لكل
ألشضباب أŸسضتثمر سضوأء كان لديه نشضاط
سضابق أم ’».
من جهة أخرى ،و‘ لقاء تشضاوري ثان
ل- -ه م- -ع ع- -ي -ن -ة م -ن م -وؤسضسض -ات أ÷رأئ -د
أ’إل -كÎون -ي -ة أŸنشض -اأة ‘ أإط -ار أل -وك -ال-ة
أل -وط -ن -ي -ة ل -دع -م وتشض-غ-ي-ل ألشض-ب-اب أك-د
ألوزير أŸنتدب على منح ألدعم أŸادي

لهذه أŸوؤسضسضات.
وي-ت-م ،حسضب ضض-ي-اف-ات« ،أل-ع-م-ل ع-ل-ى
تنظيم هذه أ÷رأئد ألتي تنشضط حاليا
دون أعتماد لتصضبح موؤسضسضات رسضمية،
‘ أإط -ار أل-ق-وأن Úأل-ت-ي ي-ح-دده-ا ق-ط-اع
أ’تصضال».
وت- -اب- -ع »:وأج- -ب- -ن- -ا أ’سض- -ت- -م -اع ل -ه -ذه
أŸوؤسضسض- -ات وم- -ن- -ح- -ه -ا أل -دع -م أل -ك -ا‘
لتطوير هذه أ÷رأئد أ’إلكÎونية وحتى
’ نعطي أÛال لÓأطرأف ألتي تعمل ‘
أÿف -اء ع -ل -ى أسض-ت-غÓ-ل أ◊اج-ة أŸادي-ة
لهذه أ÷رأئد من خÓل منح ألقروضس
ع Èأل -وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشض-غ-ي-ل ’إنشض-اء
أ÷رأئ - - -د ،وم - - -ن- - -ح Óﬁت ،وضض- - -م- - -ان
أ’إشضهار.
نصشؤصس تكرسس أسشتفادة أ÷رأئد
للكÎونية من إأششهار «أناب»
أ إ
وحسضب ضضيافات فاإن وزأرة أ’تصضال،
ومن خÓل ألنصضوصس ألتي قدمها وزير
أ’تصض-ال ع-م-ار ب-ل-ح-ي-م-ر ،خÓ-ل أج-تماع
أ◊كومة و“ت أŸصضادقة عليها أ’أربعاء
أŸاضض- -ي ،سض- -تسض -م -ح ب»أسض -ت -ف -ادة ه -ذه
أ÷رأئد أ’لكÎونية من أإشضهار ألوكالة
أل- -وط- -ن- -ي -ة ل Ó-شض -ه -ار» ،م -وؤك -دأ أن «ك -ل
أ’إمكانات سضتعطي لهذه أ÷رأئد لتكون
ألصضوت أ◊قيقي للموأطن أ÷زأئري».
وحسضب ألوزير أŸنتدب ،فاإن ألنظرة
أ÷دي-دة ل-ل-ق-ط-اع ت-وؤك-د وج-وب م-ع-ام-ل-ة
أ÷رأئد أ’إلكÎونية على أنها موؤسضسضات
مصض- -غ- -رة –ت- -اج أإ ¤أل- -ت- -م -وي -ل وأŸق -ر
وضضمان دÁومة ألنشضاط من خÓل توفÒ
أ’شضهار.
وÁكن لهذه أ÷رأئد أن تسضتفيد من
أŸناطق أŸصضغرة ألتي سضيتم أإنشضاوؤها
’ح- - - -تضض - - -ان نشض - - -اط - - -ات أŸوؤسضسض - - -ات
أŸصض -غ -رة ،حسضب ضض -ي -اف-ات ،أل-ذي ذك-ر
باأن  ١40جريدة أإلكÎونية ،وألتي تعد
م -وؤسضسض-ات مصض-غ-رة ،ق-د أودعت ط-ل-ب-ات
ل- -ل- -حصض- -ول ع -ل -ى أ’ع -ت -م -اد ل -دى وزأرة
أ’تصضال.
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ثّمنت ألنتائج أليجابية للتعامل مع ألؤباء

÷نة الفتوى توصصي بتخفيف اÿطبة والصصÓة
ث-م-نت أل-ل-ج-ن-ة أل-ؤزأري-ة ل-ل-ف-تؤى
لي -ج -اب -ي -ة» أل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا
أل -ن -ت -ائ -ج «أ إ
ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ألتعامل مع وباء
فÒوسس ك- -ؤرون- -ا وأ◊د م- -ن أن- -تشش -اره،
وذلك ‘ ألبيان ألذي صشدر عنها عقب
أل- -ل- -ق- -اء أل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي أل -ذي ع -ق -دت -ه
أÿميسسÃ ،قر وزأرة ألششؤؤون ألدينية
بلجنة أŸتابعة وأللجنة ألعلمية لرصشد
متابعة فÒوسس كؤرونا.
أشضار ألبيان أنه بناء على» قرأر رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ألسض -ي -د ع-ب-د أÛي-د ت-ب-ون
ألقاضضي بفتح أŸسضاجد أŸعنية بالفتح
أ÷زئي ’أدأء صضÓة أ÷معة أبتدأء من 6
ن -وف-م Èأل-ق-ادم ،وت-ن-ف-ي-ذأ ل-ب-ي-ان ›لسس
أ◊كومة أŸنعقد أ’أربعاء ،وبعد أللقاء
ألتقييمي للوضضعية ألوبائية ألذي جمع
أللجنة ألوزأرية للفتوى بلجنة أŸتابعة
وأللجنة ألعملية لرصضد متابعة فÒوسس
ك -ورون -ا ،ف -اإن أعضض -اء أل -ل -ج -ن-ة ي-ث-م-ن-ون
ألنتائج أ’إيجابية ألتي حققتها ألتجربة
أ÷زأئ -ري -ة ‘ أل -ت -ع-ام-ل م-ع ه-ذأ أل-وب-اء
وأ◊د من أنتشضاره».
وذك -رت أل -ل -ج -ن -ة ‘ ب -ي -ان-ه-ا «ب-وأجب
أ’سض- -ت- -م- -رأر ‘ أ’ل- -ت- -زأم ب- -ا’إج -رأءأت
أل -وق-ائ-ي-ة وأ’حÎأزي-ة» ،م-ث-م-ن-ة ‘ ذأت
أل- -وقت « أ’نضض- -ب -اط أل -ذي أل -ت -زمت ب -ه
أŸسضاجد وروأدها ‘ أŸرحلة أ’أو ¤من
عملية فتح أŸسضاجد».
وبعد أن حيت أللجنة ألوزأرية للفتوى
ألسضلطات أÙلية على حسضن مرأفقتها،
و أوصضت باتخاذ جملة من ألتدأب Òمن
ب -ي -ن -ه-ا «ف-ت-ح أŸسض-اج-د أŸع-ن-ي-ة لصضÓ-ة
أ÷معة،على أن يكون ألفتح قبل أ’أذأن
أ’أول بـ ١5دقيقة ،ويكون ألفاصضل ألزمني
ب Úأ’أذأن Úدق- -ي- -ق- -ت- -ان ،وأل- -غ- -ل -ق ب -ع -د
ألصضÓة بـ ١5دقيقة ،كما أوصضت أ’أئمة
ب -ت -خ -ف -ي -ف أÿط -ب -ة وألصض Ó-ة ب-ح-يث ’
ت -ت-ج-اوز أÿط-ب-ة وألصضÓ-ة ›ت-م-ع١5 Ú
دقيقة».
وقالت أللجنة أنه «ينبغي أ’سضتفادة
م- -ن ك -ل أŸرأف -ق وألسض -اح -ات أŸتصض -ل -ة
باŸسضاجدÃ ،ا ‘ ذلك مصضليات ألنسضاء،
و“ن - -ع ألصض Ó- -ة ‘ أل - -ط - -رق أŸتصض - -ل - -ة
باŸسضجد حفاظا على ألنظام ألعام .كما
أع- -طت ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ع -ل -ى « ف -ت -ح ه -ذه
أŸسض -اج -د ل -لصض -ل -وأت أÿمسس وأ÷م-ع-ة
ف-ق-ط ،أم-ا ب-ق-ي-ة أل-نشض-اط-ات أŸسضجدية
فتبقى معلقة كدرسس أ÷معة ،وألدروسس
أ’أسض- -ب- -وع- -ي -ة ،وأ◊ل -ق -ات أل -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة
ونحوها».
ك- -م- -ا أصض- -رت أل- -ل- -ج -ن -ة أŸذك -ورة ‘

توصضياتها على أن « تبقى أماكن ألوضضوء
وأŸك -ت -ب-ات أŸسض-ج-دي-ة م-غ-ل-ق-ة ‘ ه-ذه
أŸرح - -ل - -ة» ف - -ي - -م - -ا ي - -جب أت - -ب - -اع ك - -ل
ألÈوت -وك -و’ت ألصض -ح-ي-ة ك-ا◊رصس ع-ل-ى
–ق -ي -ق م -ب -د أ أل -ت-ب-اع-د أ÷سض-دي بÎك
أŸسض -اف -ة ب ÚأŸصض -ل Úوأ’سض -ت -م-رأر ‘
أ’إج -رأءأت أل -وق -ائ -ي -ة أŸرأف -ق -ة ل -ف -ت-ح
أŸسض -اج -د’ ،سض -ي-م-ا أسض-ت-ع-م-ال أ’أق-ن-ع-ة
ألوأقية ،وتعقيم أليدين قبل ألدخول أإ¤
أŸسض- -ج -د ،وŒنب أŸصض -اف -ح -ة ،ووضض -ع
أ◊ذأء ‘ ك - -يسس خ - -اصس ،وأسض- -ت- -ع- -م- -ال
ألسض- -ج -ادأت أÿاصض -ة ،وŒنب أل -ت -ج -م -ع
وألتزأحم عند دخول أŸسضجد وأÿروج
م - -ن - -ه ،م - -ع أ◊رصس ع - -ل- -ى أÿروج م- -ن
أŸسضجد فور أ’نتهاء من ألصضÓة».
وم -ن ب Úأل -ت -وصض -ي -ات أل -ت -ي وج-ه-ت-ه-ا
أللجنة ألوزأرية «منع تشضغيل أŸكيفات
وأŸرأوح ومÈدأت أŸي- -اه ،وأسض- -ت -ع -م -ال
أوأ Êألشض - - - -رب أŸشضÎك - - - -ة ،وأإحضض- - - -ار
أ’أطعمة أإ ¤أŸسضاجد ،كما يجب تعزيز
أإجرأءأت ألتطه Òوألنظافة وألتهوية ‘
أŸسض- -اج- -د ،دأع- -ي -ة ‘ ه -ذأ أÿصض -وصس
أŸوأط - - -ن - - -ون وأÙسض - - -ن Úأإ ¤أل - - -تÈع
ب -وسض -ائ -ل أل -ن -ظ -اف -ة وأل-ت-ع-ق-ي-م ألصض-ح-ي
ل -ل -مسض -اج -د وغÒه -ا ،ب -اع-ت-ب-ار ذلك م-ن
أفضضل ألصضدقات».
وأغتنمت أللجنة ألوزأرية للفتوى هذه
أŸن-اسض-ب-ة ل-ل-ت-ذك Òبتوجيهاتها ألسضابقة،
وخصض - -وصض - -ا م - -ن- -ع أ’أط- -ف- -ال وأل- -نسض- -اء
وأŸرضض- - - -ى أ◊ضض - - -ور أإ ¤أŸسض - - -اج - - -د
ل-ل-ج-م-ع-ة وأ÷م-اع-ات ويسض-ت-حسض-ن ل-كبار
ألسضن ألصضÓة ‘ ألبيوت و–ر Ëعلى من
شضك ‘ أإصضابته بهذأ أŸرضس أوظهرت
ع -ل -ي -ه أع -رأضض -ه أوم -ث -ل -ه-ا ك-ا’أن-ف-ل-ون-زأ
ون - -ز’ت ألÈد أ◊ضض - -ور أإ ¤أŸسض- -اج- -د
وأ’ختÓط بالناسس.
وأضضافت أللجنة ‘ بيانها أنه «’ حرج
شضرعا على أ’أصضحاء ألذين يخشضون على
أنفسضهم ‘ مثل هذه ألظروف أن يصضلوأ
‘ بيوتهم ظهرأŸ ،ا علم فقها من أن
خوف ألضضرر على ألنفسس يعد من أعذأر
ت - -رك أ÷م - -ع - -ة ،دون أن ي - -ف - -وت- -ه أج- -ر
أ÷ماعة وأ÷معة موؤكدة ‘ ذأت ألوقت
على تعزيز روح ألتعاون ‘ موأجهة هذه
أ÷ائحة ،وأ◊رصس على تعاون أŸصضلÚ
مع ألسضادة أ’أئمة وأللجان أŸسضجدية،
كما تذكر بضضرورة تعزيز دور موؤسضسضات
أل- -دول- -ة ،أÛت- -م -ع أŸد ‘ Êم -رأف -ق -ة
ت- -ط- -ب- -ي -ق أ’إج -رأءأت أل -وق -ائ -ي -ة ل -ف -ت -ح
أŸسضجد بطريقة سضلسضة وسضليمة».

لخÒة بفتحها
ثّمن قرأرأت ألؤزأرة أ أ

حجيمي يؤوكد على التعقيم والتطهÒ
الدوري ÷ميع مسصاحات اŸسصاجد
أب -دى أم Úن -ق-اب-ة أئ-م-ة أ÷زأئ-ر
جلؤل حجيمي ،أرتياحه لقرأر أإعادة
ف -ت -ح أŸسش -اج -د لأدأء صش Ó-ة أ÷م-ع-ة
ب- -ع- -د أل- -ن -ج -اح أل -ذي ع -رف -ه أل -ف -ت -ح
أل -ت -دري -ج -ي ل -دور أل -ع -ب -ادأت ‘ ظ-ل
ألل - -ت - -زأم ألصش - -ارم ب - -الÈوت - -ؤك - -ؤل
ألصش-ح-ي ،مششÒأ ب-خصش-ؤصس ت-ع-ل-يمات
وزأرة ألشش -ؤؤون أل-دي-ن-ي-ة أن-ه-ا ج-اءت
ب-ن-اءأ ع-ل-ى م-ع-ط-ي-ات ÷ن-ة أل-ف-ت-ؤى،
وي - - -جب ألل- - -ت- - -زأم ب- - -ه- - -ا ‘ أل- - -فÎة
أ◊سشاسشة لتفادي ألإضشرأر باŸصشل.Ú
خالدة بن تركي
قال حجيمي ‘ تصضريح لـ « ألشضعب «،
أإن قرأرأت وزأرة ألشضوؤون ألدينية تتوأفق
وما دعت أإليه ألنقابة سضابقا ،خاصضة ما
ت-ع-ل-ق ب-الÈوت-وك-ول ألصض-ح-ي وم-دى أل-تزأم
أŸصض- -ل Úأث -ن -اء أدأء ألصض -ل -وأت’ ،سض -ي -م -ا
صض Ó-ة أ÷م -ع -ة أل-ت-ي تسض-ج-ل أإق-ب-ا’ ك-بÒأ
للمصضل ،Úوأصضفا قرأر فتح أŸسضاجد قبل
أ’أذأن بـ ١5دقيقة و–ديد ألفاصضل ألزمني
ب Úأ’أذأن ÚأŸقدر بدقيقت Úوألغلق بعد
ألصضÓة بـ  ١5دقيقة ،أنه بالصضائب شضرعا
سض - -وأء ’أدأء ألصض Ó- -ة أو أ◊م- -اي- -ة أ’أروأح
ألبشضرية.
أك -د أŸت -ح -دث ،أن ت -خ -ف -ي -ف أÿط-ب-ة
وألصضÓة لـ  ١5دقيقة كا‘ لتقد Ëما يكفي
من ألنصضائح وأŸوأعظ للمسضلم ولتقليصس
مدة أ’لتقاء ب ÚأŸوأطن◊ Úمايتهم من
ع -دوى أل-فÒوسس أل-ذي يسض-ت-وجب ت-ك-ث-ي-ف

جهود أ÷ميع ،للعودة دون أŸسضاسس بصضحة
أŸوأط -ن ،وه -ي أل -ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ي تسض-ت-دع-ي
أل- -ت- -ع- -ق- -ي- -م وأل- -ت- -ط- -ه Òأل- -دوري ÷م -ي -ع
أŸسضاحات ألتابعة للمسضاجد Ãا ‘ ذلك
مصضليات ألنسضاء ’سضتغÓلها ‘ أدأء صضÓة
أ÷معة .
‘ ذأت ألسض- -ي -اق ،أوضض -ح ح -ج -ي -م -ي أن
أل -ق -رأرأت ت -دخ -ل ‘ أإط -ار “ري -ر أل -فÎة
أ◊سضاسضة باأقل أ’أضضرأر ،خاصضة ما تعلق
ب -ق -رأر ف -ت-ح أŸسض-اج-د ل-لصض-ل-وأت أÿمسس
وأ÷معة ،مشضÒأ أنه قرأر سضليم من حيث
منع ألتجمع ‘ فÎأت خارج ألصضÓة أ¤
ج- -انب أل- -نشض- -اط- -ات أŸسض -ج -دِي -ة ك -درسس
أ÷م-ع-ة وأل-دروسس أ’أسض-ب-وع-ي-ة وأ◊ل-ق-ات
ألتعليمية تبقى معلقة أإ ¤غاية زوأل ألوباء
،مشضÒأ أن قرأرأت ÷نة ألفتوى تسضتند أ¤
معطيات صضحية يجب ألعمل بها.
ودعا رئيسس نقابة أ’أئمة جميع أŸصضلÚ
أ’ل-ت-زأم ب-الÈوت-وك-ول ألصض-ح-ي ل-ل-مسض-اج-د
وأحÎأم أل -ت -دأب Òأل -وق -ائ -ي-ة أل-ت-ي ت-ع-كسس
درج -ة أل -وع-ي أل-ك-بÒة ل-دي-ه-م ،خ-اصض-ة م-ا
يتعلق بارتدأء ألكمامة ألوأقية ،أسضتعمال
ألسض - -ج - -ادة أÿاصض - -ة وأحÎأم أل - -ت- -ب- -اع- -د
أ÷سض -دي ب ÚأŸصض -ل Úوت-ن-ظ-ي-م دخ-ول-ه-م
بشض -ك -ل يسض -م -ح ب -احÎأم مسض -اف-ة أل-ت-ب-اع-د
أ÷سضدي ،وكذأ تهيئة ألدخول وأÿروج من
أج -ل ت -ف -ادي ت Ó-ق -ي أŸصض-ل، ÚمشضÒأ ‘
أÿتام أنها تدأب Òيفرضضها ألوضضع ألصضحي
ويجب أحÎأمها أ ¤غاية زوأل ألوباء .
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خÓل اجتماع مع ‡ثلي ﬂتلف القطاعات

شسيتور :مسستقبل ا÷زائر ‘ الطاقة الكهربائية
نحو إانششاء معهد لÓنتقال
الطاقوي بسشيدي عبد الله

تعول ا÷زائر على النتقال الطاقوي
ب-اع-ت-ب-اره اÿي-ار ال-وح-ي-د ل-ل-خ-روج من
ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-م-ح-روقات ،وبالتا‹ ضشمان
Óج -ي -ال ال -ق -ادم -ة،
ﬂزون ط- -اق- -وي ل - -أ
ح- -يث ت -ه -دف إا ¤ب -ل -وغ  50ب-اŸائ-ة من
الطاقات اŸتجددة آافاق  ،2030وتقليصص
اسشتهÓك الكهرباء بنسشبة  10باŸائة.
سشهام بوعموششة
أب -رز وزي -ر ألن -ت -ق -ال أل -ط -اق -وي وأل-ط-اق-ات
أŸتجددة ششمسس ألدين ششيتور ،خÓل أجتماع
لنقاط أإلرتكاز مع ‡ثلي ﬂتلف ألقطاعات،
أمسس أألول ،أل- - -دور أÙوري ل- - -ل- - -ط - -اق - -ات
أŸتجددة فيما ب Úألوزأرأت وألذي يتطلب
منا أإلسشتعمال ألعق ÊÓللطاقة ،مششÒأ إأ¤
أن ألتحدي أليوم هو تخفيضس نسشبة  10باŸائة
من ألكهرباء ‘  2021ما يعادل  45مليون
Óج-ي-ال
ب -رم -ي -ل م -ن أل -ن -ف -ط Áك-ن ت-رك-ه-ا ل -أ
ألقادمة.
وج -دد شش -ي-ت-ور ت-أاك-ي-ده أن مسش-ت-ق-ب-ل أ÷زأئ-ر
أ÷ديدة هو ألطاقة ألكهربائية ،وأنه لبد من
تغي Òأ÷نوب وإأعطائه فرصشة للمسشاهمة ‘
تطوير ألطاقات أŸتجددة ع Èإأنششاء مدن
كهربائية جديدة ،قائ« :Óألصشحرأء عبارة عن
بطارية كهربائية تتوفر على إأمكانيات كبÒة،
يجب إأيجاد حل ÷لب ألتمويل» ،مضشيفا أن
هدف ألقطاع بلوغ  50باŸائة من ألطاقات
أŸتجددة آأفاق  2030تضشم ألطاقات ألكامنة
من بÎول ،غاز طبيعي ،فحم وألغاز ألصشخري
وألطاقات أألخرى ،وكذأ ألتقليصس ألتدريجي
للطاقات ألحفورية ،مقÎحا إأنششاء ﬁطات
ششمسشية بطاقة ألف ميغاوأط سشنويا.

وقال أŸتحدث ،إأن ألنموذج ألطاقوي يجب
أن ي- -ك- -ون م- -رن- -ا ،ح- -يث سش -ت -وضش -ع ﬁط -ات
شش -مسش -ي-ة ع-ن-د أ◊اج-ة وه-ذأ ي-ت-ط-لب إأي-ج-اد
“ويل وألبحث عن ششرأكة مع دول قوية مثل
ألصش ،Úألوليات أŸتحدة أألمريكية وأŸانيا
ومؤوخرأ إأسشبانيا ألتي طلبت ذلك.
Óن-ت-ق-ال
وكشش -ف أل -وزي -ر ع -ن إأنشش-اء م-ع-ه-د ل -إ
ألطاقوي بسشيدي عبد ألله ‘  ،2021حيث
يتكفل بتكوين خÈأء برتبة ما بعد ألتدرج ‘
ألطاقات ألكامنة خاصشة أŸتجددة خÓل عام
ونصش - -ف وأل- -دف- -ع- -ة أألو ¤تضش- -م  20خبÒأ،
وه- -ؤولء سش- -ي- -ت- -ك- -ف- -ل- -ون ب- -تسش -ي ÒأÙط -ات
ألكهربائية وإأعطاء رأيهم للخروج من ألتبعية
للمحروقات ،مششÒأ إأ ¤أن ألعمل يكون مع
أ÷امعات ألتي تسشاعدهم ‘ وضشع ألÈنامج.
وأكد ششيتور ،أن ألسشتهÓك أŸفرط للطاقة
سشيؤودي ل ﬁالة إلنهاك أإلمكانات ألوطنية،
مÈزأ ضش -رورة إأط Ó-ق سش -ي-اسش-ة مسش-ت-ق-ل-ة ع-ن
ألريع ألبÎو‹ وترقية إأنتاج ألطاقة أألحفورية
وأŸت- -ج- -ددة وألشش- -مسش- -ي- -ة ،ت- -رق -ي -ة أأل‰اط
ألقدÁة إلنتاج وأسشتهÓك ألطاقة نحو ‰وذج
جديد أك ÌتÓؤوما مع ألسشياق ألرأهن أألكÌ
أسش-ت-ع-م-ال ل-ل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة وأق-ل ت-ب-ع-ي-ة
ل- -ل- -ط- -اق -ات ألح -ف -وري -ة وأك‚ Ìاع -ة وأق -ل
تبذيرأ.
وأششار ألوزير ،إأ ¤أن تكلفة أسشتÒأد ألوقود
ب -ل-غت م-ن  1.5إأ 2 ¤م-ل-ي-ار وب-لغت حظÒة
ألسشيارأت ألوطنية  6.4مليون وحدة ،حيث أن،
 65باŸائة من ألسشيارة تسش Òبالبنزين و35
باŸائة تسش Òبالديزأل ،و 31باŸائة أسشتهÓك
أل-ب-ن-زين و 69ب -اŸائ -ة أسش -ت -هÓ-ك سش Òغ-از،
مؤوكدأ أن أقتصشاد ألطاقة سشيسشمح لنا بربح
ما‹ يقارب  2مليار دولر آأفاق .2030

وزير اŸناجم من سشكيكدة:

الدولة عازمة على إاعادة بعث النشساط اŸنجمي
أكد وزير أŸناجم ﬁمد عرقاب ،بعد ظهر
أمسس ،بسشكيكدة ،أن «ألدولة عازمة على إأعادة
بعث ألنششاط أŸنجمي».
وأوضشح ألوزير ‘ ندوة صشحفية عقدها بوحدة
–وي-ل أل-رخ-ام ب-ب-ل-دي-ة سش-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى هامشس
زيارة عمل وتفقد قام بها إأ ¤هذه ألولية ،بأان
«أإلم-ك-ان-ات وأŸوأرد أŸال-ي-ة أل-ك-اف-ي-ة م-ت-وف-رة
إلنعاشس قطاع أŸناجم ع Èألوطن وإأنتاج أŸادة
أألولية» ،مؤوكدأ أن ألدولة «لن تدخر أي جهد
لتقليصس ألسشتÒأد».
وذكر ‘ هذأ ألسشياق ،أن أ÷زأئر تسشتورد حاليا
 31مادة معدنية حديدية وغÒها من أÿارج
ت-ك-ل-ف خ-زي-ن-ة أل-دولة  1م -ل -ي -ار دولر ،رغ-م أن
أل-بÓ-د ت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-ن-اج-م ك-ثÒة غ Òمسش-ت-غ-لة
سشيتم إأعادة بعث نششاطها إلنتاج أŸادة أألولية
ما سشيسشاهم أيضشا ‘ أسشتحدأث مناصشب عمل
جديدة.
وأضشاف ألوزير ،أن إأنعاشس أÛال أŸنجمي
ي- -ن- -درج ‘ إأط- -ار ب- -رن -ام -ج أ◊ك -وم -ة ل -ت -ن -وي -ع
ألقتصشاد ،حيث ” ‘ هذأ أÿصشوصس وضشع
خارطة طريق سشتمكن من إأعادة ألنظر ‘ قانون
أŸن- -اج -م ل -يصش -ب -ح أك Ìج -اذب -ي -ة ل Ó-سش -ت -ث -م -ار
وأŸسشتثمرين وكذأ إأعادة بعث أŸناجم أŸتعÌة
وأŸتوقفة من أجل إأنتاج أŸوأد أألولية ألÓزمة،
فضش Óعن إأعادة ألنظر ‘ أÿارطة أ÷يولوجية
وألÎكيز على تكوين وتأاهيل أŸورد ألبششري.
وب-خصش-وصس م-ق-ل-ع أل-رخ-ام ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-لة بولية
سشكيكدة ،ألذي عاينه وزير أŸناجم وألذي تعاÊ
أŸؤوسشسشة ألقائمة عليه من عدة مششاكل ،أكد
ع -رق-اب أن ق-ط-اع-ه «سش-ي-ع-م-ل ع-ل-ى ألسش-ت-ع-ان-ة
بتقني Úمن أÿارج للمسشاعدة ‘ رفع أإلنتاج
بهذأ أŸقلع» ،كما أكد أنه سشيتم وضشع خطة عمل
دقيقة «قبل نهاية ديسشم ÈأŸقبل للوقوف على
كل مششاكلها».

وقال ألوزير« :إأن مقلع ألرخام بولية سشكيكدة
Áلك أج -ود أن -وأع أل -رخ -ام» ،ح -يث ي -ت -م ح-ال-ي-ا
درأسشة سشبل رفع قدرة إأنتاجه ألتي وصشلت سشنة
 2019إأ ¤حوأ‹  11ألف م Îمكعب لكي يسشتعيد
مكانته» ،مؤوكدأ كذلك أنه «من ألضشروري أن
–قق أ÷زأئر أكتفاء ذأتيا من هذه أŸادة قبل
ألتوجه إأ ¤تصشديرها» ،خصشوصشا -كما قال -أن
مقالع ألرخام ع Èألوطن وأŸقدر عددها بـ20
مقلعا «ل توفر سشوى  15باŸائة من أحتياجات
ألسشوق أÙلية من هذه أŸادة ،حيث يتم حاليا
أسش - -تÒأد  500أل -ف ط -ن سش -ن -وي -ا م -ن أل -رخ -ام
وألغرأنيت».
وبخصشوصس أسشتخرأج أليورأنيوم ،أكد ألوزير أن
«أ÷زأئر “لك أحتياطيا هاما منه ،إأل أنه ⁄
يحن بعد وقت أسشتغÓله وأسشتخرأجه».
من جهة أخرى ،قال عرقاب إأن دأئرته ألوزأرية
بصش -دد أل -ت -حضش Òل -ع -م -ل -ي -ة تشش -ك -ي-ل ألشش-رك-ات
ألششبانية للتنقيب عن ألذهب ‘ أ÷نوب وكذأ
بأاماكن أخرى ع Èألوطن ،مششÒأ إأ ¤أن ألنششاط
أ◊ر‘ ل يقتصشر فقط على ألذهب ،بل هناك
م -ع -ادن أخ -رى سش -يسش -اع -د ك-ثÒأ ‘ أسش-ت-ح-دأث
مناصشب عمل جديدة.
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لششغال العمومية من اŸسشيلة:
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نحو منح  ٪20من الصسفقات للمؤوسسسسات الشسبانية
لششغال العمومية بولية
أاكد وزير ا أ
اŸسش-ي-ل-ة ،أان م-ن-ه-ج-ي-ة قطاع السشكك
ا◊ديدية سشÎكز ،إا ¤جانب نقل
اŸسشافرين ،على نقل البضشائع وذلك
لتثم Úالقطاع.
وأوضش- -ح أل -وزي -ر خ Ó-ل إأع -ط -ائ -ه إأشش -ارة
أن -ط Ó-ق أل -ت -ج -ارب ل-ل-ق-ط-ار م-ا ب ÚعÚ
أ◊ج - -ل ب - -ولي - -ة أŸسش - -ي- -ل- -ة وب- -وغ- -زول
(أŸدية) ،بأانه قبل دخول هذأ أÿط حيز
ألسشتغÓل ” ألتعاقد مع تعاونية أ◊بوب
وأل -ب -ق -ول أ÷اف-ة Ãوجب ذلك سش-ت-ت-ك-ف-ل
م-ؤوسشسش-ة ألسش-كك أ◊دي-دي-ة ب-ن-ق-ل م-ن-توج
أل -ت -ع -اون -ي-ة ،ك-م-ا سش-ي-ت-م مسش-ت-ق-ب Ó-إأب-رأم
أتفاقيات مع مؤوسشسشات أخرى.
وأفاد ششيعلي ،بأان هذأ أÿط سشيدخل
ح-ي-ز ألسش-ت-غÓ-ل «ق-ب-ل ن-ه-اي-ة م-ارسس من
ألسشنة أŸقبلة» ،مذكرأ بأان هذأ أŸششروع
” إأ‚ازه م -ن ط -رف م -ؤوسشسش -ات وط -ن-ي-ة
تعتزم ألظفر بصشفقات خارج ألبÓد وذلك
وف -ق أسشÎأت -ي -ج -ي -ة م -رأف -ق -ة م -ن ط-رف
أ◊كومة.
وصشرح وزير أألششغال ألعمومية بخصشوصس
تشش-ج-ي-ع وم-رأف-ق-ة أŸؤوسشسش-ات ألشش-ب-ان-ي-ة
إل‚از مششاريع قطاع أألششغال ألعمومية،
بأانه ” مؤوخرأ إأسشدأء تعليمات Ÿنح 20
باŸائة من ألصشفقات لفائدة أŸؤوسشسشات
ألشش -ب -ان -ي-ة ،سش-وأء ع-ن ط-ري-ق أŸن-اول-ة أو
ألتعاقد ،وذلك بغرضس مرأفقة وتششجيع
هذه أŸؤوسشسشات على ألنمو ودعم ألقطاع.
وأطلع على سش Òأششغال توسشيع مطار عÚ
أل -ديسس ،ب -ب -ل -دي-ة أولد سش-ي-دي إأب-رأه-ي-م،
ألذي خصشصس له “ويل بقيمة تفوق 4
مليار دج.
ودع -ا وزي -ر أألشش -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة ف-اروق
شش-ي-ع-ل-ي ،أمسس ،ب-اŸسش-ي-ل-ة ،إأ« ¤أ◊ف-اظ
ع - -ل- -ى أل- -وتÒة أ◊ال- -ي- -ة ألشش- -غ- -ال إأ‚از
أزدوأج-ي-ة أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  60بÚ
أŸسشيلة وحمام ألضشلعة».
وأوضشح ألوزير لدى أسشتماعه لعرضس حول
إأ‚ازأت قطاع أألششغال ألعمومية بالولية
ومششروع أزدوأجية ألطريق ألوطني رقم
 60خ Ó-ل زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ع-اصش-م-ة
أ◊ضشنة ،بأان «دأئرته ألوزأرية تعت Èهذأ
أŸشش -روع أل -ذي أع-ي-د ب-ع-ث-ه م-ؤوخ-رأ ب-ع-د
ت- -وق- -ف دأم ع- -دة أشش -ه -ر بسش -بب أل -وضش -ع
ألصشحي ألسشتثنائي ألذي تعيششه ألبÓد
جرأء جائحة كورونا ،هاvما ،كونه يربط
ألولية بالطريق ألسشيار ششرق/غرب ،كما
Áك - -ن م - -ن رب- -ط ع- -دة ولي- -ات ب- -ولي- -ة
أŸسشيلة».
وششدد ششيعلي باŸناسشبة ،على «ضشرورة
بعث ألدرأسشة أÿاصشة بالطريق أŸؤودي
إأ ¤حمام ألضشلعة أنطÓقا من ألطريق
ألج - -ت - -ن - -اب- -ي أ÷اري إأ‚ازه ‘ أل- -وقت
أ◊ا‹ بذأت أŸنطقة» ،دأعيا أŸقاولÚ
إأ ¤أل- -ت- -ق- -ي- -د ب- -آاج- -ال أإل‚از ل- -تسش -ل -ي -م
أŸششاريع ‘ آأجالها أÙددة.
وأكد أن قطاعه ألوزأري «يعطي أألولوية
‘ إأ‚از أŸششاريع للمؤوسشسشات ألوطنية
وذلك ب- -ه- -دف م- -رأف- -ق- -ت -ه -ا و–ضشÒه -ا
ل-ل-ت-ن-افسش-ي-ة أل-ت-ي سش-تسش-م-ح ل-ها بالعمل ‘
أÿارج» ،مضشيفا بأانه «بالنظر للكفاءأت
ألتي تتوفر عليها أŸؤوسشسشات ألوطنية ل
ي -ع -ق -ل أن ت -ظ -ل غ -ائ -ب -ة ع -ل -ى ألصش -ع -ي-د
أÿارجي».
وب- -خصش- -وصس ب -رأم -ج ألصش -ي -ان -ة أÿاصش -ة

بششبكة ألطرق ع Èألولية ،أكد ألوزير أن
«أŸششاريع غ ÒأŸنجزة ألتي “سس 5.000
كلم من ششبكة ألطرق ألوطنية من ششأانها
فور Œسشيدها ألتقليصس من ششبكة ألطرق
أŸهÎئة».
وكان وزير ألششغال ألعمومية قد أطلع ‘
مسشتهل زيارته لولية أŸسشيلة ،على سشÒ
أششغال إأ‚از مششروع أزدوأجية ألطريق
أل-وط-ن-ي رق-م  60أل -ذي رصش -د ل-ه غÓ-ف
ما‹ قدره مليارأن و 600مليون دج ،حيث
ب -ل -غ م -ع -دل ت -ق -دم أشش -غ -ال-ه أزي-د م-ن 30
باŸائة.
وأع-ط-ى شش-ي-ع-ل-ي م-ن أŸسش-ي-ل-ة ت-ع-ل-ي-مات
بضش-رورة أل-ت-ق-ي-د ب-اŸع-اي ÒألÓ-زم-ة ع-ند
إأ‚از أŸمهÓت ،موضشحا لدى أإعطائه
إأشش- -ارة أن- -طÓ- -ق أشش -غ -ال مشش -روع إأع -ادة
ت -أاه -ي -ل أل -ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  40على
مسشافة  23كلم ‘ ششقه ألرأبط ب Úبلديتي
برهوم وأولد عدي لقبالة بذأت ألولية،
أن «إأ‚از أŸم - -هÓ- -ت ي- -خضش- -ع Ÿع- -ايÒ
ومقاييسس يضشبطها ألقانون» ،مفيدأ بأان
«أŸمهل ليسس حاجزأ بل هو عبارة عن
وسشيلة للتقليل من ألسشرعة».
وأردف شش-ي-ع-ل-ي ق-ائ ،Ó-إأن «ع-دم أل-ت-ق-ي-د
ب -ه -ذه أŸع -اي Òم-ن شش-أان-ه أŸسش-اه-م-ة ‘
أرتفاع عدد حوأدث أŸرور ،عÓوة على
ألهÎأء ألسشريع لششبكة ألطرق» .وأضشاف
أل- -وزي- -ر ،أن أل- -ق- -ط- -اع م- -دع -و أيضش -ا إأ¤
«ت -ق -ل -يصس أل -ع -ج -ز أŸسش -ج-ل ‘ إأشش-ارأت
أŸرور أألف-ق-ي-ة وأل-ع-م-ودي-ة ع-ل-ى مسشتوى
ششبكة ألطرق» وهي أإلششارأت ألتي تسشهم،
كما قال« ‘ ،أمن ألطرق ،على أعتبار
أنها “نح أريحية Ÿسشتعملي ألطريق».
وقد تلقى ششيعلي ششروحا إأضشافية حول
مششروع إأعادة تأاهيل ألطريق ألوطني رقم
 40على مسشافة  23كلم ،حيث خصشصس
للمششروع غÓف ما‹ قدره  406مليون دج
وه- -و أŸشش -روع أل -ذي م -ن شش -أان -ه –سشÚ
ظروف تنقل أŸوأطن Úع Èهذأ أÙور.
ول -دى ت -دشش -ي -ن -ه لشش -ق أل -ط -ري-ق أل-ب-ل-دي
ألرأبط ب Úألطبيششة ولعرأع ÒأŸصشنفتÚ
منطقتي ظل ببلدية خطوطي سشيد أ÷،Ò
أك -د وزي -ر أألشش -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة أن «ه-ذه
أŸن -اط -ق –ظ -ى ب -أاه -م-ي-ة ب-ال-غ-ة ضش-م-ن
سشياسشة أ◊كومة ،إأذ سشجل لفائدة هذه

لششحن العتاد اŸدولب

خط بحري منتظم ب Úميناءي ا÷زائر ومرسسيليا
أع -ل -نت ألشش -رك -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري
للمسشافرين ،أمسس ‘ ،بيان لها ،عن فتح ششهر
نوفم ÈأŸقبل خطا بحريا منتظما يربط بÚ
م-ي-ن-اءي أ÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ومرسشيليا لششحن
ألعتاد أŸدولب (مقطورأت وسشيارأت).
وجاء ‘ ألبيان« ،تعلم ألششركة ألوطنية للنقل
أل -ب-ح-ري ل-ل-مسش-اف-ري-ن أŸت-ع-ام-ل Úوأÿوأصس
أŸهتم Úبالنقل ألبحري للعتاد أŸدولب ،أنها
سش -ت -ط -ل -ق خ -ط-ا ب-ح-ري-ا أن-طÓ-ق-ا م-ن م-ي-ن-اء
أ÷زأئر ألعاصشمة نحو ميناء مارسشيليا ،بحيث
سشتكون أول رحلة يوم  02نوفم Èألقادم من

ميناء أ÷زأئر ‘ ،ح Úسشتكون ألعودة يوم 03
من نفسس ألششهر».
وع - -ل - -ي - -ه دعت ذأت ألشش - -رك- -ة أŸت- -ع- -ام- -لÚ
وأÿوأصس إأ ¤ألتقرب من مصشالح «أ÷Òي
فÒيز» ◊جز أماكنهم وألششروع ‘ أإلجرأءأت
أÿاصشة بهذه ألعملية.
للتذك ،Òكانت ألششركة ألوطنية للنقل ألبحري
ل-ل-مسش-اف-ري-ن ق-د أع-ل-نت ن-ه-اي-ة شش-ه-ر سشبتمÈ
ألفارط عن ششروعها ألقريب ‘ ضشمان ششحن
أل -ع -ت-اد أŸدولب ع Èخ-ط Úي-رب-ط-ان ت-وأل-ي-ا
أ÷زأئر بفرنسشا وإأسشبانيا.

أŸناطق بولية أŸسشيلة  25مششروعا ‘
ق-ط-اع أألشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ت-غ-ط-ي عديد
أل-ب-ل-دي-ات وأل-ه-دف م-ن-ه-ا فك أل-ع-زلة عن
ألسشكان ومرأفقة ألتنمية أÙلية بها».
وأفاد ششيعلي ،بأان «تسشجيل مششاريع ‘
ق-ط-اع-ه أل-وزأري ل-ف-ائ-دة ولي-ة أŸسش-ي-لة،
على غرأر أزدوأجية ألطريق ألوطني 45
‘ شش- -ق- -ه أل- -رأب- -ط ب ÚأŸسش- -ي- -ل- -ة وب -رج
بوعريريج ،يتم بالتنسشيق مع رئيسس أ÷هاز
ألتنفيذي أÙلي ،باعتبار مصشا◊ه أدرى
بأاولويات ألولية».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-دع-م م-ؤوسشسش-ات أإل‚از،
أكد ألوزير بأانه «سشيتم مسشتقب Óأخذ بعÚ
ألع -ت -ب -ار ت -لك أŸؤوسشسش -ات أل -ت -ي ت -ن-ج-ز
أŸشش- -اري- -ع أŸوك- -ل- -ة إأل- -ي -ه -ا ‘ آأج -ال -ه -ا
أÙددة وبالنوعية أŸطلوبة»’ دأعيا إأ¤
م- -ب- -اشش- -رة أل- -درأسش- -ات أÿاصش -ة ب -ب -عضس
أŸشش -اري -ع أŸزم -ع إأ‚ازه -ا ‘ م -ن -اط -ق
ألظل بعاصشمة أ◊ضشنة.

وزير الÈيد والتصشالت
السشلكية والÓسشلكية:

خارطة طريق لتطوير
ا◊وسسبة السسحابية

كشش- -ف وزي -ر ألÈي -د وألتصش -الت ألسش -ل -ك -ي -ة
وأل Ó-سش -ل -ك -ي -ة ،إأب-رأه-ي-م ب-وم-زأر ،أول أمسس،
با÷زأئر ألعاصشمة ،عن ألعمل على إأعدأد
خ -ارط -ة ط -ري -ق ح -ول أ◊وسش -ب -ة ألسش -ح-اب-ي-ة
(أŸصش -ادر وأألن -ظ -م -ة أ◊اسش-وب-ي-ة أŸت-وف-رة
–ت ألطلب ع Èألششبكة).
أوضش -ح أل -وزي -ر ‘ ،تصش -ري -ح ل -وك -ال -ة أألن -ب-اء
أ÷زأئ -ري -ة ،ع -ل -ى ه-امشس ل-ق-اء تشش-اوري م-ع
م -ت -ع -ام-ل Úع-م-وم-ي Úوخ-وأصس ي-نشش-ط-ون ‘
›ال أسشتضشافة خدمات أ◊وسشبة ألسشحابية
قائ« :Óسشنتوصشل خÓل أأليام ألقادمة ،أإ¤
أŸسش -ودة أألوÿ ¤ارط -ة أل-ط-ري-ق أŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ا◊وسش-ب-ة ألسش-ح-اب-ي-ة وأل-ت-ي سشنعرضشها على
ج-م-ي-ع أŸت-ع-ام-ل Úم-ن أج-ل تشش-ج-ي-ع-هم على
ألسشتثمار ‘ هذأ أÛال».
ومن ب ÚأŸششارك ‘ Úهذأ أللقاء ،مؤوسشسشات
«آأ.ت -ي.أم م -وب -ي -ل -يسس» و»إأل -كÎون-يك ب-ي-زنسس
سش- -ارف -يسس» و»أي -ك -وسش -ن -ات» و»آأ.ب -ي ك Ó-ود»
ووكالة أألنباء أ÷زأئرية.
وأكد ألوزير أن أللقاء كان مناسشبة لدرأسشة
ألنصشوصس ألتنظيمية ودف Îألششروط أŸسشÒ
ل -ه -ذأ أل -نشش -اط وأل -ع -رأق -ي -ل أل -بÒوق -رأط -ي-ة
وأإلدأري -ة أل -ت -ي ت -ع -ي -ق ألسش -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذأ
أÛال.
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’حصسائيات
لقاء تنسسيقي مع وزيري إلتعليم إلعا‹ وإ إ

بن زيان :نسسعى لتحول رقمي حقيقي للقطاع
^ براح :تقييم ما –قق ‘ اإ’دارة واأ’رضسية البيداغوجية
أإك-د وزي-ر إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ع-ا‹ وإلبحث
إل-ع-ل-م-ي ،ع-ب-د إل-ب-اق-ي بن زيان ،تطلع
إل - - - - -ق- - - - -ط- - - - -اع إ–« ¤ول رق- - - - -م- - - - -ي
حقيقي»ببناء شسبكة لتنمية إ’بتكار،
وق-ال إن إصسÓ-ح إŸن-ظ-وم-ة إ÷ام-ع-ي-ة
ي- - -جب أإن ي- - -ن- - -ع - -كسض ع - -ل - -ى ›ا’ت
إلتكوين وإلبحث وخدمة إÛتمع.
حمزة ﬁصسول
أاوضشح بن زيان ،أان مسشار رقمنة قطاعه،
يشش -م -ل نشش -اط -ات ال -ت -ع -ل -ي-م وال-ب-حث وك-ذا
ا◊وك- -م- -ة ا÷ام- -ع- -ي- -ة وإادارة اŸؤوسشسش- -ات
وتسشيÒها ،مؤوكدا السشعي إا– ¤قيق –ول
رقمي حقيقي يدعم برنامج تطوير القطاع.
وأاف -اد ال -وزي-ر ،خÓ-ل ل-ق-اء ت-نسش-ي-ق-ي م-ع
لحصش -ائ -ي-ات وال-رق-م-ن-ة م-ن Òخ-ال-د
وزي -ر ا إ
لول ،ب- -ال- -ع- -م -ل ع -ل -ى ت -وفÒ
ب- -راح ،أامسض ا أ
اÙيط اÓŸئم والبيئة الرقمية ا◊اضشنة
التي تكفل النتقال إا ¤طور جديد «من
لدارية
ح-يث اŸم-ارسش-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وا إ
أاومن حيث عمليات التصشال والتواصشل».
وقال بن زيان إان اŸبادرات التي جرى
ل‚ازات التي –ققت ‘ عدد
اتخاذها وا إ
من اÛالت « تظل دون اŸأامول» بالنزر
ل-ل-ق-درات ال-ت-ي ي-ح-وزه-ا ال-ق-ط-اع وطموحه

اŸششروع إا ¤مسشتويات أاعلى.
وششدد على أاهمية تسشريع عملية التحول
الرقمي لسشيما ‘ ›الت التكوين والبحث
وخدمة اÛتمع باعتبارها «روافع أاسشاسشية
يسش - -ت - -ح - -ي - -ل دون- -ه- -ا كسشب ره- -ان إاصشÓ- -ح
اŸنظومة ا÷امعية».
وأاعلن أان القطاع يسشعى إا ¤بناء ششبكة
رق-م-ي-ة ل-ت-ن-م-ي-ة الب-ت-ك-ار وذلك ع Èت-طوير
البنية التحتية الرقمية والقواعد الرتكازية
للمعلومات ومراكز البيانات ‘ ا÷امعات
واŸدارسض الوطنية العليا.
وقال« :إان اŸسشعى سشيسشهم ‘ –سشÚ
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نشسوة الفوز بشسهادة البكالوريا تتواصسل بعنابة
 ⁄ت -ت -وق -ف إ’ح -ت -ف -ا’ت ب -و’ي-ة
’عÓن عن نتائج شسهادة
عنابة منذ إ إ
إل-ب-ك-ال-وري-ا ل-لسس-ن-ة إلدرإسسية  2019ـ
 ،2020ح- -يث ع- -مت إل- -ف- -رح- -ة أإغ -لب
شس - -وإرع وأإح - -ي - -اء ب - -ون- -ة ،وإل- -ت- -ي ⁄
تتوقف بها ’ أإصسوإت إلزغاريد ،و’
’ل-ع-اب إل-نارية،
أإصس-وت إŸف-رق-ع-ات وإ أ
ف- -رح- -ا ب- -ه- -ذإ إل -ن -ج -اح إل -ذي ح -ق -ق -ه
إلعديد من أإبناء بونة إلذين إجتازوإ
ه- - - -ذه إ’م- - - -ت - - -ح - - -ان - - -ات ‘ ظ - - -روف
إسس -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ⁄ ،ت-ث-ن ع-زÁت-ه-م ع-ن
إفتكاك مقعد بإاحدى جامعاتها.
عنابة :هدى بوعطيح
ح -ال -ة م -ن الÎقب والن -ت -ظ -ار ع-اشش-ت-ه-ا
لعÓن عن
أاغلب العائÓت العنابية عششية ا إ
النتائج ،منهم من كلل انتظارهم بالفرح،
ومنهم من أاصشابتهم خيبة أامل لعدم نيل أاحد
أابنائها لششهادة البكالوريا ،غ Òأان ذلك ⁄
Áن -ع ال -ت -ح -اق ال -ك -ثÒي -ن بشش -وارع ع -ن-اب-ة،
ل- -ل- -ت- -ع- -ب Òع- -ن ف -رح -ت -ه -م ب -ه -ذا ال -ن -ج -اح
لزمة الصشحية التي “ر
السشتثنائي ،بسشبب ا أ
بها ا÷زائر ،وهي الحتفالت التي تعودت
ع -ل -ي -ه -ا ع -ن -اب -ة ك-ل سش-ن-ة صش-ان-ع-ة ال-ف-رج-ة
والبهجة ،ل سشيما بكورنيشض عنابة والذي
لو ¤ل-ل-ن-اج-ح ÚلÓ-ل-ت-ق-اء
ي -ع-ت Èال-وج-ه-ة ا أ
ومششاطرة بعضشهم البعضض غنيمة الفوز ،إا¤
سشاعات متأاخرة من الليل.
ال -ف -ائ -زون ب -ه -ذه الشش-ه-ادة اŸصشÒي-ة ⁄
ي-فّ-وت-وا ف-رصش-ة الح-ت-ف-ال أايضش-ا ب-ن-ج-اح-هم
ب-ال-ث-ان-وي-ات ال-ت-ي زاول-وا دراسش-ت-ه-م بها ،مع
أاصش- -دق- -ائ- -ه -م وأاسش -ات -ذت -ه -م ،ح -يث وق -فت
لج-واء السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
«الشش -عب» ع-ل-ى ا أ
ام -ت -زجت ف -ي -ه -ا دم -وع ال -ف -رح -ة ب -ال-ع-ن-اق
لولياء أايضشا والذين ⁄
والتها ،Êصشنعها ا أ
ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن إاخ-ف-اء نشش-وت-ه-م ب-الفوز الذي

حققه أابنائهم ،وبجميع التÓميذ الذين ⁄
ي -ذهب ـ ب -حسشب تصش -ري -ح -ات -ه -م ـ ج-ه-ده-م
وتعبهم هباء ،حيث –دوا الصشعاب.
وج -ع -ل -وا م -ن ال -فÎة ال -ت -ي ت -وق -فت ب-ه-ا
الدراسشة بسشبب جائحة كوفيد_ ،19فرصشة
Ÿزاولة الدراسشة عن بعد ،واسشتغÓل وقت
لسشاتذة ومسشاعدتهم
الفراغ لÓلتقاء مع ا أ
ع - -ل - -ى ال - -ت - -حضش Òا÷ي- -د ل- -ه- -ذا اŸوع- -د
اŸصشÒي الذي كلل بالنجاح.
وما ميز هذه الحتفالت بعنابة مششاطرة
البعضض ‡ن  ⁄يحالفهم ا◊ظ ‘ ا◊صشول
ع-ل-ى شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا أاصش-دق-ائهم فرحة
النجاح ،مؤوكدين بأان هذا الفششل لن يحبط
من عزÁتهم ،وما هي إال كبوة حصشان ،على
أان تكون السشنة الدراسشية اŸقبلة سشنة جد
لف -ت -ك -اك -ه -ا وإادخ -ال ال -ف -رح -ة إا ¤ق -ل -وب
أاوليائهم على غرار زمÓئهم اŸتفوق‘ ،Ú
ح Úأان آاخرين اسشتسشلموا للبكاء وا◊زن،
غ Òمصشدق Úعدم “كنهم من نيل الششهادة
ب -ال -رغ -م م-ن ال-ت-حضش Òا÷ي-د ل-ه-ا ،وب-ذلك
–قيق حلمهم وحلم أاوليائهم ‘ اللتحاق
با÷امعة.
مع العلم تقدمت نسشبة النجاح ‘ ششهادة
ال-ب-ك-ال-وري-ا لدورة  2020ب-ولي-ة ع-ن-اب-ة إا¤
 % 58.21م-ق-ارن-ة ب-السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة ،ح-يث
بلغت  ،% 50.05وقد –صشل  30تلميذا على
معدل يفوق  18من  ،20تتقدمهم التلميذة
«ب - -وغ - -رارة أامÒة» م- -ن ث- -ان- -وي- -ة «زن- -ط- -ار
سشليمان» ششعبة علوم التجريبية بأاعلى معدل
بـ ‘ ،18.87ح Úحصش- - - - -ل  98ت-ل-ميذا على
معدل يفوق  17من  ،20كما سشجلت ثانوية
«سشدراتي رابح» بحي «خرازة» أاعلى نسشبة
‚اح بـ  ‘ ،%77.16ح– Úصشلت ثانوية
« 18ف-ي-ف-ري» بسش-ي-دي ع-م-ار ع-ل-ى اŸرتبة
الثانية بنسشبة ‚اح  ،%75.49لتعود اŸرتبة
ال-ث-ال-ث-ة ل-ثانوية « 8م -اي  »45ب-ع-ن-اب-ة ع-لى
اŸرتبة الثالثة بنسشبة ‚اح .% 71.70

ط - -رائ - -ق اك- -تسش- -اب اŸع- -ارف ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
واŸهارات التطبيقية ،ونقلها ورفع اŸردود
ال -داخ -ل -ي واÿارج -ي Ÿن -ظ -وم-ة ال-ت-ك-وي-ن
وضشمان جودتها على اŸدى اŸتوسشط».
وت -ع -ت -زم وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال-ع-ل-م-ي– ،ق-ي-ق ال-ت-ح-ول ال-رق-م-ي-ة بإارسشاء
ششراكات مع القطاعات الوزارية اıتلفة
من أاجل ضشمان تواصشل فعال مع الوسشط
اŸهني وربط ا÷امعة Ãحيطها.
وأاششار الوزير إا ¤أان البحث ‘ الذكاء
الصش -ط -ن -اع -ي «ال -ذي ي -تضش -م-ن ج-م-ل-ة م-ن
اŸشش-اري-ع واŸوضش-وع-ات ال-ب-ح-ث-ي-ة سش-ي-كون
Ãث- -اب- -ة ح- -اضش- -ن -ة كÈى ل -ف -ائ -دة ﬂت -ل -ف
السش -ت-خ-دام-ات ال-ق-ط-اع-ي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
اŸقاولت اŸبدعة واŸبتكرة واŸؤوسشسشات
الناششئة».
وكششف بن زيان أان قطاعه ،يعكف على
تصشميم عروضض تكوين ذات صشلة بالرقمية
وك -ذا اع -ت -م -اد صش-ي-غ ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-ل-م ت-زود
خ -ري -ج-ي ا÷ام-ع-ات ب-اŸؤوهÓ-ت ا÷دي-دة
التي تسشمح لهم بالندماج ‘ سشوق العمل.
وأاكد أان القطاع ملزم أاك Ìمن أاي وقت
مضشى ،بتوف Òالوسشائل التقنية والتجهيزات
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة اŸت-ق-دم-ة ،وزي-ادة م-ع-دلت
التدفق ‘ ششبكة اŸعلومات من أاجل تسشهيل
ولوج كل مسشتعملي الوسشائط الرقمية ‘
ال -ق -ط -اع «ع -م Ã Ó-ب -دأا النصش-اف وت-ك-اف-ؤو
الفرصض».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أاك- -د وزي- -ر ال- -رق -م -ن -ة
لحصشائيات من Òخالد براح ،أان اللقاء
وا إ
فرصشة لتقييم وإاحصشاء ما –قق ‘ قطاع
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘ ›ال
لدارة أاو
ال- -رق -م -ن -ة ،سش -واء ع -ل -ى صش -ع -ي -د ا إ
لرضشية البيداغوجية.
اأ

’رضسية
تتم ع Èإ أ
إلرقمية لوزإرة إلصسحة

تسسجيل الناجحÚ
ا÷دد ‘ شسبه الطبي
والقابÓت
أاعلنت وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش -تشش -ف -ي -ات ،أان تسش -ج -ي -ل ا◊ائ -زي-ن
ا÷دد على ششهادة البكالوريا دورة 2020
لÓ-ل-ت-ح-اق بشش-عب ال-ت-ك-وي-ن شش-ب-ه ال-ط-بي
وال-ق-ابÓ-ت ل-لسش-ن-ة ال-ب-ي-داغ-وجية -2020
 ،2021يتم عن طريق القاعدة الرقمية
ل-ل-ت-وج-ي-ه ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م العا‹
والبحث العلمي ،حسشب ما أافاد به ،أاول
أامسض ،بيان للوزارة.
أاوضشح اŸصشدر أان «مديرية التكوين
ل- - -وزارة الصش- - -ح - -ة والسش - -ك - -ان وإاصش Ó- -ح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ت-ن-ه-ي إا ¤ع-ل-م ا◊ائ-زي-ن
ا÷دد على ششهادة البكالوريا  ،2020أان
عملية التسشجيل لÓلتحاق بششعب التكوين
ال -ع -ا‹ شش -ب -ه ال-ط-ب-ي وال-ق-ابÓ-ت ل-لسش-ن-ة
البيداغوجية  ،2021-2020تتم عن طريق
القاعدة الرقمية للتوجيه التابعة لوزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،عÈ
ال - - - - -راب- - - - -طwww.orientation- :
. »esi.dz
وأاشش- - -ارت ال - -وزارة إا ¤أان ع - -م - -ل - -ي - -ة
ت -وج -ي -ه -ه -م ت -ت -م وف -ق «ت-وزي-ع اŸق-اع-د
ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸف-ت-وح-ة وحسشب درج-ة
السشتحقاق لكل ولية».

