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خــــÓل زيـــــارة قادتــــــه إأ ¤وليــــة أ÷لفـــــــــــــة

جـراد يراف ـع لـ«دسصت ـور بيـان اأول نـوفم»È
الرئيـ ـ ـ ـ ـسس «يو‹ أاهميـ ـ ـ ـ ـ ـة
قصصوى» لتنمية مناطق الظل
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بعدما Œاوز عددهـا 200
إأصصابـــــــــــــة يوميـــــــــــــا

وزارة الصصحـ ـة تدعـ ـو
لدعم ا÷هـ ـود للح ـ ـ ـ ـّد
من انتشص ـ ـ ـ ـار الوب ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
جّ- - -ددت وزأرة ألصص- - -ح- - -ة وألسص- - -ك- - -ان وإأصص Ó- -ح
أŸسص-تشص-ف-ي-ات ،دع-وت-ه-ا ل-ل-م-وأطن Úمن أجل دعم
أ÷هود أŸبذولة للحد من أنتشصار فÒوسس كورونا
أŸسص-ت-ج-د (ك-وفيد ‘ )19-أ÷زأئ - - -ر م - - -ن خ Ó- - -ل
Óج - -رأءأت ألحÎأزي - -ة،
ألحÎأم ألصص- - -ارم ل - - -إ
حسصبما أفاد به ،أمسس ألسصبت ،بيان للوزأرة.
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مشصاركـــــــون ‘ نـــــــــدوة
تاريخيــــــــة بوهــــــــرأن:

› ـ ـازر  17أاكتوبـ ـ ـر
«تطه ـ ـ ـ ـ ـ Òعرق ـ ـ ـ ـي»
ضص ـ ـ ـ ـ ـد ا÷زائ ـ ـريÚ
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بتهم تبييضس ألأموأل وألتحريضس
علـــــــى أسصتغـــــــــÓل ألنفـــــــــوذ

ا◊كم ‘ قضصية عوŸي
›مـ ـ ـ ـ ـع «سصوفـ ـ ـ ـ ـاك»
ي ـ ـ ـ ـ ـوم  21أاكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
أأكد ألوزير ألأول عبد ألعزيز جرأد ،أأمسس ألسصبت ،با÷لفة ،أأن ألتعديل ألدسصتوري ألذي سصيعرضس لÓسصتفتاء ألشصعبي ‘ ألفا— من نوفم Èألقادم
«سصينهي كافة ألنحرأفات ألتي كانت سصائدة ‘ وقت سصابق».
وقال جرأد ‘ لقاء جمعه بفعاليات أÛتمع أŸد ‘ Êختام زيارة عمل للولية أإنه «بعد أنتخاب ألسصيد عبد أÛيد تبون رئيسصا للجمهورية ‘ 12
ديسصم Èألفارط Œنبت أ÷زأئر ﬁاولت ألدفع بها أإ ¤حالة ألÓأسصتقرأر» وسصتكون يوم «ألفا— من نوفم Èألقادم على موعد مع أسصتفتاء تعديل
ألدسصتور ألذي سصينهي كل ألنحرأفات ألتي كانت سصائدة ‘ وقت سصابق».
0033
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إأصصابـــــــــــــــــــــــــة 308
شصخــــــــــصس بجــــــروح

صصف ـ ـ ـ ـ ـر وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
‘ حـ ـ ـوادث م ـ ـ ـ ـ ـرور
يوم Úبا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

سص -ي -ت -م أل -ن-ط-ق ب-ا◊ك-م ‘ ألسص-ت-ئ-ن-اف أم-ام ›لسس
لع -م -ال ورئ -يسس
قضص- -اء أ÷زأئ -ر ‘ قضص -ي -ة رج -ل أ أ
›مع «سصوفاك» لÎكيب وأسصتÒأد ألسصيارأت ،مرأد
لموأل و–ريضس موظفÚ
عوŸي ،أŸتهم بـ»تبييضس أ أ
عمومي Úعلى أسصتغÓل نفوذهم» ،يوم  21أكتوبر،
حسصب ما قاله ألقاضصي بعد مرأفعات ألدفاع.
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وزير ألتصصال ألناطق ألرسصمي للحكومة ،عمار بلحيمر:

«العنف التعبÒي» Ãواقع
التواصصل يه ّدد النسصيج ا’جتماعي
أكد وزير ألتصصال ،ألناطق ألرسصمي للحكومة ،ألÈفيسصور عمار بلحيمر،
أن «ألعنف ألتعبÒي» ع Èشصبكات ألتوأصصل ألجتماعي «مرفوضس» كونه
«ي-ه-دد» أل-نسص-ي-ج ألج-ت-م-اع-ي أل-وط-ن-ي ،م-وضص-ح-ا أن دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة «ل-ن
لمر ذلك».
تتوأن عن أللجوء إأ ¤ألعدألة كلما أقتضصى أ أ
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أ◊ــــزب ألشصيوعـــــي ألكــــوبي
ونيجÒيا يدّعمان تقرير أŸصصÒ

أصص- - - - -يب  308شص- -خصس ب- -ج- -روح
م - -ت - -ف - -اوت- -ة أÿط- -ورة ‘ ح- -وأدث
أŸرور بوليات عديدة ⁄ ،تخلف
وف -ي-ات م-ن  15إأ 17 ¤م-ن أك-توبر
أ÷اري ،حسصب حصص- -ي- -ل- -ة Ÿصص -ال -ح
أ◊ماية أŸدنية.
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إاشصـادة ب ـ ـدور ا’– ـ ـاد
اإ’فريقـ ـ ـي ‘ تسصوي ـ ـ ـة
القضصيـ ـ ـة الصصحراويـ ـ ـة
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بعدما رفضس عدة عروضس من أندية أخرى

فرصصة أامام سصليماŸ Êواصصلة اŸغامرة مع ليسصÎ

رضص -خت إأدأرة ل -يسص Îسص -ي -ت -ي وم -ع -ه -ا أŸدرب ب-رون-دون رودج-رز ،ل-ت-ع-نت أل-دو‹
أ÷زأئري إأسصÓم سصليما Êألذي رفضس مقÎح أللعب ‘ ألبطولت أÿليجية هذأ
أŸوسصم ،وهو ما جعل أمر تدوين أسصمه رفقة أÛموعة ألتي سصتمثل ألفوكسصيز ‘
لم-ر أل-ذي سص-يسص-م-ح لب-ن م-دي-ن-ة ع Úأل-ب-ن-ي-ان
ألÁÈرل -ي -غ ه -ذأ أŸوسص-م ح-ت-م-ي-ا ،أ أ
باسصتعادة إأمكانياته وألعودة إأ ¤أŸنتخب ألوطني من ألباب ألوأسصع ،بهدف –طيم
لفضصل هدأف ‘ تاريخ أÿضصر ألذي يتوأجد بحوزة عبد أ◊فيظ
ألرقم ألقياسصي أ
تاسصفاوت.
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الوضص ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصصابات أ÷ديدة205:
أ إ
حالت ألشصفــــــــــاء115:
ألــــوفيـــــــــــــــــــــــات5:
لصصابـات54203 :
إأجما‹ أ إ
أŸتماثلون للشصفـاء37971 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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رئيسس نقابة ‡ارسصي إلصصحة إلعمومية د .لياسس مرإبط:

بعد إ’سصتئناف إلتدريجي للنشصاطات

الداخلية تؤوكد على «ا’لتزام الصصارم» باإ’جراءات الوقائية

اŸوجة الثانية للوباء أامر مسصتبعد

دعت وزإرة إل -دإخ -ل -ي -ة وإ÷م-اع-ات
إÙل-ي-ة وإل-ت-ه-يئة إلعمرإنية ،إŸوإطنÚ
إ ¤موإكبة إŸسصاعي إلعمومية للحفاظ
على سصÓمتهم وإلقضصاء إلتام على وباء
ك-ورون-ا وم-رإف-ق-ة إل-ت-دإب Òإل-تخفيفية
إŸتخذة ’سصيما «إŸرتبطة با’سصتئناف
إل -ت -دري -ج -ي ل -ل -نشص -اط-ات إ’ق-تصص-ادي-ة
وإ’جتماعية وإلÎبوية» ،حسصبما أإفاد
به ،أإمسس ،بيان للوزإرة.
أاك -دت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة أان -ه ي -ن-ب-غ-ي ع-ل-ى
اŸواط -ن Úم -واك -ب -ة ه -ذه اإ’ج-راءات «ب-حسس
ع - -ال م - -ن اŸسص - -ؤوول- -ي- -ة وا’ل- -ت- -زام الصص- -ارم
با’جراءات الوقائية والÈوتوكو’ت الصصحية
اŸع -ت -م -دة « ’سص -ي -م -ا ال-ت-ب-اع-د ا’ج-ت-م-اع-ي
وارت-داء اأ’ق-ن-ع-ة ال-واق-ي-ة وŒنب ال-ت-جمعات،
تفاديا للجوء من جديد إا ¤التداب Òالوقائية
التي ” إاقرارها سصابقا».

^ كنا من إŸطالب Úبإاعادة فتح إŸدإرسس
^ تشصخيصس  800شصخصس ‘ إليوم غ Òكاف
’صص-اب-ة
أإث -ار تصص -اع -د م -ن -ح -ن -ى إ إ
ب - - -فÒوسس ك - - -وف - - -ي- - -د – › 19ددإ،
تسص- -اؤو’ت وت- -خ- -وف- -ات م- -ن وضص- -ع -ي -ة
وبائية قد تكون مشصابهة أإو تزيد عن
م- -ا ع -اشص -ت -ه إ÷زإئ -ر شص -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة
إل -ف -ائت ،ب -ت -ج -اوز إل -رق-م ع-ت-ب-ة 600
إصص -اب-ة ‘  24سص-اع-ة ،غ Òأإن-ه-ا ل-يسصت
م -وج-ة ث-ان-ي-ة ك-م-ا ي-ع-ت-ق-ده إل-ب-عضس،
حسصب ما أإكده إلدكتور لياسس مرإبط
رئ- - -يسس ن - -ق - -اب - -ة ‡ارسص - -ي إلصص - -ح - -ة
إلعمومية ‘ هذإ إ◊وإر لـ «إلشصعب»،
إل -ذي ي -دإف -ع ع -ل -ى ف-ك-رة إل-ع-ودة إ¤
إل-درإسص-ة و‡ارسص-ة إل-نشصاطات بصصفة
ع-ادي-ة شص-ري-ط-ة إلتقيد بالÈوتوكول
إلصصحي.
حاورته  :حياة كبياشس
’صصابة
@ إلشصعب  :عادت حا’ت إ إ
ب -فÒوسس ك -وف-ي-د –  19إ ¤إ’رت-ف-اع،
’رق-ام ق-ب-ل
ب -ع -د تسص-ج-ي-ل ت-رإج-ع ‘ إ أ
أإسص- -اب- -ي -ع ،م -ا ت -فسصÒك ل -ه -ذإ إل -وضص -ع
إلصص- -ح- -ي ؟ وه- -ل ه -ي م -وج -ة ث -ان -ي -ة
للوباء كما يقول إلبعضس ؟
@@ إلدكتور مرإبط  ’ :أارى أان هناك
’ن
م -وج -ة ث -ان -ي -ة م -ن ال -ن-اح-ي-ة ال-وب-ائ-ي-ة ،أ
’مر
اŸسصأالة –تاج إا ¤سصنوات ،ويتطلب ا أ
تتبع الوضصعية الوبائية ،ليسس لدينا وقت كاف
من الناحية الطبية العلمية الوبائية ،لذلك
’و.¤
ما زلنا ‘ اŸرحلة ا أ
’جراءات ا’حÎازية
’كيد أان ا إ
’مر ا أ
اأ
ال- -ت -ي ات -خ -ذت م -ن خ Ó-ل غ -ل -ق اŸدارسس
وا÷ام- -ع- -ات وت- -وق- -ي- -ف ح -رك -ة ال -بضص -ائ -ع
’ضصافة إا¤
’شصخاصس وكل النشصاطات ،با إ
وا أ
ال -ع -م -ل ا÷ب -ار ال -ت-ي ‘ ج-انب ال-ت-حسص-يسس
وال- -ت- -وع- -ي -ة ،ج -ع -ل اŸواط -ن ي -ن -خ -رط ‘
الÈوتوكول الصصحي.
غ Òأان ال - - -ذي أادى إا ¤ارت - - -ف- - -اع ع- - -دد
’صص -اب-ات ›ددا ،ه-و ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ع-كسص-ي-ة
اإ
لÓنطباع الذي أاعطاه أاطباء وخÈاء ‘ أانه
” التحكم ‘ الوضصعية الوبائية ،وتبعا لذلك
” رف - -ع ح - -ال - -ة ا◊ج - -ر بشص - -ك - -ل ج- -زئ- -ي
وب -ال -ت -دري -ج ،و” ف -ت -ح الشص -واط -ئ وأام-اك-ن
الÎفيه وعودة النشصاط بشصكل عادي ،هذا
ما يفسصر عودة انتشصار الوباء ،هذا نتيجة
ك -ذلك لÎاج -ع مسص -ت -وى ال-ت-أاهب ال-ذي ك-ان
’رقام
عاليا وسصاهم بشصكل كب ‘ Òكسصر ا أ
ال- -ت- -ي ك -انت ت -ق -ارب  700إاصص-اب-ة ج-وي-لية
الفائت.
أاريد أان أاشص Òكذلك إا ¤أاننا نعا Êمن
ن-ق-ائصس ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-تشص-خ-يصس ،بالرغم
م - -ن اıاب - -ر  30ال -ت -ي ” ف -ت -ح-ه-ا ع-ل-ى
اŸسص- -ت- -وى ال- -وط- -ن- -ي ،غ Òأان- -ه- -ا ت -ت -ط -لب
مسص -ت -ل-زم-ات ال-تشص-خ-يصس ،ح-يث ’ ي-ت-ج-اوز
’شصخاصس التي يتم تشصخيصصهم يوميا
عدد ا أ
 800شصخصس .
وأاتسصاءل بدوري أاين هي اللجنة الوطنية
’ول التي أاوكلت لها
التي نصصبها الوزير ا أ
م-ه-م-ة اÈÿة ا’ي-ب-دÁي-ول-وج-ي-ة اŸرت-بطة
’ن التقييم
باŸعدات والتشصخيصس أاسصاسصا ،أ
ال -ذي ت -ق -دم -ه ي -ع -د أاسص-اسص-ي-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
الوضصعية الوبائية.
’ج- -راءات ل- -وق- -ف
’ Áك- -ن أان ت- -ك- -ون ا إ
العدوى فعالة بدون خارطة شصاملة ودقيقة
حول انتشصار الوباء ،ولذلك فإان دور اللجنة
’نه من خÓل ما تقدمه من
مهم جدا ،أ
’ج-راءات ب-النسصبة
م-ع-ل-وم-ات ،ي-ت-م ات-خ-اذ ا إ
للو’يات التي Áنع أاو يسصمح الدخول إاليها
أاو اÿروج منها.

@ ه -ن -اك تسص -اؤول ك-ب Òم-ن إل-ب-عضس
’صص-اب-ة ›ددإ ب-ه-ذإ
ح -ول إم-ك-ان-ي-ة إ إ
إل - -فÒوسس إÿط Òوإل - -ق - -ات - -ل ب - -ع - -د
إلشص-ف-اء م-ن-ه .ه-ل ه-ذإ صص-ح-ي-ح ؟وهل
” تسصجيل حا’ت ؟
@@ بالفعل ” تسصجيل حا’ت إاصصابة
بعد الشصفاء من الداء ،لكن أاعراضصها كانت
’مر الذي
ﬂففة ،و” معا÷تها ،غ Òأان ا أ
يجب أان يعرفه الناسس ،أانها Áكن أان تنشصر
’صصابة به إا¤
العدوى ،وقد تصصل مرحلة ا إ
’بقاء على
اÿطر ،لذلك من الضصروري ا إ
درجة عالية من ا◊يطة وا◊ذر.

العودة للدراسصة و‡ارسصة النشصاطات
شصريطة التقيد بالÈوتوكول الصصحي
@ إلشص- - -عب  :ي -ج-ري ح-ال-ي-ا ال-ت-حضصÒ
للعودة إا ¤الدراسصة ،مسصأالة ما تزال تثÒ
’ولياء حينا وتخوفهم حينا آاخر
تسصاؤول ا أ
’رقام التي عادت للصصعود،
خاصصة ‘ ظل ا أ
’ج -راء ‘
ه- -ل أانت م -ن اŸؤوي -دي -ن ل -ه -ذا ا إ
الظرف الصصحي الراهن ؟
@@ مرإبط  :لسصت مؤويدا لفكرة العودة
إا ¤ال- - -دراسص- - -ة ف- - -ق- - -ط ،وإا‰ا ك- - -نت م - -ن
اŸط -ال -ب Úب -ه -ا ،ن -ت -اب -ع م -ا ق-امت ب-ه دول
أاخرى ،من خÓل فتح اŸدارسس واŸسصاجد
’سص Ó-م -ي -ة
ب- -ال- -نسص -ب -ة ل -ل -دول ال -ع -رب -ي -ة وا إ
وال- -ع- -ودة إا ¤ال- -نشص- -اط ،ل- -ك- -ن ب- -ت- -ط- -ب -ي -ق
الÈوتوكو’ت الصصحية بحذافÒها ،مع أانني
أات -أاسص -ف ل -لÎاج -ع ال -ك -ب ‘ Òت -ط-ب-ي-ق ه-ذه
ا’لتزامات ‘ ظل غياب ا÷انب الردعي،
وع -دم ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -ان -ون وال -غ -رام -ة ع-ل-ى
اıالف.Ú
@ إلشصعب  :يقول إلبعضس إن تطبيق
ما يسصمى بـ» مناعة إلقطيع « قد تكون
ل-ه ن-ت-ائ-ج إي-ج-اب-ي-ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
إلوباء إلقاتل ،هل توإفق هذه إلفكرة
؟
@@ مرإبط  :أانا ضصد « مناعة القطيع «
ال-ت-ي ي-ع-ت-ق-د ال-ب-عضس أان-ه-ا ط-ريقة Ùاربة
انتشصار الوباء ،وأانا أاعت Èأان هذا منطق
اŸت- -خ -اذل ،Úوه -و»غ Òمسص -ؤوول» ،ك -م -ا أان
اŸصص -ط -ل -ح يسص -ت-ع-م-ل لـ «ا◊ي-وان-ات» ال-ت-ي
يفضصل اŸربي أان يضصحي بعدد منها حتى
Óنسصان ،كما
يحافظ على ما تبقى وليسس ل إ
أانني أاندد باسصتعمال هذا اŸصصطلح.
@ إلشصعب  :من ب ÚإŸطمئنات إلتي
’شصخاصس يتهاونون ‘ تطبيق
جعلت إ أ
’ج-رإءإت إلصص-ح-ي-ة ل-ت-ف-ادي ع-دوى
إ إ
’صص- - -اب- - -ة ب - -فÒوسس ك - -وف - -ي - -د –،19
إ إ
إلÎوي- -ج ل- -ل- -ق- -اح إŸضص- -اد ل -ل -فÒوسس،
’وإئل
ووجود إ÷زإئر ضصمن إلدول إ أ

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلتحرير02٣ 46 91 8٧ :
إلفاكسس02٣ 46 91 ٧9 :
’دإرة وإلمالية
إ إ

وذكرت الوزارة أانه منذ ظهور وباء كورونا
(كوفيد )19-م-ط-ل-ع السص-ن-ة ا÷اري-ة اع-ت-م-دت
السصلطات العمومية مقاربة اسصتباقية جنّدت
فيها كل الوسصائل البشصرية واŸادية الضصرورية
’حتواء الوباء ومكافحة انتشصاره با’عتماد
الصص -ارم ع -ل -ى ت -داب ÒاحÎازي -ة ،اسص -ت -ك-م-لت
بـ»مسص- -ت- -وى ع -ال م -ن وع -ي اŸواط -ن Úوك -ذا
درج-ة ال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ه-ام-ة ل-ل-م-جتمع اŸد ÊعÈ
جميع و’يات الوطن».
وأاضصافت أان هذه التداب ÒاŸتخذة سصمحت
م -ن -ذ أاشص -ه -ر ب -ت -ح -ق-ي-ق «اسص-ت-ق-رار م-ل-ح-وظ»
ل -ل -وضص -ع -ي -ة الصص-ح-ي-ة وت-ف-ادي سص-ي-ن-اري-وه-ات
معقدة كما هو ا◊ال ‘ عديد دول العا ،⁄إا’
أان- -ه- -ا “ ⁄ن- -ع م- -ن تسص- -ج- -ي- -ل ضص -ح -اي -ا م -ن
اŸواطن Úوﬂتلف اأ’سصÓك اŸهنية ’سصيما
منتسصبي السصلك الطبي.

إلÈوفيسصور Ãسصتشصفى بئر طرإرية ،سصيد إدريسس:

يومية وطنية إخبارية تصصدر عن إŸؤوسصسصة إلعمومية
إ’قتصصادية(شصركة ذإت أإسصهم)
رأإسس مالها إ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع إلشصهدإء إلجزإئر

إلتحرير

العدد
18382

02

إلهاتف02٣ 4691 80 :
إلفاكسس02٣ 4691 ٧٧ :

(021) 60.70.40

إل- -ت- -ي سص- -ت -ق -ت -ن -ي -ه ،ه -ل ” ب -ال -ف -ع -ل
إلتوصصل إ ¤إنتاج هذإ إللقاح ؟
@@ مرإبط  :هناك ضصغوطات كبÒة
تتعلق Ãلف اللقاح ،نحن ‘ ا÷زائر نعالج
إاسص- -ق- -اط- -ات ال- -وضص- -ع ال- -وب- -ائ -ي ،م -ا ت -زال
تسصاؤو’ت تطرح حول الفÒوسس إان كان نتاج
ﬂابر التي هي ‘ الواقع قد تكون قد
’غراضس علمية ’ غ ،Òلكن
عدلته جينيا أ
اللقاح غ Òموجود ‘ الوقت ا◊ا‹ ،ما
’بحاث متواصصلة وما يزال البحث
تزال ا أ
ع -ن ك -ي -ف -ي -ة ا◊صص -ول ع -ل -ى سص-وق ع-اŸي-ة
’نه يدر أارباحا طائلة على مدى
لتسصويقه أ
سصنوات ،و‡كن أان يغطي صصناعات أاخرى
’سصلحة ،لذلك فالرهان كبÒ
مثل صصناعة ا أ
بالنسصبة للدول التي باشصرت إانتاج اللقاح.

بعدما Œاوز عددها 200
إصصابة يوميا

وزارة الصصحة تدعو
لدعم ا÷هود للحّد
من انتشصار الوباء

جّ- - -ددت وزارة الصص- - -ح- - -ة والسص- - -ك- - -ان
وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ،دعوتها للمواطنÚ
من أاجل دعم ا÷هود اŸبذولة للحد من
انتشصار فÒوسس كورونا اŸسصتجد (كوفيد-
 ‘ )19ا÷زائ- - - -ر م - - -ن خ Ó- - -ل ا’حÎام
Óجراءات ا’حÎازية ،حسصبما
الصصارم ل إ
أافاد به ،أامسس السصبت ،بيان للوزارة.
ودعت وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح
اŸسص - -تشص - -ف- -ي- -ات «م- -رة أاخ- -رى ج- -م- -ي- -ع
اŸواط- -ن Úإا ¤دع- -م ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة
للحد من انتشصار هذا الوباء ‘ بÓدنا من
Óج - -راءات
خÓ- - -ل ا’حÎام الصص- - -ارم ل - - -إ
ال-وق-ائ-ي-ة وه-ي ن-ظ-اف-ة ال-ي-دي-ن وال-ت-باعد
’جباري ‘
ا’جتماعي وارتداء القناع ا إ
أاي مكان و–ت أاي ظرف من الظروف».
وأاوضصحت الوزارة أان «الوضصع الوبائي
العاŸي ا◊ا‹ لوباء كوفيد 19-والزيادة
النسصبية للحا’ت ‘ بÓدنا يسصتدعي من
ج- -م- -ي- -ع اŸواط -ن ÚاحÎام ال -ت -وصص -ي -ات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -داب Òال -وق-ائ-ي-ة ح-ت-ى ’
تعرضس صصحتهم للخطر وصصحة عائÓتهم
واÛتمع».
’و ¤منذ
وقد Œاوز ا÷معة وللمرة ا أ
أاشصهر عدد ا◊ا’ت ا÷ديدة  200حالة
وهو»ارتفاع نسصبي» ‘ عدد ا◊ا’ت حيث
سص -ج -لت  221إاصص -اب -ة ج -دي-دة ب-فÒوسس
كورونا.

إلرئيسس إŸدير إلعام
مسصؤوول إلنشصر

مصصطفى هميسصي
رئيسس إلتحرير

مرزاق صصيادي

الوضصع باŸسصتشصفى مسصتقر وا◊ذر مطلوب

أإك- - -د رئ- - -يسس مصص- - -ل- - -ح- - -ة إ÷رإح - -ة
ب- -ال- -ن- -ي- -اب- -ة إلÈوف -يسص -ور نسص -ي -م سص -ي -د
إدريسس ،أإنه  ⁄تعÎضصهم مشصاكل على
مسص-ت-وى مسص-تشص-ف-ى ب-ئر طرإرية خاصصة
مصصلحة كوفيد– ،19بحكم أإن إŸسصتشصفى
يوفر كل إلوسصائل ،حيث يوجد طبيبان
’جهزة وإلوسصائل
مسصؤوو’ن عن توف Òإ أ
يوميا ،مشصÒإ إ ¤أإن إلوضصعية إلوبائية
ب-اŸسص-تشص-ف-ى مسص-ت-ق-رة ع-ل-ى ع-كسس شصهر
جويلية حيث كانت مرتفعة وإسصتقبلت
إŸصصلحة  28مريضصا.
سصهام بوعموشصة
أاوضصح الÈوفيسصور لـ «الشصعب» فيما يتعلق
بالتكفل Ãرضصى كورونا أانه توجد مصصلحتان
عملتا خÓل جائحة كورونا وهما مصصلحتا
ا÷راح- -ة ال- -ع- -ام -ة وال -طب ال -داخ -ل -ي ،ه -ذه
اأ’خÒة ك- -انت ت- -نشص- -ط أاك Ìم- -ن اŸصص -ل -ح -ة
اأ’و ،¤حيث فتحت وحدة كوفيد 19-مرتÚ
اأ’و 1٤ ‘ ¤مارسس اŸنصصرم Ÿدة شصهرين،
مشصÒا إا ¤أانه منذ اأ’حد اŸاضصي ” شصفاء
آاخر مريضص ،Úكما أان ا’سصتشصارات الطبية
انخفضصت.
و‘ رده عن سصؤوال حول إامكانية حدوث

م -وج -ة ث -ان -ي-ة م-ن ك-وف-ي-د ،19-ق - -ال رئ - -يسس
مصصلحة ا÷راحة إانه بالنظر للوضصعية الوبائية
‘ اÿارج نحن لسصنا ‘ منأاى ،و’ ندري كيف
سص -ت -ت -ط -ور ال -وضص -ع -ي -ة ‘ ح-ال-ة ف-ت-ح ا◊دود
واŸط- - - -ارات واŸدارسس وي- - - -ب- - - -ق - - -ى ا◊ذر
والوقاية ،مشصÒا إا ¤أانه ‘ اŸوجة اأ’و¤
ك-انت ه-ن-اك ح-ال-ة م-ن ال-ه-ل-ع وسص-ط ال-ط-اق-م
الطبي لكن حاليا ا’أطباء مرتاحون وتأاقلموا
مع هذا الفÒوسس.
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-رضص-ى ال-ذي-ن ت-ت-طلب حالتهم
إاجراء عملية جراحية ،أاكد الÈوفيسصور أان
عددهم Ãسصتشصفى بئر طرارية قدر بحوا‹
أال -ف م -ريضس ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -ك -ف -ل ب -ه-م بسص-بب
ج- -ائ- -ح- -ة ك- -ورون- -ا ،مضص- -ي- -ف -ا أان اŸصص -ل -ح -ة
سصتسصتعيد نشصاطها ’سصتدراك التأاخر وﬁاولة
إاجراء أاك Èعدد من العمليات ا÷راحية.
‘ اŸقابل ،تأاسصف عن ما يحدث ‘ بعضس
اŸسصتشصفيات ،حيث أاصصبح العÓج بالوسصاطة
ما جعل اŸواطن البسصيط يحرم من التكفل
ا÷ي -د ب -ه ،إاضص -اف -ة إا ¤ن-قصس اŸسص-تشص-ف-ي-ات
الكÈى ،قائ »:Óالطب للجميع وليسس لفئة دون
أاخرى ،يجب تغي ÒاŸمارسصات والسصلوكيات
اÿاطئة» ،داعيا إ’عادة النظر ‘ اŸنظومة
الصصحية التي Œاوزها الزمن و’بد أان تتأاقلم
مع ما يحدث ‘ اÛتمع.

مبادرة لفائدة إŸصصابات إلسصرطانية

خدمات ‘ العÓجات التجميلية طيلة الشصهر الوردي
ي- - -ن - -ظ - -م ن - -ادي إ÷زإئ - -ر إÙروسص - -ة
«’ينز» إبتدإء من يوم  18شصهر أإكتوبر
إل-وردي وط-ي-ل-ة إلشص-ه-ر م-ب-ادرة ل-ف-ائ-دة
إŸصص-اب-ات ب-السص-رط-ان ،ح-يث ي-قّ-دم ل-ه-ن
خ -دم -ات م -ت -ع -ددة ‘ ›ال إل -عÓ-ج-ات
إل-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة وإل-ع-ناية إ÷سصدية وذلك
قصص -د –سص Úن -وع -ي-ة إ◊ي-اة إل-ي-وم-ي-ة
للمريضصات.
سصهام .ب
أاوضصحت رئيسصة نادي ا÷زائر اÙروسصة
«’ي -ن -ز» ر Ëن -اي-ل-ي ،أان ه-ذه اŸب-ادرة ت-ن-ظ-م
مرت ‘ Úاأ’سصبوع طيلة الفÎة الصصباحية من
السص-اع-ة ال-ت-اسص-ع-ة إا ¤م-ن-تصص-ف ال-ن-هار ،حيث
Áكن للمصصابات بالسصرطان اختيار  3خدمات
من ب Úاÿدمات العامة التي يوفرها اŸركز،
مشصÒة ‘ تصصريح لـ «الشصعب» أان هذه اŸبادرة
–مل شصعار «حتى مع السصرطان أاحب نفسصي
وي -ح -ب -ن -ي اآ’خ -رون» ،أ’ن م -ن ح-ق اŸريضص-ة
الشصعور بنفسصها جيدة ،واثقة وجميلة وبكرامة
و‘ راحة أاثناء مرضصها.