إ ¤غاية نهاية إلسسنة إ÷ارية

بنك ا÷زائر يعلن “ديد التداب ÒاŸالية ا’سستثنائية

إع--ل--ن ب--نك إ÷زإئ--ر ع-ن “دي-د
إل--ت--دإب Òإ’سس--ت--ث--ن-ائ-ي-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف
’حكام إ’حÎإزية إŸطبقة
بعضض إ أ
على إلبنوك وإŸؤوسسسسات إŸالية إلتي
ك-ان ق-د إت-خ-ذه-ا خÓ-ل شس-ه-ر إب-ريل
إل---ف---ارط إ ¤غ---اي--ة ن--ه--اي--ة إلسس--ن--ة
إ÷ارية.
جاء ‘ البيان الذي نششره البنك على
لل--كÎو»:Êم--ن أاج--ل ت--خ-ف-ي-ف
م--وق--ع--ه ا إ
تداعيات وباء كوفيد  19-على القطاع
الق-تصش-ادي ال-وط-ن-ي وضش-م-ان اŸتطلبات
لسش----اسش----ي----ة لسش----ت----م----راري---ة ال---نشش---اط
اأ

الق--تصش--ادي ،ف-إان ال-ت-داب Òالسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
لح--ك--ام الحÎازي--ة
ل---ت---خ---ف--ي--ف ب--عضض ا أ
اŸطبقة على البنوك واŸؤوسشسشات اŸالية
التي اتخذها بنك ا÷زائر بتاريخ أافريل
 ‘ ، 2020إاطار التعليمة  ، 2020- 05قد
” “ديدها إا ¤غاية  31ديسشم.»2020 È
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان هذه التدابÒ
لدن-ى Ÿع-ام-ل
ت--ت--ع--ل--ق ب-ت-خ-ف-يضض ا◊د ا أ
السش--ي--ول--ة وإاع--ف--اء ال--ب--ن-وك واŸؤوسشسش-ات
لمان.
اŸالية من الزامية تششكيل وسشادة ا أ
ك--م--ا تشش--م--ل ال--ت--داب Òالسش--ت--ث--ن--ائ--ي--ة
اŸتخذة تأاجيل تسشديد أاقسشاط القروضض

اŸسش---ت--ح--ق--ة أاوال--ق--ي--ام ب--إاع--ادة ج--دول--ة
ال-ق-روضض اŸم-ن-وح-ة ل-ل-زب-ائ-ن اŸت-أاث-ري-ن
ب--ال--وضش--ع ال--ن--اج--م ع--ن وب--اء ك--وف-ي-د19-
وضش---م---ان م---واصش---ل---ة ال---ت---م---وي--ل لصش--ال--ح
اŸسش--ت--ف--ي--دي--ن م--ن اج--راءات ال--ت--أاج--ي--ل
أاوإاعادة جدولة اŸسشتحقات.
و‘ سش----ي----اق ذي صش---ل---ة ،ط---م---أان ب---نك
ا÷زائ-ر أان-ه «سش-ي-واصش-ل م-ت-اب-ع-ت-ه ل-ت-ط-ور
الوضشع الصشحي وتأاثÒه على اŸؤوسشسشات
الوطنية وسشيتخذ عند ا◊اجة القرارات
اŸناسشبة لضشمان السش Òا◊سشن لÓقتصشاد
الوطني».
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خريطة طريقة جديدة لتوزيع مسسحوق ا◊ليب اŸدعم
صس -رح وزي -ر إل -ت -ج -ارة ك -م -ال رزي-ق،
أإمسض ،بالبيضض ،أإنه ” مؤوخرإ بالتنسسيق
م-ع وزإرة إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-ن-م-ي-ة إل-ريفية
إنشس- -اء ÷ن- -ة ﬂت- -ل -ط -ة ” ت -ك -ل -ي -ف -ه -ا
ب- -إاع -دإد إÿري -ط -ة إ÷دي -دة ل -ت -وزي -ع
مسس- -ح- -وق م- -ادة إ◊ل- -يب إŸدع- -م ع- -ل -ى
إŸلبنات.
ذك -ر ال -وزي -ر ل-دى ت-ف-ق-ده ل-نشش-اط اŸل-ب-ن-ة
الوحيدة اŸتواجدة Ãدينة البيضض ،أان هذه
اللجنة التي ” تنصشيبها وباششرت عملها تظم
إاط- -ارات م- -ن وزارت- -ي ال- -ت- -ج- -ارة وال -ف Ó-ح -ة
وال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ل-يب «م-ه-م-ت-ه-ا إاعداد
اÿري - -ط - -ة ا÷دي - -دة ل - -ت - -وزي- -ع ه- -ذه اŸادة
اŸدع -م -ة م -ن ط-رف ال-دول-ة وال-وق-وف ع-ل-ى
مششاكل وطلبات واحتياجات ﬂتلف وليات
الوطن من مادة ا◊ليب اŸدعم».
ودعا الوزير القائم Úعلى ملبنة البيضض
التي أانششأات ‘ إاطار السشتثمار اÿاصض والتي
ت -ن -ت-ج ي-وم-ي-ا  5400ل Îم - -ن م - -ادة ا◊ل - -يب
اŸدع- -م ،إا ¤ضش- -رورة ال- -ت -وج -ه ن -ح -وت -ن -وي -ع
إانتاجها وعلى غرار إانتاج ا◊ليب الطازج عن
ط-ري-ق ت-ط-وي-ر شش-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة األب-ق-ار ا◊لوب

وجمع ا◊ليب من اŸرب.Ú
أاك -د رزي -ق ع -ل -ى أان ق -ط -اع -ه ي-ع-م-ل ع-ل-ى
تششجيع تطوير إانتاج ا◊ليب الطازج الذي يتم
يسش -ت -ف -ي -د ال -ن -اشش -ط Úف-ي-ه ب-دع-م م-ن ط-رف
الدولة.
وأاعرب أايضشا عن حرصض قطاعه على الزام
ناقلي وموزعي ا◊ليب على احÎام الششروط
الصشحية لهذه اŸادة واسشعة السشتهÓك ومنها
ام -ت Ó-ك وسش -ائ-ل ن-ق-ل تسش-ت-ج-يب ل-ل-م-ق-اي-يسض
الصش- -ح- -ي- -ة ل- -ت- -ف- -ادي م- -ا ي- -ؤودي إا ¤ت -ع -رضض
اŸسشتهلك Úللتسشممات.

Ãشساركة عدة وزرإء

يوم إاعÓمي بغرداية حول ترقية اŸؤوسسسسات اŸصسغرة والبيئة
–تضسن مدينة غردإية ،إليوم ،أإول
ي -وم إع Ó-م -ي ح -ول ت -رق -ي -ة إŸؤوسسسس -ات
إŸصسغرة وإلناشسئة وإ◊فاظ على إلبيئة
‘ قطاع إلطاقة ،حسسبما جاء ،أإمسض‘ ،
بيان لوزإرة إلطاقة.
سشتعرف التظاهرة مششاركة عدة وزراء على
غ -رار وزي -ر ال -ط -اق -ة ،ع -ب -د اÛي -د ع-ط-ار،
والبيئة ،نصشÒة بن حراث ،والوزير اŸنتدب
اŸكلف بالبيئة الصشحراوية ،حمزة أال سشيد
الشش-ي-خ ،وال-وزي-ر اŸن-ت-دب اŸك-ل-ف ب-اق-تصش-اد
اŸع-رف-ة واŸؤوسشسش-ات ال-ن-اشش-ئ-ة ،ي-اسش Úول-يد
وال- -وزي- -ر اŸن- -ت- -دب اŸك- -ل- -ف ب -اŸؤوسشسش -ات
اŸصشغرة ،نسشيف ضشيافات.
وأاوضشح اŸصشدر إان هذا اللقاء اŸهم الذي
ي -ن -درج ‘ اط -ار ب -رن -ام -ج ا◊ك -وم-ة إلطÓ-ق
وتطوير النششاطات القطاعية من أاجل ترقية
البتكار واسشتحداث مناصشب الششغل لصشالح

الشش- -ب- -اب ،سش- -ي- -ج- -م- -ع ‡ث- -ل Úع -ن الدارات
اŸرك -زي -ة ل -ل -وزارات ولشش-رك-ات سش-ون-اط-راك
وسشونلغاز ونفطال وكذا مقاول Úششباب من
حاملي اŸششاريع فضش Óعن باحث Úجامعي.Ú
وسشيششكل اللقاء فرصشة للششباب وا÷امعيÚ
ل Ó-ط Ó-ع وال -ت -ع-رف ع-ل-ى ف-رصض السش-ت-ث-م-ار
الهامة التي يتيحها قطاع الطاقة والبيئة ‘
عديد اÛالت.
وسش - -ي - -ق - -دم خÈاء خ Ó- -ل ه - -ذا ال - -ل - -ق- -اء
م -داخ Ó-ت ح -ول م -واضش-ي-ع م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ف-رصض
السش -ت -ث -م-ار ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات اŸصش-غ-رة
واŸؤوسشسشات الناششئة ،وكذا الفرصض ‘ ›ال
تثم Úالنفايات لدى فروع سشونالغاز فضش Óعن
األل -ي -ات ال -واجب وضش -ع -ه -ا ل -تسش-ه-ي-ل حصش-ول
اŸؤوسشسشات الناششئة واŸصشغرة على األسشواق
التي تطلقها نفطال.

“ت خÓل فÎة إ◊جر إŸنز‹

توزيع جوائز مسسابقة خاصسة باأ’طفال اŸتمدرسسÚ
ن- -ظ- -مت وزإرة إل- -ب- -ي- -ئ- -ة ،أإول أإمسض،
ب -ج-ام-ع-ة إ÷زإئ-ر  1ي -وسس -ف ب-ن خ-دة،
ح - -ف - -ل ت - -وزي - -ع إ÷وإئ - -ز ‘ إŸسس- -اب- -ق- -ة
’ط- - -ف- - -ال
إل - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة إÿاصس- - -ة ب- - -ا أ
إŸتمدرسس ‘ ÚفÎة إ◊جر إŸنز‹.
ت -ت -ك-ون ه-ذه اŸسش-اب-ق-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت عÈ
األنÎنت بتاريخ  11أافريل الفارط –ت ششعار
«هيا لنكون مبدع ‘ Úمنازلنا» بالتنسشيق مع
ال -وك-ال-ة األŸان-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون ال-دو‹ ،م-ن سش-ت-ة
ف -ئ -ات تشش -م -ل ك -ل م -ن «ف -ن إاع-ادة ال-ت-دوي-ر»
و»ت-رك-يب ال-ف-ي-دي-و» و»ف-ن تشش-ك-ي-ل-ي» و»رسشم»
وششعر» و»القصشة القصشÒة».
وتهدف هذه اŸسشابقة التي “يزت بتكرË
 30ت- -ل- -م -ي -ذا إا ¤إاح -داث «ت -غ -ي Òإاي -ج -اب -ي
Óط -ف -ال
وإاب- -داع- -ي» ‘ ا◊ي- -اة ال- -ي- -وم -ي -ة ل  -أ
اŸتمدرسش Úالذين تÎاوح أاعمارهم ب6 Ú
و 14ع -ام -ا ،اÙج -وزي -ن ‘ اŸن-ازل بسش-بب
اإلج -راءات الصش -ح -ي -ة ،وذلك Ãن-ح-ه-م فضش-اء
Áكنهم من إابراز خيالهم وإابداعهم و–رير
مواهبهم.
وأاك -دت وزي -رة ال -ب -ي-ئ-ة ،نصشÒة ب-ن ح-راث،
ب -ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ،أان اŸب-ادرة ك-انت ل-ه-ا أاث-ر
«إايجابي» ،بحيث أاسشفرت على مششاركة ،كما
ق -الت ،ق-راب-ة  190مÎشش -ح ح-ام-ل إل‚ازات
فنية قابلة للتقييم ‘ ششتى اŸواضشيع ،مششÒة
إا ¤أانه « ⁄يدخر أاي جهد من أاجل التجسشيد
ال -ف -ع -ل -ي ل-لÈن-ام-ج اŸسش-ط-ر ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة
لسش -ي -م -ا الشش -ق اÿاصض ب -ال -ت -وع -ي-ة والÎب-ي-ة
البيئية والسشهر على –قيق أاهدافه».
وأاوضشحت أان ÷نة التحكيم اŸتكونة من
‡ثل Úعن قطاعي البيئة والÎبية الوطنية
وكذا فنان Úيتمتعون بسشمعة على اŸسشتوى
ال -وط -ن -ي ،ع -ك -فت م -ن أاج -ل ت -ق -ي -ي -م أاحسش-ن
ال‚ازات التي سشبق وأان كانت موضشوع تقييم
مبدئي من طرف ÷ان ولئية ششكلت خصشيصشا
لهذا الغرضض.
و‘ ه- -ذا اإلط -ار ،أاشش -ارت ب -ن ح -راث أان -ه
عمÃ Óا جاء به الدسشتور ا÷ديد الذي حمل
ضش -م-ن أاول-وي-ات-ه ،ك-م-ا ق-الت ،ج-انب الع-ت-ن-اء
بالطفولة وضشمان حقوقها ،إا ¤أان وزارة البيئة
تشش-ج-ع م-ث-ل ه-ذه اŸب-ادرات وت-دع-ول-ل-تكثيف
منها ألنها «تسشتهدف أاطفالنا رجال ونسشاء

الغد لتغرسض فيهم روح اŸواطنة البيئية التي
ت-ن-م-ي ف-ي-ه-م ال-وع-ي وال-ث-ق-اف-ة ال-بيئية وتعمق
ج-ذور اإلحسش-اسض ب-اŸسش-ؤوول-ي-ة ال-ذات-ي-ة للفرد
اŒاه تفعيل السشلوك األخÓقي البيئي».
وذكرت باŸناسشبة ،أان سشبب اختيار مدرج
ب -ن ب -ع-ط-وشض ال-ت-اري-خ-ي ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر 1
لتكر Ëاألطفال راجع سشيما ÿروج منها نخبة
من اŸفكرين والعلماء ا÷زائري ÚوالعاŸيÚ
‘ ﬂت -ل -ف اÛالت وع -ل -ى رأاسش -ه-م رئ-يسض
ا◊ك- -وم- -ة األسش -ب -ق ب -ن ي -وسش -ف ب -ن خ -دة ‘
الصشيدلة وجورج مارسشيه ‘ اآلثار اإلسشÓمية
وﬁمد بن أابي ششنب ‘ الفرنسشية وآادابها
وموريسض أاودان ‘ الرياضشيات وكذا ﬁمد
أاركون ‘ الفلسشفة والقانون.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاوضش -حت سش -فÒة أاŸان -ي-ا،
إاليزايث وولÈز ،أان وزارة البيئة كانت ركيزة
أاسشاسشية لهذا التعاون اŸثمر والÌي ،مششÒة
إا ¤أان ه -ذا ال -ت -ع -اون اسش -ت -ط -اع م -ن ت -وسش -ي-ع
ق -اع -دت -ه ل -يشش -م -ل اŸزي -د م -ن ال -ق -ط -اع -ات
اıت -ل -ف-ة واÛم-ع-ة ح-ول م-واضش-ي-ع ال-ب-ي-ئ-ة
والطاقة اŸتجددة.
وأاكدت وولÈز أان مبادرة اŸسشابقة الوطنية
ألطفال اŸدارسض ولدت ‘ ظروف صشحية
اسش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،ه-دف-ه-ا مسش-اع-دة األط-ف-ال ‘
اسشتعمال خيالهم من أاجل التعلم والبحث.
وأاششارت أان –ديات اŸوجودة ‘ ›ال
البيئة يجب أان –ل Ãبادرات جماعية ،معÈة
‘ آان واحد عن سشعادتها ‘ Ãسشتوى التعاون
ا÷زائري-األŸا.Ê
و‘ ك - -ل - -م - -ة قصشÒة ،أاك- -د وزي- -ر الÎب- -ي- -ة
الوطنيةﬁ ،مد واجعوط ،أانه ب»مثل هذه
اŸبادرات التي نثمنها كثÒا هي التي Œعل
الطاقات تتفجر وكذلك Œعل الرؤوى تتضشح
واŸسش - - -ار يسش- - -ط- - -ر» ‘ ،ح ÚعÈت وزي- - -رة
الثقافة ،مليكة بن دودة ،عن تفاؤولها Ãسشتقبل
اإلب- -داع واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة ،داع -ي -ة
Ÿواصشلة هذا النوع من اŸبادرات إلظهار،
كما قالت ،كل ما Áتلكه األطفال من خزان
إاب -داع -ي وق -درة ك -بÒة ع -ل -ى ف -ه -م م -ا ي -دور
حولهم.
Óشش -ارة ف -ق -د حضش -ر ل -ه -ذا ا◊ف -ل وزي-ر
ل -إ
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،عبد الباقي بن
زيان.
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غÒت آلرقمنة حياة آ÷زآئري Úبششكل ’فت سشنة  ،2020بعد أآن كانت قبل  5سشنوآت
خيارآ يتجنبه آلبعضض ،رÃا بسشبب ﬁاذير مرتبطة با’سشتخدآم ،أآو نتيجة عدم آلتحكم ‘
’لكÎونية لنقصض ‘ آŸعرفة ...وأآصشبحت آلرقمنة أآدآة مهمة أآحدثت تغيÒآ ‘
’جهزة آ إ
آ أ
’لكÎونية وآ◊اسشوب
ذهنيات فئات حصشرت ‘ ،وقت سشابق ،دور آلهاتف آلنقال وآللوحة آ إ
‘ آلÎفيه ،وحررت عقول ششباب لتقد Ëآبتكارآت تقود
مرحلة آلتحو’ت آلسشريعة وتسشاهم ‘ وضشع أآسشسض متينة
للجزآئر آ÷ديدة.
زهرآء بن دحمان
Ÿسس ا÷زائريون تطورا واضضحا ‘ رقمنة
خدمات القطاع ا◊كومي واÿاصس ‘ فÎة
ا◊ج- -ر الصض- -ح- -ي ،ع- -ن ط- -ري -ق ت -ط -ب -ي -ق -ات
وم -نصض -ات إال -كÎون -ي -ة سض -م-حت ب-ا’سض-ت-ج-اب-ة
’ح-ت-ي-اج-ات-ه-م وم-ت-ط-ل-باتهم اليومية ،بطريقة
سض -لسض-ل-ة وسض-ه-ل-ة اق-تصض-دت ال-ك-ث Òم-ن ال-وقت
واŸال وا÷هد ،وسضاعدت الشضركات واأ’فراد
‘ دخ- -ول ال- -ت- -ج- -ارة اإ’ل -كÎون -ي -ة وت -أاسض -يسس
اقتصضاد رقمي مكن البقاء ‘ سضوق اŸنافسضة.
و ⁄ي -ح -ت -اج –ق -ي -ق ه -ذا اأ’م -ر إا ¤ب -رام -ج
ق-ط-اع-ي-ة إاضض-اف-ي-ة وم-ي-زان-ي-ة ضض-خمة ،بل إا¤
«إارادة سض -ي -اسض -ي -ة» و»إاب -داع شض -ب-اب» و»–ري-ر
م- -ب- -ادرة اŸؤوسضسض- -ات» ،اأ’و ¤ق -دمت دع -م -ا
وفتحت اأ’بواب أامام اŸبدع ÚواŸبتكرين،
والثانية اسضتغلت الثقة اŸمنوحة لها ورفعت
ال -ت -ح -دي ‘ ظ -رف صض-عب ،ح Úق-ي-د ال-ع-ا⁄
وأاوصضدت اŸطارات واŸوانئ وا◊دود ،وبقي
الفضضاء اأ’زرق اÛال الوحيد اŸسضموح به
للدخول واإ’بحار فيهŸ ،واصضلة ا◊ياة العادية
وطرح حلول ذكية Ûابهة آاثار الوباء بعد
فرضس التباعد ا’جتماعي للحد من انتشضاره.

«حرآك إآلكÎو»Ê
ُيحّول ‰ط آ◊ياة

عرف ا÷زائريون ‘  8أاشضهر اأ’و ¤من سضنة
 ،2020ح -راك -ا رق-م-ي-ا وإال-كÎون-ي-ا ت-رك –و’
’ف - -ت - -ا ‘ ‰ط ح - -ي- -ات- -ه- -م ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
وا’قتصضادية ،وأاظهر أاسضاليب جديدة ‘ إا‚از
اŸعامÓت واأ’عمال ،عن طريق آاليات عمل
ج- -دي- -دة ن- -ف- -ذت م -ن اŸن -زل خ -ل -ف شض -اشض -ة
كمبيوتر ،أاو ع Èكبسضة زر الهاتف النقال.
ورغم أان الرقمنة دخلت جميع القطاعات قبل
جائحة كورونا ،وتعود عليها ا÷زائريون من
خÓل خدمات اإ’دارة ا’لكÎونية ،السضياحة
اإ’ل -كÎون -ي -ة ،ال -ت -ع -ل -ي -م ع -ن ُب -ع-د ،وال-ت-ج-ارة
اإ’لكÎونية ،إا’ أان ا◊جر الصضحي والبقاء ‘
ال -ب -يت ،ف -رضس ال-ل-ج-وء ’سض-ت-ع-م-ال اÿدم-ات
الرقمية بشضكل كب Òبعدما كانت خيارا يتجنبه
الكثÒون ‘ وقت سضابق.
وت - -ن - -وعت ›ا’ت اسض- -ت- -خ- -دام- -ات اأ’دوات
الرقمية ‘ ،ا◊ياة اليومية للجزائري ،Úفمن
تسضديد فوات Òالغاز والكهرباء ،واŸاء ،إا¤
تسض- -دي -د مسض -ت -ح -ق -ات اإ’ي -ج -ار ،واشضÎاك -ات
الضضمان اإ’جتماعي والتأامينات ،وصضو’ إا¤
اقتناء السضلع واŸنتجات والتعليم والتكوين عن
بعد ،والتسضجيل ‘ القوائم ا’نتخابية ،وتنظيم
اإ’جتماعات واŸلتقيات.
وسض-اه-مت ت-ط-ب-ي-ق-ات وضض-ع-ت-ها مؤوسضسضة بريد
ا÷زائر –ت تصضرف زبائنها ،بشضكل كب‘ ،Ò
تشضجيع اسضتخدام أادوات التبادل ا’لكÎو.Ê
ت -ط -ب -ي-ق ب-ري-دي «م-وب» ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال،
عرف اسضتغÓله ‘ اأ’شضهر الثمانية اأ’و ¤من
سضنة  2020قفزة نوعيةÃ ،ا يفوق  476أالف
عملية ،سضجلت مبلغا قياسضيا بـ 6.6مليار دينار
جزائري ،متجاوزة –ويÓت سضنة  2019التي
وصضلت ‘ ›ملها خÓل  12شضهرا إا 2 ¤مليار
دينار جزائري.
وبلغ معدل عمليات الدفع اإ’لكÎو ÊاŸنجزة
من خÓل اŸنصضة النقدية لÈيد ا÷زائر ،منذ
ب -داي -ة ت -ط -ب -ي-ق ا◊ج-ر الصض-ح-ي (م-ن-ذ شض-ه-ر
مارسس) 317 ،أالف عملية شضهريا ‘ ،ح Úكان
هذا اŸعدل  51أالف عملية شضهريا ‘ ،2019
أاي بزيادة تفوق السضت مرات.
وي -رى اÿب ‘ Òا’ق -تصض -ادي ال -رق-م-ي ،ع-ب-د
الرحمن هادف ‘ ،تصضريحه لـ»الشضعب» ،أان
اسض -ت -ع -م -ال ه-ذه اأ’دوات ال-رق-م-ي-ة« ،وضض-ع-ي-ة
طبيعية» وصضل إاليها اŸواطن ا÷زائري بصضفة
ع -ام -ة واŸؤوسضسض -ات بصض -ف-ة خ-اصض-ةŸ ،واك-ب-ة
الثورة الرقمية والتحول الذي يحدث ‘ العا⁄
ككل ،و–قيق تطلعات واحتياجات جديدة،
خاصضة وأان العا ⁄أاصضبح قرية صضغÒة وبالتا‹
يحتاج اŸواطن فيها إا ¤خدمات والرفع من
نوعية ا’سضتجابة لطلباته.
وعلى هذا اأ’سضاسس ،برزت ظاهرة التحول
ل- -دى اŸواط- -ن ‘ اسض- -ت- -ع- -م- -ال أادوات ك- -انت
تسض - -ت - -خ - -دم ‘ ا◊ي - -اة ال - -ع- -ادي- -ة إا ¤أادوات
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ح-دي-ث-ة تسض-م-ح ل-ه ال-قيام بكل ما

يريده بصضفة آانية وسضريعة.
ويقول هادف ،إان التحول الرقمي أاصضبح من
ب ÚاŸواضضيع التي تشضغل بال اŸواطن من
ج-ه-ة ،وأايضض-ا السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن ج-ه-ة
أاخرى ،فللوصضول إا– ¤سض Úالقدرة اŸعيشضية
ي -ت -ط -لب اسض -ت -ع-م-ال ك-ل اأ’دواتÃ ،ا ‘ ذلك
ال -رق -م -ي -ة ال -ت -ي أاصض -ب-حت ضض-روري-ة ‘ ح-ي-اة
اŸواطن.
ويفسضر اÿب Òما نعيشضه اليوم ،بتحول رقمي
وتغي Òذهني وثقا‘ ŸواطنÁ Úكنهم من
الوصضول إا ¤خدمات جديدة عن طريق أادوات
رقمية ⁄ ،تكن موجودة ‘ السضنوات اÿمسس
اŸاضضية ،واليوم أاصضبحت واقعا وحتمية ،أ’نه
‘ ال- -فÎة اأ’خÒة أاصض -ب -ح ال -ك -ل ي -ب -حث ع -ن
اŸردودي -ة وال -ت -ن -افسض-ي-ة وال-ن-وع-ي-ة ‘ ،ن-فسس
اŸعلومات واÿيارات اŸتاحة ع Èالشضبكة
العنكبوتية.

من أآجل سشلوك
آسشتهÓكي مسشؤوول

سضّ- -ه- -لت اŸنصض- -ات اإ’ل -كÎون -ي -ة وال -ب -واب -ات
ال -رق-م-ي-ة اŸت-اح-ة ل-ك-ل م-واط-ن Áلك ه-ات-ف-ا
نقا’ أاو حاسضوبا أاو لوحة إالكÎونية ،الوصضول
ل -ل -خ -دم -ات اŸق-دم-ة م-ن ط-رف اŸؤوسضسض-ات
العمومية أاو ا◊صضول على سضلع من اأ’سضواق
اإ’ل -كÎون -ي-ة ،م-ا أاث-ر ‘ سض-ل-وك-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة،
بحسضب هادف ،وجعلته يفكر ‘ إاعادة تنظيم
ح- -ي -ات -ه ،ط -اŸا أان اسض -ت -ع -م -ال ه -ذه اأ’دوات
الرقمية ،غّيرت أامورا كثÒة ‘ حياته ،مثل
ع Ó-ق -ت-ه ب-ال-ع-م-ل وال-تسض-وق ،وح-ت-ى ‘ تسض-يÒ
أاموره العائلية كمتابعة دراسضة أابنائه ...عن
قرب ،وهم يدرسضون عن ُبعد!
تقول اŸعلمة بالطور اإ’بتدائي (سضمية.ب)،
إان نظرة اأ’ولياء للتعليم عن ُبعد تغÒت كثÒا،
فهذه اÿدمة ،التي ظلت إا ¤سضنوات تقدم
ب -واسض -ط -ة السض -ب -ورة وال -ط-بشض-ور وب Úج-دران
أاقسضام اŸدارسس ،خرجت من حيزها اŸكا،Ê
إا ¤عا ⁄أاوسضع –كمه الرقميات ،و ⁄تعد
ال -دروسس ت -ل -ق -ى خ -ل -ف اŸك -اتب وال-ط-او’ت
اÿشض- -ب- -ي- -ة وف- -ق ج -دول ت -وق -يت واضض -ح ،ب -ل
أاصض- -ب- -حت ع- -ن ط- -ري -ق م -نصض -ات إال -كÎون -ي -ة
ولوحات ذكية وع Èقنوات معرفية خاصضة،
وصضار بإامكان التلميذ ‘ أاي حيز جغرا‘ كان
م-ت-اب-ع-ة ن-فسس اÙت-وى ال-ت-ع-ل-ي-م-ي م-ن ن-فسس
اأ’سضتاذ وبجودة التقد Ëواإ’لقاء ذاتها.
وقال سضائق سضيارة اأ’جرة ﬁمد عثمان ،إان
التطبيقات اإ’لكÎونية أازالت حم Óثقي Óعن
كاهله ،حيث سضهلت عليه دفع فاتورة الكهرباء
والغاز ،دون أان يتنقل إا ¤مقر الÈيد ،أاو شضركة
سض -ون -ل -غ -از ،وأاك Ìم -ن ذلك أاصض -ب -ح ب -إام -ك -ان-ه
ا’طÓع على مسضتحقاته فقط بكبسضة زر ‘
ه-ات-ف-ه ال-ن-ق-ال ،وه-ذا م-ا ج-ع-ل-ه ي-ت-فرغ لعمله
ال -ي-وم-ي ‘ ن-ق-ل ال-زب-ائ-ن ،رغ-م ق-ي-ود ا◊ج-ر
الصضحي.

آ◊جر آلصشحي يسشقط أآوهاما...

واكتشضف اŸوظفون قيمة ومزايا العمل عن
ُبعد .وأاسضقط ا◊جر الصضحي ،وطرق ا’تصضال
ا◊ديثة« ،وهم» عدم القدرة عن العمل بعيدا
ع -ن اŸق -رات اإ’داري -ة ومسض -اع -دة ال -زم Ó-ء،
وسضاعدت اأ’دوات الرقمية الكث Òمن العاملÚ
على تنفيذ مهمات وأاعمال ‘ وقت قصضÒ
وبأاقل تكلفة ،وأاعادت إا ¤كث Òمنهم حÓوة

اإ’حسض -اسس ب -ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل ال-غ ،Òوت-ق-ريب
خدمات كثÒة من اŸواطن ،متجاوزين بذلك
تقريب اإ’دارة من اŸواطن..
وتخوفت أاسضتاذة التاريخ ا◊ديث واŸعاصضر
بجامعة قسضنطينة( 2-حفيظة.ب) ،من «فكرة
‚اح التعليم عن ُبعد» ،لكن سضرعان ما غÒت
رأايها Ãجرد ما شضرعت ‘ اسضتخدام منصضة
ا÷امعة ‘ التواصضل مع الطÓب ،إاذ سضمحت
لها باختصضار الوقت وتزويد الطلبة باŸراجع
والدراسضات اŸهمة التي  ⁄يكونوا يسضتطيعون
الوصضول اليها بجهودهم الشضخصضية.
وع-رف مسض-ت-ع-م-ل-و وسض-ائ-ل ا’تصض-ال ا◊ديثة،
ال -ت -ح -اضض -ر ع -ن ُب -ع-د ،وال-ت-ك-وي-ن ا’فÎاضض-ي
بتطبيق زووم ‘ فÎة ا◊جر الصضحي ،و‚ح
ه- -ذا ال -ت -ط -ب -ي -ق ‘ ج -م -ع شض -م -ل اıتصضÚ
واÈÿاء من ﬂتلف اŸناطق ‘ ،اجتماعات
ول -ق -اءات وط -ن -ي -ة ودول -ي -ة افÎاضض-ي-ة دون أان
يÎك أاحدهم مكتبه أاو منزله ،حتى ›لسس
ال -وزراء وا◊ك -وم -ة أاصض -ب -ح -ا ي -ع -ق -دان ب -ه-ذه
التقنية ،وهذا ما رشضد اإ’نفاق.
واكتشضف عدد من اŸسضؤوول Úوأارباب عمل
وسض-ي-اسض-ي Úأاه-م-ي-ة ه-ذه اآ’ل-ي-ات ،ال-ت-ي ك-انت
موجودة و ⁄نكن نعطي لها اأ’همية من قبل
وإامكانية اسضتعمالها ‘ تنظيم ملتقيات وطنية
وحتى دولية ‘ ،أاي وقت كان ودون تخطيط
مسضبق لتوف Òقاعات اجتماعات باŸؤوسضسضات
أاو الفنادق ،وحجز تذاكر الطÒان.
و‘ نظر رئيسس –دي الشضركات الناشضئة عبد
الفتاح حريزي ،شضكل الوضضع ا’سضتثنائي الناœ
عن انتشضار الفÒوسس التاجي ،فرصضة من أاجل
ال-ت-أاق-ل-م م-ع اŸنصض-ات اإ’ل-كÎون-ي-ة وال-رق-م-نة
واÿدمات ،التي يتم تسضيÒها بطريقة ذكية
وسضهلة ’ تضضع صضحة اإ’نسضان ‘ خطر.
وسض - -اع- -دت إارادة السض- -ل- -ط- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
«الواضضحة» ا’نتقال إا‰ ¤وذج رقمي وسضع
رق -م -ن -ة اÿدم -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ،وق-دم ح-ل-و’
ج - -دي - -دة اسض - -ت - -ط - -اع اŸواط - -ن أان ي - -حسض- -ن
اسضتخدامها ويتعرف عن فائدتها ‘ حياته
اليومية ،وهي فرصضة بالنسضبة ◊ريزي «يجب
اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن أاج-ل ب-ل-وغ سض-ل-وك اسض-تهÓكي
مسضؤوول».
ولتحقيق هذا الهدف ،أاوصضى رئيسس –دي
الشض -رك -ات ال -ن -اشض-ئ-ة ب-وضض-ع ب-رن-ام-ج Ÿت-اب-ع-ة
ا◊ل- -ول ال- -ذك -ي -ة ،م -ن أاج -ل ت -ط -وي -ره -ا أاكÌ
ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن ت-ق-د Ëخ-دم-ة م-ت-واصض-ل-ة ب-عد
«كورونا» وتشضجيع إانشضاء شضركات ناشضئة تركز
ع -ل -ى ال -رق -م -ن -ة ‘ ك -ل اÛا’ت ،اإ’دارات،
اŸب-اد’ت ال-ي-وم-ي-ة ل-دى اŸسض-ت-ه-لك ،لتمكينه
من قضضاء حاجياته بطريقة سضهلة وﬁمية،
و“ك -ن ال -ف -اع -ل Úا’ق -تصض -ادي Úم -ن –ريك
عجلة النمو لÓقتصضاد الوطني.

زمن آلذكاء آلصشناعي

وأاحصض -ى ت-ق-د 60 Ëمشض-روع-ا ذك-ي-ا م-ن ق-بل
الشضركات الناشضئة ،توبعت  7مشضاريع منها5 ،
فقط نفذت ‘ اŸيدان تتعلق بقطاع الصضحة،
ال -ت -ع -ل-ي-م ع-ن ُب-ع-د ،ال-ت-وزي-ع وال-ن-ق-ل ،وال-دف-ع
اإ’لكÎو ،Êوهذا ما يتطلب منح اŸزيد من
التشضجيع للشضباب لتنفيذ مشضاريع تطوير قطاع
ال -رق -م -ن -ة ،و“ك -ي -ن -ه -م م -ن ت -ع -ل -م ال -ق-درات
واŸه -ارات ال -ع -اŸي-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ﬁل-ي-ا ،م-ن
خ Ó-ل ال -ت -ك -وي -ن وم -ن -ح تسض -ه -ي Ó-ت ◊ام-ل-ي
اŸشضاريع الذكية.

–ديث آ÷وآنب آلقانونية وآلتقنية

ويرى اÿب Òا’قتصضادي عبد الرحمن هادف،
أان هذا القطاع يحتاج اليوم أاك Ìمن أاي وقت
مضض -ى ،ل -ت -ح -ديث وت -ط-وي-ر ا÷انب ال-ق-ان-وÊ
والتشضريعي وا÷انب التقني ،إاذ ينبغي تطوير
كل البنية التحتية ،و‘ نفسس الوقت تطوير
ا÷انب اأ’مني ،أ’ن كل اŸعلومات اŸتداولة
اليوم ع Èاأ’رضضيات واŸواقع الرقمية ﬂزنة
خارج ا÷زائر ‘ دول أاجنبية ،أ’ننا ’ ‰لك
م -نشض -آات Áك -ن ت -خ -زي -ن ف -ي -ه -ا اŸع -ل -وم -ات
اÿاصض -ة ب -ال -ت -ع-امÓ-ت م-ع اŸواط-ن ،Úل-ذلك
نحن اليوم مطالبون بتطوير البنى التحتية من
جانب اŸنشضآات وتطوير اأ’من الرقمي الذي
أاصضبح اليوم مثل اأ’من الغذائي والطاقوي.
ويشض Òه- -ادف إا ¤أان ه -ذا ال -وضض -ع يسض -ت -ل -زم
Óدوات
إايجاد توازن لÓسضتعمال اŸتعاظم ل أ
الرقمية ،أ’نه سضيكون لها تأاث Òعلى ا÷انب
ال- -ن- -فسض -ي ل -ل -م -واط -ن ،Úخ -اصض -ة وأان اÈÿاء
ي-ت-ح-دث-ون ع-ن خ-ط-ر اإ’دم-ان ع-ل-ى ال-وسض-ائ-ل
اإ’ل -كÎون -ي -ة ،ل -ذلك ع-ل-ى اŸواط-ن أان ي-أاخ-ذ
ح -ذره م -ن ه -ذا اÿط -ر وم -ن أاخ -ط-ار أاخ-رى
ترتبط با÷انب اأ’مني ،أ’ن اŸعلومات اليوم
أاصضبحت متداولة ‘ كل اŸنصضات والبوابات
اإ’لكÎونية ،وفيه أاطراف نواياها سضيئة ،قد
تسضتعمل هذه اأ’دوات لصضب معلومات مغلوطة
يجب النظر إاليها بعقÓنية وبطريقة إايجابية
وليسس بإافراط.
وتعمل السضلطات العمومية على تطوير قطاع
الرقمنة عن طريق اسضتحداث وزارة الرقمنة
واإ’حصض-اء ك-ل-فت ب-وضض-ع اسضÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ية
لضضبط وتنظيم هذا القطاع بطريقة قانونية.

آلطريق نحو آلكفاءآت

غ Òان -تشض -ار وب -اء ك -ورون -ا ،ط -ري -ق -ة ت -ع -ام-ل
ا÷زائري Úمع اأ’زمات ،وبدل انتظار ا◊لول
ف -ق -ط م -ن السض -ل -ط -ات ،ان -خ-رطت ال-ك-ف-اءات
والنخبة ‘ ا÷هود الوطنية Ùاربة الوباء،
أ’ن التحدي كب Òيتعلق بحماية ا÷ميع من
فÒوسس عاŸي انتشضر بسضرعة النار ‘ الهشضيم
وغ Òكل العا ،⁄و ⁄يقف عند حدود ا÷زائر
وإادارتها اŸرتبطة بحزمة أاوراق وأاقÓم تريد
ال -ت -خ -لصس م -ن -ه-ا م-ه-م-ا ك-ان ا◊ال ومسض-اي-رة
التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكب.Ò
ودف -ع ا’ن -تشض -ار السض -ري -ع ل -ل -فÒوسس ال-ت-اج-ي
وت -زاي -د ح -ا’ت اإ’صض-اب-ة ب-ه ،ا’سض-ت-ع-ج-ال ‘
اع -ت -م -اد ن -ظ -ام رق -م -ي ق-دم-ه ›ان-ا الشض-اب
ﬁمد لطفي مكناشس ‘ ظرف  72سضاعة،
أان -ه -ى ع -ه-د اسض-ت-ع-م-ال ال-ه-ات-ف وال-ف-اكسس ‘
اسضتقبال اأ’رقام وعدد اإ’صضابات ،ووضضع حدا
ل -لشض -ائ -ع -ات واŸع -ل-وم-ات اŸغ-ل-وط-ة ح-ت-ى ’
ت -ت -ح -ول إا ¤م-ادة دسض-م-ة Ÿسض-ت-غ-ل-ي اأ’زم-ات
لنشضر اÿوف والرعب وسضط اŸواطن.Ú
وقدم شضباب بعده عدة ابتكارات واخÎاعات
جزائرية الصضنع وÃواد ﬁلية ،وضضعت –ت
تصضرف القطاع الصضحي ،للتصضدي للفÒوسس،
م -ن -ه -ا م Ó-ي Úال -ك-م-ام-ات ال-ع-ادي-ة وال-ذك-ي-ة،
واج -ه -زة ال -ت -ن-فسس ا’صض-ط-ن-اع-ي ،وال-ت-ع-ق-ي-م،
ومطهرات اليدين ‘ ،وقت وقفت عاجزة دول
كÈى عن توفÒها.
ويعتقد اÿب Òاإ’قتصضادي هادف ،أان تشضجيع
حسس ا’بتكار واإ’بداع و–رير اŸبادرات لدى
الشض- -ب- -ابÁ ،ك- -ن م- -ن –ق -ي -ق ا’ن -ت -ق -ال إا¤
ا’قتصضاد الرقمي.

وتعمل السضلطات العمومية ‘ هذا السضياق،
ع- -ل- -ى اسض- -ت- -ح- -داث ق- -ان -ون ي -ن -ظ -م وي -ع -رف
باŸؤوسضسضات الناشضئة واŸشضاريع اŸبتكرة ،أاو
ما يسضمى با◊اضضنات ،واسضتحدثت صضندوق
دعم خاصضا لهذه اŸؤوسضسضات ،لكنه يحتاج‘ ،
ن- -ظ- -ر اÿب« ،Òإا ¤إاع- -ادة ال- -ن- -ظ -ر ‘ ب -عضس
ال-نصض-وصس وال-تشض-ري-ع-ي-ات ،خ-اصض-ة فيما يتعلق
بقانون القرضس والنقد».
فهذا النصس أاصضبح من ب Úالعوائق ‘ تنمية
ه -ذا ال -ق -ط -اع ،إاذ ’ يسض -م-ح ،ب-حسضب ه-ادف،
«بإانشضاء صضناديق ﬂاطرة ﬂصضصضة لتمويل
ه - -ذا ال- -ن- -وع م- -ن الشض- -رك- -ات ال- -ت- -ي ل- -دي- -ه- -ا
خصض -وصض -ي-ات ‘ ›ال ال-ت-م-وي-ل وه-ي –ت-اج
صض-ن-ادي-ق خ-اصض-ة ت-راف-ق-ه-ا ول-يسس كÓ-سض-ي-ك-ية
م -ع -روف -ة ك -ال -ب -ن -وك أاو صض-ن-ادي-ق ا’سض-ت-ث-م-ار
العادية».
و–ت - -اج ا÷زائ- -ر ،حسضب اÿب ،Òال- -ي- -وم اإ¤
ت-ف-ع-ي-ل ال-عÓ-ق-ة ب Úال-ب-حث وال-ت-طوير وعا⁄
اإ’قتصضاد ،وإانشضاء جسضور ب Úالطرف Úوإاقناع
م-ؤوسضسض-ات اق-تصض-ادي-ة ب-إانشض-اء و“وي-ل م-راك-ز
ب- -حث تسض- -اه- -م ‘ ت- -ط- -وي- -ر ب- -حث واب -ت -ك -ار
اŸؤوسضسض -ات ال -رق -م -ي-ة واسض-ت-ق-ط-اب اÈÿات
ا÷زائرية اŸوجودة ‘ اÿارج التي “لك
Œرب- -ة ‘ ه -ذا اŸي -دانŸ ،راف -ق -ة الشض -ب -اب
والسض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ اسض-ت-ح-داث ال-ن-ظ-م
البيئية التي تسضمح بوضضع أاسضسس اقتصضاد رقمي
قوي يجعلها ‘ آافاق  2025من ب Úالدول
الرائدة ‘ التكنولوجيات ،خاصضة ‘ ال›Èة
وخدمات الرقمنة.

آ◊اجة إآ ¤أآقطاب آ’متياز...

حتى تؤوسضسس ا÷زائر اقتصضادا رقميا وتضضع
أاسضسضا دائمة للتنمية اŸسضتدامة وليسس ظرفية،
وتسضتفيد من «الصضحوة الرقمية» عند ﬂتلف
فئات اÛتمع إ’‚اح مشضروع رقمنة جميع
ال -ق -ط -اع -ات ،ي-جب أان ت-ع-م-ل ،ي-ق-ول ه-ادف،
«على اسضتحداث برامج تربوية تعليمية جديدة
تهيئ جي Óجديدا من الشضباب من خريجي
اŸدرسض- -ة وا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ل -رف -ع ه -ذا
ال -ت -ح -دي ،أ’ن اŸدرسض-ة ا÷زائ-ري-ة م-ط-ال-ب-ة
بإاعادة النظر ‘ برا›ها والتخصضصضات التي
يتم تدريسضها ،كالعلوم الدقيقة والرياضضيات
وال -ف -ي -زي-اء ال-ت-ي أاصض-ب-حت ’ Œذب شض-ري-ح-ة
كبÒة من الشضباب ‘ ،وقت هي مطلوبة بكÌة
عاŸيا أ’نها أاسضاسس الثورة الصضناعية اŸبنية
على الذكاء اإ’صضطناعي ،هو جزء من –ول
رقمي نعيشضه».
‘ نفسس الوقت ،يجب إاعادة النظر ‘ النظام
ا÷امعي ،باسضتحداث اأ’قطاب التكنولوجية
وا’م -ت -ي -از ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ،ك -ق -طب م -دي -ن -ة
ب- -وم- -رداسس ال- -ذي ” ح -ل -ه ود›ه ‘ ن -ظ -ام
ج -ام-ع-ي ع-ادي ،واŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-ه-رب-اء
واإ’ل- -كÎون -يك ال -ذي ك -ان ث -م -رة شض -راك -ة بÚ
ا÷زائر والو’يات اŸتحدة اأ’مريكية وتخرج
منه خÒة اŸهندسض Úعملوا ‘ أاك Èاıابر
ال-ع-اŸي-ة ك-م-خ-اب-ر م-وت-ورو’ واي-ت-ال وأاسضسض-وا
ا÷يل ا÷ديد من النظام الرقمي.
وإاذا أاردنا الوصضول إا ¤كفاءات ذات مسضتوى
عاŸي يجب إاعادة النظر ‘ النظام ا÷امعي
ون-ؤوسضسس أ’ق-ط-اب ام-ت-ي-از ت-ك-ن-ول-وج-ي ت-خ-رج
م -ه -ارات شض -ب -ان -ي-ة ،ت-ق-ود م-رح-ل-ة ال-ت-ح-و’ت
السضريعة وترفع التحديات اŸطروحة وتبني
اقتصضادا رقميا على أاسضسس متينة.

تقارير

السسبت  ١٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٢٩صسفر  ١٤٤٢هـ

لتحسسن الوضسع اŸعيشسي لسسكان اŸنطقة

مششاريع تنموية واعدة بأاحياء الششراڤة ‘ العاصشمة
ي- - -رت- - -قب أان تسس - -ت - -ف - -ي - -د
’داري-ة ل-لشسراقة
اŸق-اط-ع-ة ا إ
الواقعة ،غرب العاصسمة ،مع
ن - -ه - -اي - -ة ال- -ع- -ام ا÷اري م- -ن
مشساريع تنموية من شسأانها أان
–سس -ن م -ن ال -وضس -ع اŸع -يشس-ي
لسسكان اŸنطقة.
آاسسيا مني
اسستفادت اŸدرسسة البتدائية
على مسستوى حي مولهم ببلدية
أاولد فايت ،مؤوخرا ،من عملية
ت -ه -ي -ئ -ة واسس -ع -ة خصست Œسس -ي -د
مطعم مدرسسي وتوسسعة  6أاقسسام
مع تهيئة ملعب جواري با◊ي،
ح- - -يث ي- - -ح- - -رصش اŸسس- - -ؤوول - -ون
اÙل - -ي - -ون ع - -ل- -ى اسس- -ت- -ك- -م- -ال
اŸشسروع ‘ آاجاله القانونية كون
ا◊ي يفتقر Ÿثل هذه اŸرافق
الرياضسية.
ي-ن-ت-ظ-ر ه-دم ال-ب-ن-اي-ة اإلداري-ة
اŸه-ددة ب-الن-ه-ي-ار ع-ل-ى مسس-توى
اŸدرسس- - -ة ب- - -ع - -د اسس - -ت - -ك - -م - -ال
اإلج- - -راءات اإلداري - -ة ال Ó- -زم - -ة
وت- -ع- -ويضس- -ه- -ا Ãرف -ق م -درسس -ي،
وي-ن-ت-ظ-ر Œسس-ي-د م-ل-ح-ق-ة إادارية
للبلدية بهدف تقريب اإلدارة من
اŸواطن.
وسس-ي-ت-دّع-م ح-ي بÓ-طو ببلدية
أاولد ف -ايت م -ن مشس -روع ال-ع-ي-ادة
اŸتعددة الرياضسات التي تعرف
تقدما ‘ األشسغال لتعزز بذلك
اŸراف-ق الصس-ح-ي-ة ب-ال-ب-داي-ة التي
سس -تسس -ت -ف -ي-د م-ن شس-ب-ك-ة الصس-رف
الصس- -ح- -ي وسس- -ط اŸدي -ن -ة ،وه -و
اŸشس -روع ال -ذي ي -ك -تسس-ي أاه-م-ي-ة
كÈى حيث من شسأانه أان يقضسي
ع -ل -ى ال-ن-ق-ط-ة السس-وداء ‘ ﬁور
صسرف اŸياه باŸنطقة.
وت -ع -رف ب-ب-ل-دي-ة ع Úال-ب-ن-ي-ان
إا‚از قناة الصسرف الصسحي بكل
م -ن ح -وشش شس -رق -ي ب -ج -وار ح -ي
 ١6٠٠مسس- -ك- -ن وح- -وشش ﬁن- -د
شس -ع -ب-ان ب-اŒاه ح-ي  ١١ديسسمÈ

ب -ا÷انب الشس -رق -ي ،ح -وشش ب -اب -ا
وح- -وشش ك- -وسس Îوه- -ي مشس- -اري -ع
تدخل ‘ إاطار مشساريع مناطق
الظل.
وي -رت -قب أان تسس -ت -ف -ي -د ب-ل-دي-ة
الشسراقة من مشسروع إا‚از قنوات
الصسرف الصسحي بطريق  ٠٨ماي
 ١٩٤5وط -ري -ق السس -وق ال -ب -ل-دي
وق- -ن- -اة الصس -رف الصس -ح -ي ب -ح -ي
ال-ك-ثبان  6٠٢مسس -ك -ن إاŒاه عÚ
ال- -ب- -ن- -ي- -ان وأاخ -رى ب -ح -ي ح -وشش
اŸرجة ،بجوار حدود بلدية دا‹
إابراهيم ،كما اسستفادت اŸدرسسة
الب- -ت -دائ -ي -ة م -واز ﬁم -د ب -ح -ي
ال -ق -ري -ة م -ن ع -م -ل -ي -ات الÎم -ي-م
والتهيئة.
وبعد –ديد اŸواقع السسكنية
ال -ت -ي تشس -ه -د ت -ذب -ذب-ا ‘ ال-ت-زود
باŸياه الصسا◊ة للشسرب التي ”
إاحصس- -اؤوه- -ا Ãا ف- -ي -ه -ا خ -زان -ات
اŸي- -اه غ ÒاŸسس- -ت- -غ- -ل -ة ،أاسس -دى
ال- -وا‹ اŸن- -ت- -دب ل- -ل- -م -ق -اط -ع -ة
اإلداري -ة ل -لشس -راق-ة خÓ-ل ج-لسس-ة

ع- -م- -ل ب- -حضس -ور ك -ل ال -ف -اع -ل،Ú
ت-ع-ل-ي-م-ات ب-وج-وب إاج-راء خرجة
م - -ي - -دان- -ي- -ة مشسÎك- -ة تضس- -م ك- -ل
اŸصس - -ال - -ح اŸع - -ن - -ي - -ة وات- -خ- -اذ
اإلجراءات العملية ،مع رفع كل
ال -ت -ح -ف -ظ-ات اإلداري-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
ل- -ل- -قضس- -اء ع -ل -ى مشس -ك -ل ال -ت -زود
ب -اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب وج-ع-ل
كل خزانات اŸياه مسستغلة.
ن- -فسش ال -ت -ع -ل -ي -م -ات أاع -ط -يت
ب -خصس -وصش ع -دم ال -ت -زود ب -ال-غ-از
ال - -ط - -ب- -ي- -ع- -ي ب- -ب- -عضش األح- -ي- -اء
والتجزئات السسكنية ،حيث تقرر
بشس- -أان- -ه- -م أايضس- -ا إاج -راء خ -رج -ة
م-ي-دان-ي-ة لضس-ب-ط ا◊ل-ول ال-ت-قنية
واإلداري- -ة ال- -واجب Œسس- -ي- -ده- -ا
فعليا ‘ أاقرب اآلجال.
Óشسارة ،وأاثناء زيارة كانت قد
ل إ
قادت الوا‹ اŸنتدب للمقاطعة
اإلدارية للشسراقة لعدد من أاحياء
ب- -ل- -دي- -ات اŸق- -اط- -ع -ة ،اسس -ت -م -ع
لنشسغالت سسكان ا◊ي ل سسيما
ذات الصسلة منها بنقصش اŸرافق

أاّكدوا معاناتهم وتعرضسهم للتهميشش

سشكان حي  60+44مسشكن بع Úالباردة يطالبون بالغاز

ي- -ط- -الب سس- -ك -ان ح -ي  60+44مسسكن
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ع Úال- -ب- -اردة ب- -ع- -ن- -اب- -ة م -ن
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ت -زوي -ده -م ب -ال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع -ي ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ،بسس-بب
اŸع-ان-اة ال-ت-ي ي-ت-ك-بدونها للحصسول على
قارورة الغاز ،خصسوصسا مع اقÎاب فصسل
الشستاء ،حيث ناشسدوا وا‹ عنابة جمال
ال- -دي- -ن ب -رÁي ال -ن -ظ -ر ‘ وضس -ع -ي -ت -ه -م
والتكفل بانشسغا’ت سسكان هذا ا◊ي.
عنابة :هدى بوعطيح
رفع سسكان  6٠+٤٤مسسكن بحي «البسسباسسة»
تظلمهم ‘ رسسالة موجهة إا ¤اŸسسؤوول األول
على ا÷هاز التنفيذي لولية عنابة ،مؤوكدين
ع-دم اسس-ت-ج-اب-ة السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة Ÿط-لبهم
اŸتمثل ‘ تزويدهم بالغاز الطبيعي ،على
غرار ا◊ي اÛاور لهم وا◊ديث اŸنشسأا،
حيث اسستفاد من هذه العملية ،بالرغم من أانه
ل يبعد عنهم إال بضسعة أامتار.
أاّكد سسكان  6٠+٤٤مسسكن أان ا◊ي مر على
إانشس- -ائ -ه أاك Ìم -ن  6سس -ن-وات ‘ إاط-ار ال-ب-ن-اء
ال -ري -ف -ي ،وأان م -ع-ان-ات-ه-م ت-ت-زاي-د خ-اصس-ة م-ع
اقÎاب فصس -ل الشس -ت -اء والÈودة ال-ت-ي ت-ت-ط-لب
اسستعمال أاك Ìللغاز ،بالرغم من أانه بجانب
هذا ا◊ي وعلى بعد حوا‹  ١٠أامتار توجد
قناة الغاز التي تزود حيا آاخر به عمارات

ح -دي -ث -ة ال -ب -ن -اء وال -نشس -أاة ،وه -و م -ا ج -ع -ل-ه-م
ي-تسس-اءل-ون ع-ن سس-بب ت-ه-م-يشس-ه-م وع-دم ت-ل-ب-ية
م -ط -ال -ب -ه -م ‘ ،ال-وقت ال-ذي يسس-ع-ى ب-رن-ام-ج
ا◊كومة إا ¤فك العزلة عن اŸناطق النائية،
والتأاكيد على ربطها بشسبكات الكهرباء والغاز.
وأاشسار السسكان إا ¤أانهم وجهوا عدة شسكاوى
ك -ت -اب -ي -ة وشس-ف-ه-ي-ة Ÿصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ،دون أان
يجدوا أاذانا صساغية ،وهو ما جعلهم يضسيقون
ذرع-ا م-ن ال-وضس-ع-ي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ونها
بسس -بب ع -دم ت -وف Òال -غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ◊ي-ه-م،
وت -ذم -ره-م م-ن دح-رج-ة ال-ق-واري-ر Ÿسس-اف-ات
طويلة ،غ Òآابه Úباÿطر اÙدق بهم بسسبب
ط- -ري- -ق- -ة ت- -وف Òال- -غ- -از لسس -ك -ان ه -ذا ا◊ي،
م -ؤوك -دي -ن ع -ل -ى أان ذلك ي -ح -دث أام-ام أان-ظ-ار
اŸسسؤوول Úدون أان يحركوا سساكنا للحد من
معاناتهم ،والتي تتزايد ح Úتكون هناك ندرة
‘ ق -ارورات غ -از ال -ب -وت -ان ،ال -ت-ي اسس-ت-ن-زفت
ج -ي -وب -ه -م بسس -بب غ Ó-ئ -ه -ا ،ح -يث يضس-ط-رون
لقتنائها مرغم Úعلى ذلك كونه ل حل آاخر
أامامهم.
وي -ن-اشس-د سس-ك-ان ح-ي  6٠+٤٤مسس-ك-ن وا‹
ال -ولي -ة ال -وق -وف ع -ل -ى م -ع -ان -ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة
وإانهائها ‘ أاقرب وقت ،وتزويدهم على غرار
بقية األحياء بالغاز الطبيعي ،من خÓل دفع
اŸصسالح اŸعنية للشسروع ‘ ربط حيهم بالغاز
الطبيعي.

اŸدرسسية والصسحية ،وغÒها من
اÙاور ،وال-ت-ي وع-د ب-دراسس-ت-ه-ا
والتكفل بها ‘ إاطار القانون.
وت - -ق - -رر ‘ إاط - -ار ال - -ت- -ك- -ف- -ل
ب -انشس-غ-الت اŸواط-ن Úا◊ي-وي-ة،
دراسس -ة وضس -ع -ي -ة ال -ت -زود ب-اŸي-اه
الصس - - -ا◊ة ل - - -لشس - - -رب و–دي - - -د
ال -ت -ذب-ذب-ات اŸسس-ج-ل-ة ب-األح-ي-اء
السس -ك -ن -ي -ة ال -ع -م -وم-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
صس- -ي- -غ- -ه -ا ،م -ع دراسس -ة وضس -ع -ي -ة
خ- -زان- -ات اŸي -اه وسس -رد أاسس -ب -اب
اإلن - -ق- -ط- -اع- -ات وال- -ت- -ذب- -ذب- -ات
واإلج- -راءات ال -واجب ات -خ -اذه -ا
للحد منها.
واسستمع الوا‹ اŸنتدب خÓل
خرجاته اŸيدانية التي تقوده ‘
ك- -ل م- -رة Ÿع- -اي -ن -ة م -دى ت -ق -دم
اŸشس -اري -ع ا›ÈŸة ،ا ¤ج-م-ي-ع
انشس - - - -غ- - - -الت اŸواط- - - -ن Úوا¤
ت -دخ Ó-ت ‡ث -ل -ي ÷ان األح -ي-اء
واÛت -م -ع اŸد ،Êح -يث أاسس-دى
م - -ن خ Ó- -ل - -ه - -ا ›م - -وع - -ة م- -ن
التعليمات الصسارمة ،واŸتمثلة ‘
احÎام اŸعاي Òالتقنية ‘ إا‚از
اŸشس - - -اري - - -ع ،رف - - -ع وتÒة إا‚از
األشس- - - - -غ- - - - -ال واحÎام اآلج - - - -ال
ال- -ت -ع -اق -دي -ة ال -ت -ك -ف -ل ب -ج -م -ي -ع
انشسغالت اŸواطن ÚاŸطروحة
خÓل هذه الزيارة.
من جهة أاخرى ،تواصسل ÷ان
اŸراقبة خرجاتها اŸيدانية ‘
إاط- -ار ﬁارب -ة وب -اء ك -ورون -ا م -ن
خÓل الوقوف على مدى تطبيق
اإلج- - - - - - - - -راءات الحÎازي - - - - - - - -ة
اŸنصس -وصش ع-ل-ي-ه-ا ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م-ة
ا◊ك- -وم- -ي -ة ،وأافضست اÿرج -ات
اŸيدانية ا ¤تعليق نشساط ١٢5
ﬁل Œاري ،نشساط  ٠5فضساءات
Œاري- -ة وغ -ل -ق سس -وق Úب -ل -دي،Ú
ويعود سسبب الغلق الفوري وتعليق
نشساط بعضش الفضساءات التجارية
ك- - -ان ن- - -ت - -ي - -ج - -ة ل - -ع - -دم احÎام
اإلج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة اŸف-روضس-ة
للحد من انتشسار وباء كورونا.

بهدف تنظيم الصسيد
التقليدي والدفع بعجلة التنمية

ح ـ ـ ـرفيـ ـو الصشيـ ـ ـد ببـ ـ ـ ـوسشفر
‘ وهران يطالبون Ãيناء صشغÒ

طالب حرفيو الصسيد القاطن Úبالبلدة
السس -اح -ل-ي-ة «ب-وسس-ف-ر» ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة عÚ
الÎك ،غربي وهران بإانشساء ميناء صسغÒ
ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،ال-ذي-ن ي-حÎفون
الصسيد أابا عن جد.
أاّك - -د ع - -دد م - -ن ا◊رف - -ي Úال - -ت - -اب- -عÚ
للمنطقة ،بأانّ بلدية بوسسفر معروفة بالصسيد
البحري وتضسم عددا معتÈا من القوارب
اŸهملة ،معّبرين عن آامالهم ‘ أان تكون
ه-ذه ال-ت-ج-ه-ي-زات خ-اصس-ة ب-الصس-ي-ادي-نÃ ،ا
يعود بالفائدة على هذه اŸنطقة التي تعاÊ
أاغ -لب أاح -ي -ائ -ه -ا ت -خ -ل -ف -ا ت -ن-م-وي-ا م-ت-ع-دد
األشسكال.
أاشسار ﬁدثونا إا ¤أاهمية تنظيم الصسيد
البحري والصسيادين ‘ إاطار قانو ،Êمن
خ Ó-ل إا‚از م -ي -ن -اء صس -ي-د صس-غ Òم-ه-ي-ك-ل
وم - -ن - -ظ - -م ،ي- -نشس- -ط ا◊رك- -ة ال- -ت- -ج- -اري- -ة
والقتصسادية للمنطقة ،كما يسساهم ‘ فتح
مناصسب الشسغل وتوف Òالظروف اÓŸئمة
بسسوق اŸنتجات البحرية.
وي -ج -ذب ق -ط -اع الصس -ي -د ال -ت-ق-ل-ي-دي ‘
وهران العديد من الشسباب العاطل Úعن
ال-ع-م-ل وي-ع-ت-م-د الصس-ي-ادين التقليدي Úعلى
زوارق ومراكب صسغÒة ،جعلت الكث Òمن
اıتصس Úيدعون ا÷هات اŸسسؤوولة إا¤
إاعادة تنظيم هذا اÛال وإادراجه ضسمن
اŸن -ظ -وم -ة الق-تصس-ادي-ة وسس-ي-اسس-ة ت-ط-وي-ر
مناطق الظل.
وقد أاكد عدد من الصسيادين اÎÙفÚ
ب-ال-ولي-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة الصس-ي-د ال-تقليدي ‘
م -واج -ه-ة ت-راج-ع الÌوة السس-م-ك-ي-ة وال-ف-ق-ر
والعزلة ،فيما أاكدوا باŸقابل على ضسرورة
تنظيم اŸهنة ◊ماية األسسماك الصسغÒة
واألن - -واع اŸه - -ددة ب- -الن- -ق- -راضش ،بسس- -بب
التغÒات اŸناخية والصسيد ا÷ائر.
براهمية مسسعودة
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بعد تسسجيل مشساريع جديدة اسستجابة ’نشسغا’ت سسكان مناطق الظل

رفع التجميد عن مششروع ازدواجية الطريق الوطني رقم Ã 4عسشكر

’شس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة،
أاع -ط -ى وزي -ر ا أ
ف- -اروق شس -ي -ع -ل -ي ،م -واف -ق -ت -ه اŸب -دئ -ي -ة
ل -تسس-ج-ي-ل و“وي-ل ع-دة مشس-اري-ع ك-انت
ﬁل انشسغال دائم لسسكان مناطق الظل،
وذات أاث- -ر إاي -ج -اب -ي ع -ل -ى –سس Úوضس -ع
شسبكة الطرقات Ãعسسكر ،حسسب ما أافاد
’شس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة ط-اه-ر
ب -ه م -دي -ر ا أ
نقاشش لـ «الشسعب».

معسسكر :أم أ Òÿــ سس
أاّك- -د ال- -ط -اه -ر ن -ق -اشش أان وزارة األشس -غ -ال
العمومية قد عملت على رفع التجميد عن
مشس -روع ازدواج -ي-ة ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م ،٤
اÛمد منذ سسنة  ،٢٠١5تاريخ العÓن عن
األزمة القتصسادية ،وسسيتم ا‚از هذا الطريق
الذي يعت Èشسريان ا◊ياة القتصسادية Ãدينة
سسيق والناحية الشسمالية للولية ،ذات اŸوقع
السسÎاتيجي الهام ،والتي تتوفر على قاعدة
اقتصسادية وصسناعية هامة قريبة من اŸوانئ
البحرية واŸوانئ ا÷افة ،اضسافة ا ¤ا◊ركة
التجارية الواسسعة النشساط على ﬁور الطريق
الوطني رقم .٤
” حسسب اŸسسؤوول ،اŸوافقة مبدئيا على
و ّ
تسسجيل عملية إا“ام إا‚از الشسطر الثالث من
مشس-روع ال-ط-ري-ق ال-ن-اف-ذ ل-ل-ط-ري-ق السسّيار من

تيزي ا ¤ا◊دود اإلقليمية لولية سسعيدة على
مسسافة  ٣٣كلم ،باعتبار ان جميع الÎتيبات
لسستكمال هذا اŸشسروع ا◊يوي بداية من
اجراءات نزع اŸلكية األراضسي اÿاصسة التي
يعبّرها الطريق قد “ت منذ سسنوات ،حيث
من شسأان اŸشسروع ان يسسهم ‘ فك الختناق
اŸروري الرهيب على ﬁور الطريق الوطني
رقم .6
و‘ شس -أان فك ال -ع -زل -ة ع -ن م-ن-اط-ق ال-ظ-ل
بÎاب ولي -ة م -عسس -ك -ر و–سس Úوضس -ع شس-ب-ك-ة
ط-رق-ات-ه-ا ال-ولئ-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،اع-ل-ن الطاهر
نقاشش ،عن ثمار الزيارة الوزارية التي نفذها
فاروق شسيعلي للولية ‘ السسبوع اŸاضسي،
م -ن -ه -ا تسس -ج -ي -ل مشس-روع صس-ي-ان-ة ورد اع-ت-ب-ار
للطريق الولئي رقم  ٩٧الرابط ما ب Úبلدية
نسسمط وسسيدي امبارك مرورا بدوار سسيدي
ع- -ل- -ي ب- -وك- -روشس -ة ،إاضس -اف -ة ا ¤صس -ي -ان -ة ورد
الع -ت -ب -ار ل-ل-ط-ري-ق ال-ولئ-ي رق-م  ٢6الرابط
ماب Úبلدية الشسرفة والطريق الوطني رقم 6
م- -رورا ب- -دوواي- -ر ال- -ع- -ن -ات -رة وسس -ي -دي ع -ل -ي
الشسريف ،وكذا صسيانة الطريق الولئي رقم ٩٨
ال -ذي ي -رب -ط ب-ل-دي-ة ال-ق-ع-دة ب-ولي-ة م-عسس-ك-ر
ب -ح -دود ولي -ة سس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش م-رورا ب-ع-دة
دواوير ،اسستجابة لنشسغالت طرحها مواطنÚ
على مسسامع الوزير.

اÛلسش الشسعبي البلدي با◊امة بخنشسلة:

منح تسشي ÒاÙطة ا◊موية حمام الصشا◊Ú
لوكالة التنمية السشياحية
ق - -ام اÛلسش الشس - -ع - -ب - -ي ال - -ب - -ل - -دي
ب -ا◊ام -ة (و’ي -ة خ-نشس-ل-ة) Ãن-ح ح-ق
تسس- -ي ÒاÙط- -ة ا◊م -وي -ة اŸع -دن -ي -ة
ح -م -ام الصس -ا◊ Úل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتنمية السسياحية ،حسسب ما اسستفيد
من اŸدير اÙلي للسسياحة والصسناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وال -ع -م -ل ال-ع-ائ-ل-ي زبÒ
بوكعباشش.
كشسف ذات اŸسسؤوول ‘ ،تصسريح لـ «وأاج»،
ب- -أان- -ه «” ال -تصس -دي -ق ع -ل -ى دف Îالشس -روط
اÿاصش باتفاقية التأاج ÒاŸتعلقة بتسسيÒ
اÙطة ا◊موية اŸعدنية حمام الصسا◊Ú
ب Úرئيسش اÛلسش الشسعبي البلدي للحامة،
السسعيد تاكواشست ،ومديرة الوكالة الوطنية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ية ،جازية أاوشسن ،بحضسور
رئ- -يسش دائ- -رة ا◊ام- -ة وإاط -ارات م -دي -ري -ة
السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ع-م-ل
ال-ع-ائ-ل-ي ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة وال-وك-ال-ة ال-وطنية،
ال -ت -ي سس -ت -ت -ك -ف -ل Ãه -م -ة تسس -ي ÒاÙط -ة
ا◊موية واŸرافق التابعة لها».
واسس -ت-ن-ادا ل-ب-وك-ع-ب-اشش ،سس-ت-ت-و ¤ال-وك-ال-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت-ن-م-ي-ة السس-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى ضس-وء
الت-ف-اق-ي-ة اÿاصس-ة بÎق-ي-ة وت-ه-يئة اŸرفق
السس-ي-اح-ي وال-ت-ي ” ت-وق-ي-ع-ه-ا م-ع اÛلسش
الشس -ع -ب -ي ال -ب-ل-دي ل-ل-ح-ام-ة ،م-ه-م-ة «تسس-يÒ
اÙط -ة ا◊م -وي -ة ح -م -ام الصس-ا◊Ÿ Úدة
خمسش سسنوات بدءا من تاريخ الفا— من
يناير من السسنة اŸقبلة .»٢٠٢١
كما سستكون ذات الهيئة اŸسسÒة للمرفق
ا◊موي ملزمة خÓل الثÓث أاشسهر اŸقبلة
ب -اسس -ت -ك-م-ال أاشس-غ-ال إاع-ادة ت-أاه-ي-ل وت-ه-ي-ئ-ة
لجنحة والغرف اŸتواجدة داخل اÙطة
اأ
لضسافة إا ¤وضسع خزان جديد
ا◊موية ،با إ
لعادة فتح
خاصش باŸياه الباردة –سسبا إ
اŸرفق ا◊موي العمومي ‘ وجه ا÷مهور
قريبا ،حسسب ذات اŸصسدر.
وأاضساف بأانه بناء على ذات التفاقية،
ال -ت -ي ج -رى ع -ل -ى إاث -ره -ا تسس -ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح

اŸركب Ÿسسؤوولة الهيئة اŸسسÒة ا÷ديدة،
ف-إان أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة ﬂت-ل-ف اŸراف-ق وك-ذا
مسساحات اللعب سستتواصسل تدريجيا خÓل
أاو ¤سس -ن -ت Úم -ن م -رح -ل -ة تسس -ي Òال -وك -ال -ة
الوطنية للتنمية السسياحية للمرفق ا◊موي
اŸعد Êحمام الصسا◊.Ú
وخلصش بوكعباشش إا ¤التأاكيد بأان الهدف
من إابرام اتفاقية تسسي ÒاŸرفق ا◊موي
اŸع -د Êح -م -ام الصس -ا◊ Úال-واق-ع ب-إاق-ل-ي-م
بلدية ا◊امة مع الوكالة الوطنية للتنمية
السسياحية ،التي تشسرف على تسسي ÒاÙطة
ا◊م- -وي -ة ح -م -ام دب -اغ ب -ولي -ة ق -اŸة ،ه -و
السس - - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن خÈة ذات اŸؤوسسسس- - -ة
العمومية ذات الطابع القتصسادي والتجاري
من أاجل عصسرنة اÙطة ا◊موية والعمل
على جعلها قبلة للسسياح من ﬂتلف وليات
لجنبية.
الوطن وحتى الدول ا أ
وي-ع-ت Èح-م-ام الصس-ا◊ Úال-واق-ع ب-ب-ل-دي-ة
ا◊ام -ة ولي -ة خ -نشس -ل -ة صس -رح -ا سس -ي -اح -ي -ا
وم -رك-زا ل-ل-راح-ة والسس-ت-ج-م-ام ” تشس-ي-ي-ده
خ Ó-ل ال -ع -ه -د ال -روم -ا Êلسس-ت-غÓ-ل اŸي-اه
ا÷وفية ا◊ارة ويتكون من مسسبح Úعلى
لول مسستطيل طوله  ١٤مÎ
الهواء الطلق ا أ
وعرضسه  ١٠أامتار والثا Êدائري قطره 5
أامتار وعشسرات غرف السستحمام التي يتم
اسستغÓلها من طرف زوار اÙطة ا◊موية
لشسارة إاليه.
اŸعدنية ،حسسب ما “ت ا إ
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان اŸؤوسسسس -ة ا÷ه -وي -ة
لوراسش سسابقا»
ل-ل-ه-ن-دسس-ة ال-ري-ف-ي-ة «صس-فا ا أ
تولت ‘ الفÎة اŸمتدة ب١ Úمارسش ٢٠١٩
و ٢٩فÈاي- -ر  ٢٠٢٠م -ه-م-ة تسس-ي ÒاŸرف-ق
ا◊موي حمام الصسا◊ ،Úقبل أان يتم غلقه
‘ وج -ه ال -زوار م -ؤوق -ت-ا ب-ت-اري-خ  ١5مارسش
اŸنصس-رم ب-ت-وصس-ي-ة م-ن وا‹ خ-نشس-ل-ة ،ع-ل-ي
بوزيدي ،وقرار من رئيسش اÛلسش الشسعبي
البلدي با◊امة توخيا من انتشسار فÒوسش
كورونا «كوفيد .»١٩

ألسسبت  17أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  29صسفر  1٤٤2هـ
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ريبورتاج :فضصيلة بودريشس
فتحي بوخرصس
ياسصم Úلعلى بوعلي
عماد الدين تÈمسصÚ
رياضس عزوز
أاسصماء مرابط
ألبشسري
شسرع ‘ أسستغلل جهاز «أشس.بي.سسي» ألذي بإارأدة وموهبة وذكاء ألشسباب أ÷زأئري ،ل أآل‹ ،م-ن أسس-ت-ح-دأث م-ؤوسسسس-ة ن-اشس-ئ-ة ت-ب-تكر
من أول مركز للذكاء ألصسطناعي با÷زأئر أŸؤوه- -ل ،ب- -الرت- -ك -از ع -ل -ى
ينشسأا على مسستوى ﬂابر جامعة سسكيكدة ،بدأ قاعدة بيانات تعالج عن طريق خوأرزميات ،كان متوفرأ با÷امعة ،وأعÎفت بأانها كانت يتجاوز عمر أحمد  ٣٤ربيعا ،لكنه “كن من أ◊لول ألتكنولوجية .وبهدف أ◊د من خسسائر
أ◊لم منذ أشسهر قليلة صسغÒأ ،وينتظر منه أن إليجاد حلول أسستباقية تسسمح لصساحب ألقرأرﬁ ،ظ -وظ -ة ب -السس -ت-ف-ادة م-ن أل-ت-ك-وي-ن ‘ أول أسس -ت -ح -دأث م -ؤوسسسس -ة Ãع -اي Òدول -ي-ةŒ ،ع-ل أŸسستثمرين ‘ ›ال تربية ألدوأجن ،أخÎع
يتمّدد أفقيا لتسستنسسخ منه ألتجارب وتعّمم سس -وأء ك -ان وزي -رأ أو م-دي-ر م-ؤوسسسس-ة ،ب-ات-خ-اذ م- -رك- -ز ل- -ل- -ذك- -اء ألصس- -ط- -ن- -اع- -ي ب- -ا÷زأئ -ر أŸؤوسسسسات ألنشسطة ‘ ألقطاع Úألصسناعي آألة جديدة ،تعت Èأألو ¤من نوعها ،تقيسس
«سسكيلب» .ياسسم Úأبتكرت خلل ألتكوين ،وأل -ن -ف-ط-ي ل تسس-ت-ورد أي ح-ل-ول ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أ◊رأرة و–دد أألمرأضس ألتي Áكن أن تفتك
أÈÿة ع -ل -ى أألسس -ت -اذة وأل -ط -ل -ب -ة وخ -ري-ج-ي قرأر صسائب ‘ ألوقت أŸناسسب.
مشس-روع-ا ي-ق-ل-ل م-ن ت-ل-وث أل-ه-وأء ب-اسس-ت-ع-م-ال بالعملة ألصسعبة ،يشسغل ما ب 20 Úمهندسسا بالدوأجن قبل أنتشسارها .قال إأنه يتأاهب بعد
أ÷امعات لتكوين عدد أك Èمن ألطلبة عÈ
إاخماد النÒان
ت-ق-ن-ي-ات أل-ذك-اء ألصس-ط-ن-اع-ي ،وت-رى أن-ه جد وخ - -بÒأ وإأ ¤ج - -انب ألسس - -ت- -ع- -ان- -ة ب- -ع- -دي- -د صسناعتها لتصسديرها للسسوق ألعاŸية .وذكر ‘
ة
ﬂتلف جامعات ألوطن ،من منطلق قناع
“ك- -ن ألشس- -اب ع- -م- -اد أل- -دي- -ن تÈمسس Úم- -ن
م -ه -م Ÿدي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،م-ن أج-ل أم-تصس-اصس أŸسس -تشس -اري -ن ،وم -ن م -ن -ط -ل -ق أن ألشس -رك -ات سسياق متصسل ،أن ألعمل مكثف للوصسول أإ¤
‘
أنه ل مفاتيح سسحرية من دون ألتوأجد
بسسكرة ،أ◊اصسل على ليسسانسس ‘ أإلعلم
ت -ل -وث أŸدي -ن -ة ،ب -ف -ع -ل أ◊رك -ة ألصس -ن -اع -ي-ة أألجنبية تسستفيد من ذكاء خريجي أ÷امعات أ◊ل-ول ألب-ت-ك-اري-ة ،ح-يث ي-ت-م أل-ت-وصس-ل إأل-يها
قلب ألثورة ألصسناعية ألرأبعة.
أآل‹ وأسس- -ت -ف -اد م -ن أل -ت -ك -وي -ن ،م -ن أب -ت -ك -ار
أل-نشس-ط-ة ،وت-ت-ط-ل-ع ل-ت-قد Ëمشسروعها Ûمع ثم تبيع ذلك بأاسسعار خيالية ،وعقب Œربة ◊ل أŸشساكل ألتي يعا Êمنها أحد ألزبائن،
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أŸغامرة ألعلمية أ÷ريئة أن
مشسروع‡ Úيزين خطف من خلل أŸشسروع
سس-ون-ط-رأك وت-ع-ت-ق-د أن أل-ذك-اء ألصس-ط-ن-اعي عمل قضساها ‘ شسركة «جÔأل إألكÎيك» ،بدأ وح -ال -ي -ا ي -ت -ق -دم-ون ب-خ-ط-ة ع-م-ل ‘ أÛال
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من طلبة ألدكتورأه وأسساتذة
أألول ج -ائ -زة «ه -اك أ÷زأئ -ر» أل -ت-ي ن-ظ-م-ه-ا
ب -إام -ك -ان -ه أن يسس -رع م -ن وتÒة أل-رق-م-ن-ة .و ⁄أل- -ت- -ح- -دي ‘ ع- -ام  ،2015ب -ت -أاسس-يسس شس-رك-ت-ه أ◊رأري ،وب -ال -ت -ح-دي-د ح-ول فÒوسس»ك-ورون-ا
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أألصس -اب -ع ،ف -ن -م -ا أŸشس -روع
م- -ن- -ت- -دى رؤوسس -اء أŸؤوسسسس -ات ع ÈألنÎن -يت
تخف ياسسم Úأن أك Èمشسكلة توأجه ألباحث أل- -ن -اشس -ئ -ة «صس -ارل أرت -اك إأي.أن.ت -ي» ،أل -ت -ي أل -دوأج -ن» سس -ري -ع ألن -تشس -ار ب -ن -فسس سس -رع -ة
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بتأاط Òمن علماء جزأئريÚ
خ -لل فÎة أ◊ج -ر ألصس -ح -ي ،وأسس -ت -ف -اد م-ن
تتمثل ‘ شسح ألبيانات.
تسس-ت-ع-م-ل أل-ذك-اء ألصس-ط-ن-اع-ي ح-يث تسستع Úأإلنسسان ،ألن أŸسستثمر مهدد بتكبد خسسارة
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‘ نهضسة ألدول أŸتقدم
ّ
“ويله ليجسسد على أرضس ألوأقع من خلل
وأثنت على أألسستاذ مرأد بوعاشس بأامريكا ،ب-ال-رق-م-ن-ة ،وت-ط-رح م-ن-تجات مبتكرة تضساهي كبÒة.
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كثÒأ عندما عرضست علي
أسس-ت-ح-دأث م-ؤوسسسس-ة ن-اشس-ئ-ة .ي-ت-علق أŸشسروع
وم -رأد سس -ن -وسس-ي م-ن ب-اريسس ،ب-ع-د أن رب-ط-وأ ن- -ظÒت- -ه- -ا ‘ أألسس- -وأق أل- -ع -اŸي -ة ‘ ›ا‹ ويجتهد فتحي رفقة فريق عمل مشسكل من
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أıي -م -ات أل -ع -ل -م -ي -ة وو
أألول ب- -اب- -ت -ك -ار «ك -امÒأ ع -م -وم -ي -ة» تسس -م -ح
ثلثة من ألطلبة ألباحث ‘ Úبلوغ سسقف عال
ألتصسال مع شسركة «أنتل» أألمريكية ،وخلل ألصسناعة وألبÎول.
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ألوأعدة لسستبدأل كل م
بالتعرف على كل من ل يرتدي كمامة من
سس -ت -ة أشس -ه -ر ق -دم أألسس -ت-اذ ب-وع-اشس ل-ل-ط-ل-ب-ة وحول نشساط هذه ألشسركة قال صساحبها بن من ألنجاعة ،وأشسار إأ ¤تصسديرهم حلول «أ‘
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أŸارين ع Èألطريق ،وتطبيق هاتفي يسسمح
برنا›ا يقوم بتدريسسه ‘ جامعة أمريكية جلول« :مؤوسسسستنا تعكف على تطوير ألبحوث دوك» ألتي تعد حلول عاŸية ،أي إأذأ أطلقت
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ب -ع -ي -دة ع-ن أإلخ-ف-اق ت-
ب - -ت - -ق - -ف - -ي آأث - -ار شس - -خصس ح - -ام- -ل ل- -فÒوسس
وألتابع ل ـ»أنتل أكادÁي» أي ‘ فيفري  ،2020وكذأ طرح منتجات تكنولوجية من أجل “ويل تنتشسر ‘ ألعا ⁄كله ،ألن ألبحث على مسستوأه
.
ل
أ÷زأئري Úنحو أألفضس
«كوفيد »19.وكل من ألتقى به على بعد مسسافة
وب -اإلضس -اف -ة إأ ¤مسس -اع -دة أسس -ات-ذة وم-ه-ن-ي Úب -ح-وث-ن-ا م-ث-ل أألن-ظ-م-ة أŸع-ل-وم-ات-ي-ة ل-تسس-ي Òق -ل-ي-ل ج-دأ ،وألب-ت-ك-ار أ÷دي-د أل-ذي ي-ح-م-ل-ه
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ج- -زأئ- -ري Úب -اÿارج ،ب -ع -د ك -ل درسس ت -ط -رح أŸؤوسسسس-ات وأل-ب-ي-زنسس أل-ذك-ي» .وع-ل-ى سس-بيل يتمثل ‘ آألة صسغÒة تشسخصس أŸرضس لدى
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وب-ال-ط-ل-ب-ة وب-اŸشس-اري-
ويتمثل ألبتكار ألثا ‘ Êطائرة من دون طيار
للطلبة مشساكل ويحاولون إأيجاد حلول لها ،أي أŸث -ال ،ي -وف -رون ل -ك -ل م -ؤوسسسس-ة ح-ازت ع-ل-ى ألدوأجن قبل وقت أنتشسار أŸرضس ،حتى يكون
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على Œربتي مؤوسسسس
ﬂصسصسة إلخماد نÒأن ألغابات ،وعمل ‘
تلقوأ دروسس نظرية و“ارين تطبيقية وتدربوأ شسهادة «إأيزو» نظاما متكامل يحÎم معاي Òأ◊ل فعال ،ينتظر فقط أن يجرب Ÿدة سستة
ا
ه
ج
ا
م
د
ن
أ
ل
س
ض
ف
ب
ت
ز
ف
ق
،
لشسباب يشسع بالطموح
هذأ أŸشسروع رفقة زميل Úله.
على إأيجاد أ◊لول.
أإلن -ت -اج وأ÷ودة وأŸب -ي -ع -ات وأŸوأد أألول-ي-ة أشسهر با÷زأئر ثم يصسدر للخارج.
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‘ أل -رق -م -ن -ة إأ ¤أب -
أŸثŒ ‘ Òربة عماد ألدين ،أنه مولع بكل ما
وفوق ذلك ،أوضسح فتحي أنهم على مسستوى
بفضسل ألذكاء ألصسطناعي.
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قصصة ‚اح
هو رقمي ،ويقضسي معظم وقته ‘ ألبحث
م -ؤوسسسس -ت -ه -م ألفÎأضس -ي -ة ،ي -ن -ظ -م-ون دورأت
تصصدير ا◊لول
مضساهيا للÌوأت ألباطنية ،على أعتبار أنه من وألتوأصسل عن بعد مع مرأكز بحث وجامعات قصسة ‚اح أحمد بن جلول ،تخطف أإلعجاب
وتسستوقفك لتتمعن تارة وتارة أخرى لتفتخر “كن فتحي بوخرصس ،مهندسس ‘ أإلعلم ت -ك -وي -ن -ي -ة ول-ق-اءأت وﬁاضس-رأت م-ع ب-اح-ثÚ
ي- - -رسس- - -م م- - -ع- - -ا ⁄وج - -ه أ÷زأئ - -ر أ÷دي - -دة ﬂتصس -ة ‘ أل-رق-م-ن-ة وأل-ذك-اء ألصس-ط-ن-اع-ي،
وع- -ل- -م- -اء ج- -زأئ -ري Úب -اŸه -ج -ر وخÈأء م -ن
أŸت-لح-م-ة أج-ت-م-اع-ي-ا وأŸتناسسقة أقتصساديا يشسارك ‘ ألتظاهرأت ألعلمية ع ÈألنÎنيت،
شس -رك -ت -ي ج -وج -ل وأم-ازون ،وم-ؤوخ-رأ ن-ظ-م-وأ
وأŸتطورة رقميا ،وباŸوأزأة مع ذلك تتكامل وي-ب-حث ع-ن أألف-ك-ار أ÷دي-دة ل-تسس-ه-ي-ل ح-ياة
ﬁاضسرة أفÎأضسية عن «ألسسوحة أ◊سسابية»
هذه أ÷هود مع تأالق مدرسسة ‰وذجية خاصسة أ÷زأئري ،Úبحسسب تأاكيده.
وأألسسبوع أŸقبل سسيكون موضسوع أÙاضسرة
رأئدة ‘ منطقة شسمال إأفريقيا ،تعلم أألطفال
“ويل «مياهي»
«آأخ -ر أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أŸب-ت-ك-رة» ،م-ن خ-لل
ألذكاء ألصسطناعي و»ألربوت» ودفعتهم نحو
أألمام فخطفوأ أ÷وأئز ألعاŸية ،وهذأ من «م -ي -اه -ي» ،ف -ك-رة Ÿشس-روع م-ؤوسسسس-ة ن-اشس-ئ-ة،
مهرجان أŸطورين.
شس -أان -ه أن ي -ق -وي م -ن أŸؤوشس -رأت أإلي -ج -اب -ي-ة أبتكرتها طالبة متخرجة حديثا من تخصسصس
م- -اسس ‘ Îأإلع- -لم أآل‹ وع- -ل -وم أل -ب -ي -ان -ات
للتموقع أ÷دي ‘ ألثورة ألصسناعية ألرأبعة.
البنى التحتية
وتكنولوجيا وتقنيات ألوأب ،يرتكز على ألذكاء
حلول للمسصÒ
ي- -رى أل- -دك- -ت- -ور ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ريشس ،خ -بÒ
ب - -ال - -ك - -ث Òم - -ن أ÷دي - -ة وألصس - -رأم- -ة –دث ألصسطناعي.
أق -تصس -ادي ،أن أل -ذك -اء ألصس -ط -ن -اع -يÁ ،ث -ل
ألÈوفسسور حدأد عميد جامعة سسكيكدة ،عن أسسماء مرأبط ،شسابة من ولية سسطيف⁄ ،
مرحلة حاسسمة ‘ ألتطور ألتكنولوجي وألثورة
–دي -ات وره -ان-ات م-ي-لد أول م-رك-ز ل-ل-ذك-اء يقتصسر “ّيزها على تفوقها ألدرأسسي بل لديها
ألتكنولوجية ألرأبعة ،حيث يعتمد بشسكل كبÒ
ألصسطناعي على مسستوى هذه أ÷امعة ،ع Èأفكار ذكية لفتت نظر أسساتذتها ‘ أ÷امعة
على ألسستعمال أŸتقدم للتكنولوجيا أ◊ديثة
تكوين فريق من طلبة دكتورأه وأسساتذة تكونوأ وأÙيط Úبها ،و–مل أليوم مشسروعا جديدأ
وأل- -رق -م -ن -ة وأ◊وأسس -يب ،وف -وق ذلك شس -دي -د
على أسساسسيات ألذكاء بوأسسطة أل›Èيات ‘ ل -ه أث -ر إأي -ج -اب -ي ع -ل -ى أل -ق -ط -اع Úألصس -ح -ي
ألرت -ب -اط ب -ت-ط-ور أل-ث-ورة أل-رق-م-ي-ة وأق-تصس-اد
›ال ألصس -ح-ة وأل-ب-ي-ئ-ة وأل-كشس-ف أŸب-ك-ر ع-ن وألفلحي ،حيث Áكنها على ضسوء ألبيانات
أŸعرفة وألنÎنيت .وبهدف –قيق ألتحول
ألسسرطان ،وينتظر أن يوفر حلول تكنولوجية وأŸعطيات أن –دد إأذأ كانت أŸياه صسا◊ة
لثÓثي عطوي ﬁمد واصصفÒان نز Ëوعبد السصميع يونسس
ألرقمي ،ينبغي ،بحسسب تأاكيد أÿب ،Òتوفر
دقيقة ل تقبل أÿطأا ،للعديد من ألتحديات للسسقي أو ألشسرب أي قبل دخولها للمخ ،Èمن
لطفال من  6إأ 17 ¤عاما مبادئ ألرياضسيات
تعت Èأول مدرسسة ‘ شسمال إأفريقيا تلقن ل أ
ب -عضس أŸت -ط -ل -ب-ات أل-رق-م-ي-ة وأألسس-اسس-ي-ة أي
ألق-تصس-ادي-ة وألصس-ح-ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ،وف-وق خلل –ديد نوعية ألبكتÒيا ألتي تتحلل ‘
وأسساسسيات ألربوت وكل ما يتعلق باإلعلم أآل‹ ،تسستقبل عشسرأت أألطفال ألشسغوف Úبعا⁄
ألبنية ألتحتية ألرقمية ،ومن ثم إأيجاد بيئة
ذلك سسيعطي ألضسوء أألخضسر إلنشساء نسسيج أŸاء ،وبالتا‹ –ديد نوع أÙلول للقضساء
ألتكنولوجيا أŸتطور وأŸنبهرين بآاخر ما أخÎعه أإلنسسان ‘ ألذكاء ألصسطناعي“ ،كنت
ح -اضس -ن -ة ل -ه -ذأ أل -ت -ط -ور أل -رق -م -ي وأل -ت-ط-ور
عليها فقط بوأسسطة ألذكاء ألصسطناعي.
مكثف من أŸؤوسسسسات ألناشسئة.
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ألتكنولوجي‡ ،ا يسستحدث ألوظائف ‘ وقت
ح
م
س
س
سس- -رد ألÈوفسس- -ور ح- -دأد خ- -ط -وأت أل -ب -دأي -ة و‘ م-ذك-رة ت-خ-رج-ه-ا أب-ت-ك-رت م-وق-عا ي
على ألصسعيد ألعاŸي ،وصسل ألعدد بعد أ◊جر ألصسحي إأ 200 ¤تلميذ .أطفال يحÎقون
نوأجه فيه –دي ألتكوين ألبشسري.
موضسحا...« :جاءت ألنطلقة مع تنظيم أول بتدقيق تشسخيصس أألطباء فيما بينهم من دون
لتطوير قدرأتهم ول يدخرون جهدأ لتفج Òطاقتهم ليعÈوأ بوأبة أŸسستقبل بثقة و‚اح.
ﬂي -م ل -ت -دريب أل -ط -ل -ب -ة ‘ م -ن -تصس -ف شس-ه-ر ع -ن -اء أل -ت -ن -ق-ل أو نسس-خ وإأرسس-ال أل-وث-ائ-ق عÈ
أسسسس هذه أŸدرسسة ألشساب رياضس عزوز ‘ ،إأطار ألوكالة ألوطنية لدعم وتشسغيل ألشسباب
ا◊د من الفسصاد
ديسس- -م ،2019 Èح -يث أشس -رف ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة ألÈيد أللكÎو.Ê
«أونسساج» عام  ،2018وبعد مسسار حافل بالتتويج أنطلق ألشساب أŸوهوب ‘ رهان كب،Ò
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ألتأاط Òنخبة من ألعلماء أ÷زأئري ÚأŸقيم Úوت -ت -ط-ل-ع سس-فÒة
يسستمد قوته من تأالقه عاŸيا ،حيث –صسل رياضس عزوز على أعلى وسسام ‘ أل–اد
يعتقد ألدكتور نبيل جمعة ،خب Òأقتصسادي،
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بالوليات أŸتحدة أألمريكية وفرنسسا ،وعلى ألرأهن ،إلنشساء
ألعاŸي لربوت ألشسباب بكوريا أ÷نوبية ،و‘ رصسيده أيضسا أعلى وسسام ‘ أل–اد ألعاŸي
أن ألعبور إأ ¤ألرقمنة أصسبح أك Ìمن أي وقت
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إأثر ذلك زأروأ جامعة سسكيكدة ،و” تعزيز «مياهي» ألذي
لربوت ألشسباب بتيلندأ.
آأخر حتمية ل مفر منها ،بل وشسرطا أسساسسيا
أ÷امعة بوحدة للحسساب أŸكثف ،ألذي يعد تعرضس شسقيقها للتسسمم بعد شسربه Ÿياه بئر،
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للقفز إأ ¤مسسار ألدول ألناشسئة وأŸتطورة،
أل-ع-م-وم أل-ف-ق-ري Ÿرك-ز أل-ذك-اء ألصسطناعي ،كان يفÎضس أن تكون عذبة .وما ينقصس هذه
أللغات ولغات أل›Èة وتسساعد أŸبدع Úمنهم على ألخÎأع وأقتحام عا ⁄ألربوت مبكرأ
وم-ق-ت-ن-ع أن-ه ب-إام-ك-ان أل-ذك-اء ألصس-ط-ناعي أن
ف -رأت أ◊اضس -ن -ة أل-ن-ور ،وع-ك-ف ع-ل-ى درأسس-ة أŸبتكرة ألتمويل لÒى حلمها أو مشسروعها
وم -ن أب -وأب وأسس -ع -ة .وج -اء أل -ه -دف م-ن إأنشس-ائ-ه-ا ،ل-تسس-ه-ي-ل وت-ف-ع-ي-ل أل-وصس-ول إأ ¤أل-ع-ل-وم
ي -ع -م-م أل-رق-م-ن-ة وي-ع-م-ق م-ن أن-تشس-ار أق-تصس-اد
ر
أŸعلومة ألقتصسادية ،و‘ نفسس أŸقام يتم ألنور ،وجدناها –Îق بجد وتسسهر ليل نها
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وأل-ه-ن-دسس-ة وأل-ري-اضس-ي-ات ل-ت-لم-ي-ذ أل-ط-ف-ول-ة أŸبكرة وأŸدأرسس ألبتدأئية
أŸعرفة ألذي تتطلع إأليه أ÷زأئر أ÷ديدة ‘
إأدرأج ك -ل م -ا ه -و إأب -دأع وأب -ت -ك-ار م-ع أل-ب-حث Ãسساعدة زميل Úلتطويره أك .Ìمرأبط أسسماء
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أŸرحلة أŸقبلة .لذأ من خلل هذأ ألذكاء
ضس - -م - -ن مشس - -روع شس - -رأك - -ة م - -ع أŸؤوسسسس - -ات ل تقتنع باŸسستحيل إأذأ تعلق أألمر بالبحث
وتسسهر أŸؤوسسسسة على تعليم أŸهارأت ‘ ›ال ألتكنولوجيا وألرياضسيات وألعلوم ،وﬂتلف
يتسسنى ألتسسي Òألوتوماتيكي وتختفي ألعديد
ألق -تصس -ادي -ة ،وي -ت-م أل-نشس-اط وف-ق أت-ف-اق-ي-ات وألخÎأع و–دثت عن ذلك بثقةÁ« :كننا
ألنشساطات ألتي تلقن ومتاحة ‘ ألعا .⁄علما أنها أŸدرسسة أألو ¤من نوعها ‘ شسمال
م - -ن أŸشس - -اك - -ل ،ف- -ي- -م- -ك- -ن تسس- -ي ÒأŸوأن- -ئ
شسرأكة ،و–قق هذأ أ◊لم بفضسل –د رفعه ألسستغناء عن أسستÒأد ألتكنولوجيا ،ألن ألذكاء
لطفال أŸسسجل ÚباŸركز باŸشساركة ‘ ﬂيمات ومسسابقات وطنية
إأفريقيا وتسسمح ل أ
ّ
وأسس -ت -ح -دأث شس -ب-اب-يك آأن-ي-ة ج-ب-ائ-ي-ة وب-ن-ك-ي-ة
›موعة من ألشسباب خضسعوأ لتكوين مكثف ليسس مقتصسرأ على أوروبا أو ألعا ⁄أŸتقدم
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وألتسسي Òيكون دقيقا وشسفافا ،فتقلصس ألكلفة
وحده ...و‘ أ÷زأئر كمهندسس ‘ Úأإلعلم
وعا‹ أ÷ودة.»...
وقف رياضس عزوز ،مدير أŸدرسسة ،ألتي تتوأجد بولية سسطيف ،على أل‚ازأت ألتي
و“تصس ألبطالة بعد توجيه ألشسباب وتدريبه
وأفاد عميد جامعة سسكيكدة ،أن هؤولء ألطلبة أآل‹ ،ن - -وأكب ﬂت - -ل - -ف مسس - -ت- -ج- -دأت آأخ- -ر
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على أسستعمال وتتبع أآللة ،وهذأ ما يسسفر عن
ي-ق-وم-ون ب-التصس-ال م-ع ق-اع-دة أل-ب-ي-ان-ات ومع ألتطورأت ولدينا ألطاقات ألبشسرية أŸميزة
نز Ëوعبد ألسسميع يونسس ‘ أŸسسابقة ألعاŸية بديجون بكوريا أ÷نوبية ،ألتي نظمت
أختفاء أÙسسوبية وألرشسوة وألفسساد ،فيصسبح
ألشسركاء ،مثل وزأرة ألصسحة وألدأخلية للعمل وألنادرة»..
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ألذكاء وسسيلة ناجعة لتعميم وتعميق ألرقمنة،
شصح البيانات
على مشساريع فعلية ،بهدف توف Òحلول على
وكشسف أن ألهدف أ÷وهري من تكوين أألطفال مرة كل أسسبوع ،جاء إلنشساء جيل مهتم
ويتجسسد أسستحدأث قيادأت ذأتية ‘ ألرقمنة،
ضس-وئ-ه-ا ت-ت-خ-ذ أل-ق-رأرأت ألصس-ائبة للمسسÒين ،م- -ن أل -ط -ل -ب -ة أل -ذي -ن أسسسس -وأ م -رك -ز أل -ذك -اء
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ت- -ق- -دم ح- -ل- -ول رق- -م- -ي- -ة م- -ن خ- -لل أل -ذك -اء
وم- -ن أŸق- -رر ،ب- -حسسب ت- -ق -دي -ر ألÈوفسس -ور ،ألصسطناعي وأسستفادوأ من تكوين ألباحثÚ
يذكر ،أن رياضس عزوز متحصسل على شسهادة مهندسس من طرف أل–اد ألعاŸي لربوت
ألصسطناعي ‘ ظل غياب حلول أخرى تقفز
توسسيع ألنشساط لتكوين أفوأج أخرى من ألطلبة أ÷زأئري ÚباŸهجر ،ياسسم Úلعلى بوعلي،
.
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با÷زأئر إأ ¤بر أألمان.
ألباحث ‘ Úأل›Èيات ،لضسمان وفرة ألعنصسر مهندسسة ‘ أإلعلم أآل‹ ،حيث ذكرت أنه

أاول مدرسصة ‰وذجيـة بشصمـ ـ ـال إافريقيا تؤوطر جي Óذكيـ ـ ـ ـا
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لداء اŸميّز لـ «اÿضضر» أامام نيجÒيا واŸكسضيك
بعد ا أ

بلمـــــــــاضصي يـــواصصل كتابـــــــة التـــاريـــــــخ بنتـــــــــــائج بـــــــــــاهرة
بالكالتشصيو شصهر جويلية ،و‘ منافسصة اليوروبا ليغ ،هو ما
سصيعود بالفائدة على كتيبة بلماضصي التي تنتظرها مباريات
مهمة لبلوغ أاهداف اŸنتخب.

اخ -ت -ت -م ت-ربصس اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري
لكرة القدم بالعÓمة الكاملة ،بعدما “ّكن اÿضضر من مواصضلة
ليجابية بالفوز على نيجÒيا ،و–قيق تعادل بطعم
سضلسضلة النتائج ا إ
الهزÁة بهدفŸ Úثلهما ضضد منتخب مكسضيكي قوي ،عجز عن فرضس منطقه
أامام رفقاء الدينامو إاسضماعيل بن ناصضر الذين حاربوا فوق اŸيدان ،خصضوصضا
بعد خروج الدبابة عدلن قديورة بالبطاقة ا◊مراء منذ (د )53تاركا
اŸنتخب دون مدافع متقدم ،اŸنصضب الهام ‘ النهج التكتيكي
للناخب الوطني جمال بلماضضي.

حÁÓية يلهب اŸنافسصة ‘ الرواق ا’أÁن
مصصائب قوم عند قوم فوائد ،اŸثل الذي ينطبق
على خريج نادي مولودية وهران رضصا حÁÓية ،الذي
بعدما اأسصعفه ا◊ظ ‘ تربصص نوفم 2019 Èبالتواجد
مع اÿضصر نظرا لغياب زفان الذي كان يتواجد دون
فريق ‘ تلك الفÎة ،وعودته ‘ تربصص اأكتوبر بسصبب
اإصصابة عطال ،وجد نفسصه اأسصاسصيا ‘ لقائي نيجÒيا
واŸكسصيك ،و“ّكن من اأخذ فرصصته كاملة بعد اإصصابة
زفان ‘ اليوم الثا Êمن الÎبصص ،اأين “ّكن من اإقناع
ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ب-اإم-ك-ان-ي-ات-ه واأن-ذر م-نافسصيه باأحقية
اللعب اأسصاسصيا ،خصصوصصا بعدما –رر كليا ‘ لقاء
اŸكسصيك ،وقّلل من خطورة الظه Òوا÷ناح الأيسصرين
للمكسصيك خيسصوسص غالردو ورودولفو بيزارو ،اللذان
 ⁄يتمكنا من صصنع الفارق والتغلب عليه ،بعدما كبّل
ال -رواق الأÁن ط -ي -ل -ة اأط -وار اŸب -اراة ،وه -و م -ا م ّ-ك-ن
بلماضصي من ضصمان ثÓث لعب Úمن اŸسصتوى العا‹
‘ الرواق الأÁن.

ﬁمد فوزي بقاصس
حطّم رفقاء الهداف بغداد بو‚اح ،سصهرة الثÓثاء ،رقما
قياسصيا جديدا ‘ تاريخ اŸنتخب الوطني ا÷زائري ،حÚ
“كنوا من –قيق تعادل ضصد منتخب اŸكسصيك ،رافعÚ
رصصيدهم إا 20 ¤مباراة دون هزÁة ،تعادل جاء وسصط األ⁄
والصص-ع-وب-ة ب-ع-دم-ا خ-اضص أاشص-ب-ال م-ه-ن-دسص ال-تتويج القاري
اللقاء منقوصص Úمن خدمات عدلن قديورة طيلة  40دقيقة
كاملة خÓل اŸرحلة الثانية ‘ ،الوقت الذي كان يسصيطر
فيه اŸنتخب على أاطوار اŸباراة ،وكان يضصغط بقوة من
أاج -ل إاضص -اف -ة أاه -داف أاخ -رى ،م-ث-ل-م-ا عّ-ودن-ا ع-ل-ي-ه رف-ق-اء
ا◊ارسص رايسص الوهاب مبو◊ي ‘ خرجاتهم السصابقة.
العائد ألطوار اŸباراة يتأاكد من أان اÿضصر أادوا لقاء
قويا ،خصصوصصا بالرجوع إا ¤إاحصصائياته ،حيث سصيطر رفقاء
اÙارب ف -غ -و‹ ع -ل -ى غ -ال -ب -ي -ة أاط-وار ال-ل-ق-اء ،ل-ك-ن وم-ع
تراخيهم قلي Óمع نهاية اŸرحلة األو ¤تلّقوا هدفا ‘ (د
 ،)43ل -ك -ن سص -رع -ان م-ا ظ-ه-رت شص-خصص-ي-ة ال-ب-ط-ل ال-ذي رد
جل هدفا
دقيقت Úبعد ذلك من صصاروخية بن ناصصر الذي سص ّ
رائعا من على بعد حوا‹  23مÎا ،وبعد العودة من غرف
ح -ف -ظ اÓŸبسص واصص -ل لع -ب -و اŸن -ت -خب الضص -غ -ط ع -ل -ى
اŸنافسص ونقل الكرة نحو هجوم اÿصصم إا ¤أان جاءت
البطاقة ا◊مراء التي تلقاها قديورة.
طرد أارعب عشصاق اŸنتخب الوطني بعدما ظنوا أانه
سصيكون منعرج اŸباراة ،لكن الكبار ‘ األوقات الصصعبة
يكشّصرون عن أانيابهم ويÈهنون علو كعبهم ،وهو ما حمله
على عاتقه قائد اÙارب Úرياضص ﬁرز الذي سصجل هدفا
من طينة الكبار ،ح Úوجد نفسصه وجها لوجه أامام اŸرمى
مع مدافع ﬁوري وحارسص اŸرمى ،الذين أاسصقطهم أارضصا
وسصجل هدف اŸنتخب الثا Êو ‘ 16مسصÒته مع اŸنتخب،
و‘ الوقت الذي كان ا÷ميع يتوقع أان أاشصبال بلماضصي
يتجهون لتحقيق فوزهم اÿامسص على التوا‹ ،جاء رد
اŸهاجم دييغو لينيز ثÓث دقائق قبل نهاية الوقت الرسصمي
للمباراة ،مسصج Óهدف التعادل بصصعوبة ،تعادل احتفل به
لعبو اŸكسصيك ‘ نهاية اللقاء ،ما يؤوكد أانهم حققوا نتيجة

تاهرات اأّدى دوره كامÓ

إايجابية.
رغم النقصص العددي وقوة اŸنافسص اŸصصنف  11عاŸيا
‘ ت -رت -يب ال -ف -ي -ف -ا ،إال أان اÿضص -ر أاسص -ال -وا ال -ع-رق ال-ب-ارد
Ÿنتخب اŸكسصيك ،وكانوا قاب قوسص Úأاو أادنى من –قيق
الفوز لول النقصص العددي ،مثلما أاكده بلماضصي ‘ الندوة
الصصحفية التي أاعقبت اŸقابلة ،ح Úقال« :لو أانهينا اللقاء
بـ  11لعبا لكان الفوز من نصصيبنا».

براهيمي  ⁄يوّفق ‘ خرجته

هذا ،وكان بإامكان الناخب الوطني إاعطاء بعضص التوازن
‘ تشصكيلة اŸنتخب ،والزج بالÓعب بن رحمة ‘ الهجوم
مكان براهيمي الذي كان خارج اإلطار ،وضصيع العديد من
الكرات ‘ وسصط اŸيدان كادت أان تكلف اŸنتخب الوطني

لصضعدة
تأاّلق الفريق الوطني على كل ا أ

أاهدافا أاخرى ،لكن ا÷ميع تأاكد بأان بلماضصي منح الفرصصة
كاملة لبن مدينة اŸنيعة العائد للمنافسصة الرسصمية مع
اŸنتخب ،بعدما غّيب منذ عودة اŸايسصÎو يوسصف بÓيلي
إا ¤اŸنتخب الوطني ،كآاخر فرصصة Ùاولة إاقناع بلماضصي
Ãسص -ت -واه ،ق -ب -ل اŸواج -ه -ت Úال -رسص -م -ي -ت Úضص -د م -ن-ت-خب
زÁبابوي برسصم ا÷ولت Úالثالثة والرابعة من التصصفيات
اŸؤوهلة Ÿنافسصة كأاسص أا· إافريقيا .2022

بن ناصصر يسصّجل أاول هدف له بأالوان «اÿضصر»

ليجابية ‘ لقاء اŸكسصيك ،طريقة
من ب Úالنقاط ا إ
لعب إاسصماعيل بن ناصصر أافضصل لعب ‘ نهائيات كأاسص
لخرى
أا· إافريقيا Ã 2019صصر ،الذي يؤوّكد من مباراة أ
بأانه حاضصر ومسصتقبل اŸنتخب الوطني ،بتموقعه ا÷يد

ف -وق أارضص -ي -ة اŸي -دان وشص-ل-ه ل-ه-ج-وم-ات اÿصص-م ،وك-ذا
تقدÁه كرات دقيقة ومفتاحية لزمÓئه اŸهاجم Úالتي
بلغت “ 5ريرات حاسصمة ‘  22مباراة خاضصها بأالوان
اÿضصر.
حرف الربط ب Úاÿطوط الثÓثة ،كان أافضصل لعب
من جانب اŸنتخب الوطني طيلة أاطوار اللقاء ،و“ّكن
م -ن تسص -ج -ي -ل ه -دف ال-ت-ع-ادل ب-ط-ري-ق-ة ج-م-ي-ل-ة أاع-ادت
لول بأالوان اŸنتخب ،هدف
اÿضصر إا ¤اŸباراة ،كان ا أ
تأاكد من خÓله عشصاق اŸنتخب الوطني أان بن ناصصر
يسص Òليصصبح أابرز الÓعب Úدفاعيا وهجوميا ،هو الذي
يعمل رفقة الطاقم الفني للميÓن على جعله لعبا أاكÌ
‚اعة من الناحية الهجومية ،بعدما “كن من التسصجيل
ضص -د ن -ادي ب -ول -ون-ي-ا ‘ اسص-ت-ئ-ن-اف ال-نشص-اط-ات ال-ك-روي-ة

نبيلة بوقرين
ت- -أاّل- -ق واضص- -ح خ- -ط -ف م -ن خ Ó-ل -ه أاشص -ب -ال
ب -ل -م -اضص -ي األن -ظ -ار م -ن ك -ل اŸت-ت-ب-ع Úداخ-ل
وخ- -ارج ال- -وط- -ن ،وم -ن ك -ل أاق -ط -ار اŸع -م -ورة
بأاسصماء شصابة تلعب كرة نظيفة وجميلة تطبعها
الروح الرياضصية العالية ،هدفهم األسصمى إاسصعاد
اÓŸي Úمن ا÷زائري Úالذين عّلقوا عليهم
آامال كبÒة من أاجل مواصصلة الطريق بنفسص
اŸسصتوى الذي كان خÓل البطولة األفريقية
التي ُتّوجوا بها سصنة  2019بأارضص الكنانة ،حيث
قدموا كل ما لديهم خÓل الوديت ÚاألخÒتÚ
م -ن أاج -ل ال -وق -وف ع -ل -ى اŸسص-ت-وى ا◊ق-ي-ق-ي
ل -ل -م -ج -م -وع-ة ب-ع-د ط-ول غ-ي-اب ع-ن اŸن-ت-خب
وب -إارادة ع -ال -ي -ة وروح ت -ن -افسص -ي -ة ل م -ث-ي-ل ل-ه-ا
Ÿبتغى من خÓل كسصر
سصمحت لهم بتحقيق ا ُ
كل األرقام من ›موع  23مباراة إانهزموا ‘
واحدة فقط ضصد البن Úخارج ا÷زائر لتتوا¤
بعدها سصلسصلة النتائج اإليجابية بـ  6تعادلت
و 16إانتصصارا ،تعكسص الدور الكب Òالذي لعبه
ال- -رج- -ل األول ع -ل -ى رأاسص ال -ع -ارضص -ة ال -ف -ن -ي -ة
ل-ل-م-ن-ت-خب ،ال-ذي ع-رف ك-ي-ف يسص Òال-ط-اق-ات
اŸوجودة ضصمن اÛموعة الشصابة التي سصبق
لها أان عاشصت ‘ دوامة كادت تعصصف بالفريق.
“ّكنت التشصكيلة الوطنية من كسصب الرهان
بقيادة الدو‹ ا÷زائري السصابق ،بالرغم من
صصغر سصنه باŸقارنة مع األسصماء التي تولت
اŸه -ام ق -ب -ل-ه م-ن خÓ-ل اإلسص-ت-م-رار ‘ حصص-د
النتائج اإليجابية بعد التتويج بالّتاج القاري ،ما
ي- -ع -كسص ا÷دي -ة ال -ك -بÒة وع -دم الÎاخ -ي م -ن

النتائج اإ’يجابية تتواصصل بجدارة واسصتحقاق
كان رفقاء القائد رياضص ﬁرز قد حققوا
إانطÓقة رائعة ‘ التصصفيات اŸؤوهلة لنهائيات
أا· أاف -ري -ق -ي -ا اŸزم -ع إاج -راؤوه -ا ب-ال-ك-امÒون
 ،2022من خÓل –قيق إانتصصارين متتاليÚ
ضص-د ك-ل م-ن زام-ب-ي-ا ب-خ-م-اسص-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة خÓل
ا÷ول- -ة األو ¤ال- -ت- -ي ج -رت Ãل -عب «تشص -اك -ر»
ب -ال -ب-ل-ي-دة وا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة خ-ارج ال-دي-ار ع-ل-ى
حسصاب بوتسصوانا بـ «غابورون» بهدف نظيف
من توقيع اŸايسصÎو بÓيلي من ركنية مباشصرة
‘ الدقيقة  15من عمر اللقاء ،ما جعل اÿضصر

كسصب ال -ث Ó-ث-ي ب-و◊ي-ة ،ع-ب-ي-د وب-ل-ق-ب-ل-ة ال-ك-ث Òم-ن
ال -ن -ق -اط م -ع اŸدرب ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي خÓ-ل الÎبصص
اŸاضصي ،بعدما اأبانوا عن اإمكانيات كبÒة خÓل مباراة
ن-ي-جÒي-ا ،ول-ق-وا اإشص-ادة م-درب-ه-م ع-قب ن-ه-اي-ة اŸب-اراة
خÓل الندوة الصصحفية ،ملمحا اإ ¤اأنه “كن من ضصمان
ازدواجية اŸناصصب لكل من بن ناصصر والثنائي (فغو‹
وقديورة) ،ضصامنا بذلك اÿلف لÓعبي غلطاسصراي
والغرافة اللذين Œاوز سصنهما العقد الثالث.

ميصصالة مرباح يدّعم التشصكيلة

لرادة Œمع بÚ
عاد اŸنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة اŸهندسس العاŸي جمال بلماضضي رفقة كتيبة –ذوها العزÁة وا إ
اÈÿة والطموح ،ليصضنع ا◊دث من جديد بعد طول غياب بسضبب جائحة كورونا ،التي أاوقفت كل اŸنافسضات الرياضضية Ãا فيها
ليجابي اُŸحقق
مواعيد السضاحرة اŸسضتديرة ،من خÓل بلوغه وبخطى ثابتة اŸباراة  20على التوا‹ دون هزÁة عقب التعادل ا إ
أامام اŸكسضيك خÓل اŸواجهة الودية التي جرت وقائعها بهولندا الذي تلى الفوز على نيجÒيا بالنمسضا.
طرف بلماضصي الذي ج ّسصد كل الوعود التي
قطعها للجمهور ا÷زائري منذ اسصتÓمه زمام
األم -ور ع -ل -ى رأاسص ال -ع -ارضص -ة ال -ف -ن-ي-ة ‘ أاوت
 ،2018ألنه إاسصم يحب النجاح و–قيق األفضصل
ه -ذا م -ا Ÿسص -ن -اه م -ن اŸسص -ت -وى ال -تصص -اع -دي
للمنتخب بعد التتويج بكأاسص أا· أافريقيا ‘
السصنة اŸاضصية بعيدا عن التذبذب ،الذي كان
ق -ب -ل ›يء اŸه -ن -دسص م -ا ج -ع -ل ا÷زائ-ريÚ
ُيعّلقون آامال أاك Èنتيجة الثقة الكبÒة ‘ أاداء
الÓعب Úفوق أارضصية اŸيدان ،وقدرتهم على
–ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة إاي -ج -اب -ي -ة م -ه-م-ا ك-ان ح-ج-م
اŸن -افسص ب -دل -ي -ل ال -ف -وز اŸسص -ت -ح -ق ‘ ودي -ة
نيجÒيا األخ ،Òوبعده التعادل اŸنطقي وبـ 10
لع- -ب Úع -ل -ى حسص -اب اŸن -ت -خب اŸكسص -ي -ك -ي
Ÿصص -ن-ف  11ع -اŸي -ا ب -ال-رغ-م م-ن ال-ظ-روف
اُ
الصص-ع-ب-ة واإلسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي تعيشصها اŸعمورة
جراء إانتشصار فÒوسص كوفيد .19

بو◊ية ،عبيد وبلقبلة...