وأاضص -افت أان -ه Áك -ن ل-ل-عÓ-ج-ات اŸق-دم-ة
Ÿرضصى السصرطان ،خاصصة العÓج الكيميائي
واإ’شص -ع -اع-ي اإ’ضص-رار ب-ا÷ل-د ،وقصص-د Œنب
ه -ذه اآ’ث -ار ا÷ان -ب -ي-ة وا◊د م-ن-ه-ا ف-إان-ه م-ن
اŸهم ا’هتمام بالرعاية الذاتية.
وغ- -ال- -ب- -ا م- -ا ي- -ك- -ون م- -رضص- -ى السص- -رط -ان
اÿاضص-ع Úل-ل-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائي ضصعفاء بسصبب
اŸرضس والعÓج الثقيل والشصرسس.
وأابرزت أان هؤو’ء النسصاء الشصجاعات جدا
يسص -ت-ح-ق-ن ال-ت-غ-لب ع-ل-ى اŸرضس ب-ك-ل ك-رام-ة
وثقة ،وÃا أان ا÷مال ›د فإانه يسصاعد على
العيشس بشصكل أافضصل.
من جهتها ،تؤوكد راوية الطلحي منسصقة
هذه العملية أاّنه أامام ا’نزعاج واأ’ ⁄اليومي
ال -ذي يضص -اف إا ¤ا’آث -ار اأ’خ -رى اŸرت -ب -ط-ة
باŸرضس ،يسصتوجب علينا ا’هتمام بالبشصرة
وا÷ل -د اŸن -ه -ك ÚواŸتضص -رري -ن م-ن ال-عÓ-ج
اŸضصاد ’نتشصار وتطور السصرطان».
وقد أاثبتت دراسصة «أاوكسصودا» التي شصملت
 1166شص- -خصس مصص- -اب ب- -السص- -رط -ان اآ’ث -ار
اإ’يجابية لعÓجات التجميل والعناية با÷سصم
على نوعية حياة اŸريضصات.

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

^ مÓحظة:
إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أإوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصصحابها نشصرت أإو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شصهار
إŸؤوسصسصة إلوطنية للنشصر وإ إ
 1شصارع باسصتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات إلتالية:إلوسصط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شصركة إلطباعة  S.I.Oإلشصرق :شصركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أأ’حد  18أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  01ربيع أأ’ول  1442هـ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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الرئيسس تبون يÎأاسس
اليوم اجتماعا Ûلسس الوزراء
يÎأسض عبد أÛيد تبون ،رئيسض
أ÷مهورية ألقائد أأ’على للقوأت
أŸسص-ل-ح-ة ،وزي-ر أل-دف-اع أل-وطني،
أليوم ،أ’جتماع ألدوري Ûلسض
أل-وزرأء ب-ت-ق-ن-ي-ة ألتوأصصل أŸرئي،
حسصب ب- -ي- -ان صص- -ادر ع- -ن رئ -اسص -ة
أ÷مهورية.
ي - -تضص- -م- -ن ج- -دول أع- -م- -ال ه- -ذأ
أ’ج -ت-م-اع -حسصب أل-ب-ي-ان -ب-حث
ودرأسص -ة ع -دد م -ن أŸل -ف -ات ذأت

ا’لتحام والتحول

ألصص-ل-ة ب-ت-ن-م-ية ألزرأعة ألصصناعية
ب -اأ’رأضص-ي ألصص-ح-رأوي-ة وألÈأم-ج
أŸت - -ع - -ل- -ق- -ة Ãخ- -ت- -ل- -ف ألtشص- -عب
أل- - -ف Ó- -ح - -ي - -ة ذأت أأ’ول - -وي - -ة ‘
أŸن -اط -ق ألصص -ح -رأوي -ة وأل -ع -ق -ار
ألصص -ن -اع -ي وآأف -اق ب -عث وت -ط-وي-ر
قطاع ألشصؤوون ألدينية وأأ’وقاف،
إأ ¤جانب عروضض حول أسصتÒأد
ألسصيارأت أأ’قل من ثÓث سصنوأت
و–سص Úتدفق أ’نÎنت.

جراد يرافع لـ «دسصتور بيان أاول نوفم»È

يشصيد بوعي ودور الشصباب
‘ تكوين اÛتمع اŸدÊ

وأشص -اد أل -وزي -ر أأ’ول ،بـ»وع -ي ألشص -ب -اب أل-ذي
سص -اه -م ‘ ت -ك-وي-ن أÛت-م-ع أŸد ،»Êمشص-ددأ
ع- -ل- -ى ضص- -رورة ج -ع -ل أÛت -م -ع أŸد« Êق -وة
إأيجابية تسصاهم ‘ بناء أ÷زأئر ببعد وطني
متكامل» .كما أبرز ‘ هذأ ألسصياق ،أهمية
«أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -تشص-ارك-ي-ة أل-ت-ي –Îم رأي
أŸوأط- -ن» .م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،أك -د ج -رأد أن
«أل-ع-دو أأ’ول ل-ل-م-ج-ت-م-ع أ÷زأئ-ري أل-ي-وم ه-ي
أل- -بÒوق- -رأط -ي -ة» ،مشصÒأ أ ¤أن «أل -ك -ث Òم -ن
ألقرأرأت ألتي تتخذ على أŸسصتوى ألوطني
وتصصب ‘ صص -ال -ح أŸوأط -ن ’ ت -ط -ب -ق ﬁل -ي-ا
بسص- -بب أل- -بÒوق- -رأط- -ي- -ة» .ك- -م -ا أق -ر ب -وج -ود
«ت-رأك-م-ات  20سص -ن -ة أأ’خÒة» وأل -ت-ي سص-اده-ا
«ألعبث وألفسصاد» وكذأ «عدم أحÎأم كرأمة
أŸوأط -ن» .وب -خصص-وصض أ’نشص-غ-ا’ت أÿاصص-ة
بتوزيع ألسصكنات Ãختلف صصيغها ،صصرح ألوزير

أل -ب Ó-د» .ووع -د ألسص -ي -د ج -رأد ب -ت-ل-ب-ي-ة «ك-اف-ة
أ’حتياجات ألتنموية» Ÿناطق ألظل با÷لفة،
م -ن خ Ó-ل ت -وف Òأل -ن -ق -ل وأل -ك -ه -رب -اء وأل-غ-از
وأÿدمات ألصصحية للسصكان.
وب- -ع- -دم- -ا ذك- -ر ألسص- -ي- -د ج- -رأد بـ»ت- -رأك- -م -ات
أŸاضص -ي» ،دع -ا م -وأط -ن -ي ه -ذه أŸن-اط-ق أ¤
ضص -رورة «أل -ن -ظ -ر أ ¤أŸسص -ت -ق -ب -ل» .ك-م-ا حث
أŸوأط-ن Úبصص-ف-ة ع-ام-ة ع-ل-ى «ع-دم أ’ك-ت-ف-اء
بتقد Ëطلبات ،بل أ’لتزأم أيضصا بأادأء وأجبهم
وخدمة بÓدهم».

برتوكول صصحي دقيق باŸدارسس

أأ’ول بأانه «سصيبعث ÷نة –قيق حول ألسصكنات
ألتي وزعت دون وجه حق».
وق -ال ،إأن -ه ب -ال -رغ -م م -ن «ﬁاو’ت أل -ت -وزي -ع
ألعادل للÈأمج ألسصكنية ،إأ’ أن توزيع ألسصكنات
‘ بعضض أأ’حيان  ⁄يكن شصفافا و’ تزأل بعضض
ألسصلوكات غ Òمقبولة» ‘ هذه ألعملية ،لذلك
ك -م -ا ق -ال« -سص-أاط-لب ف-ور ع-ودت-ي ل-ل-ج-زأئ-رألعاصصمة بعث ÷نة –قيق حول ألسصكنات ألتي
وزعت دون وجه حق ،ونرجع بعدها لتوزيع
ألسصكنات على ألعائÓت ألتي تسصتحقها».
وكشصف جرأد ‘ ختام هذأ أللقاء ،أن أ◊كومة
ت-ع-م-ل ب-ق-ي-ادة رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ألسص-ي-د ع-بد
أÛي -د ت -ب -ون «ل-ي Ó-ون-ه-ارأ م-ن أج-ل ت-ط-وي-ر
وأزدهار ألبÓد».

الرئيسس «يو‹ أاهمية قصصوى»
لتنمية مناطق الظل

أك -د أل -وزي -ر أأ’ول ع -ب -د أل-ع-زي-ز ج-رأد ،أمسض
ألسصبت ،با÷لفة ،أن ألدولة «لديها نية صصادقة
وإأرأدة ‘ ألتغي .»Òوقال ألسصيد جرأد ،خÓل
أسص -ت -م -اع -ه ’نشص-غ-ا’ت سص-ك-ان م-ن-اط-ق أل-ظ-ل
ببلدية سصيدي بايزيد ‘ ،إأطار زيارة عمل يقوم
بها لو’ية أ÷لفة ،إأن «ألدولة بقيادة رئيسض
أ÷م-ه-وري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د أÛي-د ت-ب-ون ل-دي-ه-ا
ألنية ألصصادقة وأإ’رأدة ‘ ألتغي ،»Òمؤوكدأ أن
رئيسض أ÷مهورية «يو‹ أهمية قصصوى لتنمية
م -ن -اط -ق أل -ظ -ل ،أ’ن -ه ي -ع -رف ج -ي-دأ أ÷زأئ-ر
ألعميقة وهذه أŸناطق ووضصعية سصكانها ،نظرأ
Ÿسص -اره أŸه-ن-ي ب-ال-ع-دي-د م-ن و’ي-ات ودوأئ-ر

ولدى نزوله ضصيفا على إأذأعة أ÷لفة  ،أكد
جرأد أن أŸظاهرأت ألتي قام بها أ÷زأئريون
بباريسض ‘  17أكتوبر  1961وقابلتها ألشصرطة
ألفرنسصية Ãجازر وأبادة «سصتبقى وصصمة عار
‘ تاريخ أ’سصتعمار ألفرنسصي» .ولدى تطرقه
ل- -ل- -دخ- -ول أŸدرسص- -ي أل -ق -ادم ،ق -ال ج -رأد إأن
«أ◊ك -وم-ة ق-امت م-ن-ذ ب-دأي-ة ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا
ب -ع -م -ل ج -ب -ار وت -وصص -لت ل -ن -ت -ائ -ج إأي -ج -اب -ي -ة»
و»سصتعتمد برتوكو’ صصحيا دقيقا باŸؤوسصسصات
ألÎب-وي-ة ◊م-اي-ة تÓ-م-ي-ذ أأ’ط-وأر أل-ت-ع-ل-ي-م-ية
أل- -ثÓ- -ث- -ة» ،دأع- -ي- -ا أأ’ول -ي -اء إأ« ¤أخ -ذ ك -اف -ة
أ’ح-ت-ي-اط-ات» وم-وأصص-ل-ة «تضص-ام-ن أŸوأطنÚ
◊ماية أبنائنا».

ألسص -بت ،ع -ل -ى ت -دشص Úسص -وق ج -ه-وي ل-ل-خضص-ر
وألفوأكه Ãدينة ع Úوسصارة ( 100كلم شصمال
ع -اصص -م -ة و’ي -ة أ÷ل-ف-ة) وذلك ‘ إأط-ار خ-ل-ق
فضصاءأت Œارية كÈى.
وأشصرف على تدشص Úوحدة صصناعية خاصصة
ل-ت-ح-وي-ل أل-ورق ألصص-ح-ي ب-اŸن-ط-قة ألصصناعية
لع Úوسصارة .وأعلن ألوزير أأ’ول ،أنه سصيتم
ق-ري-ب-ا أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ت-علق
بتنظيم أŸناطق ألصصناعية.
وأشص -رف ع -ل -ى م -رأسص-م وضص-ع ح-ج-ر أأ’سص-اسض
Ÿشص- -روع إأ‚از م -رك -ز Ÿك -اف -ح -ة ألسص -رط -ان
بو’ية أ÷لفة بطاقة أسصتيعاب  120سصرير.
وباŸناسصبة ،وقف ألوزير أأ’ول على مشصاريع
جوأرية Ãناطق ألظل ببلدية سصيدي بايزيد
( 65كلم شصرق ألو’ية) .على صصعيد آأخر ،أمر
ج- -رأد ،أمسض ألسص- -بت ،ألسص- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة
بإاطÓق أسصم أŸرحوم أÛاهد ألعقيد أحمد
بن شصريف على مسصتشصفى بلدية ألبÒين (60
سصريرأ) أŸنتهية أشصغاله.

الشصعب ا÷زائري سصيسصطر
«ملحمة عظيمة ‘ سصبيل الوطن»

تخصصيصس  300وحدة سصكنية
إاضصافية للجلفة

كشصف ألوزير أأ’ول ،عبد ألعزيز جرأد ،بو’ية
أ÷لفة ،عن قرأر رئيسض أ÷مهورية ،ألسصيد
عبد أÛيد تبون ،بتخصصيصض حصصة سصكنية
أجتماعية إأضصافية لهذه ألو’ية ألسصهبية تقدر
بـ 00وحدة .و‘ ختام زيارة ألعمل ألتي قام بها
ألسصيد جرأد لو’ية أ÷لفة ،كشصف ‘ لقائه
Ãمثلي أÛتمع أŸد Êعن قرأرأت مهمة
ل -رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ب -عث ب -ه-ا لسص-ك-ان و’ي-ة
أ÷لفة ،منها تخصصيصض حصصة سصكنية إأضصافية
ت -ق -در بـ 300وح -دة ذأت ط -اب -ع إأج -ت -م -اع -ي
إأيجاري ،ومنح هذه ألو’ية  700إأعانة ‘ إأطار
تعزيز ألبناء ألريفي.

...ويدشصن مشصاريع عديدة

أشصرف ألوزير أأ’ول عبد ألعزيز جرأد ،أمسض

أك -د رئ -يسس أرك -ان أ÷يشس أل -وط -ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،أل-ف-ري-ق ألسش-ع-ي-د
شش -ن -ڤ -ري -ح -ة ،أمسس ،ب -ال -ب -ل -ي -دة ،أن ألشش -عب أ÷زأئ-ري سش-يسش-ط-ر
Ãن -اسش-ب-ة أ’سش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور« ،م-ل-ح-م-ة
ع-ظ-ي-م-ة ‘ سش-ب-ي-ل أل-وط-ن ،سش-ي-حفظها ألتاريخ وتصشونها ألذأكرة
لمة» ،حسشب ما أفاد به بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
أ÷ماعية ل أ
قال ألفريق شصنڤريحة ‘ كلمة له مشص-روع ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور ،م-ل-ح-مة
Ãناسصبة لقاء توجيهي مع إأطارأت ع - -ظ - -ي - -م - -ة ‘ سص - -ب- -ي- -ل أل- -وط- -ن،
ومسص -ت-خ-دم-ي أل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة سص -ي -ح -ف -ظ -ه -ا أل -ت -اري -خ وتصص -ون-ه-ا
Óم-ة ق-اط-بة،
أأ’و ¤ب -ال -ب -ل -ي -دة ،ب -ثت إأ ¤ج-م-ي-ع أل-ذأك-رة أ÷م-اع-ي-ة ل -أ
وح-دأت أل-ن-اح-ي-ة« :إأن-ن-ا ع-ل-ى يق Úوسص-ت-ك-ون ه-ذه أŸل-ح-م-ة ل-بنة قوية
ت- - -ام أن ه- - -ذأ ألشص- - -عب أأ’صص- - -ي- - -ل أخرى ،يعلي بها شصعبنا أأ’بي شصأانه
سص-يسص-ط-ر Ãن-اسص-ب-ة أ’سص-تفتاء على ب Úأ’أ· وألشص - -ع - -وب ،م- -ن خÓ- -ل
مشصاركته ألقوية ‘ هذأ أ’سصتفتاء
ألهام بل وأ◊اسصم».
وأسص- -ت- -ط -رد رئ -يسض أرك -ان أ÷يشض
ألوطني ألشصعبي قائ« :Óكما أود أن
أشص Òإأ ¤أن شص - - - -ب - - - -اب أ÷زأئ- - - -ر
مسصؤوو‹ ألدولة وأنها لن تتوأنى عن أللجوء سص -ي -ك-ون-ون ع-ل-ى م-وع-د م-ع أل-ق-در
إأ ¤أل-ع-دأل-ة ك-ل-م-ا أق-تضص-ى أأ’م-ر وتسص-ل-يط ل-يصص-ن-ع-وأ ت-اري-خ بÓ-ده-م ب-أانفسصهم
ويرسصموأ معا ⁄أ÷زأئر أ÷ديدة،
أقصصى ألعقوبات على أصصحابها».
وأمام أنز’قات «ألصصحافة ألصصفرأء» ،ذكر ت-ب-ع-ا إ’رأدت-ه-م وط-م-وح-ات-ه-م ،ك-م-ا
ألوزير Ãحتوى أŸادة أأ’و ¤من أŸرسصوم ف -ع -ل ع -ظ -م -اء ن-وف-م Èأÿال-دون،
ألتنفيذي رقم  216-11ألصصادر ‘  12يونيو أل- -ذي- -ن م- -ن- -ح- -وأ أ÷زأئ- -ر كÈي -اء
 2011أÙدد Ÿهامه ألرسصمية ألتي تنصض :و›دأ خالدأ ’ يزول ،ويكونون إأ¤
«‘ إأط -ار ألسص -ي -اسص -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة جانب إأخوأنهم ‘ أ÷يشض ألوطني
وﬂط-ط ع-م-ل-ه-ا أŸصص-ادق ع-ل-ي-ه-ما طبقا ألشصعبي ،متحدين ومتآازرين ،يقفون
أ’ح -ك -ام أل-دسص-ت-ورÁ ،ارسض وزي-ر أ’تصص-ال
صصÓ- -ح- -ي- -ات- -ه ع- -ل- -ى ›م- -ل أل -نشص -اط -ات سص -دأ م -ن -ي -ع -ا ‘ وج -ه أŸت -آام-ري-ن
أŸرت -ب -ط -ة بÎق -ي -ة ودع -م أل -دÁق -رأط-ي-ة ألذين لن يفلحوأ أبدأ ‘ تدنيسض
وح -ري -ة أل -ت -ع -ب Òوك-ذأ ت-ط-وي-ر أ’تصص-ال» .ه - -ذه أأ’رضض أŸسص - -ق - -ي - -ة ب- -دم- -اء
وي- -ت- -ع- -ل- -ق أأ’م- -ر ‘ ه -ذه أ◊ال ،يضص -ي -ف ألشصهدأء أأ’›اد».
أل -وزي -ر« ،ب -ان-ت-ه-اك-ات ح-ري-ة أل-ت-ع-ب Òأل-ت-ي وأضص - -اف أل - -ب - -ي - -ان ،أن أل - -ف - -ري- -ق
تشص-م-ل أ’حÎأم ألصص-ارم وأŸط-ل-ق ل-ل-ح-ي-اة شص -ن -ڤ -ري-ح-ة ت-رأسض ع-ل-ى إأث-ر ذلك،
أÿاصص- - - -ة وأ◊ق ‘ ألصص- - - -ورة وسص- - - -ري - - -ة أج- -ت- -م- -اع ع- -م- -ل حضص- -ره ك- -ل م -ن
أŸرأسص -ل -ة ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل-ق أأ’م-ر بشص-رف أŸدي- - -ري - -ن أ÷ه - -وي Úومسص - -ؤوو‹
وكرأمة أŸوأطن.»Ú
أŸصصالح أأ’منية وقادة ألقطاعات
وأسص -ت-ط-رد د.ب-ل-ح-ي-م-ر« ،بصص-ف-ت-ي أل-ن-اط-ق
أل -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة ،ت-اب-ع خÓ-ل-ه ع-رضص-ا
أل- -رسص- -م- -ي ب- -اسص- -م أ◊ك -وم -ة ف -إا Êم -ل -زم
بالتضصامن أ◊كومي وهو ما يخولني أللجوء شصام Óقدمه قائد ألناحية ،حول
إأ ¤أ- -Ÿادت  144 Ú-و ،»146م -وضص-ح-ا ،م-ن أل - - -وضص - - -ع أل - - -ع - - -ام ‘ إأق - - -ل - - -ي - - -م
ج -ه -ة أخ -رى ،أن «أل -ل -ج -وء أŸسص -ت -م -ر إأ ¤أ’ختصصاصض».
أŸع -ي -ار أل -ق -ان-و Êن-اب-ع م-ن ق-ن-اع-ت-ن-ا ب-أان أنتقل رئيسض أركان أ÷يشض ألوطني
إأه-م-ال ألسص-ن-د أل-ق-ان-و Êوأن-ت-هاك ألقاعدة ألشص-ع-ب-ي إأ ¤أŸدرسص-ة أل-ت-ط-ب-ي-ق-ية
أل -ق -ان -ون -ي -ة أو ح-ت-ى ع-دم ت-ن-ف-ي-ذ ق-رأرأت لسصÓح أ’سصتطÓع بالشصلف ،حيث
ألعدألة Ãا فيه  -رÃا بشصكل أك - Èمن قام بتدشصينها رسصميا ،ليقوم على
طرف مهنتنا ،أŸطالبة بأان تكون قدوة -إأثر ذلك بعقد لقاء مع أإ’طارأت
تتعارضض كلها مع دولة ألقانون ألتي نتطلع وأŸسص -ت -خ -دم Úح -ث -ه-م ف-ي-ه ع-ل-ى
لبنائها».
«ضصرورة تكثيف ألعمل بكل جدية

«العنـ ـف التعبÒي» Ãواقـ ـ ـع التواصصل يهّدد النسصيـ ـج ا’جتم ـ ـاعي

أك- -د وزي- -ر أ’تصص- -ال ،أل -ن -اط -ق أل -رسص -م -ي
ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ألÈف-يسص-ور ع-م-ار ب-ل-ح-يمر ،أن
«أل-ع-ن-ف أل-ت-ع-بÒي» ع Èشص-ب-ك-ات أل-توأصصل
أ’ج -ت -م -اع -ي «م -رف -وضض» ،ك -ون -ه «ي -ه-دد»
أل-نسص-ي-ج أ’ج-ت-م-اع-ي أل-وط-ني ،موضصحا أن
دأئرته ألوزأرية «لن تتوأنى عن أللجوء إأ¤
ألعدألة كلما أقتضصى أأ’مر ذلك».
‘ حديث خصض به وكالة أأ’نباء أ÷زأئرية،
أشصار ألوزير إأ ¤ألدور أŸؤوكد لتكنولوجيات
أ’تصصال أ÷ديدة ‘ تنامي هذه ألظاهرة،
مشصددأ على أن «ألعنف ألتعبÒي» أŸنتشصر
ع Èشصبكات أ’تصصال أ’جتماعي مرفوضض
“اما ويهدد ألنسصيج أ’جتماعي من خÓل
إأضص- -ف- -اء ط- -اب- -ع أل -ع -ادي -ة وأل -ق -ب -ول ع -ل -ى
‡ارسصات أنعدأم أ◊سض أŸد Êوألفظاظة
وألعنف‡ ،ا يؤودي إأ ¤ما يسصميه ألبعضض بـ
«دم - -ق - -رط - -ة أإ’سص - -اءة» وأل - -ب- -عضض أأ’خ- -ر
بـ«ألشص -غ -ف أل-ت-ع-يسض»» .ول-دى ت-ط-رق-ه أ¤
صصدى وتأاث Òأأ’خبار ألزأئفة على شصبكات
أل- -ت- -وأصص- -ل أ’ج- -ت -م -اع -ي و‘ ألصص -ح -اف -ة
أ’ل -كÎون -ي -ة ،ذك -ر أل -وزي-ر ب-ن-ت-ائ-ج درأسص-ة
أسصتقصصائية من إأ‚از مكتب «إأعمار» ‘
أفريل  ،2019وألتي كشصفت بأان أ÷زأئريÚ
ينقسصمون أمام وسصائل أإ’عÓم يوميا إأ18 ¤
م- -ل- -ي -ون مشص -اه -د 17 ،م-ل-ي-ون مسص-ت-ع-مل
أ’نÎ-ن-ت 15,5 ،م-ل-ي-ون م-تصص-فح شصبكات
ألتوأصصل أ’جتماعي 3 ،مÓي Úمسصتمع و
 2,6مليون قارئ.
وفيما أعرب بلحيمر عن رفضصه «إ’ضصفاء
طابع ألعادية وألتÈير على ألعنف ،أّيا كان
شصكله ‘ ألنقاشض ألعام وأيا كانت ›رياته

وكل ما يخصض أأ’حكام أ÷زأئية وألتعاون
أل -قضص -ائ -ي وأأ’ح-ك-ام أل-ع-ق-اب-ي-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة،
يوضصح ألوزير ألذي ذكر باŸادة ألتي تنصض
على «أ◊كم با◊بسض من سصنت Úإأ ¤خمسض
سصنوأت وبغرأمة مالية من  200.000إأ¤
 500.000دج كل من أنتج أو صصنع أو باع أو
عرضض للبيع أو للتدأول منتجات أو بضصائع
أو م -ط -ب -وع -ات أو تسص -ج-يÓ-ت أو أفÓ-م أو
ÓعÓم
أشصرطة أو أسصطوأنات أو برأمج ل إ
أآ’‹ أو أي وسصيلة أخرى –مل أي شصكل
من أشصكال ألتعب Òألتي من شصأانها أن تؤودي
إأ ¤أرتكاب أ÷رأئم أŸنصصوصض عليها ‘
هذأ ألقانون».
وعن سصؤوأل حول دور ألوزأرة ألتي يشصرف
عليها فيما يخصض أحÎأم ألقانون ،أوضصح
ب- -اأن «وزأرة أ’تصص- -ال ’ Áك- -ن- -ه- -ا أل- -ت -زأم
ألصص - -مت أم- -ام أŸنشص- -ورأت أ’ل- -كÎون- -ي- -ة
أŸق - -رف - -ة أل - -ت- -ي “سض بشص- -رف وك- -رأم- -ة

يشصكل أ’سصتفتاء على ألدسصتور فرصصة تضصاف ÷هود أإ’صصÓح،
بهدف مÓمسصة تطلعات أإ’رأدة ألشصعبية وألتفرغ لتعبيد مسصار بناء
دول-ة ق-وي-ة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى م-ب-دإأ صص-رأم-ة ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-انون وألعدألة
أ’جتماعية وتكافؤو ألفرصض.
إأن-ه-ا أل-ف-رصص-ة أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن ي-ل-ت-ف ح-ول-ه-ا أ÷م-ي-ع’ ،ن-خرأط
أ÷زأئر ‘ مسصار ألتغي Òأ÷ذري ،وألدفع بها نحو أأ’مام لبلوغ
أأ’هدأف ألكÈى بأاخلقة أ◊ياة ألعامة ،حجر أسصاسض تقوم عليه
جزأئر ألغد ألتي يحلم بها أ÷ميع.
أ÷زأئريون يتطلعون إأ ¤دسصتور تتكامل فيه ألسصلطات ،ويكون
أرضص -ي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة Ÿوأصص-ل-ة م-ع-رك-ة أل-ب-ن-اء أل-وط-ن-ي ألسص-ي-اسص-ي
وأ’قتصصادي وألثقا‘ وأ’جتماعي ،مع أ’سصتمرأر من دون هوأدة
‘ موأجهة –دي مكافحة ألفسصاد ،وهذأ أŸشصروع جاهز وينتظر
فقط ألتزكية ألشصعبية وألوعي بأاهمية ما يتضصمنه من تعديÓت
مهمة.
ألتغي Òعلى أرضض ألوأقع حتمية ،ف Óينبغي أن يÎك هذأ ألتغيÒ
حÈأ على ورق ،أو حبيسض أÿطابات ألسصياسصية ،أ’نه Áكن من
خÓل مشصروع تعديل ألدسصتور أن تبنى جسصور قوية تسصتوعب
ﬂت -ل -ف أل -تصص -ورأت وأÿي -ارأت أل-ن-اج-ع-ة أل-ت-ي ت-ؤوسصسض ÓŸم-ح
أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة أ÷دي -دة .وم -ث -ل -م -ا فضص -ح أ◊رأك ألشص-ع-ب-ي
باأ’مسض حجم ألفسصاد وأسصقط ألقناع عن أŸتورط Úفيه ،تعد
م -وأصص -ل -ة ت -ب -ن -ي ه-ذأ أل-ت-وج-ه ع-ل-ى ع-ات-ق أŸسص-ؤوول Úوأل-ط-ب-ق-ة
ألسصياسصية ألتي سصتكون خزأنا للمنتخب ‘ ÚأŸسصتقبل ،وÃا أن
مقاربة تعديل ألدسصتور ،ألذي سصيزكى باإ’رأدة ألشصعبية ،يشصارك
فيها أ÷ميع بوضصع مصصلحة ألبلد وألشصعب فوق كل أعتبار ،ينتظر
أن تشصكل نقطة –ول للجزأئر وأمتحانا حقيقيا للناخب.Ú
إأذأ ،أسصتفتاء ألفا— نوفم Èمنعرج حاسصم وﬁطة فاصصلة ‘
تعبيد مسصار ألدÁقرأطية ،وبا’سصتفادة من ألتجارب ألسصابقة،
يفÎضض أ’لتحام أ÷دي يوم أ’سصتفتاء ألذي ’ تفصصلنا عنه سصوى
أيام معدودةÿ ،وضض مرحلة أإ’صصÓحات أ÷ذرية ،ألتي تبدأ من
ألنصض ألتشصريعي وأسصمى قانون ،ومن ثم تشصمل جميع مناحي
أ◊ياة ،إأذأ أرضصية ألتجديد يرسصيها أ÷ميع على ضصوء أإ’قبال
على أ’سصتفتاء.