وفاق سضطيف

’ فرق ب Úالودّية والرسصمية ‘ فلسصفة الناخب الوطني

يتصصدرون اÛموعة الثامنة باألداء والنتيجة،
مؤوكدين بذلك أاحقيتهم ‘ نيل اللقب األفريقي
وت -زّع -م ع -رشص ال -ق -ارة السص -م-راء ب-ع-دم-ا وج-د
الفريق الوطني معاŸه ا◊قيقية Ãا أانه أاصصبح
يفوز سصواء بالتشصكيلة األسصاسصية أاو اإلحتياطية
داخل وخارج أارضص الوطن بالرغم من تغيÒ
اÿطط التكتيكية من لقاء آلخر ،أاي حسصب
اŸعطيات التي تتماشصى مع اŸنافسص إانطÓقا
م- -ن روح اÛم- -وع- -ة وال- -ت -نسص -ي -ق ال -ك -ب ÒبÚ
الÓعب Úفوق اŸسصتطيل األخضصر.
تعت Èهذه النتائج اÙققة خÓل وديتي
نيجÒيا واŸكسصيك جد مهمة بالنسصبة لبطل
أافريقيا ‘ النسصخة األخÒة من أاجل ضصمان
–ضص Òأام-ث-ل ل-ل-م-واج-ه-ات ال-رسص-م-ية القادمة،
ال- -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ال -تصص -ف -ي -ات اŸؤوه -ل -ة
ل -ن -ه -ائ -ي-ات أا· أاف-ري-ق-ي-ا ب-ال-ك-امÒون اŸزم-ع
إاق-ام-ت-ه-ا شص-ه-ر ج-انفي Ÿ 2022واصص-ل-ة الÎبع
على عرشص القارة السصمراء ،والسصيطرة على
السصاحة الكروية بÎسصانة من الÓعب Úكتبوا
أاسصماءهم بأاحرف من ذهب ‘ ظرف قياسصي،
ألنها سصمحت للناخب الوطني بتقييم اŸسصتوى
ا◊ق -ي -ق-ي لÓ-ع-ب-ي-ه ق-ب-ل ل-ق-اء ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة
والرابعة الذي سصيجمعهم مع منتخب زÁبابوي
يومي  12و 16نوفم Èالقادم Ÿواصصلة تصصدر
اÛم- -وع- -ة وإاره- -اب ك- -ل اŸن- -افسص Úال -ذي -ن
يتقابلون معهم ،حيث كان بلماضصي أامام إاختبار
ح- -ق- -ي- -ق -ي ضص -د اُŸصص -ن -ف  11ع -اŸي -ا «إاي-ل
ت -ري -ك -ول -ور» ب -ع -دم-ا خ-رج ق-دي-ورة ب-ال-ب-ط-اق-ة
ا◊مراء ،وأاكمل الفريق اŸباراة بـ  10لعب،Ú

اأّدى م- -ه- -دي ت- -اه- -رات دوره ك- -ام Ó- -وسص- -ط غ -ي -اب
اÙارب جمال الدين بن العمري ،رافعا رصصيده من
اŸشصاركات بجانب ماندي اإ 5 ¤مباريات كاملة ،حيث
ك -ان ح -اضص -را ‘ الصص -راع -ات ال -ث-ن-ائ-ي-ة وت-غّ-ل-ب ‘ ك-ل
الهوائيات ‘ ،ح Úاأن ماندي تاأثر كثÒا بغياب بن
العمري الذي كان يغطي عليه كثÒا طيلة كاأسص اأ·
اإف -ري -ق -ي -ا وب -ع -ده-ا ،اأم-ر اتضص-ح خصص-وصص-ا ب-ع-د خ-روج
قديورة بالبطاقة ا◊مراء ،هو اŸتعود على الضصغط
عاليا على اŸهاجم ،Úوالتحديد من خطورتهم قبل
وصصولهم.

إاّل أان العناصصر الوطنية  ⁄تÎاجع بل تقدمت
ن-ح-و ال-ه-ج-وم ووّق-عت ال-ه-دف ال-ث-ا Êب-ط-ري-قة
رائعة من طرف النجم رياضص ﬁرز مع تضصييع
أاهداف أاخرى ،ما يؤوكد أان األمور بخ Òبالرغم
من بعضص الغيابات ‘ صصورة يوسصف بÓيلي،
إاسص Ó-م سص -ل -ي -م -ا ،Êآادم أاون-اسص وج-م-ال ال-دي-ن
بلعمري.

طموحات وتطلّعات كبÒة نحو اŸسصتقبل

“ت ُمعاينة التعداد وأاخذ كل لعب
بعدما ّ
فرصصته من اŸشصاركة فوق اŸسصتطيل األخضصر
‘ ظل غياب بعضص الكوادر ،اتضصحت الرؤوية
أام -ام ب -ل -م -اضص -ي م -ن أاج -ل وضص -ع اÿط-ة ال-ت-ي
سصيلعب بها اŸواجهة الرسصمية القادمة ضصد
زÁب- -اب- -وي ذه -اب -ا وإاي -اب -ا Ÿواصص -ل -ة سص -لسص -ل -ة
اإلنتصصارات ومواصصلة تزعم السصاحة الكروية
‘ أافريقيا ،ألن الناخب الوطني سصيعمل على
إايجاد ا◊لول الÓزمة لبعضص النقائصص التي
وقف عندها ألنه  ⁄يبقى يفصصلنا الكث Òمن

ال -وقت ل -ل -ع -ودة إا ¤ج -و اŸن -افسص-ة ال-رسص-م-ي-ة،
خ- -اصص- -ة أان ت- -ط- -ل -ع -ات ا÷م -اه Òا÷زائ -ري -ة
أاصصبحت كبÒة ويبحثون عن تاج قاري ثالث
والثا Êعلى التوا‹ ،وبلوغ أادوار جد متقدمة
‘ نهائيات كأاسص العا ‘ ⁄قطر  ،2022ما
يجعل مسصؤوولية اŸنتخب أاك Èبكث Òمن السصابق
حتى يكون عند هذه التطلtعات.
Óشصارة ،فإان اŸنتخب الوطني يÎبع على
ل إ
صصدارة اÛموعة الثامنة Ãجموع  6نقاط
بعدما فاز على كل من زامبيا وبوتسصوانا على
التوا‹ بتوقيعه لـ  6أاهداف مع ا◊فاظ على
شص-ب-اك-ه ن-ظ-ي-ف-ة ،ف-ي-م-ا ُي-ع-ت ÈاŸن-افسص ال-قادم
واألمر يتعلق باÙارب« ÚزÁبابوي» اÓŸحق
اŸباشصر Ãا أانه يتواجد ‘ اŸركز الثا Êبـ 4
ن -ق-اط ج-م-ع-ه-ا م-ن ف-وز وت-ع-ادل ،م-ا ي-ع-ن-ي أاّن
ب-ل-م-اضص-ي وأاشص-ب-ال-ه م-ط-ال-ب-ون Ãواصص-ل-ة التأالق
بعدما فعلوها Ÿدة  727يوم بالتمام Ãا أانهم
األق -وى ع -ل-ى ال-ورق ب-اŸق-ارن-ة م-ع اŸن-افسصÚ
الذين أاوقعتهم القرعة ضصمن نفسص الفوج.

توصّصل وفاق سصطيف ا¤
ات- -ف- -اق م- -ع م -ت -وسص -ط
اŸي -دان ال -دف -اع-ي،
م- -يصص- -ال -ة م -رب -اح،
ق -ادم -ا م -ن ه Ó-ل
الشص-اب-ة ال-ت-ونسص-ي،
سص- -ي- -ت- -م Ãوج- -ب- -ه
ال-ت-وق-ي-ع ع-لى عقد
م -دت -ه م-وسص-م ÚبÚ
ال -ط -رف ،Úحسصب
م- -ا أاع- -ل- -ن ع- -ن- -ه ال- -ن- -ادي
الناشصط ‘ الرابطة األو ¤لكرة القدم.
ق -ال «ال -نسص -ر األسص -ود» ع -ل -ى م-واق-ع ال-ت-واصص-ل
الجتماعي« :يسصر إادارة وفاق سصطيف إابÓغكم
بأانه ” التوصصل إا ¤اتفاق مع الÓعب السصابق
لفريق الهÓل الرياضصي الشصابي التونسصي ميصصالة
مرباح للتوقيع على عقد مدته موسصم.Ú
ووقع الختيار على الÓعب ميصصالة مرباح بعد
تراجع اŸدرب نبيل الكوكي عن فكرة اسصتقدام
رشصيد آايت عثمان الذي يلعب للنادي الصصفاقسصي
التونسصي.
وكانت قضصية التعاقد مع ميصصالة مرباح تعتÈ
‘ غ- -اي- -ة الصص- -ع- -وب- -ة ب- -ال- -نسص- -ب -ة إلدارة ال -وف -اق
السص-ط-اي-ف-ي ،وه-ذا ب-ال-ن-ظ-ر ل-وضص-ع-ية الÓعب مع
فريقه هÓل الشصابة التونسصي ،والذي ينشصط فيه
بÎخيصص من طرف اإل–ادية الدولية لكرة القدم
(الفيفا) ،بعد أان رفضص البقاء مع شصبيبة السصاورة
رغم أانه كان مرتبطا بعقد Ÿوسصم إاضصا‘.
وك -ان ال Ó-عب ق -د رف -ع شص -ك -وى ضص -د شص -ب -ي-ب-ة
السصاورة للمطالبة Ãسصتحقاته اŸالية العالقة عن
ال -فÎة ال -ت -ي ت -ق -مصص ف -ي-ه-ا أال-وان ه-ذا ال-ف-ري-ق،
واŸقدرة بعشصرة أاجور شصهرية.
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ال–ادية ا÷زائرية لبناء ا أ
لجسضام

إانهـ ـ ـاء مه ـ ـام الرئيـ ـسس ميسصـ ـ ـاور وأاعضص ـ ـاء مكتب ـ ـه التنف ـ ـ ـ ـيذي
” إان -ه -اء م -ه -ام رئ -يسس ال–ادي -ة
ّ
لجسض-ام وال-لياقة
ا÷زائ-ري-ة ل-ب-ن-اء ا أ
ال -ب -دن -ي -ة وا◊م -ل ب -ال -ق -وة ،م -وسض -ى
م-يسض-اور وأاعضض-اء م-ك-ت-ب-ه التنفيذي،
م-ن ط-رف وزارة الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة
” ت -نصض-يب ÷ن-ة م-ؤوق-ت-ة ،حسض-ب-م-ا
و ّ
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-ه-ي-ئ-ة
أاع -ل -ن -ت -ه ا أ
الفدرالية ،أامينة فنوح.
كتبت فنوح ‘ الصصفحة الرسصمية للهيئة

الفدرالية فايسصبوك  ”»:إانهاء مهام رئيسص
ال–ادية السصيد موسصى ميسصاور مؤوقتا من
كل األنشصطة وكذا أاعضصاء مكتبه التنفيذي
(اŸتشصكل من خمسصة أاعضصاء) من طرف
وزارة الشصباب والرياضصة».
وت -ب -ع -ا ل -ه-ذا ال-ق-رار ” ،ت-نصص-يب ÷ن-ة
م -ؤوق -ت -ة م-ت-ك-ون-ة م-ن ثÓ-ث-ة أاعضص-اء قصص-د
ضص -م -ان اسص -ت -م-راري-ة األنشص-ط-ة ال-ري-اضص-ي-ة
للفÎة اŸتبقية من العهدة األوŸبية وهم:

سصمÓلة عبد النور (رئيسص اللجنة) ودا‹
ﬂتار (عضصو) ورشصيدي كمال (عضصو).
وسص -ب -ق Ÿيسص -اور ،ال-ذي ان-ت-خب ل-ع-ه-دة
ثانية على رأاسص الفدرالية ‘  ،2017أان
ترأاسص ال–ادية ما ب 2006 Úو ،2009كما
يشص-غ-ل أايضص-ا م-نصصب رئ-يسص ال-ك-ن-ف-ي-درالية
الفريقية للحمل بالقوة .يشصار أان ميسصاور
دخ - -ل ‘ خÓ- -ف- -ات م- -ع ع- -دة ري- -اضص- -يÚ
جزائري Úمن الختصصاصص.

لفريقية
لبطال ا أ
رابطة ا أ

شصباب بلوزداد يختار ا’سصتقبال Ãلعب  5جويلية
ف ّضص- -ل مسص- -ؤوول- -و ف- -ري -ق شص -ب -اب
بلوزداد السصتقبال Ãلعب  5جويلية
األوŸبي با÷زائر العاصصمة ،خÓل
م -ب -اري -ات م -ن -افسص-ة راب-ط-ة أاب-ط-ال
اف -ري -ق-ي-ا ل-ل-م-وسص-م ال-ك-روي -2020
 ،2021حسصب م - -ا ع - -ل - -م م - -ن إادارة
اŸركب األوŸبي ﬁمد بوضصياف.
تلّقت إادارة اŸركب طلبا رسصميا
من شصباب بلوزداد لسصتقبال الفرق
‘ اŸنافسصة القارية ،والتي يجرى
الدور التمهيدي فيها نهاية نوفم ÈاŸقبل.
وكانت اŸديرية العامة للمركب قد شصرعت ‘ عملية أاشصغال على مسصتوى عدة مرافق ،منها
غرف تغي ÒاÓŸبسص القدÁة التي ” إاعادة فتحها طبقا للÈوتوكول الصصحي ‘ ،الوقت الذي
تتواجد فيه أارضصية اŸيدان ‘ أاحسصن حال .ويسصتضصيف ملعب  5جويلية لقاء ا÷زائر أامام
زÁبابوي يوم  12نوفم Èدون جمهور برسصم ا÷ولة الثالثة عن اÛموعة الثامنة من التصصفيات
 ،2021 ·Óوهومرشّصح كذلك لسصتقبال مباراة الكأاسص اŸمتازة بÚ
اŸؤوهلة ا ¤كأاسص افريقيا ل أ
ا–اد ا÷زائر وشصباب بلوزداد بعدها بأاسصبوع.

( ·Óدون  17عاما)
تصضفيات كأاسس أافريقيا ل أ

اŸنتخب الوطني ‘ تربّصس بخميسس مليانة
ي-دخ-ل اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ل-ل-فئة
العمرية (دون  17عاما) ‘ تربصس جديد من 18
إا 28 ¤اك-ت-وب-ر ب-اŸرك-ز ال-ف-ن-ي ا÷هوي بخميسس
م -ل -ي -ان -ة (ع Úال -دف -ل -ى) ،حسضب م -ا أاع-ل-نت ع-ن-ه
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف).
اسصتدعى الطاقم الفني الذي يشصرف عليه
اŸدرب ﬁمد لسصات 27 ،لعبا للمشصاركة ‘
هذا الÎبصص الذي يدخل ‘ اطار التحضصÒات
لدورة ا–اد شصمال افريقيا (يوناف) اŸقررة
ب- -ا÷زائ- -ر واŸؤوه- -ل -ة ل -ك -اسص اف -ري -ق -ي -ا 2021
باŸغرب.
Óشصبال ا÷زائري Úأان قاموا بÎبصص
وسصبق ل أ
أاول من  27سصبتم Èإا 10 ¤اكتوبر بأاكادÁية
خميسص مليانة .ويعت Èكل من أاكادÁية الفاف
ونادي بارادواألك“ Ìثي Óبأاربعة لعب Úضصمن
ق -ائ -م -ة اŸدع -وي -ن م -ت-ب-وع Úبشص-ب-اب ب-ل-وزداد
بثÓثة لعب.Ú
قائمة الÓعب:Ú
ب -درال -دي -ن ح-دي-دي (و .سص-ط-ي-ف) ﬁ -م-د
ري-اضص ل-زول

(مديو Êوهران)  -حمزة بوعÓم (ا .ا÷زائر)
 صصÓح الدين زاوي (أاكادÁية الفاف) عبدا◊ق خوما( Êشص .السصاورة)  -فؤواد حنفوق
(شص .بلوزداد)  -زكريا آايت زيان (و .سصطيف) -
براهيم اÿليل شصردودي (ج .الشصلف)  -ونيسص
ب -وزح -زح (أاك -ادÁي -ة ال -ف-اف)  -شص-ه-اب ال-دي-ن
سصعدان ((أاكادÁية الفاف)  -عبد الغني لعÓن
(نادي بارادو) ﬁ -مد عبد العزيز مالك (نادي
بارادو) ﬁ -مد كروم ( (أاكادÁية الفاف) -
ب -راه -ي -م ب Ó-سص (شص .ب -ل-وزداد) ◊ -ل-وأاخ-ريب
(شص .القبائل) ﬁ -مد بن عÓل (شص .السصاورة)
 انيسص قارات (نادي بارادو)  -عبد الرزاقم -ه -رة (د .ت -اج -ن -انت)  -رف -ي -ق م-ع-ت-ز زاÁاشص
(نادي بارادو)  -فارسص سصهم (شص .القبائل) -
شصمسص الدين رضصوا( Êشص .برج منايل) ﬁ -مد
سص - -ي- -ل- -م- -ي (شص .ب- -ل- -وزداد)  -أام Úح- -داد (د .
تاجنانت) ﬁ -مد عÓقي (شص .سصكيكدة) -
سص - -ف - -ي - -ان ح - -م- -ادوشص (‘شص .ب- -ج- -اي- -ة) ‚ -ي
بوعيشصاوي (م .ا÷زائر)  -مليك ﬁديد (ا.
ا÷زائر).

سضريع غليزان

الطاقم الفني يلح على تدعيم تشصكيلته ‘ كل اÿطوط
يتع Úعلى إادارة سضريع غليزان ،الصضاعد ا÷ديد إا¤
ال -راب -ط -ة ا أ
لو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ،ت -دع -ي-م تشض-ك-ي-ل-ت-ه ع-ل-ى
مسضتوى جميع اÿطوط ،وفق ما شضدد عليه الطاقم الفني
ا÷ديد للفريق بقيادة سضي الطاهر شضريف الوزا.Ê
أاكد اŸدرب اŸسصاعد ،سصباح بن يعقوب ،بأان األسصبوع
الأول من التحضصÒات اÿاصصة ببطولة اŸوسصم ا÷ديد،
اŸقرر انطÓقتها يوم  28نوفم ÈاŸقبل ،سصمح للطاقم
الفني ÓÃحظة النقائصص التي تعا Êمنها تشصكيلة السصريع
«التي يتوجب تدعيمها ‘ كل اÿطوط» ،مضصيفا أان انتداب
لعب« Úمن ذوي اÈÿة» ضصروري أايضصا –سصبا للموسصم
«الصصعب والطويل» الذي ينتظر الفريق ‘ بطولة سصيتنافسص
فيها اسصتثنائيا  20ناديا.
ووجدت إادارة نادي الغرب ا÷زائري صصعوبات كبÒة ‘
إاطÓق –ضصÒاتها للموسصم اŸقبل ألسصباب مالية بالدرجة
الأو ،¤حيث  ⁄يتمكن رئيسص النادي ﬁمد حمري من
التعاقد مع مدرب جديد إال منذ أاسصبوع Úعندما اسصتقدم
شصريف الوزا ،Êالذي اصصطحب معه مسصاعديه السصابق‘ Ú

مولودية وهران سصباح بن يعقوب وعبد السصÓم بن عبد الله.
وأاضصاف سصباح ‘ تعليقه على الوضصعية التي وجد عليها
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ف-ري-ق-ه ا÷دي-د ب-ق-ول-ه« :ن-ع-م-ل م-ع تشصكيلة
منقوصصة جدا ،حيث ننتظر من اإلدارة تدعيمها بÓعبÚ
جدد آاخرين ‘ الفÎة اŸقبلة .نسصعى ألن نسصتدرك التأاخر
اŸسصجل ‘ اإلعداد للموسصم ا÷ديد ،وهوتأاخر ﬁسصوسص
مقارنة بأاندية أاخرى “كنت من إاجراء تربصص Úاثن‘ Ú
الفÎة السصابقة».
واسصتقدمت إادارة السصريع ◊د اآلن بعضص الÓعب ÚغÒ
اŸع-روف ،Úب-اسص-ت-ث-ن-اء ب-ال-غ م-ن شص-ب-اب قسص-ن-ط-ينة وقادري،
الهداف السصابق Ÿولودية بجاية ،وهوما دفع اŸدرب شصريف
الوزا Êومسصاعديه لطلب مزيدا من التدعيمات «و‘ أاقرب
اآلجال» ،حسصب سصباح الذي يأامل ‘ ضصبط تشصكيلته ‘ قادم
األيام من أاجل الشصروع ‘ تربصص مغلق.
وي -ب -ق -ى ه -دف ال -ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-لسص-ري-ع ،يضص-ي-ف ن-فسص
التقني« ،هو الوصصول إاŒ ¤هيز الÓعب Úبنسصبة  70باŸائة
على األقل قبل ا÷ولة األو ¤من البطولة.

مونديال  2021لكرة اليد

الكشصف عن توقيت لقاءات اŸنتخب الوطني
حّددت ال–ادية الدولية لكرة اليد
توقيت لقاءات مونديال كرة اليد 2021
اŸق- - -رر إاج - -راؤوه Ãصض - -ر م - -ن  13إا31 ¤
ج - -ان - -ف - -ي ،ح - -يث سض - -يشض - -ارك اŸن - -ت- -خب
ا÷زائ -ري ‘ اÛم -وع -ة السض-ادسض-ة رف-ق-ة
اŸغرب ،الÈتغال وإايسضلندا.
يباشصر ‘‘اÿضصر‘‘ اŸنافسصة أامام اŸغرب يوم
 14جانفي ( 18 : 00بتوقيت ا÷زائر) قبل لقاء
إايسصلندا ‘  16من نفسص الشصهر (.)20 : 30
وسصيختتم اŸنتخب الوطني الدور األول أامام
الÈتغال ‘  18من يناير (.)18 : 00
وÃناسصبة الطبعة  27التي سصتجري بحضصور
 32منتخبا ،حيث سصتتأاهل أاصصحاب اŸراتب
ال- -ثÓ- -ث األو ¤إا ¤ال- -دور ال- -رئ- -يسص -ي ،وال -ذي
سص -ي -ج -رى ‘ شص -ك -ل › 4م -وع-ات ب-ت-واج-د 6
منتخبات.
الفرق التي ل تتأاهل للدور الرئيسصي تشصارك
‘ كأاسص الرئيسص ‘ التي تنطلق ‘  20من شصهر
جانفي.
للتذك Òأان مصصر تسصتضصيف للمرة الثانية ‘
تاريخها الدور النهائية لكأاسص العام لكرة اليد
ب -ع -د نسص-خ-ة  .1999واخ -ت -ار اŸن-ظ-م-ون أارب-ع-ة

م -واق -ع لح -تضص -ان اŸن -افسص -ة :اإلسص -ك -ن -دري -ة،
القاهرة ،ا÷يزة ومصصر ا÷ديدة.
ال -ل -ق -اءات اÿاصص -ة ب -اŸي -دال-ي-ات ال-ذه-ب-ي-ة
والÈون- -زي -ة ب -ر›ت ‘  31م-ن شص-ه-ر ج-ان-في
Ãلعب القاهرة.
برنامج اÛموعة السضادسضة:
^  14ج -ان -ف -ي :ا÷زائ -ر  -اŸغ -رب ع-ل-ى
السصاعة  19 : 00بالتوقيت اÙلي (18 : 00
بتوقيت ا÷زائر)
الÈتغال  -إايسصلندا على السصاعة 21 : 30
بالتوقيت اÙلي ( 20 : 30بتوقيت ا÷زائر)
^  16ج -ان -ف -ي :اŸغ-رب  -الÈت-غ-ال ع-ل-ى
السصاعة  19 : 00بالتوقيت اÙلي (18 : 00
بتوقيت ا÷زائر)
ا÷زائر  -إايسصلندا على السصاعة 21 : 30
بالتوقيت اÙلي ( 20 : 30بتوقيت ا÷زائر)
^  18ج -ان -ف -ي :الÈت-غ-ال  -ا÷زائ-ر ع-ل-ى
السصاعة  19 : 00بالتوقيت اÙلي (18 : 00
بتوقيت ا÷زائر)
إايسصلندا  -اŸغرب على السصاعة 21 : 30
بالتوقيت اÙلي ( 20 : 30بتوقيت ا÷زائر).

لتفادي ا إ
لصضابة بفÒوسس كورونا

الدكتور بن عرماسس« :ضصرورة –لي الÓعبÃ Úزيد من اŸسصؤوولية»
يتع Úعلى الÓعب Úالتحلي Ãزيد األسصبوع اŸنصصرم« ،حيث يتواجد كÓهما
م -ن اŸسض -ؤوول-ي-ة وال-ي-ق-ظ-ة ‘ م-واج-ه-ة ‘ العزل الصصحي ،ول تدعو حالتيهما إا¤
فÒوسس ك- -ورون- -ا (ك -وف -ي -د )19-ب- -ع- -د القلق».
وشص ّ-دد اŸت -ح -دث ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق
تسض - -ج - -ي - -ل ع- -دة إاصض- -اب- -ات ب Úأاف- -راد
لو ¤القواعد اŸعروفة للوقاية من ا÷ائحة من
لن-دي-ة ال-ن-اشض-ط-ة ‘ ال-رابطة ا أ
ا أ
لكرة القدم منذ اسضتئناف التدريبات ط -رف ج-م-ي-ع اŸواط-ن ÚوالÓ-ع-ب Úبصص-ف-ة
ا÷م- -اع- -ي -ة ‘  20سض-ب-ت-م ÈاŸنصض-رم ،خ- -اصص- -ة ،ال- -ذي- -ن دع- -اه- -م ألن Áك- -ث -وا ‘
حسضب ما صضرح به الدكتور عمار بن م - -ن- -ازل- -ه- -م ق- -در اإلم- -ك- -ان خ- -ارج أاوق- -ات
عرماسس ،عضضو الطاقم الفني Ÿولودية التدريبات أاو الÎبصصات مع فرقهم« ،ألن
ذلك ه -و السص-ب-ي-ل ال-وح-ي-د لضص-م-ان ان-طÓ-ق
وهران.
ق- -ال ه -ذا ال -ط -ب -يب ‘ ف -ي -دي -و نشص -رت -ه البطولة بدون ﬂاطر صصحية كبÒة» ،على
الصصفحة الرسصمية ‘ الفايسصبوك لناديه ،أان حد تعبÒه.
ويعت Èبطل اŸوسصم الكروي اŸنقضصي،
«العودة إا ¤اŸنافسصة الرسصمية بعد أاشصهر
طويلة من التوقف قد يكون مرهونا Ãدى الذي توقف ‘ شصهر مارسص بسصبب ا÷ائحة،
‚اح ال Ó- - -ع- - -ب ‘ Úت- - -ف- - -ادي اإلصص- - -اب- - -ة شصباب بلوزداد ،أاك ÌاŸتضصّررين بالفÒوسص
ب -ال -فÒوسص ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل -ه -م م -ط-ال-ب Úمنذ انطÓق التحضصÒات ا÷ماعية للموسصم
بالتحلي بروح اŸسصؤوولية ومزيد من اليقظة اŸقبل ،حيث اضصطرت إادارته إا ¤توقيف
‘ سصلوكهم اليومي ،سصيما خارج اŸيادين الÎبصص الذي كان يقيمه الفريق األسصبوع
لتجنيب نقل الفÒوسص إا ¤زمÓئهم وبقية اŸنصص -رم Ãسص -ت -غ -ا Âب -ع -د تسص -ج -ي -ل ع -دة
إاصص -اب -ات ب Úال Ó-ع -ب Úوﬂت -ل -ف األط-ق-م
أاعضصاء أاطقم فريقهم».
ووف -ق مصص-در ط-ب-ي ب-راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم الفنية واإلدارية.
جدير بالذكر ،بأانّ الÈوتوكول الصصحي
اÎÙفة ،فإان هذه األخÒة أاحصصت حوا‹
عشص -ري -ن إاصص -اب -ة م -ا ب Úلع -ب -ي ال -راب -ط-ة ال -ذي أاع -دت -ه اŸصص -ال -ح اŸع-ن-ي-ة ي-ح-ت-م ‘
األو ،¤ومن ب Úلعب Úاثن Úمن مولودية بعضص شصروطه على أاندية الرابطة األو،¤
الوحيدة التي سصمح لها باسصتئناف التدريبات
وهران وهما مÓل ونقاشص.
وطمأان الدكتور بن عرماسص بخصصوصص ب Úاألقسصام األخرى ،إاجراء –اليل متعلقة
ا◊الة الصصحية لÓعب ÚاŸذكورين ،مؤوكدا بفÒوسص كوفيد 19-على لعبيها وﬂتلف
أان األول تعرضص إلصصابته قبل الشصروع ‘ أافراد الفريق بصصفة دورية وأايضصا قبل 72
التحضصÒات ،بينما أاصصيب الثا ÊبالفÒوسص سصاعة من اŸباريات الرسصمية والودية.

جوفنتوسس

أانييلي ينفي عن رونالدو تهمة خرق الÈوتوكول الصصحي
نفى أاندريا أانييلي رئيسص نادي جوفنتوسص أان يكون النجم الÈتغا‹
كريسصتيانو رونالدو قد خرق الÈوتوكول الصصحي ‘ إايطاليا.
يأاتي هذا التصصريح بعد أان أاّكدت العديد من التقارير الصصحفية ،مغادرة
رونالدو ا◊جر الصصحي ‘ جوفنتوسص دون موافقة اŸسصؤوول ،Úمن أاجل السصفر
إا ¤الÈتغال .وقال أانييلي ‘ تصصريحات على ا◊سصاب الرسصمي ÷وفنتوسص ‘
«توي– ⁄« :»Îدث انتهاكات من جانب رونالدو ،قلنا لÓعب Úإانه Áكنهم اسصتمرار تطبيق ا◊جر الصصحي ‘
اŸنزل» .وأاضصاف« :السصتجابة لنداء منتخب بلدك شصيء يجعلك سصعيدا ،وهذا جمال كرة القدم».
و‘ معرضص حديثه عن مشصاريع فريقه ،قال أانييلي« :ناقشصنا كل السصÎاتيجيات ‘ النادي على اŸديÚ
القصص Òوالطويل .إاعادة معاي Òقوتنا أامر ضصروري والوضصع الذي ‰ر به يحدث ‘ كل األندية ،حيث أاننا نرى
ريال مدريد  ⁄يقم بشصراء لعب واحد» .وتابع« :سصنواصصل اإلبداع ‘ اكتشصاف اŸواهب ،مع ا◊فاظ على
القدرة التنافسصية للفريق داخل وخارج إايطاليا».

á°VÉjQ

السسبت  ١٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٢٩صسفر  ١٤٤٢هـ

لوŸبية 2021
Óلعاب ا أ
اسشتعدادا للدورات اŸؤوهلة ل أ

أŸنتخب ألوطني للكارأتي ‘ ثا Êمعسشكر بالششرأقة
يعود اŸنتخب الوطني للكاراتي دو هذا الإثن Úاإ¤
ج-و ال-ت-حضشÒات اإسش-ت-ع-دادا ل-ل-دورات ال-دولية القادمة
اŸوؤهلة لÓألعاب الأوŸبية بطوكيو  ‘ 2021ثا Êتربصس
منذ بداية ا÷ائحة الصشحية ،ويدوم اإ ¤غاية  29من
هذا الششهر بفندق السشفالتاسس حسشب ما كششفه اŸدير
ال- -ف -ن -ي ي -وسش -ف حسش -ن -اوي ‘ تصش -ري -ح خ -اصس ÷ري -دة
«الششعب».
نبيلة بوقرين
يعرف الÎبصس الثا Êتواجد  ١٧رياضسيا ب Úالإناث والذكور
كلهم معنيون بالتحضس Òبعدما اإجتازوا الفحصس الطبي بنجاح
وُ ⁄تسسجل اإصسابات عكسس ما كان عليه ‘ السسابق حسسب
حسسناوي «العناصسر الوطنية سستدخل ‘ ثا Êتربصس ب ١٩ Úو٢٩
اأكتوبر ا÷اري بفندق السسفالتاسس Ãشساركة  ١٧رياضسي بÚ
الإن-اث وال-ذك-ور ب-ع-دم-ا ق-ام-وا ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ف-حصس ال-ط-ب-ي ال-ت-ي
ُيشسرف عليها اŸركز الوطني للطب الرياضسي والتي تدخل ‘
اإط -ار الإج -راءات ال -وق -ائ -ي -ة ال-ت-ي ي-ف-رضس-ه-ا دل-ي-ل الÈوت-وك-ول
الصسحي ◊ماية الرياضسي ÚواŸرافق Úلهم من خطر الإصسابة
بجائحة كورونا».
واصس -ل اŸسس -وؤول اŸب -اشس -ر ع -ن اŸدي -ري-ة ال-ف-ن-ي-ة لإ–ادي-ة
ال -ك -ارات -ي ق -ائ  ‘ Ó-ذات السس -ي -اق «الأم -ور تسس ‘ Òال -ط -ري -ق
الصس -ح -ي -ح ‘ ال -فÎة ا◊ال -ي -ة لأن -ن -ا نسس -ه -ر ع -ل -ى Œسس-ي-د ك-ل
التعليمات الوقائية لضسمان سس ÒالتحضسÒات بالشسكل اŸطلوب
لتدارك التاأخر اŸسسجل جراء التوقف عن العمل لعدة اأشسهر
بسس-بب ال-وضس-ع-ي-ة ال-وب-ائ-ي-ة ال-ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ال-بÓ-د ،ول-ه-ذا فاإننا
حددنا ال›Èة اÿاصسة بالعناصسر التي سستمثل الفريق الوطني
‘ قادم الدورات الدولية التي ُتحتسسحب نقاطها للتاأهل اإ¤
الأل-ع-اب الأوŸب-ي-ة ب-ط-وكيو  ٢٠٢١اأب-رزه-ا دورة ال-رب-اط شس-ه-ر
اأفريل القادم ،باريسس ‘ ماي والتي سسÔاهن عليها كثÒا لأن
الذي ُيتوج بها يتاأهل مباشسرة».
واصسل حسسناوي قائ« Óالرياضسي Úظهروا Ãسستوى متواضسع
خÓل الÎبصس الأول خاصسة ‘ ا÷انب البد Êبسسبب التوقف
عن التدريبات لفÎة طويلة مثلما سسبق ‹ القول ما جعلنا نركز
كثÒا على هذا ا÷انب وسسنواصسل ‘ العمل خÓل الـ  ١٠اأيام

ألكونفيدرألي ـ ـ ـ ـ ـ ـة أإ’فريقي ـ ـ ـ ـة تكشش ـ ـف
ع ـن ألبلـ ـ ـدأن أŸنظم ـ ـ ـة للمنافسشـ ـ ـ ـات

سسنة فتيات ,على اأراضسيها ما ب٣١ Ú
جانفي و ٧فÈاير  ‘ ,٢٠٢١الوقت الذي
سستتكفل مصسر بفعاليات البطولة القارية
لأقل من  ٢١سسنة (ذكور) وذلك ‘ الفÎة
اŸمتدة من  ١٨ا ٢6 ¤فÈاير .٢٠٢١
واأوضس-حت ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة الف-ري-قية
اأن- -ه وبسس- -بب ت -فشس -ي ج -ائ -ح -ة ك -ورون -ا,
فضسلت الهيئة الدولية اإرجاء اآخر اأجل
لتنظيم التصسفيات القارية اŸوؤهلة ا¤
ال -ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ا ¤غ-اي-ة  ٢٨فÈاير
.٢٠٢١
يذكر اأن القارة الفريقية تسستفيد من
مقعدين ‘ اŸنافسسات الدولية للفئات
الشسبابية.

ليطا‹
سشاسشولو ا إ

إأصشابة جÁÒي توليان بفÒوسس كورونا
القادمة حتى يتمكن اŸصسارع Úمن التدارك ‘ اأسسرع وقت،
ومن جهة اأخرى لأن الإحتكاك ‡نوع ما يعني اأن التدريبات
سستكون فردية اإ ¤غاية –سسن الأمور الصسحية وزوال الوباء ‘
اŸسستقبل حتى ل تكون هناك خطورة على الوفد الذي ُنعول
عليه كثÒا لتشسريف الكاراتي دو ا÷زائري والتاأهل للموعد
حلم كل رياضسي ‘ مشسواره ،خاصسة اأننا ‘
الأوŸبي الذي يبقى ُ
هذه اŸرة التعداد اإرتفع باŸقارنة مع اŸعسسكر الأول الذي
شس -ه-د ت-واج-د  ١١اإسس -م م -ن ال -ق -ائ-م-ة ال-ت-ي غ-اب ع-ن-ه-ا ب-عضس
اŸصس -ارع Úبسس -بب ال -ت -ح -ال -ي -ل ال -ت-ي ك-انت اإي-ج-اب-ي-ة واآخ-ري-ن
لظروف عائلية اأما هذه اŸرة سستكون الفرصسة اأمام الطاقم
الفني من اأجل العمل بطريقة اأفضسل».

’عبـ ـ ـ ـ ـ ـاً عاŸيـ ـًا
مرششحـ ـ ـ ـ ـا لنيـ ـل
أللقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب

كششفت صشحيفة «توتو سشبورت»
الإيطالية عن القائمة النهائية
للمرششح Úللفوز بجائزة «الفتى
الذهبي» التي تعت Èاأهم جائزة فردية
يحصشل عليها الÓعبون الواعدون ‘
عا ⁄كرة القدم.
وجاء ‘ الصسحيفة « :إان القائمة  ٢٠لعبا
شس-ابً-ا ،ي-ت-م-ت-ع-ون ب-ف-رصس ك-بÒة ل-ل-فوز بجائزة
(الفتى الذهبي) والذين يعتÈون بالفعل ‚وما
من الدرجة األو ،¤كما هو ا◊ال بالنسسبة
ل -لÔوي -ج -ي ،إاي-رل-ي-ن-غ ه-الن-د ،أاو اإل‚ل-ي-زي،
ج- - -ادون سس- - -انشس- - -و ،أاو ال- - -ف- - -رنسس - -ي إادواردو
ك -ام -اف -ي -ن -غ -ا ،أاو ال -ك -ن -دي أال -ف-ونسس-و دي-ف-ي-ز،
كمرشسح Úللفوز با÷ائزة هذا اŸوسسم.
و–توى القائمة النهائية ألفضسل  ٢٠لعبا
شسابا ‘ أاوروبا أايضسا ،ثنائي نادي ريال مدريد
الÈازي -ل-ي Úف-ي-ن-يسس-ي-وسس ج-ون-ي-ور ،ورودري-غ-و
غويسس ،وثنائي نادي برشسلونة ،أانسسو فاتي،
واألمريكي سسÒجينيو ديسست.
يذكر أان الÈتغا‹ جواو فيليكسس ،مهاجم

الكرة الطائرة

كشش- - -فت ال- - -ك- - -ون- - -ف- - -ي- - -درال- - -ي- - -ة
الإف -ري -ق -ي -ة ل -ل -ك -رة ال-ط-ائ-رة ع-ل-ى
صشفحتها الرسشمية على «فايسشبوك»
اأسش-م-اء ال-ب-ل-دان اŸن-ظ-مة للبطولت
الإف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ك-رة ال-ط-ائرة للفئات
الششبابية (ذكور-اناث).
وت -ن -ظ-م اأوغ-ن-دا ال-ب-ط-ول-ة الإف-ري-ق-ي-ة
لأقل من  ٢٠سسنة (اإناث) من  ٤ا١٣ ¤
ديسس- -م ,٢٠٢٠ Èف- -ي -م -ا –تضس -ن ت -ونسس
البطولة القارية لفئة اأقل من  ١٩عاما
وذلك بداية من الفا— فÈاير ا ¤غاية
السسادسس من نفسس الشسهر.
اأم -ا ن -ي-جÒي-ا ف-ق-د اأوك-لت ل-ه-ا م-ه-م-ة
اإجراء البطولة الفريقية لأقل من ١٨

جائزة «الفتى الذهبي»
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ف -ري -ق أات -ل -ت -ي-ك-و م-دري-د اإلسس-ب-ا ،Êحصس-ل ‘
اŸوسسم اŸاضسي ( )٢٠٢٠-٢٠١٩على جائزة
«الفتى الذهبي» ،لينضسم إا ¤فريق من النجوم
ا◊قيقي Úالذين فازوا با÷ائزة ‘ السسنوات
السسابقة.
القائمة النهاية للمرششح Úالـ 20
 م -ي -تشس -ل ب -اك -ر ( ب -اريسس سس -ان جÒم -انال- -ف- -رنسس- -ي) -إادواردو ك- -ام- -اف- -ي- -ن- -غ- -ا ( ري -ن
الفرنسسي) -جوناثان ديفيد ( ليل الفرنسسي)-
أال -ف -ونسس -و دي-ف-ي-ز (ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ األŸا-)Ê
سسÒجينو ديسست ( برشسلونة اإلسسبا -)Êفابيو
سسيلفا (وولفرهامبتون واندررز اإل‚ليزي)-
 -أانسس -و ف -ات -ي ( ب -رشس -ل -ون -ة اإلسس-ب-ا -)Êف-ي-ل

ف -ودي -ن ( م -انشسسس Îسس -ي-ت-ي اإل‚ل-ي-زي) ري-ان
ج -راف -نÈخ (أاي -اكسس أامسسÎدام ال -ه -ول -ن -دي)-
م- -اسس- -ون ج- -ري- -ن- -وود (م- -انشسسس Îي- -ون- -اي- -ت- -د
اإل‚ل -ي -زي) -إاي -رل -ي -ن -ج ه -الن -د ( ب -وروسس-ي-ا
دور“وند األŸا-)Êكالوم هودسسون أاودوي (
تشس-ي-لسس-ي اإل‚ل-ي-زي) -دي-ان ك-ول-وسس-ي-فسس-ك-ي
(جوفنتوسس اإليطا‹) -رودريغو غويسس (ريال
م -دري -د اإلسس -ب -ا -)Êب -وك -اي-و سس-اك-ا (آارسس-ن-ال
اإل‚ل- -ي- -زي) -ج -ادون سس -ان -تشس -و (ب -وروسس -ي -ا
دور“ون -د األŸا -)Êدوم -ي -ن-يك سس-وب-وسسÓ-ي
(سسالزبورغ األŸا -)Êسساندرو تونا‹ (إاي سسي
ميÓن اإليطا‹) -فÒان توريسس (مانشسسسÎ
سسيتي اإل‚ليزي) -فينيسسيوسس جونيور ( ريال
مدريد اإلسسبا.)Ê

أأنششيلوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي :ب ـ ـÒلو كفاءة كبÒة
أاشساد اإليطا‹ كارلو أانشسيلوتي ،مدرب إايفرتون ،بالعمل
السس -ت -ث -ن -ائ -ي ال-ذي ق-ام ب-ه اŸدي-ر ال-ت-ق-ن-ي ب-اول-و م-ال-دي-ن-ي
واŸدرب سستيفانو بيو‹ ،إلعادة ميÓنو مرة أاخرى إا ¤القمة.
وقال أانشسيلوتي ‘ تصسريحات أابرزتها صسحيفة لغازيتا
دي -ل -ل -و سس -ب -ورت «م -يÓ-ن-و ي-ق-دم أاداء ج-يً-دا .ل-ق-د ق-ام ب-ي-و‹
ومالديني بعمل اسستثنائي ‘ آاخر  6أاشسهر».
وأاضساف « ⁄يكن لدي شسك بشسأان كفاءة مالديني كمدير
تقني .عندما تكون شسخ ًصسا جيًدا ،ل Áكنك أان تفهم األمور
بشسكل خاطئ .اÈÿة شسرط مهم ،لكنك تكتسسبها ‘
مراحل متقدمة».
وواصسل «إان Îعزز الفريق ‘ الصسيف ،ويسستطيعون
كسسر هيمنة جوفنتوسس .أاعتقد أان هذا اŸوسسم األكÌ
غموضًسا ‘ العقد اŸاضسي».
وأاكمل «كونتي Îﬁف بشسكل ‡تاز ،كما أاننا
نتحدث أاحياًنا ع Èالهاتف ،هو لديه رغبة شسديدة ‘

–سس Úثقافته الكروية ،وهؤولء اŸدرب Úهم من يجعلون
فرقهم –قق انتصسارات».
واسستمر «بيو‹ شسخصس ذو قيمة سسواء كرجل أاو مدرب،
كما أان سسÒته الذاتية تتحدث عن نفسسها ،لقد حقق نتائج
‡تازة مع كل فريق يقوده».
وحول زلتان إابراهيموفيتشس ‚م ميÓنو ،علق أانشسيلوتي
«إابرا يظل إابرا .عندما Œد لعب كرة قدم مثله ،فأانت
–صسل على جائزة كÈى .إان الدافع والفخر دائًما مصسدر
قوته ..زلتان Îﬁف بشسكل ل يصسدق ول يتغ.»Ò
وأاردف «كنت مشسجًعا إلن Îأاثناء طفولتي ،حيث أاعجبت
كثًÒا بفريق هيلينيو هÒيرا ،مع ذلك فإان ميÓنو هو النادي
الذي ترك بصسمة ‘ حياتي سسواء كÓعب ثم كمدرب».
وأا” «بÒلو؟ عندما أاسسمع أانه ل يزال غ Òناضسج كي يكون
مدرًبا ÷وفنتوسس ،أارد بأان األمر يتطلب معرفة باŸوضسوع
وخÈات ليكون مدرًبا ،وبÒلو لديه كفاءة كبÒة.».

اأع- -ل -ن ن -ادي سش -اسش -ول -و الإي -ط -ا‹
لكرة القدم ،اإصشابة مدافعه الأŸاÊ
جÁÒي ت-ول-ي-ان ،ب-فÒوسس ك-ورونا
اŸسشتجد.
وكان توليان ( ٢6عاما) ،قد انضسم اإ¤
ن- -ادي سس- -اسس- -ول- -و ع -ل -ى سس -ب -ي -ل الإع -ارة
اŸوسس - -م اŸاضس - -ي ،ق - -ادم - -ا م - -ن ن- -ادي
بوروسسيا دور“وند الأŸا.Ê

وبات توليان ثا ÊالÓعب ÚاŸصسابÚ
ب- -ك- -ورون- -ا ‘ صس- -ف -وف سس -اسس -ول -و ،ب -ع -د
جÁÒي بوجا الذي اأصسيب بالعدوى ‘
واخر غشست اŸاضسي ،واأعلن تعافيه ‘
بداية الشسهر ا÷اري.
ويواجه سساسسولو مضسيفه بولونيا ،يوم
الأحد برسسم الدورة الرابعة من البطولة
الإيطالية.

من اأجل ضشم مبابي

جوفنتـ ـ ـ ـ ـوسس مسشتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
لدفع  466مليون دو’ر

يسش-ت-ع-د ن-ادي ج-وف-ن-ت-وسس الإي-ط-ا‹ ل-ت-قدË
عرضس قياسشي عاŸي يقدر بـ  466مليون دولر
لضش-م ال-دو‹ ال-ف-رنسش-ي ك-ي-ل-ي-ان م-ب-ابي
من باريسس سشان جÒمان ،واأنه مسشتعد
للتضشحية بهدافه كريسشتيانو رونالدو من اأجل
الفوز بنجم كرة القدم اŸسشتقبلية ،وفق ما ذكره
ت- -ق- -ري- -ر اإعÓ- -م- -ي لصش- -ح- -ي- -ف- -ة «ت- -وت -و
سشبورت».
وقالت صسحيفة «توتو سسبورت» الإيطالية اأن جوفنتوسس
قد يدفع  ٤66مليون دولر مقابل التعاقد مع
اŸه -اج -م م -ب -اب -ي ،ك -م -ا اأن -ه ع-ل-ى اسس-ت-ع-داد
للتضسحية بنجمه الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو ضسمن
صسفقة تبادل من اأجل الفوز بنجم النادي الفرنسسي
واŸنتخب الفرنسسي.
واأوضس -حت الصس -ح -ي -ف-ة اأن م-ي-زان-ي-ة ف-ري-ق
«السسيدة العجوز» لن تتحمل ك Óمن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية  5مرات والذي
يحصسل على  ٤اأضسعاف من يليه بقائمة اأعلى الÓعب Úاأجورا بالبطولة الإيطالية،
ومبابي الذي لن يقل راتبه باأي حال من الأحوال عن مثله الأعلى رونالدو.
و‘ الأحوال العادية لن يقبل سسان جÒمان خسسارة جوهرته مبابي ( ٢١عاما) وضسم
رونالدو البالغ من العمر  ٣5عاما وراتبه الأسسبوعي الضسخم البالغ  ٧٠٠األف دولر.
وÃا اأن عقد مبابي ينتهي صسيف  ٢٠٢٢وقد يرحل دون مقابل ،فقد يقبل بطل
فرنسسا التخلي عنه Ãقابل كب ٢٠٢١ ‘ Òقبل اأن يÎكه دون مقابل بعدها بعام واحد.
وذكرت صسحيفة «ذا صسن» الÈيطانية اأن ريال مدريد السسبا Êهو الأوفر حظا ‘
التعاقد مع مبابي الذي  ⁄يخف حبه للنادي «اŸلكي» ول عشسقه لـ «صساروخ ماديرا»،
وهو ما وضسح بجÓء خÓل لقائهما الأخ Òهذا الأسسبوع Ãواجهة فرنسسا والÈتغال
برابطة اأ· اأوروبا ،حيث نشسر مبابي صسورتهما معا وعلق عليها بكلمة «القدوة».

نادي مونبوليي

إأصشابة ثمانية من ’عب ÚبفÒوسس كورونا

اأعلن فريق مونبوليي الفرنسشي لكرة
ال - -ق - -دم ،اأمسس ا÷م - -ع- -ة ،ع- -ن اإصش- -اب- -ة
ثمانية من لعبيه واأربعة من العاملÚ
‘ ط-واق-م-ه ب-فÒوسس ك-ورون-ا اŸسش-تجد،
وذلك قبل يوم Úمن مباراته ‘ ا÷ولة
السشابعة ضشد مضشيفه موناكو.
وق -ال م -ون -ب -ل -ي -ي ‘ ب -ي -ان اإن ج -م -ي-ع
ال Ó-ع -ب Úوال -ع -ام -ل Úف -ي -ه سس-ي-خضس-ع-ون
ل -ف -ح -وصس اإضس -اف -ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ج-رى وضس-ع
الأشس-خ-اصس الـ  ١٢ال-ذي-ن ث-ب-تت اإصسابتهم
بفÒوسس «كوفيد ‘ »١٩-العزل ،حسسبما
نقلت «فرانسس برسس».
وي -ح -ت -ل ف -ري -ق اŸدرب م -يشس -ال دي -ر
زاك -اري -ان اŸرك -ز اÿامسس ‘ ال -ب-ط-ول-ة
ال -ف -رنسس -ي -ة ق -ب -ل ل -ق-اء الأح-د ‘ م-ل-عب
«لويسس الثا »Êضسد موناكو.
ومنذ تفشسي فÒوسس كورونا اŸسستجد
الذي تسسبب بتوقف اŸوسسم اŸاضسي من

البطولة الفرنسسية ‘ مارسس وصسول اإ¤
اتخاذ القرار باإلغائه وتتويج باريسس سسان
جرمان باللقب ،اأصسيب سسبعة لعب Úمن
الفريق بـ»كوفيد »١٩-وكان اأولهم لعب
ال -وسس -ط ج -ون -ي -ور سس -ام-ب-ي-ا ال-ذي اأدخ-ل
اŸسستشسفى ووضسع ‘ غيبوبة اصسطناعية
اأواخر اأبريل.
و◊ق بسس- -ام- -ب -ي -ا ال -دو‹ ال -ك -امÒوÊ
اأمÈواز اأوي - -ون - -غ- -و ،اŸداف- -ع الصس- -رب- -ي
م-ي-خ-اي-ل-و ريسس-ت-ي-تشس ،الشس-اب ت-يبو تاما،
اإضسافة ا ¤كل من صسانع الألعاب فلوران
م -ول-ي-ه واŸداف-ع الشس-اب ت-ي-ب-و ف-ارغ-اسس
اللذين عزل عن اÛموعة ووضسعا ‘
ا◊جر الصسحي Ÿدة  ١٤يوما.
واأصس- - -يب اأيضس- - -ا اŸه- - -اج- - -م ال- - -دو‹
ا÷زائ -ري اأن -دي دي -ل -ور عشس-ي-ة ان-طÓ-ق
اŸوسسم ا÷ديد ،ما اضسطره للغياب عن
اŸباراة الأو ¤لفريقه ضسد رين (.)١-٢

علوم وتكنولوجيا

السسبت  ١٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٢٩صسفر  ١٤٤٢هـ
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شسركة آابل تطلق ‰ 4اذج من هواتف ne
جميعها مدعومة بششبكات 5G5
G

أع - -ل - -نت شش - -رك- -ة آأب- -ل ع- -ن ه- -وأت- -ف
miiPhone
ni 12 12iPmini
 1iPhoneوhone
2 iPho12
ne
PiPhone
ro 12 iP12
hoPro
 iPhoneوne
Pro 12 iP
وne
12hoPro
 ،Maxوجميعها مدعومة بششبكات G5
Max
أ أ
لسشرع ألتي يتم طرحها حول ألعا.⁄
 ١iPhoneبتصسميم
٢ iPho12
ت -أات-ي م-وديÓ-ت ne
SSuper
uper R
ج-دي-د وت-ت-م-ي-ز بشس-اشسة etina
Retina
 XDRفسس-ي-ح-ة ت-غ-ط-ي ال-واج-ه-ة ب-ال-ك-امل
XDR
لتجربة مشساهدة غامرة أاك Ìسسطوعًا ،وواجهة
 Ceramic Shieldا÷دي-دة ال-ت-ي ت-ق-دم
أاك Èقفزة نوعية للمتانة ‘  iPhoneعلى
١A
اإلط Ó- -ق ،ب - -اإلضس - -اف - -ة إا ¤شس - -ري- -ح- -ة٤A١٤
 Bionicمن تصسميم  Appleالتي تعد أاسسرع
شس -ري -ح -ة ‘ ه -ات -ف ذك -ي وال -ت -ي تشس u -غ -ل ك -ل
 ،١iPhoneونظام كامÒا
٢ iPhon
Œاربك على 12e
م -زدوج -ة م -ت -ط -ور ي-ق-دم لك م-ي-زات تصس-وي-ر
ح -اسس -وب-ي ج-دي-دة وأاع-ل-ى ج-ودة ل-ل-ف-ي-دي-و ‘
هاتف ذكي .كما تقدم موديÓت iPhone
 ١٢أايضساً  MagSafeالذي Áنحك قدرة
شسحن لسسلكي عالية ومنظومة جديدة كليًا
م- -ن الكسسسس- -وارات ُت- -ث- -بت ب -ك -ل سس -ه -ول -ة ‘

iPhone.
والطرازات ا÷ديدة واŸتطورة –ت لقب
« »Proت -أات -ي ب -أارب-ع-ة أال-وان :فضس-ي ،رم-ادي،
PriPhone
o ١٢ iP١٢hoPro
ذه - -ب - -ي وأازرق .أام- -ا ne
 ،Maxفسسيكون به أاك Èشساشسة ” اطÓقها
حتى اآلن.
١iPhone
٢ iPhon١٢
 ١iPhoneوe
٢ iPhon١٢
وسسيتوفر e

نشسرت بعضض اŸواقع وصسفحات اإلنÎنت
مقاطع فيديو تظهر تصسميم هاتف هواوي
 ٢Mate XاŸنتظر أان يطرح قريبا ،ويكون
واحدا من أافضسل األجهزة الذكية لهذا العام.
ت -ب ÚاŸق -اط -ع أان تصس -م -ي -م ه -ذا ال-ه-ات-ف
سسيختلف عن التصسميم الذي كان قد ظهر منذ
بضسعة أاشسهر ‘ بعضض مقاطع الفيديو ،وتبعا
Ÿوقع  LetsGoDigitalفإان التصسميم ‘
اŸقاطع ا÷ديدة أاقرب إا ¤الواقع ،ومبني
ع -ل -ى اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي نشس -رت ح -ول ب -راءة
الخÎاع التي سسجلتها هواوي لهذا ا÷هاز.
ومن حيث اŸظهر العام سسيشسبه Mate

 ٢Xبعضض الشسيء هواتف سسامسسونغ ا◊ديثة
ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-ط-ي ،ل-ك-ن-ه سس-ي-حصس-ل ع-ل-ى م-اسس-ح
لبصسمات األصسابع موضسوع على ا◊افة اليمنى

ت--عّ--ه--دت أل--ق--ي--ادأت أŸال-ي-ة ب-أاكÈ
سشبعة أقتصشادأت ‘ ألعا ⁄بالتصشدي
لتنامي ألهجمات ب›Èيات ألفدية
أÿبيثة ‘ ظل جائحة كورونا.
ق--الت ال--ق--ي--ادات اŸال--ي--ة إان-ه م-ن غÒ
اŸمكن البدء ‘ إاطÓق عمÓت رقمية
مسستقرة قبل تنظيمها بشسكل كاف.
وأاضسافت أان اŸدفوعات الرقمية قد
–سس---ن سس--ب--ل ا◊صس--ول ع--ل--ى اÿدم--ات

اŸالية وتقلصض إانعدام الكفاءة والتكاليف،
لكن مثل تلك اŸدفوعات يجب أان تكون
«خ--اضس--ع--ة ل --إ
Óشس--راف وال--ت-ن-ظ-ي-م بشس-ك-ل
مÓئم».
و ⁄يشسر بيان اÛموعة الذي كانت
«رويÎز» أاول م----ن ي----ورد مسس----ودت----ه ي----وم
الث--ن ،Úإا ¤مشس--روع ع--م--ل--ة «ف--يسس-ب-وك»
ال--رق--م--ي-ة «ل-يÈا» ب-السس-م ،ل-ك-ن اŸب-ادرة
تسستهدفها بشسكل واضسح.

للومنيوم بخمسسة أالوان
 miniبهيكل من ا أ
لبيضض.
لسسود ،وا أ
لخضسر وا أ
لزرق وا أ
هي ا أ
 Mفحجم شساشسته
ini ١٢ i١٢
PhMini
أاما one
iPhone
 5.٤بوصسة وهو أاصسغر حجما وأاخف وزنا
لكنه يتمتع بنفسض ميزات ١٢ iPhone
لك.È
ا أ
{zCNBC

هكذا سسيبدو أاحدث وأافضسل الهواتف القابلة للطي من هواوي

ل -ل-ه-ي-ك-ل ،وع-ل-ى شس-اشس-ة Ãق-اسض  ٨.٠٣بوصسة
قابلة للطي ‘ اŸنتصسف ،سسيكون ترددها ١٢٠
هÒتزا على األغلب ،وعلى منفذ USB-C
للشسحن ونقل البيانات.
كما يفÎضض أان يحظى هذا ا÷هاز بشساشسة
إاضسافية على هيكله اÿارجي ،وعلى كامÒا
أاسس -اسس -ي -ة ب -أارب-ع ع-دسس-ات ،إاح-دى ع-دسس-ات-ه-ا
ﬂصسصسة للتقاط الصسور فائقة العرضض.
وع -ل -ى ا÷انب ال-ذي ث-ب-تت ع-ل-ي-ه الشس-اشس-ة
اÿارجية سستوجد أايضسا كامÒا ثنائية العدسسة
Áكن اسستعمالها أاثناء مكاŸات الفيديو.
dnews3

السسبع الكÈى تتعّهد Ãكافحة بر›يات الفدية اÿبيثة
وورد ‘ ال---ب--ي--ان« :سس--ت--ظ--ل ›م--وع--ة
السسبع تتمسسك بضسرورة عدم الشسروع ‘
أاي مشس--روع ل--ع--مÓ--ت رق--م--ي--ة مسس--ت--ق-رة
ع-اŸي-ة ◊ Úوف-ائ-ه-ا ع-ل-ى ن-ح-و م-ن-اسسب
ب--اŸت--ط--ل--ب--ات ال--ق--ان--ون--ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وا إ
لشسرافية الÓزمة من خÓل التصسميم
اŸن--اسسب وا إ
لم--ت--ث-ال ل-ل-م-ع-اي ÒاŸع-م-ول
بها».
رويÎز

مايكروسسوفت تعلن خطوات لتطوير متجر التطبيقات ‘ أانظمة ويندوز
أع- -ل -نت شش -رك -ة م -اي -ك -روسش -وفت ع -ن
سشياسشة جديدة سشتتبعها ‘ متجر أنظمة
للكÎو÷ ،Êعل أŸتجر أكÌ
ويندوز أ إ
ع-م-ل-ي-ة وف-ائ-دة ب-النسشبة للمسشتخدمÚ
ومطوري ألÈأمج.
ومن ب Úأاهم اÿطوات التي سستقوم بها
الشس-رك-ة تشس-ج-ي-ع اŸط-وري-ن ضس-م-ن سس-ي-اسستها
ا÷دي -دة ه -و أان -ه -ا ل -ن ت -ع -ت -م -د م -ب-دأا ح-ظ-ر
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ‘ أان-ظ-م-ة ال-تشس-غ-يل تبعا لكيفية
تقد ËاŸطورين لÈا›هم ،كما أانها سستمنح
اŸطورين حرية اختيار توزيع تطبيقاتهم ‘
متجر ويندوز اإللكÎو.Ê

واألمر اŸهم اآلخر ‘ سسياسسة الشسركة هو
أان-ه-ا ل-ن –ظ-ر م-ت-اج-ر ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات األخ-رى
اŸنافسسة Ÿتجر ويندوز اإللكÎو ،Êكما أان
متجرها اإللكÎو Êسسيفرضض رسسوما معقولة
على اŸطورين لطرح بر›ياتهم من خÓله،

واألهم من ذلك هو أان اŸطور الذي يرغب
ب- -ط- -رح ب- -ر›ي- -ات -ه ع ÈاŸت -ج -ر ل -ن ي -ك -ون
مضسطرا للÎويج ألشسياء أاخرى قد ل يرغب
بالÎويج لها من خÓل التطبيقات.
ولن “نع سسياسسة مايكروسسوفت ا÷ديدة
أايضس -ا م-ط-وري الÈام-ج Ÿت-ج-ره-ا اإلل-كÎوÊ
م -ن ال -ت -واصس -ل م -ع اŸسس -ت -خ -دم Úألغ -راضض
Œارية مشسروعة.
وتبعا Ÿايكروسسوفت فإان متجر تطبيقات
وي- -ن- -دوز سس- -ي- -ك- -ون شس- -ف- -اف -ا بشس -أان ق -واع -ده
وسس- -ي- -اسس- -ات- -ه ،وب- -ال- -نسس- -ب -ة ل -ف -رصض تسس -وي -ق
التطبيقات.
ixbit
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شسركة «أاوبو» تدخل بقوة عا ⁄التلفزيونات الذكية
أع - -ل - -نت شش - -رك - -ة «أوب- -و» ألشش- -هÒة
ب -ت -ط -وي -ر أل -ه -وأت -ف أل -رخ -يصش-ة ذأت
أŸوأصش-ف-ات أŸم-ي-زة ع-ن ن-ي-ت-ه-ا إأطÓ-ق
أج - -ه- -زة ت- -ل- -ف- -از ذك- -ي- -ة Ãوأصش- -ف- -ات
متطورة.
ÓعÓ-ن ال-تشس-وي-ق-ي ال-ذي نشس-رت-ه
ت-ب-ع-ا ل -إ
ب- -عضض صس- -ف- -ح- -ات الشس- -رك -ة ع -ل -ى م -واق -ع
ال -ت -واصس -ل الج -ت -م-اع-ي ،ف-إان ال-كشس-ف ع-ن
أاجهزة التلفاز الذكية اŸنتظرة يكون ‘ ١٩
أاكتوبر ا÷اري.
وتشس Òال - - -تسس - - -ري- - -ب- - -ات إا ¤أان Oppo
سستطرح ‰وذج Úمن تلفزيوناتها الذكية،
‰وذج Ãقاسض  55بوصسة وآاخر Ãقاسض 65
بوصسة .وم - -ن اŸفÎضض أان –صس - -ل ه- -ذه
لجهزة على شساشسات متطورة قادرة على
ا أ

عرضض فيديوهات Ã ٤KK٤عدل  ١٢٠إاطارا ‘
الثانية ،معدل ترددها  ١٢٠هÒتزا.
ك-م-ا سس-ت-زّود ت-ل-ف-زيونات OPPO TV
بتقنيات صسوتية متطورة من تصسميم شسركة
 Bang & Olufsenال-د‰ارك-ية التي
2Find
FindX2
طورت سسابقا تقنيات لهواتف X
التي تنتجها Oppo.
و ⁄تكشسف الشسركة الصسينية أاية تفاصسيل
إاضس -اف -ي-ة ع-ن أاج-ه-زت-ه-ا اŸن-ت-ظ-رة ،ل-ك-ن-ه-ا
نشسرت مقطع فيديو ترويجيا يلمح لدقة
لج -ه -زة ،ول -رؤوي-ت-ه
ع -رضض شس -اشس -ات ه -ذه ا أ
بشس -ك -ل دق -ي -ق ي -ح-ت-اج اŸسس-ت-خ-دم لشس-اشس-ة
قادرة على عرضض فيديوهات Ã K٤عدل
 ١٢٠إاطارا ‘ الثانية.
dnews3

ميزات جديدة تظهر ‘ متصسّفح Edge

لخÒ
مع طرحها للتحديث أ أ
لنظمة ويندوز أطلقت ششركة
أ
م-اي-ك-روسش-وفت نسش-خ-ة ج-ديدة
م -ن م -تصش -ف-ح  Edgeضشمنتها
أل -ع -دي -د م -ن أŸي -زأت أل -ع-م-ل-ي-ة
وأŸفيدة.

ت -ب -ع -ا Ÿاي -ك -روسس -وفت ،ف -إان اŸط-وري-ن
٨6Edge
Edg
وأاث -ن -اء ع -م-ل-ه-م ع-ل-ى نسس-خ-ة e
86
ا÷دي - -دة رك- -زوا بشس- -ك- -ل أاسس- -اسس- -ي ÷ع- -ل
اŸتصسفح أاك Ìفائدة ‘ زمن انتشسار جائحة
كورونا ،إاذ صسمموا النسسخة لتحتوي على
ميزات جديدة لتسساعد اŸسستخدم Úعلى
لنÎنت .ومن أابرز
عمليات الشسراء ع Èا إ
اŸي- - - - -زات اŸذك- - - - -ورة م- - - - -ي - - - -زة price
 comparisonالتي “كن اŸسستخدم من
مقارنة أاسسعار البضسائع ‘ اŸواقع ومتاجر
للكÎو.Ê
البيع ا إ

 Edgeعلى ميزة
86 Ed86
كما حصسلت نسسخة ge
جديدة تسساعد اŸسستخدم على توثيق لقطة
لشساشسة جهازه ،ومشساركة تلك اللقطة مع
لخ -ري -ن أاو ح -ف -ظ -ه -ا ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن-ه-ا
ا أ
مسس- -ت -ق -ب  ‘ Ó-ا◊صس -ول ع -ل -ى ب -ي -ان -ات أاو
معلومات ﬁددة.
وزّودت مايكرو سسوفت اŸتصسفح أايضسا
ب- -زر  Meet Nowال -ذي يسس-ه-ل ع-ل-ى
اŸسس -ت -خ -دم Úإاج -راء م -ك -اŸات ال-ف-ي-دي-و
مباشسرة ع ÈاŸتصسفح ،والتي تدعم ميزة
التصسال اŸرئي ع Èسسكايب أايضسا.
وÁك -ن Ÿسس -ت-خ-دم-ي ه-ذه ال-نسس-خ-ة م-ن
اŸتصس- -ف -ح ال -ع -ودة إا ¤اسس -ت -خ -دام ال -نسس -ح
السس - -اب- -ق- -ة م- -ن  Edgeبسس-ه-ول-ة ت-ب-ع-ا
لن ت-ع-يÚ
Ÿاي -ك -روسس -وفت ،ك -م-ا Áك-ن-ه-م ا آ
الصس -ور ال -ت -ي ي -ري -دون -ه-ا ل-ت-ظ-ه-ر ك-خ-ل-ف-ي-ة
للشساشسة على عÓمات التبويب أاثناء التصسفح
لنÎنت.
ع Èا إ
ixbit

هواوي تعلن عن موعد إاطÓق أاقوى هواتفها
أعلنت ششركة هوأوي على لسشان رئيسشها
ألتنفيذي ،ريتششارد يو ،عن أŸوعد ألرسشمي
 ،4MateأŸتوقع أن يكون
0 Mat٤٠
لطÓق هاتف e
إ
أك Ìهوأتف ألششركة تطورأ.
أاشسار يو ‘ منشسور على موقع  WeiboالشسهÒ
ل -ل -ت -واصس -ل الج-ت-م-اع-ي ،إا ¤أان اŸوع-د ال-رسس-م-ي
 MateاŸنتظر سسيكون ‘ ٢٢
٤٠ Ma٤٠
ÓعÓن عن te
ل إ
أاكتوبر ا÷اري .وسسيتم اإلعÓن عن الهاتف خÓل
ح -دث سس -ي -ق -ام ‘ ال-ي-وم اŸذك-ور ،ب-ت-م-ام السس-اع-ة
 ١٤:٠٠بتوقيت وسسط أاوروبا.
وتبعا للمعلومات التي سسربتها بعضض اŸواقع
وصسفحات اإلنÎنت اıتصسة بشسؤوون التقنية ،فإان
هواوي تنوي إاطÓق ‰ ٣اذج من هذا الهاتف ،هي
٤٠ Mate
 PMateوMate+٤٠
ro ٤٠ ٤٠MaPro
 +Mateو te
٤٠ Mat٤٠
e
P
r
o
.
Pro.

ومن اŸفÎضض أان –صسل هذه األجهزة على
شس -اشس -ات م -ن-ح-ن-ي-ة ب-دق-ة ( )١٤٤٠/٢٣٤٠ب -ي-كسس-ل،
وعلى كامÒا أامامية مزدوجة العدسسة بدقة ٣٢
ميغابيكسسل تعمل مع خاصسية التعرف على الوجوه.
ك-م-ا بّ-ي-نت ال-تسس-ري-ب-ات ال-ت-ي ان-تشس-رت ÷ه-ازي
 Pأان ال-ه-اتفÚ
ro ٤٠٤٠ M
 Mateو ate
٤٠ Ma٤٠te
Mate
Pro
سسيحصسÓن على كامÒات أاسساسسية بـ  ٤و 5عدسسات،
إاح - -دى ه - -ذه ال - -ع - -دسس- -ات سس- -ت- -ك- -ون ب- -دق- -ة ١٠٨
ميغابيكسسل.
ومن اŸفÎضض أان تعتمد هذه األجهزة على
 Kirinالقادرة على العمل مع
٩٠٠٠ ٩٠٠٠
معا÷ات Kirin
شسبكات 5G5
 ،Gوأان تزود بذواكر وصسول عشسوائي
 ١٠غ-ي-غ-اب-ايت وب-ط-اري-ة ك-بÒة Áك-ن شسحنها
بسسرعة ع Èشساحن باسستطاعة  6٠واطا.
ixbit

Ÿاذا “نع أاي قطرة كحول ‘ اÙطة الفضسائية الدولية؟

من درأسشة أجرتها جامعة ملبورن

خارطة جديدة تكشسف كيف تقاوم اÓÿيا اŸناعية العدوى وتتذكرها
رسش- -م أل- -ب- -اح- -ث -ون ﬂط -ط -ا ل -نشش -اط عشش -رأت
للف من أ÷ينات ‘ أÓÿيا أŸناعية للفئرأن
أ آ
لصشابة.
خÓل فÎة أ إ
خلقت الدراسسة التي أاجرتها جامعة ملبورن بأاسسÎاليا
ومعهد ويلكوم سسا‚ر واŸتعاونون معهم أاول خارطة
ديناميكية كاملة لكيفية تعلم اÓÿيا Ùاربة اŸيكروبات
ثم الحتفاظ بذكرى ذلك من أاجل العدوى اŸسستقبلية.
وÁك -ن أان تسس -اع -د ال -ن -ت -ائ -ج ،ال-ت-ي ُن-شس-رت ‘ ›ل-ة
 ،Nature Immunologyال-ع-ل-م-اء ع-ل-ى ت-طوير
لقاحات وعÓجات جديدة Ûموعة من األمراضض من
خÓل توجيه أابحاثهم إا› ¤موعة معينة من اÓÿيا
 ،+CD4والتي تعد
اŸناعية ،اŸعروفة باسسم خÓيا T 4+CTD
ضسرورية لتوليد اŸناعة.
ودرسض فريق البحث الدو‹ خÓيا T
 +CD4خÓل
T ٤C+ D
عدوى Œريبية للفئران بطفيليات مسسببة للمÓريا ،والتي
ت -غ -زو وت-ت-ك-اث-ر داخ-ل خÓ-ي-ا ال-دم ا◊م-راء .وÃسس-اع-دة

ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ع-ل-م اآل‹ ،ق-ام ف-ري-ق ال-ب-حث ب-دم-ج ب-ي-ان-ات
نشس -اط ا÷ي-ن-ات ع-ل-ى م-دى أارب-ع-ة أاسس-اب-ي-ع م-ن اإلصس-اب-ة
إلنشساء خارطة شساملة لرحÓت التطور التي تقوم بها
+ TCD4
خÓيا . 4C+DT
وق -ال ال -دك -ت -ور أاشس -راف -ول ه -يك ،اŸؤول -ف ال-رئ-يسس-ي
اŸشسارك من معهد دوهرتي بجامعة ملبورن« :تتبعنا
آالف ا÷ينات الفردية إلنشساء خارطة من العدوى األولية
إا ¤الفÎات التي تقرر فيها اÓÿيا أاول ب Úاألدوار
اŸناعية اıتلفة Ÿكافحة العدوى ،وثانيا ا◊فاظ على
ذكريات ذلك االلقاء .وكشسفت خارطتنا عن العديد من
ا÷ي- -ن- -ات ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ك- -انت نشس- -ط -ة ،وع -ل -ى وج -ه
 +CD4تسسمى
اÿصسوصض ‘ ،نوع من اÓÿيا T 4+CTD
اÓÿيا اŸسساعدة التجريبية  T.وهي ضسرورية لصسنع
األجسسام اŸضسادة التي –مي من اÓŸريا ولكن ⁄
تتم دراسستها بعد».
وشسارك العلماء بياناتهم من خÓل مورد رقمي

متاح ›انا .وتسسمح هذه اÿارطة للباحث ‘ Úعلم
ا⁄ناعة ‘ جميع أانحاء العا ⁄بتتبع اسستجابة ا÷ينات
الفردية بعد اإلصسابة.
وق -الت ال-دك-ت-ورة سس-ارة ت-يشس-م-ان ،اŸؤول-ف-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
اŸشساركة من معهد ويلكوم سسا‚ر« :األهم من ذلك ،أانه
ب -ي -ن -م -ا ” إانشس -اء خ-ارط-ت-ن-ا ب-اسس-ت-خ-دام ‰وذج Œري-ب-ي
للمÓريا ،سستكون مفيدة لدراسسة اسستجابات اÓÿيا
التائية ‘ أاي مرضض معد أاو غ Òمعد تقريبا ،أاو العÓج
الذي تشسارك فيه اÓÿيا التائية .وهناك حاجة إا¤
مزيد من التحقيقات للتأاكد من أان اÓÿيا البشسرية
+ TCD4
. 4C+ D
لديها خريطة مشسابهة Óÿيا الفئران T
ومع ذلك ،نأامل أان يوجه هذا الكتشساف الباحثÚ
‘ الŒاه الصس -ح -ي -ح ن -ح -و ت-ط-وي-ر ل-ق-اح-ات ج-دي-دة
Óم -راضض اŸع -دي -ة ،وع Ó-ج-ات م-ن-اع-ي-ة ج-دي-دة
ل - -أ
لبعضض أانواع السسرطان ،وطرق جديدة للوقاية من
أامراضض اŸناعة الذاتية.

أع-ل-ن أل-كسش-ندر سشاموكوتايف،
رأئ------د أل------فضش-----اء ،عضش-----و ›لسس
أل----دوم----ا أل----روسش---ي (ألŸÈان) ،أن
ج----م----ي----ع أŸوأد أÙت----وي----ة ع---ل---ى
أل--ك--ح--ول وأل--غ-ازأت‡ ،ن-وع-ة ‘
أÙطة ألفضشائية ألدولية.
أاكد رائد الفضساء ،موضسحا ‘ حديث
Óنباء ،هذه
لوكالة نوفوسستي الروسسية ل أ
اŸواد Áك----ن أان تسس---بب مشس---كÓ---ت ‘
منظومة تنقية الهواء ‘ اÙطة .وقال
«Áن---ع وج---ود أاي م---ادة ﬁت--وي--ة ع--ل--ى
ال-ك-ح-ول ع-ل-ى م ÏاÙط-ة ال-فضس-ائ-ي-ة
ال---دول---ي---ة ،ح---ت---ى ‘ م---زيÓ--ت ال--ع--رق
وال--ع--ط--ور اŸسس--ت--خ-دم-ة ب-ع-د ا◊Óق-ة
لنها سسريعة الشستعال،
وغÒها ،ليسض أ
لن ج--م--ي--ع اŸواد اÙت--وي--ة ع-ل-ى
ب--ل أ

الكحول تلتقطها أاجهزة –ليل الغازات
لرضض،
فورا ،وهذا يراه اÈÿاء على ا أ
ح--ت--ى ع--ن-د ف-ت-ح ق-ن-ي-ن-ة ال-ع-ط-ر ف-ق-ط،
لرضض بالرائحة ،وفورا
يشسعرون على ا أ
تتوقف منظومة تنقية الهواء عن العمل،
بسسبب أابخرة الكحول».
ووف----ق----ا ل----ه ،ج---رى ‘ وقت سس---اب---ق
ا◊ديث عن تزويد رواد الفضساء بالنبيذ،
على غرار اŸتبع مع طواقم الغواصسات،
Óشسعاع،
Ÿكافحة عواقب االتعرضض ل إ
ول--ك-ن ‘ ال-ن-ه-اي-ة ت-خ-ل-وا ع-ن ه-ذه
الفكرةŸ ،نع حدوث مشسكÓت ‘
منظومة تنقية الهواء.
نوفوسشتي
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لعلى للغة ألعربية ‘ طبعتها ٩
مسشابقة أÛلسص أ أ

لع-ل-ى ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
نّ-ظ-م أÛلسص أ أ
باŸكتبة ألوطنية با◊امة ،حفل تسشليم
ج- -ائ- -زة أÛلسص ح- -يث ت- -وج ب- -ه- -ا سش- -ب- -ع
فائزين قدموأ أعمال جليلة ‘ ›الت
ع -ل -م -ي -ة ،أدب -ي -ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ة م-ي-زت
ألطبعة ألتاسشعة Ã 2020-2018سشاهمة
م -ت -ع -ام -ل أل -ه -ات -ف أل -ن -ق -ال م -وب-ي-ل-يسص
لسش Ó- -م - -ي
وب - -حضش - -ور رئ - -يسص أÛلسص أ إ
لع - -ل - -ى ب - -و ع - -ب - -د أل - -ل- -ه غÓ- -م أل- -ل- -ه
أ أ
وششخصشيات ثقافية وأكادÁية.

سسبعة أاسسمـ ـ ـاء تعتلي من ّصسة التتويج

لو ¤لفا— مرزوق
أ÷ائزة أ أ
بن علي ‘ علوم أللسشان

جابالله أمينة
كشسف رئيسص اÛلسص األعلى للغة العربية
الÈوفيسسور صسالح بلعيد عن فوز سسبع أاسسماء
قّدمت أافضسل األعمال ،وسسهرت على تطوير
اللغة العربية ‘ ﬂتلف اÛالت وتقدË
مشساريع تطويرية لتكون العربية ‘ مسستوى
اŸعارف الكÈى التي تختزنها اللغة العربية.
عرج ‘ حديثه على الظرف اÿاصص الذي
تعرفه بÓدنا هذه اليام من مسستجدات قصسد
بناء ا÷زائر ا÷ديدة ،التي تتطلب التغي‘ Ò
الذهنيات بتغ Òأا‰اط السسلوك ‘ الثقافات،
وع- -ل -ي -ه أاضس -اف اŸت -ح -دث« :ن -ق -ف ‘ ه -ذا
اÙفل على الهوية اللغوية التي تعد فيها
العربية الركن الرك Úوحجر الزاوية ‘ مهام
اÛلسص األعلى للغة العربية ،الذي يعمل على
ازده -اره -ا وت -ط-وي-ره-ا ،وج-ع-ل-ه-ا ل-غ-ة ال-ع-ل-وم
والsتقانات ومدها بأاسسباب النجاح من تأاليف
ونشسر وترجمة واسستعمال نوعي».
ونّوه اŸتحدث باألهمية البالغة التي يوليها
اÛلسص إا ¤السسيدة اŸلكة «اللغة العربية»
ق- -ائ« :Ó- -إاّن الشس- -ع- -وب واأل·  ⁄ت- -ت -ق -دم إال
بلغاتها ،وعلينا أان نهتدي إا ¤طرائق تيسسÒية
ÿدم -ت -ه -ا ب -وضس-ع سس-ي-اسس-ات ت-رب-وي-ة صس-ارم-ة
تسسجل منتوجات لسسانية ‘ التخطيط اللغوي
وتخطيط السسياسسات الÎبوية ،ولبد من ‰ط
جديد يسساير التقيد بتنمية ›تمع اŸعرفة
داخل ›تمعنا ،الذي يتوق إا ¤تطوير اللغة
العربية وتعديل سسرعتها وفق سساعة العصسر
ال- -ذي ي- -ح -ت -اج إا ¤ات -خ -اذ ق -رارات واضس -ح -ة
Óح -داث اŸرت -ب -ط -ة ب -اŸشس -اري -ع
مسس -اي -رة ل  -أ
الكÈى ا◊كومية ومشساريع اŸؤوسسسسات ذات
العÓقة».
من جهته ،هّنأا رئيسص اÛلسص السسÓمي
األعلى بو عبد الله غÓم الله اŸتوج Úالسسبع
ث ا÷امعي Úعلى
بجائزة اللغة العربية ،وح ّ

َŸكّرم ،Úبات من
وكما جاء على لسسان ا ُ
الضسروري على خّريجي ا÷امعات واŸعاهد
السسعي ا◊ثيث لرفع مكانة اللغة العربية على
أاك Ìمن صسعيد من جهة ،والهتمام بالطاقات
الشسبانية ا◊املة لشسهادات ‘ التعليم العا‹
واألخ- -ذ ب- -ي- -ده- -ا وم- -راف- -ق- -ت- -ه- -ا م -ن ط -رف
اŸسس- -ؤوول Úم- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،خ -اصس -ة ت -لك
الطاقات الكامنة التي تعيشص ‘ مناطق الظل
و‘ براثن ›هولة –لم بواقع لن يتحقق اإل
بتكاثف ا÷ميع.

بلعيد :العربية الركن
الرك Úوحجر الزاوية
‘ مهامنا

بذل مزيد من ا÷هود ‘ العمل على تطوير
أاعمالهم اŸقدمة ،والتنافسص ‘ رصسد أاكÈ
عدد من ا÷وائز بأاعمال مشسرفة كالتي وقفنا
عليها اليوم ،وكما جاء على لسسانه« :الشسبكة
ا÷امعية ا÷زائرية التي تتأالف من مئة وسستة
( )١٠6مؤوسسسسة للتعليم العا‹ قادرة على بعث
روح التنافسص بالتوجيه والتنظيم واŸرافقة
ليتسسنى لها الوصسول بحاملي الشسهادات العليا
إا ¤أاوسسع نطاق ،وأا“نى أان ُتحّيـن الُفرصص لكل

أابناء ا÷زائر و‘ كل اŸيادين».
وثّمن رئيسص اŸنتدى العاŸي للوسسطّية أابو
جرة سسلطا ،Êكلمة رئيسص اÛلسص السسÓمي
العلى ‘ مداخلته قائ« :Óإاضسافة إا ¤ما ورد
أاسستغل هذه الفرصسة موجّها فحواها لكل رواد
ا÷امعة ،خاصسة أاولئك الذين يصسارعون شسبح
التهميشص و‘ جعبتهم ما يسستحق أان يكون
› ّسسدا على أارضص الواقع ،فليسص من السسهل
أان ي-ف-رضس-وا ج-ه-وده-م وه-م ي-ع-يشس-ون ظ-روف
اŸعاناة بكل تفاصسيلها ‘ ،ح Úنرى العا⁄
يتطور ويأاخذ بيد حاملي الشسهادات بغية

تقد Ëخدماته ‘ اŸسستقبل ،وكما حَمل
اÛلسص األع -ل -ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه
احتضسان هذه األسسماء التي تعت Èأامثلة حية
أاْث -رت ا÷زائ -ر ب -ج -ه -وده-ا ال-ي-وم .ن-ت-م-ن-ى أان
–ت- -ذي ح- -ذوه- -ا ك- -ل اŸؤوسسسس -ات وا÷ه -ات
ال-وصس-ي-ة ع-ل-ى م-راف-ق-ة أاصس-ح-اب ال-ه-م-م ال-تي
ت -ن -ت-ظ-ر دوره-ا ‘ ح-م-ل راي-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
اŸراف -ق -ة ألع-م-ال ج-ل-ي-ل-ة م-ن صس-ن-ع أاي-دي-ه-م
غدا».
أاسسفرت نتائج اŸسسابقة عن سسبع أاسسماء
اسستحقت اللقب سسارت ‘ ركب من سسبقوها
‘ حمل راية اللغة العربية ‘ شستى اÛالت.

اسستهلّ باب التكر ،Ëفا— مرزوق بن علي،
‘ ›ال علوم اللسسان صساحب ا÷ائزة األو¤
عن عمل معنون باŸكمل ‘ القواعد والبÓغة
اŸسس -ت -وى ال-ن-ه-ائ-ي وف-ق اŸن-ه-اج ا÷دي-د ذو
الشسيفرة (أا) ،بينما حجبت ا÷ائزة الثانية أاما
ا÷ائزة التشسجيعية للعمل اŸقدم بعنوان (بنية
التعجيل ‘ القرآان الكر )Ëعادت ÿديجة
ﬁمد الصسا‘ والتي غابت عن الحتفائية
بسسبب تواجدها ‘ اŸملكة العربية السسعودية.
و‘ العلوم والتsقانات التي عادت ا÷ائزة
الو ‘ ¤ال -ع -م -ل اŸع -ن -ون بـ «م -دخ -ل ل -ع -ل-م
اŸسس -ت-خ-لصس-ات ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي» ل-ف-ات-ن بشس Òب-ن
مرزوق بينما حجبت ا÷ائزة الثانية .وعادت
ا÷ائ- -زة ال- -تشس- -ج -ي -ع -ي -ة ل -ل -ع -م -ل اŸع -ن -ون بـ
«مسس-اه-م-ة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘ ت-رق-ي-ة الوظائف
اÿضس -راء ب -واب -ة «سس -ت -ي -د» ل -ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ن-ف-اي-ات ك-ذك-اء اصس-ط-ن-اع-ي أاخضس-ر ألح-م-د
ت -وف -ي -ق ال -ع-ل-وي ،أام-ا ‘ ›ال الÎج-م-ة إا¤
العربية فقد عادت ا÷ائزة األو ‘ ¤العمل
اŸعنون (مدخل ‘ األدب األمازيغي Ùمد
اكلي حدادو) ◊بيب الله منصسوري.
ب -ي -ن -م -ا ح -ج -بت ك  Ó-م-ن ا÷ائ-زة ال-ث-ان-ي-ة
والتشسجيعية ،أاما ‘ ›ال وسسائل التصسال
وال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة فقد
ع -ادت ا÷ائ -زة األو ‘ ¤ال -ع -م -ل اŸع -ن-ون بـ
(اسس -ت -ع -م -ال ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ‘ ال -ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائ- -ري نشس- -رة أاخ -ب -ار ال -ث -ام -ن -ة أا‰وذج -ا
كدراسسة وصسفية –ليلية) لكمال دحو بينما
ح -ج -بت ا÷ائ -زة ال -ث-ان-ي-ة ،ل-ت-ق-ت-نصص ا÷ائ-زة
التشسجيعية ‘ العمل اŸعنون بـ (كتاب تطور
اÛت- -م- -ع- -ات الفÎاضس- -ي- -ة ونشس -وء ا÷رÁة
اإللكÎونية) لسسليمة سسعيدي.

أطلقه «مششروع مششكاة أŸعرفة ألدو‹» ويصشدر آأخر ألسشنة

«تعليمية اللغة العربية للناطق Úبها» ‘ كتاب جماعي
أط -ل -ق «مشش -روع مشش -ك -اة أŸع -رف-ة أل-دو‹» ،أل-ذي ُي-شش-رف ع-ل-ي-ه
أŸرك -ز أ÷ام-ع-ي م-غ-ن-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع ﬂاب-ر وج-ام-ع-ات م-ن دأخ-ل
لصش-دأر ع-ل-م-ي ج-م-اع-ي –ت عنوأن
أل-وط-ن وخ-ارج-ه ،أسش-ت-ك-ت-اب-ا إ
«ت -ع -ل -ي -م -ي -ة أل -ل -غ -ة أل -ع -رب-ي-ة ل-ل-ن-اط-ق Úب-ه-ا ـــ أŸن-اه-ج وأل-ط-رأئ-ق
لهدأف».
وأ أ
لرسشال ملخصص أŸششاركة با◊ادي وألعششرين من
حّدد آأخر أجل إ
ُ
أكتوبر أ÷اري ،فيما ُينتظر أن يصشدر هذأ ألعمل ألبحثي أ÷ماعي
نهاية ديسشم ÈأŸقبل.
أسشامة إأفرأح
«تعليمية اللغة العربية للناطق Úبها ـ ـ اŸناهج والطرائق واألهداف» ،هو
عنوان اسستكتاب أاطلقه «مشسروع مشسكاة اŸعرفة الدو‹» ،الذي يشسرف عليه
اŸركز ا÷امعي مغنية بالتعاون مع عدد من ا÷امعات من داخل ا÷زائر
ومن خارجها.
ي -أات -ي ه -ذا اŸشس -روع ال -ع -ل -م-ي ال-ب-ح-ث-ي ا÷م-اع-ي ،لصس-اح-ب-ت-ه أا.د.سس-ع-اد
بسسناسسي ،عميدة كلية اآلداب والفنون ومديرة  Èﬂاللهجات ومعا÷ة الكÓم
بجامعة وهران « ،١حفاظًا على اللغة العربية ومكانتها ب Úاللغات األخرى»،
ما أاوجب على أاهل الختصساصص أان يسسهموا ‘ اŸشسروع ببحوث تناقشص هذه
اŸسسائل ،لعّلها تثمر نتائج يسستفيد منها حقل تعليمية اللغات للناطق Úبها.
وتعت Èاللغة توظيفا ‘ كل ›الت ا◊ياة التعليمية والبحثية العلمية
وغÒها ،ولها دور مهم ‘ التقّدم العلمي والتكنولوجي والثقا‘ ،وهي األهمية
التي أادركتها األ· .و‘ هذا السسياق ،يتواصسل البحث ‘ كيفية تعليمية اللغة
العربية للناطق Úبها ،والطرق الناجعة لكتسسابها على نحو يحفظ قواعدها
وسسماتها التي “يزها؛ «ألن حقل تعليمية اللغات مازال خصسبا ،و ⁄يسستو ِ
ف
بعُد أادواته التي Áكن أان يسستفيد فيها من منجزات حقول معرفية كثÒة
متÓقحة».
وقد بذل العلماء القدامى منذ القرن األول للهجري إا ¤يومنا هذا ا÷هود
لدراسسة اللغة و›التها وخصسائصسها ،والتقعيد لها« ،فاللغة –تاج باسستمرار
إا ¤جهود ناطقيها؛ باعتبارها معينا ل ينضسب لدارسص اللغة والباحث ‘
علومها ،بل وحتى متعلمها».
وحفلت كتب اللغة بطرائق ومناهج تدريسص اللغة العربية بّينت ‘ ذلك
مواطن السسهولة والصسعوبة ،واختلفت اآلراء حول ‚اعة هذه الطرائق ،حسسب

مشسارب أاصسحابها ،ومرجعياتهم الفكرية والفلسسفية ،يضسيف اŸشسرفون على
السس -ت -ك -ت -اب ،واسس -ت -م -ر األم-ر ‘ –ل-ي-ل ه-ذه الصس-ع-وب-ات ح-ت-ى أاف-رزت ل-ن-ا
ال-دراسس-ات ال-ل-غ-وي-ة مصس-ن-ف-ات ل-غ-وي-ة خ-اصس-ة ت-ت-ح-دث ع-ن اŸهارات اللغوية
األربع :السستماع واÙادثة والقراءة والكتابة ،ومصسنفات لسسانية تب Úأاهمية
اŸسستويات اللغوية.
و‘ هذا السسياق يأاتي العمل البحثي «تعليمية اللغة العربية للنـاطق Úبها»،
الذي يهدف إا– ¤قيق ›موعة من اŸرامي ،نذكر منها ا◊فاظ على
الهوّية العربية ،وتنمية القدرات اللغوية واألدبية عند اŸتعلم Úمن أاجل
“كينهم من التواصسل والتفاعل ،واÙافظة على اللغة العربية الفصسحى
وتخليصسها من شسوائب العامية واŸفردات األجنبيّة ،واسسÎجاع اŸتعلم الثقة
‘ هذه اللغة ،باعتبارها لغة علم ومعرفة ،واسستعمال اللغة العربية ‘ ميادين
ﬂتلفة اسستعمال صسحيحا سسليما فصسيحا بليغا ‘ ا÷وانب الدينية منها:
ق -راءة ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëق -راءة صس -ح -ي -ح -ة خ -ال -ي -ة م-ن األخ-ط-اء واÛالت
الجتماعية العلمية ،والهتمام بتعليم اللغة العربية حتى تكون لغة العلوم
وتسساير ﬂتلف التطورات اŸعرفية.
أاما اÙاور التي حُّددت لهذا اإلصسدار فهي خمسص ﬁاور :أاول ،تعليمية
اللغة العربية من حيث اŸسستويات :الصسوتي :الوعي الصسوتي ،والصسر‘،

والÎك-ي-ب-ي ،واألسس-ل-وب-ي...وث-ان-ي-ا ،اŸن-اه-ج اŸط-ب-ق-ة ‘ ت-ع-ليم اللغة العربية
وأاهدافها ،وثالثا ،طبيعة اŸناهج والطرائق التعليمّية القدÁة (األهداف،
الغايات) ،ورابعا ،طبيعة اŸناهج والطرائق التعليمية ا◊ديثة (األهداف،
الغايات) ،وخامسسا وأاخÒا ،توظيف النظريات اللسسانية ا◊ديثة ‘ تعليمية
اللغة العربية.
خصسات با◊ادي والعشسرين ( )٢١من
حّدد آاخر أاجل لسستقبال اŸل ّ
وقد ُ
شسهر أاكت ـ ـوبر ا÷ـ ـ ـ ـاري ،وذلك بالت ـ ـ ـ ـ ـ ـواصسل على الـ ـ ـ ـ ـÈيد اإللكـ ـ ـ ـ ـÎوÊ
خصسات اŸقبولة ‘ اÿامسص
 ،almishkatbook@gmail.comعلى أان ُيرّد على اŸل ّ
والعشسرين ( )٢5من نفسص الشسهر ،فيما ُينتظر أان ُيقّدم الكتاب للطبع ‘
اÿامسص والعشسرين ( )٢5ديسسم Èمن السسنة ا÷ارية.
وتضس -م ال -ه -ي-ئ-ة ال-ع-ل-م-ي-ة اŸشس-رف-ة أاعضس-اًء م-ن ج-ام-ع-ات وه-ران ،سس-ي-دي
بلعباسص ،تلمسسان ،بسسكرة ،عنابة ،والطارف ،إا ¤جانب جامعات غ Òجزائرية
(ليبيا ،اŸغرب ،السسودان ،األردن ،تركيا ،فرنسسا) .أاما الهيئة السستشسارية
فتضسّم أاسسماءً أاكادÁية من جامعات با÷زائر وأاخرى بفلسسط ،ÚاŸغرب،
اŸملكة السسعودية ،فرنسسا ،والنمسسا .فيما تتشسكل هيئة التحرير من جامعيÚ
من جامعة وهران واŸركزين ا÷امعيÃ Úغنية وغليزان ،وكذا جامعي Úمن
تونسص ،واŸغرب ،وفلسسط.Ú
Óشسارة ،أاسّسسص مشسروعَ «مشسكاة اŸعرفة الدو‹» وُيشسرف عليه د.فضسيلة
ل إ
مسسعودي من اŸركز ا÷امعي مغنية ،بنيابة د.حورية مرتاضص ،ويديره شسرفيا
أا.د.مراد نعوم مدير اŸركز ا÷امعي مغنية.
وُي -شس -رف اŸرك -ز ا÷ام -ع -ي م-غ-ن-ي-ة (ت-ل-مسس-ان) ع-ل-ى «مشس-ك-اة اŸع-رف-ة»،
بالتعاون مع واÛلة الدولية اÙكمة «إاحالت» (اŸركز ا÷امعي مغنية)،
وﬂت ÈاŸع-ا÷ة اآلل-ي-ة ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ت-ل-مسس-ان ،و Èﬂال-ل-ه-جات
وم -ع -ا÷ة ال -ك Ó-م ب -ج -ام -ع -ة وه -ران ،وم -ن اŸغ -رب ﬂت ÈالÎاث ال -ث-ق-ا‘
واسسÎاتيجيات التنمية ،ومركز تكوين الدكتوراه السسيميائيات وفلسسفة األدب
Óب-ح-اث (م-ف-اد) ،واŸرك-ز اŸغ-رب-ي
وال -ف -ن -ون ،وم -رك -ز ف -اط -م -ة ال-ف-ه-ري-ة ل -أ
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ال-ث-ق-ا‘ (مسس-اق) ،وم-رك-ز السس-ن-اب-ل ل-ل-دراسس-ات والÎاث الشسعبي
بفلسسط ،Úو›لة كلية القرآان الكر Ëبجامعة أافريقيا العاŸية بالسسودان،
وا÷م-ع-ي-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ل-ل-ت-ج-دي-د الÎب-وي والثقا‘ اÒÿية (لبنان) ،واŸنتدى
العاŸي للمرأاة والطفل  /الشسبكة السسويدية العراقية للدراسسات ،وشسبكة ضسياء
الدولية بالأردن.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

ثقافة

السضبت  17أاكتوبر 2020م الموافق لـ  2٩صضفر  1٤٤2هـ

لتحديد ما يكتنزه آŸوقع من آثار ومعا⁄

نحو اسستئناف مشسروع إاجراء ا◊فريات Ãدينة طبنة األثرية
يرتقب أآن تسستأانف مصسالح مديرية آلثقافة لو’ية باتنة ،مشساريع تخصص آلقطاع توقفت سسابقا بسسبب
جائحة كورونا كوفيد ،وما رآفقها من آجرآءآت آ◊جر آلصسحي آلتي تسسببت ‘ تأاجيل آلعديد من آŸشساريع
’ثري طبنة جنوب آلو’ية باتنة،
آلتنموية ‘ كل آلقطاعات ،على غرآر مشسروع إآجرآء حفريات باŸوقع آ أ
وآلذي كان من آŸزمع آن تنطلق أآشسغاله شسهر أآفريل آŸاضسي.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
اŸشضروع الذي كان مطلبا مسضتعج Óوملحا
من طرف ﬂتلف فعاليات اÛتمع اŸدÊ
واŸهتم Úبالشضأان الثقا‘ واأ’ثري بالو’ية،
حظي بعد ›هودات طويلة ومراسضÓت عدة
ل -ل -ج-ه-ات اŸع-ن-ي-ة Ãواف-ق-ة اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
Óبحاث اأ’ثرية للبحث عن مكنونات مدينة
ل أ
طبنة اأ’ثرية ،وإابراز ما يكتنزه اŸوقع العتيق
م- -ن آاث- -ار شض -اه -دة ع -ل -ى م -راح -ل ت -اري -خ -ي -ة
ب-اŸن-ط-ق-ة ،و–دي-د م-ع-اŸه اÈŸزة ل-ع-راق-ة
ا◊ضض-ارات ال-ت-ي ت-ع-اق-بت ع-ل-ى ط-ب-ن-ة ب-هدف
ا◊فاظ عليها وحمايتها من ﬂتلف عمليات
السضرقة والنهب وا◊فر ،ووقف ا’عتداءات
العشضوائية التي طالت اŸدينة برمتها.
ول-ع-ل أاب-رز مشض-ك-ل-ة ت-ع-ان-ي-ه-ا م-دي-ن-ة ط-ب-نة
اأ’ث -ري -ة ه -و زح -ف ال -ع-م-ران إال-ي-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة
فوضضوية وغ Òقانونية ،حيث يتسضارع العمران
نحو اŸدينة وعلى حسضاب كنوزها اأ’ثرية،
قبل أان تسضارع ا÷معيات اŸهتمة واŸواطنÚ
إا ¤إاخطار السضلطات اŸعنية بضضرورة حماية
اŸوقع من خÓل –ديد اŸسضاحة اÙمية
ال - -ت - -ي ك- -انت ﬁل خÓ- -ف ب Úا÷م- -ع- -ي- -ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة والسض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،قبل أان تتم
اŸوافقة بعد اسضتشضارة اıتصض ‘ Úاآ’ثار
على مشضروع علمي وبحثي يÈز اŸوقع الذي
ي-ح-ت-وي حسضب أاخصض-ائ-ي Úع-ل-ى آاث-ار ل-ل-ح-قبة
ال -روم -ان-ي-ة وأاخ-رى ل-ل-حضض-ارة اإ’سضÓ-م-ي-ة ‘
عهد الزيري Úوا◊مادي.Ú
وأاشضارت مصضادر من مديرية الثقافة ،إا¤
أاّن الهدف من ا‚از هذا اŸشضروع البحثي

’دبية
آلكاتب ميلود ولد آلصسديق يؤوثّث آŸكتبة آ أ

«نسساء يرفضسن الرحيل» إاصسدار جديد ينتصسر للمرأاة
ي -ق ّ-دم آل -ك -اتب م-ي-ل-ود ول-د آلصس-دي-ق
إآصس -دآرآ ج-دي-دآ ل-ل-ق-رآء ب-ع-ن-وآن «نسس-اء
ي-رفضس-ن آل-رح-ي-ل» ع-ن دآر م-ي-م للنشسر،
ي -خ -وضص م -ن خ -لل-ه Œرب-ة ج-دي-دة ‘
آل-ك-ت-اب-ة ل-ل-م-رأآة وع-ن-ه-ا ضس-م-ن شسخوصص
م-ت-ع-ددة ،وي-ع-د ه-ذآ آَُŸؤول-ف ث-ا Êع-مل
للكاتب آلذي صسدرت له من قبل روآية
«آبن آلقرية :ميسص نتموحت».
إآÁان كا‘

العلمي واŸتعلق أاسضاسس بإاجراء ا◊فريات،
ي -ه -دف إا– ¤دي -د مسض -اح -ة اŸوق -ع اأ’ث -ري
وإاب -راز واك -تشض -اف اآ’ث -ار اŸك -ت -ن -زة  -حسضب
اŸسضؤوول  -ومن ثمة حمايته وا◊فاظ عليه
من ﬂتلف ا’عتداءات البشضرية.
ويتضضمن إا‚از اŸشضروع عدة مراحل على
اŸدى البعيد ،تشضمل ا◊فريات وإابراز معا⁄
مدينة طبنة اأ’ثرية من جهة وعرضس اأ’بحاث
ودراسض -ت -ه -ا م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -يث ي -رت-ب-ط
انطÓق اŸشضروع برفع كل إاجراءات ا◊جر
الصض- -ح -ي وت -وف Òالشض -روط اÓŸئ -م -ة ل -ف -رق
ال - -ب - -حث اıتصض - -ة ال - -ت - -ي تضض - -م أاسض - -ات- -ذة
وﬂتصض ‘ Úعلم اآ’ثار والتاريخ.

و‘ سضياق متصضل ،كانت مديرية الثقافة قد
قامت منذ مدة بعملية جرد واسضعة ıتلف
اŸواقع اأ’ثرية واŸعا ⁄التاريخية بالو’ية
حتى يتسضنى لها ا’سضتفادة من مشضاريع دراسضة
‡اثلة على غرار قلعة بالول ذات  12طابقا،
وال-ت-ي ب-دأات م-ع-ا ⁄تضض-رره-ا ت-ظ-ه-ر ل-ل-ع-يان،
وت -ع -ت Èم -ن اع -رق ال -ت-ح-ف اŸع-م-اري-ة وذات
هندسضة معمارية ﬁلية تتضضارب اŸعلومات
ح-ول ح-ق-ب-ت-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ح-يث أاف-ادت ذات
اŸصض -ادر ب -أان -ه -ا سض -ج -لت مشض -اري -ع ال-دراسض-ة
والبحث اÿاصضة بها بعد إاعداد ملف كامل
يتضضمن الرفع التيبوغرا‘ لوضضعه على طاولة
ا÷هات اŸركزية اıتصضة.

ن ّ
ظمتها جمعية عشّساق آÿشسبة للعروضص

أايام تكوينية –ت شسعار «اŸسسرح للجميع»
ت -خ -ت -ت-م آ’أي-ام آل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،آل-ي-وم،
آŸن- -ظ- -م- -ة م -ن ط -رف ج -م -ع -ي -ة عشس -اق
آÿشسبة للعروضص ،بالتعاون مع آÛلسص
آلشس-ع-ب-ي آل-ب-ل-دي Ÿدي-ن-ة سس-ط-ي-ف –ت
شس-ع-ار «آŸسس-رح ل-ل-ج-ميع» ،وآلتي تندرج
‘ آإطار آلدخول آلثقا‘  2020ــ .2021
حبيبة غريب
تهدف هذه الورشضات ،حسضب ما صضرح به
اıرج رئ- -يسس ا÷م -ع -ي -ة زڤ -رار ع Ó-وة اإ¤
«وضض -ع اآل-ي-ات ج-دي-دة ل-ت-ع-اط-ي م-ع اŸسض-رح،
طبقا لسضياسضة التي تنتهجها وزارة الثقافة،
والرامية بتعميم ا◊ركة اŸسضرحية على كل
الو’يات والدوائر والبلديات ،تسضعى ا÷معية
اإ ¤خلق خزان من الفنان Úوتقني Úوتزويد
ا◊ق -ل ال -ف -ن -ي مسض -ت -ق -ب ،Ó-تشض-ج-ي-ع ا◊رك-ة
اŸسضرحية وا÷معوية على البحث والتكوين
‘ ›ال اŸسضرح».
يشضرف عليها كل من ا’أسضتاذ حداد عبد
السض Ó-م وورشض -ة ال-ك-ت-اب-ة ال-درام-ي-ة ،ا’أسض-ت-اذ
اإب- -راه- -ي- -م شض -رق -ي وورشض -ة اإع -داد اŸم -ث -ل،
ا’أسضتاذ عطية سضفيان وورشضة ا’إلقاء ،ا’أسضتاذ
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اıرج ع- -ق- -ب- -اوي الشض- -ي- -خ ورشض- -ة ا’إخ -راج
اŸسضرحي .كما تصضبو ،يضضيف اŸتحدث «اإ¤
تشضجيع ا÷معيات والتعاونيات على تنشضيط
ا◊رك- -ة اŸسض- -رح- -ي- -ة ا÷واري -ة ،خ -اصض -ة ‘
اŸن- - -اط - -ق اŸع - -زول - -ة اŸداشض - -ر وال - -ق - -رى
اŸع- -زول -ة .وتضض -م -ن ه -ذه ا’أي -ام  -ي -ق -ول -
«سضÒورة واسض- -ت- -م- -رار ا◊رك- -ة اŸسض- -رح- -ي- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء دائ-م بÚ
الفنان Úوتبادل اÈÿات والتقنيات الفنية،
واإنشض-اء م-ن-افسض-ة ب Úال-ف-رق ل-ت-ط-وي-ر الشض-ك-ل

ا÷ما‹ لÓإنتاج اŸسضرحي والتاأط Òا÷يد
للمشضاركة ‘ ﬂتلف اŸهرجانات الوطنية
والدولية» .وسضتسضلم اليوم شضهادات اŸشضاركة
◊وا‹  20مÎبصضا ومÎبصضة الذين شضاركوا
‘ ا’أيام التكوينية ،خÓل حفل ا’ختتام بدار
الضض -ي-اف-ة ل-ل-م-ج-لسس الشض-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ،ح-يث
ب -ر›ت ب -اŸن -اسض -ب -ة م -داخ-ل-ة م-ن ال-دك-ت-ور
ب -وشض -راك -ي ي -ل -خصس ف -ي -ه -ا م-ا ” ت-داول-ه ‘
الورشضات ،اإضضافة اإ ¤تكر Ëا’أسضرة الفنية
لو’ية سضطيف.

ي -خ -تصض -ر ال -ك-اتب م-ي-ل-ود ول-د الصض-دي-ق ‘
رواي- -ة م- -ن وح -ي ال -واق -ع اŸرأاة اŸن -اضض -ل -ة،
العاملة ،اŸعنفة اŸقهورة ،اÙبة العاشضقة،
اŸظلومة واŸسضلوبة ا◊قوق ‘ عنوان جامع
«نسض -اء ي -رفضض -ن ال -رح-ي-ل» ،ح-يث تشضÎك ك-ل
ال -ع -ي -ن -ات اıت -ارة ب -دق -ة ،وال -ت -ي ي-ع-ج ب-ه-ا
اÛتمع ويسضتلهمها الراوي كما هي متصضورة
‘ اıيال الشضعبي العام ،هذا اıيال الذي
ُيسضلب كما ذكر ‘ حديثه لـ «الشضعب» العدالة
‘ نظرته للمرأاة نتيجة غوائل الدهر وطبيعة
اÛتمع الذكورية ،الذي يدير ظهره ‘ كثÒ
م- -ن اأ’ح -ي -ان لشض -ق -ي -ق -ة ال -رج -ل ‘ صض -ف -ات
اŸقاومة وقبول التحدي والنضضال والصضمود
التي تشضÎك كلها ‘ خيط رفيع يجمع بينها.
وقد اختار الروائي أان يكون بداية نصضه
على وقع مظاهرات شضعبية صضاخبة تعم أارجاء
اŸدي-ن-ة ،ي-ح-م-ل ف-ي-ه-ا اŸت-ظاهرون شضعارات
ت- -ت- -ح- -دث ع- -ن ال- -ت- -غ- -ي Òواإ’صضÓ- -ح تÎج -م
م-ع-ان-ات-ه-م ،ب-ي-ن-م-ا «ي-اق-وت-ة» وه-ي الشض-خصضية
اÙورية ‘ «نسضاء يرفضضن الرحيل» “ثل ‘
نفسس الوقت كل النسضاء ،فهي صضاحبة ﬁل
وهي اÎŸجمة متعددة اللغات ،هي ا◊رفية،
هي الفÓحة واŸمرضضة ،هي اŸواسضية وهي
اŸق -ب -ورة اŸدم -رة أايضض -ا ال -ت -ي
Œتمع فيها
مع كل ذلك
أالوان
اŸقاومة
والعنفوان
معا ،قابعة بÚ
أاربع جدران ‘
مسض - -تشض- -ف- -ى ’
تعرف
إاحداثياته،
ُن ِ-ق َ-ل ْ-ت إال -ي-ه إاث-ر
ك - -ارث- -ة ب- -ي- -ئ- -ي- -ة
مدمرة “ثلت ‘
ف-يضض-ان-ات أارضض-ي-ة
غ Òم- -ت- -وق- -ع- -ة ‘
واح- -ة صض- -ح- -راوي -ة
ج-م-ي-ل-ة غ-ن-اء ج-راء
فيضضانات دمرت القرية (حجارتها وأاتربتها
وأازق -ت -ه -ا ال -ت-ي “ث-ل ع-ب-ق ال-ت-اري-خ) سض-ت-م-ث-ل
ا◊بكة واأ’زمة التي سضتغ Òعا ⁄القرية من
هادئ جميل إا ¤ركام كأانها  ⁄تكن.
ويقول الكاتب ’ تتحمل ياقوتة أا ⁄اأ’سضر
Ÿرت Úأاسض- - -ر اŸسض- - -تشض- - -ف - -ى وأاسض - -ر ا÷روح
العميقة ‘ كل موضضع من مواضضع جسضدها
اŸكلوم جراء ا◊ادث اŸأاسضاوي ،تريد أان
تبوح ،أان تتكلم ،أان تتعرف على من يشضاركنها
هذه البوتقة الصضغÒة ،حيث ‘ ثنايا الغرفة
ه -ي ونسض -وة أارب -ع“ ،ت -لك ك -ل واح -دة م -ن -ه-ن
ﬂزون- -ا ’ ي- -نضضب م- -ن اŸاضض- -ي اŸضض- -خ -م

لفلم
 10آ’ف دو’ر دعم مادي ل أ

جائزة مهرجان ا÷ونة السسينمائي تصسنع التميز
’فلم ‘ تقدË
’نتاج آ أ
تسستمر شسركة ’جو Êإ
’ن-ت-اج آلسس-ي-ن-م-ائ-ي ‘ م-رآح-ل-ه-ا
دع -م -ه -ا Ÿشس -روع -ات آ إ
’ول -ي-ة ،ل-ت-ع-ل-ن ع-ن مشس-ارك-ت-ه-ا ‘ م-ه-رج-ان آ÷ون-ة
آ أ
آلسس -ي -ن -م-ائ-ي ،ب-ت-ق-د Ëج-ائ-زت-ه-ا إآ ¤أآح-د مشس-روع-ات
’فلم آŸشساركة ‘ منطلق آ÷ونة آلسسينمائي آلذي
آ أ
يعد أآحد فعاليات منصسة آ÷ونة آلسسينمائية.
ق ــ ث
تبلغ قيمة ا÷ائزة  10آا’ف دو’ر أامÒكي ،قدمتها ‘ العام
اŸاضض -ي Ÿشض -روع ف -ي -ل-م «رأاسس م-ق-ط-وع-ة» ل-ل-م-خ-رج ل-ط-ف-ي
عاشضور .ومؤوخراً امتلكت مؤوسضسضة ’جو Êسضج ً
 Óمكثفًا من
خدمات الدعم للسضينما العربية ،ففي الدورة اŸاضضية من
مهرجان القاهرة السضينمائي الدو‹ قّدمت خدمات الرعاية
لعدد من الورشس واÙاضضرات وا◊لقات النقاشضية ضضمن أايام
ال-ق-اه-رة لصض-ن-اع-ة السض-ي-ن-م-ا ،و‘ نسض-خ-ة السض-ن-ة اŸاضض-ية من
مهرجان تورونتو السضينمائي الدو‹ كانت إاحدى رعاة جناح
مركز السضينما العربية ،وكانت قد قدمت جائزة الدعم ‘
نسض -خ-ة  2018م -ن ورشض -ة ف -اي-ن-ال ك-ات بـم-ه-رج-ان ف-ي-ن-يسض-ي-ا

السضينمائي الدو‹.
منطلق ا÷ونة السضينمائي هو ا÷انب اإ’حÎا‘ لـمنصضة
ا÷ونة السضينمائية ،وهو يتيح ،للمخرج ÚواŸنتج Úالعرب
ومشضاريعهم السضينمائية سضواء كانت ‘ مرحلة التطوير أاو
مراحل ما بعد اإ’نتاج فرصضًا فريدة للحصضول على الدعم
الفني أاواŸا‹ أاوكليهما.
منصضة ا÷ونة السضينمائية فعالية ﬂصضصضة لصضناع اأ’فÓم
وع-ن-اصض-ر الصض-ن-اع-ة ب-ه-دف ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر مشض-اري-ع اأ’فÓم

السض -ي -ن -م -ائ -ي -ة ال -واع -دة ع -ل-ى اŸسض-ت-وى اŸصض-ري وال-ع-رب-ي،
ومسضاعدتها ‘ ا◊صضول على الدعم الفني واŸادي .تقدم
منصضة ا÷ونة مبادرات مثل جسضر ا÷ونة السضينمائي ومنطلق
ا÷ونة السضينمائي ،وهي تقدم فرصضاً ﬂتلفة لتنمية اŸعرفة
سضواء من خÓل ورشس صضناعة أاأ’فÓم الندوات وموائد ا◊وار
اŸفتوح ودروسس السضينما من اÈÿاء ‘ هذا اÛال.
«’جو Êفيلم» شضركة مصضرية أاسّضسضتها اŸنتجة شضاهيناز
العقاد ‘  ،2017وتسضعى من خÓلها لتطوير صضناعة السضينما
والتلفزيون ‘ مصضر والعا ⁄العربي بإانتاج اأفÓم ومسضلسضÓت
عاŸية ذات أافكار ﬂتلفة عن السضائد ،تضضع من خÓلها
الصضناعة العربية على اÿريطة الدولية.
أاح -دث أانشض -ط -ة الشض -رك -ة ه -و ف -ي -ل-م «رأاسس السض-ن-ة» ،ال-ذي
ت -ع -اونت ‘ إان -ت -اج -ه م -ع ف-ي-ل-م «ك-ل-ي-نك» ،وك-انت ’ج-و Êق-د
شضاركت أايضضاً ‘ إانتاج الفيلم القصض« Òشضوكة وسضكينة» ،الذي
نافسس ‘ مهرجان ا÷ونة السضينمائي ،و‘ التلفزيون شضاركت
‘ إانتاج مسضلسضل «أانا شضهÒة أانا اÿائن» للمؤولفة نور عبد
اÛيد ،وتعمل الشضركة حاليًا على إانتاج فيلم «بره اŸنهج»
للمخرج عمرو سضÓمة والفيلم اأ’رد« Êبنات عبد الرحمن»
للمخرج زيد أابو حمدان.