أ’سشتفتاء على ألدسشتور ،ششنڤريحة:

وزير أ’تصشال ألناطق ألرسشمي للحكومة ،عمار بلحيمر:
ورهانه» ،أوضصح ألوزير أ ¤أن هذأ ألعنف
ي -ط -ل -ق أل -ع -ن-ان «ل-ل-م-تصصّ-ي-دي-ن» (ألÎول-ز)،
مذكرأ بأان أŸقصصود بهذأ أŸفهوم أأ’‚لو
سص- -اكسص- -و Êه- -و «أشص- -خ- -اصض م- -تصص- -ف -حÚ
ÓنÎن-يت ب-ن-ي-ة سص-ي-ئ-ة ي-ت-ع-م-دون «إأفسصاد»
ل -أ
ألنقاشصات من خÓل تعليقات أو كÓم مثÒ
للجدل وأÓÿفات ب Úأفرأد أÛتمع».
وأسص -ت-ط-رد أل-وزي-ر ي-ق-ول ،إأن-ه عÓ-وة ع-ل-ى
«ألÎولييغ» «ألتصصيد على شصبكة أ’نÎنيت»
وألعدأئية كسصجل تعبÒي ،وهو ما Áكن
ج- -م- -ع- -ه –ت مصص- -ط -ل -ح «أن -ع -دأم أ◊سض
أŸد ،»Êف -إان أل-ت-نّ-م-ر أل-نضص-ا‹ أ’ل-كÎوÊ
وخ-ط-اب-ات أل-ك-رأه-ي-ة ،أل-ت-ي ي-ع-اقب ع-ليها
أل- - -ق- - -ان- - -ون ،ب - -ال - -ن - -ظ - -ر إأ ¤أضص - -رأره - -ا
ألبسصيكولوجية ،لها أنعكاسصات سصلبية على
أل -ن -ق-اشض أل-ع-ام وÁك-ن أع-ت-ب-اره-ا مسص-اسص-ا
ب -ال -ت -ع -ددي -ة أل -دÁق -رأط -ي-ة ،ك-ون-ه-ا ت-ول-د
م -ظ -اه -ر رق-اب-ة ج-م-اع-ي-ة وذأت-ي-ة تضص-ع-ف
ألنقاشض» .وبعد أن وصصف هذه أŸنتجات
أإ’عÓمية «ألتي يحفزها أŸال فقط» بـ
«أŸضص-رة ل-ل-غ-اي-ة» ،أشص-ار أل-ن-اط-ق أل-رسصمي
للحكومة إأ ¤أن أإ’جرأءأت ألردعية ألتي
أق -رت -ه -ا أ÷زأئ -ر Ùارب-ة ه-ذه أل-ظ-اه-رة
«ليسصت أك Ìصصارمة من غÒها» ،مذكرأ
ب -ال-ق-ان-ون رق-م  05-20ب-ت-اري-خ  28أفريل
 2020أŸتعلق بالوقاية من ألتمييز وخطاب
أل-ك-رأه-ي-ة وم-ك-اف-ح-ت-ه-م-ا ،وألذي يضصم 48
مادة ،تتوزع على سصبعة أبوأب تتناول سصيما
آأل- -ي -ات أل -وق -اي -ة م -ن أل -ت -م -ي -ي -ز وخ -ط -اب
ألكرأهية.
ك-م-ا ي-تضص-م-ن أل-ق-ان-ون أل-ق-وأعد أ’جرأئية
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^ فضشيلة بودريشس

خلل زيارة قادته إأ ¤و’ية أ÷لفة

أك -د أل -وزي -ر أأ’ول ع -ب -د أل-ع-زي-ز ج-رأد ،أمسض
ألسصبت ،با÷لفة ،أن ألتعديل ألدسصتوري ألذي
سص -ي-ع-رضض لÓ-سص-ت-ف-ت-اء ألشص-ع-ب-ي ‘ أل-ف-ا— م-ن
نوفم Èألقادم« ،سصينهي كافة أ’نحرأفات ألتي
كانت سصائدة ‘ وقت سصابق» .وقال جرأد‘ ،
لقاء جمعه بفعاليات أÛتمع أŸد ‘ Êختام
زيارة عمل للو’ية ،إأنه «بعد أنتخاب ألسصيد
عبد أÛيد تبون رئيسصا للجمهورية ‘ 12
ديسص -م Èأل -ف -ارطŒ ،ن -بت أ÷زأئ -ر ﬁاو’ت
ألدفع بها أ ¤حالة ألÓإأسصتقرأر» وسصتكون يوم
«أل -ف -ا— م -ن ن -وف -م Èأل-ق-ادم ع-ل-ى م-وع-د م-ع
أسص-ت-ف-ت-اء ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور أل-ذي سص-ي-ن-ه-ي ك-ل
أ’نحرأفات ألتي كانت سصائدة ‘ وقت سصابق».
وأضصاف ألوزير أأ’ول ،أن ألدسصتور ألقادم هو
«دسص-ت-ور ألشص-ب-اب ودسص-ت-ور ل-ك-ل ف-ئ-ات ألشص-عب
أ÷زأئري» وهو أيضصا -كما قال« -دسصتور بيان
أول ن- - -وف- - -م 1954 Èأل -ذي ي -ع -ت Èأل -ق-اع-دة
أأ’سصاسصية وألعمود ألفقري للوحدة ألوطنية».
وب- -ع- -د أن ن- -وه أل- -وزي -ر أأ’ول ب -وق -ف -ة ألشص -عب
أ÷زأئ - -ري ي- -وم  22فÈأي- -ر ( 2019أ◊رأك
ألشصعبي) ،أكد أن أ÷زأئر أ÷ديدة «سصتبنى
بسصوأعد رجال ونسصاء قادرين على إأعادة هيبة
ألبÓد».

ألعدد
18382

03

وصصرأمة ،للمزيد من –سص Úنوعية
ألتكوين ،وأ’رتقاء به إأ ¤مصصاف
أ’م - -ت - -ي- -از–،ق- -ي- -ق- -ا ل- -ل- -ن- -ت- -ائ- -ج
أŸرغوبة».
وب - - - -ه - - - -ذأ أÿصص - - - -وصض خ- - - -اطب
Óهمية
أ◊اضصرين قائ« :Óنظرأ ل أ
أل-ب-ال-غ-ة أل-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ألقيادة ألعليا
ل -ل -ج -يشض أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي لسصÓ-ح
أ’سصتطÓع ،فإا Êأطلب من كافة
أŸسصؤوول ÚأŸعني ،Úعلى مسصتوى
ه -ذه أŸدرسص -ة أ÷دي -دة ،ت -ك-ث-ي-ف
ألعمل بكل جدية وصصرأمة ،للمزيد
م - -ن –سص Úن- -وع- -ي- -ة أل- -ت- -ك- -وي- -ن،
وأ’رتقاء به إأ ¤مصصاف أ’متياز،
–قيقا للنتائج أŸرغوبة وترسصيخا
لنهج تعليمي وتكويني وأنضصباطي
ونفسصي ومعنوي».
وت -اب -ع ب -أان ه-ذأ أل-ن-ه-ج «ن-ري-ده أن
ي- -ك- -ون م- -ث- -ا’ ط- -ي -ب -ا ي -ق -ت -دى ب -ه
مسصتقب ،Óباعتباركم “ثلون ألنوأة
أأ’و ¤ل -ه -ذأ أŸسص -ع -ى أل -ت -ع -ل-ي-م-ي
ألبعيد ألنظر وأ’ن ذلك سصيكون له
وق -ع-ه أإ’ي-ج-اب-ي ع-ل-ى ت-ط-وي-ر أدأء
قوأم أŸعركة لدينا ،موصصيا إأياكم،
بذأت أŸناسصبة ،على حث ألطلبة
وأÎŸبصص Úعلى أŸثابرة ‘ ألعمل
وأŸدأوم -ة ع -ل -ى أŸط -ال-ع-ة ون-ه-ل
أل- -ع- -ل- -م وأل- -تصص- -م- -ي- -م ع -ل -ى ب -ل -وغ
أل-ط-م-وح-ات و–ق-ي-ق أŸسص-ت-ح-يل،
شص- -ري -ط -ة أن ي -ك -ون ذلك م -ق -رون -ا
بالتحلي بفضصائل أأ’خÓق».
وخ- - - - -لصض ذأت أŸصص- - - - -در ،أ ¤أن
أل -ف -ري -ق شص-ن-ڤ-ري-ح-ة خ-ت-م نشص-اط-ه
ب -ت -ف-ق-د ب-عضض أŸنشص-آات وأŸرأف-ق
ألبيدأغوجية للمدرسصة.
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مرإجعة إلدسستور «تكريسس» ◊كم إŸؤوسسسسات
لحزاب السضياسضية وا÷معيات الوطنية ،أان الدسضتور اŸعروضس يكرسس
أاكد ‡ثلو ا أ
لخضضر ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل.
لشضخاصس’’ ،مشضددين على ضضرورة منحه الضضوء ا أ
«مفهوم حكم اŸؤوسضسضات بعيدا عن حكم ا أ
وذهبوا ‘ اليوم  11من حملة السضتفتاء إا ¤أابعد من ذلك ،بالتأاكيد أان التصضويت بـ «ل»،
لصضÓحات ا÷ديدة.
لصضÓحات السضياسضية ،الكفيلة بتكريسس ا إ
يعني الرجوع إا ¤دسضتور  2016وا◊يلولة دون Œسضيد ا إ

رئيسس حزب
صضوت الشضعب
من ولية الوادي:

لم Úالعام ◊زب
ا أ
جبهة التحرير الوطني
من الأغواط:

‘‘إلنخبة‘‘ مدعوة
للمسساهمة ‘ «إلتغي»Ò

إŸشسروع ضسمان مبدإأ
إلتسساوي ب Úإلسسلطات

دع - - -ا رئ- - -يسس ح- - -زب صض- - -وت الشض- - -عب ÚŸ
عصضما ،Êأامسس ،من و’ية الوادي’’ ،النخبة’’
من الكفاءات وأاصضحاب اŸبادرات ا÷ادة إا¤
’’ضض - -رورة اإ’ن - -خ - -راط ‘ ال - -ع- -م- -ل ا◊زب- -ي
وا÷م -ع-وي ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘ مسض-اع-ي ال-ت-غ-يÒ
لبناء ا÷زائر ا÷ديدة’’.
أاوضضح عصضما Êلدى افتتاحه أاشضغال ملتقى
ج- -ه- -وي إ’ط -ارات ح -زب -ه ل -ن -اح -ي -ة ا÷ن -وب
الشض -رق -ي ل -ل -وط -ن (ال-وادي وورق-ل-ة وإاي-ل-ي-زي
وغرداية) ،أان ’’مرحلة البناء تسضتوجب على
اıلصض Úمن جيل اإ’سضتقÓل حمل مشضعل
ال-تشض-ي-ي-د وال-تصض-دي ل-ف-ك-رة ال-كرسضي الشضاغر
السضائدة التي أاثرت سضلبا على مسضتوى اأ’داء
السضياسضي ا◊زبي وا÷معوي’’.
وأابرز ذات اŸسضؤوول ا◊زبي ‘ هذا اللقاء،
ال- -ذي ج- -رى ب- -دار ال- -ث- -ق -اف -ة ﬁم -د اأ’مÚ
العمودي بالوادي« ،بأان كل الكفاءات من أابناء
هذا الوطن ملزمة بأاداء أامانة شضهيد الثورة
اŸنبثقة عن بيان أاول نوفم ،Èوما –مله من
م - -ب- -ادئ وق- -ي- -م وأاخÓ- -ق ال- -ت- -ي ت- -ع- -ت Èم- -ن
خصضوصضيات ومكاسضب هذا الوطن».
وأاشض -ار ا ¤أان اŸشض -ه -د السض -ي -اسض -ي ال -راه -ن
ي -ف -رضس و»ب -ح -دة» م -ن ال -ط -ب -ق-ة السض-ي-اسض-ي-ة
«ا◊قيقية» اتخاذ إاجراءات عملية «أ’خلقة»
ال -ع -م -ل السض -ي -اسض -ي وا÷م -ع -وي ،ووضض -ع-ه ‘
مسضاره «ا◊قيقي» ،كونه أاداة تسضاهم ‘ بناء
ال- -وط -ن م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëب -دائ -ل ع -ل -م -ي -ة
مدروسضة ‘ منهج التغي« Òتهدف أاسضاسضا إا¤
تغي Òالسضلوك واŸمارسضات من خÓل اعتماد
برنامج للتنشضئة اإ’جتماعية».
واعت Èحزبه Ãثابة «فضضاء سضياسضي حديث
ال- -نشض- -أاة م- -وج- -ه ل- -ل -ك -ف -اءات م -ن اإ’ط -ارات
ا÷ام -ع -ي-ة وأاصض-ح-اب اŸب-ادرات السض-ي-اسض-ي-ة،
باعتبارها الفئة القادرة على تقد Ëا÷ديد
‘ أاحداث اŸشضهد السضياسضي الراهن» وأايضضا
«إاح- -داث ق- -ف- -زة ن- -وع- -ي- -ة ‘ أاداء ال- -ط -ب -ق -ة
السضياسضية».

صض -رح اأ’م Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني أابوالفضضل بعجي ،أامسس ،باأ’غواط،
أان مشض - -روع ت - -ع - -دي- -ل ال- -دسض- -ت- -ور اŸط- -روح
Óسض-ت-ف-ت-اء ي-وم ال-ف-ا— ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ي-ع-د
ل -إ
ÓصضÓحات السضياسضية واإ’قتصضادية
«بوابة» ل إ
واإ’جتماعية.
وأاوضضح بعجي ،خÓل تنشضيطه لقاء ‘ إاطار
حملة اإ’سضتفتاء بدار الثقافة «عبد الله بن
ك -ري-و» ب-ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة ،أان مشض-روع ت-ع-دي-ل
الدسضتور سضيكون انطÓقة إ’صضÓحات ،منها
«ضض- -م- -ان م- -ب- -دأا ال- -تسض- -اوي ب Úالسض- -ل- -ط- -ات
التنفيذية والتشضريعية والقضضائية Ÿا يوفره
من ميكانيزمات تكفل ذلك’’.
وث- -م- -ن ذات اŸسض- -ؤوول ا◊زب -ي ‘ ت -دخ -ل -ه،
مسضأالة تقليصس صضÓحيات رئيسس ا÷مهورية
و–ديد العهدات الرئاسضية والŸÈانية التي
تضضمنها اŸشضروع ،والتي تندرج ،كما قال،
ضضمن ’’تكريسس مفهوم حكم اŸؤوسضسضات بعيدا
ع - -ن ح - -ك - -م اأ’شض - -خ - -اصس’’ ،م - -ع- -تÈا أايضض- -ا
اسض -ت -ح -داث ﬁك -م -ة دسض-ت-وري-ة ’’خ-ط-وة ج-د
إايجابية’’.
و‘ رأاي اأ’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
الوطني ’’’ ،يوجد دسضتور ‘ العا ⁄يحظى
ب -اإ’ج-م-اع وت-واف-ق ج-م-ي-ع م-ك-ون-ات ال-ط-ب-ق-ة
السض -ي -اسض -ي -ة’’ ول -ك -ن ه -ن -اك – ك-م-ا أاضض-اف –
’’ن -ق -اط -ا ك -ثÒة م -ت -ف -ق ع -ل -ي-ه-ا ‘ ال-دسض-ت-ور
ا÷ديد’’.

رئيسس حزب
الفجر ا÷ديد:

«نعم» Ÿشسروع
إلتعديل إلدسستوري
دعا رئيسس حزب الفجر ا÷ديد الطاهر بن
بعيبشس ،أامسس ،الشضعب للتصضويت بـ»نعم» على
مشض- -روع ال- -ت- -ع- -دي -ل ال -دسض -ت -وري اŸع -روضس
لÓسضتفتاء ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل.
وأاوضضح بن بعيبشسŒ ‘ ،مع شضعبي نشضطه
ب -ق -اع-ة اŸع-ارضس ◊دي-ق-ة ال-تسض-ل-ي-ة ب-وسض-ط
اŸدينة ‘ إاطار حملة اإ’سضتفتاء ،أان تشضكيلته
السضياسضية قد قررت التصضويت بـ»نعم» على
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسض-ت-وري ال-ذي ت-راه «‘ صض-ال-ح
ال -ب Ó-د م -ن أاج -ل م -واصض -ل-ة ب-ن-اء ا÷م-ه-وري-ة
ا÷ديدة».
وصض- -رح رئ- -يسس ح- -زب ال- -ف- -ج -ر ا÷دي -د ،أان
تشض -ك -ي -ل -ت -ه السض -ي -اسض -ي -ة ت -ع -ت Èال -ت -ع -ديÓ-ت
ال -دسض -ت -وري -ة «خ -ال-ي-ة م-ن أاي-ة ﬂاط-ر وأان-ه-ا
مفتوحة على ا◊ريات العامة وا◊قوق».
وأاردف ق- -ائ« ،Ó- -إان ال- -تصض -ويت ب -ن -ع -م ع -ل -ى
مشض-روع ال-ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-وري ي-عني اŸوافقة
على مواصضلة اŸسضÒة ومنح الضضوء اأ’خضضر
ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ت-ط-ب-يق برنا›ه ،بينما
يعني التصضويت بـ ’ ،الرجوع إا ¤دسضتور 2016
وإانعاشس العصضابة والذهاب إا ¤اÛهول».
و‘ ختام كلمته ،دعا رئيسس حزُب الفجر
ا÷دي- -د ،الشض- -عَب إا ¤ال- -تصض -ويت بـ «ن -ع -م ‘
اسضتفتاء الفا— من نوفم ÈاŸقبل «.

رئيسضة حزب Œمع أامل ا÷زائر «تاج» من سضطيف:

من أإجل دور أإك Èللجالية إ÷زإئرية إŸقيمة ‘ إÿارج
أاكدت رئيسضة حزب Œمع أامل ا÷زائر (تاج)
فاطمة الزهراء زرواطي ،أامسس ،من سضطيف،
أان « التعديل الدسضتوري اŸطروح لÓسضتفتاء
‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل يجعل للجالية
ا÷زائرية اŸقيمة ‘ اÿارج دورا اقتصضاديا
واجتماعيا هاما ،كما يحفظ كرامتها».
وأاوضضحت زرواطي خÓل Œمع شضعبي نشضطته
بدار الثقافة هواري بومدين ‘ إاطار حملة
ا’سضتفتاء على مشضروع تعديل الدسضتور ،أان
«الدسضات Òالسضابقة كانت تنادي بحماية الهوية
الوطنية للجزائري اŸتواجد ‘ اÿارج‘ ،
ح Úأان ال - -ت - -ع - -دي- -ل ال- -دسض- -ت- -وري اŸط- -روح
لÓسضتفتاء يركز على حماية كرامته ويجعلها
من كرامة ا÷زائر».

وأافادت رئيسضة حزب «تاج» ،التي اسضÎجعت
‘ كلمتها بطو’ت ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة
‘ اÿارج ‘  17أاكتوبر  1961وأاثنت على
تضض- -ح- -ي- -ات -ه -ا ‘ سض -ب -ي -ل اسضÎج -اع ا÷زائ -ر
لسضيادتها وحريتها بأان «العديد من الشضباب
اŸت- -واج- -دي- -ن خ- -ارج ا÷زائ- -ر ي- -رغ -ب -ون ‘
ا’سضتثمار ‘ بلدهم» ،داعية إا ¤جعلهم «قوة
كبÒة وامتدادا للجزائر خارج إاقليمها لصضناعة
اقتصضاد جزائري قوي».
وأاشض - -ارت ذات اŸت - -ح - -دث- -ة ،إا ¤أان مشض- -روع
تعديل الدسضتور «يحمل آاليات قوية وحقيقية
تتميز بوضضوح أاك Èوعصضرنة أاك Ìفيما تعلق
بفتح اÛال لكل من يريد ا’سضتثمار والبناء
‘ بلده ‘ أاي ›ال كان».

وأاب -رزت ب -أان ال -ت -ع -دي -ل ال -دسض-ت-وري اŸقÎح
ل Ó-سض -ت -ف -ت -اء «ج -اء م -ن أاج -ل Œاوز م -رح -ل-ة
ا’نسضداد ‘ العديد من اÛا’ت ،من خÓل
ت -رسض -ان -ة م -ن اآ’ل -ي-ات والضض-م-ان-ات واأ’دوات
ا◊ق -ي -ق -ي -ة وال-ق-وي-ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه-ا دول-ة
عصضرية ويكون فيها التغي Òنحو اأ’حسضن».
وذكرت فاطمة الزهراء زرواطي بأان تاريخ 1
ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل «سض -ي -ك -ون ﬁط -ة ح -اسض-م-ة
ب-ال-نسض-ب-ة ÷م-ي-ع ا÷زائ-ري’ Úع-ت-م-اد وث-ي-ق-ة
توافقية –مل كل الضضمانات إ’رجاع صضورة
ا÷زائر ا◊قيقية ‘ الداخل واÿارج لتتمكن
من لعب كل اأ’دوار التي تتوافق مع موقعها
ا’سضÎاتيجي وذلك على اŸسضتوي Úالعربي
والدو‹».

لغواط:
نائب رئيسس حركة البناء الوطني من ا أ

إلتصسويت بـ «نعم» Œسسيد Ÿفهوم إ÷زإئر إ÷ديدة

اعت Èنائب رئيسس حركة البناء الوطني أاحمد
ال -دان ،أامسس ،ب -و’ي -ة اأ’غ -واط أان ال -تصض-ويت
بـ’’ن -ع -م’’ ع -ل -ى مشض-روع ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور ي-ع-د
«Œسضيدا Ÿفهوم ا÷زائر ا÷ديدة».
وأاوضض- -ح السض- -ي- -د ال -دان خ Ó-ل ل -ق -اء نشض -ط -ه
ب -ال -ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضض-ات ع-يسض-ى غ-ريب
بعاصضمة الو’ية ‘ ،اطار حملة ا’سضتفتاء ،أان
التصضويت بنعم على مشضروع تعديل الدسضتور
يعد Œسضيدا Ÿفهوم ا÷زائر ا÷ديدة ،وأان
اخ -ت -ي -ار ا◊رك -ة ل -ل -تصض -ويت ب -ن -ع-م ج-اء ب-ع-د
مشضاورات ماراطونية مع خÈاء وأاخصضائي.Ú
وق- -ال إان ذلك «ي- -ت -م -اشض -ى م -ع آاف -اق ا◊رك -ة

الرامية إاŒ ¤سضيد اŸفهوم ا◊قيقي للجزائر
ا÷ديدة» وأان مشضروع الدسضتور «يتوافق ‘
عدة نقاط مع اŸبادئ اأ’سضاسضية التي قامت
عليها حركة البناء الوطني».
وأاضض- -اف ال -دان ،أان ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي
«سضتتموقع مع كل من يريد ا Òÿللجزائر
وا÷زائ - -ري ،»Úداع- -ي- -ا ا÷م- -ي- -ع إا« ¤ق- -راءة
مضض-ام Úمشض-روع ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور اŸط-روح
Óسضتفتاء مطلع نوفم ÈاŸقبل قبل ا◊كم
ل إ
عليه» .كما نصضح اŸواطن Úأان «’ ينسضاقوا
وراء الشض- -روح- -ات غ Òالصض -ح -ي -ح -ة Ÿشض -روع
ت- -ع- -دي -ل ال -دسض -ت -ور ع -ل -ى م -واق -ع ال -ت -واصض -ل

اإ’جتماعي ،بل ا’سضتماع ا ¤اıتصض‘ Ú
القانون الدسضتوري لفهم كل ما هو صضعب».
وأاشضار نائب رئيسس حركة البناء الوطني ،أان
تشض -ك-ي-ل-ت-ه السض-ي-اسض-ي-ة ق-دمت أارب-ع ÚاقÎاح-ا
لتعديل الدسضتور ،أاُدرج منها  31اقÎاحا ضضمن
التعديل ،معتÈا ذلك «دلي Óقاطعا على رغبة
السضلطة ا◊الية ‘ اإ’صضÓح».
واعت Èأاحمد الدان ‘ ختام تدخله ،أان العودة
ل -لشض -عب م -ن خ Ó-ل اإ’سض-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشض-روع
تعديل الدسضتور هو تأاكيد على عودة الشضرعية
الشضعبية ،قائ Óإان «ا÷زائر للجميع ويبنيها
ا÷ميع’’.

رئيسس حزب ا◊رية والعدالة بالنيابة من قاŸة:

إلدسستور إ÷ديد يضسمن إلتدإول على إلسسلطة

أاك -د رئ-يسس ح-زب ا◊ري-ة وال-ع-دال-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة
جمال بن زيادي ،أامسس ،من قاŸة ،أان مشضروع
ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور اŸع-روضس ع-ل-ى ا’سض-ت-ف-ت-اء
الشضعبي ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل «أاعطى
أاهمية خاصضة لفئة الشضباب».
وأاوضضح بن زيادي خÓل Œمع شضعبي متبوع
ب -ن -ق -اشس م -ف -ت -وح نشض -ط -ه ب -اŸرك -ز ال -ث -ق-ا‘
اإ’سض Ó-م -ي م -ب -ارك ب -ول -وح ‘ ،إاط -ار ح -م -ل-ة
ا’سضتفتاء على مشضروع تعديل الدسضتور ،أان
اŸشضروع «يتضضمن مواد صضريحة وبالنصس تتيح
ل -لشض -ب-اب ول-وج ا◊ي-اة السض-ي-اسض-ي-ة واŸشض-ارك-ة
الفعالة ‘ اÛتمع اŸد Êوإانشضاء ا÷معيات
وحتى حرية التجارة وإانشضاء اŸؤوسضسضات».
وذكر ذات اŸسضؤوول السضياسضي ،بأان مشضروع
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-وري تضض-م-ن «ت-خ-فيضس السضن
القانونية للÎشضح للمجلسس الشضعبي الوطني،
زي -ادة ع -ل -ى إام -ك -ان -ي-ة ول-وج الشض-ب-اب ل-ل-ح-ي-اة
السضياسضية Ãسضاعدة من الدولة» ،مÈزا بأان
«هذه اŸواد تضضاف إاليها مواد أاخرى تتعلق
بتحديد العهدة النيابية بعهدة واحدة ‡ا يتيح
ال -ف -رصض -ة ل -لشض -ب -اب ب -إام -ك -ان -ي-ة ال-وصض-ول إا¤
الŸÈان والتداول على السضلطة».
وبعد أان دعا ا÷زائري Úإا ¤ا’طÓع على

مشضروع تعديل الدسضتور ،حذر اŸتحدث نفسضه
من «اŸغالطات الكثÒة التي –ملها بعضس
الصضفحات على شضبكات التواصضل ا’جتماعي
ح -ول مشض-روع ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور وال-ت-ي ت-وج-د
م -ن -ه -ا م-ا ي-ف-وق  90ب-اŸائ-ة م-غ-ال-ط-ة للرأاي
العام».
وأافاد ‘ هذا الصضدد ،بأان اŸادة  17التي
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-م-ك Úب-عضس ال-ب-ل-دي-ات اأ’ق-ل ت-نمية
بتداب Òخاصضة ” تفسضÒها على أانها سضتفتح
ال- -ب- -اب أام- -ام «ف -درل -ة» ا÷زائ -ر –ع -ل -ى ح -د
تعبÒه– مشضÒا إا ¤أان «هذه اŸادة واضضحة

والهدف منها هو –قيق التوازن ا’قتصضادي
وا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -ب -ل -دي-ات ﬁدودة ال-ت-ن-م-ي-ة
والفقÒة لتمكينها من مصضادر “ويل لها».
كما أاكد أان «مشضروع تعديل الدسضتور يحافظ
على الهوية ا÷زائرية بكل مكوناتها»’ ،فتا
ا ¤أان «اŸشضروع اŸقÎح لÓسضتفتاء ‘ الفا—
ن - -وف- -م ÈاŸق- -ب- -ل وب- -خÓ- -ف ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
ال-دسض-ت-وري-ة السض-اب-ق-ة م-ن-ذ ا’سض-تقÓل تضضمن
دسضÎة بيان أاول نوفم Èليكون إاسضمنتا ويعطي
قوة أاكŸ Ìسضأالة الهوية ‘ ا÷زائر».

رئيسس حزب جبهة النضضال الوطني من وهران:

وقفة ‘ وجه من يسسعى إ ¤كسسر إلشسعب إ÷زإئري
اعت Èرئيسس حزب جبهة النضضال الوطني عبد الله حداد ،أامسس ،بوهران ،أان اŸشضاركة ‘
ا’سضتفتاء على التعديل الدسضتوري ‘ الفا— من نوفم Èالقادم تعد وقفة ‘ وجه كل من يسضعى
لكسضر الشضعب ا÷زائري وهويته ومبادئه.
وأابرز حداد خÓل لقاء جهوي ◊زبه انتظم باŸركز الثقا‘ «صضغ Òبن علي» ‘ إاطار حملة
ا’سضتفتاء ،أان اŸشضاركة ‘ هذا ا’سضتفتاء «’ تعد واجبا وطنيا على جميع أافراد الشضعب
فحسضب ،بل هي وقفة ‘ وجه كل من يسضعى إا ¤كسضر الشضعب ا÷زائري وهويته ومبادئه».
و‘ هذا الصضدد ،أاكد أان الشضعب ا÷زائري «سضيقف ’ ﬁالة سضدا منيعا أامام كل هذه اÙاو’ت
وسضيبقى حاميا للوطن».

لصضÓح
رئيسس حركة ا إ
الوطني من تلمسضان:

إلتعديل «’ Áسس
بالثوإبت إلوطنية»
أاكد رئيسس حركة اإ’صضÓح الوطني ،في‹Ó

غويني ،أامسس ،بتلمسضان ،أان مشضروع التعديل
ال -دسض -ت -وري اŸط-روح لÓ-سض-ت-ف-ت-اء ‘ ال-ف-ا—
نوفم ÈاŸقبل «’ Áسس بالثوابت الوطنية»،
داعيا ا ¤التصضويت عليه بنعم.
وتطرق غويني لدى تنشضيطه Œمعا Ÿناضضليه
واŸتعاطف Úمع حزبه ،ا ¤بعضس اŸسضائل
الذي تناولها التعديل الدسضتوري والتي تثÒ
ن- -ق -اشض -ا ،مÈزا ‘ ه -ذا السض -ي -اق أان مشض -روع
تعديل الدسضتور «’ Áسس بالثوابت الوطنية»
وان «ا÷دي- -د ال -ذي تضض -م -ن -ت -ه ال -ت -ع -دي Ó-ت
سضيوضضع حدا لكل مزايدة سضياسضية».
وأاشضار رئيسس حركة اإ’صضÓح الوطني ،ا ¤ان
ال -دسض -ت -ور ا÷دي -د «سض-ي-ك-رسس ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع
اŸمارسضات السضياسضية القدÁة ،للتوجه نحو
جزائر جديدة تسضودها العدالة ا’جتماعية
وال -دÁق -راط -ي -ة» و»يسض -م-ح ب-ت-ع-زي-ز ال-ع-دال-ة
واÛتمع اŸد.»Ê
وذكر في ‹Óغويني ،بأان حزبه شضارك ‘
ال- -ن -ق -اشس وا◊وار ال -ذي ب -ادر ب -ه -م -ا رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د اÛي- -د ت- -ب- -ون ،إ’ث -راء
اŸشض -روع ال -ذي ي -ع -ت« Èضض -م -ان -ة دسض -ت -وري-ة
للحريات وا◊قوق».
كما تطرق نفسس اŸتحدث ا ¤مسضائل أاخرى
شضملها التعديل الدسضتوري ،على غرار دور
وأاه -م -ي-ة اÛت-م-ع اŸد ÊواÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
الذاكرة الوطنية وكفاح الشضعب ا÷زائري ضضد
اŸسض-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسض-ي .وب-اŸن-اسض-ب-ة اسض-تذكر
ضض -ح -اي -ا اÛازر ال -ت -ي اقÎف -ت -ه -ا الشض-رط-ة
الفرنسضية ضضد اŸهاجرين ا÷زائري17 ‘ Ú
أاكتوبر  1961بباريسس.
ودعا رئيسس حركة اإ’صضÓح الوطني مناضضلي
ح -زب -ه ب -ال -تصض-ويت لصض-ال-ح مشض-روع ال-ت-ع-دي-ل
الدسضتوري واŸسضاهمة ‘ بناء جزائر جديدة
قوية ودÁقراطية ومزدهرة.
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مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،عيسسى بلخضسر:

ل ›ال للتشضكيك ‘ أاسضاسضيات الهوية الوطنية
أاك -د مسس -تشس -ار رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
اŸك-ل-ف ب-ا÷م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة ع-يسس-ى
بلخضسر ،أامسس ،من و’ية تيارت ،أان
مشس -روع ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور اŸط-روح
لÓسستفتاء  ⁄يÎك ›ا’ للتشسكيك
‘ أاسساسسيات الهوية الوطنية.
أوضشح بلخضشر خلل زيارة قادته إأ ¤كل
م-ن أل-زأوي-ة أل-رح-م-ان-ي-ة أل-ب-وششاربية ببلدية
ت-وسش-ن-ي-ن-ة وزأوي-ة سش-ي-دي أل-ن-اصش-ر أل-قادرية
ب-ب-ل-دي-ة م-ادن-ة أن مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسشتور
أŸطروح للسشتفتاء يوم أول نوفم ÈأŸقبل
« ⁄يÎك ›ا’ ل -ل -تشش -ك -يك ‘ أسش -اسش -ي-ات
ألهوية ألوطنية».
وأبرز أن ألدسشتور «ترجم أهتمام رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د أÛي-د ت-ب-ون ‘ قضش-ي-ة
أل-ه-وي-ة وأل-ذأك-رة أل-ث-ق-اف-ي-ة م-ن خلل موأد

م -ت -ع -ددة ,ك -م -ا ت -ع -ززت أل -ه-وي-ة وأل-ذأك-رة
ألثقافية Ãوأقف سشياسشية بارزة أكدت على

صشدق تعهدأته للششعب أ÷زأئري».
وأضشاف نفسس أŸتحدث أنه و»‘ خطوة
ف - -ري - -دة ‘ ت - -اري - -خ أ÷زأئ- -ر ق- -ام رئ- -يسس
أ÷م -ه -وري -ة ب -اسش -ت -ح -دأث أل -ي -وم أل-وط-ن-ي
للذأكرة ودعمه بقناة تلفزيونية تخصس هذأ
ألششأان» ،وأن «ما سشيأاتي مسشتقبل تطبيقا
Ÿا ج -اء ب -ه أل -دسش -ت -ور إأذأ ح -ظ -ي ب -ت-زك-ي-ة
ألشش -عب ،سش-ي-عّ-زز م-ك-ان-ة ت-اري-خ أ÷زأئ-ر ‘
أÛال ألÎبوي وألبحثي ويخلصشه من كل
ما يششوبه من تششكيك».
وركز عيسشى بلخضشر على دور أ÷معيات
ألدينية ‘ أ◊فاظ على ألذأكرة ألوطنية
م -ؤوك -دأ أن «أ÷زأئ -ر ت-رت-ك-ز ع-ل-ى م-ن-ارتÚ
إأح -دأه -م -ا ت -اري -خ -ي -ة ت -ت -م-ث-ل ‘ م-ق-اوم-ة
أ’سشتعمار على مدى ألعصشور وألثانية دينية
وعلمية كان للزوأيا دور كب ‘ Òرفعها».