ب -ال -ذك -ري -ات اŸشض -ح-وذة ب-اأ’ ،⁄ل-ك-ل واح-دة
م -ن -ه -ن ح -ك-اي-ة ’ ت-ب-ت-دئ ب-ت-اري-خ و’ ت-ن-ت-ه-ي
بوصضف ،يقع حديث عميق ﬁزن ومأاسضاوي
وب -عضض -ه ي -ح -م -ل شض -ع -اع اأ’م -ل ،ك -م -ا –اك-ي
قصضصض -ه -ن اŸرأاة ‘ ب -ي -ئ-ات وأازم-ن-ة وأام-اك-ن
ﬂتلفة كأانها اجتمعت لتوثق مسضÒة النسضاء
اŸتشضابهة ‘ العمق رغم اختÓف البدايات
والنهايات.
تبدأا «ياقوتة» فتتجاذب أاطراف ا◊ديث
م -ع ال -ف -ت -اة الشض -اب -ة ال -ت -ي Œاوره -ا اŸك-ان،
ف -ت -ك -تشض -ف أان -ه-ا ضض-ح-ي-ة ت-ع-ن-ي-ف أاسض-ري آاث-م
ب- -ط Ó-ه :زوٌج مصض -ل -ح -ي ب -راغ -م -ات -ي ،ع -ابث
بحقوق اŸرأاة وواجباته Œاهها ،جماد ‘
صضورة إانسضان...وأاب عد Ëالعاطفة باع ابنته
ب -ث -م -ن ب -خصس م -ق -اب -ل دي-ون ‘ رق-ب-ت-ه ،ك-م-ا
ت- -ت- -ح -دث م -ع «خÒة» اŸرأاة ال -ب -دوي -ة ال -ت -ي
ارت- - - -ب- - - -طت ب- - - -ال- - - -وادي وت- - - -رع- - - -رعت بÚ
ضضفتيه..الوادي الذي قاد اŸودة وا◊ب بينها
وب« Úصضالح» الشضاب اليافع اŸفتول العضضÓت
ال -ذي أان -ق -ذه-ا م-ن
موت ﬁقق ،ذاته
ال -وادي ك-ان سض-ب-ب-ا
‘ ا◊- - - - - - - - - - -ادث
اŸأاسضاوي
ب-ت-ه-اوي حجارته
فدخولها
Óنعاشس ،حيث
ل إ
اŸسضتشضفى
ال - -ذي ت - -ق- -ب- -ع
فيهَ..تشَضُاركٌ
منقطع
ال - -ن - -ظ ÒبÚ
ب-ي-ئ-ة ي-اق-وتة
الصضحراوية
حيث
ق-ري-ت-ه-ا اŸدم-رة
«ت -ال -ه» وب -ادي -ة ال -ع-وي-ن-ات ح-يث دوار «خÒة»
و»صضالح».
وب Úاأ’حداث اŸتقلبة ومرويات الرواية،
تذكر «زوبيدة» الفتاة ا◊اضضرة الغائبة التي
تع Èعن أامل موعود ب Óنهايات سضعيدة ،كانت
وح -ي -دة ي -ت -ي -م -ة ب  Ó-أاب -وي -ن و’قت ت -ع -اط-ف
ا÷ميع ،احتضضنها اÛتمع رغبة ‘ تزويجها
وإا“ام فرحها ،لكن ثمة خطب جلل سضيقع
دون أان ي -ت -ح -ق -ق ح -ل-م-ه-ا اÓŸئ-ك-ي زواج-ه-ا
Ãحمود.
ثمة ركن آاخر ،مظلم حالك تشضغله «عب»Ò
‘ هذه الغرفة ،عب“ Òثل جزءا من التاريخ،
م -ن اŸأاسض -اة ال -وط-ن-ي-ة م-ن ضض-ح-اي-ا اإ’ره-اب
خÓ- - -ل فÎة ال- - -تسض- - -ع - -ي - -ن - -ات م - -ن ال - -ق - -رن
اŸنصض -رم..ع -ب Òم -ث -اٌل ح-ي ل-ل-ق-ه-ر ال-ن-فسض-ي
والبد Êجراء ما شضهدته Ãقلتيها من معاناة،
ه - -ي وع- -وائ- -ل ك- -ثÒة ‘ ال- -ق- -رى واŸداشض- -ر
اÎŸام -ي -ة ال-ت-ي ت-ع-رضضت ل-ل-ن-هب وال-ت-خ-ريب
وال -ق -ت -ل وال -ذب -ح وال -غ-در..ع-ب“ Òث-ل ج-انب
اŸأاسضاة اŸتكررة للوطن ا÷ريح.
على خÓفهن جميعا ‘...الركن اŸقابل
لياقوتة تنام «حليمة»« ،حليمة» التي  ⁄يÎكها
زوج-ه-ا وح-ي-دة ت-ق-اوم..مشض-ه-د روم-انسض-ي قل
ن -ظÒه ي -ق -ع ب Úأاشض Ó-ء اأ’« ‘..⁄ح -ل -ي -م -ة»
وزوجها «علي» يتجلى ا◊ب ‘ أابهى صضوره
والوفاء ‘ أاصضدق Œلياته..ا◊ياة تتجدد و’
“وت هنا ،هما مثل شضمعة تضضيء عاŸا مليئا
بالظÓم.
ت -دخ -ل اŸسض -تشض -ف -ى «ح -وري -ة» اŸراسض -ل-ة
الصضحفية الشضخصضية العابرة اŸارة «حورية»
التي “ثل نصضف الكأاسس اآ’خر للمرأاة التي
ت -ب -حث ع -ن اŸرأاة ،ت -ب -حث ع -ن ح -ق -ي -ق -ت -ه-ا
وأاوج- -اع -ه -ا ع -ن ال -ظ -ل -م وال -ق -ه -ر اŸم -ارسس
ضض- -ده- -ا(..ف- -ه- -ي ج- -زء م- -ن اŸأاسض- -اة..ب- -نت
اÛتمع متأاثرة بتقلباته) تلتقطه بعدسضتها
ل -ت -نسض -ج -ه ‘ شض -ك -ل ت -ق -اري -ر وري -ب-ورت-اج-ات
ولتسضتجمع بقايا أاجزاء الصضورة اŸفقودة ،ما
تواتر من أاخبار القرية اŸدمرة من شضفتي
ياقوتة اŸتلعثمة.
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لمريكيان يتبادلن التهامات
اŸرشسحان ا أ

ترامب يتعهد بانتقال سشلمي للسشلطة إاذا خسشر النتخابات
ت- -ب- -ادل اŸرشس- -ح- -ان لÓ- -ن- -ت- -خ -اب -ات
ال-رئ-اسس-ي-ة الأم-ري-ك-ي-ة ،الدÁقراطي
ج - -و ب - -اي - -دن وا÷م - -ه - -وري دون- -ال- -د
ترامب ،التهامات والنتقادات بشساأن
التعامل مع جائحة فÒوسس كورونا.
وعقد الرجÓن لقاءين جماهÒيÚ
ت -ل -ف -زي -ون -ي Úم -ت -زام-ن Úب-ع-د اإل-غ-اء
مناظرتهما الثانية ،اإذ –دث بايدن
ع - - -ل- - -ى ﬁط- - -ة «اإي- - -ه.ب- - -ي.سس- - -ي» ‘
ف- -يÓ- -دل- -ف- -ي- -ا وت- -رامب ع -ل -ى ﬁط -ة
«اإن.بي.سسي» ‘ ميامي.
إنتقد إŸرششح إلدÁقرإطي ’نتخابات
إل- -رئ -اسش -ة إ’أم -ري -ك -ي -ة ج -و ب -اي -دن خ Ó-ل
موإجهة تلفزيونية غ Òمباششرة مع منافسشه
إ÷مهوري دونالد ترإمب ،تعامل إلرئيسس
إ’أمريكي مع جائحة فÒوسس كورونا.
وب- -ي- -ن- -م- -ا ع- -ق- -د إŸرشش- -ح- -ان ل -ق -اءي -ن
جماهÒي Úتلفزيوني Úمتزإمن Úبعد إلغاء
مناظرتهما إلثانية ،سشعى بايدن إلذي كان
ي-ت-ح-دث إ ¤إل-ن-اخ-ب ‘ Úف-يÓ-دل-ف-ي-ا ع-لى
ﬁط -ة «إي -ه.ب -ي.سش -ي» ،إ ¤إلÎك -ي-ز ع-ل-ى
م-ع-ا÷ة ت-رإمب ل-ل-ج-ائ-ح-ة ،إذ إأل-ق-ى ع-ل-ي-ه
ب -ال -ل-وم بسش-بب ت-ه-وي-ن-ه م-ن شش-اأن إل-فÒوسس
إلذي قتل إأك Ìمن  216إألفا ‘ إلو’يات
إŸتحدة.

اسشتقطاب الناخبÚ
وقال بايدن« :لقد قال إنه  ⁄يبلغ إأحدإ
’أن -ه ك -ان ي -خشش -ى إأن يصش -اب إ’أم -ري-ك-ي-ون
بالذعر» .وإأضشاف «إ’أمريكيون ’ يصشيبهم
إلذعر .هو من إأصشيب بالذعر».
ودإف- -ع ت -رإمب ع -ن ط -ري -ق -ة م -ع -ا÷ت -ه
ل-ل-ج-ائ-ح-ة وك-ذلك ع-ن سش-ل-وك-ه إلشش-خصش-ي،
وق- -ال ع- -ل- -ى ﬁط- -ة «إن.ب- -ي.سش- -ي» إأم- -ام
جمهور من إلناخب ‘ Úميامي« :إأنا رئيسس،
يجب إأن إأرى إلناسسÁ ’ ،كن إأن إأجلسس ‘
قبو».
وقال إنه سشمع «روإيات ﬂتلفة» حول
فاعلية إلكمامات ،وذلك على إلرغم من إأن
خÈإء إلصشحة إلعامة ‘ إدإرته قالوإ إن
وضشع إلكمامة مهم لوقف إنتششار إلفÒوسس.
كان ترإمب قد إنسشحب من إŸناظرة
إل- -ث- -ان- -ي- -ة إل- -ت -ي ك -انت م -ق -ررة ،إأول إأمسس
إÿم-يسس ،ع-ن-دم-ا ق-الت إل-ل-ج-ن-ة إŸن-ظ-مة
إنها سشتعقد ع Èإ’إنÎنت بسشبب إıاوف
م -ن فÒوسس ك -ورون -ا .وم -ن إŸق -رر إج -رإء
إŸن-اظ-رة إل-رئ-اسش-ي-ة إل-ث-الثة ‘  22إأكتوبر
إ’أول Ãدي -ن -ة ن -اشش-ف-ي-ل ‘ و’ي-ة ت-ن-يسش-ي.
وسشلطت إŸوإجهة إلتلفزيونية إلضشوء على
مدى كون حملة هذإ إلعام غ Òعادية ‘
ظ-ل إ÷ائ-ح-ة إل-ت-ي إأصش-ابت ق-رإب-ة ث-م-ان-ي-ة
مÓي Úإأمريكي ،من بينهم إلرئيسس نفسشه.
وإأد ¤إÓŸي Úب- -اأصش- -وإت- -ه- -م ب- -ال- -ف -ع -ل ‘
إلتصشويت إŸبكر قبل إ’نتخابات إŸقررة
‘  3نوفم ÈإŸقبل.
وإأظ - -ه - -ر إسش - -ت - -طÓ- -ع ل- -ل- -رإأي إأج- -رت- -ه
رويÎز/إبسش -وسس ،إأن ب-اي-دن ي-ت-ف-وق ب-ف-ارق
كب Òعلى ترإمب على إŸسشتوى إلوطني
جحة إأقل.
و إن كان تقدمه ‘ إلو’يات إŸر u
وق- -ال مشش -روع إ’ن -ت -خ -اب -ات ب -ج -ام -ع -ة
ف -ل -وري-دإ ،إن ق-رإب-ة  18،3م-ل-يون إأمريكي

إأدلوإ باأصشوإتهم بصشورة ششخصشية إأو بالÈيد
إ’إلكÎو Êحتى إ’آن ،وهو ما Áثل 12،9
ب- -اŸائ -ة م -ن إج -م -ا‹ إ’أصش -وإت إل -ت -ي ”
حصشرها ‘ إ’نتخابات إلعامة ‘ .2016
و‘ سشياق متصشل ،قالت حملة بايدن إن
ثÓ- -ث- -ة إأشش- -خ- -اصس سش- -اف- -روإ م- -ع- -ه إأو م -ع
إلسش- -ن- -ات- -ورة ك- -ام- -ا’ ه- -اريسس إŸرشش- -ح -ة
إلدÁقرإطية Ÿنصشب نائب إلرئيسس تاأكدت
إصشابتهم بفÒوسس كورونا .وإألغت هاريسس
خططها للسشفر خÓل إلعطلة إ’أسشبوعية
كاإجرإء إحÎإزي.

نزاهة النتخابات
قال إلرئيسس إ’أمريكي دونالد ترإمب،
إنه سشيقبل إنتقال إلسشلطة ‘ إلبÓد سشلميا،
ح -ال خسش -ارت -ه ‘ إ’ن -ت-خ-اب-ات إل-رئ-اسش-ي-ة
إŸزمعة ‘  3نوفم ÈإŸقبل ،ششريطة إأن
تكون تلك إ’نتخابات «نزيهة».
جاء ذلك ‘ تصشريحات إأد ¤بها ترإمب،
خ Ó-ل م -ق-اب-ل-ة ع-ل-ى ﬁط-ة «إن.ب-ي.سش-ي»
( )NBCإل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة إÙل-ي-ة م-ن م-ي-ام-ي
ب -ف -ل -وري-دإ ،ب-ال-ت-زإم-ن م-ع م-ق-اب-ل-ة ‡اث-ل-ة
إأجرإها منافسشه إلدÁقرإطي ،جو بايدن،
إأنه سشيقبل إ’نتقال إلسشلمي للسشلطة إذإ
خسش-ر إ’ن-ت-خ-اب-ات؛ إ’ إأن-ه إسش-ت-م-ر ب-اإل-ق-اء
شش -ك -وك ح -ول إل -ن-ت-ائ-ج ،م-وج-ه-ا إت-ه-ام-ات
’إدإرة إل- -رئ- -يسس إلسش- -اب- -ق ،ب- -ارإك إأوب -ام -ا
بـ»إلتجسشسس على حملته إ’نتخابية».
وإأضش -اف ت -رإمب« ،ن-ع-م سش-اأق-ب-ل إن-ت-ق-ا’
سش- -ل -م -ي -ا ل -لسش -ل -ط -ة؛ ل -ك -ن إأري -د إأن ت -ك -ون
إنتخابات نزيهة ،وكذلك يريد إ÷ميع...
ع - -ن - -دم - -ا إأرى إ’آ’ف م - -ن إأورإق إ’قÎإع
م-ل-ق-اة ‘ إل-ق-م-ام-ة ،ويصش-ادف إأن-ه-ا –م-ل
إسشمي ،فاأنا لسشت سشعيدإ بذلك».
وت -اب -ع« ،إأري -د إأن ت -ك -ون (إ’ن -ت -خ-اب-ات)
نظيفة ،وإأششعر حقا باأننا سشنفوز؛ لكن إأريد
إأن ي -ك -ون ذلك ن -ظ -ي -ف -ا ...إن -ت-ق-ال سش-ل-م-ي
بالطبع إأريد ذلك؛ لكن من ناحية إŸبدإأ ’
إأريد إنتقا’ ’أنني إأريد إلفوز».
وك -ان ت -رإمب ق -د إم -ت -ن -ع ع -ن إل -ت -ع -ه-د
بانتقال سشلمي للسشلطة إذإ خسشر إنتخابات
 3نوفم ،Èإأمام منافسشه إلدÁقرإطي جو

قضسية “ويل ليبي ◊ملته النتخابية عام 2007

سشاركوزي يواجه تهمة تششكيل عصشابة إاجرامية
‘ إطار ﬁاكمته بششبهة إ◊صشول على
“ويل ليبي ◊ملته إ’نتخابية إلعام ،2007
أإف -ادت إل -ن -ي -اب -ة إŸال -ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ،إ÷م-ع-ة،
بتوجيه تهمة «تششكيل عصشابة إجرإمية» إ¤
إلرئيسس إلفرنسشي إلسشابق نيكو’ سشاركوزي.
وجهت تهمة «تششكيل عصشابة إجرإمية» إ¤
إلرئيسس إلفرنسشي إلسشابق نيكو’ سشاركوزي،
‘ إطار إلتحقيق ‘ إحتمال أإن يكون قد
حصش-ل ع-ل-ى “وي-ل ل-ي-ب-ي ◊م-ل-ت-ه إ’ن-ت-خابية
إل-ع-ام  ،2007ع -ل -ى م -ا ق-الت إل-ن-ي-اب-ة إŸال-ي-ة
إلوطنية.
وأإتى توجيه إلتهمة بعد جلسشات إسشتجوإب
دإمت أإرب -ع -ة أإي -ام .وتضش -اف ه -ذه إÓŸح -ق-ة
إ÷دي- -دة إ ¤ثÓ- -ث ت- -ه -م أإخ -رى وج -هت إ¤
سشاركوزي ‘ إطار إŸلف نفسشه ‘ مارسس
.2018
وكانت ﬁكمة إ’سشتئناف ‘ باريسس
قد رفضشت ‘ سشبتم ÈإŸاضشي غالبية
إلشش---ك---اوى إل---ت--ي ت--ق--دم ب--ه--ا سش--ارك--وزي
ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود
شش--ب--ه--ات ب--حصش--ول “وي-ل ل-ي-ب-ي ◊م-ل-ت-ه

إ’نتخابية إلرئاسشية ‘ إلعام .2007
وكان إلرئيسس إلسشابق قد أإوقف إحÎإزيا
‘ إطار إلتحقيق ‘ مارسس.
و‘ هذإ إإ’طار ،كششفت مصشادر صشحافية
عام  2018عن إلدور إلذي لعبه رجل إأ’عمال
إل -ف-رنسش-ي م-ن أإصش-ل ل-ب-ن-ا Êزي-اد ت-ق-ي إل-دي-ن
ك - -وسش - -ي - -ط ب Úإل - -ن- -ظ- -ام إل- -ل- -ي- -ب- -ي وح- -زب
«إ÷م -ه -وري-ون» إل-ف-رنسش-ي إل-ذي ك-ان يÎأإسش-ه
سشاركوزي (كان إ◊زب يدعى حينها «إ’–اد
م -ن أإج -ل ح -رك -ة شش -ع -ب-ي-ة» وت-غ Òإسش-م-ه ع-ام
 ،)2015وأإقر بأانه نقل ششخصشيا  5مÓي Úيورو
من إلعاصشمة إلليبية طرإبلسس إ ¤باريسس بÚ
نهاية  2006وبدإية إلعام  ،2007مضشيفا أإنه
ق -دم ت -لك إأ’م -وإل ل -ك -ل -ود غ-ي-ون ،إل-ذي ك-ان
آإن -ذإك رئ -يسس دي-وإن وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة ن-ي-ك-و’
سشاركوزي ثم لسشاركوزي نفسشه.
وأإي -دت ﬁك -م-ة إل-ت-م-ي-ي-ز ‘ م-ارسس 2016
صش- -ح- -ة تسش- -ج- -ي Ó-ت ت -نصشت إلشش -رط -ة ع -ل -ى
سشاركوزي ،إلتي بني إ’تهام على أإسشاسشها.
لكنها سشتكون موضشع جدل جديد عند بدء
إÙاكمة.

ب- -اي- -دن‡ ،ا إأث- -ار ردود ف -ع -ل م -ن -ددة م -ن
إŸعسشكر إلدÁقرإطي ،وحتى ‘ صشفوف
إ÷مهوري.Ú
وسش - - -ب- - -ق لÎإمب إأن صش- - -رح ‘ م- - -وؤ“ر
صش -ح -ف -ي ‘ إل-ب-يت إ’أب-يضس ن-ه-اي-ة إلشش-ه-ر
إŸاضش - - -ي ،ق- - -ائ« Ó- - -ي- - -جب إأن ن- - -رى م- - -ا
سشيحصشل» ،وذلك ردإ على صشحفي سشاأله
عما إذإ كان يتعهد با’لتزإم باأبسشط قوإعد
إلدÁقرإطية ‘ إلو’يات إŸتحدة ،وهي
إلنقل إلسشلمي للسشلطة ح Úيتغ Òإلرئيسس.
ووق-ت-ه-ا سش-ارع ب-اي-دن إ ¤إل-ت-ع-ل-ي-ق ع-لى
تصش- -ري- -ح- -ات ت -رإمب ق -ائ  ‘« ،Ó-إأي ب -ل -د
نعيشس؟» ،مضشيفا «هو يقول إأك Ìإ’أمور غÒ
إلعقÓنية ’ ...إأعرف ما إأقول» .وذهب
إلسشيناتور إ÷مهوري ميت رومني إ ¤إأبعد
من ذلك قائ :Óإن إبدإء إأي تردد.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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إاثر توسسيع مسستوطناتها بالضسفة الغربية

دول أاوروبية تسشتنكر انتهاك «إاسشرائيل» القانون الدو‹
اأدانت قوى اأوروبية ،اأمسس ،قرار
«اإسس-رائ-ي-ل» اŸواف-ق-ة ع-ل-ى بناء اآلف
الوحدات السستيطانية ا÷ديدة ‘
الضسفة الغربية اÙتلة ،مشسÒة اإ¤
اأن اÿط - - -وة ت - - -وؤدي اإ« ¤ن - - -ت - - -ائ - - -ج
عكسسية» ،وتقّوضس جهود السسÓم ‘
اŸنطقة.
ق- -ال ب- -ي- -ان مششÎك ،صش- -در ع -ن وزرإء
خ -ارج -ي -ة إأŸان -ي -ا وف -رنسش -ا وب -ري -ط -ان-ي-ا
و إي - -ط - -ال - -ي - -ا و إسش- -ب- -ان- -ي- -ا :إن «ت- -وسش- -ي- -ع
إŸسش -ت -وط -ن -ات يشش -ك-ل إن-ت-ه-اك-ا ل-ل-ق-ان-ون
إل -دو‹ ،وي -ه-دد ب-درج-ة إضش-اف-ي-ة ق-اب-ل-ي-ة
إلتوصشل إ ¤حل إلدولت Úبهدف –قيق
سشÓم عادل ودإئم ‘ إلنزإع إ’إسشرإئيلي
إلفلسشطيني».
وإأضش- -اف ،إأن- -ه «ك- -م -ا إأك -دن -ا م -ب -اشش -رة
للحكومة إ’إسشرإئيلية ،فاإن هذه إÿطوة
تقّوضس بدرجة إضشافية جهود إعادة بناء
إل -ث -ق -ة ب Úإل -ط -رف Úب -ه -دف إسش -ت -ئ-ن-اف
إ◊وإر» .وح ّضشت إلدول إÿمسس إسشرإئيل
على وقف بناء إŸسشتوطنات فورإ.
وإأفاد إلوزرإء إ’أوروبيون باأن إŸضشي
ق -دم -ا ‘ ب -ن -اء م -زي-د م-ن إŸسش-ت-وط-ن-ات
سشيكون «خطوة –مل نتائج عكسشية ‘
ضشوء إلتطورإت إلتي وصشفوها با’إيجابية
إŸرت-ب-ط-ة ب-ات-ف-اق-ي-ات إل-ت-ط-ب-ي-ع إل-ت-ي ”
إل -ت -وصش -ل إل -ي -ه-ا ب Úإسش-رإئ-ي-ل م-ن ج-ه-ة،
وإ’إمارإت وإلبحرين» من جهة إأخرى.
ووقعت إ’إمارإت وإلبحرين ‘ منتصشف
سش -ب -ت -م ÈإŸاضش -ي ،إت -ف -اق -ي -ت Úب -رع -اي-ة
وإششنطن لتطبيع إلعÓقات مع إسشرإئيل،
وإع-تÈت إل-ق-ي-ادة وإل-فصش-ائل إلفلسشطينية
تلك إÿطوة خيانة .و’أول مرة منذ توقيع
إ’تفاقيت ،Úوإفقت إسشرإئيل يوم إ’أربعاء
إŸاضش - -ي ع - -ل - -ى ب - -ن - -اء إآ’ف إل- -وح- -دإت
إ’سشتيطانية إ÷ديدة ‘ إأنحاء متفرقة
من إلضشفة إلغربية إÙتلة .وجاء إلقرإر

ب- - -ال- - -ت- - -زإم- - -ن م- - -ع مصش- - -ادق- - -ة إلŸÈان
إ’إسش -رإئ -ي -ل -ي (إل -ك-ن-يسشت) ع-ل-ى إت-ف-اق-ي-ة
إلتطبيع مع إ’إمارإت ،وبعد  8إأششهر على
Œميد إلنششاط إ’سشتيطا.Ê

...وترفضض منح التاأششÒات
رفضشت إسش - -رإئ - -ي - -ل “دي- -د ت- -اأششÒإت
إل- -دخ- -ول Ÿع -ظ -م م -وظ -ف -ي إŸف -وضش -ي -ة
إلسشامية لÓأ· إŸتحدة ◊قوق إ’إنسشان
ب -ع -د ع -دة إأشش -ه -ر م -ن إصش -دإر إŸن -ظ-م-ة
إلعاŸية قائمة سشودإء للششركات إلعاملة
‘ إ’أرإضشي إÙتلة.
وإأك- -د إŸت- -ح- -دث ب- -اسش- -م إŸف- -وضش -ي -ة
إلسشامية لÓأ· إŸتحدة ◊قوق إ’إنسشان،
روبÒت كولفيل ،إأن  9من إأصشل  12موظفا
إأجنبيا تابع Úلهذه إلهيئة إ’أ‡ية غادروإ
إسشرإئيل منذ إأوت بسشبب رفضس سشلطاتها
“ديد تاأششÒإتهم.
وإأضشاف كولفيل ،إأن هناك  3موظفÚ
كان من إŸفÎضس إأن يبدإأوإ إلعمل ‘
إسشرإئيل ،لكن  ⁄يتم حتى إ’آن إلسشماح
لهم بالدخول .كما إأن هناك  3إآخرين ’
ي-زإل-ون ‘ إسش-رإئ-ي-ل ح-ت-ى إن-قضش-اء ع-م-ل
تاأششÒإتهم ‘ إأششهر قريبة.
ونشش- -رت إ’أ· إŸت- -ح- -دة ‘ ف- -ي- -ف -ري
إŸاضش- -ي ،ق- -ائ- -م -ة سش -ودإء تضش -م -نت 112
شش - -رك- -ة ت- -ع- -م- -ل دإخ- -ل إŸسش- -ت- -وط- -ن- -ات
إ’إسشرإئيلية ‘ إلقدسس إلششرقية وإلضشفة
إلغربية وهضشبة إ÷و’ن إÙتلة ،ما إأثار
ﬂاوف لدى إلسشلطات إ’إسشرإئيلية من إأن
يتم إسشتخدإم هذإ إ’إجرإء لدعم حمÓت
إŸقاطعة .وإأعلنت إسشرإئيل ،على لسشان
وزير خارجيتها إآنذإك ،يسشرإئيل كاتسس،
إأن -ه -ا ’ ت -ق -ب -ل «ب -السش -ي -اسش -ة إل -ت -م-ي-ي-زي-ة
وإŸن-اهضش-ة» ل-ه-ا ،م-وؤك-دة ع-زم-ه-ا ت-ع-ل-يق
إلعÓقات مع إŸفوضشية.

معارك شسرسسة بكرباخ

أاذربيجان تسشيطر وتصشريحات أامريكية تسشاند أارمينيا
ح -ق -قت ق -وات اأذرب-ي-ج-ان م-ك-اسسب
م -ي -دان -ي-ة ك-بÒة ‘ اإق-ل-ي-م ك-ره ب-اغ،
وهددت باŸضسي قدما حتى اسستعادة
ك- -ام- -ل اŸن -ط -ق -ة ‘ ،ح Úاأد ¤وزي -ر
اÿارج -ي -ة الأم -ري -ك-ي ب-تصس-ري-ح-ات
مسساندة لأرمينيا.
ذك- -رت وزإرة إل- -دف- -اع إ’أرم- -ي -ن -ي -ة ،إأن
إلقوإت إ’أذرية ششنت قصشفا عنيفا على
إÙورين إلششما‹ وإ÷نوبي من قره باغ
صشباح إأمسس .وقال مرإسشل إ÷زيرة عامر
’‘ ،م- -ن ت -ارت -ر ،إن إŸع -ارك تشش -ت -د ‘
إÙور إلشش - -م- -ا‹ إلشش- -رق- -ي و‘ إÙور
إ÷ن -وب -ي ،ون -ق -ل إŸرإسش -ل ع -ن إل -رئ-يسس
إ’أذري إل -ه -ام ع-ل-ي-ي-ف إعÓ-ن-ه إلسش-ي-ط-رة
على  8قرى جديدة إأول إأمسس .كما إأعلن
ع-ل-ي-ي-ف ع-ن سش-ي-ط-رة ق-وإت-ه ع-لى  6قرى
إأخ -رى ‘ إÙور إ÷ن -وب -ي ع -ن -د ف -زو‹

مقتل  15ششخصشا ‘ كمÚ
بباكسشتان
ق- -ت -ل  15شش- -خصش- -ا ‘ ك- -م Úنصش- -ب- -ه
«إرهابيون» ،مسشاء أإول أإمسس ‘ ،إقليم
بلوششسشتان ،بجنوب غرب باكسشتان ،لقافلة
ع -م-ال ت-اب-ع Úل-ق-ط-اع إÙروق-ات ك-انت
مرفوقة بفرقة حرإسشة ششبه عسشكرية.
وقالت صشحيفة «ذي تاÁز أإوف إنديا»،
إل- -ت -ي نسش -بت إ Èÿلضش -اب -ط ‘ Úج -ه -از
إ’سش-ت-خ-ب-ارإت إل-ب-اكسش-ت-ان-ي-ة ،إن إل-ه-ج-وم
إل-ذي ت-ب-ن-ت-ه «ج-ب-ه-ة –ري-ر ب-ل-وششسش-تان»،
إل -ت -ن -ظ -ي -م إ’ن -فصش -ا‹ إل -ذي ي -نشش -ط ‘
إŸنطقة منذ عقود ،قد أإدى إ ¤مقتل 7
من عمال ششركة باكسشتان لتطوير إلنفط
وإل -غ-از و 8م- -ن ق- -وإت ح- -رإسش -ة إ◊دود
إلباكسشتانية إلذين كانوإ ‘ مهمة تأامÚ
تنقل إلقافلة.
وأإوضش- -حت إلصش- -ح -ي -ف -ة إل -ه -ن -دي -ة ،أإن
إل- -ك -م ” Úنصش -ب -ه ‘ م -ن -ط -ق -ة أإورم -ارإ
ب-ال-ق-رب م-ن م-ي-ن-اء غ-وإدإر ع-ل-ى سش-وإحل
بحر إلعرب وإلذي طورته إلصش ،Úويششكل
’ه -م -ي -ة ي-رب-ط ب Úب-كÚ
م -وق -ع -ا ع -ا‹ إ أ
وج- - -ن - -وب آإسش - -ي - -ا ووسش - -ط - -ه - -ا ،ضش - -م - -ن
’سشÎإتيجية إلصشينية إŸعروفة بطريق
إإ
إ◊رير.

وجÈإئيل ،لتكون إÙصشلة حتى إ’آن نحو
 49قرية سشيطر عليها إ’أذريون.

حفر اıابئ
ب - - -ا’إضش- - -اف- - -ة إ ¤ذلك ،نشش- - -ر إ÷يشس
إ’أذري صشورإ من دإخل قرية جÈإئيل بعد
سشيطرته عليها ،إ ¤جانب سشلسشلة جبال
موروف إأقصشى ششمال قره باغ .كما نقل
إŸرإسشل عن مصشادر عسشكرية إأن قرى
إأخ -رى سش-ي-ط-رت ع-ل-ي-ه-ا إل-ق-وإت إ’أذري-ة،
لكن  ⁄يعلن عنها حتى إ’آن .و“كن طاقم
إ÷زي -رة م -ن دخ -ول ق -ري -ة ي -وك -اري ك-ارإ
دإغلي إ’أذرية إلتابعة Ÿدينة تارتر .وهي
إأقرب إلقرى إ◊دودية Ÿناطق سشيطرة
إ÷يشس إ’أرميني ،حيث تعرضشت إلقرية
لدمار بسشبب إلقصشف و ⁄يبق فيها سشوى
بضش-ع-ة إأشش-خ-اصس ي-ح-اول-ون إ’ح-ت-م-اء م-ن
إلقصشف Ãخابئ حفروها إأمام بيوتهم.
وق -د ه-دد إل-رئ-يسس ع-ل-ي-ي-ف ب-اأن ق-وإت
ب Ó-ده سش-تسش-ي-ط-ر ع-ل-ى ك-ام-ل إ’إق-ل-ي-م إذإ
ت -ع -ام -لت إأرم -ي -ن -ي-ا بشش-ك-ل سش-ل-ب-ي ،حسشب
تعبÒه ،وإششÎط موإفقة بÓده إŸسشبقة
قبل إأي نششر Ÿرإقب ‘ Úإ’إقليم.
وقال علييف متحدثا لقناة « إن.تي»‘.
( ) N T Vإ ل  Îك ي ة  ،إ ن ق و إ ت ب  Óد ه س ش ي ط ر ت
على منطقت Úمن إŸناطق إÿمسس ‘
إقليم قره باغ ،و إنهم سشيسشيطرون على
جميع تلك إŸناطق ما  ⁄تقبل إأرمينيا
با’نسشحاب من إ’إقليم ‘ إطار جدول
زمني ﬁدد.

قصشف اŸدنيÚ
‘ إŸقابل ،نقلت مصشادر إعÓمية عن
وزي - -ر إÿارج- -ي- -ة إ’أرم- -ي- -ن- -ي ق- -ول- -ه ،إن
إأذربيجان توسّشع نطاق خرق إلهدنة ونطاق
إŸعارك ،ياأتي ذلك بالتزإمن مع إعÓن
إأرمينيا عن مقتل  49من جنودها منهم
ع -ق -ي -د ‘ إل-ق-وإت إ’أرم-ي-ن-ي-ة ك-ان ق-ائ-دإ
’إحدى إلوحدإت إلعسشكرية.
كما نقلت نفسس إŸصشادر إ’عÓمية عن
رئ -يسس إق -ل -ي -م ق -ره ب -اغ غ ÒإŸعÎف ب -ه
دول-ي-ا ،إعÓ-ن-ه ف-رضس ق-ي-ود ج-دي-دة ع-ل-ى
ح- -رك- -ة إل -دإخ -ل Úوإÿارج Úل Ó-إق -ل -ي -م.
وتعرضشت عاصشمة إقليم ناغور Êقره باغ
للقصشف مرة إأخرى ‘ إأو ¤إلضشربات إلتي

ت -ط -ال إŸدي -ن -ة م -ن-ذ دخ-ول إت-ف-اق وق-ف
إطÓ- -ق إل- -ن- -ار ح- -ي- -ز إل- -ت -ن -ف -ي -ذ ،إلسش -بت
إŸاضش- -ي .وإأع- -ل- -نت ه- -ي -ئ -ة إل -ط -وإرئ ‘
إ’إق -ل -ي -م ع-ل-ى حسش-اب-ه-ا ‘ ف-يسش-ب-وك ،إأن
إلقوإت إ’أذرية قصشفت «إأهدإفا مدنية»
‘ سشتيباناكÒت إلتي وتعرضشت للقصشف
مرإت عدة منذ إسشتئناف إ’ششتباكات بÚ
إلقوإت إ’نفصشالية إŸدعومة من يريفان
وإ÷ن- - - - - -ود إ’أذري Úي - - - - -وم  27سشبتمÈ
إŸاضش- -ي ،وإأدت إل- -ت- -ف- -جÒإت إ ¤إخ Ó-ء
إŸدينة من سشكانها .ومنذ إبرإم إلهدنة
«إ’إنسشانية» إلتي وّقعت بوسشاطة روسشية
بهدف إتاحة تبادل جثث إ÷نود وإ’أسشرى
إل - -ق - -ت - -ل - -ى ،ب - -ق - -ي إل - -وضش - -ع ه - -ادئ - -ا ‘
سشتيباناكÒت.

الŸÈان الصشهيو Êيصشادق
بالأغلبية على التطبيع مع
الإمارات
صشادق إلŸÈان إ’إسشرإئيلي على إتفاق
ت -ط-ب-ي-ع إل-عÓ-ق-ات م-ع إ’إم-ارإت إل-ع-رب-ي-ة
إŸتحدة إŸوقع ‘  15سشبتم ÈإŸاضشي.
وخÓل إ÷لسشة ،صشوت  84نائبا باŸوإفقة
على إ’تفاق ‘ مقابل  13صشوتا رإفضشا،
وذلك ‘ إأعقاب إأك Ìمن ثما Êسشاعات
م- -ن إل- -ن -ق -اشش -ات .و–دث إأك Ìم -ن م -ئ -ة
ن- -ائب ،م- -ن إأصش- -ل ع -دد إأعضش -اء إÛلسس
إلبالغ  120نائبا .وينتمي إلنوإب  13إلذين
ع -ارضش -وإ إ’ت -ف -اق إ ¤إل -ق-ائ-م-ة إل-ع-رب-ي-ة
إŸششÎكة.
ووقعت إسشرإئيل رسشميا ‘  15سشبتمÈ
‘ وإشش-ن-ط-ن ب-رع-اي-ة إل-رئ-يسس إ’أم-ري-ك-ي
دون- -ال- -د ت- -رإمب ،إت- -ف- -اق- -ي ت -ط -ب -ي -ع م -ع
إ’إم- -ارإت وإل- -ب -ح -ري -ن ،م -ا ج -ع -ل ه -اتÚ
إل -دول -ت Úإÿل -ي -ج-ي-ت Úإأول ط-رف ع-رب-ي
يقدم على هذه إÿطوة بعد إ’أردن ‘
 1994ومصش - - - -ر ‘  .1979وق - -ال رئ - -يسس
إلوزرإء إ’إسشرإئيلي بنيام Úنتانياهو إأثناء
إلنقاششات ،إن «هذإ إ’تفاق إلتاريخي هو
ثمرة جهود حثيثة» ،معربا عن إأمله ‘
ت -وق -ي -ع دول إق -ل -ي -م -ي -ة إأخ -رى «إت-ف-اق-ات
سشÓم» .وكششف إأن إتصشا’ت جرت حديثا
وللمرة إ’أو ¤ب Úإسشرإئيل ودولة إأخرى
‘ إŸنطقة  ⁄يسشمها.
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حدث وحديث

للمحافظة على الزخم السسياسسي الذي حققته القضسية

معركة صضعبة

دعوات أا‡ية تسضتعجل تعي Úمبعوث أا‡ي ‘ الصضحراء الغربية
’م - - -ن
أاك- - - -د أاعضس - - -اء ‘ ›لسس ا أ
ال- - - -دو‹ خ Ó- - -ل ج - - -لسس - - -ة ح - - -ول
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ع-ق-دت ق-ب-ل
ي -وم ،Úع -ل -ى ضس -رورة «ال -ت -ع -ج-ي-ل
ب -ت -ع -ي Úم -ب -ع -وث أا‡ي ج-دي-د إا¤
الصس - -ح - -راء ال - -غ - -رب- -ي- -ة ،م- -ن أاج- -ل
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -زخ -م السس-ي-اسس-ي
’شس- - - -ه - - -ر
ال- - - -ذي –ق- - - -ق خÓ- - - -ل ا أ
اŸاضسية»ﬁ ،ذرين من «التداعيات
اÿطÒة ◊الة ا÷مود الراهنة».
ح -ذرت أأŸان -ي -ا ،خ Ó-ل ه-ذه أ÷لسص-ة
أŸغ -ل -ق -ة ح-ول أل-ت-ط-ورأت ‘ ألصص-ح-رأء
ألغربية ،من «ألتدأعيات أÿطÒة للوضصع
‘ ألصصحرأء ألغربية نتيجة حالة أ÷مود
ألرأهنة».
ودعا مندوب أأŸانيا باأل· أŸتحدة
غون Îسصوتر ،إأ ¤ضصرورة «تعي Úمبعوث
جديد قبل نهاية ألعام» ،مؤوكدأ أأن حالة
أ÷مود «تؤوثر على ألشصعب ألصصحرأوي
ألذي يعا Êمن جرأء أسصتمرأر ألنزأع ‘
ألصصحرأء ألغربية».
ب- -دوره ،أأك- -د سص- -ف Òب- -ل -ج -ي -ك -ا ع -ل -ى
«أ◊اجة أŸلحة لسصتئناف أŸفاوضصات
ب ÚأŸغ -رب وج -ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و –ت
قيادة مبعوث شصخصصي جديد».

دعوة لدعم «اŸينورسضو»
ودعا أ« ¤دعم ألبعثة أأل‡ية لتنظيم
ألسص - -ت- -ف- -ت- -اء ‘ ألصص- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة
(أŸينورسصو) وŒنب أأي عمل من شصأانه
أأن ي -ؤودي أ ¤ت -ف -اق-م أل-ت-وت-ر ب-الصص-ح-رأء
ألغربية».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا أأك-دت ج-م-ه-ورية أسصتونيا
ع -ل -ى «ضص -رورة أÙاف -ظ-ة ع-ل-ى أل-زخ-م
ألسص -ي -اسص -ي أل -ذي –ق -ق خ Ó-ل أألشص-ه-ر
أŸاضصية من خÓل تعي Úمبعوث جديد
‘ أأقرب أآلجال».
ك- -م- -ا دع- -ا م- -ن -دوب ف -ي -ت -ن -ام ب -األ·
أŸت-ح-دة دي-ن-ق ت-ي-ن-غ-وي ،أ« ¤أسص-ت-ئ-ناف

أŸف -اوضص -ات ل -ل -ت -وصص-ل أ ¤ح-ل ل-قضص-ي-ة
ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة» ،م-ع-رب-ا عن تضصامن
بÓده مع ألشصعب ألصصحرأوي.
وأأك-د أل-دب-ل-وم-اسص-ي أل-ف-ي-ت-نامي خÓل
ألج -ت -م -اع« ،ضص -رورة دع -م ج -ه-ود ب-ع-ث-ة
أŸينورسصو لتعزيز ألسصÓم ‘ ألصصحرأء
ألغربية» ،دأعيا إأ« ¤إأجرأء حوأر سصلمي
ع -ل -ى أأسص -اسس أل -ق-ان-ون أل-دو‹ وق-رأرأت
›لسس أألمن ألدو‹ ذأت ألصصلة ،بهدف
ألسصعي إأ ¤أتخاذ تدأب Òعادلة ومناسصبة
–قق للشصعب ألصصحرأوي تطلعاته».
ووف -ق -ا ل-ن-فسس أŸصص-ادر ،ف-ق-د ن-اقشس
›لسس أألمن ألدو‹ ألوضصع ‘ ألصصحرأء
ألغربية ،حيث أسصتمع إأ ¤تقريرين ،أألول
·Ó
ق- -دم -ت -ه مسص -اع -دة أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸت -ح-دة لشص-ؤوون أأف-ري-ق-ي-ا ،ب-ي-ن-ت-و ك-ي-ت-ا،
ÓمÚ
وأل -ث -ا Êق -دم -ه أŸم -ث-ل أÿاصس ل -أ
ألعام كول Úسصتيوأرت.
ومن أŸتوقع أأن يتسصلم أأعضصاء ›لسس
أأمن ألدو‹ خÓل أأليام ألقادمة ،مشصروع
ق-رأر ح-ول ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ل-لتصصويت
ع- -ل- -ي- -ه ق- -ب- -ل ن- -ه- -اي- -ة م -أام -وري -ة ب -ع -ث -ة
(أŸينورسصو) ‘  31أأكتوبر أ÷اري.
وكان ›لسس أألمن ألدو‹ عقد أأول
جلسصة له ،يوم ألثن ÚأŸاضصي ،لتقييم
ع-م-ل ب-ع-ث-ة (أŸي-ن-ورسص-و) ب-حضص-ور ك-ول-ن

’‡ية رحبت باتفاق وفدي ›لسس النواب والدولة
البعثة ا أ

األ· اŸتحدة وروسضيا تبحثان عملية السضÓم ‘ ليبيا
ب- - -حث ،أامسس ،وزي- - -ر اÿارج - -ي - -ة
ال- - -روسس- - -ي سسÒغ- - -ي ’ف- - -روف ،م- - -ع
ال -ق -ائ -م -ة ب -أاع -م -ال اŸب -ع-وث اÿاصس
 ·ÓاŸت -ح -دة إا ¤ل -ي-ب-ي-ا سس-ت-ي-ف-اÊ
ل -أ
وي- -ل- -ي- -ام -ز،ع -م -ل -ي -ة السس Ó-م ووق -ف
إاطÓق النار ‘ ليبيا ،بحسسب ما ذكر
بيان لوزارة اÿارجية الروسسية.
ن- -ق- -لت وك- -ال- -ة أأن- -ب- -اء «سص- -ب -وت -ن -يك»
ألروسصية ،أأن «لفروف أسصتقبل وليامز
ألتي تقوم بزيارة عمل لروسصيا وبحث
أ÷انبان ›موعة وأسصعة من ألقضصايا
أŸتعلقة بالتطورأت ‘ ليبيا بعمق».
ل- -وح- -ظ ب- -ارت- -ي- -اح أسص- -ت -م -رأر وق -ف
أألع -م-ال أل-ع-دأئ-ي-ة م-ن-ذ أأرب-ع-ة أأشص-ه-ر».
وأت-ف-ق أ÷ان-ب-ان ع-ل-ى «أأه-م-ي-ة م-وأصص-لة
أ÷ه-ود أل-دول-ي-ة أŸنسص-ق-ة ب-ق-يادة أأل·
أŸت- -ح- -دة ل- -ت- -ع- -زي- -ز أŸف- -اوضص- -ات بÚ
أل-ل-ي-ب-ي .»Úك-م-ا أأط-ل-عت وي-ليامز ،ألوزير
أل -روسص -ي ع -ل -ى ألسص -ت -ع -دأدأت Ÿن-ت-دى
أ◊وأر ألسصياسصي ألليبي ‘ تونسس .وأأشصاد
أل -دب -ل -وم -اسص -ي -ان ب -التصص -الت أل -ل-ي-ب-ي-ة
ألدأخلية ألتي جرت ‘ سصبتم Èوأأكتوبر،
وك-ذلك أج-ت-م-اع-ات أل-ل-ج-ن-ة أل-عسص-ك-ري-ة
أŸشصÎكة  ‘ 5+5جنيف.
ب -دوره ،أأك -د لف -روف ›دًدأ أل -ت -زأم
روسص- -ي- -ا Ãوأصص -ل -ة ت -ع -زي -ز أŸزي -د م -ن
أل - -ت - -ق - -ارب ب Úأألط - -رأف أل - -ل - -ي - -ب- -ي- -ة
أŸتصص -ارع -ة ب -ه -دف ن -ه -ائ-ي ي-ت-م-ث-ل ‘
تشصكيل هيئات دولة موحدة ‘ ليبيا بناءً
على قرأرأت مؤو“ر برل ÚللسصÓم وقرأر
›لسس أألمن رقم .2510
كما رحبت بعثة أأل· أŸتحدة للدعم
‘ ل -ي-ب-ي-ا ب-ات-ف-اق وف-دي ›لسس أل-ن-وأب
وأل -دول -ة ،ع -ل -ى ضص-رورة إأن-ه-اء أŸرح-ل-ة
ألنتقالية وألشصروع ‘ أŸرحلة ألدأئمة.
وأأعربت ألبعثة أأل‡ية ‘ تغريدأت
لها ع Èحسصابها ألرسصمي بتوي ،Îأول
أأمسس ،عن أأملها ‘ أأن يؤودي هذأ ألتطور
إأ ¤تسصهيل أŸناقشصات حول ألÎتيبات
ألدسصتورية ،مشصددة ‘ ألوقت ذأته على
أأه -م -ي -ة م-وأصص-ل-ة أ◊وأر ب ÚأÛلسصÚ

بغية ألتوصصل إأ ¤توأفق ‘ أآلرأء بشصأان
ألÎت -ي -ب -ات أل -ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أأن تضص-م-ن
ألسص ÒبالبÓد إأ ¤أألمام.
و‘ سصياق آأخر ،أأكد وزير أÿارجية
أإليطا‹ لويجي دي مايو ،أأن أ◊ديث
عن مشصروع إأنشصاء مؤوسصسصات مؤوقتة ‘
سص -رت أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ي-فضص-ي إأ ¤ت-قسص-ي-م غÒ
مقبول للبÓد .وأأكد دي مايو ‘ مقابلة
م-ع صص-ح-ي-ف-ة «ل ري-ب-وب-ل-ي-ك-ا» أإليطالية،
نقلتها وسصائل إأعÓم ليبية ،أأن هناك ما
وصص -ف -ه -ا ب -اŸسص-اح-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ن أأج-ل
Œنب –ول ألوضصع إأ ¤حرب مسصتمرة،
مشصÒأ إأ ¤أأن -ه ك -ان ق -ب -ل أأرب -ع -ة أأشص -ه-ر
ي -ت -ح -دث ع-ن أ÷م-ود أل-دب-ل-وم-اسص-ي ‘
ليبيا ،إأل أأن ألعملية ألسصياسصية تسصارعت
بفضصل مؤو“ر برل Úبحسصب وكالة نوفا
أإليطالية.

اسضتئناف الطÒان
وبعد توقف دأم أأك Ìمن عام وفق
وسصائل إأعÓم ﬁلية ،أسصتقبل مطار بنينا
ألدو‹ ‘ بنغازي ،أأول طائرة قادمة من
ط - -رأب - -لسس .ووصص - -لت ط - -ائ- -رة ت- -اب- -ع- -ة
ل-ل-خ-ط-وط أ÷وي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة إأ ¤مطار
ب -ن -ي -ن -ا أل -دو‹ ‘ ب -ن -غ -ازي ق -ادم-ة م-ن
طرأبلسس ،بعد توقف دأم أأك Ìمن عام.
وأأوضص -حت وسص -ائ-ل أعÓ-م ،أأن «أل-ط-ائ-رة
على متنها وفد من مصصلحتي أŸطارأت
وأل- - -طÒأن أŸد ،Êل- - -ل- - -وق - -وف ع - -ل - -ى
Œهيزأت أŸطار وأŸسصاهمة ‘ توفÒ
كل ما يحتاجه إلعادة تشصغيله وألتأاكد
من تطبيق إأجرأءأت ألوقاية من أنتشصار
فÒوسس كورونا».
و‘ وقت سصابق ،أأعلن مطار معيتيقة
ألدو‹ بطرأبلسس ‘ ،بيان ،أنطÓق أأو¤
ألرحÓت أ÷وية ب Úطرأبلسس وبنغازي.
وي -ق -ع م -ط -ار ب -ن-ي-ن-ا أل-دو‹ ،شص-رق-ي
مدينة بنغازي ،ثا Êأأك Èمدن ليبيا ،و”
إأغÓ- -ق -ه ‘ أأف -ري -ل  2019ب-ع-د ت-دهور
أل- -وضص- -ع أألم- -ن- -ي ‘ أŸن- -ط- -ق -ة .ق.د/
وكالت

Óم Úألعام
سصتيوأرت أŸمثل أÿاصس ل أ
أأل‡ي وألدول أŸسصاهمة ‘ ألبعثة.
و‘ ورق -ة أأع -دت-ه-ا دأئ-رة م-ق-رب-ة م-ن
›لسس أألمن ألدو‹ ” ألتأاكيد  -تضصيف
ذأت أŸصص - - -ادر  -أأن «ح- - -ال- - -ة أ÷م- - -ود
أ◊الية وفشصل جهود حل قضصية ألصصحرأء
ألغربية قد تدفع ›لسس أألمن ألدو‹
إأ ¤مناقشصة ملف ألسصتفتاء بالصصحرأء
ألغربية ،باعتباره أŸهمة ألرئيسصية لبعثة
أŸينورسصو».

وفاء باللتزامات اŸالية

أخ -ت-ت-مت أل-دورة ألسص-اب-ع-ة وأل-ثÓ-ث-ون
ل -ل -م -ج -لسس أل -ت -ن -ف-ي-ذي ل-وزرأء خ-ارج-ي-ة
أل–اد أألف -ري -ق-ي أأشص-غ-ال-ه-ا ،أŸن-ع-ق-دة
بتقنية ألتوأصصل عن بعد ،أول أأمسس ،أأثنى
خÓ- -ل- -ه- -ا أÛلسس ع- -ل- -ى أ÷م- -ه- -وري- -ة

حصسل على صسوت واحد
‘ ا’نتخابات

اŸغرب يخفق ‘
النضضمام إا› ¤لسس
حقوق اإلنسضان األ‡ي

فشصل أŸغرب ‘ ألنضصمام Ûلسس
 ·ÓأŸتحدة
حقوق أإلنسصان ألتابع ل أ
ب -ج -ن -ي -ف ،ب-ع-دم-ا –صص-ل ع-ل-ى صص-وت
وأح- -د ‘ أن- -ت- -خ- -اب- -ات ه- -ذه أل -ه -ي -ئ -ة
أ◊كومية ألدولية ألتي جرت ،ألثÓثاء
ألفارط ،بجنيف.
ب-حسصب أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي أأع-ل-نت ع-ن-ها
 ·ÓأŸتحدة ‘ ما
أ÷معية ألعامة ل أ
ي-خصس أÛم-وع-ة أإلف-ري-ق-ي-ة– ،صص-ل
ألسصنغال على  188صصوتا ،كوت ديفوأر
 182صصوتا ،مالوي  180صصوتا ،غابون
 176صصوتا ،فيما  ⁄يحقق أŸغرب إأل
صصوتا وأحدأ.
ويحتاج أŸرشصحون للفوز بالعضصوية
‘ ه- -ذأ أÛلسس إأ ¤أأغ -ل -ب -ي -ة ﬁددة
بسصبعة وتسصع Úصصوتا.
وحصصلت ألصص ‘ Úهذه ألنتخابات
ع -ل-ى  139صص- -وت -ا ‘ ،ح Úأن -ت -خ -بت
ب -اكسص -ت -ان وأأوزب -كسص -ت-ان بـ 169صصوتا
ونيبال بـ 150صصوتا .وكانت روسصيا وكوبا
من ب 11 Úدولة ألتي أنتخبت بدون
معارضصة.
ووفقا للفقرة ألسصابعة من ألقرأر
 251/60ألصصادر عن أ÷معية ألعامة،
يتأالف ›لسس حقوق أإلنسصان ومقره
ج -ن-ي-ف ،م-ن  47دول-ة عضص-وأ ت-ن-ت-خبها
أأغ- -ل -ب -ي -ة أأعضص -اء أ÷م -ع -ي -ة ب -القÎأع
ألسصري أŸباشصر وبشصكل فردي.
وتسص- - -ت - -ن - -د عضص - -وي - -ة أÛلسس إأ¤
أل - -ت - -وزي- -ع أ÷غ- -رأ‘ أل- -ع- -ادل ،وت- -وزع
م- -ق -اع -ده ب› 5 Úم-وع-ات إأق-ليمية،
وهي ألدول أإلفريقية ( 13مقعدأ) ،دول
آأسص- -ي- -ا وأÙي- -ط أل -ه -ادئ ( ،)13دول
أأوروب- -ا ألشص- -رق -ي -ة ( ،)6دول أأمÒك - - - - -ا
ألÓتينية ومنطقة ألبحر ألكاريبي (،)8
ودول أأوروبا ألغربية ودول أأخرى «.»7
وتÎأفق ألعضصوية ‘ أÛلسس مع
مسصؤوولية تعزيز معاي Òحقوق أإلنسصان
ألسصامية ،كما تصصدر ألتعهدأت ألطوعية
ألتي أختارت ألدول أألعضصاء تقدÁها
دعما لÎشصيحاتها ،وفقا للفقرة  8من
قرأر أ÷معية ألعامة  ،251/60بوصصفها
وثائق للجمعية ألعامة بجميع أللغات
ألرسصمية.

ألعدد
18381

ألصص-ح-رأوي-ة ل-وف-ائ-ه-ا ب-ج-م-يع ألتزأماتها
أŸالية رغم ألظروف ألقاهرة ‘ ،قرأر
أتخذه بشصأان مسصاهمات ألدول ألسصنوية.
وناقشس أÛلسس خÓل دورته ،ألتي
جرت أأشصغالها برئاسصة وزيرة أÿارجية
أ÷ن- -وب أأف- -ري- -ق- -ي- -ة ،ي -وم -ي  13و،14
›موعة من ألتقارير أتخذ بشصأانها أأكÌ
من  11قرأرأ ،ل سصيما ما يتعلق منها
Ãيزأنية أل–اد للسصنة أŸالية -2020
 ،2021وأŸي-زأن-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة وم-وضص-وع
أل–اد للسصنة ألقادمة.
و‘ سص -ي -اق م -ي -زأن -ي -ة أل–اد ،أت-خ-ذ
أÛلسس ق- -رأرأ بشص- -أان ج -دول أألنصص -ب -ة
أŸت-ع-ل-ق ب-اŸسص-اه-م-ات أŸسص-ت-حقة على
أل- -دول ،أأث- -ن- -ى ف- -ي- -ه ع -ل -ى أ÷م -ه -وري -ة
ألصص - -ح - -رأوي - -ة أل - -ت - -ي دف - -عت ج - -م- -ي- -ع
مسصتحقاتها رغم ألظروف ألقاهرة ألتي
ت-ع-يشص-ه-ا وأل-ت-ي أأضص-ي-فت إأل-ي-ه-ا إأك-رأهات
جائحة كورونا ألتي أأثرت على قدرة عدد
ك -ب Òم-ن أل-دول أألف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى أل-وف-اء
بالتزأماتها أŸالية.

من أاجل قارة خالية من اŸسضتعمرات
نشصرت ،أأمسس أ÷معة  1أأكتوبر ،2020
ألصص -ح -ي -ف -ة أل -ي -وم -ي -ة أألوغ -ن -دي -ة (ن-ي-و
فيزيون) ،مقال للسصف Òألصصحرأوي ‘
أأوغ- -ن- -دأ وج -ن -وب ألسص -ودأن ط -الب ف -ي -ه
منظمة شصرق أأفريقيا بضصرورة أŸسصاهمة
‘ دعم ونصصرة ألصصحرأء ألغربية آأخر
مسصتعمرة ‘ أفريقيا .وأأشصار إأ ¤أأنه من
غ ÒأŸق -ب -ول أأن ت -ب -ق -ى دول -ة أأف -ري-ق-ي-ة
خ-اضص-ع-ة ل-ظ-اه-رة أإلسص-ت-ع-م-ار أل-بغيضصة،
خاصصة عندما يكون ألبلد ألذي Áارسس
ه -ذأ أل -ف -ع -ل أŸشص Úه -و دول-ة أأف-ري-ق-ي-ة
–تل أأجزأء من دولة أأفريقية أأخرى.
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جÓل بوطي
وضصع ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب ألسصياسصة أÿارجية
أألمريكية ‘ حرج كب Òبعد تصصريحاته أŸتصصاعدة ،وباتت
ألصص-ح-اف-ة أل-ع-اŸي-ة أ◊رة ت-ع-ن-ون صص-ف-ح-ات-ه-ا أألو ¤ب-ع-ن-اوين
تهكمية وسصاخرة ،وأصصفة ألرئيسس بالعنيد وألÈأغاماتي ،إأل أأن
أألخÒة أأكدتها خطاباته منذ توليه إأدأرة ألبيت أألبيضس.
سص -ي -اسص -ة أأم -ري -ك -ا أÿارج-ي-ة ‘ ع-ه-د ت-رأمب Œاه ألشص-رق
ألوسصط أختلفت “اما عن أإلدأرأت ألمريكية ألسصابقة .ففي
ألشصرق وباÿصصوصس أÿليج ،كانت أأهدأفها وأضصحة وفاضصحة
‘ ن -فسس أل -وقت ب -إاق -ام -ة دول ع -رب -ي -ة ع Ó-ق -ات م -ع أل -ك -ي-ان
ألصصهيو ،Êوحقق بذلك ألرئيسس أŸث Òللجدل وعودأ  ⁄يعلن
عنها ‘ بدأية حملته ألنتخابية أألو .¤لكن ‘ أ◊قيقة كانت
على رأأسس أأولويات توليه أ◊كم وألفوز على ألدÁقرأطي.Ú
مقاليد أ◊كم ‘ تاريخ أأمريكا ألقد Ëوأ◊ديث ل تخرج
عن ثنائية إأرضصاء أللوبي ألصصهيو ،Êولوبي صصناعة أألسصلحة،
وهي ثنائية ل تقبل ألزيادة .فاللوبي ألصصهيو Êهو من دعم
ترأمب للوصصول إأ ¤ألبيت أألبيضس ألهدأف معروفة بعد صصفقة
ألتطبيع أıزية مع إأسصرأئيل .أأما لوبي ألسصÓح فقد حقق ألول
م -رة ‘ ت -اري -خ أم -ري -ك -ا ع -ائ -دأت خ -ي -ال -ي -ة لصص -ال -ح أÿزي-ن-ة
أألم- -ري -ك -ي -ة ،وه -و م -ا أأسص -ه -م ‘ –سص Úصص -ورة ت -رأمب ل -دى
ألمريكي ÚوأسصتغÓل ذلك ‘ خفضس مسصتويات ألبطالة.
ظ -ه -ور وب -اء ك -ورون -ا أأخ -ل -ط حسص -اب -ات ت -رأمب وأأدخ-ل-ه ‘
هسصتÒيا بعد إأجماع رسصمي دأخلي على فشصله ‘ إأدأرة أألزمة
ألصصحية ،ألتي طالته هو شصخصصيا ونتجت عنها سصيناريوهات
أأث -ارت ج-دل وأسص-ع-ا ب-إام-ك-ان-ي-ة ع-زل-ه ل-رفضص-ه نصص-ائ-ح ف-ري-ق-ه
أل -ط -ب -ي ،وه-و م-ا ف-ت-ح ب-اب أل-ت-أاويÓ-ت وأسص-ع-ا أأم-ام مسص-ت-ق-ب-ل
ألنتخابات ألرئاسصية أŸقررة مطلع نوفم Èألقادم ‘ ظل
تنافسس غ Òمسصبوق مع أŸرشصح ألدÁقرأطي بايدن.
خطاب ألتهديد وألوعيد ألذي ÷أا إأليه سصيد ألبيت ألبيضس
مؤوخرأ ،وأزدأد بعد إأصصابته بالفÒوسس يثﬂ Òاوف أÛتمع
ألدو‹ من أندلع حرب عاŸية ثالثة بعد أتهام ترأمب ألصصÚ
ب-اف-تعال «كوفيد »19.ل -ردع أل -ق -وة أألم -ري -ك -ي -ة دون إأدرأك-ه أأن
أألحادية ألقطبية ‘ طريق ألنهيار وعلى ألعا ⁄تقبل تغÒ
ألنظام ألعاŸي حسصب آأرأء عرأب أ◊روب هÔي كيسصنجر،
وألفيلسصوف نعوم تشصومسصكي ،لكن ترأمب متمسصك بالفوز ‘
ألنتخابات ،مؤوكدأ أأنا وإأل أأنتم هالكون من بعدي!.