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،نزيه برمضسان:

ا◊ركة ا÷معوية شضريك حقيقي ‘ تسضي Òمؤوسضسضات الدولة
أاك- -د مسس- -تشس- -ار رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة
اŸك -ل-ف ب-ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة وا÷ال-ي-ة
الوطنية باÿارج نزيه برمضسان ،أامسس،
ب-ال-ن-ع-ام-ة ،أان مشس-روع ت-عديل الدسستور
اŸط-روح لÓ-سس-ت-ف-ت-اء الشس-ع-ب-ي ‘ الفا—
م -ن ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل «يضس -م -ن اسسÎج-اع
ال- -ث- -ق -ة ب ÚاÛت -م -ع اŸد Êوم -ؤوسسسس -ات
الدولة».
أوضش -ح ب -رمضش -ان خ -لل ل -ق -اء م -ع ‡ث-ل-ي
أÛت -م -ع أŸد Êب -ال -و’ي -ة ،ب -ق-اع-ة أŸسش-رح
أ÷ه- -وي «ﬁم- -د ب- -ن ق- -ط- -اف» ،أن مشش -روع
ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور» ي-ث-م-ن دور وم-ك-انة أ◊ركة
أ÷م - -ع - -وي - -ة كشش- -ريك ح- -ق- -ي- -ق- -ي ‘ تسش- -يÒ
م -ؤوسشسش -ات أل -دول -ة وه -و م-ا يشش-ك-ل أن-ط-لق-ة
حقيقية Ÿرحلة بناء أ÷زأئر أ÷ديدة ألتي

ينششدها أ÷ميع».
وصشرح أن مششروع تعديل ألدسشتور يششتمل
ع -ل -ى  6م- -وأد ت -تضش -م -ن ت -ع -زي -ز ودع -م دور
ومششاركة أÛتمع أŸد ‘ Êأتخاذ ألقرأرأت
على جميع أŸسشتويات وتكرسس دور أ◊ركة
أ÷معوية وأ÷الية ألوطنية باÿارج ‘ تسشيÒ
ألشش - -أان أل - -ع - -ام م - -ن أج - -ل Œسش - -ي - -د م - -ب - -دأ
ألدÁقرأطية ألتششاركية على أرضس ألوأقع.
وت -ط -رق أŸت -ح -دث إأ ¤مشش -روع أل-ت-ع-دي-ل
ألدسشتوري ألذي ينصس على إأنششاء سشلطة عليا
ل-لشش-ف-اف-ي-ة وأل-وق-اي-ة م-ن أل-فسش-اد وم-ك-اف-ح-ته
وأŸادة  205ألتي –دد ثمانية مهام رئيسشية
ل-ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة وم-ن-ه-ا ت-دع-يم قدرأت أÛتمع
أŸد Êوألفاعل Úأآ’خرين ‘ ›ال مكافحة
ألفسشاد.

وأبرز بأان «مششروع تعديل ألدسشتور يششكل
لبنة ’سشتحدأث ميكانيزمات جديدة لتأاطÒ
أÛتمع أŸد Êوتأاهيله وتنظيمه للعب أدوأر
أك ÌأحÎأف -ي-ة ﬁل-ي-ا وو’ئ-ي-ا ووط-ن-ي-ا ول-ك-ي
يصش -ب -ح م -رأف-ق-ا وب-الشش-ك-ل أل-لزم Ÿؤوسشسش-ات
أل -دول -ة ،ك -م -ا يضش -م -ن أيضش -ا ت-وف Òأل-ظ-روف
وألشش -روط أل -ق -ان -ون -ي -ة ’سش -ت -غ -لل أل-ق-درأت
وألكفاءأت أŸوجودة ‘ أÿارج Ÿسشاهمتها
‘ ألنهوضس با’قتصشاد ألوطني».
وششدد نزيه برمضشان على أهمية « تغيÒ
ألذهنيات ووجود إأرأدة فعلية وأسشتعدأد قوي
م -ن ط -رف أ÷م -ي -ع ل -ب-ن-اء ث-ق-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة بÚ
أŸوأط-ن وه-ي-ئ-ات أل-دول-ة أıت-ل-ف-ة وألتوجه
ت-دري-ج-ي-ا ن-ح-و ت-رق-ي-ة أل-ع-م-ل أ÷معوي وبناء
قاعدته أŸتينة».

‘ قراءات لفعاليات اÛتمع اŸد Êبورڤلة

الدسضتور ﬁل شضرح و–سضيسس بأاهمية السضتفتاء
ناقشس ،أامسس ،لقاء من تنظيم فعاليات
اÛتمع اŸد Êبورقلة ،باŸكتبة الرئيسسية
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية «التيجاﬁ Êمد»،
جاء –ت عنوان «اÛتمع اŸد Êشسريك ‘
ق- -راءة وشس -رح مشس -روع ال -دسس -ت -ور» ،م -واد
مشسروع تعديل الدسستور من خÓل ﬁاور
م- -ت- -ع- -ددة رك- -زت ع- -ل- -ى م- -دى ت- -ك- -ريسس
ا◊ري -ات ال -ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة وأاخ-ل-ق-ة
ا◊ياة العامة ومكافحة الفسساد و–قيق
ت- - -وازن السس- - -ل - -ط - -ة ل - -ل - -ح - -د م - -ن ا◊ك - -م
ا’سس - -ت- -ب- -دادي وك- -ذا ت- -ع- -زي- -ز ال- -رق- -اب- -ة
الŸÈان- -ي- -ة وم -راج -ع -ة تشس -ك -ي -ل -ة ›لسس
’م -ة ووضس-ع آال-ي-ات ل-ت-ع-زي-ز اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة
ا أ
’ضس-اف-ة إا ¤ت-ك-ريسس اŸسس-اواة
ال -قضس -اء ب -ا إ
أامام القانون ب Úكافة اŸواطن ÚودسسÎة
السسلطة اŸسستقلة لتنظيم ا’نتخابات.
ورڤلة :إاÁان كا‘
ت- -ن- -درج ه- -ذه أÿط- -وة حسشب أل- -ع- -دي -د م -ن
ألفاعل ‘ Úأ◊ركة أ÷معوية ‘ إأطار ألسشعي
إ’دماج أŸوأطن بورقلة ‘ سشياق أ◊دث ألوطني
وتوعيته بأاهميته ألتعب Òعن صشوته ‘ أ’سشتفتاء
على مششروع تعديل ألدسشتور.
وتهدف هذه أللقاءأت حسشب أŸششارك Úإأ¤
ألتحسشيسس بأاهمية أ’سشتفتاء على ألدسشتور من
أجل تثم Úدور ألنخب ألفكرية ودعم أ‚ازأتها
وكذأ أ◊فاظ على ألتنوع ألثقا‘ وأ◊ضشاري
للششعب أ÷زأئري وباعتبار هذه ألوثيقة عامل
Áنح ألثقة لكل فعاليات أÛتمع أŸسشاهمة ‘

بناء أ÷زأئر أ÷ديدة.
وأع -ت Èمصش -ط -ف -ى ب -اب -زي -ز رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة
لعلم ،أن ما يطمح إأليه ألششعب
أŸعصشومة ل إ
أ÷زأئ- -ري أل- -ي- -وم ه -و ت -ك -ريسس دول -ة أل -ق -ان -ون
وألعدألة وألدÁقرأطية ومكافحة كافة أششكال
أل -فسش -اد وب -ن -اء ج -زأئ -ر ج-دي-دة ‘ ك-ن-ف أأ’م-ن
وألسش- - - -ل- - - -م وألسش- - - -لم ،مششÒأ إأ ¤أن أ◊رك- - - -ة
أ÷معوية تسشعى من خلل هذه أŸلتقيات إأ¤
تعزيز ألوعي لدى كافة أفرأد أÛتمع أŸدÊ
كما تدعو كل أأ’سشاتذة أıتصش ‘ Úألقانون
إأ ¤أŸششاركة ‘ توضشيح ألطابع ألقانو Êمن
أجل أŸسشاهمة ألفعالة ‘ رفع مسشتوى ألوعي
لدى أŸوأطن.
وأكد عدد من أŸششارك Úأن مششروع تعديل
ألدسشتور يعد أللبنة لتوضشيح آأليات بناء أ÷زأئر
أ÷ديدة وألتي تعت Èمطلبا من مطالب أ◊رأك
ألششعبي  22فÈأير كما أنه يحمل ألكث Òمن
أŸوأد ألتي تسشتحق ألتثم Úعلى غرأر إأعطاء
فرصشة للششباب ألذي سشÎفع على عاتقه أسشسس
بناء أ÷زأئر أ÷ديدة ،باإ’ضشافة إأ ¤تكريسس
موأده لدور أÛتمع أŸد Êوأ◊ركة أ÷معوية
باعتباره هيئة أسشتششارية.
‘ سش- - -ي- - -اق م- - -تصش - -ل Œدر أإ’شش - -ارة إأ ¤أن
أ÷م-ع-ي-ات وب-اع-ت-ب-اره-ا ط-رف-ا م-ع-ن-ي-ا ب-تنششيط
أ◊ملت ألتحسشيسشية للسشتفتاء على ألدسشتور
وب -ال -ن -ظ-ر أ’ه-م-ي-ة دوره-ا أل-ذي ك-رسش-ه مشش-روع
تعديل ألدسشتور فقد كان لـ»لششعب» حديث ‘
أŸوضش -وع م-ع أل-ن-اشش-ط أ÷م-ع-وي أسش-ام-ة ق-دور
رئيسس جمعية ألبششائر للعلوم وأŸعارف ألذي
ذك -ر أن أ÷م -ع -ي -ات وأŸن -ظ -م -ات وأل -ن-وأدي أو

’نسسان:
رئيسس ا’–اد الوطني للمواطنة وحقوق ا إ

التعديل يضضمن ا◊ريات األسضاسضية

أاك-د رئ-يسس ا’–اد ال-وط-ن-ي ل-لمواطنة
’نسس- -ان ع- -ل- -ي ب- -راشس- -د ،أامسس،
وح- -ق- -وق ا إ
ب -ع-ن-اب-ة« ،ضس-رورة ت-ف-ع-ي-ل دور ال-ت-وع-ي-ة
والتحسسيسس لتعزيز اŸشساركة الشسعبية ‘
ا’سستفتاء على مشسروع تعديل الدسستور
‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل».
أوضش -ح ب -رأشش -د ‘ ن -دوة ج-ه-وي-ة ح-ول شش-رح
مضشمون ألتعديل ألدسشتوري ألتي نششطها بقاعة
قصشر ألثقافة ﬁمد بوضشياف بوسشط أŸدينة ‘
إأط -ار ح -م -ل -ة أ’سش -ت -ف-ت-اء ح-ول مشش-روع ت-ع-دي-ل
ألدسشتور أن ‘‘أŸوأطنة سشلوك و‡ارسشة للحقوق
وألوأجبات».
وأبرز ‘ هذأ ألصشدد أن أ’سشتفتاء ألششعبي

ع -ل -ى مشش -روع ت -ع -دي -ل أل-دسش-ت-ور ‘ أل-ف-ا— م-ن
ن -وف -م ÈأŸق -ب -ل «ي -أات -ى ل -ي -ت -ي-ح أل-ف-رصش-ة أم-ام
أŸوأط -ن Úل -ل -مشش -ارك -ة ‘ ب-ن-اء ج-زأئ-ر تضش-م-ن
أ◊ق- -وق وأ◊ري- -ات وت- -ؤوسشسس ل- -دÁوق- -رأط -ي -ة
تشش -ارك -ي-ة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا أŸوأط-ن شش-ري-ك-ا ف-اع-ل
وفعا’».
وأردف قائل «إأن ألتعديل ألدسشتوري يضشمن
أ◊ري-ات أأ’سش-اسش-ي-ة وي-ل-زم أل-ه-ي-ئ-ات أل-ع-م-وم-ية
باحÎأمها»’ ،فتا أ ¤أن أŸكانة أŸميزة ألتي
ي -خصس ب -ه-ا أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري دور أÛت-م-ع
أŸد ‘ Êأ◊ي -اة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأ’ق -تصش -ادي-ة
للبلد من ششأانها أن «تعزز روح أŸوأطنة وجعلها
ألسشلوك أإ’يجابي ألذي يبني ويحمي ألوطن‘‘.

أŸنتديات تعت Èوسشيطا ب Úألسشلطة وأÛتمع
أو شش -ري -ك -ا وه -و م -ا ي -ع Èع -ن-ه ب-ال-دÁق-رأط-ي-ة
ألتششاركية ألتي يدعو لها رئيسس أ÷مهورية .
وأعت Èمن جهته ألناششط أ÷معوي ﬁمد
ع- -ل- -ي ﬁج- -ر أن أ÷م -ع -ي -ات م -ط -ال -ب -ة أل -ي -وم
ب-اŸشش-ارك-ة أل-ف-اع-ل-ة ‘ أل-ت-حسش-يسس ب-ا’سش-تفتاء
ع -ل -ى أل-دسش-ت-ور م-ن أج-ل أŸسش-اه-م-ة ‘ ت-ع-زي-ز
م- -ك- -ان- -ت- -ه -ا أŸنشش -ودة ،مششÒأ إأ ¤أن مشش -ارك -ة
أ÷م-ع-ي-ات ‘ أل-نشش-اط أل-ت-حسش-يسش-ي ل-لسش-تفتاء
على مششروع تعديل ألدسشتور يششهد أرتفاعا ‘
وتÒته ،حيث أن بعضس أ÷معيات ع Èألو’ية
ششاركت ‘ ألعملية من خلل مناظرأت وموأئد
مسشتديرة Ÿناقششة موأد ألدسشتور.

رئيسس منتدى ا÷زائر:

من أاجل «إاحداث
التغي»Ò

دع -ا م -ن-ت-دى أ÷زأئ-ر ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر
أل -ع-اصش-م-ة ،ألشش-ب-اب إأ ¤أل-تصش-ويت «ب-ن-ع-م»
على مششروع تعديل ألدسشتور ‘ ألفا— من
نوفم Èألقادم من أجل «إأحدأث ألتغي.»Ò
ودعا رئيسس أŸنتدى ﬁمد عيادي ‘
تصشريح صشحفي له عقب تنششيطه لقاء مع
م- -ن- -اضش- -ل- -ي- -ه ب -ق -اع -ة أ’ط -لسس ب -ا÷زأئ -ر
ألعاصشمة إأ« ¤تفويت ألفرصشة عن ألذين
أعطوأ صشورة سشيئة عن أŸششروع وأغمضشوأ
أع- -ي -ن -ه -م ع -ن إأي -ج -اب -ي -ات -ه وأل -ذه -اب إأ¤
صش- - -ن- - -ادي- - -ق أ’قÎأع ي- - -وم أول ن- - -وف- - -مÈ
وألتصشويت على مششروع تعديل ألدسشتور».
وتوقع عيادي من «أıلصش Úألششباب
أن يكونوأ بقدر من ألعزم يوم أ’سشتفتاء
لرفع رأية أ÷زأئر وأ’رتقاء بالدÁقرأطية
أل-تشش-ارك-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èأل-ت-جسش-ي-د أل-ف-ع-ل-ي
للدولة أ’جتماعية حسشب بيان أول نوفمÈ
أÿالد».
وبعدما ثّمن مسشاعي رئيسس أ÷مهورية
إ’حدأث ألتغي Òقريبا أكد رئيسس أŸنتدى
بأان مششروع ألتعديل هو»أسشتجابة حقيقية
Ÿطلب أ◊رأك ( )...لتأاسشيسس مؤوسشسشات
دسشتورية وألنهوضس بالدولة أ÷زأئرية».
وحضش- -ر أل- -ت -ج -م -ع ‡ث -ل -ون ع -ن شش -ت -ى
ف - -ع - -ال - -ي- -ات أÛت- -م- -ع أŸد Êونشش- -ط- -اء
حقوقيون.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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جهود لسضتقطاب أاك Ìمن  1055أالف ناخب بوهران
ج -ه -ود ك -بÒة واسس -ت-ع-دادات Œري
ع -ل -ى ق -دم وسس-اق ب-وه-ران؛ ث-ا ÊأاكÈ
اŸدن ا÷زائ- -ري- -ة ب- -ع- -د ال- -ع- -اصس -م -ة،
’‚اح ا’سس- -ت- -ف- -ت- -اء ع- -ل- -ى ت -ع -دي -ل
إ
ال -دسس -ت -ور اŸق-رر ي-وم ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
اŸقبل– ،ت إاشسراف السسلطة الوطنية
اŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات ‘ ثاŒ Êربة
لها منذ تأاسسيسسها ‘ سسبتم ،2019 Èمع
كل ما يرافقها من –ديات وتطلعات،
فرضستها جائحة كورونا.
وهران :براهمية مسسعودة
ت- -ن- -ق -لت ألشش -عب» إأ ¤م -ق -ر أŸن -دوب -ي -ة
أل -و’ئ -ي -ة ل -لسش-ل-ط-ة ب-وه-رأن ،أل-ت-ي سش-ج-لت
أرت -ي -اح -ه-ا ل-لسش Òأ◊سش-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،وسش-ط
ت- -وق- -ع- -ات ب- -اŸشش- -ارك- -ة أل- -ق- -وي- -ة ‘ ه -ذأ
أ’سشتحقاق ’سشتفتائي ألهام ،مع تسشجيل
 17087ناخب جديد ،لÒتفع بذلك إأجما‹
أل -ه -ي -ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة إأ ،1055983 ¤ف- -ي -م -ا ”
تسشخ 2425 Òمكتب و 296مركز تصشويت
موزع ع Èبلدياتها ألـ ،26وذلك ‘ أنتظار
’جرأءأت ألقانونية أللزمة لفتح
أسشتوفاء أ إ
مركزأ آأخر على مسشتوى قرية «أ◊وأوة» ‘
بلدية ألعرأبة بدأئرة بطيوة.

^ د .تيليوين حبيب :روح النضضال
مكنتنا من Œاوز الصضعاب

أك- - -د مسش - -ؤوول
’ع - - - -لم ل- - - -دى
أإ
أŸن-دوي-ة تيليوين
ح - - - - - -ب- - - - - -يب ،أن
«أ’سشتعدأدأت
’ول -ي -ة ن -اج -ح -ة
أأ
إأ ¤ح - -د أل - -ي- -وم،
وذلك ب- -اع- -ت -م -اد
خ- -ط- -ة شش- -ام- -ل- -ة
وم- -ت -ك -ام -ل -ة عÈ
جميع مرأحل ألعملية أ’نتخابية ،بدأية من
أسشتدعاء ألهيئة ألناخبة وإأ ¤غاية عملية
’علن عن ألنتائج».
ألفرز وأ إ
وقال «تيليوين» ‘ تصشريح لـ «ألششعب»،
إأن «ألسشلطة أكتسشبت نضشجا كبÒأ و‚حت
’هدأف ألتي أنششئت من أجلها،
‘ –قيق أ أ
بعد أ’نتخابات ألرئاسشية ألتي جرت هي
’خرى ‘ فÎة أسشتثنائية فرضشها أ◊رأك
أأ
ألشش - -ع - -ب - -ي ‘ أ÷زأئ - -ر ،م - -ن - -ذ أن - -ط- -لق
أ’حتجاجات ‘ ألبلد ‘  22فيفري من
ألعام أŸاضشي».
وأضشاف موضشحا أّن «أŸندوبية “كنت
من Œاوز ألصشعاب وألعقبات ،بفضشل روح
أل- -نضش- -ال وك- -ف- -اءأت- -ه -ا أل -ع -ال -ي -ة ،وب -فضش -ل
ألتسشهيلت أŸتاحة وأŸقدمة ‘ ﬂتلف
أÛا’ت» ،ألتي تسشاهم ‘ أ◊فاظ على
أصش-وأت ألشش-عب ودع-م أل-دÁق-رأط-ي-ة ،ب-ع-د
دسشÎتها ،خاصشة وأنها أكتسشبت ألكث Òمن
’شش - -رأف
أل- - -نضش - -ج وأÈÿة وأل - -وع - -ي ‘ أ إ
’دأرة
وأل- -ت- -ن -ظ -ي -م وأل -ت -أاطÃ Òسش -اه -م -ة أ إ
أÙلية.
وأكد أهمية «موأصشلة ألتعاون ألوثيق مع
ﬂت -ل -ف أ÷ه -ات أŸع -ن -ي -ة م-ن أج-ل ‚اح
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ية وألعرسس ألدÁقرأطي
’كمل ،وفق تعبÒه.
على ألوجه أ أ
وأسش -ت -ن -ادأ إأ ¤ن -فسس أŸصش -در ،ف -ق-د ”
إأنششاء ما يسشمى بـ»÷نة ألتنسشيق» ،ألتابعة
للسشلطة ألوطنية أŸسشتقلة للنتخابات على
مسشتوى و’ية وهرأن يوم  4أكتوبر أ÷اري،
وقسش -مت أŸه -ام ع -ل-ى  14م-ن-دوب و’ئي،
’دأرة وأل-دوأئ-ر
ي -نشش -ط -ون ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أ إ
’م -ن -اء أل -ع -ام Úب -ال -ب -ل -دي -ات ومسش -ؤوو‹
وأ أ
مكاتب أ’نتخابات ،وغÒهم.

^ ابراهيم بومدين :ا◊ملة الدعائية “ر
‘ «ظروف عادية جدا »
ب-دوره ،كشش-ف
رئ -يسس م -ق -ي -اسس
أ◊ملة
أ’نتخابية،
أبرأهيم
ب - - -وم- - -دي- - -ن ،أن
أ◊ملة ألدعائية
للسشتفتاء
ألشش- -ع- -ب- -ي ع -ل -ى
مسشsودة ألدسشتور ألتي “تد حتى  28من ألششهر
أ÷اري “ر ‘ «ظروف عادية جدأ « بوهرأن،
و ⁄ي -ت -م تسش -ج -ي -ل أي Œاوزأت ،مضش -ي -ف -ا أّن
أب -وأب ألسش -ل -ط -ة م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مصش-رأع-ي-ه-ا
ل -ل -تشش -ك -ي-لت أ◊زب-ي-ة و“ث-ي-ل-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد Êألرأغب ‘ ÚأŸششاركة ‘ أ◊ملة.
وبخصشوصس ألششكاوى ألتي بلغت أŸندوبية
منذ بدأية أ◊ملة ،عاد «بومدين» ليؤوكد مّرة
أخرى أنّ «ألعملية تسش Òبسشلسشة ،ما عدأ
بعضس ألتضشارب ‘ أوقات أسشتعمال ألقاعات،
ل-ك-ن ” أل-فصش-ل ف-ي-ه-ا ت-دري-ج-ي-ا ب-ال-تعاون مع
مديرية ألششؤوون ألعامة للو’ية».
وكششف ‘ سشياق متصشل عن تخصشيصس 86
مكان إ’جرأء أ◊ملة أ’نتخابية ،تتوزع بÚ
أŸلعب وق -اع -ات أ’ج -ت -م -اع -ات وسش-اح-ات
عمومية وقاعات متعددة ألرياضشات وأŸرأكز
ألثقافية ودور ألششباب ،مع تسشجيل مششاركة
زهاء  20تششكيلة حزبية وجمعية منذ أنطلق
حملة أ’سشتفتاء أÙددة بـ  25يوما ،تسشبق
أيام ألصشمت أ’نتخابي ألذي يسشتمر  3أيام
قبل أ’قÎأع.
ك-م-ا أسش-ت-غ-ل ب-رأه-م-ي-م ب-وم-دي-ن ،أل-ف-رصشة
ل -ي -ق -ول إأّن «ج -م -ي-ع أŸؤوشش-رأت وأŸع-ط-ي-ات،
توحي بأان ألششعب ألوهرأ ،Êسشينتخب بقّوة،
وسش -ي -ع -ط -ي درسش -ا ب -ل -ي -غ -ا ‘ أل -دÁق -رأط-ي-ة
وأŸوأطنة وألسشلمية».

^ رئيسس مقياسس Œهيز مكاتب
التصضويت ،بختاوي ﬁمد :السضلطة تعمل
جاهدة للحيلولة دون وقوع مشضكÓت

أك - -د أأ’سش - -ت - -اذ
ب- -خ -ت -اوي ﬁم -د،
رئ - -يسس م - -ق- -ي- -اسس
Œه - -ي - -ز م- -ك- -اتب
ألتصشويت
وألÈتوكول
ألصش- -ح- -ي ب- -ن- -فسس
أŸن- - -دوب- - -ي- - -ة ،أّن
ألسش-ل-ط-ة ت-ع-م-ل ج-اه-دة ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون وقوع
أŸششكلت ألتي Áكن أن تؤوثر على نزأهة
أ’نتخابات أو عرقلة ألسش Òأ◊سشن للعملية،
م - -ن- -وه- -ا إأ ¤أّن»أإ’ج- -رأءأت أŸسش- -ت- -ح- -دث- -ة
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وأأ’م-ن-ي-ة وأل-وق-ائ-ية ألصشحية من
ششأانها ألتسشهيل على ألناخب.»Ú
وأوضش -ح أن -ه -م يسش -ع -ون ج -اه -دي -ن ل-ت-وفÒ
أ◊م -اي-ة أل-قصش-وى ل-ل-ن-اخ-ب ،Úب-ت-وف Òت-ع-ق-ي-م
ل- -ل- -م- -رأك- -ز وأŸك- -اتب وأŸرأف- -ق ألصش- -ح- -ي -ة
وأŸم- - -رأت وب - -اق - -ي فضش - -اءأت أ’شش - -ت - -غ - -ال
وألتجهيزأت أŸوجودة ولوأزم ألعمل ،فضشل
عن وضشع أŸعقمات وألكمامات رهن إأششارة
ألناخب Úوإألزأمهم وكافة أŸتدخل Úبتعقيم
أليدين ووضشع ألكمامات وعدم تبادل أدوأت
أ’شش -ت -غ -ال ‘ م -ا ب-ي-ن-ه-م ،إأ ¤ج-انب أل-ت-ق-ي-د
بقياسس درجة حرأرة ألناخب ÚوأŸتدخل‘ Ú
أل -ع -م -ل -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،وÃسش -اف-ة أل-ت-ب-اع-د
أ÷سشدي ،مع وضشع أ’آليات ألضشرورية لتنظيم
دخ - -ول أل - -ن - -اخ- -ب Úإأ ¤م- -ك- -اتب أل- -تصش- -ويت
ومغادرتها.

رئيسس ا’–ادية الوطنية للمجتمع اŸد: Ê

مكتسضبات لبد من تثمينها لبناء ا÷زائر ا÷ديدة
أك-د رئ-يسس أ’–ادي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
أŸد Êطاه Òششيحة ،أمسس ،بع“ Úوششنت،
أن مشش - -روع ت - -ع - -دي - -ل أل- -دسش- -ت- -ور أŸط- -روح
لسش-ت-ف-ت-اء تضش-م-ن ب-ل-ورة Ÿط-الب أÛت-م-ع
ل -إ
أŸد Êليكون ششريكا فعا’ Ÿؤوسشسشات ألدولة
ويضشطلع بدور رقابي.
وأب -رز شش-ي-ح-ة خ-لل Œم-ع شش-ع-ب-ي نشش-ط-ه
بدأر ألثقافة «عيسشى مسشعودي» ‘ إأطارحملة
أ’سشتفتاء ،أن «أÛتمع أŸد Êكان يتطلع
ليكون ششريكا فعا’ Ÿؤوسشسشات ألدولة ويطلع
ب- -دور رق- -اب -ي وه -ي م -ط -الب ” أأ’خ -ذ ب -ه -ا
وب- -ل- -ورت- -ه -ا ‘ مشش -روع أل -دسش -ت -ور أŸط -روح

للسشتفتاء ‘ ألفا— من نوفم ÈأŸقبل».
وث- -م- -ن ن -فسس أŸت -ح -دث دسشÎة أŸرصش -د
ألوطني للمجتمع أŸد Êكهيئة أسشتششارية لدى
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة وأيضش-ا إأشش-رأك أÛت-م-ع
أŸد ‘ Êم- -ك- -اف- -ح -ة أل -فسش -اد «وه -ي ك -ل -ه -ا
م-ك-تسش-ب-ات ’ب-د م-ن ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ل-ب-ن-اء أ÷زأئ-ر
أ÷ديدة».
وأعرب طاه Òششيحة عن أمله أن «تعاد
م -آاث-ر ن-وف-م Èأل-ت-ح-ري-ر  1954خ-لل م-وع-د
نوفم Èألتعديل  2020بالتصشويت بنعم على
مشش-روع أل-دسش-ت-ور أŸط-روح ل-لسش-ت-ف-ت-اء أمام
ألششعب أ÷زأئري».
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قال إن إلشسباب متجند ‘ كل إلسستحقاقات ،زيتو:Ê

اŸشضاركون ‘ مظاهرات  17أاكتوبر كانوا رافدا مهما للوطنية
أإكد وزير إÛاهدين وذوي إ◊قوق
إل -ط -يب زي-ت-و ،Êأإن إلشس-ب-اب إ÷زإئ-ري
متجند بشسكل دإئم ‘ كل إلسستحقاقات
إل-وط-ن-ي-ة وم-ت-مسسك ب-رسس-ال-ة إŸرج-ع-ية
إلنوفمÈية.
أاب - -رز وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن ‘ رسض- -ال- -ة ل- -ه
Ãن -اسض -ب -ة اŸراسض -م ال -وط -ن -ي -ة إلح-ي-اء ال-ي-وم
ال -وط -ن -ي ل-ل-ه-ج-رة ،ال-ت-ي أاق-ي-مت ه-ذه السض-ن-ة
بولية معسضكر –ت شضعار «انتفاضضة األحرار
‘ دار السضتعمار» ،وقرأاها نيابة عنه األمÚ
العام لوزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوق العيد
رب - -ي - -ق - -ة أان «الشض - -ب- -اب ا÷زائ- -ري واع ج- -دا
بتضضحيات أاسضÓفه من الشضهداء واÛاهدين
‘ سض-ب-ي-ل ن-ي-ل السض-ت-قÓ-ل ال-وط-ن-ي وا◊فاظ
ع -ل -ى ال -ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة السض-ام-ي-ة ومسض-ت-م-ر ‘
ال -ت -مسضك ب -اŸرج -ع -ي -ة ال -ن-وف-مÈي-ة وال-دف-اع
عنها».
وأاشضار زيتو Êضضمن هذه الرسضالة التي تليت
‘ الندوة التاريخية اŸنظمة من قبل اŸركز
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -دراسض -ات وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة
الوطنية وثورة أاول نوفم ،1954 Èبدار الثقافة
«أاب -ي رأاسس ال -ن -اصض -ري» Ÿعسض -ك -رÃ ،ن -اسض -ب-ة
م -راسض -م إاح-ي-اء ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-ي حضض-رت-ه-ا
السض -ل -ط -ات ال-ولئ-ي-ة واألسض-رة ال-ث-وري-ة إا ¤أان
«الشضباب ا÷زائري مرتبط بقيم أامته األصضيلة
ومتجّند ‘ كل السضتحقاقات الوطنية التي

تروم التجديد الوطني الشضامل».
وذك - -ر ب - -أان «اŸن - -اضض - -ل Úا÷زائ- -ري‘ Ú
اÿارج قبل السضتقÓل ومنهم الذين شضاركوا
‘ مظاهرات  17أاكتوبر  1961وسضقط منهم
مئات الشضهداء وا÷رحى كانوا رافدا مهما
من روافد النضضال الوطني منذ مطلع القرن
اŸاضضي سضواء بعملهم النقابي أاو السضياسضي أاو
دعمهم اŸادي واŸعنوي للثوار ‘ الداخل».
وم -ن ج -ه-ت-ه ،أاشض-ار ج-م-ال ال-دي-ن م-ي-ع-ادي
مدير اŸركز الوطني للدراسضات والبحث ‘
ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم‘ 1954 È

مداخلة له خÓل هذا اللقاء أان «مظاهرات
 17أاكتوبر  1961جسضدت عمق النتماء الوطني
للجزائري Úالذين كانوا يعيشضون ‘ فرنسضا
خÓل الفÎة السضتعمارية ودورهم الكب‘ Ò
نصضرة الثورة ماديا وسضياسضيا ومعنويا».
ك -م -ا أاب -رز ال -دك -ت -ور ﬁم -د ي -اح -ي م-دي-ر
الÎاث ال -ت -اري -خ-ي ب-وزارة اÛاه-دي-ن وذوي
ا◊قوق أان «اÛزرة التي ارتكبها الفرنسضيون
يوم  17أاكتوبر  1961ليسضت األو ¤من نوعها
بل سضبقتها ›ازر كبÒة بدأات مباشضرة بعد
اإلحتÓل الفرنسضي وكان هدفها القضضاء على
الشض - -عب ا÷زائ - -ري وإاف - -راغ أارضض- -ه لصض- -ال- -ح
اŸسضتعمرين».
وق- - - -د اشض- - - -رف األم Úال- - - -ع- - - -ام ل- - - -وزارة
اÛاهدين وذوي ا◊قوق على هامشس هذه
ال -ن -دوة ال -ت -اري -خ -ي -ة ع -ل -ى ت -ك -ر Ëع -دد م-ن
اÛاه-دي-ن وأارام-ل وأاب-ن-اء الشض-ه-داء وذوي-ه-م
ومنح للبعضس منهم ‡ن يعانون صضعوبة ‘
ا◊ركة كراسضي متحركة.
ك-م-ا زار م-ع-رضض-ا ت-اري-خ-ي-ا م-ت-ن-وع-ا ن-ظمه
اŸتحف ا÷هوي للمجاهد لتلمسضان Ãشضاركة
الفروع الولئية التابعة له بغرب البÓد وهذا
بدار الثقافة «أابي رأاسس الناصضري» فضض Óعن
إاشض -راف -ه ب-اŸت-ح-ف ال-ولئ-ي ل-ل-م-ج-اه-د ع-ل-ى
تدشض Úجدارية –مل أاسضماء الشضهداء الذين
سضقطوا ‘ ميدان الشضرف بولية معسضكر.

وّقعتها شسخصسيات بارزة يتقدمها إŸؤورخ سستورإ

عريضضة مطالب بفتح األرشضيف اÿاصص باÛازر
” Ãناسسبة إحياء إلذكرى Û 59ازر
 17أإكتوبر  1961إطÓق عريضسة بفرنسسا
لرشس-ي-ف إÿاصص
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة «ب -ف-ت-ح إ أ
ب-ه-ذه إÛازر» إل-ت-ي إقÎف-ت-ه-ا إلشس-رط-ة
إل -ف -رنسس -ي -ة ب -ب -اريسص ضس-د إ÷زإئ-ريÚ
إل -ذي-ن خ-رج-وإ ل-ل-ت-ظ-اه-ر سس-ل-م-ي-ا وك-ذإ
إلعÎإف بها كجرإئم دولة».
يطالب اŸوّقعون على هذه العريضضة ومن
بينهم اŸؤورخ بنجام Úسضتورا ونائب رئيسس
›لسس الشضيوخ الفرنسضي بيار لوران واألمÚ
العام اŸسضاعد ◊زب اÿضضر ،سضاندرا ريغول
بـ «إادراج تاريخ  17أاكتوبر  ‘ 1961رزنامة
الح- -ت- -ف- -الت ال- -رسض- -م -ي -ة ع Èك -ام -ل اŸدن
الفرنسضية».
وتشضمل العريضضة التي حصضدت إا ¤حد اآلن
ما ل يقل عن  200توقيع سضيما من طرف
أاعضضاء ‘ ›لسس الشضيوخ الفرنسضي ونواب
ومنتخبﬁ Úلي Úومناضضلي أاحزاب سضياسضية
وصضحفي« Úوضضع نصضب تذكارية ﬂلدة لهذه
األح- -داث ‘ ك- -ل اŸدن ال- -ت- -ي ت- -ط- -لب ب- -ه -ا
جمعيات ذلك».
وتذكر العريضضة أانه «منذ  59سضنة خلت
خلفت عملية قمع مارسضتها الشضرطة الفرنسضية
ضض -د م -ت -ظ -اه -ري-ن ط-ال-ب-وا ب-ح-ق ا÷زائ-ر ‘
السضتقÓل نحو  200إا 300 ¤قتيل وتطالب
«أاسض -اسض -ا ب -ف -ت -ح األرشض -ي-ف م-ن أاج-ل تسض-ل-ي-ط
الضضوء على هذه األحداث».
وي -وضض -ح اŸب -ادرون ب -ه-ذه ال-ع-ريضض-ة ال-ت-ي
أاط- -ل -قت –ت شض -ع -ار « 17أاك-ت-وب-ر 17-1961
أاكتوبر  :2020من أاجل الذاكرة و ضضد نسضيان
الضض - -ح - -اي - -ا ا÷زائ - -ري »Úأان «ه - -ذا السض - -بت

ملتقى أإدبي بعنوإن «أإدباء ‘ ديار إŸهجر»

دور الطلبة اŸهاجرين ‘ دعم الثورة –ت ›هر الباحثÚ
لدب-ي
أإب -رز مشس -ارك -ون ‘ إŸل -ت -ق-ى إ أ
إل - -وط - -ن - -ي ب- -ع- -ن- -وإن« :أإدب- -اء ‘ دي- -ار
إŸه - -ج - -ر» ،إل - -ذي إف - -ت - -ت- -ح أإمسص ،ب- -أام
إل- -ب -وإق -ي ،إل -دور إل -ت -وع -وي إل -ث -ق -ا‘
لدب- - -ي ل- - -ل- - -ط- - -ل - -ب - -ة إŸه - -اج - -ري - -ن
وإ أ
إ÷زإئ - - - - -ري ‘ Úدع - - - - -م إل - - - - -ث - - - - -ورة
إلتحريرية إÛيدة.
خÓل ا÷لسضة الفتتاحية للملتقى ،الذي
–تضض -ن -ه دار ال-ث-ق-اف-ة ن-وار ب-وب-ك-ر ب-وسض-ط
اŸدينة Ãناسضبة إاحياء الذكرى  59لليوم
الوطني للهجرة ( 17أاكتوبر من كل سضنة)،
لسضتاذ سضامي الوا‘ ،من جامعة
تطرق ا أ
ال -ع -رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ب-أام ال-ب-واق-ي ،إا ¤دور
الطلبة ا÷زائري ÚاŸهاجرين إا ¤تونسس ‘
ال -ت -ع -ري -ف ب -ال -قضض-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
وترسضيخ مقومات الهوية الوطنية والتصضدي
لسض-ي-اسض-ة اŸسض-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسض-ي الرامية إا¤
اقتÓع جذور ا÷زائري.Ú
لكادÁي ‘ مداخلته التي
وأاكد ذات ا أ
حملت عنوان «الدور الثقا‘ لطلبة اŸهجر
‘ ال -ت -ع -ري -ف ب -ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة» ،ع -ل-ى
اضض- -طÓ- -ع ع- -دي- -د ال- -ط- -ل- -ب- -ة ا÷زائ- -ريÚ
اŸه -اج -ري-ن ب-دور ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ات ون-واد
أادب -ي -ة ه -دف-ه-ا ّ ⁄شض-ت-ات ال-ط-ل-ب-ة وت-وح-ي-د
صضفوفهم وإاعدادهم سضياسضيا وفكريا للقيام
ب- -دور وط -ن -ي ه -دف -ه –ري -ر ا÷زائ -ر م -ن
هيمنة السضتعمار الفرنسضي.
وذكر أان من ب Úالطلبة اŸهاجرين الذين
كان لهم دور فعال ‘ التعريف بالقضضية
الوطنية ا÷زائرية وترسضيخ مقومات الهوية
الوطنية ع Èأاعمال أادبية وفكرية ،مفدي
زك -ري -ا وﬁم -د ال -ع -ي -د آال خ-ل-ي-ف-ة وح-م-ود

رمضضان وحمزة بوكوشضة.
وأاضض - -اف السض - -ت - -اذ ال- -وا‘ ،أان م- -ن بÚ
لدبية التي عرفت بتاريخ ا÷زائر
لعمال ا أ
اأ
خارج الوطن ‘ شضكل عمل مسضرحي ،رواية
“ثيلية من أاربعة فصضول عنوانها «مصضرع
الطغاة» التي أالفها آانذاك الطالب عبد الله
الركيبي بتونسس ،تناول فيها أاحداثا تدور
وق -ائ -ع -ه -ا ‘ ا÷زائ -ر إاب-ان ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
الوطنية كشضكل من أاشضكال أادب اŸهجر.
لدب
ق - -ب - -ل ذلك ت - -ن - -اول ال - -ب- -احث ‘ ا أ
لسضتاذ إابراهيم بادي ،الذي قدم
ا÷زائري ا أ
لديب ﬁمد
من ولية عنابة ،شضخصضية ا أ
ديب ال- -ذي ق- -دم- -ه ع- -ل- -ى أان- -ه «شض -خصض -ي -ة
اسض -ت-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن أادب-اء اŸه-ج-ر ك-ان Ãث-اب-ة
لدب-ي-ة أاي-ام السض-ت-ع-م-ار وه-و ما
ال-ب-ن-دق-ي-ة ا أ
كلفه فاتورة غالية ‘ حياته الشضخصضية من
سضجن ونفي وطرد».
لديب ﬁمد
وبعد أان عّرج على معاناة ا أ
ديب إاب- -ان ال- -فÎة السض- -ت- -ع- -م- -اري- -ة وع -ل -ى
لسضتاذ بادي إا¤
لدبية» ،دعا ا أ
«عبقريته ا أ
إاذكاء الذاكرة اŸنسضية والهتمام أاك Ìمن
لدباء الصضغار بهذه الشضخصضية الفذة
قبل ا أ
وإاعادة العتبار لها.
Óشضارة ،فقد ” ‘ ا÷لسضة الفتتاحية
ل إ
ل-ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ،ال-ذي سض-ي-ت-واصضل،
لسض-رة
لح -د ،ت -ك -ر Ëأاعضض -اء م -ن ا أ
ال -ي -وم ا أ
الثورية والتلميذة رانية فÓح ،ا◊ائزة على
أاع -ل -ى م -ع -دل ‘ شض -ه -ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-ى
لضض-اف-ة إا¤
مسض -ت -وى ولي -ة أام ال -ب-واق-ي ،ب-ا إ
ت- -ك- -ر Ëع -ائ -ل -ة الصض -ح -ف -ي ب -ال -ت -ل -ف -زي -ون
ا÷زائري عيسضى طروب الذي وافته اŸنية
منذ عدة أايام.

لكادÁي إلفرنسسي غرإندمايزون:
إÙلل إلسسياسسي وإ أ

دوافع سضياسضية وعنصضرية وراء جرÁة  17أاكتوبر
سضيصضادف الذكرى  59لقمع الشضرطة الفرنسضية
ب- -ق- -ي- -ادة ﬁاف- -ظ الشض -رط -ة م -وريسس ب -اب -ون
ل -ل-ج-زائ-ري-ات و ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن ت-ظ-اه-روا
سضلميا بباريسس».
و” التذك Òبأان اŸتظاهرين ا÷زائريÚ
«طالبوا بحق ا÷زائر ‘ السضتقÓل واحتجوا
على حظر التجوال السضتفزازي والعنصضري
الذي فرضس ‘ البداية Ÿدة  12يوما على
العمال ا÷زائري Úثم على كافة اŸنحدرين
من شضمال افريقيا».
وحسضب نصس العريضضة فإان «اŸظاهرات
ل -ي  Ó-ع ÈكÈى شض-وارع ال-ع-اصض-م-ة ال-ب-اريسض-ي-ة
أافضضت إا ¤اشض -ت -ب -اك-ات ق-ام خÓ-ل-ه-ا ع-ن-اصض-ر
الشضرطة بإاطÓق النار على اŸتظاهرين».
وأاضضاف ذات اŸصضدر أان «وحشضية القمع
تواصضلت إا ¤ما بعد ليلة  17حتى ‘ سضاحات
ب - - -عضس م- - -راك- - -ز الح- - -ت- - -ج- - -از ح- - -يث رصس
اŸت-ظ-اه-رون ل-ي-ت-ع-رضض-وا ب-ع-ده-ا لشضتى أانواع
التعذيب».
وحسضب ال- -وث- -ي- -ق- -ة ف- -إان «ق- -م- -ع الشض -رط -ة
الفرنسضية خلف مئات الضضحايا 200 ،إا300 ¤

مشساركون ‘ ندوة تاريخية بوهرإن:

›ازر  17أاكتوبر «تطه Òعرقي» ضضد ا÷زائريÚ
أإك- - - -د مشس- - - -ارك - - -ون ‘ ن - - -دوة ،أإمسص،
ب -وه -رإن ،ح -ول إÛازر إل-ت-ي إقÎف-ت-ه-ا
إلشس -رط -ة إل -ف -رنسس -ي -ة ضس -د إŸه -اج-ري-ن
إلذين خرجوإ ‘ مظاهرة سسلمية ‘ 17
أإكتوبر  1961بباريسص ،أإن هذه إÛازر
ت- -ع -ت« Èج -رÁة إب -ادة» ‘ ح -ق إلشس -عب
إ÷زإئري.
أاوضض -ح اŸت -دخ -ل-ون ‘ ه-ذه ال-ن-دوة ،ال-ت-ي
جرت عن طريق تقنية التحاضضر عن بعد ،أان
هذه اÛازر التي خلفت مئات القتلى كانت
Ãث -اب -ة «ت -ط-ه Òع-رق-ي» ‘ ح-ق ا÷زائ-ريÚ
وت -دخ -ل ضض -م-ن سض-لسض-ل-ة ج-رائ-م اإلب-ادة ال-ت-ي
ارتكبها اŸسضتعمر ‘ حق اŸدني Úالعزل منذ
أان وطئت أاقدامه أارضس ا÷زائر.
وأاشضار اŸشضاركون ‘ هذا اللقاء ،اŸنظم
م -ن ق -ب -ل ﬂت Èال -ب-حث ال-ت-اري-خ-ي :مصض-ادر
وتراجم ،التابع ÷امعة وهران« 1أاحمد بن
بلة»Ã ،ناسضبة إاحياء الذكرى  59لهذه اÛازر
الوحشضية ،إا ¤أان فرنسضا قامت بإاخفاء هذه
ا÷رÁة التي تعت« ÈجرÁة دولة» من خÓل
الرقابة اŸفروضضة على الصضحافة.
وأاب -رز اŸت -دخ-ل-ون أان ا÷رائ-د ال-ف-رنسض-ي-ة
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الصضادرة ‘ اليوم اŸوا‹ للمجزرة أاشضارت
فقط إا ¤تنظيم مظاهرات سضلمية من قبل
اŸهاجرين ا÷زائري Úو ⁄تتطرق ا ¤قمع
الشضرطة للمتظاهرين وإاطÓقها النار عليهم
عشضوائيا وسضقوط مئات القتلى.
وأاكد اÙاضضرون أان الشضعب ا÷زائري ل
Áكنه ان ينسضى ا÷رائم التي ارتكبتها فرنسضا
السض -ت-ع-م-اري-ة ‘ ح-ق-ه ،م-ط-ال-ب« Úب-اعÎاف
رسض -م -ي م -ن ف-رنسض-ا ب-ه-ذه ا÷رائ-م وت-ع-ويضس
الضضحايا».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،حث اŸشض -ارك -ون ع -ل-ى
إا‚از دراسضات اك Ìعمقا حول ›ازر 17
أاك-ت-وبر  1961وا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ اŸه-ج-ر
وذلك م- - -ن خÓ- - -ل اسض - -ت - -غ Ó- -ل الشض - -ه - -ادات
واŸذكرات واألرشضيف.
وب -اŸن -اسض -ب -ة ” ،ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ضض-رورة
اسض -ت -ع -ادة األرشض -ي -ف ال -ذي –ت -ج -زه ف-رنسض-ا
و“ك Úال- -ب- -اح -ث Úا÷زائ -ري Úم -ن الط Ó-ع
عليه و“حيصضه واسضتغÓله.
وق -د شض -ارك ‘ ه -ذه ال -ن -دوة أاسض -ات-ذة م-ن
جامعات وهران 1وسضيدي بلعباسس وسضطيف
ومسضتغا.Â

ق -ت -ي -ل ب -ل و” ال -ل-ج-وء إا ¤رم-ي ال-ع-دي-د م-ن
اŸتظاهرين ا÷زائري ‘ Úنهر السض Úحيث
لقوا حتفهم غرقا».
وج- - -اء ‘ ال- - -ع - -ريضض - -ة »:ه - -ذه األح - -داث
اŸأاسض -اوي -ة ه-ي ج-زء م-ن ت-اري-خ-ن-ا اŸشضÎك
لكنها مسضحت عن قصضد من ذاكرتنا ا÷ماعية
إاذ قلما تتطرق كتب التاريخ والكتب اŸدرسضية
إا ¤هذه األحداث التاريخية لكن هذا القمع
الوحشضي ل بد من اسضتحضضاره ›ددا من أاجل
كتابة التاريخ Ãصضداقية ! لبد من تسضليط
الضضوء على هذه األعمال اإلجرامية !».

–ت شسعار «إنتفاضسة
لحرإر ‘ دإر إلسستعمار»
إ أ

معسضكر –يي ذكرى
اليوم الوطني للهجرة

أاح -يت ،أامسس ،ولي -ة م -عسض -ك -ر م -راسض -م
إاحياء اليوم الوطني للهجرة والذكرى 59
Ÿظاهرات  17أاكتوبر .1961
أاشضرف على اŸراسضم ،األم Úالعام لوزارة
اÛاه -دي -ن وذوي ا◊ق -وق ن-ي-اب-ة ع-ن وزي-ر
القطاع– ،ت شضعار «انتفاضضة األحرار ‘ دار
السض -ت -ع -م -ار» ب -حضض -ور السض -ل -ط -ات ال-ولئ-ي-ة
واألسضرة الثورية.
وق -د ” ب -ه -ذه اŸن -اسض -ب -ة الÎح-م ع-ل-ى
أارواح شض-ه-داء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة
ÃقÈة الشضهداء Ãدينة معسضكر والسضتماع
لكلمة باŸناسضبة أالقاها ‡ثل عن األسضرة
الثورية بالولية.
كما زار الوفد الرسضمي معرضضا تاريخيا
حول ا◊دث أاقيم بدار الثقافة «أابي رأاسس
ال- -ن- -اصض- -ري» م- -ن ق- -ب- -ل اŸت- -ح- -ف ا÷ه- -وي
ل -ل -م -ج -اه -د ل -ت-ل-مسض-ان Ãسض-اه-م-ة اŸت-اح-ف
الولئية التابعة له.
وأاشضرف األم Úالعام لوزارة اÛاهدين
وذوي ا◊ق -وق ،ن -ي -اب -ة ع-ن وزي-ر ال-ق-ط-اع،
بقاعة اÙاضضرات لدار الثقافة «أابي رأاسس
ال -ن -اصض -ري» ،ع -ل -ى اف -ت-ت-اح أاشض-غ-ال ال-ن-دوة
ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸن-ظ-م-ة ب-اŸن-اسض-ب-ة م-ن ق-ب-ل
اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسض -ات وال-ب-حث ‘
ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم1954 È
Ãشضاركة أاسضاتذة وباحث Úمتخصضصض‘ Ú
التاريخ.

إأك -د إÙل-ل إلسس-ي-اسس-ي وإلأك-ادÁي
إل - -ف - -رنسس - -ي ،إأول - -ي - -ف - -ي- -ي- -ه ل- -و ك- -ور
غ- - -رإن - -دم - -اي - -زون ،إأمسص ،إأن إÛازر
إل-ت-ي إقÎف-ت-ه-ا إلشس-رط-ة إل-ف-رنسس-ي-ة
ضس - -د إ÷زإئ - -ري Úإل - -ذي- -ن خ- -رج- -وإ
للتظاهر سسلميا يوم  17إأكتوبر 1961
ب- - -ب- - -اريسص ضس- - -د ح- - -ظ - -ر إل - -ت - -ج - -ول
إل -ت -م -ي -ي -زي ل -لسس -ل-ط-ات إل-ف-رنسس-ي-ة،
ت- -ع- -ت« Èج -رÁة ضس -د إلإنسس -ان -ي -ة»،
موؤكدإ إأن إلذين ُقتلوإ «كان لدوإفع
سس-ي-اسس-ي-ة وع-نصس-ري-ة ت-ن-ف-ي-ذًإ ÿطة
منسسقة».
صض -رح غ -ران -دم -ي -زون ،ال-ذي ي-ع-د اأح-د
اıتصض ÚاŸشض- -ه- -ود ل- -ه- -م ‘ اŸسض- -ائ -ل
اŸرتبطة بالتاريخ السضتعماري الفرنسضي
‘ ا÷زائر ‘ ،حديث لواأج ،انه «فيما
ي- -ت- -ع- -ل -ق ب -اÛازر(Á ،)...ك -ن ب -ل ي -جب
تصضنيفها على اأنها جرÁة ضضد الإنسضانية.
ال -ذي -ن اغ -ت -ي -ل -وا ع -ل-ى ه-ذا ال-ن-ح-و ك-ان-وا
لأسضباب سضياسضية وعنصضرية ودينية تنفيذا
ÿطة منسضقة».
كما ذكر اأنه «‘ اأصضل هذه التجمعات
السضلمية التي دعت اإليها ونظمتها جبهة
التحرير الوطني ‘ باريسس و‘ منطقة
ب - -اريسس ،ف - -رضس ح - -ظ - -ر Œول “ي- -ي- -زي
وع- -نصض- -ري م- -ن ق- -ب- -ل ﬁاف -ظ الشض -رط -ة
م- -وريسس ب- -اب -ونÃ .واف -ق -ة رئ -يسض -ه وزي -ر
ال - -داخ- -ل- -ي- -ة روج- -ي ف- -راي وب- -دع- -م م- -ن
ا◊كومة».
وهو ما دفعه اإ ¤وصضف حظر التجول
باأنه «مثال شضرير لعنصضرية الدولة» ،الذي
م- -ن- -ع م -ن ك -ان -وا ُي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه -م اآن -ذاك
«اŸسض -ل -م Úال -ف -رنسض -ي Úب -ا÷زائ -ر» ،م -ن
ا◊رك- -ة ب Úالسض- -اع -ة  ٨:30مسض -اًء و5:30
حا والتنقل ‘ السضيارة والسض Òضضمن
صضبا ً
›موعة خوًفا من التعرضس لÓعتقال.
كما اأشضار اإ ¤اأنه احتجاجًا على حظر
التجول هذا ،قررت جبهة التحرير الوطني
الدعوة اإŒ ¤معات ‘ اأماكن ﬂتلفة من
ال -ع-اصض-م-ة ،مسض-تشض-ه-داً ب-الأع-م-ال ال-ه-ام-ة
للراحل جان لوك اإينودي ،الذي كان اأول
م- - -ن ق- - -در ب - -اŸئ - -ات ع - -دد الضض - -ح - -اي - -ا
ا÷زائري Úالذين قتلوا على يد الشضرطة
الفرنسضية اآنذاك.
واأضض -اف ،اأن «ب -عضس اŸت -ظ -اه -ري -ن ”
اإعدامهم باإجراءات تعسضفيةÃ ،ا ‘ ذلك
حتى ‘ فناء ﬁافظة الشضرطة ،واآخرون
” رم- -ي- -ه- -م ‘ ن- -ه- -ر السض Úاأو ت- -ع -رضض -وا
للضضرب حتى اŸوت بعد القبضس عليهم
ون- -ق- -ل- -ه- -م اإ ¤قصض- -ر اŸع- -ارضس وم- -ل -عب
ك -وب -رت-ان ،و–وي-ل-ه-م ب-ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة اإ¤

مراكز احتجاز».
ك- -م -ا اأك -د ذات اÿب ،Òاأن -ه «ق -ب -ل فÎة
وج -ي -زة ،اأد ¤ب -اب -ون ب-ه-ذه ال-تصض-ري-ح-ات:
««ل -ق -اء ضض -رب -ة ن -ت-ل-ق-اه-ا ،ن-وج-ه عشض-رة».
وهكذا جرى ‘  17اأكتوبر  ‘ 1961سضياق
ك- -ان ال- -ت -ع -ذيب والخ -ت -ف -اءات ال -قسض -ري -ة
والإعدامات التعسضفية كانت اأعمال شضائًعة
‘ العاصضمة».
واأشضار اÿب Òالسضياسضي ،اإ ¤اأن «ذلك
يضضاف اإ ¤اأك Ìمن  14000عملية اعتقال،
اأي ما يقرب من واحد من كل اثن ،»Úكما
«اع- -ت Èاأن ه- -ذه اŸداه- -م- -ات ك- -انت غÒ
مسض -ب -وق -ة م -ن -ذ ن -ه -اي -ة ا◊رب ال -ع -اŸي -ة
الثانية».
وفيما يخصس عدم العÎاف با÷رÁة:
ذك- -ر بـ «ج »Íا◊ك -وم -ات ال -ف -رنسض -ي -ة ‘
سضجل اآخر ،حيث اأشضار اÿب Òالسضياسضي
اإ« ¤ج »Íا◊كومات والروؤسضاء الفرنسضيÚ
اŸت- -ع- -اق- -ب Úع -ل -ى العÎاف Ãذاب -ح 17
اأكتوبر  ‘ 1961باريسس.
كما ذكر اأنه «منذ سضنة  1991وحتى ‘
 ،2001تاريخ اإنشضاء هيئة جماعية تضضم
العديد من ا÷معيات والنقابات والأحزاب
السضياسضية Ãناسضبة الذكرى الأربع Úلهذه
اÛازر ،م -ا ف -ت -ئ ه -ذا ال -ت -ج-م-ع ي-ط-الب
اأعلى السضلطات الفرنسضية ،العÎاف باأن
جرÁة دولة فظيعة قد ارتكبت ‘ ذلك
الوقت».
واأشض - -ار اإ ¤اأن - -ه ح - -ت - -ى الآن ،ل- -يسس اإل
ال-رئ-يسس السض-اب-ق ف-رانسض-وا ه-ولن-د «ال-ذي
اكتفًى بوصضف ما حدث باأنه «قمع دموي»
وذلك ،ب- -حسض- -ب- -ه ،اأق- -ل ب- -ك- -ث Òم- -ن واق- -ع
ومطالب الهيئة».
كما اأشضار اإ ¤اأن ا◊قيقة تبقى اأنه على
اŸسضتوى اÙلي ” ،اتخاذ العديد من
اŸب - -ادرات :نصضب ت - -ذك - -اري- -ة ت- -خ- -ل- -ي- -دا
للضضحايا ،ولوحات تذكارية ‘ جسضر سضان
ميشضيل ‘ باريسس ،نهج  17اأكتوبر ‘ 1961
نانت ،Òوسضاحة  17اأكتوبر  ‘ 1961جيفور
م -ن اأج -ل اإع -ط -اء ب -عضس الأم -ث -ل-ة ،ب-ي-ن-م-ا
ان -تشض-رت ال-ت-ج-م-ع-ات الآن ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸدن الفرنسضية.
واأضضاف ،اأن «ذلك يوؤكد فقط على جÍ
ا◊كومات وروؤسضاء ا÷مهورية ،سضواء من
ال -ي -م Úاأو ال-يسض-ار ،واأن ج-م-ي-ع-ه-م رفضض-وا
اللتزام بشضكل اأك.»È
كما اأكد اأن الرئيسس ا◊ا‹ اإÁانويل
ماكرون «يتصضرف مثل سضابقيه ،ب Óشضك،
حتى ل يسضيئ اإ ¤الناخب Úاليميني Úالذي
اأصض -ب -ح ي-ط-لب وّده-م ب-ان-ت-ظ-ام ع-ل-ى ضض-وء
النتخابات الرئاسضية القادمة».