عضسو اŸؤو“ر الوطني الليبي السسابق عبد اŸنعم اليسس:Ò

‚اح ا◊وار السضياسضي بحاجة إا ¤نوايا وإارادة

ق- -ال عضس- -و اŸؤو“ر ال- -وط- -ن- -ي ال- -ع -ام ال -ل -ي -ب -ي
السس -اب -ق ،ع -ب -د اŸن -ع -م ال-يسس،Òأامسس ،إان ا÷ه-ود
’زمة السسياسسية ‘ ليبيا بعيدة
الدولية ◊ل ا أ
“ام -ا ع -ن ال -واق -ع ‘ ،ظ-ل غ-ي-اب إارادة سس-ي-اسس-ي-ة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ،م-ع-تÈا أان وج-ود ق-وى أاج-ن-ب-ي-ة ع-ل-ى
ا’رضس ا ¤ج- - -انب اط- - -راف الصس- - -راع ي- - -قّ- - -وضس
مسساعي التسسوية .وأاكد ان مشساركة دول ا÷وار
‘ ا◊ل ضسروري ،نظرا للروابط اŸشسÎكة.
جÓل بوطي
أسص -ت -ب -ع -د ألسص -ي -د أل -يسص‚ Òاح أ÷ه -ود أل-دول-ي-ة ‘
تقريب وجهات ألنظر ب Úأأطرأف ألصصرأع ‘ ليبيا ‘
ألوقت أ◊ا‹ ،ألن ألوضصع  -كما قال -معقد للغاية
ويتجه نحو ألتعقيد أأك Ìبسصبب ÷وء أأغلب أ÷هات
أŸتصصارعة ◊ماية مصصا◊ها ألشصخصصية فقط ،وهو ما
يتعارضس مع طموحات ألشصعب ألليبي ويتنافى ‘ نفسس
ألوقت مع أŸعطيات أ◊قيقية ‘ ظل أنتشصار ألسصÓح
وأŸيليشصيات أŸقاتلة.
وذكر رئيسس ÷نة أألمن ألقومي ‘ أŸؤو“ر ألعام
ألسصابق ‘ أتصصال مع «ألشصعب» ،أأمسس ،أن مؤو“ر أ◊وأر
ألشصامل أŸزمع تنظيمه مطلع نوفم Èألقادم ‘ تونسس،
Óزمة .وبّرر
سصيوأجه –ديات تعيق ألتوصصل ◊ل نهائي ل أ
ذلك بفشصل أأغلب أ◊وأرأت أŸنعقدة سصابقا .وأنتقد
بشصدة فشصل –قيق توصصيات مؤو“ر أأل· أŸتحدة سصنة
 ،2015وأعت Èأنحرأفه عن أألهدأف أŸسصطرة آأنذأك
بدأية تعقد أألزمة وما نتج عنها من تقاسصم أŸصصالح
بعد توزيع أŸناصصب ألسصيادية لتمثيل ألشصعب ألليبي.
وقال أليسص ،Òإأن ألتفاق أأل‡ي سصنة  2015كان ‘
بدأيته وأقعيا ضصمن مسصار تسصوية أألزمة ،نظرأ Ÿا فيه

من توصصيات أيجابية .وأكد أن أ◊ل ‘ ألوقت أ◊ا‹
يبدو صصعبا ‘ ظل أنتشصار أŸيليشصيات ألتابعة ألطرأف
ألنزأع وهو ما يزيد من تعقيد أألزمة ألتي دخلت مرحلة
خطÒة جدأ وباتت كل ألسصيناريوهات مفتوحة.
يجب ألذهاب إأ ¤ألنتخابات بدل تضصييع ألوقت
وب- -خصص- -وصس إأسص -ه -ام دول أ÷وأر ‘ تسص -وي -ة ألزم -ة
سص -ي -اسص -ي -ا ،أأوضص -ح أل -يسص Òأأن أل -ل -ي -ب-ي Úب-ح-اج-ة م-اسص-ة
÷Òأنهم ،خاصصة أ÷زأئر ألتي تربطنا معها عÓقات
تاريخية عميقة .لكن جهود دول أ÷وأر لتزأل بعيدة عن
أإلرأدة أ◊قيقة إلنهاء ألصصرأع ،مع أن لها ألقدرة على
ت -خ -ف-ي-ف أل-وضص-ع ب-ح-ك-م أل-ت-ق-ارب أ÷غ-رأ‘ وأل-روأب-ط
أŸشصÎك-ة أل-ت-ي ت-رب-ط شص-ع-وب أŸن-ط-ق-ة ،ق-ائ« :Ó-ل-ك-ن
Óسص- -ف  ⁄نسص- -ج- -ل م- -ب- -ادرة ح- -ق -ي -ق -ي -ة ◊ل أألزم -ة
ل - -أ
ألسصياسصية».
ويرى عضصو أŸؤو“ر ألوطني ألليبي ألعام ألسصابق أأن
أنهاء ألصصرأع وتسصوية ألزمة ألليبية ل يكمن ‘ عقد
مؤو“رأت أ◊وأر هنا وهناك ،ألن هذأ ألسصيناريو  ⁄يعد
صص -ا◊ا إلن -ه -اء ألصص -رأع ل -ك-ن ن-ت-ج ع-ن-ه ت-ده-ور أل-وضص-ع
أألمني وترأجع ألوضصع ألقتصصادي بشصكل رهيب .دأعيا
أÛتمع ألدو‹ لÓعÎأف بفشصله ‘ ليبيا ‘ مقدمته
أأل· أŸتحدة.
وأأشصار أŸتحدث أ ¤أن أ◊ل ألسصياسصي يكون عÈ
إأخرأج كل أŸيليشصيات من ليبيا كخطوة أأو ¤ووقف
ألدعم ألجنبي على ألرضس عﬁ Èاربة أنتشصار ألسصÓح
ألذي تؤوكد عليه أأل· أŸتحدة ،مضصيفا ألعمل على
أنهاء عهد تقسصيم أŸناصصب ب Úألشصخصصيات وألتوجه
أ ¤مرحلة دسصتورية بتنظيم أنتخابات شصرعية يختار
فيها ألشصعب ألليبي من Áثله ،ألن كل ما يحصصل حاليا
هو تضصييع للوقت ،وشصدد على أأهمية ألنتخابات لعودة
ألعمل بالنظام ألدسصتوري وهو ما يتطلع أليه ألليبيون.

حداد لثÓثة أايام بعد مقتل  12عسسكريا

اإلرهابيون يحاولون عرقلة عملية النتقال ‘ ما‹
أاع -ل -ن ال -رئ -يسس ا’ن -ت -ق-ا‹ ‘ م-ا‹ ،ب-اد ن-داو،
حالة ا◊داد ‘ البÓد Ÿدة ثÓثة أايام اعتبارا من
اÿم -يسس ،ع-ل-ى اث-ر م-ق-ت-ل  12عسس-ك-ري-ا م-اليا ‘
هجوم Úنفذهما مسسلحون يشستبه بانتمائهم ا¤
تنظيمات ارهابية على قاعدة عسسكرية Ãدينة
سسوكورا وسسط البÓد.
ج -اء ‘ ب -ي -ان أأصص -درت -ه أ◊ك -وم -ة أŸال -ي -ة ع -قب
أج -ت -م -اع -ه -ا ،أأمسس ،أأن «رئ-يسس أل-دول-ة أأع-ل-ن أ◊دأد
أل -وط -ن -ي Ÿدة ث Ó-ث -ة أأي -ام أع-ت-ب-ارأ م-ن أÿم-يسس 15
أأكتوبر ،على أثر ألهجوم ألذي أسصتهدف ‘  13أأكتوبر
قاعدة ألقوأت ألعسصكرية وأألمنية ‘ سصوكورأ».
وكان أ÷يشس أŸا‹ قد أأعلن ‘ بيان ،ألثÓثاء ،أن

هجومÃ Úدينة سصوكورأ خلفا مقتل  12عسصكريا.
وأأضصاف ألبيان ،أن ألهجوم ألول وقع أأثناء ألليل
على قاعدة عسصكرية Ãدينة سصوكورأ قرب أ◊دود مع
بوركينا فاسصو وأأسصفر عن مقتل تسصعة عسصكري‘ Ú
حصصيلة مؤوقتة ،بينما قتل ثÓثة آأخرون ‘ كم Úنصصب
لهم عند جسصر قريب أأثناء توجههم Ÿكان ألهجوم
أألول.
وأأوضصح أ÷يشس ‘ بيانه ،أأنه «” ألقضصاء على
تسصعة إأرهابي ÚخÓل ألعملية» ،مضصيفا أأن ألطÒأن
أل -عسص -ك -ري أŸا‹ ق -دم إأ ¤مسص -رح أل -ع -م -ل -ي -ة ودم -ر
سصيارت.Ú
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تدّفقوا إا ¤الداخل كغيوم ا÷راد ‘ سسلسسلة متاجر

أاك Èاسستخفاف بالوباء عرفه العا ⁄حتى اآلن
اسستخفاف بخطر «كورونا» اŸسستجد‡ ،ا
ل أاذن سسمعت ول ع Úرأات مثله بالعا⁄
لن ،حدث يوم وصسل عدد قتلى
حتى ا آ
ال- - -فÒوسس إا 150 ¤أال -ف ً-ا ‘ ث -ا Êدول -ة
ب -ال -وف -ي -ات ال -ك -ورون -ي-ة ب-ع-د ال-ولي-ات
اŸت-ح-دة ،وه-ي الÈازي-ل ال-ث-ال-ث-ة ع-اŸيا
بعدد اŸصساب Úالبالغ 5 ÚمÓي.Ú
عرفت مدينة  Belémعاصضمة و’ية «بارا»
‘ أاقصض-ى الشض-م-ال الÈازي-ل-ي ،رع-ب-ا ح-ق-ي-ق-يا
وإاره -اب -ا ج -م -اع -ي -ا ،ن -ق-ل ال-ع-دوى إا ¤م-ئ-ات
اأ’صضحاء بالتأاكيد.
ي -وم السض -بت اŸاضض -ي ،دّشض -نت شض-ب-ك-ة م-ت-اج-ر
م -ع -روف-ة ب-اسض-م  HavanوÁل-ك-ه-ا مناصضر
صضديق للرئيسض الÈازيلي جاي Òبولسضونارو،
فرعا لها ‘ «بيل »Úالتي يعني اسضمها بيت
◊م ،إا’ أان عدد من Œمهروا منذ الصضباح
الباكر ،ثم تدفقوا إا ¤الداخل كغيوم ا÷راد
عند فتح اأ’بواب ،كان أاك Ìمن  20أالفا ،وفقا
Ÿا اطلعت عليه «العربية.نت» ‘ صضحيفة O
 LiberalوغÒها من مواقع اإ’عÓم اÙلي
باŸدينة ،ومعظمهم كانوا ب Óكمامات ،فيما
اŸسضافة ب Úالواحد واآ’خر معدومة ،وهو ما
‚ده بالفيديو اŸتوافر غÒه Ÿن يبحث عن
 ‘ Inauguraçõe Havanيوتيوب.

وكان اŸشضرفون على اأ’من وتنظيم التدشض،Ú
‡ن نراهم
سضمحوا للمكمم Úفقط بالدخولّ ،
يتقدمون ‘ صضف طويل ببداية الفيديو ،إا’
أان- -ه- -م ف -ق -دوا السض -ي -ط -رة ف -ي -م -ا ب -ع -د ع -ل -ى
اÙتشضدين ،فاندفع إا ¤الداخل آا’ف منهم
فجأاة ،إا ¤درجة أاصضبح اŸكان علبة سضردين
عمÓقة ،واضضطر من كان يضضع الكمامة إا¤
خلعها عن وجهه ليتمكن من التنفسض ،من دون
أان يلجأا إا ¤البديهي ‘ مثل هذه ا◊ال ،وهو
اÿروج من اŸتجر على اأ’قل.

« ⁄يتوّقعوا هذه اŸودة الكبÒة»
إا’ أان ا’سضتخفاف باÿطر اسضتمر واحتدم
أاك Ìمع الوقت ،إا ¤أان وصضل صضدى ما يحدث
م- -ن ان- -ف Ó-ت إا ¤ح -اك -م ال -و’ي -ة وسض -ل -ط -ات
اŸدي -ن -ة ال -ت -ي أارسض -لت عشض-رات م-ن دوري-ات
الشضرطة ،فأاخرج أافرادها اÙتشضدين وأاغلقو
أاب -واب اŸت -ج -ر ،ث -م ف -ت -ح اŸع-ن-ي-ون –ق-ي-ق-ا
للتعرف إا ¤مدى انتهاك القيود اŸلزمة ‘
اŸت- -اج- -ر ب- -ع- -دم السض- -م- -اح ل- -غ ÒاŸك- -م -مÚ
بالدخول للتبضضع أاو إاشضباع الفضضول.
واعتذر  Luciano Hangصضاحب الشضبكة

اŸال-ك-ة  150م -ت -ج -را ‘ الÈازي -ل ،وق -ال إان
ال -ق ّ-ي -م Úع -ل -ى ت -دشض Úأاح -دث -ه -ا ‘ «ب-ي-ل»Ú
السض- -بت اŸاضض- -ي « ⁄ي- -ت -وق -ع -وا ه -ذه اŸودة
الكبÒة من السضكان الذين أاقبلوا باآ’’ف ()..
كنا اتخذنا إاجراءات صضحية وغÒها ‘ جميع
مسضتودعاتنا ،لكن كان من اŸسضتحيل تنفيذها
Óقبال غ ÒاŸتوقع،
بشضريا هذه اŸرة ،نظرا ل إ
فسض - -اﬁون - -ا» ،وف - -ق ت- -ع- -بÒه ال- -ذي  ⁄ي- -رق
للكثÒين ‘ مواقع التواصضل وغÒها.
لكن وسضائل إاعÓم ﬁلية ،نشضرت السضبت ‘
مواقعها ،صضورا له وهو يرقصض مع آاخرين
وأاخريات عند أاحد مداخل اŸتجر ،بل قام
ب -ت -ق -ب-ي-ل إاح-داه-ن ع-ل-ى م-رأاى م-ن مصض-وري-ن
ت -ل-ف-زي-ون-ي ،Úغ Òع-اب-ئ ب-ت-دف-ق ا◊شض-ود إا¤
الداخل ب Óرقيب ،ونشضر بعضض تلك الوسضائل
م -ع -ل -وم -ات ب -ائسض -ة ،م -ل -خصض -ه -ا م -ا وج -دت -ه
«العربية.نت» أايضضا باŸوقع الراصضد النشضاط
«الكورو ‘ »Êالعا ⁄يوما بيوم ،وهو التابع
÷امعة Johns Hopkins University
اأ’مÒكية ،من أان اŸسضتجد أاحدث  38أالف
إاصض -اب -ة ‘ سض -ك -ان «ب -ي-ل »Úال-ب-ال-غ Úأاق-ل م-ن
مليون و 600أالف ،وقتل منهم  2213منذ ظهر
حتى السضبت.
العربية نت

لسسطح الزجاجية واŸعدنية اŸقاومة للصسدأا
يعيشس على ا أ

كورونا يبقى على األوراق النقدية طيلة هذه اŸدة

لثن،Ú
قال باحثون أاسسÎاليون ،أامسس ا إ
إان «الفÒوسس الذي يسسبب مرضس
كوفيدÁ 19-كن أان يعيشس على
لسسطح الزجاجية
لوراق النقدية وا أ
ا أ
واŸعدنية الفولذية اŸقاومة للصسدأا
Ÿدة تصسل إا 28 ¤يوما ،وهو ما يزيد
لنفلونزا‡ ،ا
كثÒا عن فÒوسس ا أ
يؤوكد ضسرورة التنظيف وغسسل اليدين
Ÿكافحة الفÒوسس.

وج -د ب -اح -ث -ون ‘ وك -ال -ة ال -ع -ل -وم ال -وط -ن -ي -ة
اأ’سضÎال- -ي- -ة ،أان فÒوسض «سض -ارسض -ك -وف»2-
يظل معديا عند درجة حرارة  20درجة مئوية
Ÿدة  28يوما على اأ’سضطح اŸلسضاء ،مثل
اأ’وراق ال -ن -ق -دي -ة ال -ب Ó-سض -ت -ي -ك -ي -ة وال -زج-اج
اŸوج -ود ع -ل -ى شض -اشض -ات ال-ه-ات-ف اÙم-ول.
ونشضرت هذه الدراسضة ‘ دورية فÒولوجي

«دورية علم الفÒوسضات .وباŸقارنة اتضضح أان
«فÒوسض اأ’نفلونزا إايه» يعيشض على اأ’سضطح
 17يوما.
وتضض ّ-م -نت أاب -ح -اث وك -ال -ة ال -ع -ل -وم ال -وط -ن-ي-ة
اأ’سضÎال - -ي - -ة Œف - -ي - -ف ال - -فÒوسض ‘ ﬂاط
صضناعي على ›موعة من اأ’سضطح بÎكيزات
‡اث-ل-ة ،ل-ع-ي-ن-ات م-ن م-رضض-ى ك-وف-ي-د 19-ثم
اسضتخراج الفÒوسض بعد شضهر.
وأاظ -ه -رت ال -ت -ج -ارب ال -ت -ي أاج -ريت ‘ ب -ي-ئ-ة
ﬁكومة داخل ﬂتÈات عند  20و 30و40
درجة مئوية ،أان فÎة بقاء الفÒوسض على قيد
ا◊ياة تراجعت مع زيادة درجة ا◊رارة ،وقال
’ري مارشضال الرئيسض التنفيذي لوكالة العلوم
الوطنية اأ’سضÎالية ‘ بيان ،إان «–ديد الفÎة
التي يبقى فيها الفÒوسض حيا بشضكل فعلي
على اأ’سضطح Áكننا من التكهن بشضكل أادق،
وتخفيف انتشضاره وتعزيز حماية شضعبنا».

من العÓجات ا◊الية اŸماثلة له

وÁكن أايضضا للÈوتينات والدهون اŸوجودة
‘ سضوائل ا÷سضم أان تزيد بشضكل كب Òمن
فÎات بقاء الفÒوسض.
وق -ال ت -ري -ف -ور درو م -دي -ر اŸرك-ز ا’سضÎا‹
Óم-راضض ال-ت-اب-ع ل-وك-ال-ة ال-ع-لوم
لÓ-سض-ت-ع-داد ل -أ
الوطنية ،إان «هذا البحث يسضاعد أايضضا ‘
تفسض Òا’سضتمرار وا’نتشضار الواضضح لفÒوسض
«سضارسض-كوف ‘ »2-البيئات الباردة التي بها
تلوث عال بالدهون أاو الÈوتي ،مثل منشضآات
تصضنيع اللحوم وكيف Áكننا تعزيز معا÷ة
هذا اÿطر».
وح ّ-ق -قت أاسضÎال -ي -ا ن -ت -ائ -ج أافضض-ل ب-ك-ث Òم-ن
م -ع -ظ -م ال -دول ال -غ-ن-ي-ة اأ’خ-رى ‘ م-ك-اف-ح-ة
كوفيد ،19-حيث بلغ إاجما‹ عدد اإ’صضابات
بها نحو  27000حالة إاصضابة و 898حالة وفاة،
ب Úسضكانها البالغ عددهم  25مليون نسضمة.
وكالت

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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علماء روسس يختÈون تأاث Òالفلفل على الفÒوسس التاجي

توصّسل علماء إا ¤نتيجة مفادها أان مادة
لسس-ود ق-ادرة ع-لى
م-وج-ودة ‘ ال-ف-ل-ف-ل ا أ
وقف عمل أاجزاء من فÒوسس «سسارسس-
كوف »2-اŸسس- - -ؤوول- - -ة ع- - -ن ال- - -ت- - -ك - -اث - -ر
لنسسان.
والتغلغل ‘ جسسم ا إ
ا’سضتنتاج توصّضل إاليه خÈاء قاموا Ãحاكاة
ت -ف -اع -ل ج -زيء ال -ت -واب-ل «ب-ي-بÒي-ن» وه-دفÚ
فÒوسضي Úعلى جهاز كمبيوتر .ورأاى خÈاء
روسض أان هذه الفرضضية من اÙتمل أان تكون
صض -ح -ي -ح -ة ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان-ه-ا –ت-اج إا¤
ا’ختبار.
يشضار إا ¤أان الفلفل اأ’سضود ‘ حد ذاته يعزز
Óشضخاصض
اŸناعة على اأ’قل ،ولكنه ضضار ل أ
الذين يعانون من مشضاكل ‘ ا÷هاز الهضضمي.
و‘ هذه ا◊الة ،سضتكون اŸكمÓت الغذائية
التي –توي على البيبÒين هي اıرج ،ما
سض -ي -ق-ل-ل م-ن اآ’ث-ار ا÷ان-ب-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
التوابل.
م- -ن- -ذ ب- -داي- -ة ج- -ائ- -ح- -ة ال- -فÒوسض ال- -ت -اج -ي
اŸسض- -ت- -ج- -د ،ع -ك -ف ال -ع -ل -م -اء ع -ل -ى دراسض -ة
اÿصض -ائصض اŸضض-ادة ل-ل-فÒوسض-ات Ûم-وع-ة
متنوعة من اŸركبات.
و‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،خلصض خÈاء من قسضم
الفيزياء ‘ اŸعهد الهندي للتكنولوجيا ،إا¤
أان أاحد مكونات الفلفل اأ’سضود قادر على منع

نشضاط الفÒوسض التاجي.
وأافيد ‘ هذا السضياق بوجود بروت« Úإاسض»
يشضبه الشضوكة على سضطح فÒوسض «سضارسض-
كوف  ،»2 -وقيل إان تلك اأ’شضواك هي التي
تشض -ك -ل «ال-ت-اج» ال-ذي ي-راه ال-ب-اح-ث-ون ع-ن-دم-ا
يفحصضون العامل الناقل لعدوى كورونا –ت
اÛهر اإ’لكÎو.Ê
يسض- -م- -ح ب- -روت« Úإاسض» ل- -ل- -فÒوسض ال- -ت- -اج- -ي
ب-ا’رت-ب-اط Ãسض-ت-ق-ب-ل اÿل-ي-ة اŸضض-ي-ف-ة أاثناء
دخ -ول-ه اÿل-ي-ة .وغ-ال-ب-ا م-ا ي-ط-ل-ق ع-ل-ى ه-ذه
الشضوكة اسضم اŸفتاح ،والذي يتم إادخاله ‘
قفل موجود على سضطح اÿلية ،حيث يكون
ال -ق -ف -ل ع -ب -ارة ع -ن إان-ز Ëيسض-م-ى «»2ACE
يوجد ‘ معظم أانسضجة ا÷سضم.
إانز Ëخاصض بعرف بـ «الÈوتياز الرئيسض» هو
اŸسضؤوول عن عملية تكاثر الفÒوسض ،وبالتا‹،
ف- -إان ح- -جب ه- -ذي- -ن ال -ه -دف Úال -فÒوسض -ي،Ú
الÈوت« Úإاسض» والÈوتياز الرئيسضÁ ،نع تكاثر
الفÒوسض ودخوله إا ¤جسضم اإ’نسضان.
الباحثون قاموا Ãحاكاة تفاعل  30نوعا من
ال- -ت- -واب- -ل م- -ع فÒوسض ك- -ورون- -ا ع -ل -ى ج -ه -از
كمبيوتر .واتضضح أانها جميعا ترتبط بطريقة
أاو بأاخرى بفÒوسض «سضارسض -كوف ،»2-لكن
اأ’ك Ìنشضاطا تقوم به مادة تسضمى بيبÒين.
iz.ru

لخÓق
الفكرة تتعارضس مع النهج العلمي وا أ

ال ّصسحة العاŸية ترفضس إاحدى أافكار –قيق
مناعة القطيع

شسركة إاسسكتلندية تعلن عن دواء «فّعال حتى  20مرة»

م - -ن اÙت - -م- -ل أان ي- -ك- -ون ال- -عÓ- -ج ا÷دي- -د
ب-ا’سض-ت-نشض-اق Ÿن-ع ان-تشض-ار «كوفيد »19-أاك Ì-
فعالية بكث Òمن اإ’صضدارات ا◊الية ،وفقا
ل -ب -حث ج -دي -د ” إاج -راؤوه ‘ ج -ام-ع-ة سض-انت
أاندروز.
وأاع -ل -نت شض -رك -ة ILC Therapeutics
ا’سضكتلندية للتكنولوجيا ا◊يوية ،أان منتجها
من اإ’نÎفÒون ا’صضطناعي الفريد اŸسضمى
 Alfacyteأاك Ìف -اع -ل -ي -ة ‘ م -ن-ع ان-تشض-ار
 2SARS-CoVم - -ن اأ’دوي- -ة اأ’خ- -رىاŸماثلة من اإ’نÎفÒون اŸتاحة Œاريا مثل
 2 Interferon AlphaوInterferon
a.1 Beta
ق -الت الشض -رك -ة إان م -ن -ت -ج-ه-ا م-ن اإ’نÎفÒون
ا’صضطناعي أاك Ìفعالية Ãا يصضل إا 20 ¤مرة
‘ اıت ‘ Èمعا÷ة فÒوسض كورونا من
اأ’دوية اأ’خرى اŸماثلة.
وأاشض- -ادت الشض- -رك- -ة ،ال- -ت- -ي ي- -ق -ع م -ق -ره -ا ‘
ن- -ي- -وه- -اوسض ،شض -م -ال ’ن -اركشض -اي -ر ،ب -ن -ت -ائ -ج
ا’ختبارات اأ’خÒة إ’نÎفÒون ا’صضطناعي
الفريد.
ويحاول «كوفيد »19-إابطاء اسضتجابة ا÷سضم
ÓنÎفÒون للعدوى الفÒوسضية ،وقد
الفطرية ل إ
” تصضميم  Alfacyteللمسضاعدة ‘ تسضريع
هذه ا’سضتجابة ومنع تطور اŸرضض.
وأاظ -ه -ر ب -حث مسض -ت -ق -ل ‘ ا÷ام -ع-ة ب-ق-ي-ادة
ال -دك -ت -ورة ك -اث-ري-ن أادامسض-ون ،م-ن ك-ل-ي-ة ع-ل-م
اأ’ح- - - -ي - - -اء ،واŸت - - -خصضصض - - -ة ‘ اأ’م - - -راضض
الفÒوسضية ،الفعالية الفائقة لـ ‘ Alfacyte
اıت Èضضد .2SARS-CoV-
وقالت الدكتورة أادامسضون ،التي أاشضرفت على
ا’ختبارات« :هذا تطور مث Òللغاية ويظهر أان
هناك فرقا كبÒا ‘ النشضاط ا◊يوي أ’نواع
ف - -رع - -ي - -ة م - -ن اإ’نÎفÒون ضض - -د فÒوسض- -ات
ك -ورون -ا .وق -د ي -ك -ون ل-ه-ذه ا’خ-تÓ-ف-ات آاث-ار
عÓجية مهمة لكوفيد.»19-
ويوصضف  Alfacyteبأانه جزيء اصضطناعي
ي -ع -ت -م-د ع-ل-ى أال-ف-ا إانÎفÒون ال-بشض-ري-ة ،وق-د
اخÎع- -ه الÈوف- -يسض -ور وي -ل -ي -ام سض -ت -ي -مسض -ون،
اŸؤوسضسض واŸدي -ر ال -ع -ل -م -ي اأ’ول ‘ شض -رك-ة
ILC Therapeutics.
ورحب الدكتور آا’ن ووكر ،الرئيسض التنفيذي

لشضركة  ،ILC Therapeuticsبالنتائج
باعتبارها تطورا مهما ‘ مكافحة «كوفيد-
 ،»19قائ« :Óهذا تطور إايجابي للغاية حيث
يسض -ت -ع -د ال -ع -اŸ ⁄واج -ه -ة اŸوج -ة ال -ث-ان-ي-ة.
ال-ت-دخÓ-ت ال-عÓ-ج-ي-ة ضض-روري-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ن-ا
لÎويضض ك-وف-ي-د .»19-وت- -اب -عÁ« :ث -ل ن -ظ -ام
اŸناعة الفطري جدارا مناعيا ضضد العدوى
الفÒوسضية .إاذا “كنا من تثبيت الفÒوسض على
هذا ا÷دار لفÎة كافية ’سضتعداد ا’سضتجابة
اŸناعية التكيفية للمعركة ،فلن يكون فÒوسض
كورونا قادرا على التقدم ‘ متÓزمة الضضائقة
التنفسضية ا◊ادة ويسضبب ضضررا منهجيا».
أال -ف -ا إانÎفÒون ه -ي ع -ائ -ل -ة م -ن  12بروتينا
ط -ب -ي -ع-ي-ا ي-ن-ت-ج-ه-ا ا÷م-ي-ع .وح-ت-ى اآ’ن ،ي-ت-م
اسض-ت-خ-دام ن-وع ف-رع-ي واح-د ف-ق-ط عÓ-ج-ي-ا،
وهو  .2 Interferon Alphaوقد أامضضى
الÈوف -يسض -ور وي-ل-ي-ام سض-ت-ي-مسض-ون ع-ق-دي-ن م-ن
ال -زم -ن ‘ دراسض -ة ج -م -ي -ع اأ’ن -واع ال -ف -رع-ي-ة
وفعاليتها كمنظم للمناعة واأ’دوية اŸضضادة
للفÒوسضات ،ليسض فقط بالنسضبة لـ»كوفيد»19-
Óمراضض اأ’خرى اŸرتبطة بفÒوسض
ولكن ل أ
ك -ورون -ا م -ث -ل السض -ارسض أاو م -ت Ó-زم -ة الشض -رق
اأ’وسض -ط ال -ت -ن-فسض-ي-ة .وق-اده ع-م-ل-ه إا ¤إانشض-اء
م -ركب أال-ف-ا إانÎفÒون ا’صض-ط-ن-اع-ي ا÷دي-د
ا◊اصض -ل ع -ل -ى ب -راءة اخÎاع ،وال-ذي ُي-سض-م-ى
 ،Alfacyteاسض-ت-ن-ادا إا ¤اأ’ن-واع ال-ف-رع-ي-ة
اأ’ك Ìفعالية وقوة من -Alpha Interfe
ro n .
وق -ال الÈوف-يسض-ور سض-ت-ي-مسض-ون« :ل-ق-د أان-ف-قت
فÒوسض- -ات ك -ورون -ا ،اŸسض -ب -ب -ة ل -ك -وف -ي -د19-
وفÒوسضات كورونا اأ’خرى ،الكث Òمن الطاقة
التطورية ‘ ﬁاولة ◊ماية نفسضها من أالفا
إانÎفÒون أ’ن ال -ت -غ -لب ع -ل -ى ن -ظ-ام اŸن-اع-ة
ال -ف-ط-ري ه-و مصض-در ق-ل-ق-ه-ا ال-رئ-يسض-ي .إان-ه-ا
تهاجم عن طريق تأاخ Òإانتاج أالفا إانÎفÒون،
ا÷دار الدفاعي اŸناعي الفطري ،قبل أان
ي -ك -ون ا÷ه -از اŸن -اع -ي ال -ت -ك -ي -ف -ي ج -اه -زا
Ÿكافحتها .والتوقيت هو كل شضيء وبتوصضيل
مضضاد إانÎفÒون قوي مثل  Alfacyteإا¤
اÛاري الهوائية باسضتخدام البخاخات ،نأامل
‘ تسضريع ودعم دفاعات اŸناعة الفطرية
ومنع انتشضار العدوى الفÒوسضية وتفاقمها».

وب -اإ’ضض -اف-ة إا ¤وج-ود نشض-اط م-ب-اشض-ر مضض-اد
للفÒوسضات ،فإان  Alfacyteهو ﬁفز قوي
للخÓيا القاتلة الطبيعية ( )NKالتي تلعب
دورا م- -ه- -م -ا ‘ ح -ال -ة ال -دف -اع ضض -د ان -تشض -ار
«كوفيد .»19-وهذه اÿصضائصض Œعل من -Al
 facyteمرشضحا واعدا للغاية لعقار عÓج
«كوفيد.»19-
وم -ا ت -زال شض-رك-ة ILC Therapeutics
‘ طور إاجراء مزيد من ا’ختبارات لـ -Alfa
 cyteوت - -أام- -ل ‘ الشض- -روع ‘ ال- -ت- -ج- -ارب
السضريرية بحلول العام اŸقبل.
medicalxpress

أاحد األعراضس ا÷ديدة قد
يشس Òإا ¤متغÒات ‘ الفÒوسس
التاجي
تضض ّ-م -ن ال -ت -ق -ري -ر ال -ذي أاعّ-دت-ه ›م-وع-ة
علماء مسضتقلة  SPI-Bمركزها بريطانيا،
ل-ل-م-ج-م-وع-ة ا’سض-تشض-اري-ة ال-ع-ل-مية ◊ا’ت
ال- -ط- -وارئ ( ،)SAGEثÓ- - -ث - -ة أاع - -راضض
جديدة لـ «كوفيد.19-
وق-د ع-ل-ق الÈوف-يسض-ور أان-ات-و‹ أال-تشض-ت-اي-ن،
ع - -ل - -ى اأ’ع - -راضض ا÷دي- -دة اŸذك- -ورة ‘
ال- -ت- -ق -ري -ر وه -ي :آا’م ال -عضض Ó-ت وال -ت -عب
اŸت-زاي-د وظ-ه-ور ف-ق-اع-ات ع-ل-ى القدم،Ú
وقال ،ظهور الفقاعات على القدم ،ÚفعÓ
ظ-اه-رة غ-ري-ب-ة وج-دي-دة م-ثÒة لÓ-ه-تمام،
«أ’نها قد تشض Òإا ¤متغÒات ‘ الفÒوسض
التاجي اŸسضتجد».
أاما آا’م العضضÓت والتعب فليسضت جديدة
ف- -ق- -د سض- -ب- -ق أان ح -ددت سض -اب -ق -ا ،وت -ع -تÈ
‰وذجية للمرضض.
وكان العا ⁄أالتشضتاين قد أاعلن ‘ وقت
سضابق ،أانه لوقف انتشضار «كوفيد »19-يجب
على ا÷ميع ا’لتزام باإ’جراءات والتدابÒ
اÿاصضة ،التي تتخذها السضلطات Ÿكافحة
ا÷ائحة ومنع انتشضارها.
فيسستي  .رو

أاعلن تيدروسس أادهانوم غيÈيسسوسس،
مدير عام منظمة الصسحة العاŸية ،أان
فكرة –قيق مناعة جماعية ضسد
«كوفيد ،»19-عن طريق السسماح
بانتشساره دون قيود ،يتعارضس مع النهج
لخÓق.
العلمي وا أ
قال مدير عام اŸنظمة ‘ مؤو“ر صضحفي
مصضغر عقده ‘ جنيف« ،تاريخيا  ⁄يسضبق
اسضتخدام مناعة القطيع Ãثابة اسضÎاتيجية
Ÿكافحة مرضض مع Úفكيف مع جائحة».
وأاشض- -ار غ- -يÈيسض- -وسض ،إا ¤أان ف -ك -رة م -ن -اع -ة
القطيع التي Ãوجبها يتوقف انتشضار الوباء
ع -ن -دم-ا ت-ك-ون ل-دى نسض-ب-ة ك-بÒة م-ن السض-ك-ان
مناعة ضضد الوباء ،مبنية على التطعيم العام،
وليسض على حرية انتشضار الفÒوسض ب Úالناسض.

ولفت اÿب ،Òا’نتباه إا ¤قلة اŸعلومات لدى
اأ’طباء عن اŸناعة ضضد الفÒوسض التاجي
اŸسضتجد .فمث– ⁄ ،Óدد إا ¤اآ’ن كم تبقى
اŸناعة ضضد الفÒوسض اŸسضبب لـ «كوفيد»19-
ل- -دى الشض- -خصض ال- -ذي ت -ع -اف -ى م -ن اŸرضض.
ويضضيف ’ تزال العديد من البلدان بعيدة عن
بلوغ مسضتوى مناعة القطيع .مشضÒا إا ¤اأنه
إا ¤اآ’ن  ⁄تدرسض بالضضبط آاثار «كوفيد»19-
‘ ا÷سضم على اŸدى البعيد .وكان العا⁄
ال-روسض-ي أال-كسض-ن-در غ-ي-نسض-ب-ورغ ،رئ-يسض م-ركز
«غماليا» قد ع ‘ Èوقت سضابق عن شضكوكه
بإامكانية نشضوء مناعة جماعية ،نتيجة انتشضار
اŸرضض ب Úالناسض.
نوفوسستي

لقاح اإلنفلونزا اŸوسسمية قد يحمي من الفÒوسس التاجي

كشس -فت دراسس-ة ج-دي-دة أاج-رت-ه-ا ه-ي-ئ-ة
الصس -ح -ة ال -ع -ام-ة ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ،نشس-رت،
لن -ف -ل -ون -زا
أامسس ال- -ثÓ- -ث -اء ،أان ل -ق -اح ا إ
اŸوسس -م -ي-ة ق-د ي-وف-ر ا◊م-اي-ة ا◊ي-وي-ة
ضسد فÒوسس كورونا اŸسستجد (كوفيد -
.)19
وأاظ- -ه- -رت ال- -دراسض- -ة ،وف -ق -ا ل -ق -ن -اة (ا◊رة)
اأ’مريكية ،اليوم ،أان «خطر الوفاة يتضضاعف
إاذا ت- -زام- -ن م- -رضض ا’ن- -ف -ل -ون -زا اŸوسض -م -ي -ة
بـ(كوفيد ‘ ،)19-وقت اسض - - -ت - - -م- - -رت ف- - -ي- - -ه
اÙاو’ت ا◊كومية للحصضول على عدد أاكÈ
م-ن ال-ل-ق-اح ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ليه ‘
أاوروبا».

و‘ هذا السضياق ،أاكدت دراسضتان ‘ إايطاليا
والÈازيل ،فحصضتا أاك Ìمن  100أالف مريضض،
أان التطعيم الروتيني ضضد اإ’نفلونزا يقلل من
دخ -ول م -رضض-ى ال-ك-ورون-ا إا ¤اŸسض-تشض-ف-ي-ات،
وا◊اج- -ة إا ¤ال- -ع -ن -اي -ة اŸرك -زة ل -دى ب -عضض
اŸصضاب.Ú
وقال اÈÿاء ‘ جامعتي ميÓنو اإ’يطالية
وسضاو باولو الÈازيلية ،إان اأ’دلة كانت مقنعة
للغاية لدرجة أانه يتع Úعلى جميع ا◊كومات
م-ت-اب-ع-ة ح-مÓ-ت ل-ق-اح اإ’ن-ف-ل-ون-زا ب-اعتبارها
واحدة من أافضضل الطرق ◊ماية السضكان من
فÒوسض كورونا.
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الفÒوسض والهواء والكمامة..

إأجأبأت –تأج Ÿعرفتهأ لتحمي نفسصك من «كوفيد»19-

ج- - -م - -ي - -ع ح - -ا’ت ال - -ع - -دوى
اŸسس- -ج -ل -ة ب -فÒوسض ك -ورون -ا
اŸسس-ت-ج-د ت-ق-ري-با ” رصسدها
‘ أام - -اك - -ن م - -غ - -ل - -ق- -ة ،ل- -ك- -ن
اÈÿاء ي - -ق - -ول- -ون إان وضس- -ع
ال-ك-م-ام-ات ال-واق-ي-ة ‘ أام-اك-ن
م - - -ف - - -ت- - -وح- - -ة مÈر ن- - -ظ- - -را
’حتما’ت انتقال الوباء ‘
ف-ع-ال-ي-ات م-ث Ó-ي-ق-ف خÓلها
الناسض بجانب بعضسهم البعضض
ل -فÎات ط -وي -ل -ة ك-ا◊فÓ-ت
واŸهرجانات ا’نتخابية.

يخفّ الÎكيز ‘ ا÷و

م- -ن- -ذ ظ- -ه- -ور ال- -وب -اء ،ت -ت -ح -دث
الدراسصات عن حالت إاصصابة ‘
مطاعم ومنازل ومصصانع ومكاتب
ومؤو“رات وقطارات وطائرات.
ودراسصة واحدة نشصرت نتائجها ‘
أاف -ري -ل ح-دّدت ح-ال-ة واح-دة م-ن
انتقال العدوى ‘ مكان مفتوح،
ب Úق -روي Úصص -ي -ن -ي Úاث-ن ،Úم-ن
ب Úأاك Ìمن  7آالف دراسصة.
أاظ -ه-ر –ل-ي-ل ⁄ ،ت-ت-م م-راج-ع-ت-ه
بشص-ك-ل مسص-ت-ق-ل ،لـ 25أال-ف ح-الة
إاصصابة ،أان  %6من تلك ا◊الت
ك- -انت م- -رت- -ب- -ط- -ة ب -أام -اك -ن ذات
مسص - -اح - -ات م - -ف - -ت - -وح- -ة ،م- -ث- -ل
الفعاليات الرياضصية أاو ا◊فلت
اŸوسصيقية.
‘ تلك اŸواقع اŸغلقة ⁄ ،يتم
احÎام ارشص- - -ادات ال- - -ت- - -ب- - -اع- - -د
ا÷سص -دي أاو ب -ق -ي ال -ن -اسض ف -ي-ه-ا
لفÎة من الوقت وهم يتحّركون أاو
يتحدثون بصصوت عال أاو يغنون.
وقال أاحد اŸشصارك ‘ Úالدراسصة
مايك ويد ،األسصتاذ والباحث ‘
ج - -ام- -ع- -ة «ك- -انÎب- -ري ك- -رايسصت
تشصرتشض» لوكالة «فرانسض برسض»:
« ⁄نتمكن من –ديد حصصول أاي
حالة إاصصابة ‘ مكان “ارسض فيه

وتشص- -رح ›م- -وع- -ة ال- -ع -ل -م -اء أان
«خ- -ط -ر ال -ع -دوى أاق -ل ب -ك -ث‘ Ò
أام-اك-ن م-ف-ت-وح-ة م-ن-ه-ا ‘ أام-اكن
مغلقة ألن الفÒوسصات التي تطلق
‘ الهواء Áكن أان يخف تركيزها
‘ ا÷و» وق - - -ارنت ب« Úال - - -رذاذ
اŸضص- -غ- -وط» ا◊ام -ل ل -ل -فÒوسض
ودخان السصجائر.
وم -ن -ذ ف -ي -ف-ري أاشص-ارت دراسص-ات
م -ت -ع -ددة وسص -ل-ط-ات الصص-ح-ة إا¤
انتقال للعدوى عن طريق ا÷و،
ع Èغ- - -ي- - -وم غ Òم - -رئ - -ي - -ة م - -ن
ال -ق -ط -رات اŸت -ن -اه -ي -ة الصص-غ-ر،
ت -خ -رج ع -ن -د ال -ت -ن -فسض وال -ت-ك-ل-م
والغناء.
يضصاف هذا إا ¤القطرات األكÈ
نسصبيا التي تخرج عند السصعال أاو
العطسض ،والتي Áكن أان تسصقط
مباشصرة على وجه شصخصض آاخر
ضصمن نطاق م Îأاو مÎين.
والقطرات األك Ìصصغرا تتطاير
‘ ال -ه -واء ل -دق -ائ -ق أاو سص -اع-ات،
بحسصب نظام التهوئة ‘ اŸكان.
ففي غرفة من دون نظام تهوئة
جيد ،وكذلك ‘ مسصاحة خارجية
ب Úم- -ب- -ن- -ي Úل ي- -ت -لعب ف -ي -ه -ا
الهواءÁ ،كن للقطرات الصصغÒة

ا◊ياة اليومية ‘ الهواء الطلق».
وتشص Òالبيانات إا ¤أان «األماكن
‘ الهواء الطلق أاك Ìسصلمة من
األماكن اŸغلقة ،بالنسصبة لنفسض
ال- -نشص- -اط ومسص- -اف- -ة ال -ت -ب -اع -د»،
ب -حسصب م -ا ت -ق -ول ›م-وع-ة م-ن
ال-ع-ل-م-اء واŸه-ن-دسص Úم-ن ب-ي-ن-هم
أاسص -ات -ذة م-ن ج-ام-ع-ات أام-ري-ك-ي-ة
وبريطانية وأاŸانية.

أان ت -ت -ج -م -ع ف -يسص -ت -نشص -ق-ه-ا أاح-د
اŸارة.
وكمية ا÷سصيمات الفÒوسصية التي
Áك -ن أان ت -تسص -بب ب -ال-ع-دوى غÒ
معروفة ،لكن كلما كانت الكمية
كبÒة «زادت احتمالت اإلصصابة»،
ب- -حسصب اÿب ‘ Òع -ل -م ال -وراث -ة
والفÒوسصات بجامعة «هارفرد»،
سصتيف إايليدج.
وم- -دة ال- -ب- -ق- -اء ب -ج -انب شص -خصض
مصصاب بالفÒوسض عامل أاسصاسصي.
ف-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-رصص-ي-ف ل ت-ك-ف-ي
لصصابة بكوفيد-
على ما يبدو ل إ
 .19وي -ح -ت -اج ذلك ع -ل -ى األرج-ح
لبضصع دقائق على األقل.
واسصتنتجت ›موعة العلماء إا¤
أان -ه «ل ت -وج-د أادل-ة ع-ل-ى ان-ت-ق-ال
كوفيد 19-ل- -دى م- -رور ال -ن -اسض
بجانب بعضصهم البعضض ‘ أاماكن
خ- - -ارج- - -ي - -ة ،م - -ع أان ذلك ل - -يسض
مسصتحيل».

مبدأا ا◊يطة
ق - -الت اÿبÒة اŸع- -روف- -ة ح- -ول
ان -ت -ق -ال ال -فÒوسص-ات ع-ن ط-ري-ق
الهواء ‘ جامعة «فرجينيا تك»
ل- -ي- -نسص- -ي م -ار ،ل -وك -ال -ة فـ»رانسض
ب - -رسض» إان - -ه - -ا ت - -وصص - -ي ب- -وضص- -ع
الكمامات ‘ األماكن اÿارجية
إاذا ك - -انت م - -ك - -ت - -ظ- -ة و‘ ح- -ال
«اŸرور بجانب أاشصخاصض بشصكل
متكرر ،على سصبيل اŸثال ،أاكÌ
من شصخصض ‘ الدقيقة ،كنوع من
اإلرشص- - -ادات ول- - -يسض ك- - -ق - -اع - -دة
مطلقة».
وق- -الت« :ع- -ن- -دم- -ا ‰ر ب- -ج -انب
أاشصخاصض ‘ مسصاحات خارجية،
Áكن أان نلتقط نفحة من زفÒ
ت- -ن- -فسص- -ه- -م» ،مضص- -ي -ف -ة ب -أان «أاي

ت- -ع- -رضض واح- -د م- -ق- -تضصب ل- -دى
اŸرور يعد منخفضض اıاطر،
لكن التعرضض اŸتكرر لها Áكن
أان يÎاك - - - - - -م Ãرور ال - - - - - -وقت».
وأاضص -افت م -ار« :نصص-ي-ح-ت-ي ت-ت-ب-ع
مبدأا ا◊يطة وحقيقة أان وضصع
الكمامة ل يضصر».
بالنسصبة لفناءات اŸطاعم تنصصح
›موعة العلماء با◊فاظ على
مسصافة آامنة ب Úالطاولت ووضصع
الكمامات واألقنعة الواقية لدى
عدم تناول الطعام.
واŸت- -غÒات ك -ثÒة ج -دا ي -ت -ع -ذر
م -ع -ه-ا اح-تسص-اب اıاط-ر ب-دق-ة
ع- -ل- -ى الرصص- -ف- -ة أاو ‘ ح- -دائ- -ق
ع -ام -ة ،وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب-ال-ري-اح
وع- - - -دد األشص- - - -خ- - - -اصض وأايضص - - -ا
بالشصمسض.
واŸعلومات ﬁدودة ألن العلماء
ي- -واج- -ه- -ون صص- -ع -وب -ة ‘ ق -ي -اسض
ت- -رك- -ي- -زات ال -فÒوسض ‘ أام -اك -ن
م-ف-ت-وح-ة ،م-ع إاج-راء الختبارات
كما يفعلونها ‘ اıتÈات.
ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-الصص-ح-ة ال-ع-ام-ة،
ي -ع -ت-ق-د اÈÿاء أان-ه م-ن األفضص-ل
ب -ن -ه -اي -ة األم -ر أان ت -ك -ون ه -ن-اك
إارشصادات بسصيطة وواضصحة.
وق - -الت أاسص- -ت- -اذة ع- -ل- -م األوب- -ئ- -ة
والهندسصة البيئية بجامعة «يال»
كريسصتال بوليت إان «وضصع اتفاقية
ع -اŸي -ة لسص -ت -خ -دام ال-ك-م-ام-ات
ب - - -اسص - - -ت - - -م - - -رار ،ه - - -ي ح - - -ق- - -ا
اإلسصÎاتيجية األك Ìسصلمة».
كما أانه على الرصصيف قد يعطسض
أاحد اŸارة ‘ اللحظة التي يكون
آاخ- -ر بصص -دد اŸرور ،ك -م -ا ق -الت
بوليت لوكالة «فرانسض برسض».
فرانسض برسض

دراسسة

تأأكيد أأّول حألة إأصصأبة متكّررة ‘  48يومأ بألو’يأت أŸتحدة!

أاصسيب مريضض ‘ الو’يات اŸتحدة مرة
أاخرى بفÒوسض كورونا بعد شسفائه ‘
غضسون  48يوما ،ما يشس Òإا ¤أان اŸناعة
قد ’ تسستمر طوي.Ó
لصصابة اŸتكررة ‘
تعد هذه ا◊الة األو ¤ل إ
الوليات اŸتحدة ،واÿامسصة ‘ جميع أانحاء
العا.⁄
وأاصصيب اŸريضض 25 ،عاما ،الذي يعيشض ‘
مقاطعة واشصو ،نيفادا ،بنوع Úمن
 ‘ SARS-CoV-2غضصون  48يوما ،بينما
كانت نتيجة الختبار سصلبية ب Úاإلصصابت.Ú
وكانت إاصصابته الثانية أاك Ìحدة ،مع أاعراضض

تشص -م -ل ا◊م -ى والصص -داع وال -دوخ-ة والسص-ع-ال
وال- -غ- -ث- -ي- -ان واإلسص- -ه- -ال ،م -ا أادى إا ¤دخ -ول -ه
اŸسص -تشص -ف -ى .و◊سص -ن ا◊ظ ،خ-رج اŸريضض
اآلن من اŸسصتشصفى.
وق -ال ال -دك -ت -ور م -ارك ب -ان -دوري ،ال -ذي ق-اد
الدراسصة« :ما يزال هناك الكث Òمن األمور
اÛه- -ول- -ة ح- -ول ع- -دوى SARS-CoV-2
واسصتجابة ا÷هاز اŸناعي ،ولكن النتائج التي
توصصلنا إاليها تشص Òإا ¤أان اإلصصابة السصابقة بـ
 SARS-CoV-2ق -د ل –م -ي ب-الضص-رورة
من العدوى ‘ اŸسصتقبل».
وتابع« :من اŸهم ملحظة أان هذا اكتشصاف

فريد ول يوفر إامكانية تعميم هذه الظاهرة.
‘ ح Úأان هناك حاجة إا ¤مزيد من البحث،
Áكن أان يكون لحتمال اإلصصابة بالعدوى آاثار
كبÒة على فهمنا Ÿناعة «كوفيد ،»19-خاصصة
‘ حالة عدم وجود لقاح فعال .كما يشص Òبقوة
إا ¤أان األفراد الذين ثبتت إاصصابتهم بفÒوسض
 SARS-CoV-2ي- -جب أان يسص- -ت -م -روا ‘
اتخاذ احتياطات جادة عندما يتعلق األمر
بالفÒوسضÃ ،ا ‘ ذلك التباعد الجتماعي،
وارتداء أاقنعة الوجه ،وغسصل اليدين».
لصصابة
وهذه هي ا◊الة اÿامسصة اŸؤوكدة ل إ
اŸتكررة بالعدوى ‘ جميع أانحاء العا ،⁄مع
تأاكيد حالت أاخرى ‘ بلجيكا وهولندا وهونغ
كونغ واإلكوادور.
ومع ذلك ،فإان ا◊الة الوحيدة ‘ اإلكوادور
هي التي أاظهرت رد فعل أاك Ìحدة ‘ العدوى
الثانية.
وقال باندوري« :نحن بحاجة إا ¤مزيد من
ال -ب -حث ل -ف -ه -م اŸدة ال-ت-ي ق-د تسص-ت-م-ر ف-ي-ه-ا
لشصخاصض اŸعرضص Úلـ SARS-
اŸناعة ل أ
 ،CoV-2وŸاذا تظهر بعضض هذه اإلصصابات
ال -ث -ان -ي-ة ع-ل-ى أان-ه-ا أاك Ìح-دة ،رغ-م ن-درت-ه-ا.
وحتى اآلن ⁄ ،نشصهد سصوى عدد قليل من
حالت اإلصصابة مرة أاخرى ،ولكن هذا ل يعني
أانه  ⁄يعد هناك اŸزيد ،خاصصة وأان العديد
م -ن ح -الت «ك -وف-ي-د »19-ل ت -ظ -ه -ر ع -ل -ي-ه-ا
أاعراضض .و‘ الوقت ا◊ا‹ ،ل Áكننا إال
التكهن بشصأان سصبب اإلصصابة مّرة أاخرى».
مÒور
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أطبأء يكتشصفون أعرأضصًأ جديدة لـ«كورونأ»

’طباء ‘ ﬂتلف أانحاء العا⁄
يواصسل ا أ
’عراضض اŸرتبطة بفÒوسض
اكتشساف ا أ
كورونا اŸسستجد والتي تتضسح
تدريجيًا ،بعد أان كانت تقتصسر ‘
’مر على ا◊رارة والسسعال ،ثم
بداية ا أ
أاضسافوا لها فقدان حاسستي الشسم
’عراضض
والتذوق ،إاضسافة إا ¤بعضض ا أ
’خرى.
ا أ
رصص -د أاط -ب -اء ‘ إاي -ط -ال -ي -ا أاع -راضص ً-ا ج-دي-دة
م - -رت - -ب - -ط - -ة ب - -اإلصص- -اب- -ة ب- -فÒوسض ك- -ورون- -ا
ومضصاعفاته ،مشصÒين إا ¤أانهم رصصدوها ‘
حالة إاصصابة لسصيدة و” التعامل معها على
أانها «نادرة».
وقالت جريدة «ديلي مÒور» الÈيطانية‘ ،
تقرير ،إان األطباء ‘ إايطاليا عا÷وا امرأاة
من مضصاعفات فÒوسض كورونا ،حيث أاصصيبت
بأاعراضض نادرة وهي عبارة عن التهاب ‘
الغدة الدرقية ،وهو التهاب Áكن أان يسصبب
آالم ً-ا شص -دي -دة ‘ ال -رق -ب -ة إاضص-اف-ة إا ¤ح-م-ى
وارتفاع ‘ درجة حرارة ا÷سصم.
وكشصف تقرير طبي يتعلق بحالة جديدة ‘
إايطاليا أان فÒوسض كورونا Áكن أان يسصبب
أايضصًا مضصاعفات نادرة تسصمى «التهاب الغدة
الدرقية –ت ا◊اد».
وع -ال -ج األط -ب -اء ‘ إاي -ط-ال-ي-ا ام-رأاة م-ن ه-ذه
ا◊ال -ة ف -ي-م-ا ُي-ع-ت-ق-د أان-ه أاول ح-ال-ة م-ع-روف-ة

مرتبطة بفÒوسض «كوفيد.»19-
وق -ال ال -دك -ت -ور ف-رانشص-يسص-ك-و لت-روف-ا ،ال-ذي
عالج اŸرأاة« :يجب تنبيه األطباء إا ¤احتمال
ح- -دوث ه- -ذا اŸظ- -ه- -ر السص- -ري -ري اإلضص -ا‘
اŸتعلق بكوفيد .»19
وك -انت اŸرأاة ال -ب -ال -غ-ة م-ن ال-ع-م-ر  18عاماً،
والتي  ⁄يتم الكشصف عن اسصمها قد ثبتت
إاصصابتها بفÒوسض كورونا اŸسصتجد وتعافت
“اماً من اŸرضض.
ويقول األطباء إان السصيدة بدأات تعا Êمن آالم
‘ ال -رق -ب -ة وال -غ -دة ال -درق-ي-ة وا◊م-ى وع-دم
ان -ت -ظ -ام ‘ دق -ات ال -ق -لب ب-ع-د شص-ف-ائ-ه-ا م-ن
ال- -فÒوسض ،ولح -ق ً-ا ل -ذلك شص ّ-خ -صض األط -ب -اء
ح -ال -ت-ه-ا ع-ل-ى أان-ه-ا مصص-اب-ة ب ـ»ال-ت-ه-اب ال-غ-دة
الدرقية –ت ا◊اد».
ويشص Òاألطباء ا ¤أان «التهاب الغدة الدرقية
–ت ا◊اد» ينتشصر أاك Ìعند النسصاء اللئي
تÎاوح أاعمارهن ب 20 Úو 50عامًا ،وعادة ما
يسصبب ا◊مى واأل ‘ ⁄الرقبة أاو الفك أاو
األذن .وق- -الت ه- -ي- -ئ- -ة اÿدم- -ات الصص- -ح- -ي -ة
ال -وط -ن -ي-ة ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ( )NHSإان «ه - - - -ذه
األعراضض تظهر عند التهاب الغدة الدرقية،
وتسص -ت-م-ر أاسص-اب-ي-ع أاو شص-ه-ورا ق-ب-ل أان ت-ت-ع-اف-ى
الغدة “امًا».
العربية.نت

بعد اكتشساف بؤورة صسغÒة

ألصص Úتنفذ فحوصصأ جبأرة بأÓŸي ‘ Úمدينة صصغÒة

خضسع أاك Ìمن  4مÓي Úشسخصض
لفحوصض كوفيد 19-الناجم عن
فÒوسض كورونا ‘ مدينة تشسينغداو
الصسينية ،بعد اكتشساف بؤورة صسغÒة
’جراء
اسستدعت تدخل السسلطات إ
فحوصض جماعية على كامل السسكان.
اصص -ط -ف اŸئ-ات ‘ ط-واب Òالخ-ت-ب-ار ،ح-ت-ى
مسصاء الثن ‘ ،Úجميع أانحاء اŸدينة الواقعة
‘ شصرق البلد ،التي اكتشصفت  6حالت إاصصابة
بالفÒوسض ‘ اليوم السصابق ،لكنها سصرعان ما
اتخذت تدابŸ Òنع تفشصي اŸرضض على نطاق
أاوسصع.
‘ مشص -اه -د ت -ت -ن -اقضض م -ع ا÷ه -ود اŸت -عÌة
للدول األخرى إلنشصاء أانظمة اختبار فعالة،
شصيّد عاملون صصحيون ‘ تشصينغداو يرتدون
م -لبسض واق -ي -ة خ -ي -اًم -ا ك-ن-ق-اط Œم-ع ألخ-ذ
ع- -ي- -ن- -ات ع Èاألح -ي -اء ،ح -يث أاحضص -ر اآلب -اء
أاطفالهم الصصغار للختبار.
وق - -ال السص - -ك - -ان ع- -ل- -ى وسص- -ائ- -ل ال- -ت- -واصص- -ل
الج-ت-م-اع-ي إان ‡ث-ل-ي اÛت-م-ع-ات أابلغوهم
بأاقرب نقاط الختبار ،مع مسصاعدة اŸناطق
اÙل-ي-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع ال-ع-ي-ن-ات ل-لختبار
ا÷ماعي.
وأاعلنت ÷نة الصصحة ‘ تشصينغداو ‘ مؤو“ر
صصحا‘ ،الثلثاء« ،جمع  4،2مليون عينة من
ف - - -ح - - -وصض ا◊مضض ال - - -ن - - -ووي» ،مشصÒة إا¤
ا◊صصول على  1،9مليون نتيجة اختبار.
وبخلف  6أاشصخاصض ظهرت عليهم األعراضض