األحد  1٨أاكتوبر 2020م الموافق لـ  01ربيع األول  1442هـ
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« أﬂاخ» أ÷زأئر يطاردون ألفسساد
 ⁄ت-ك-ن مسس-أال-ة ﬁارب-ة أل-فسس-اد
أم-رأ هّ-ي-ن-ا م-ع أسس-ت-ف-حال ألظاهرة
ع-ل-ى مسس-ت-وي-ات ع-دي-دة ،ووسس-ط
ت- -غs- -ول ذه -ن -ي -ة «أن -ا وم -ن ب -ع -دي
ألطوفان» .بالّرغم من ألتشسريعات
وأل-ق-رأرأت ألسس-ي-اسس-ية ،ألتي كانت
تصسب دأئ- - -م- - -ا ‘ خ- - -ان- - -ة ﬁارب- - -ة
«أ÷ائ-ح-ة» ،ل-ك-ن أل-فسس-اد كان دأئما
لفلت من
ما يجد طرقا ملتوية ل إ
أل - -ع - -ق - -اب ،م - -ا يصس ّ- -ع- -ب م- -لح- -ق- -ة
ألفاسسدين وﬁاربتهم أينما وجدوأ.
روبورتاج :هيام لعيون
مع التطّور التكنولوجي ا◊اصصل والتّوجه
اليوم نحو التحّول الرقمي ،ها هي الّرقمنة
–ل ب -ك -ل م -ف -ه -وم-ه-ا وب-أادوات-ه-ا وب-را›ه-ا
وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ل-تسصّ-ل-ط أاضص-واء الشص-فافية على
الّ-زواي-ا اŸظ-ل-م-ة ،ال-ت-ي ع-اشصت ب-ه-ا م-فاصصل
الدولة طيلة عشصريات سصابقة.
–ّل اليوم الّرقمنة لتلقي بكامل ثقلها من
خÓل ال›Èيات واألدوات ا◊ديثة ،فتسصّلط
أاضص -واء الشص -ف -اف-ي-ة ع-ل-ى م-ف-اصص-ل اŸن-ظ-وم-ة
القتصصادية واإلدارية .وها هم شصباب اليوم
من طلبة وخريجي اŸدارسس الوطنية العليا
واŸعاهد والكليات يرفعون شصعار التحّدي من
خÓل تسصخ Òمؤوسصسصاتهم الناشصئة ،وﬂتلف
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات واŸنّصص -ات الل-كÎون-ي-ة ،ال-ت-ي
أابدعوا ‘ إانشصائها لرقمنة اإلدارات والهيئات
العمومية ،لتوّقع بذلك ا÷زائر بداية نهاية
‡ارسص- - - -ات ضص - - -ربت عصصب اŸن - - -ظ - - -وم - - -ة
الق - -تصص- -ادي- -ة ‘ ال- -ع- -م- -ق ،م- -ع وج- -ود إارادة
Ùاربة ال ّ
ظاهرة دون هوادة ،واŸضصي قدما
نحو بناء «جزائر جديدة» مبنية على أاسصسس
م- -ت- -ي- -ن- -ة وصص- -ل- -ب- -ة –ت ع- -ن- -وان»..ا÷زائ -ر
للجزائري.»Ú

أŸأالوف سسيصسبح غريبا..
ما كان مأالوفا خÓل عشصريات سصابقة وعلى
مسص -ت -وي-ات م-ت-عّ-ددة اب-ت-داء م-ن ن-هب األم-وال
العمومية ،مرورا بالّرشصاوى وظهور «أاشصخاصس
«فوق العادة» ،مسصتفيدين من عطاءات اŸال
العام دون سصواهم من اŸواطن اŸغلوب على
أام -ره ،وان -ت -ه -اء ب -ت -ع -ي Úأاشص-خ-اصس ‘ م-راك-ز
وظيفية ل يسصتحقونها ،أاو ل حاجة لوجودها،
ما تسصبب ‘ تفشصي البÒوقراطية ‘ اإلدارة،
ب-دأا يصص-ب-ح ال-ي-وم غ-ري-ب-ا ،م-ع ع-زم السص-ل-ط-ات
ﬁاربة ظاهرة الفسصاد اŸا‹ واإلداري.
«الشصعب» تسصلّط بهذا الريبورتاج األضصواء على
‰اذج لشصباب «الكÎو »Êيحملون ‘ جعبتهم
أاف -ك -ارا ومشص -اري-ع اب-ت-ك-اري-ة أاك Èم-ن سصّ-ن-ه-م،
ب -داي -ة ب -ام -ت Ó-ك م -ؤوسصسص -ات ن -اشص -ئ -ة ت-خّصس
ال -رق -م -ن -ة ،وتصص -م -ي -م ت -ط -ب -ي -ق-ات وم-نّصص-ات
إالكÎونية ÿدمة اŸتعامل القتصصادي وحتى
اŸواط -ن م -ن أاج -ل تسص -ه-ي-ل ح-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة،
وجعل ا÷زائري Úسصواسصية ‘ ›الت إادارية
ومالية عّدة ‘ ،ظّل عزم الدولة ا÷اد على
ﬁارب -ة ال -فسص -اد بشص -ك -ل م -غ -اي -ر ع -ن ط-ري-ق
اإلسصراع ‘ رقمنة كل القطاعات القتصصادية،
اŸال -ي -ة وال -ت -ج -اري-ة وال-ه-ي-ئ-ات اإلداري-ة ذات
الصص-ل-ة ل-ه-دف واح-د ،ه-و ت-ك-ريسس الشص-ف-اف-ي-ة
قصصد النهوضس بالقتصصاد الوطني.

لمن أŸعلوماتي
جنود أ أ
على أهبة ألسستعدأد
ÓعÓم اآل‹ بواد
«إاقتحمنا» اŸدرسصة العليا ل إ
السص -م -ار ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،ال -ت -ي ت-خَ-رج
مهندسص ‘ Úعلم ا◊اسصوب ،معقل من معاقل
«أاﬂاخ» ا÷يل الصصاعد ‘ ›ال الكمبيوتر
واŸع-ل-وم-ات-ي-ة ،إلم-اط-ة ال-ل-ث-ام ع-ن ب-عضس من
أافكارهم التي ظّلت حبيسصة جدران ا÷امعة.
وبالّرغم من أان ح َ
ظنا كان قلي ،Óألن طلبة
اŸدرسصة كانوا يجرون امتحانات نهاية السصنة
التي تأاخرت بسصبب الظروف الصصحية اÿاصصة
التي تعيشصها البÓد وكافة العا ⁄جراء انتشصار
جائحة «كوفيد  ،»19لكننا افتككنا لقاء مع
اŸسصؤوول األّول عن أاحد النوادي العلمية التي
ت-زخ-ر ب-ه-ا اŸدرسص-ة ،وي-ت-عّ-ل-ق األم-ر ب-الشص-اب
الطموح رضصوان نيبوشصة ،الذي يقود  40طالبا

من خÒة أابناء اŸدرسصة –ت عنوان نادي
« »Shellmatesشص- -ل -م -يت ،وه -م اسص -م م -ركب
 Shellيعني بيئة عمل ن ّصصية تتيح للمسصتخدم
التواصصل مع باقي أاجزاء النظام من خÓل
اسص -ت -خ-دام ب-ر›ي-ات نصص-ي-ة و matesتعني
أاصصدقاء.
 Shellmatesنادي تقني يتكون من حوا‹
 40طالبا من خÒة أابناء اŸدرسصة يقدمون
خدمات ÷ميع طلبة ا÷زائر اŸنتشصرين عÈ
ال- -وط- -ن ،م- -ن ت- -ك- -وي- -ن و–سص- -يسس ‘ األم- -ن
اŸع-ل-وم-ات-ي ،واألخ-ط-ار األم-ن-ي-ة ل-ل-ك-مبيوتر.
ويوضصح رضصوان رئيسس النادي ‘ لـ «الشصعب»،
أان النادي يهدف باألسصاسس إا ¤البحث عن
ثغرات وتأامينها وتطويرها حتى يصصبح ا÷هاز
اŸعلوماتي مؤوّمنا Ãا يحفظ اŸعلومات من
إاخÎاق وقرصصنة بشصكل كب« .Ò
ويضصيف أان دور النادي هو التحضص ÒلتأامÚ
اŸؤوسصسصات النائشصة «سصتارت آاب اŸسصتقبل»،
ك -م -ا ي -ق ّ-دم دروسص -ا ح-ول ت-أام Úال-ت-ط-ب-ي-ق-ات
اللكÎونية التي باتت خَزانا من اÿدمات
سصًهلت حياة ا÷زائري Úاليومية.
كما أان النادي ـ حسصب مهندسس اإلعÓم اآل‹
اŸسصتقبلي ـ يشصرح حماية وتأام ÚاŸواقع من
اخÎاق ﬁتمل أاوسصرقة للمعلومات وضصعف
تأام Úا◊اسصوب ،من خÓل البحوث اŸسصتمرة
للطلبة ،والتدريب على أامن شصبكات األنÎنت
أايضص - - -ا ،وه - - -ي ك ّ- - -ل- - -ه- - -ا أاوج- - -اع ‘ رأاسس ‘
اŸؤوسصسص-ات الق-تصص-ادي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وإال-ه-ي-آات
السصيادية ‘ ا÷زائر.
ويهدف النادي العلمي إا ¤بناء بيئة اإلبداع
واŸوهبة وتطويرها ودعمها ،وذلك من خÓل
رع-اي-ة وت-ط-وي-ر ق-درات وم-ه-ارات اŸوه-وبÚ
واŸبدع ،Úإا ¤جانب ال ّسصعي إليجاد رواد من
ال - - -ط - - -ل- - -ب- - -ة اŸب- - -دع› ‘ Úالت األم- - -ن
اŸعلوماتي ،من خÓل تنظيم مسصابقات دورية
م -ف -ت -وح -ة ÷م -ي -ع ال -ط -ل-ب-ة ‘ ال-بÓ-د ،قصص-د
–سص Úآاداء وت- - -ط- - -وي- - -ر ال - -ع - -م - -ل ب - -األم - -ن
اŸعلوماتي.
وي -ل -فت رضص -وان إا ¤أان ال -ن-ادي صص-رح ع-ل-م-ي
م -ف -ت -وح ايضص -ا ّÙب -ي اŸع -ل -وم-ات-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-م
والتبادل وتقاسصم اŸعلومات.

« »Chifa goأ÷زأئريون
سسوأسسية ‘ قطاع ألصسحة

غ -ادرن -ا م-درسص-ة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ب-واد السص-م-ار،
وح -ل -ل -ن -ا ضص -ي -وف-ا ه-ذه اŸرة ع-ن-د واح-د م-ن
خ ّ-ري -ج -ي ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري -ة ،أان -يسس ب -ن
طيب ،صصاحب مؤوسصسصة ﬂتصصة ‘ الرقمنة،
وا◊اصصل على مشصروع رقمنة وزارة الصصحة،
وهي واحدة من ب Úاآللف من اŸؤوسصسصات
الناشصئة التي تعنى برقمنة الوزارات.
أانيسس بن طيب شصاب طموح ،صصاحب مؤوسصسصة
«أام بي أاي» متعددة اŸشصاريع اإلسصتثماراتية،
متخصصصصة ‘ الّرقمنة والتطوير اإللكÎو،Ê
وهي مؤوسصسصة ُولدت قبل شصهرين فقط ،تشصتغل
‘ ›ال مرافقة اŸؤوسصسصات القتصصادية من
الّناحية اإلشصهارية والتسصويقية وتعنى بكل ما
هو متعلق بعا ⁄الويب والتكنولوجيا ا◊ديثة.
وحتى ولو أان أانيسس خريج كلية اآلداب ،إاّل أان
مثابرته وبحوثه واتصصالته مع أاصصدقاء من

أاوروبا وأامريكا وعمله الدؤووب جعل طموحه
يتحقق على أارضس الواقع ،وصصعد هذا «الشصاب
ال- -عصص- -امّ- -ي» سصّ- -ل- -م ال- -ط- -م- -وح درج -ة درج -ة
بالعتماد على قدراته اÿاصصة– ،ذوه إارادة
قوية.
طَ- -ورت ه- -ذه اŸؤوسصسص- -ة م- -نصص- -ة ال -كÎون -ي -ة
خدماتية ‘ ›ال الصصحة تدعى «شصيفا غو ـ
 ،»chifa goت -وّف -ر ع ّ-دة خ -دم -ات Ÿه -ن -ي -ي
ال -ق -ط -اع أاو ل -ل -م -واط -ن Úبصص -ف-ة ع-ام-ة .ه-ذه
اŸنصصة التي تؤوسصسس لرقمنة القطاع عبارة عن
موقع وتطبيق الكÎوني ،Úومن أاهم اÿدمات
التي تقدمها التواصصل مع أاطباء ومتعامل‘ Ú
›ال الطب.
ي- -ت- -حّ- -دث أان -يسس ع -ن مشص -روع -ه اإلل -كÎو،Ê
م -ؤوّك -دا أان -ه –صص -ل ع -ل-ى «الصص-ف-ق-ة» ب-ع-د أان
عرضس اŸشصروع على وزارة الصصحة ‘ ،وقت
سص- -ي- -ت ّ-م إاط Ó-ق اŸشص -روع ب -داي -ة م -ن السص -ن -ة
اŸقبلة.
وحول سصؤوال متعلق بكيفية ﬁاربة الفسصاد ‘
قطاع الصصحة من خÓل الّرقمنة ،يقول أانيسس
«أان -ه ل -و ت -ت -م رق -م-ن-ة ك-ل ال-ق-ط-اع-ات لÎاج-ع
ال - -فسص- -اد اŸا‹ واإلداري ب- -نسص- -ب- -ة ك- -بÒة ‘
ا÷زائر ،ولكم أان تتخيّلوا أان رقمنة قطاع
الصص -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة سص-ي-ن-ه-ي زم-ن اÙاب-اة
وال -ت -وظ -ي -ف ب -ال -ه -ات -ف ،ح -يث سص -ي -ع-ت-م-د ‘
اŸسص -ت -ق -ب -ل ع -ل-ى م-ع-اي Òرق-م-ي-ة وان-ت-ق-ائ-ي-ة
ألحسص -ن اŸؤوسصسص -ات اÿدم -ات-ي-ة م-ث ،Ó-ال-ت-ي
تنشصط ‘ القطاع وبسصرعة أايضصا».

من وليات داخلية وبقيت حكرا طيلة عقود
على وليات كÈى ،سصتصصبح متاحة للجميع،
ح -يث سصÎاف -ق اÿدم -ة ال -نشص -اط-ات ال-ط-ب-ي-ة
وإايصصال اŸعلومة لكافة الوليات لينتهي بذلك
احتكار النشصاطات والتهميشس اŸمارسس من
قبل ،خاصصة على مناطق الظل».
ك -م-ا أاّن ال-ت-وظ-ي-ف ‘ اŸؤوسصسص-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
اإلسص - -تشص - -ف - -ائ- -ي- -ة ل- -ه حّصص- -ت- -ه م- -ن اÿدم- -ة
اللكÎونية ،حيث سصيكون نشصر اإلعÓن عن
طريق البوابة ،كما سصيكون دفع اŸلف أايضصا
عن طريقها ،وŸزيد من ا◊ذر وا◊يطة ل
يتمّ منح صصÓحية الدخول ا ¤البوابة لشصخصس
واحد كما كان معمول به ،أاين ينفرد األخÒ
Ãلفات الّتوظيف ويفعل فعلته ،حيث سصيكون
م -ث  Ó-م -دي -ر اŸوارد ال -بشص -ري -ة مسص -ؤوول ع -ن
ال -ت -وظ-ي-ف ،ك-م-ا سص-ي-ك-ون مسص-تشص-ار ال-وزي-ر أاو
الوزير مث ‘ Óيدهما قرار التوظيف ،ومن
هنا يتم كبح اÙاباة وانتفاع أاشصخاصس من
مزايا غ ÒمÈرة .وحسصب صصاحب بوابة «شصيفا
غو» فان اŸشصروع سصÒى النور مطلع سصنة
 ،2021بينما تناقشس كل التفاصصيل مع وزارة
الصصحة مسصتقب Óحول كيفية العمل.
وي-خ-ت-م أان-يسس كÓ-م-ه م-ت-وج-ه-ا إا ¤السص-لطات
بضص -رورة م -راف -ق-ة اŸنصص-ة اÿدم-ات-ي-ة ألن-ه-ا
ت -ق -دم خ -دم -ة ع -م -وم -ي -ة ›ان -ي -ة حضص -اري -ة
ل-ل-م-واط-ن ،م-ت-م-ن-ي-ا ال-ت-وفيق والسصداد للشصباب
اŸبدع ‘ «ا÷زائر ا÷ديدة» التي يجب أان
–ذوها إارادة سصياسصية قوية طبقا له.

موأعيد أونلين..

مؤوسّسسسة ناشسئة لتطوير
صسات أŸعلوماتية
أŸن ّ

يضص- -ي- -ف اŸت- -ح- -دث ق- -ائ Ó- -إان «أاي مشص -روع
للّرقمنة لبد أان ترافقه إارادة سصياسصية قّوية لو
” إاع- -داد ب- -ر›ي- -ات «ل- -وجسص- -ي -ال» لضص -ب -ط
اŸواعيد الطبية ‘ اŸسصتشصفيات العمومية
–ت ع -ن -وان «م -واع -ي -د أاون Ó-ي -ن» ،سص -ي-ن-ج-ح
اŸشص -روع بصص -ف -ة ك-بÒة ،وسص-ي-ك-ون ال-ع-دل ه-و
السصّيد ‘ أاخذ اŸواعيد وﬁاربة اŸمارسصات
السصابقة مثل «اŸعريفة» ،كما تسصاهم الّرقمنة
ب Óشصك ‘ اسصتقرار سصوق األدوية واختفاء
الحتكار».
وتعالج قضصية التÈع بالدم وتوزيعه العادل،
منصصة « »chifa goمن خÓل توزيع كميات
الّدم ‘ اŸسصتشصفيات بطريقة أافضصل ،ويتم
ح- -ف- -ظ اŸادة السص- -ائ- -ل- -ة م -ن ال -فسص -اد ج -راء
التكّدسس ،حيث سصيتم الربط ب ÚاŸتÈعÚ
واÙت- -اج ÚأاونÓ- -ي -ن ،وي -ن -ه -ي زم -ن ال -تÈع
ال -عشص -وائ -ي« ،ح -يث سص -ت -ج -دون ‘ خ -دم -ت -ن-ا
إاعÓنات اŸتÈع ÚواÙتاج Úويتم الربط
ب -ي -ن -ه -م -ا ح -ت-ى ‘ –دي-د اŸواع-ي-د» ،ي-ق-ول
ﬁدثنا.
ويضصيف أانيسس« :فضص Óعن إاتاحة اŸشصاركة
‘ اŸل -ت -ق -ي -ات ال -ط -ب -ي -ة ل-ك-ل اŸه-ت-م ÚعÈ
الوطن ،سصيتم –سص Úمسصتوى الّتصصال ال ّ
طبي
‘ ا÷زائ-ر ،ف-اŸل-ت-ق-ي-ات ال-ط-ب-ي-ة ال-تي كانت
Œري بالعاصصمة ،ول يحضصرها اıتصصون

ل ن -غ -ادر ع -ا ⁄اŸب -دع ،Úول-يسس ب-ع-ي-دا ع-ن
ﬁمد سصوى مئات كيلومÎات ،يسصعى تكسصانة
ﬁم -د ،م -ه -ن -دسس دول-ة م-ت-خ-رج م-ن ج-ام-ع-ة
ÓعÓم اآل‹ ،وهو
اإلخوة منتوري بقسصنطينة ل إ
صص -احب م -ؤوسصسص -ة ن-اشص-ئ-ة ل-ت-ط-وي-ر اŸنصص-ات
اŸعلوماتية ،بدوره للمشصاركة ‘ رقمنة ا◊ياة
اإلقتصصادية ،حيث يدير منصصت ÚالكÎونيت،Ú
واح- - -دة م- - -ت- - -خصصصص- - -ة ‘ ط- - -لب ال - -ق - -ط - -ع
اŸيكانيكية ،وهي منصصة لتسصهيل التبادل بÚ
Œار ا÷ملة ومسصتوردي قطع الغيار للمركبات
وŒار ال -ت -ج -زئ -ة وأاخ -رى ‘ ›ال مسص -اع-دة
أاصصحاب اŸركبات العاطلة «ديباناج» يجري
إاق -ام -ت -ه -ا ب -ال -ت -ع -اون م -ع ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق
السصيارة.
ويرى اŸهندسس ‘ اإلعÓم اآل‹ ‘ حديث
مع «الشصعب» ،أان الرقمنة اليوم ضصرورة حتمية
ألن -ه -ا تسص-م-ح ب-رب-ح ال-وقت ،ت-ق-ل-يصس مسص-اح-ة
ال- -ت- -داخ- -ل ‘ ال- -ع- -م -ل ،إلضص -ف -اء م -زي -د م -ن
الشصفافية ‘ اŸعامÓت.
ويشص Òإا ¤أان ظ -اه -رة ال -رشص-وة واسص-تشص-رائ-ه-ا
سصتÎاجع عن طريق التطبيقات اللكÎونية
التي سصتعرفها ﬂتلف اإلدارات ،حيث سصيتم
التعامل عن طريق اŸوقع الكÎو Êأاو اŸن ّصصة
من مكتب الوزارة وعن بعد وتكون اŸعلومة

آانية ،وحتى اÙاباة سصتتقّلصس بنسصبة كبÒة،
ويصصبح اŸواطن حينها من يراقب اŸوظف.

هيئة ألفسساد...وضسع
أليد على موأطن أÿلل
‘ اŸوضص -وع ي -رى ط -ارق ك -ور رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فسص-اد ومكافحته‘ ،
لقاء مع «الشصعب» ،أان مسصأالة مكافحة الفسصاد
من ب Úاهتمامات السصلطات العليا للبÓد»،
م- -وضص- -ح- -ا أان -ه -ا م -ن أاه -م ا◊ل -ول Ûاب -ه -ة
الظاهرة على جميع اŸسصتويات.
ويضصيف أان «اإلŒاه نحو الرقمنة Ãثابة وضصع
ال -ي -د ع-ل-ى أام-اك-ن اÿل-ل ،ف-الّ-رق-م-ن-ة قّ-ل-صصت
الفسصاد ‘ أاوروبا ‘ بنسصبة  30باŸائة ›ال
الصصفقات العمومية».
فهي ـ حسصبه ـ تقلّصس الحتكاك ب ÚاŸواطن
واŸوظف العمومي ،وكلما تراجعت اŸسصافة
بينهما كلما سصهلت الإجراءات وقلّت الّرغبة ‘
ا◊صصول على امتيازات ورشصاوى ،وحتى من
تع ّسصف اŸوظف العمومي مع اقتصصاد كث Òمن
األعباء واŸصصاريف.
وع-ن أاشص-ك-ال ال-فسص-اد ال-ت-ي –ارب-ه-ا ال-رق-منة
يرى رئيسس الهيئة أانها «متعددة ،منها الرشصوة،
إاسصاءة اسصتغÓل الوظيفة ،اسصتغÓل النفوذ»،
ويقول ﬁدثنا أانها «تغيّر سصلوكات اŸواطن،
حيث سصادت فكرة بÒوقراطية اإلدارة التي
ج -ع -لت اŸواط-ن ل-عشص-ري-ات ‘ رح-ل-ة م-ع-ان-اة
ي -وم-ي-ة ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى وث-ي-ق-ة م-ع-ي-ن-ة ،ف-ع-ل-ى
اŸواط -ن أان ي -ع -ل -م أان -ه ّŸا ي -قصص -د ال -ب -ل -دي-ة
ل -يسص -ت -خ -رج وث-ي-ق-ة لب-د م-ن أان ه-ذا ح-ق م-ن
Óدارة ،وب-اŸق-اب-ل
ح -ق -وق -ه ول -يسس ام -ت-ي-ازا ل -إ
لي -ع -ط -ي م -ق -اب -ل ل -ل -حصص -ول ع -ل -ى ح -ق م-ن
حقوقه».
ويرى كور أان مشصروع «ا◊كومة اللكÎونية»
سصواء بالصصيغة القدÁة أاو ا÷ديدة سصيسصّير كل
القطاعات واŸؤوسصسصات ،ويحل مشصاكل كبÒة
خاصصة الربط البيني للمؤوسصسصات الذي يقضصي
بشصكل كب Òعلى البÒوقراطية باعتماد نظام
التصصريح.
وعن أاهمّ أامثلة القضصاء على البÒوقراطية،
م -ن م-ن-ظ-ور رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ه-و ت-ك-ف-ل اإلدارة
بتكوين اŸلف عوضس اŸواطن لتفادي معاناة
ال -ت -ن -ق -ل ب Úعشص-رات اإلدارات م-ث ،Ó-وÁك-ن
تخّيل ما يÎتب عن احتكاك اŸواطن Ãوظف
إاداري وما ينتج عنه من فسصاد إاداري.
هذه أامثلة لعينة من شصباب طموح –ذوه إارادة
قوية إلثبات وجوده ،ففيما كان العا ⁄ينتظر
ركود عاصصفة «كورونا» كانت عاصصفة ﬁاربة
الفسصاد تهبّ ‘ ا÷زائر ،مؤوكدة أان التغيÒ
ليسس ظرفيا ،بل هو قرار اسصÎاتيجي مرتبط
Ãصص-ال-ح ال-دول-ة ال-ع-ل-ي-ا وت-طلعات ا÷زائريÚ
ومسصتقبلهم ‘ كنف «ا÷زائر ا÷ديدة» ‘
ظ -ل وج -ود «أاﬂاخ» ا÷زائ -ر ،ال -ذي-ن ع-زم-وا
على تطه Òاإلدارات من خÓل عملية الرقمنة
وضصرب عصصفورين بحجر واحد الرقمنة،

تقارير

األحد  ١٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠١ربيع األول  ١٤٤٢هـ

مؤوسّسسسات تربوية تشسّكل خطرا على اŸتمدرسس Úبها

نداءات مسشتعجلة لÎميمها وإاصشÓحها قبل الدخول اŸدرسشي
يتخّوف أاولياء التÓميذ اŸتمدرسسÚ
Ãتوسسطة البسسباسسبة بع Úالباردة من
حدوث كارثة وشسيكة ،بسسبب الوضسعية
اŸهÎئ -ة ال -ت -ي ي -ت -واج-د ع-ل-ي-ه-ا ا÷دار
اÿارجي لهذه اŸؤوسسسسة الÎبوية ،منذ
سس- -ن- -وات دون أان ت- -ت- -ح- -رك السس- -ل- -ط -ات
لع-ادة ت-ه-ي-ئ-ت-ه ق-ب-ل ال-دخ-ول
اÙل -ي-ة إ
اŸدرسسي.

ولية عنابة واŸنتخب ÚاÙلي ،Úإا ¤جانب
Óسشراع ‘ تهيئة
ا÷معيات الفاعلة بالولية ،ل إ
اÙيط الداخلي واÿارجي لهذه البتدائية،
خصشوصشا وأانه  ⁄يتبق سشوى أايام على الدخول
اŸدرسش -ي واب -ت -دائ -ي -ة ع Úالصش -ي -د ب -ب -ل -دي -ة
ال -ب -اردة ،وال -ت-ي ي-ت-م-درسص ف-ي-ه-ا ت-ق-ري-ب-ا 6٠٠
ت -ل -م-ي-ذ ‘ ح-ال-ة م-زري-ة ل ت-ت-وف-ر ع-ل-ى أادن-ى
ششروط التمدرسص ‡ا تششكل خطرا حقيقيا
على حياة التÓميذ.
وأاك- -د اŸك- -تب أان -ه م -ه -م -ا ي -ك -ن اŸقصش -ر
واŸسشؤوول على هذه ا◊الة التي آالت لها هذه
اŸدرسش -ة ،إال أان -ه -م ي-ط-ال-ب-ون وي-ل-ح-ون ع-ل-ى
ت -دخ-ل ع-اج-ل إلصشÓ-ح ال-ت-ل-ف اŸوج-ود ب-ه-ا،
داع Úلتكاثف جهود ا÷ميع ووضشع اليد ‘
اليد إلصشÓح ما Áكن إاصشÓحه قبل الدخول
اŸدرسشي.
ومن حسشن حظ تÓميذ هذه البتدائية ،أانّ

بلدية شستمة ببسسكرة

 120عائلة تنتظر رخصص بناء السشكنات الريفية
ط-الب عشس-رات اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
ا◊صسة السسكنية  120سسكن ريفي
ببلدية شستمة شسرق ولية بسسكرة،
م---ن اŸسس---وؤول الول ع---ن ال---ه---ي--ئ--ة
ال--ت--ن--ف--ي--ذي--ة ع-ب-د ال-ل-ه اب-ي ن-وار،
بضس--رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ل-وضس-ع
حد Ÿعاناتهم ،من خÓل “كينهم
م---ن ت---راخ---يصس ال--ب--ن--اء وﬂت--ل--ف
ال-وث-ائ-ق الÓ-زم-ة لإ‚از السسكنات
بهذه الصسيغة ،والتي ظلت عالقة
منذ سسنة .2018
بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
اأكد السشكان اأنهم سشÒفعون من حدة
احتجاجهم ،عقب قيامهم موؤخرا بحركة
احتجاجية اأغلقوا خÓلها الطريق الوطني
رق- - -م  ٣١ال -راب -ط ب Úم -رك -ز ال -ب -ل -دي -ة
وع -اصش -م -ة ال -ولي -ة ،ل -ل -ت -ن -دي -د ب -ت-م-اط-ل
السشلطات اŸعنية ‘ منحهم الÎاخيصص
ل- -ي- -ت- -م- -ك -ن -وا م -ن الشش -روع ‘ ا‚از ه -ذه
السشكنات رغم مرور اك Ìمن سشنت Úمن
اسشتفادتهم منها ،حيث عّبروا عن رفضشهم
للوضشعية التي يعيششونها رغم اسشتكمالهم

ل - -ك - -ل ال - -وث - -ائ - -ق والإج - -راءات اÿاصش- -ة
بالعملية.
اأوضشح اÙتجّون اأّنه راسشلوا ﬂتلف
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ل -ل -ت -دخ -ل ق-ب-ل ت-ف-اق-م
الوضشاع ،اإل اأنّ كل جهة –يلهم ÷هة
اأخري ليدخلوا ‘ حÒة من اأمرهم ،ما
دفعهم اخÒا اإ ¤مناششدة الوا‹ باعتباره
اŸسشوؤول الول عن ولية بسشكرة لتسشوية
وضشعيتهم واإنهاء اأزمة السشكن التي يعانون
منها.
ب- -دوره- -ا مصش -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة اأك -دت اأن
مطالب اÙتج Úششرعية ،واأوضشحت اأن
السشتفادات موزعة على  ٣حصشصص6٠ ،
م-ن-ه-ا Ãرك-ز ال-ب-ل-دية و ٤٠ب-ق-رية الدروع
و ٢٠بقرية سشيدي خليل اÛاورة ،مششÒة
اإ ¤اأن ال - - -ق - - -ان- - -ون اÿاصص Ãن- - -ع اإ‚از
Œمعات سشكنية ريفية حال دون تسشوية
وضشعياتهم ،غ Òان ذلك Á ⁄نع مصشالح
بلدية ششتمة من التدخل ومراسشلة ا÷هات
اŸع- -ن -ي -ة ب -اŸل -فÃ ،ا ‘ ذلك م -دي -ري -ة
السشكن التي وعدت بدورها بالتعجيل ‘
تسشليم الوثائق الÓزمة بعد اإ‚ازها ‘
اإطار ما يسشمح به القانون

بهدف تكريسس مبدأا إاشسراك وتعزيز دور ا◊ركة ا÷معوية

تنصشيب اÛلسص التنسشيقي للجمعيات و÷ان األحياء بورقلة
” مؤوخرا بورقلة تنصسيب اÛلسس
ّ
ال-ت-نسس-ي-ق-ي الولئي للجمعيات و÷ان
لحياء ،كما ” انتخاب ‡ثل Úعلى
ا أ
مسس- -ت- -وى ال -ولي -ة ورق -ل -ة وال -ولي -ة
اŸنتدبة تقرت ،وذلك Ãشساركة نحو
 423جمعية و÷نة حي خÓل لقاء
ن -ظ-م –ت إاشس-راف السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
Ãقر الولية ورقلة.
ورقلة :إاÁان كا‘
تندرج هذه العملية حسشب مصشالح الولية
‘ إاطار تكريسص مبدأا إاششراك وتعزيز دور
ا◊رك- -ة ا÷م- -ع -وي -ة واÛت -م -ع اŸد‘ Ê
صش -ن -اع -ة ال -ق -رار اÙل -ي ،وت-رق-ي-ة ال-ع-م-ل
ا÷معوي ‘ سشبيل تنمية الولية.
ي- -ت -ك -ون ه -ذا اÛلسص م -ن ‡ث -ل Úع -ن

لسساسسية للمواطنÚ
لتوف Òمتطلبات ا◊ياة ا أ

مششاريع تنموية هامة تسشتفيد منها بلدية هراوة
–صس -ي ب -ل -دي -ة ه-راوة ال-ع-دي-د م-ن
اŸشساريع التنموية الهامة الرامية أاسساسسا
ا– ¤سس Úال- - - -ظ- - - -روف اŸع- - - -يشس- - - -ي - - -ة
ل-ل-م-واط-ن ،Úوت-وف Òم-ت-ط-ل-ب-ات ا◊ي-اة
لسساسسية والقضساء على كافة العراقيل
ا أ
التي تواجههم ‘ حياتهم اليومية.
العاصسمة :آاسسيا مني

عنابة :هدى بوعطيح
ي- -ؤوّك- -د األول- -ي- -اء ع -ل -ى أان خ -ط -را ي -ح -دق
ب -أاب -ن -ائ-ه-م ،بسش-بب إاه-م-ال ولم-ب-الة ا÷ه-ات
اŸع -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ق-ف م-وق-ف اŸت-ف-رج ،أام-ام
ا◊الة التي آال إاليها ا÷دار اآليل للسشقوط ‘
أاي ◊ظة ،متسشائل Úعن أاسشباب عدم تدخلها
لÎم-ي-م-ه ،ب-ال-رغ-م م-ن م-راسشÓ-ت-ه-م ال-ع-دي-دة
والتي Œ ⁄د لها آاذانا صشاغية إا ¤يومنا هذا.
اŸتوسشطة اŸتواجدة ببلدية ع Úالباردة،
وال -ت -ي ” ب -ن -اؤوه -ا م -ن -ذ ح-وا‹  ١٠سشنوات،
ت-ت-واج-د ع-ل-ى ه-ذه ا◊ال-ة م-ن-ذ م-دة ط-وي-ل-ة،
حيث تششكل خطرا بسشبب تششققات جدرانها
‡ا قد يؤودي
وتسشاقط السشمنت تدريجياّ ،
إا ¤انهيارهﬂ ،لّفا ضشحايا ،كونه يعت Èواجهة
اŸؤوسشسش -ة ال -ت -ي تسش -ت -ق -ب -ل ع -دد م -ع-تÈا م-ن
التÓميذ ،حيث يناششد األولياء التدخل العاجل
للسشلطات الولئية للوقوف على هذه الظاهرة
وحماية أابنائهم من خطر ﬁدق بهم ،وحتى
ل يكون التدخل بعد فوات األوان.
وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-ع-رف اب-ت-دائ-ي-ة «صشالح بايع
راسشو» بقرية ع Úالصشيد حالة متقدمة من
ال- -ت- -ده- -ور سش -واء ع -ل -ى مسش -ت -وى السش -اح -ة أاو
األقسشامÃ ،ا ل يسشمح للتÓميذ للعودة إا¤
مقاعد الدراسشة وسشط ﬁيط يسشوده اإلهمال
وغ Òمهيأا للتمدرسص ،وهو األمر الذي جعل
اŸكتب الولئي ل–Óادية الوطنية للمجتمع
الوطني يراسشل بصشفة اسشتعجالية كل من وا‹
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لح -ي -اء وا÷م -ع -ي -ات ال -ن -اشش -ط-ة ‘
÷ان ا أ
ق -ط -اع -ات الصش -ح -ة ،ال -فÓ-ح-ة ،السش-ي-اح-ة،
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ث-ق-اف-ة ،ال-تشش-غ-يل،
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ،الشش- -ب -اب وال -ري -اضش -ة وال -نشش -اط
الج -ت -م -اع -ي ،ويشش-رف ع-ل-ي-ه م-نسش-ق-ان ”
ان-ت-خ-اب-ه-م-ا ل-ت-م-ث-ي-ل ك-ل م-ن م-نطقة ورقلة
والولية اŸنتدبة تقرت.
ويشش ّ-ك -ل اÛلسص ال -ت -نسش -ي -ق -ي ال -ولئ -ي
لح -ي -اء حسشب ذات
ل- -ل- -ج- -م -ع -ي -ات و÷ان ا أ
اŸصشدر ششريكا ومرافقا لرؤوسشاء الدوائر
لدارات ‘ سش -ب-ي-ل
وال -ب -ل -دي -ات وﬂت -ل -ف ا إ
ال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-الت اŸواط-ن ‘ Úال-ولية،
وم-ع-ا÷ة ك-اف-ة ال-ن-ق-اط السش-وداء اŸسش-ج-لة
وال -وق -وف ع-ل-ى واق-ع ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ‘
إاط- -ار ال- -ت- -نسش -ي -ق ال -دائ -م واŸت -واصش -ل م -ع
‡ثليه.

ا◊م -ل -ة ال -ت -ي أاط -ل-ق-ت-ه-ا ال–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للمجتمع اŸد Êلولية عنابة لقت Œاوبا
ك -بÒا واسش -ت -ج-اب-ة ıت-ل-ف ف-ئ-ات اÛت-م-ع،
لتخليصشها من الوضشعية اŸزرية ،حيث جندت
بلدية ع Úالباردة كل الوسشائل لتنظيف ﬁيط
اŸدرسشة من ا◊ششائشص واألحراشص والركام،
Óقسشام،
إا ¤جانب ترميم ا÷دران الداخلية ل أ
وإاصشÓح الطاولت ودهنها.

قريبا بالوادي

منطقة حرة لأÓنششطة
القتصشادية ببلدية الطالب
العربي ا◊دودية
سش -ي -ت -م إانشش -اء م -ن -ط -ق -ة ح-دودي-ة ح-رة
Óنشش-ط-ة الق-تصش-ادي-ة «‘ ال-ق-ريب» على
ل -أ
مسش -ت -وى إاق -ل -ي -م ب -ل -دي -ة ال -ط-الب ال-ع-رب-ي
ا◊دودي -ة اŸت -اخ -م -ة ل-ل-ح-دود ال-ت-ونسش-ي-ة
(ح -وا‹  ٨٠ك-ل-م شش-رق ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة)،
حسشب رئ - -يسص اÛلسص الشش - -ع - -ب- -ي ل- -ذات
ا÷ماعة اÙلية.
ي -أات -ي إانشش -اء ه -ذه اŸن-ط-ق-ة ا◊دودي-ة
ا◊رة ب - -ه - -ذه ال - -ولي- -ة ‘ إاط- -ار مشش- -روع
Óنششطة
اسشتحداث مناطق حرة حدودية ل أ
الق -تصش -ادي -ة ،وذلك ع-ل-ى مسش-ت-وى أاق-ال-ي-م
خ -مسص ولي -ات ج-ن-وب-ي-ة ح-دودي-ة (ال-وادي
و“Ôاسشت وت - -ن - -دوف وإاي - -ل- -ي- -زي وأادرار)
بغرضص ترقية فرصص السشتثمار الوطني Ãا
يضشمن توف Òبدائل لÓقتصشاد خارج قطاع
اÙروق- -ات ،ك -م -ا شش -رح رئ -يسص اÛلسص
الشش-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ال-ط-الب العربي ،إابراهيم
دو.Ë
وج-رى اخ-ت-ي-ار األرضش-ي-ة ل-ت-جسش-يد هذا
اŸشش -روع اإلق -تصش-ادي «ال-واع-د» Ãن-ط-ق-ة
«ب -ئ -ر ب -وع -روة» ال -واق -ع -ة Ãح-اذاة اŸعÈ
ا◊دودي ال -ط -الب ال -ع -رب -ي ،وال-ت-ي تّÎب-ع
ع -ل -ى مسش-اح-ة ق-وام-ه-ا  5٠٠ه-ك-ت-ار قابلة
ل -ل-ت-وسش-ع إا ٢.٠٠٠ ¤ه-ك-ت-ار ،م-ث-لما جرى
توضشيحه.
وسشتسشمح طبيعة السشتثمارات اŸدرجة
ضش-م-ن أانشش-ط-ة اŸن-ط-ق-ة ا◊رة ا◊دودي-ة
للراغب ‘ Úولوج عا ⁄السشتثمار اŸنتج
Ãم -ارسش-ة عشش-رة ( )١٠أانشش-ط-ة اق-تصش-ادية
من ششأانها دعم مششاريعهم السشتثمارية من
بينها التخزين والتصشنيع والتوزيع وإاعادة
الشش- -ح- -ن وإاع- -ادة ال- -تصش- -دي- -ر واÿدم- -ات
وأانششطة أاخرى ،كما أاشش Òإاليه.
‡ا يضش- -م -ن ت -ف -ع -ي -ل ه -ذه األنشش -ط -ة
و ّ
الق -تصش-ادي-ة ،ال-ت-ي ت-ق-دم إاضش-اف-ة ◊رك-ي-ة
الق- -تصش- -اد ال- -وط- -ن- -ي Ãن -اط -ق ا÷ن -وب،
الم -ت -ي -ازات ال-ت-ي “ن-ح آال-ي-ا ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
القتصشادي ‘ ÚاŸناطق ا◊رة ا◊دودية،
سشيما منها إاعفاء السشتثمارات من جميع
الضش -رائب وال -رسش -وم والق -ت -ط -اع -ات ذات
الطابع ا÷بائي والششبه جبائي وا÷مركي،
إا ¤ج- -انب إام- -ك- -ان- -ي -ة اسش -ت -ف -ادة صش -احب
السش -ت -ث -م -ار م -ن ق -روضص ب -ن -ك -ي-ة ب-ف-وائ-د
ﬂفضشة.
Œدر اإلشش-ارة ،أاّن اسش-ت-ح-داث م-ن-ط-ق-ة
Óنششطة القتصشادية لطاŸا
حرة حدودية ل أ
شش - -ك - -لت واح- -دة م- -ن أاب- -رز النشش- -غ- -الت
األسش -اسش -ي-ة ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ب-ولي-ة ال-وادي،
سشيما ‘ اÛال الزراعي ،حيث سشتكون
ب -واب -ة ل -تصش -دي-ر اŸن-ت-ج-ات ال-زراع-ي-ة إا¤
األسشواق العاŸية.

العدد
١٨٣٨٢
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تدخل هذه اŸششاريع ‘ إاطار اıطط
البلدي للتنمية اÙلية العام ،حيث سشجلت ‘
هذا اÿصشوصص بحي بحوشص «بريتام» ،أاششغال
أا‚از ششبكة التطه Òوالتي وصشلت نسشبة تقدم
األششغال بها  ١٠٠باŸائة ،فيما اسشتفادت من
مششروع خاصص بربطها بششبكة اŸياه الششروب
والتي تعرف نسشبة  9٠باŸائة ،فيما عرف
ح -وشص ب -ح -ري ع -م-ل-ي-ة ه-ام-ة ت-خصص رب-ط-ه-ا
ب -ال -غ -از ال-ط-ب-ي-ع-ي وال-ت-ي وصش-لت ف-ي-ه-ا نسش-ب-ة
األششغال إا 9٠ ¤باŸائة.
‘ ح Úإاسش -ت -ف -ادت م -زرع -ة ب -وظ -ه -ر م -ن
أاشش-غ-ال شش-ب-ك-ة ال-ت-ط-ه ،Òوال-ت-ي أاشش-رفت على
م -رح-ل-ت-ه-ا ال-ن-ه-ائ-ي-ة ب-ع-د ب-ل-وغ-ه-ا نسش-ب-ة ١٠٠
باŸائة ،فيما ” ربطها بششبكة الغاز الطبيعي
والتي وصشلت األششغال فيها نسشبة  9٠باŸائة
وإاقتناء ا◊افÓت بنسشبة  ١٠٠باŸائة.
أام-ا م-زرع-ة ب-وظ-ه-ر ف-ع-رفت إا‚از شش-ب-ك-ة
الغاز الطبيعي نسشبة  9٠باŸائة ،و” ‘ إاطار
التكفل بتÓميذ اŸدارسص اقتناء حافلة للنقل
اŸدرسشي لفائدة التÓميذ القاطنÃ Úزرعة
سشي بوعÓم ،أاما مزرعة سشنطوحي فوصشلت
نسشبة أاششغال الربط بششبكة الغاز الطبيعي إا¤
 9٠باŸائة.
وتعمل السشلطات اÙلية ‘ إاطار تذليل

كافة العراقيل التي تواجه اŸواطن ‘ حياته
ال -ي-وم-ي-ة وت-ل-ب-ي-ة ◊اج-ي-ات-ه ب-ت-ن-ظ-ي-م زي-ارات
ت- -ف- -ق- -دي -ة ‘ ك -ل م -رة م -ن اج -ل السش -ت -م -اع
إلنششغالت ومششاكل اŸواطن ،Úوكذا الوقوف
ع -ن ق -رب ع -ل -ى سشÒورة اÿدم -ة ال-ع-م-وم-ي-ة
باŸرفق العام وﬂتلف اŸششاريع اŸسشجلة
لفائدة مناطق الظل بالبلدية.
ل -ل -ع -ل-م ،ف-إان مصش-ال-ح اŸق-اط-ع-ة بصش-ف-ت-ه-ا
صشاحب مششروع بالتفويضص –صشي برنا›ا
ط -م -وح -ا ل -ف -ائ -دة ب -ل -دي -ة ه -راوة ،وه -و ق-ي-د
إاج -راءات ال -ت -ع-اق-د وف-ق-ا ل-ق-ان-ون الصش-ف-ق-ات
العمومية.
و‘ هذا اŸقام ،أاششاد عدد من اŸواطنÚ
باÛهودات اŸبذولة ‘ هذا اإلطار ،والتي
ترمي إا– ¤سش Úالإطار اŸعيششي للمواطن
من خÓل اŸششاريع التي أا‚زت أاو التي ما
تزال قيد ال‚از ،والتي رصشدت لها أاموال
معتÈة كما أاضشفت هذه الزيارات نوعا من
ال-ط-م-أان-ي-ن-ة ‘ ن-ف-وسص اŸواط-ن Úب-اع-ت-بارها
ف - -رصش - -ة ي- -ت- -ق- -رب م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا اŸواط- -ن
ب -اŸسش -ؤوول Úم-ن أاج-ل ط-رح ك-اف-ة انشش-غ-الت-ه
وعرضص اŸششاكل التي ترهق يومياته.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ي-ط-م-ح سش-ك-ان ع-دد م-ن
أاحياء بلدية هراوة من السشلطات اÙلية اإ¤
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -خصش-يصص م-نشش-آات ت-رف-ي-ه-ي-ة،
فاسشتنادا إا ¤ما صشرح به العديد من ششباب
اŸنطقة ‡ن –دثت إاليهم «الششعب» ،فإاّنهم
مضشطرون يوميا لقطع مسشافات طويلة من
أاجل التنقل إا ¤غاية وسشط البلدية واإللتحاق
باŸلعب أاو حتى لدخول مقهى األنÎنت ،كون
أاحيائهم تفتقر إا ¤دار للششباب التي عادة ما
يلجأا إاليها الششباب للتخفيف من عبء البطالة
التي تتخبط فيها هذه الفئة.

حول السسقي التكميلي Ãعسسكر

الفÓحون يطالبون بتعجيل تنفيذ تعليمة حفر وسشلت اآلبار

طّرح فÓحو معسسكر عديد اŸشساكل
ال -ت -ي ت -ع -ي -ق ج -ه -ود ت -وسس-ي-ع اŸسس-اح-ات
ال -ف Ó-ح -ي-ة اÿاصس-ة ب-ا◊ب-وب وت-ك-ثÒ
البذور اŸرتبطة بشسح اŸياه ،داع Úا¤
ال-ت-ع-ج-ي-ل ‘ ت-ن-ف-ي-ذ التعليمة الوزارية
اŸشسÎكة التي اسستحسسنها الفÓحون.
معسسكر :أام ا Òÿــ سس
يتعلق األمر بتسشهيل ا◊صشول على رخصص
حفر وسشلت اآلبار ‘ ،ظل تقلصص مسشاحة
األراضش- -ي ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة اıصشصش- -ة ل -زراع -ة
ا◊ب- -وب ،وت- -ك- -ثÒه -ا م -ن  ٤١٠٠ه -ك-ت-ار ‘
اŸوسشم الفÓحي اŸاضشي ،ا ٣6٠٠ ¤هكتار
بفعل تأاث Òششح مياه اآلبار الفÓحية بÎاب
ولية معسشكر.
كان رئيسص الغرفة الوطنية للفÓحة قويدر
م- -ول- -وة ،ق -د أاك -د ‘ وقت سش -اب -ق خ Ó-ل ي -وم

–سشيسشي حرصص الوزارة الوصشية على تطبيق
خارطة طريق «ا÷زائر ا÷ديدة» ،الهادفة
ا– ¤قيق موسشم فÓحي اسشتثنائي من حيث
Óم-ن ال-غ-ذائ-ي
م -ردودي -ة اإلن -ت -اج ،ضش -م -ان-ا ل -أ
وعم Óعلى التقليصص من مؤوششرات اسشتÒاد
ا◊ب- -وب ،م- -ن خ Ó-ل ت -وج -ي -ه ال -ف Ó-ح Úا¤
السش-ق-ي ال-ت-ك-م-ي-ل-ي وتشش-جيعهم على اسشتعمال
التقنيات الفÓحية ا◊ديثة ،األمر الذي يعتÈ
م -ن اول -وي-ات السشÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م
قطاع الفÓحة.
وأاّكد مولوة أان الدولة حريصشة على حششد
ج-ه-وده-ا وإلم-ك-ان-ي-ات-ه-ا ل-دع-م ال-فÓ-ح Úمن
اج -ل رف -ع ان -ت -اج ا◊ب -وب ،م-ن خÓ-ل ب-رام-ج
ال -دع -م ال -ت -ي وّف -رت -ه -ا وت -ع -م -ل ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل
إاجراءاتها اإلدارية ،على غرار القرضص الرفيق
والقروضص اŸوسشمية وبرامج الدعم الفÓحي
الخ -رى اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت-وف Òت-ق-ن-ي-ات السش-ق-ي
الفÓحي والكهرباء الريفية والفÓحية.

جراء أاشسغال صسيانة

تذبذب ‘ التموين بالكهرباء بتيسشمسشيلت
تششهد بلديات ولية تيسشمسشيلت تذبذبا
‘ ال-ت-م-وي-ن ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ج-راء
اأشش -غ -ال صش -ي -ان -ة م›Èة ،حسشب اŸدي -ر
الولئي Ÿوؤسشسشة توزيع الكهرباء والغاز
للغرب.
واأوضشح عبد القادر مدا Êلـ «واأج» ،اأن
ه -ذا ال -ت -ذب -ذب سش-ي-مسص اإ ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
السشنة ا÷ارية كامل بلديات الولية ،٢٢
مرجعا ذلك اإ ¤اأششغال صشيانة م›Èة

للخطوط الكهربائية العلوية ذات الضشغط
اŸتوسشط التي “ون اŸناطق ا◊ضشرية
والريفية للولية.
واأبرز باأن اأششغال صشيانة هذه اÿطوط
الكهربائية تاأتي ‘ اإطار جهود مديرية
شش- -رك -ة «سش -ون -ل -غ -از» ضش -م -ن ب -رن -ا›ه -ا،
وال- -رام- -ي- -ة اإ– ¤سش Úن- -وع- -ي- -ة اÿدم -ة
اŸوج-ه-ة ل-ف-ائ-دة زب-ائ-ن-ه-ا لسش-ي-م-ا خÓل
الفÎة الششتوية.

األحد  ١٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠١ربيع األول  ١٤٤٢هـ
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لغذية ألعاŸي
يوم أ أ

 130ملي ـ ـ ـون شسخصض على حافـ ـ ـة أ Ûـ ـاعـ ـة
 ·ÓأŸت- -ح- -دة
لم Úأل- -ع- -ام ل - -أ
ق - -ال أ أ
أن- -ط- -ون- -ي -و غ -وتÒيشض ،إأن ح -وأ‹ 130
م -ل -ي -ون شس-خصض ق-د ُي-دف-ع-ون إأ ¤ح-اف-ة
أÛاع- -ة ب- -ح- -ل- -ول ن- -ه- -اي -ة ه -ذأ أل -ع -ام.
وأضس- -اف غ- -وتÒيشض ،حسس- -ب -م -ا أوردت -ه
مصس- - -ادر إأخ- - -ب- - -اري - -ة ،أمسض ألسس - -بت‘ ،
لغذية ألعاŸي
رسسالة له Ãناسسبة يوم أ أ
أŸصسادف ل  16من أكتوبر من كل سسنة،
أن  690م-ل-ي-ون شس-خصض ي-فتقرون أصسÓ
إأ ¤ألطعام ألكا‘ ،مÈزأ أن أك Ìمن 3
م-ل-ي-ارأت شس-خصض ل يسس-ت-ط-ي-ع-ون –م-ل
تكاليف أتباع نظام غذأئي صسحي.
اع -ت Èغ -وتÒيشض ،أان «م -ن -ح ج -ائ -زة ن -وب-ل
للسسÓم هذا العام لÈنامج األغذية العاŸي
 ·ÓاŸتحدة ،هو اعÎاف بحق جميع
التابع ل أ
ال- -ن -اسض ‘ ال -غ -ذاء ،وبسس -ع -ي -ن -ا اŸشسÎك إا¤
القضساء على ا÷وع» ،مضسيفا أانه «‘ عا ⁄من
الوفرة ،ما يعد معه إاهانة خطÒة أان يذهب
مئات اÓŸي Úإا ¤الفراشض جائع Úكل ليلة».
·Ó
و‘ ذات السسياق أايضسا ،دعا األم Úالعام ل أ
اŸت- -ح -دة إا ¤ال -تضس -ام -ن م -ع ال -ن -اسض ال -ذي -ن
يعيشسون ‘ فقر ‘ ،جميع مراحل جائحة
كوفيد ١9-وما بعدها ،مؤوكدا أان التوقعات
األخÒة تشس Òإا ¤أان ا÷ائحة قد تلقي بأاكÌ
من  ١١5مليون شسخصض ‘ براثن الفقر ،خÓل
هذا العام .ونقل مركز أانباء األ· اŸتحدة
عن غوتÒيشض قوله ،إان «جائحة كـوفيد١9-
أازمة مزدوجة ألفقر الناسض ‘ العا :⁄أاول،
Óصسابة بالفÒوسض،
لديهم أاعلى خطر تعرضض ل إ

أتف ـاق حـ ـ ـر
وخÓل القمة األوروبية ،دار حوار جديد
ب Úبريطانيا وال–اد األوروبي ،إاذ إان الدول
األعضساء الـ ٢7تطلب تنازلت من جانب لندن،
مؤوكدة رغبتها ‘ مواصسلة اÙادثات للتوصسل
إا ¤اتفاق تبادل حر ،قبل العام اŸقبل ،موعد
وقف تطبيق القواعد األوروبية ‘ اŸملكة
اŸتحدة.
وقال جونسسون للتلفزيون الÈيطا« Êلقد
تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل ا◊ر ،ول يبدو
أانه طرأا أاي تقدم من جانب بروكسسل لذا نقول
لهم :تعالوا إالينا عند حصسول تغ Òجوهري ‘
النهج ،وإال يناسسبنا جدا البحث ‘ التفاصسيل
العملية للخروج من دون اتفاق Œاري».
وأاضس-اف «ع-ل-ي-ن-ا السس-ت-ع-داد لÎت-يب يشس-به
ذلك الذي ” التوصسل إاليه مع أاسسÎاليا» ،ما

لسس- -وأا‘ .
اŸشسÎك - -ة ه - -ذا ال- -تصس- -ور ا أ
سسبتم ⁄ ،Èتكن اللجنة تتوقع فائضسا ‘
ظل أاي تصسور بحثته.
وأايّ فائضض ‘ اŸعروضض قد يهدد
خ -ط -ط أاوبك وروسس -ي -ا وشس -رك-ائ-ه-ا‘ ،
إاطار ما يعرف باأوبك ،+تقليصض حجم
لن-ت-اج ال-ت-ي ن-ف-ذوها هذا
ت-خ-ف-يضس-ات ا إ
العام بإاضسافة مليو Êبرميل من النفط
يوميا إا ¤السسوق ‘  .٢٠٢١و ⁄تشسر
منظمة البلدان اŸصسدرة للبÎول حتى
لل- -غ -اء ال -زي -ادة ‘
لن إا ¤أاي خ- -ط- -ة إ
اآ
لمدادات.
اإ

أŸسستثمرون يقبلون على كل شسيء ماعدأ ألنقد
وأاقل إامكانية للحصسول على الرعاية الصسحية
ا÷ي -دة ،ث-ان-ي-ا» ،مضس-ي-ف-ا أان ال-نسس-اء ت-ت-ع-رضض
للخطر بدرجة أاك Èألنهن أاك Ìعرضسة لفقدان
وظ -ائ -ف -ه -ن ،وأاق -ل اح -ت -م -ال ل -ل-حصس-ول ع-ل-ى
 ·ÓاŸتحدة،
ا◊ماية الجتماعية .ووفقا ل أ
تنتمي الغالبية العظمى ‡ن يعيشسون –ت
خ -ط ال -ف -ق -ر إا ¤م -ن -ط -ق -ت :Úج -ن -وب آاسس -ي -ا
وأافريقيا جنوب الصسحراء الكÈى .وغالبا ما
ت -وج -د م -ع -دلت ال -ف -ق-ر ال-ع-ال-ي-ة ‘ ال-ب-ل-دان
الصس- -غÒة وال- -هشس- -ة وت- -لك ال- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم -ن
النزاعات .يذكر أان اŸنتظم األ‡ي اختار

Áثل النفصسال «بدون اتفاق» بحيث تخضسع
اŸبادلت لقواعد منظمة التجارة العاŸية.
وأاشسار إا ¤أانه  ⁄يبق «سسوى عشسرة أاسسابيع قبل
انتهاء الفÎة النتقالية» التي تلت اÿروج من
ال–اد السساري ،منذ جانفي اŸاضسي.

أŸضسي قدم ـا
وتعد بروكسسل أانه ينبغي التوصسل إا ¤تسسوية
حول اتفاق تبادل حر ﬁتمل بحلول نهاية
الشس -ه -ر ا÷اري ،ل -ل -ت -م -ك -ن م-ن ت-ن-ف-ي-ذه-ا ‘
ج -ان -ف -ي ،ل -ك -ن ج -ونسس -ون ج -ع -ل م -ن ال -ق -م-ة
األوروب -ي -ة ال -ت -ي ع -ق -دت ،اÿم -يسض ،م-وع-دا
نهائيا ،عاّدا أانه ‘ حال  ⁄يتم التوصسل إا¤
تسسوية ينبغي للطرف« Úقبول األمر واŸضسي
قدما».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،اع- -ت Èال -رئ -يسض ال -ف -رنسس -ي
إاÁان- -وي- -ل م- -اك- -رون ،أامسض ،الت- -ف- -اق بشس- -أان
ال- -عÓ- -ق- -ة ال -ت -ج -اري -ة ‘ م -رح -ل -ة «م -ا ب -ع -د
بريكسست» أانه يتطلب جهودا ،خصسوصسا من
جانب اŸملكة اŸتحدة .وقال ماكرون بعد
القمة «إان اŸملكة اŸتحدة هي التي أارادت
مغادرة ال–اد األوروبي» ،وأان لندن «بحاجة
إا ¤اتفاق أاك Ìمنا» .وأاضساف «نتع Ìبشسأان كل
شس -يء» م -ع الÈي -ط -ان -ي Úول -يسض ف-ق-ط بشس-أان
الصسيد.
وأاكد رؤوسساء الدول وا◊كومات األوروبية
أانهم لحظوا بقلق أان التقدم اÙرز بشسأان
اŸسسائل األسساسسية التي تهم ال–اد ل يزال
غ Òكاف للتوصسل إا ¤اتفاق ‘ الوقت القصسÒ
اŸتاح للطرف.Ú
وطلبوا من لندن القيام «Ãا يلزم ÷عل
التفاق ‡كنا» ‘ ،مؤوشسر على أانهم يشسددون
م-وق-ف-ه-م م-ق-ارن-ة ب-اŸب-ادلت ال-ت-ي ج-رت ‘
وقت سسابق هذا األسسبوع ب Úجونسسون وفون
دير لي.Ú

ألدولر يتفوق على أŸعادن ألنفيسسة
أن -خ -فضض أل -ذهب ،ل -ي -ت -ك-ب-د أول خسس-ارة
أسس -ب -وع -ي -ة ‘ ث Ó-ث -ة أسس-اب-ي-ع ،ف-ي-م-ا “سسك
أل- - -دولر ب- - -ارت- - -ف - -اع - -ه .ون - -زل أل - -ذهب ‘
أŸعامÓت ألفورية  ‘ 0.2أŸائة إأ1903.24 ¤
لونصس-ة) ،ل-ي-خسس-ر ‘ 1.4
Óوق-ي-ة (أ أ
دولر ل -أ
لسس- - -ب - -وع أ÷اري.
أŸائ- - -ة م- - -ن- - -ذ ب- - -دأي- - -ة أ أ
لج -ل -ة
لم -ري -ك -ي -ة أ آ
وت- -رأج- -عت أل- -ع- -ق -ود أ أ
للذهب  ‘ 0.1أŸائة إأ 1907.50 ¤دولر.
وق -ال إادوارد م -وي -ا ،ك -بﬁ Òل -ل -ي السس -وق ل-دى
أاواندا« ،هناك بعضض الŒاه الصسعودي اإلضسا‘
ل -ل -دولر ،وذلك يشس -ك -ل ع -ام  Ó-م -ع-اكسس-ا ل-ل-ذهب،
إاضسافة إا ¤مفاوضسات التحفيز (األمريكي) ا÷ارية
ال- -ت -ي  ⁄تسس -ف -ر ع -ن ت -ق -دم» .وأاضس -اف« ،ا÷م -ي -ع
متفقون على احتمال أانه لن يكون هناك اتفاق قبل

«أوبك »+تتخّوف من فائضض نفطي

بنك أوف أمريكا يكشسف

جونسسون يشسÎط تغ Òألنهج أألوروبي لعودتها

أاعلن اŸتحدث باسسم جونسسون للصسحافة
أان «اŸفاوضسات التجارية انتهت .لقد أانهاها
عمليا ال–اد األوروبي ،وسسيكون من ا÷دير
التحدث مع بعضسنا البعضض فقط ‘ ،حال غّير
ال–اد موقفه بشسكل جوهري».
وأاكد رئيسض الوزراء الÈيطا Êأان بريطانيا
«ينبغي أان تكون مسستعدة» لفشسل اŸفاوضسات
ال -ت -ج -اري -ة Ÿرح -ل -ة «م -ا ب-ع-د ب-ري-كسست» م-ع
ال–اد األوروب - - -ي م - - -ا  ⁄ي- - -حصس- - -ل «ت- - -غÒ
جوهري» ‘ النهج األوروبي.