و 6آاخرين بدون أاعراضض ⁄ ،يتم تأاكيد وجود
مصصاب Úآاخرين.
وق -ررت اŸدي -ن -ة اع -ت-زام-ه-ا إاج-راء ف-ح-وصض
تطال أاك Ìمن  9ملي Úشصخصض خلل خمسصة
أاي -ام ب -ع-د اك-تشص-اف سصت اصص-اب-ات ب-ال-فÒوسض
Ãسصتشصفى ‘ اŸدينة ُيعالج مرضصى كوفيد-
.19
ول يعرف على الفور كيف سصيتسصنى ا◊صصول
على النتائج بسصرعة ،علما أان الصص Úتتمتع
بقدرات اختبار واسصعة النطاق وسصريعة.
ويسصعى ا◊زب الشصيوعي ا◊اكم ‘ الصصÚ
إلظ-ه-ار ق-درت-ه Ÿواط-ن-ي-ه ع-ل-ى إادارة ال-وب-اء،
وكذلك أامام القوى األجنبية ،بعد ظهوره ‘
مدينة ووهان بوسصط البلد ألول مرة نهاية
العام اŸاضصي.
و–سصن الوضصع ‘ الصص Úبشصكل لفت منذ
فÎة ظهور الفÒوسض أاواخر العام اŸاضصي
عندما فرضصت عمليات إاغلق واسصعة النطاق
أاضصّرت بثا Êأاك Èاقتصصاد ‘ العا.⁄
وتسصعى الصص Úأايضصا لتكون أاول من ينتج لقاح
معتمد لفÒوسض كورونا ،حيث دخلت العديد
من الشصركات اŸرحلة النهائية من التجارب.
رغ-م ع-دم اع-ت-م-اد الّ-ل-ق-اح-ات ط-ب-يا ،أاعطيت
ب -ال -ف -ع -ل Ÿئ-ات اآللف م-ن ال-ع-م-ال وا÷ن-ود
الرئيسصي Úبينما تسصتغل الصص Úروايتها بشصأان
الوباء إلظهار مرونة البلد وقدرة ا◊كومة
الشصيوعية على التعامل مع األزمة.
فرانسض برسض

’غÓق آاخر حل
الصسحة العاŸية :ا إ

أوروبأ تسصجل قفزة ‘ أإ’صصأبأت
قالت منظمة الصسحة العاŸية إان دو’ً
أاوروبية سسجلت أاك Ìمن  700أالف
حالة إاصسابة جديدة بفÒوسض كورونا،
’سسبوع اŸاضسي ،وهو أاعلى رقم على
ا أ
’طÓق منذ بدء ا÷ائحة.
ا إ
‘ بيان أاسصبوعي ،نشصر أامسض الثلثاء ،قالت
اŸن -ظ -م -ة إان ح -الت ال -فÒوسض األسص -ب -وع-ي-ة
والوفيات ‘ أانحاء أاوروبا قفزت بنسصبة %34
و %16على الÎتيب .ومثلت بريطانيا وفرنسصا
وروسصيا وإاسصبانيا أاك Ìمن نصصف عدد ا◊الت
ا÷ديدة ‘ اŸنطقة.
وأاشص - -ارت اŸن - -ظ - -م - -ة إا ¤أان ع - -دد ا◊الت
ا÷ديدة اŸسصجل ‘ إاسصبانيا أاظهر «تراجعا
واضصحا» ،مقارنة باألسصابيع األخÒة .لكن ‘
بولندا ،قفزت نسصبة ا◊الت والوفيات بسصبب

الفÒوسض  93و %104على الÎتيب ،وشصددت
ا◊ك -وم -ة ال-ق-ي-ود ‘ ﬁاول-ة ل-ت-ج-نب إاغ-لق
آاخر.
وصص ّ-رح اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ن-ظ-م-ة ،ت-ي-دروسض
أاده - -ان - -وم غ- -يÈيسص- -وسض ،ه- -ذا األسص- -ب- -وع أان
اŸنظمة تفهم إاحباط الناسض الذين يشصعرون
أان ا÷ائحة مسصتمرة ،لكنه حذر «ليسصت هناك
طرق ﬂتصصرة أاو حلول فورية».
ووصص-فت الصص-ح-ة ال-ع-اŸي-ة اإلغ-لق-ات ب-أان-ه-ا
«آاخر حل» عندما ل يكون أامام الدول اأي
خ- -ي- -ارات أاخ- -رى ،وح- -ثت اŸسص- -ؤوول Úع- -ل- -ى
اسصتخدام أاسصاليب أاك Ìاسصتهدافا ‘ ﬁاولة
وقف انتشصار الفÒوسض.
أاسسوشسييتد برسض
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وقائع جرÁة اسضتعمارية ل تسضقط بالتقادم
مّرت الثورة التحريرية Ãحطات ’ تنسصى أاثبتت ‘ كل مرة طابعها الشصعبي الذي
 ⁄ينصصرم ،من أابرزها مظاهرات  17أاكتوبر  1961التي أابانت عن وحدة شصعب آامن
ب-ق-ي-ادت-ه داخ-ل وخ-ارج ال-دي-ار ووحشص-ي-ة مسص-ت-ع-م-ر  ⁄ي-ت-وان ع-ن قمع متظاهرين
’لقاء بهم ،أاحياء وأاموات ‘ اŸياه الصصاقعة لنهر «السص »Úبباريسص.
عزل وا إ
قبل  59سسنة ،أّرخ هذأ ألثÓثاء «أألسسود» ألحد وط -رد م -ئ -ات أ÷زأئ -ري Úوأع -ت -ق -ال آأخ -ري-ن
أب -رز أألح -دأث أل -ه -م -ج -ي -ة ‘ ت -اري -خ أل-ق-وى Ãركز «فانسسان».
ألسس-ت-ع-م-اري-ة ل-ل-ق-رن أل-عشسرين ،حيث شسهدت ويشس Òب -ي -ان صس -ادر ع -ن ﬁاف -ظ -ة ألشس -رط -ة
أل -ع -اصس -م-ة ب-اريسس وأح-دة م-ن أبشس-ع أÛازر ألباريسسية ‘  23من ذأت ألشسهر ،إأ ¤أنه ”
أŸرتكبة ‘ حق أبرياء عزل ،خرجوأ للتظاهر إأخضساع أزيد من  29ألف جزأئري مغÎب
ألسسلمي أحتجاجا على حظر Œوأل «“ييزي» للتفتيشس ،وتوقيف ما يربو عن  600آأخرين
فرضسه ﬁافظ شسرطة باريسس ،وقتها ،موريسس وطرد قرأبة أŸائت Úإأ ¤أ÷زأئر.
ب- -اب- -ون( ،أŸدأن سس -ن -ة  1998ب-ت-ه-مة أرتكاب وب-ت-اريخ  5أك -ت -وب-ر م-ن ن-فسس ألسس-ن-ة ،أصس-در
جرأئم ضسد ألنسسانية) ،وألذي كان يحمل غ Óب-اب-ون م-رسس-وم-ا «ع-نصس-ري-ا» ي-قضس-ي ب-ت-ط-ب-ي-ق
أعمى للجزأئري ،Úظهر بشسكل جلي حينما ح -ظ -ر Œوأل ب -ب -اريسس وضس -وأح -ي -ه -ا ،يشس-م-ل
ت- -و ،¤ق- -ب- -ل- -ه- -ا ،م- -نصسب وأ‹ ع -ل -ى ع -م -ال -ة أل -ع -م -ال أ÷زأئ-ري Úع-ل-ى وج-ه أخصس ،ح-يث
قسسنطينة.
أضس -حت ح -رك -ة ه -ؤولء م -ق -ي -دة م -ن أل -ث-ام-ن-ة
ف -ع -ل -ى أل-رغ-م م-ن أم-ت-ث-ال-ه-م ألصس-ارم ألوأم-ر وأل - -نصس - -ف مسس - -اء إأ ¤أÿامسس - -ة وأل - -نصس - -ف
فيدرألية جبهة ألتحرير ألوطني بفرنسسا بعدم صسباحا.
ألنسس -ي -اق ورأء أسس -ت -ف -زأزأت ق -وأت ألشس-رط-ة ومع دخول هذأ ألقرأر حيز ألتطبيق ‘ أليوم
ألفرنسسية ،إأل أن هذه أألخÒة أصسّرت على أŸوأ‹ ،أع -ل -نت ف-ي-دي-رأل-ي-ة ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
نقل ألعنف أليومي ،ألذي كانت “ارسسه على ألوطني بفرنسسا عن تنظيم مظاهرأت سسلمية،
أŸه -اج -ري -ن أ÷زأئ -ري Úإأ ¤مسس -ت -وى أع -ل-ى مسسجلة بذلك نقل ألثورة ألتحريرية إأ ¤عقر
بكث ،Òليتحول ذأت يوم من أكتوبر  1961إأ ¤دأر ألعدو ألفرنسسي.
جرÁة ضسد أإلنسسانية.
وفع ،Óخرجت أŸسسÒأت ألسسلمية ‘ ألتاريخ
وتوّثق هذه أ÷رÁة لتصساعد ألعنف أŸمارسس أÙدد ،أن - -طÓ- -ق- -ا م- -ن أألح- -ي- -اء أل- -ف- -قÒة
ضسد أ÷زأئري Úألسسنة تلو أألخرى ‘ ،إأطار ب -ب -اريسس ،ل -ت -ت -فّ-رع ب-ع-ده-ا أ◊شس-ود ع Èأه-م
ﬁاولت أŸسس -ت -ع -م -ر إلخ -م -اد ف -ت-ي-ل أل-ث-ورة ألشسوأرع ألباريسسية قاصسدة سساحة «أوبرأ» ألتي
ألتحريرية .وقد سسبق هذأ ألتاريخ بأاحدأث أغلفت كل أŸنافذ أŸؤودية إأليها من طرف
مÎأبطة مّهدت لوقوع ما وقع .ففي سسبتم Èقوأت ألشسرطة.
 ،1961قامت أجهزة أألمن ألفرنسسي بتوقيف وأمام ذلك ⁄ ،تتورع أجهزة أألمن ألفرنسسي

ع -ن أسس -ت -خ-دأم أل-رصس-اصس أ◊ي ‘ م-وأج-ه-ة
أŸتظاهرين ،ألذين تقيّدوأ حرفيا بتعليمات
أل-ق-ي-ادة أل-ق-اضس-ي-ة ب-ع-دم أسس-ت-ع-م-ال أألسس-ل-ح-ة
وألكتفاء برفع ألرأيات وألÓفتات أŸطالبة
بإالغاء أ◊ظر وأŸنادية باسستقÓل أ÷زأئر،
حسسب شس- -ه- -ادأت أŸشس- -ارك Úوشس -ه -ود ع -ي -ان
أل -ذي -ن خ -ل -دوأ بشس -اع -ة م -ا ح -دث ب -ال -ك -ل -م-ة
وألصس-ورة ،رغ-م أل-تضس-ل-ي-ل وأل-ت-ع-ت-يم أإلعÓمي

وزير اÛاهدين وذوي ا◊قوق ،الطيب زيتو:Ê

ا÷زائر متم ّسضكة بحقوقها ‘ تسضوية ملفات الذاكرة

أاّكد وزير اÛاهدين وذوي ا◊قوق ،الطيب زيتو ،Êأامسص ،أان ا÷زائر « تظل متمسصكة» بحقوقها لدراسصة
وتسصوية اŸلفات اŸرتبطة بالذاكرة الوطنية ‘ «إاطارها اÙدد».
أÙطات ألتاريخية ضسمن مسسار ألثورة
أوضسح زيتو ‘ Êحوأر خصس به وكالة
أل-ت-ح-ري-ري-ة أÛي-دة وإأح-ي-اؤوه-ا سس-نويا
أألن -ب -اء أ÷زأئ -ري -ة عشس -ي -ة إأح -ي -اء ي-وم
ي -ن -ط-وي ع-ل-ى م-ع-ا Êأل-وف-اء ل-ذأك-رت-ن-ا
ألهجرة أŸوأفق للذكرى Ÿ 59ظاهرأت
ووأجب ت-خ-ل-ي-د تضس-ح-ي-ات ب-ن-ات وأب-ناء
 17أكتوبر  ،1961أن أ÷زأئر «سستظل
أ÷زأئ- -ر ‘ سس -ب -ي -ل أسس -ت -ع -ادة أ◊ري -ة
متم ّسسكة بحقوقها وفق أآلليات ألتي ”
وألسستقÓل».
أسس -ت -ح -دأث -ه -ا ك -تشس -ك -ي -ل أف -وأج ع -م -ل
وتابع ‘ هذأ ألشسأان مذكرأ بأان موأقف
مشسÎكة ب Úأ÷انب ألفرنسسي وأ÷انب
أŸه- -اج -ري -ن أ÷زأئ -ري Úوم -ن -اق -ب -ه -م
أ÷زأئ -ري ل -درأسس -ة وتسس -وي -ة أŸل -ف-ات
«أكدت ع Èألزمن أن ألهجرة  ⁄تكن
أŸرتبطة بالذأكرة ألوطنية ‘ إأطارها
بالنسسبة لهم هجرأنا للوطن ،ول أبتعادأ
أÙدد».
ع- -ن آألم وآأم- -ال أب- -ن- -اء وط -ن -ه -م دوم -ا
ك -م -ا جّ-دد أل-ت-أاك-ي-د ب-أان م-ل-ف أل-ذأك-رة
«ﬁل متابعة مسستمرة من طرف وزأرة ألنووية ألفرنسسية بالصسحرأء أ÷زأئرية وأبدأ».
أÛاهدين وذوي أ◊قوق لسسيما ما وأŸف -ق -ودي-ن وأŸن-ف-ي ،Úف-ه-ي م-ل-ف-ات «ل- - -ق- - -د أع- - -طت ت- - -لك أŸظ- - -اه - -رأت
تعلق باŸلفات ألتي كانت ﬁور أهتمام –تاج  -حسسب وزير أÛاهدين  -إأ ¤أل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ق-لب ع-اصس-م-ة أŸسس-ت-ع-م-ر
أل- - -ل- - -ج- - -ان أŸشسÎك - -ة ب Úأل - -ط - -رف« Úب- - -حث ودرأسس- - -ة» م- - -ن ك - -ل أ÷وأنب- ،يضسيف ألسسيد زيتو - Êألدفع ألقوي
أ÷زأئري وألفرنسسي ،ومن بينها ملف مشسÒأ إأ ¤مسس - - -ع - - -ى ت - - -نصس - - -يب ÷ان ل -ل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة خ -ارج ح -دوده -ا
أسسÎجاع جماجم ألشسهدأء ألذي يعرف ﬂتصسة على مسستوى أŸركز ألوطني أإلق -ل -ي -م -ي -ة ،وب -ره-نت ع-ل-ى م-دى ق-وة
تقدما ملحوظا خاصسة بعد أسسÎجاع للدرأسسات وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية ألÎأبط ألعفوي ب Úأبناء أ÷زأئر ‘
أ÷زأئ - -ر عشس - -ي - -ة ألح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د وثورة أول نوفم ،1954 Èتضسم نخبة من ألدأخل وأÿارج ،وعكسست أيضسا مدى
ألسس-ت-قÓ-ل  5ج-وي-ل-ية ÷ 2020ماجم أıتصس Úوألباحث.Ú
وع- - -ي ونضس- - -ج أ÷ال- - -ي- - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة
ورفات  24شسهيدأ من شسهدأء أŸقاومة كما أّكد بأان هذه أŸلفات هي «ﬁل أŸهاجرة Ãصس Òوطنها».
ألشسعبية بعد تدخل رئيسس أ÷مهورية ،م -ت -اب -ع -ة وت -نسس-ي-ق ب Úك-ل أل-ق-ط-اع-ات وهنا شسّدد ذأت أŸسسؤوول على أن هذه
ألسسيد عبد أÛيد تبون ،وتأاكيده أن أŸع -ن-ي-ة ،أل-ت-ي ت-ع-م-ل ‘ إأط-ار أل-ل-ج-ان أŸظاهرأت ‘ حد ذأتها «ما هي أل
أل-ع-م-ل-ي-ة م-ت-وأصس-ل-ة إأ ¤غ-اي-ة أسسÎجاع أŸشسÎك- - -ة ب Úأل - -ط - -رف Úأ÷زأئ - -ري تعبÒأ صسادقا عن قوة وإأÁان أ÷الية
ب - -ق - -ي - -ة رف- -ات ألشس- -ه- -دأء أ÷زأئ- -ري Úوألفرنسسي».
أŸهاجرة بحتمية ثورة نوفم ،Èو–ديا
ومن وجهة نظر ألقطاع  -وفق ما صسرح كبÒأ ألعتى قوة أسستعمارية مدعومة
أŸتوأجدة بفرنسسا».
به مسسؤووله ألول  -فإان هذه أŸلفات ب -ا◊ل -ف أألط -لسس -ي ،و–سس -يسس -ه -ا ب-أان
«م- -رت -ب -ط -ة ب -اسسÎج -اع أألرشس -ي -ف ذي إأرأدة ألشسعوب ل تقهر».
معا÷ة ملفات الذاكرة يتم
ألصس -ل -ة ب -اŸق -اوم -ة ألشس-ع-ب-ي-ة وأ◊رك-ة و ⁄يفّوت ألوزير ألفرصسة ليذكر بأان
ع Èالقنوات الدبلوماسصية
بالنسسبة لوزير أÛاهدين ،فإان معا÷ة ألوطنية وثورة ألتحرير ألوطني ،وإأتاحة أ÷زأئر بحاجة « أسسة إأ ¤كافة قدرأت
م- -ل- -ف- -ات أل -ذأك -رة ي -ت -م ع Èأل -ق -ن -وأت أÛال ل  - -إ
ÓطÓ- -ع ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ط- -رف وإأسس-ه-ام-ات ب-ن-ات-ه-ا وأب-ن-ائ-ه-ا أŸق-يمÚ
ألدبلوماسسية أŸعمول بها Ãسساهمة كل ألباحث Úوأıتصس.»Ú
ب - -اÿارج ،أل - -ذي - -ن ه - -م ع- -ل- -ى أل- -دوأم
وشسّدد ألسسيد زيتو ‘ Êسسياق كÓمه م-رت-ب-ط Úب-وط-ن-ه-م ي-دي-ن-ون ل-ه بالوفاء
ألقطاعات وألهيئات أŸعنية.
وأشس -ار ‘ ه -ذأ أل -ن -ط -اق ب -أان ق -ط-اع-ه على أن أ÷زأئر «تع Èدوما على لسسان وألخÓصس» ،لفتا أ ¤أن تاريخ أ÷الية
أل -وزأري «ل -ن ي ّ-دخ -ر ج -ه-وده إأ ¤غ-اي-ة دب -ل -وم -اسس -ي -ت-ه-ا أ◊ك-ي-م-ة ع-ن أŸوف-ق «ح-اف-ل ب-ال-تضس-ح-ي-ات أ÷ل-ي-ل-ة م-ن أجل
تسسوية كل هذه أŸلفات ‘ إأطار مهامه ألرسسمي ‘ هذأ ألشسأان ،وذلك ‘ إأطار أسس-ت-ع-ادة ألسس-ي-ادة أل-وط-ن-ية و‘ ألتفاÊ
أŸتمثلة ‘ صسون كرأمة رموز وأبطال ألتفاعل مع أ◊اضسر ضسمن مقتضسيات ل - -ب - -ن - -اء صس - -رح أ÷زأئ- -ر أŸسس- -ت- -ق- -ل- -ة
وم- -آاث -ر أŸق -اوم -ة ألشس -ع -ب -ي -ة وأ◊رك -ة أل -ت -ع -اون ‘ ك -ن -ف ألحÎأم أŸت -ب-ادل ،وأزدهارها».
أل- -وط- -ن -ي -ة وث -ورة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي وترأعي ‘ ذلك أيضسًا أŸصسالح ألوطنية كما عبّر ‘ نفسس ألوقت عن قناعته بأان
Óجيال أل -ع -ل -ي -ا وب -دون أŸسس -اسس ب -ال -ع Ó-ق-ات أŸمارسسات ألوحشسية ألتي تعرضس لها
وح-م-اي-ت-ه-ا ،وضس-م-ان ت-ب-ل-ي-غ-ه-ا ل أ
ألناشسئة ،وأ◊فاظ على حقوق ضسحايا ألسسÎأتيجية ألتي Œمعها بفرنسسا».
أ÷زأئريون خÓل مظاهرأت  17أكتوبر
 ،1961وط- - -ي- - -ل- - -ة فÎأت أŸق - -اوم - -ات
ألسس-ت-ع-م-ار أل-ف-رنسس-ي وت-ع-ويضس-ه-م ع-ن
Œسصيد لوعي اŸهاجرين
ألشس- -ع- -ب- -ي- -ة وأ◊رك -ة أل -وط -ن -ي -ة وث -ورة
ألضس -رأر أل -ت -ي ◊قت ب -ه-م و ب-ذوي-ه-م،
Ãصص Òوطنهم
أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي-ة« ،ت-ن-زع أل-ق-ن-اع ع-ن
وفضس -ح ج -رأئ -م ه -ذأ ألسس -ت-ع-م-ار أل-ت-ي
ح- -ق- -ي- -ق -ة ألسس -ت -ع -م -ار ،وت -ب -ط -ل ت -لك
مسست أل -ب -ي -ئ -ة وأإلنسس-ان ،وذلك ك-ل-ه ‘
سسبيل توثيق أ◊قائق ألتاريخية ،وحتى ب -خصس -وصس م -غ -زى ألح -ت -ف -ال ب-ذك-رى ألدعاءأت ألتي ما فتئت تروج لحÎأم
مظاهرأت  17أكتوبر  ،1961أكد ألوزير ح - -ق - -وق ألنسس- -ان وم- -ب- -ادئ أل- -ع- -دأل- -ة
ل ننسسى».
أم- -ا ب -خصس -وصس م -ل -ف -ات أل -ت -ف -جÒأت أن ه- -ذه أŸن -اسس -ب -ة «ت -ع -د إأح -دى أه -م وأŸسساوأة».

أŸفروضس .وق- - -د ح - -ظت ه - -ذه أŸسسÒأت
ألسسلمية بتعاطف من قبل ألفرنسسي Úأنفسسهم.
ف-ف-ي  21أك-ت-وب-رّŒ ،م-ع أسس-ات-ذة وط-ل-ب-ة م-ن
ج-ام-ع-ة ألسس-ورب-ون ل-ل-ت-ن-دي-د ب-ح-ظ-ر أل-ت-جوأل
أŸفروضس على أ÷زأئري Úوألقمع أŸمارسس
ضس -د أŸت -ظ -اه -ري -ن ،ت -ل -ت -ه-ا ي-وم  23أكتوبر
م-ظ-اه-رأت تضس-ام-ن-ي-ة نّ-ظ-مها طلبة فرنسسيون
جابت أ◊ي ألÓتيني ومونبارناسس.

وي- -ؤوّك- -د أŸؤورخ -ون ع -ل -ى أن م -ظ -اه -رأت 17
أكتوبر وما تبعها من نتائج مروعة أجÈت
أ◊كومة ألفرنسسية على أسستئناف أŸفاوضسات
م -ع أ◊ك -وم -ة أŸؤوق -ت -ة أ÷زأئ -ري -ة ،أل-ت-ي ”
ألتصسال بها ‘  28من نفسس ألشسهر للبدء ‘
إأجرأء ﬁادثات Ãدينة بال ألسسويسسرية ،حيث
كان ألطرف أ÷زأئري ‡ث Óفيها بالفقيدين
رضسا مالك وﬁمد ألصسديق بن يحيى.

اıتصص ‘ القانون الدو‹ د  -بوجمعة صصويلح:

«جرÁة ضضد اإلنسضانية» تأابى النسضيان

أّكد أıتصس ‘ ألقانون ألدو‹،
ألدكتور بوجمعة صسويلح ،أمسس ،أن
أÛازر أل -ت -ي أقÎف -ت -ه -ا ألشس-رط-ة
أل- -ف- -رنسس- -ي- -ة ‘ ح- -ق أŸه -اج -ري -ن
أ÷زأئري Úألذين خرجوأ للتظاهر
سسلميا ‘  17أكتوبر  1961بباريسس
Ãثابة «جرÁة ضسد أإلنسسانية» ل
Áكن للشسعب أ÷زأئري أن ينسساها.
كما دعا باŸناسسبة أ ¤أسسÎجاع
أألرشسيف ألذي –تجزه فرنسسا منذ
عقود من أجل كتابة أجزأء مهمة
من تاريخ أ÷زأئر كوأجب ◊ماية
ألذأكرة.
وأوضسح بوجمعة صسويلح ‘ تصسريح
لوكالة أألنباء أ÷زأئريةÃ ،ناسسبة
إأحياء ألذكرى  59للمجازر ألوحشسية
ألتي أقÎفتها ألشسرطة ألفرنسسية ‘
حق أŸهاجرين أ÷زأئري Úيوم 17
أكتوبر  1961بباريسس «جرÁة دولة»
و»جرÁة ضسد أإلنسسانية» ،ألتي ل
ت- -ت -ق -ادم Ãوجب أل -ق -ان -ون أل -دو‹
ألنها أسستهدفت متظاهرين سسلميÚ
عزل ” قمعهم بوحشسية ل نظÒ
ل- -ه- -ا ،دأع- -ي -ا «أل -دول -ة أل -ف -رنسس -ي -ة
ألعÎأف Ãسس -ؤوول -ي -ت-ه-ا ع-ل-ى ه-ذه
ألفظائع وإأدأنتها».
وذك -ر أŸت -ح -دث ،أن أل -ق -م -ع ضس -د
أŸهاجرين أ÷زأئري Úكان بأاوأمر
من ألسسفاح موريسس بابون ﬁافظ
شس- -رط- -ة ب- -اريسس ،و“ت «ب- -ت -وأط -ؤو
ومباركة من ألدولة ألفرنسسية أندأك
ألتي أشسركت جميع سسلطاتها لتنفيذ
ع-م-ل-ي-ة ق-م-ع أŸظ-اه-رأت ألسس-لمية
بشسوأرع باريسس» بتعبئة
وتنظيم من فيدرألية جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ب -ف -رنسس-ا ،ورفضس-ا ◊ظ-ر
ألتجول أÛحف وهو ما أدى إأ¤
إأع-ت-ق-الت ت-عسس-ف-ي-ة وتقتيل وحشسي
ورم -ي ب -ج -ثث أŸه-اج-ري-ن ‘ ن-ه-ر
ألسس Úبكل بشساعة.
وأبرز صسويلح أنّ ما أرتكبته ألدولة
ألفرنسسية ألسستعمارية من تعذيب
وت- -عسس- -ف وإأخ- -ف- -اء قسس- -ري وق- -ت -ل
وتنكيل ورمي با÷ثث ‘ نهر ألسسÚ
‘ حق أŸهاجرين ،دون “ييز بÚ
ألنسساء وأألطفال ‡ارسسات تندرج
‘ إأط - -ار سس- -لسس- -ل- -ة أ÷رأئ- -م ضس- -د
أإلنسس- -ان- -ي- -ة أل- -ت- -ي ن -ف -ذت -ه -ا أآلل -ة
أإلسستعمارية با÷زأئر.
وأّك - - -د أŸت - - -ح- - -دث أّن «أل- - -دول- - -ة

أألول على ›ازر  17أكتوبر ،1961
ح - -يث ” رفضس أل - -دع - -وى ل - -ع - -دم
أل- -ت- -أاسس- -يسس ÈÃرأت أن أل- -قضس- -ي -ة
أŸطروحة تعد من ألقانون ألعام
ول ترتقي ÷رÁة ضسد أإلنسسانية،
كما أن ألقانون ألفرنسسي ل يتضسمن
ح -ي -ن -ه -ا أإلعÎأف ب -ا÷رÁة ضس -د
أإلنسسانية إأل بعد تعديÓت ألقانون
أ÷نائي ألفرنسسي سسنة .1993

أل- -ف- -رنسس -ي -ة م -ط -ال -ب -ة ب -اإلعÎأف
Ãسسؤوولية أ÷رÁة ضسد أإلنسسانية
وأÛازر أل- - -ت- - -ي أقÎفت ‘ ح- - -ق
أŸتظاهرين من أŸهاجرين وباقي
أ÷رأئم ،مشسÒأ إأ ¤أن ألتعويضس
«يكون من خÓل ألعÎأف».
وأعت Èألدكتور صسويلح أن أ÷رÁة
أŸقÎفة ضسد أŸهاجرين قبل 59
ع -ام -ا م -ا ه -ي أل أم-ت-دأد لسس-لسس-ل-ة
أ÷رأئ -م ألشس -ن -ي -ع -ة أل -ت -ي أرت-ك-ب-ه-ا
أŸسس -ت -ع -م-ر أل-ف-رنسس-ي م-ن-ذ ،1830
مذكرأ بأاول جرÁة إأبادة جماعية
ق- -امت ب- -ه- -ا ف- -رنسس -ا ‘ ألسس -ن -وأت
أألو ¤م -ن ألح -ت Ó-ل ضس -د ق -ب -ي -ل-ة
أل- -ع- -وف- -ي- -ة ب -ال -ق -رب م -ن أ◊رأشس
و›- - -ازر  8م- - -اي  45وألتجارب
أل - -ن- -ووي- -ة ‘ ألصس- -ح- -رأء وم- -رأك- -ز
ألع -ت -ق-ال وغÒه-ا م-ن ألصس-ف-ح-ات
ألدموية.
ك- - -م- - -ا أّك- - -د أن «أعÎأف أل - -دول - -ة
أل-ف-رنسس-ي-ة رسس-م-ي-ا» ب-ا÷رأئ-م ضس-د
أإلنسسانية أŸرتكبة ‘ أ÷زأئر هو
م- - -ط- - -لب «شس - -ع - -ب - -ي وذأت دللت
معنوية» ‘ ،ح Úأن ألتعويضسات ل
ترتقي Ÿسستوى أŸأاسساة وألتدمÒ
وأل -ق -ت -ل وأآللم أŸن-ج-رة ع-ن ه-ذه
أ÷رأئ- -م أل- -وحشس- -ي -ة ،ول Áك -ن أن
“حيها مهما كان حجمها ،مÈزأ
أن «ألعÎأف وألعتذأر» سسيدعم
جسس -ور أل -ت -وأصس -ل ل -ل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن
أŸأاسس -اة أل -ت -ي م -ات -زأل ع -ال -ق -ة ‘
أذهان أ÷زأئري.Ú
وذك - -ر ‘ ه - -ذأ أإلط- -ار Ãب- -ادرأت
قانونية سسبق ÷معية  8ماي 1945
أن ق- -امت ب- -ه- -ا ل- -ت- -ج- -ر Ëف -رنسس -ا
ألسستعمارية ،من بينها رفع دعوى
قضسائية أمام ألقضساء ألفرنسسي ضسد
ألسس -ف -اح م -ورسس -ي ب -اب-ون أŸسس-ؤوول

’رشصيف
ضصرورة اسصÎجاع ا أ
الذي ”ّ نهبه
أشسار ألدكتور بوجمعة صسويلح أإ¤
أهمية أسسÎجاع ألرشسيف أÿاصس
ب -ال -فÎة أإلسس -ت -ع -م -اري-ة ب-ا÷زأئ-ر،
وك - -ذأ م - -ا ت- -ب- -ق- -ى م- -ن ج- -م- -اج- -م
أŸقاوم Úأ÷زأئري ÚأŸتوأجدين
بفرنسسا ،معتÈأ أن خطوة أسسÎجاع
أألرشسيف ألذي ” نهبه وأحتجازه
م -ن ط -رف ف -رنسس -ا أإلسس -ت -ع -م-اري-ة
م-رح-ل-ة أسس-اسس-ي-ة سستسسمح للباحثÚ
وأŸؤورخ Úأ÷زأئري Úمن أإلطÓع
عليه ودرأسسته و“حيصسه بعمق بغية
كشسف أ◊قائق ومقاربة أŸعطيات
Óجيال ألقادمة.
ألتاريخية خدمة ل أ
جع ألبحث ألتاريخي
كما أّنه سسيشس ّ
‘ هذه أŸسسائل ‘ إأطار فرنسسي -
جزأئري مسستقل وسسيادي ،معتÈأ
أن ملف ألذأكرة «ملف شسعب».
ودع - - - - -ا ذأت أıتصس ‘ إأط - - - - -ار
«وأجب ألذأكرة» إأ« ¤ضسرورة سسن
قانون Œر Ëألسستعمار ألفرنسسي»،
مشس -ددأ أن -ه ي -ن -ب -غ-ي ع-ل-ى أŸشس-رع
أ÷زأئري أن يسسن «لحقا» قانونا
ج- -ن- -ائ- -ي- -ا ي- -عÎف ب- -ا÷رÁة ضس -د
أإلنسسانية Ÿتابعة ألسسفاح ،Úألذين
ق -ام -وأ ب -ت-ع-ذيب وق-ت-ل أ÷زأئ-ريÚ
ب-ط-رق وحشس-ي-ة م-ن أج-ل م-ت-اب-عتهم
قضس -ائ -ي -ا ‘ ح-ال وط-أات أق-دأم-ه-م
أرضس أ÷زأئر.
و‘ هذأ أ÷انب ،سسجّل أŸتحدث
وج -ود «ف -رأغ ‘ أل -ق-ان-ون أ÷ن-ائ-ي
أ÷زأئ-ري ف-ي-م-ا ي-خصس ه-ذأ أل-ن-وع
م- -ن أ÷رأئ- -م أل- -ذي ي- -ت- -ط -لب م -ن
أŸشس- - -رع أن يسس- - -رع وي- - -ع - -ج - -ل ‘
إأصس- - - - -دأره - - - -ا» ،مÈزأ أن أ÷رÁة
«قائمة بالدلئل ول Áكن أن تتقادم
أو تسس - -ق - -ط ع - -ن - -ه- -ا أŸسس- -ؤوول- -ي- -ة
أ÷نائية».
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ألسصبت  17أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  29صصفر  1٤٤2هـ

 23°أ÷زأئر
 23°أ÷زأئر

شصنڤريحــــة يهنــــئ ألفائزيــــن ‘ دورة سصبتم2020È

 ٪100نسشبـ ـ ـة ‚ ـ ـاح أاششبـ ـ ـال
اأ’مـ ـة ‘ ششعبـ ـ ـة الرياضشي ـ ـ ـات
قّدم ألفريق سصعيد شصنقريحة ،رئيسس أركان أ÷يشس ،تهانيه إأ ¤ألناجح ‘ Úأمتحان شصهادة
’طارأت ألتي سصاهمت ‘ –قيق «هذه ألنتائج أŸشصرفة،
ألبكالوريا لدورة سصبتم ،2020 Èوهنأا أ إ
متمنيا لهم أŸزيد من ألنجاح وألتأالق».
سشجلت دفعات مدارسس أاششبال اأ’مة لكل من البليدة ووهران وسشطيف ،هذه السشنة نتائج ‡تازة ‘ امتحان
ششهادة البكالوريا لدورة سشبتم ،2020 Èحيث –صشل  680ششب Óعلى هذه الششهادة بنسشبة ‚اح ،٪84,98
وحصشل  09أاششبال على ششهادة البكالوريا بدرجة «‡تاز» و 197ششب Óبدرجة «جيد جدا» ،و 234ششبÓ
بدرجة «جيد» ،و 160ششب Óبدرجة «قريب من ا÷يد» ،فيما –صشل بقية اأ’ششبال على درجة «مقبول».
وحقق أاششبال اأ’مة ‘ ششعبة رياضشيات نسشبة ‚اح  ‘ ٪100هذه الدورة.
وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني ،إان هذه النتائج اŸمتازة والنوعية تعكسس ا’هتمام اÿاصس الذي
توليه القيادة العليا للجيشس الوطني الششعبي Ÿدارسس أاششبال اأ’مة .وتعكسس اŸسشتوى الراقي الذي تتميز
به مدارسس أاششبال اأ’مة ،واجتهاد وتفا Êاأ’سشاتذة واإ’طارات السشاهرة على تفّوقهم ،والوسشائل
واإ’م-ك-ان-ات ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي تسش-خ-ره-ا ق-ي-ادة ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ل-ه-ذه
اŸدارسس.

أُغلقت أشصهرأ بسصبب كورونا

متاحـ ـ ـ ـ ـ ـف القصشب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تسشتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ’سشتقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال زواره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ب-ع-د إأغÓ-ق-ه-ا أشص-ه-رأ بسصبب إأجرأءأت
وق -ائ -ي -ة ضص -د أن-تشص-ار فÒوسس ك-ورون-ا،
أف-ت-ت-حت ،ب-دأي-ة ه-ذأ ألشص-ه-ر ،م-ت-احف
أل -قصص -ب -ة ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصص-م-ة ،أŸع-ا⁄
أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة أل -رئ -يسص -ي -ة ل -ل -م -دي -ن -ة
ألقدÁة ‘ ،إأطار إأعادة أفتتاح أŸتاحف
وأŸكتبات.
على الرغم من انخفاضس الزوار ،إا’ أان
مسشؤوو‹ قصشر «خداوج العمية ودار مصشطفى
ب -اشش -ا» م -نشش -غ -ل-ون ب-وضش-ع ال-ل-مسش-ات اأ’خÒة
لضش - -م - -ان الÎح - -يب اأ’م - -ث - -ل ب - -ه - -م وف - -ق- -ا
لÈوت-وك-و’ت صش-ح-ي-ة وإاج-راءات وق-ائ-ي-ة ضشد
انتششار كوفيد.19-
غ Òأان قصشر خداوج العمية ،الذي يحتضشن
اŸتحف الوطني العمومي للفنون والتقاليد
الششعبية ليسس جاهزا “اما إ’عادة اسشتقبال
الزوارو بسشبب أاعمال الصشيانة اŸسشتمرة التي
أاخرت إا ¤حد ما إاعادة معارضشه الدائمة.
وعلى الرغم من أان ا◊ضشور  ⁄يعد كما

كانو إا’ أان مديرة هذا اŸتحف فريدة باكوري
«م -ت -ف -ائ -ل -ة» بشش -أان اسش -ت -ئ -ن -اف اأ’نشش -ط-ة ‘
م -ؤوسشسش -ت -ه-ا ال-ت-ي ات-خ-ذت «إاج-راءات وق-ائ-ي-ة
واعتمدت أاسشعارا ﬂفضشة للزوار»و مششÒة ‘
هذا الصشدد إا ¤أان «اŸعوقات اŸتعلقة بالنقل
أاثرت بششكل سشلبي على تدفق ا÷مهور وسشÒ
عمل الصشيانة اıطط إاجراؤوها ‘ صشا’ت
العرضس السشت».
ول -ف -تت إا ¤أان إاق -ام -ة اŸع-ارضس ال-دائ-م-ة
وت-رك-يب اأ’ث-اث (صش-ال-ون-ات وك-راسش-ي وغ-رف
نوم )...ووضشع أاششياء كبÒة ا◊جم كا÷رار
والصشناديق يعتمد على «إانهاء العمل» ‘ طÓء
واجهات صشا’ت العرضس وتنظيف العناصشر
اŸعمارية.
وأاششارت اŸديرة ‘ سشياق كÓمهاو إا¤
اع- -ت- -م -اد «ب -روت -وك -ول صش -ح -ي خ -اصس ل -ه -ذا
اŸت- -ح- -ف م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ك -ي -ف م -ع ح -اج -ة
اŸسشاحات»و مضشيفة أانه «لن يسشتقبل أاك Ìمن
 25شش -خصش -ا م-قسش-م Úع-ل-ى وج-ه-ت Úب-ي-ن-م-ا

متهمون بالتزوير وأ’حتيال

ﬁاكمة  57ششخصشا من بريد ا÷زائر وصشندوق التقاعد بقسشنطينة

أح -الت أل-ف-رق-ة أ’ق-تصص-ادي-ة
وأŸال - -ي - -ة ب - -اŸصص - -ل- -ح- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة
ل -لشص -رط -ة أل -قضص -ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ي-ة
قسص -ن -ط -ي-ن-ة 57 ،م -وظ -ف -ا بÈي -د
أ÷زأئ -ر وأل-ف-رع أÙل-ي ل-لصص-ن-دوق
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت -ق -اع -د أم -ام وك -ي -ل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة قسصنطينة
ل - -ت - -ورط - -ه - -م ‘ ج - -رم «أل- -ت- -زوي- -ر
’م -وأل م -ن
وألسص- -حب أ’ح- -ت -ي -ا‹ أ
حسصاب أمرأة متوفاة» ،بحسصب بيان
ÿلية أ’تصصال وألعÓقات ألعامة
بذأت ألسصلك ألنظامي.
أاوضشح اŸصشدر اأ’مني ،أان حيثيات
القضشية تعود إا ¤قيام اŸديرية ا÷هوية
للÈيد بقسشنطينة بتحرير عريضشة ششكوى
مفادها ،قيام ششخصس بسشحب احتيا‹
أ’موال من حسشاب امرأاة متوفاة ،مضشيفا
ب -أان ال -ت-ح-ري-ات ال-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا ال-ف-رق-ة

ا’ق -تصش-ادي-ة واŸال-ي-ة أاث-ب-تت وج-ود 129
سشحب احتيا‹ أ’موال من حسشاب ذات
اŸرأاة اŸتوفاة بقيمة Œاوزت  2مليون
دج ع -ل -ى مسش-ت-وى ع-دي-د م-ك-اتب الÈي-د
ب - -ال- -و’ي- -ة ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى اإ’ه- -م- -ال ‘
ال -ت -ج -دي -د السش -ن -وي Ÿن -ح -ة ال -ت -ق -اع -د
اÿاصشة باŸعنية.
وباŸوازاة مع ذلك ” ،أاثناء ›ريات
التحقيق التوصشل إا ¤قضشية أاخرى تتعلق
بـ»التزوير واسشتعمال اŸزور ‘ مسشتند
ﬁاسش -ب -ي (صشك ‚دة)» .وت -ت-م م-ت-اب-ع-ة
اŸع- -ن- -ي ،Úحسشب ال- -ب -ي -ان ،ع -ن قضش -ي -ة
«سش- -رق- -ة أام- -وال ع -م -وم -ي -ة واŸشش -ارك -ة
واإ’ه - -م - -ال اŸؤودي إا ¤ضش - -ي - -اع أام- -وال
عمومية واإ’سشاءة ‘ اسشتغÓل الوظيفة
واŸسشاسس باŸعا÷ة اآ’لية للمعطيات،
م- -ن خÓ- -ل إاع -ادة Œدي -د دف -ع م -ع -اشس
امرأاة متوفاة والتزوير واسشتعمال اŸزور

إاقصشاء ا÷زائرية إايناسس إايبو ‘ الدور ربع النهائي
أقصص-يت ’ع-ب-ة أل-ت-نسس أ÷زأئ-ري-ة ،أي-ن-اسس أي-ب-و ‘ ،أل-دور رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي
ل -ل -دورة أل -دول -ي -ة أل -نسص-وي-ة أ÷اري-ة م-ن  12أإ 18 ¤أك-ت-وب-رÃ ،دينة
أŸنسص -ت Òأل -ت -ونسص -ي -ة ،ب-ع-د خسص-ارت-ه-ا ،أمسس ،أم-ام أل-ب-ول-ون-ي-ة فÒون-ي-ك-ا
فالكوفسصكا Ãجموعت Úنظيفت 16( Úو.)6-2
سشيطرت الÓعبة البولونية سشيطرة مطلقة على ›ريات اللقاء الذي دام سشاعة و9
دقائق فقط .وسشتواجه البولونية ذات  20عاما ‘ الدور نصشف النهائي الفائزة من
اŸباراة ا÷ارية ب Úالروسشية آانا أاوكولوفا وا’سشبانية إايفون كافال راÁنار ،رأاسس
اÛموعة الثانية.
اإ’قصشاء اŸبكر لÓعبة ا÷زائرية يأاتي بعد انسشحابها من دورة احÎافية سشابقة
بنفسس اŸدينة (اŸنسشت )Òبسشبب اإ’صشابة ،عندما كانت بصشدد مواجهة الÈازيلية
ريبيكا بÒيرا ‘ ،جدول الفردي ،يوم  7أاكتوبر ا÷اري.

‘ مسش- - -ت - -ن - -د مصش - -ر‘ رسش - -م - -ي (صشك
‚دة)».
...و 15موظفا بأانسصيغة أمام
ألعدألة
كما امتثل  15موظفا عام Óببلدية
انسشيغة أامام النيابة العامة لدى ﬁكمة
خ -نشش -ل -ة ،ب -ن -اء ع -ل -ى م -ل -ف -ات ج -زائ-ي-ة
أا‚زت -ه -ا ‘ ح-ق-ه-م ع-ن-اصش-ر الضش-ب-ط-ي-ة
ال -قضش -ائ -ي -ة ب -ف -رق -ة ال -ب -حث وال -ت -دخ-ل
ب-اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشش-رطة القضشائية
بأامن و’ية خنششلة ،عن تهم «اختÓسس
وت -ب -دي -د أام -وال و‡ت -ل -ك-ات ع-م-وم-ي-ة»،
بحسشب خلية ا’تصشال والعÓقات العامة
بذات السشلك النظامي.

اÛاهد حناششي معيوف
‘ ذم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

ووري الÌى اÛاه- - -د ح- - -ن- - -اشش - -ي
م- -ع- -ي -وف ،اŸدع -و ع -ب -دال -ل -ه ،أاح -د
م- -ؤوسشسش- -ي ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال
ا÷زائ - -ري Úب - -ب- -اريسس ،أامسس ،ب- -ع- -د
صش Ó-ة ال-ظ-ه-ر ÃقÈة سش-ي-دي ي-ح-ي-ى
با÷زائر العاصشمة.
ولد الفقيد سشنة  1925بنقاوسس ‘
ب -ات -ن -ة ،وع-م-ل Ãي-ن-اء ا÷زائ-ر وك-ان
معروفا بالتزامه ‘ الكفاح النقابي
وال -وط -ن-ي .و” سش-ج-ن-ه أارب-ع سش-ن-وات
وتعذيبه Ÿدة سشتة أاششهر خÓل حرب
التحرير الوطني ،حيث تقاسشم نفسس
الزنزانة مع الششهيد عيسشات إايدير.
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ألثمن  10دج

العدد 18382

الزيارة مدتها  45دقيقة فقط».
و” بناء قصشر خداوج العمية -الذي تبلغ
مسشاحته  590مÎا مربعا -حوا‹ العام 1570
‘ حي»سشوق ا÷ماعة» بالقصشبة السشفلى من
قبل رّيسس يحييو قبل أان يتملكه اÿزناجي
حسشن باششا أام Úصشندوق اŸال ‘ عهد الداي
ﬁمد بن عثمان.
ويحتضشن القصشر منذ عام 1987و متحف
الفنون والتقاليد الششعبية الذي يبلغ عدد زواره
‘ اŸتوسشط  30أالف زائر سشنويا.
و‘ زق- -اق آاخ- -ر ب- -ن- -فسس ا◊ي- -و ت- -ق -ع دار
مصشطفى باششا وهي بناية من القرن الثامن
عششرو تششتهر ببÓطها اÿز‘ الكثيف الذي
يصش -ط -ف ع -ل -ى ا÷دران ،ك -م-ا أان-ه-ا –تضش-ن
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل-زخ-رف-ة واŸن-م-ن-م-ات
واÿط الذي بدوره أاعاد فتح أابوابه للجمهور
من خÓل إاتباع بروتوكول صشحي.
وقال مدير هذا اŸتحف سشامي دندنو إان
م-ؤوسشسش-ت-ه «اسش-تخدمت  ٪50ف -ق -ط م-ن سش-ع-ة
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ا’سشتقبال ،كما أان الدخول مششروط بارتداء
اأ’قنعة ويقتصشر على  20ششخصشا فقط لكل
›موعة» .وأاوضشح أانه خÓل فÎة ا◊جر” ،
«ن -زع ج -م -ي-ع ال-ت-ح-ف ك-إاج-راء أام-ان ‡ا أات-اح
ل -ل -م -ت -ح -ف إاج -راء ع-م-ل-ي-ات ج-رد وت-ن-ظ-ي-ف
Óعمال والقيام أايضشا بدهن وصشيانة للمبنى».
لأ
وردا ع -ل -ى سش -ؤوال ع -م -ا إاذا ك -ان اŸت-ح-ف
ج-اه-زا ’سش-ت-ئ-ن-اف اسش-ت-ق-ب-ال ال-زوار ك-ما كان
عليه ا◊ال سشابقا ،أاششار اŸسشئول إا ¤أان حجم
الÎدد على الدار «ينخفضس بششكل عام ‘ فÎة
الششتاء ويزيد ‘ الربيع والصشيف» ،ليصشل إا¤
«اŸتوسشط السشنوي الذي يبلغ  12أالف زائر من
جزائري Úوأاجانب» .و” ا’نتهاء من بناء دار
مصشطفى باششا ‘ عام  1799لصشالح الداي
مصشطفى بن إابراهيم باششا ( )1805 -1789وقد
ات -خ -ذت ه -ذه ال -ب-ن-اي-ة ك-م-ك-ت-ب-ة وط-ن-ي-ة إاب-ان
ا’حتÓل الفرنسشي حتى عام  .1948ويفتح
قصش -ر خ -داوج ال -ع -م -ي-ة ودار مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا
أاب -واب -ه -م -ا ل-ل-ج-م-ه-ور ك-ل ي-وم م-ن السش-بت إا¤
اÿميسس من السشاعة  8:30صشباحا وإا ¤غاية
 4.30مسشاء.

25°

27°

france prix 1

ا◊كم وا◊كامة
^ مصصطفى هميسصي
واحدة من اإ’ششكاليات السشياسشية التي ينبغي أان Œد لها
ح  Ó-ن -ه -ائ-ي-ا دائ-م-ا ‘ ،مسش-ع-ى ب-ن-اء ال-دول-ة ا÷دي-دة ،مسش-أال-ة
ا◊كم.
‘ عا ⁄اليوم تغÒت الكث Òمن اŸفاهيم وتداخل عا⁄
ا’قتصشاد واŸؤوسشسشة وأا‰اط إادارتها مع إادارة ششؤوون الدول،
م - -ن ذلك ج - -اء ا◊ديث ع - -ن ا◊وك- -م- -ة (-la gouver
 )nanceوا◊ديث عن الرششادة ،وعوضشت هذه اŸفاهيم
مفاهيم أاخرى سشادت ،مثل التخطيط والعدالة ا’جتماعية،
ال -ت -ي ع -وضشت ب -الشش-ب-ك-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وح-ق-وق الشش-ع-وب ال-ت-ي
عوضشتها حقوق اإ’نسشان والتنمية اŸسشتقلة بالتنمية اŸسشتدامة
والعوŸة ،التي عوضشت ا’مÈيالية وغ Òذلك كث.Ò
‘ خضشم هذه التحو’ت بدأا ا◊ديث عن ا◊وكمة وعن
الرششادة وليسس عن ا◊كم.
ا◊كم من مسشائل الدولة اأ’سشاسشية ،إانه ششكل و‰ط إادارة
ششؤوون دولة ،مهما كانت طبيعة الدولة ،ملكية أاو غÒها ،وهو
ك -ان ي -ع -ن -ي ح -ك -م ع -ائ -ل-ة أاو ح-ك-م م-لك أاو غÒه-م-ا ‘ ،إاط-ار
إامÈاطورية أاو ‘ إاطار دويلة أاو ‡لكة.
ثم جاءت الدولة الوسشتفالية ا◊ديثة وجاءت معها مفاهيمها
وق- -واع- -د ا◊ك- -م ا÷دي- -دة ،ث- -م ج- -اءت ق- -واع- -د إادارة ال -دول
«ال -دÁق -راط -ي -ة» ،أاو ل -ن -ق-ل ج-اءت وت-أاسشسشت مشش-ارك-ة داف-ع-ي
الضشرائب ‘ اختيار اŸنتخب Úو‘ مراقبة ا◊كومات ،ثم
جاءت العوŸة وجاءت هيمنة عا ⁄اŸال وا’قتصشاد ،فصشار
هذا العا ⁄يعمل على فرضس هيمنته على الدولة ،ونقل إاليها
بعضشا من مفاهيمه وبعضشا من مناهج عمله.
ا◊ديث عن ا◊كم اليوم يأاتي من زاوية السشلطة التي تتو¤
تسشي Òششؤوون الدولة ومؤوسشسشاتها ،وكل اأ’طراف التي تتدخل ‘
القرار .ششكل ا◊كم هو ما يعكسس ششكل الÎتيب اŸؤوسشسشاتي،
ح ّ-ت -ى وإان ك -انت اŸم -ارسش -ة السش -ي -اسش -ي -ة ل -ل -ح -ك-م ’ ت-ت-ط-اب-ق
بالضشرورة ‘ ،جل اأ’نظمة ،مع نصشوصس الدسشات Òوأاحكامها،
وطبيعة العÓقات داخل نظام ا◊كم ب Úقمة الهرم والناسس
وب Úالسش -ل -ط -ات وب Úاأ’ج -ه -زة واŸؤوسشسش -ات وب Úج -م -اع-ات
النفوذ ،خاصشة نفوذ اŸال ،ودوائر القرار.
لهذا فإان مششروع الدسشتور اŸقÎح ُيعد لبنة أاسشاسشية إ’عادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ق -واع -د ن-ظ-ام ا◊ك-م ،و‘ ال-رق-اب-ة ع-ل-ى السش-ل-ط-ة
وت-ق-ي-ي-ده-ا بشش-ك-ل ي-ح-م-ي-ه-ا م-ن الشش-ط-ط وي-ح-م-ي ال-ن-اسس م-ن
تعسشفها ويحمي الدولة من تبعات تقصشÒها وأاخطائها.
لهذا فإان رششادة ا◊كم ،أاي التقدير الصشائب واŸمارسشة
ال -ك -ف -أاة واŸسش -ؤوول-ة ،م-ن أاسش-اسش-ي-ات ال-دول-ة ا÷دي-دة وال-دول-ة
ا◊دي -ث -ة وم -ن مسش -ت -ل -زم -ات –ق -ي-ق ت-غ-ي Òك-ام-ل وشش-ام-ل ‘
‡ارسشة السشلطة وششرط أاسشاسشي حتى يكون التغي Òملموسشا
عند الناسس.

أŸنتخب أ÷زأئري ’أقل من  20عاما

اسشتدعاء ’ 19عبا للÎبصس Ãركز سشيدي موسشى

يدخل ’ 19عبا من مزدوجي أ÷نسصية لفئة أقل من
 20ع -ام -ا ‘ ت -ربصس م-غ-ل-ق م-ن  22إأ 25 ¤أك-ت-وبر أ÷اري
باŸركز ألفني لسصيدي موسصى (أ÷زأئر) ،بحسصب ما أعلنته
أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم «ألفاف» ،أمسس.
اخ -تÒت اأ’سش -م-اء م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ب-فضش-ل ع-م-ل
«فاف-رادار» :هيئة تنششط بفرنسشا واŸكلفة بعملية التنقيب
ومتابعة الÓعب Úا÷زائري Úالششبان اŸقيم Úباÿارج.
ويبقى نادي أاوŸبيك مرسشيليا اأ’ك“ Ìثي Óبـ’ 5عبÚ
متفوقا على باريسس سشان جرمان (’ 3عب ،)Úنادي مونبوليي
(’عب ،)Úنادي نانسشي لوران ( ’عب ،)Úنادي بوردو (’عب،)Ú
‘ الوقت الذي يتواجد فيه كل من أاندية لونسس ،ملعب رÁسس،
نادي أاميان ،نادي سشوششو ونادي فالنسشيان بÓعب واحد لكل
منهم.

قائمة ألÓعب:Ú
زيتو Êلياسس (نادي أاميان) ،أاوفلة ماسشينيسشا (باريسس سشان
جرمان) ،عيدا Êينيسس (باريسس سشان جرمان) ،تواتي حسشÚ
(باريسس سشان جرمان) ،تباحريت Òرضشوان (ملعب رÁسس)،
ب -ي -ل-يسش-ار جسش-ي-م (ن-ادي سش-وشش-و) ،أاودج-ا Êآادم أاح-م-د (ن-ادي
لونسس) ،بوتواتو أاÁن عبد الكر( Ëنادي فالنسشيان) ،عڤون
ﬁمد منصشور (نادي بوردو) ،غرنو وليد (نادي بوردو) ،خثÒ
عباسس (أاوŸبيك مرسشيليا) ،قادة خواكيم (أاوŸبيك مرسشيليا)،
بعلوج مهدي لقمان (أاوŸبيك مرسشيليا) ،ريسشا يسش( ÚأاوŸبيك
مرسشيليا) ،حجام ينيسس أاحمد (نادي بوردو) ،غيÓسس ﬂتار
(نادي مونبوليي) ،ناصشر ششويطر سشلمان (نادي مونبوليي)،
مهني فارسس (نادي نانسشي لوران)Ÿ ،را Êأانزو (نادي نانسشي
لوران).

تخرجت دفعتان من الضشباط واأ’عوان من اŸدرسشة
ال -وط -ن -ي -ة Ÿوظ-ف-ي إادارة السش-ج-ون ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ‘ ت-ي-ب-ازة‘ ،
احتفالية أاششرف عليها وزير العدل حافظ اأ’ختام ،بلقاسشم
زغماتي ،بحضشور أاعضشاء من ا◊كومة.
وتضشم الدفعة  25لضشباط إاعادة الÎبية  -التي حملت اسشم
ششهيد الواجب «ﬁمد عنيق مصشطفى خالد» ،الذي اغتالته
أايادي الغدر اإ’رهابي سشنة  147 - 1991ضشابط ،وتخرج 1730
عون إ’عادة الÎبية ضشمن الدفعة  33من أاعوان إاعادة الÎبية،
التي أاطلق عليها اسشم ششهيد الواجب «بن طاهر سشيد علي»
الذي راح ضشحية ا’عتداء اإ’رهابي ضشد الذي طال اÛلسس
الدسشتوري ‘ .2007
واسشتفادت الدفعتان من فÎة تكوين عالية اŸسشتوى مدة
 12ششهرا تخللتها دورات تكوينية تطبيقية تسشمح لهم بأاداء
مهامهم بكل احÎافية من اجل اŸسشاهمة ‘ عملية إاعادة
الÎبية وإادماج اÙبوسش.Ú

وأاششرف وزير العدل حافظ اأ’ختام رفقة وزير الششؤوون
الدينية واأ’وقاف ووزيرة التكوين والتعليم اŸهني ،Úإا ¤جانب
اŸفوضشة الوطنية ◊ماية وترقية حقوق الطفل لدى الوزير
اأ’ول ،على تقليد الرتب إ’طارات وأاعوان بإادارة السشجون
اسشتفادوا من ترقيات اسشتثنائية قبل أان –ظى عائلتا ششهيدي
الواجب اللذين حملتا الدفعت Úاسشمهما ،بتكر Ëخاصس من
قبل وزير العدل حافظ اأ’ختام.
وشش -دد م -دي -ر اŸدرسش -ة ،ح -ج-ار ﬁن-د واع-ل-ي ،ع-ل-ى أان
مدرسشة موظفي إادارة السشجون تسشجل تطورا ملحوظا منذ
افتتاح أابوابها صشائفة  ،2015حيث –رصس اŸدرسشة Ãعية
اŸديرية العامة ’دارة السشجون وإاعادة اإ’دماج دوريا ،على
«مسشايرة التطورات وتكييف برا›ها ومناهجها’ ،سشيما منها
التدقيق اأ’مني واÿطة الفردية إ’عادة اإ’دماج والتصشنيف
اأ’م -ن -ي ل -ل -م -ح -ب -وسش Úوإادخ -ال أاسش -ل -وب اÙاك -اة ب -ت-ق-ن-ي-ة
بيداغوجية».

تخرج دفعت Úمن الضشباط واأ’عوان من مدرسشة إادارة السشجون بالقليعة