بسسبب موجة ثانية لكورونا

أف- - - -ادت وث - - -ي - - -ق - - -ة ب - - -أان أوبك
وشس -رك-ائ-ه-ا ،ي-خشس-ون م-ن أن ت-دف-ع
م-وج-ة ث-ان-ي-ة ط-وي-ل-ة م-ن ج-ائحة
لن - -ت- -اج
«كوفيد »19-وق - -ف - -زة ‘ أ إ
أل-ل-ي-ب-ي سس-وق أل-ن-ف-ط إأ ¤ف-ائضض ‘
أŸع- -روضض أل -ع -ام أŸق -ب -ل ،وذلك ‘
توقعات أك Ìقتامة منها قبل شسهر
وأحد فقط.
ب - -حسسب «رويÎز» خ Ó- -ل اج - -ت- -م- -اع
لسسبوع،
شسهري أاجري عن بعد ،نهاية ا أ
بحثت ÷نة تضسم مسسؤوول Úمن منتجي
«أاوبك »+ت- -ع- -رف ب- -ال- -ل- -ج- -ن -ة ال -ف -ن -ي -ة

تع Ìمفاوضسات ما بعد «بريكسست»

أشسÎط ب - -وريسض ج - -ونسس - -ون رئ- -يسض
أل -وزرأء ألÈي -ط -ا« Êت-غÒأ ج-وه-ري-ا ‘
لوروب-يŸ Úوأصس-ل-ة
أل -ن-ه-ج» م-ن ج-انب أ أ
أŸفاوضسات ألتجارية ،بشسأان مرحلة «ما
بعد بريكسست» ،رغم ألتهديد باÿروج
م -ن أل -ت -ك -ت -ل «م -ن دون أت -ف -اق» ‘ شس-ه-ر
جانفي.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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النتخابات» .وسسجل الدولر ،الذي يعد مÓذا
آامنا ،أاول مكسسب أاسسبوعي ‘ ثÓثة أاسسابيع بدعم
من ارتفاع إاصسابات فÒوسض كورونا عاŸيا ،وتبدد
الرهانات على صسفقة التحفيز األمريكي .وتسسببت
جائحة كوفيد  ‘ ١9 -عمليات طبع غ Òمسسبوقة
Óموال ،وانخفاضض أاسسعار الفائدة عاŸيا ،ما يضسع
لأ
الذهب على مسسار أافضسل عام له ‘ عشسرة أاعوام
ن -ظ -را ÷اذب -ي -ت -ه ك -ت -ح-وط ‘ م-واج-ه-ة ال-تضس-خ-م
وانخفاضض العملة.
وبالنسسبة للمعادن النفيسسة األخرى ،انخفضست
Óوقية،
الفضسة  ‘ ٠.٨اŸائة إا ٢٤.١١ ¤دولر ل أ
وت -راج-عت  ‘ ٣.9اŸائ- -ة ‘ األسس- -ب- -وع .وه- -ب -ط
Óوقية،
البÓت ‘ ٠.٤ ÚاŸائة إا ٨6٠.٢٢ ¤دولر ل أ
ونزل البÓديوم  ‘ ٠.١اŸائة إا ٢٣5٠.٤5 ¤دولر.

السسابع عشسر من أاكتوبر من كل سسنة ليكون
يوما دوليا للقضساء على الفقر ،ألنه يوافق
نفسض اليوم من عام  ١9٨7الذي اجتمع فيه
أاك Ìم - -ن  ١٠٠أال-ف شس-خصض ل-ت-ك-ر Ëضس-ح-ايا
ال -ف -ق -ر اŸدق -ع وال -ع -ن -ف وا÷وع ‘ ،سس-اح-ة
تروكاديرو ‘ باريسض ،التي وقع بها اإلعÓن
العاŸي ◊قوق اإلنسسان عام .١9٤٨

بعد أعوأم من أŸطاردة

مسساع دولية لتنظيم سسوق
ألعمÓت أŸشسفرة

ابتداء من السسادسض من شسهر جانفي من
العام اŸقبل ،سسيمنع بيع أاو ترويج منتجات
مشس-ت-ق-ات ال-ع-مÓ-ت اŸشس-ف-رة Ÿسس-ت-ث-م-ري
التجزئة ‘ اŸملكة اŸتحدة.
ال -ق -رار ال -ذي أاصس-درت-ه ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
اŸا‹ الÈي -ط-ان-ي-ةÁ ،ث-ل م-ن وج-ه-ة ن-ظ-ر
ال -ب -عضض ضس -رب-ة لسس-وق ال-ع-مÓ-ت اŸشس-ف-رة
اŸزدهر ‘ اŸملكة اŸتحدة ،لكنه وفقا
للسسلطات الرسسمية ،سسيوفر على مسستثمري
ال -ت -ج-زئ-ة خسس-ائ-ر سس-ن-وي-ة ت-ق-در ب-ن-ح-و 69
مليون دولر.
وت -ع -د ع -م -ل -ي -ة شس -راء أاو ب-ي-ع مشس-ت-ق-ات
ال -ع -م Ó-ت اŸشس -ف-رة ،وسس-ي-ل-ة تسس-ت-خ-دم ‘
األغلب كطريقة للتحوط من تراجع قيمة
ت -لك ال -ع -مÓ-ت بشس-ك-ل ك-ب ،Òف-م-ثÁ Ó-ك-ن
ل- -ل- -مسس- -ت -ث -م -ر أان يشسÎى واح -دة م -ن ت -لك
اŸشستقات اŸالية ،وتتضسمن موافقته على
ب- -ي- -ع ع- -دد م- -ع Úم -ن وح -دات ال -ع -م Ó-ت
اŸشسفرة بسسعر اليوم إاذ انخفضض سسعرها ١٠
‘ اŸائ- -ة ع- -ن السس- -ع- -ر ال- -ذي اشسÎى ب- -ه،
–سسبا ألن تنخفضض األسسعار أاك Ìوتزداد
خسس-ائ-ره ،وي-ع-ن-ي ه-ذا ع-م-ل-ي-ا أان مسس-ت-ث-مر
التجزئة يشسÎي بوليصسة تأام Úإاذا –رك
السسوق ضسده.
قد تبدو إاذن تلك اŸشستقات إايجابية،
وتصسب ‘ مصسلحة صسغار اŸسستثمرين ،لكن
ال- -ت- -ج- -رب -ة كشس -فت أان أاغ -لب مسس -ت -ث -م -ري
التجزئة «هواة» ،ل Áتلكون خÈة أاو معرفة
دقيقة بالسسوق و–ركاتها ،ومن ثم ووفقا
ل -ت-لك اŸشس-ت-ق-ات ي-ق-وم-ون ب-ال-ت-خ-لصض ‡ا
لديهم من عمÓت عند انخفاضض أاسسعارها،
–سسبا وخوفا من مزيد من تراجع األسسعار
ومزيد من اÿسسائر.
و‘ الواقع وألن سسوق العمÓت اŸشسفرة
م -ت -ق -ل -ب -ة ل -ل-غ-اي-ة ويصس-عب ت-ق-ي-ي-م-ه-ا ،ف-إان
الن- -خ- -ف- -اضض رÃا ي- -ك- -ون م -ؤوق -ت -ا ول -فÎة
بسسيطة ،ومن ثم التسسرع ‘ عملية البيع قد
تكون ﬁصسلته النهائية خسسائر مالية كبÒة
لهؤولء اŸسستثمرين «الهواة».
وع -ل -ى ال-رغ-م م-ن أان-ه ل ت-وج-د ب-ي-ان-ات
بشسأان أاعداد أاو نسسبة اŸسستثمرين الذين
يقومون بشسراء مشستقات العمÓت اŸشسفرة
‘ اŸم- -ل -ك -ة اŸت -ح -دة ،ف -إان اإلحصس -اءات
الدولية اÿاصسة بالتجارة العاŸية ‘ هذه
اŸن -ت -ج -ات اŸال -ي-ة ،ك-انت ت-ق-ري-ب-ا خ-مسض
إاج -م -ا‹ سس -وق ال -ع -م Ó-ت اŸشس -ف-رة ال-ع-ام
اŸاضسي ،وقد ‰ت سسريعا هذا العام كنوع
من التحوط من اآلثار السسلبية لتفشسي وباء
كورونا ،وإاذا أاخذ ‘ ا◊سسبان أان  ١.9مليون
شسخصض بالغ ‘ اŸملكة اŸتحدة أاي ‘ ٤
اŸائة من السسكان البالغÁ Úتلكون عمÓت
مشس - -ف - -رة ،وأان ث Ó- -ث - -ة أارب - -اع الشس - -رك - -ات
الÈي -ط -ان -ي-ة “ت-لك ع-مÓ-ت مشس-ف-رة ت-ق-ل
قيمتها عن أالف جنيه اسسÎليني ،ما يضسعها
‘ خانة مسستثمري التجزئة ،فإان القرار
الÈيطا Êشسديد األهمية لقطاع ملحوظ
من اŸواطن.Ú

سس-حب أŸسس-ت-ث-مرون ألعاŸيون نحو
 26مليار دولر من صسناديق ألنقد،
لسسبوع أŸاضسي ،وضسخوأ
على مدى أ أ
 17.6مليار دولر ‘ ألسسندأت ،و8.6
لسسهم،
مليار دولر أخرى ‘ أسسوأق أ أ
لطÓق ‘
وهو ثالث أك Èمبلغ على أ إ
لورأق أŸال -ي -ة أŸدع -وم -ة ب -ال-ره-ن
أ أ
ألعقاري.
قال ﬁللو بنك أاوف أامريكا ،اسستنادا
إا ¤ب-ي-ان-ات م-ن شس-رك-ات ت-ت-ب-ع ال-ت-دفقات
اŸالية مثل «إاي .بي .إاف .آار» ،اإن مبلغا
كبÒا قدره  ٢٤مليار دولر جرى ضسخه ‘
صس -ن -ادي -ق األسس -ه -م ‘ األسس-اب-ي-ع األرب-ع-ة
اŸاضسية.

وجرى اسستثمار  ١٢.٢مليار دولر ‘
صسناديق السسندات اŸصسنفة عند درجة
جديرة بالسستثمار ومرتفعة العائد‘ ،
األسسبوع اŸنتهي .وقال بنك السستثمار
األمريكي ،إان اŸسستثمرين سسحبوا ٢٣7
مليار دولر من صسناديق أاسسواق النقد ،ما
يسسلط الضسوء على بقاء  ٤.٤تريليون دولر
‘ النقد ،وهو رقم ما زال مرتفعا.
و‘ ظل وضسعهم اŸال ‘ كل شسيء،
قال بنك اأوف أامريكا ،إان اŸسستثمرين
ضسخوا  ١.٢مليار دولر أايضسا ‘ صسناديق
ال - - -ذهب .وسس - - -ج- - -لت األوراق اŸال- - -ي- - -ة
اŸدع- -وم- -ة ب- -ال- -ره- -ن ال -ع -ق -اري دخ -ول
تدفقات بقيمة  ١.٨مليار دولر.

يتوقع أن يدعم ألدخل ألعاŸي بـ  9تريليون دولر

صسندوق ألنقد يدعو إأ ¤ألتعاون ‘ أللقاح لتسسريع ألتعا‘

ق-الت ك-ريسس-ت-الينا جورجييفا
م -دي -رة صس-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹
«أإن ألتعاون ألعاŸي ألقوي بشساأن
لقاحات لكوفيد  19 -رÃا يسسرع
أل- -ت- -ع- -ا‘ ألق- -تصس- -ادي أل- -ع -اŸي،
ويضسيف  9تريليونات دولر أإ¤
ألدخل ألعاŸي بحلول .»2025
دعت ج- - -ورج- - -ي - -ي - -ف - -ا ‘ م - -وؤ“ر
صسحا‘ ،عقب اجتماع ÷نة التوجيه
‘ صسندوق النقد ،الوليات اŸتحدة
والصس Úاإ ¤م - -واصس- -ل- -ة ال- -ت- -ح- -ف- -ي- -ز
الق -تصس -ادي ال -ق -وي ال -ذي Áك -ن اأن
يسساعد على تعزيز التعا‘ العاŸي،
بحسسب «رويÎز».
واأك - - - -دت ا◊اج- - - -ة اإ ¤ت- - - -وزي- - - -ع
ال -ل -ق-اح-ات بشس-ك-ل م-تسس-او ‘ اأن-ح-اء
ال- -ع- -ا ‘ ⁄ك -ل م -ن ال -دول ال -ن -ام -ي -ة
وال -غ -ن -ي -ة ،ل -ت -ع -زي -ز ال -ث -ق -ة ب-السس-ف-ر
والسس - -ت- -ث- -م- -ار وال- -ت- -ج- -ارة وب- -ق- -ي- -ة
الأنشسطة.
وقالت «اإذا “كنا من –قيق تقدم
سسريع ‘ كل مكانÁ ،كننا تسسريع
ال -ت -ع -ا‘ ،ونسس -ت -ط-ي-ع اإضس-اف-ة ق-راب-ة
تسس -ع-ة ت-ري-ل-ي-ون-ات دولر اإ ¤ال-دخ-ل
ال-ع-اŸي ب-ح-لول  ،٢٠٢5وب-ال-ت-ا‹ ق-د
يسسهم ذلك ‘ تضسييق فجوة الدخل
ب Úالدول الأك Ìغنى والأشسد فقرا».
واأضسافت «نحتاج اإ ¤تعاون عاŸي
قوي وهذا هو الأك Ìاإ◊احا اليوم
ل -ت -ط -وي -ر ال -ل-ق-اح وت-وزي-ع-ه» .وق-الت

ال -ل-ج-ن-ة اŸال-ي-ة وال-ن-ق-دي-ة لصس-ن-دوق
النقد ‘ بيانها «اإن الوصسول العادل
وب- -ت- -ك- -ل- -ف- -ة م- -يسس- -ورة ل- -ل- -عÓ- -ج -ات
وال -ل -ق -اح -ات ع -اŸي -ا سس -ي -ك-ون اأم-را
اأسس -اسس -ي -ا ل -ت -ج -نب الأضس -رار ط -وي-ل-ة
الأمد على القتصساد العاŸي».
كما قالت جورجييفا «اإنها ل تشسك
‘ اأن الكو‚رسض الأمريكي والبيت
الأبيضض سسيتفقان ‘ نهاية اŸطاف
على حزمة اإنفاق اأخرى لكنها غÒ
متاأكدة بشساأن التوقيت» ،واأضسافت اأن
«الإن -ف -اق ال -ت -ح -ف -ي -زي ‘ ال -ولي -ات
اŸت -ح -دة ‘ وقت سس -اب -ق م -ن ال -ع-ام
ا÷اري ك-ان ح-اف-زا اإي-ج-اب-ي-ا م-ه-م-ا،
ونحن نرغب ‘ اأن نرى الكيفية التي
سسيسستمر بها ›ددا».
وك -انت ت -وق -ع -ات صس -ن -دوق ال -ن-ق-د
ال - - -دو‹ اأشس - - -ارت اإ ¤اأن ال - - -دي - - -ون
السسيادية سستصسل اإ ¤مسستوى قياسسي
‘ ظ- - -ل تسس- - -ارع اإصس- - -اب - -ات فÒوسض
كورونا اŸسستجد الذي يشسهده العا⁄
حاليا».
واأع -ل -ن الصس -ن -دوق م -ن واشس-ن-ط-ن،
الأسسبوع اŸاضسي ،اأن من اŸتوقع اأن
ترتفع الديون السسيادية العاŸية ‘
هذا العام اإ ¤ما يقرب من ‘ ١٠٠
اŸائ -ة م -ن اإج -م -ا‹ ال -ن-ا œال-ع-اŸي
السسنوي ،كما توقع اأن يسستقر معدل
الديون السسيادية على هذا اŸسستوى
اŸرتفع نفسسه ‘ العام اŸقبل.
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’وŸبية إ÷زإئرية) لـ «إلشسعب»:
’م Úإلعام للجنة إ أ
رإبح بوعريفي (إ أ

«بدأإنا إلعمل على إإعادة إلرياضشة إ÷زإئرية للوإجهة»

نادي شسالك 04

’رضسية إلÓزمة من أإجل إعادة إلرياضسة
’وŸبية إ÷زإئرية ،رإبح بوعريفي ‘ ،حوإر خاصس ÷ريدة «إلشسعب» ،أإّنهم شسرعوإ ‘ تهيئة إ أ
’م Úإلعام إ÷ديد للجنة إ أ
أإّكد إ أ
’لوإن
’سسÎإتيجية ُتبنى على تغليب إŸصسلحة إلعامة وإلتشساور مع كل إ’–اديات وإلفاعل ‘ Úإلقطاع لتجاوز ﬂلفات إ÷ائحة ،وتشسريف إ أ
إ÷زإئرية إ ¤إلوإجهة ،وفقا إ
إلوطنية ‘ قادم إŸوإعيد إلدولية بعيدإ عن إلصسرإعات إلتي كادت تؤودي بالرياضسة إ ¤طريق مسسدود.

إع- - -ت Èإل- - -دو‹ إ÷زإئ - -ري،
نبيل بن طالب ،أإن ناديه شسالك
 04بحاجة إ ¤تسسجيل أإول فوز
’Ÿان-ي-ة ل-ك-رة
ل -ه ‘ إل -ب -ط-ول-ة إ أ
إل -ق -دم ،ل -ه -ذإ إŸوسس -م م -ن إج -ل
إسس -ت -ع -ادة إل-ث-ق-ة ب ÚإلÓ-ع-بÚ
و–قيق إ’نطÓقة ،بعد بدإية
متعÌة.
وأإوضض - -ح ب- -ن ط- -الب ‘ تصض- -ري- -ح
لشضبكة «بي إن سضبورتسس» إلخبارية:
«ن -ح -ن ب -ح -اج-ة إ ¤إل-ف-وز م-ن أإج-ل
إسضتعادة إلثقة لدى إلÓعب ،Úومتأاكد
من أإّننا سضنتجاوز هذه إلفÎة إلصضعبة
بشض -ج -اع -ة .ت -ن -قصض -ن -ا ف -ق-ط ◊ظ-ة
إلن- -طÓ- -ق- -ة وسض- -ن- -ع- -ود أإق- -وى م- -ن
إلسضابق».
خ Ó- -ل إ÷ولت إل- -ثÓ- -ث إألو،¤
تلّقى إلفريق ثÓث خسضائر متتالية،
جعلته يحتل إŸركز  18وإألخ Òدون رصضيد ،غ Òأإنه وخÓل فÎة توقف إلبطولة ،أإجرى لقاء وديا
أإمام بادربورن (إلقسضم إلثا ÊإألŸا )Êوفاز عليه بخماسضية لوإحد.
وأإضضاف« :إلفوز على بادربورن منحنا شضحنة معنوية قوية لكي نحقق إلوثبة من جديد».
ويسضتضضيف شضالك  ،04إليوم ،فريق يونيون برل Úبرسضم إ÷ولة إلرإبعة من «إلبوندسضليغا» .وحول
هذه إŸبارإة ،قال لعب توتنهام سضابقا« :موإجهتنا أإمام يونيون برل Úسضتكون حاسضمة ،وسضنتجاوز
هذه إŸرحلة إلصضعبة إلتي ‰ر بها بسضÓم ،يجب أإن نحقق إلنتصضار فيها بغية إسضتعادة إلتوإزن
ورفع إŸعنويات».
يذكر أإّن بن طالب أإع ‘ Òجانفي إلفارط إ ¤صضفوف نيوكاسضل إل‚ليزي لسضتة أإشضهر مع
إمكانية إلشضرإء ،غ Òأإنه عاد إ ¤صضفوف تشضكيلة «إلروهر» .وكان بن طالب ( 26سضنة) ،إŸرتبط
بعقد مع شضالك حتى  ،2021قد غادر إلبطولة إل‚ليزية ‘  2016عندما كان يلعب لنادي توتنهام
إللند ،Êوإلذي إلتحق به ‘ .2014
أإما على إلصضعيد إلدو‹ ،فقد إسضتبعد بن طالب ( 35مبارإة دولية 5/أإهدإف) من صضفوف
 2019 ·Óإلتي جرت Ãصضر ،حيث تعود آإخر
إŸنتخب إ÷زإئري إلذي توج بكأاسس إفريقيا ل أ
موإجهة له مع «إÿضضر» ‘ أإكتوبر  2018أإمام إلبن( Úفوز  )0-2ضضمن إلتصضفيات إŸؤوهلة إ¤
«إلكان».

حاورته :نبيلة بوقرين

^ إلشس-عب :ك-ي-ف ت-ن-ظ-رون Ÿسستقبل
’وضساع إلصسعبة
’وŸبية بعد إ أ
إللجنة إ أ
إلتي عاشستها من قبل؟
^^ رإبح بوعريفي :تعييني ‘ منصضب
إألم Úإلعام للجنة إألوŸبية هو تكليف وليسس
تشضريف ،وأإشضكر رئيسس إللجنة إألوŸبية عبد
إلرحمان حماد على هذه إلثقة إŸوضضوعة ‘
شضخصضي ‘ تو‹ إدإرة إألمانة إلعامة خÓل
إلفÎة إلقادمة ،ومن جهتي أإعد كل إألسضرة
إلرياضضية أإ Êسضأاعمل كل جهدي لكي أإقدم
إإلضض -اف -ة ‘ إŸسض-ت-ق-ب-ل م-ن خÓ-ل ت-وظ-ي-ف
إÈÿة إلتي إكتسضبتها ‘ إلسضابقÃ ،ا أإÊ
ت -ول -يت ع -دة م -ن -اصضب ع-ل-ى غ-رإر أإم Úع-ام
إ–ادي- -ة ك -رة إلسض -ل -ة ث -م رئ -يسض -ا ل -ه -ا عضض -و
إŸكتب إلتنفيذي لـ «إلكوإ» قبل منحي شضؤوون
إألمانة إلعامة لهذه إلهيئة إŸهمة ،ما يعني
أإ Êع - -ل - -ى درإي - -ة Ãا ي - -ج- -ري ‘ إلسض- -اح- -ة
إلرياضضية ‘ إلفÎة إ◊الية ،وسضنعمل بحول
إلله على فتح صضفحة جديدة مع كل إلفاعلÚ
‘ إ◊ركة إلرياضضية ،ووضضع إŸشضاكل إلتي
ك - -انت ‘ إلسض- -اب- -ق ج- -ان- -ب- -ا ألن- -ه- -ا أإدت إ¤
إلنسض -دإد وع -رق -ل -ة سض Òإألم-ور ،م-ا ج-ع-ل-ه-ا
تنعكسس سضلبيا على إلنتائج وÃا أإننا مقبلÚ
على موإعيد جد مهمة يجب أإن نكون يد
وإح -دة ‘ إŸسض -ت -ق -ب -ل ل -ل-ع-ودة إ ¤إل-ط-ري-ق
إلصضحيح من خÓل تغليب إŸصضلحة إلعامة.

^ على ماذإ ترتكز إسسÎإتيجيتكم ‘
مثل هذه إلظروف؟
^^ إلبدإية سضتكون من خÓل إعادة ترتيب
إألمور ُمجّددإ فيما يتعلق بالنظام إلدإخلي
ل- -ل- -ج- -ن- -ة إألوŸب- -ي- -ة ،وف- -ت- -ح ب -اب إل -تشض -اور
وإلسضتماع لكل رؤوسضاء إل–اديات وإلفاعلÚ
‘ إلسضاحة إلرياضضية لكي نصضل إ ¤حلول
جماعية تعود بالفائدة على إلرياضضة ألن باب
إألمانة إلعامة سضيكون مفتوحا أإمام إ÷ميع
مثلما سضبق ‹ إلقول لكي نسضتمع لنشضغالتهم

بطولة وÁبلدون 2021

إجرإء إŸنافسشة بدون حضشور إ÷مهور
أإعلن منظمو بطولة وÁبلدون للتنسس إحدى إلبطولت إألربع إلكÈى ،أإن
نسضخة إلعام إŸقبل سضتقام من دون جمهور ،خÓل إلفÎة من  28جوإن إ¤
إ◊ادي عشضر من جويلية  .2021وكانت نسضخة إلعام إ◊ا‹ أإلغيت بسضبب تفشضي
فÒوسس كورونا (كوفيد  ،)19-وذلك للمرة إألو ¤منذ إ◊رب إلعاŸية إلثانية.
وق-الت سض-ا‹ ب-ول-ت-ون إŸدي-رة إل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ب-ط-ول-ة وÁب-ل-دون إن إق-ام-ة ب-ط-ولة
وÁبلدون عام  2021هي أإولوية بالنسضبة إلينا ،ونحن نبذل جهودإ ‘ هذإ إإلطار،
مضض -ي -ف-ة سض-ت-ب-ق-ى إألول-وي-ة إŸط-ل-ق-ة ل-ن-ا صض-ح-ة وسضÓ-م-ة ضض-ي-وف-ن-ا ،وإل-ع-ام-لÚ
وإŸنافسض ،Úونحن نعمل مع إلسضلطات إلصضحية وإلقطاعات إ◊كومية باإلضضافة
إ ¤باقي إŸنظمات إلرياضضية ‘ إلبÓد لفهم إلتحديات إıتلفة إلتي نوإجهها
خÓل جائحة كوفيد.19

إسسبانيا

غرناطة يفوز
على إششبيلية
“كن نادي غرناطة من إكرإم ضضيافة إشضبيلية بهدف نظيف
‘ إلدوري إإلسضبا ‘ ،ÊإŸبارإة إلتي جمعت ب Úإلفريق ،Úأإمسس
إلسضبت ،على ملعب نويفو لوسس كارمينيسس ‘ ،إنطÓقة منافسضات
إ÷ولة إلسضادسضة لليغا.
وسضجل ألصضحاب إألرضس ،إلدو‹ إلفنزويلي ،يا‚ل هÒيرإ (د.)82
ولعب إشضبيلية منقوصضا منذ إلدقيقة  ،45بعد طرد خوإن جاردن ،إثر
حصضوله على بطاقة صضفرإء ثانية.
وجمع غرناطة  10نقاط ،بينما يحوز إشضبيلية سضبع نقاط ‘ ،جدول
إŸسضابقة إلتي تقام دون جمهور.

ح -ت -ى ن -ك -ون ي-دإ وإح-دة ب-ح-ول ل-ل-ه ل-ت-ج-اوز
إŸشضاكل إلتي طالت إلرياضضة إ÷زإئرية ‘
إلسضابق ،ومن دون شضك فإان إللجنة تضضع كل
إإلم- -ك- -ان- -ي- -ات إŸوج- -ودة ب- -ح- -وزت- -ه -ا –ت
إل-ري-اضض-ي Úل-ك-ي ن-حّ-ق-ق ن-ت-ائ-ج مشض-رفة تليق
Ãكانة إ÷زإئر ‘ قادم إŸوإعيد إلقارية
وإلعاŸية ،وخاصضة إأللعاب إألوŸبية بطوكيو
إلتي  ⁄يبقى يفصضلنا عنها إلكث Òمن إلوقت،
ون -ح -ن م -ط -ال -ب Úبضض -رورة ت -ك-ث-ي-ف إ÷ه-ود
وإلعمل سضويا لتدإرك إلوضضع بعد إ÷ائحة

إلصضحية إلتي تسضببت ‘ توقف كل إألنشضطة
إلرياضضية لعدة أإشضهر حتى ُنح ّضضر عناصضر
إلنخبة إŸعني ÚباŸشضاركة ‘ هذإ إÙفل
إلكب Òأإو إلذين تنتظرهم دورإت مؤوّهلة ألننا
‰لك إلطاقات إلشضابة ،وهي تنتظر إŸتابعة
وإŸرإف -ق -ة ح-ت-ى ت-ع-م-ل ‘ ظ-روف مÓ-ئ-م-ة
تسضمح لها بالÎكيز على إŸنافسضات إلعÓء
إلرإية إلوطنية.
’هدإف إŸسس ّ
طرة ‘ قادم
^ ما هي إ أ
إŸوإع- -ي- -د إل- -ري -اضس -ي -ة إل -ت -ي ت -ن -ت -ظ -ر
رياضسّيينا؟
^^ إل -ه -دف إألول إل -ذي نسض -ع-ى إل-ي-ه ‘
إلوقت إ◊ا‹ يتمثل ‘ إعادة  ⁄شضمل كل
إألسضرة إلرياضضية ،وإلعودة للعمل سضويا بعيدإ
ع- -ن إŸشض- -اك- -ل إل -ت -ي ك -انت ‘ إلسض -اب -ق ألن
إلسض -ت -ق-رإر وإل-ظ-روف إÓŸئ-م-ة سض-ت-ج-ع-ل-ن-ا
ن -ت -فّ-رغ ÿدم-ة إل-ري-اضض-ة وإل-ري-اضض-ي Úح-ت-ى
نكون جاهزين للموإعيد إلقادمة ألّننا أإمام
إألمر إلوإقع بالنظر ıلفات جائحة كورونا
إل -ت -ي إضض -ط -رت -ن -ا ل-ل-ت-وق-ف ع-ن إŸن-افسض-ات
وإلتدريبات لفÎة طويلة جدإ ،كما نطمح لكي
نكون جاهزين خÓل إأللعاب إألوŸبية 2021
بالرغم من صضعوبة إŸأامورية ،إضضافة إ¤
إألل- -ع- -اب إŸت -وسض -ط -ي -ة ب -وه -رإن وإل -دورإت
إلدولية وإلقارية ،ما يعني أإننا ‘ صضرإع مع
إل- - -زم- - -ن ول ›ال ل- - -ل - -ت - -ف - -ك ‘ Òإألم - -ور
إلشضخصضية.

بن طالب« :نحن بحاجة إ ¤إلفوز ’سشتعادة إلثقة»

إلÈإزيل

ن ـ ـ ـادي سشـ ـ ـانتوسس يفسش ـ ـخ عـقد روبيني ـ ـ ـو
أإعلن نادي سسانتوسس إلÈإزيلي عن توصسله إ ¤إتفاق
م -ع ’ع-ب-ه روب-ي-ن-ي-و ل-فسس-خ إل-ع-ق-د ب-ي-ن-ه-م-ا ،وذلك ب-ع-د
«ضس -غ-وط-ات» م-ن إ÷م-اه Òبسس-بب إدإن-ت-ه ب-السس-ج-ن م-ن
قبل إحدى إÙاكم إ’يطالية.
جاء ‘ بيان نشضره إلنادي ع Èحسضابه على «توي ،»Îأإن
«سضانتوسس وإلÓعب روبينيو يعلنان Ãوجب إتفاق مشضÎك أإنهما
قررإ إنهاء إلعقد إلذي وّقعا عليه ‘  10أإكتوبر كي يتسضنى
لÓعب إلÎكيز حصضريا على إلدفاع عن إلقضضية ‘ إيطاليا».
فيما قال روبينيو ( 36عاما) من خÓل فيديو« :بحزن شضديد
‘ قلبي ،أإعلمكم أإنني إتخذت إلقرإر مع رئيسس إلنادي بإانهاء
عقدي ‘ هذإ إلوقت إŸضضطرب من حياتي».

وأإضضاف« :هد‘ كان دإئما مسضاعدة نادي سضانتوسس،وإذإ كان
حضضوري يشضكل إضضطرإبا بأاي شضكل من إألشضكال ،من إألفضضل
إلرحيل وإلهتمام بشضؤوو Êإÿاصضة».
ومنذ ورود أإنباء توقيعه مع سضانتوسس ،تعّرضس إلنادي لضضغوط
متزإيدة من إ÷ماه Òووسضائل إإلعÓم ،بسضبب عقوبة إلسضجن
Ÿدة تسضع سضنوإت أإصضدرتها ﬁكمة إيطالية سضنة .2017
وكان روبينيو قد عاد قبل أإيام للمرة إلرإبعة إ ¤صضفوف
سضانتوسس ،إلذي بدأإ معه مسضÒته إلحÎإفية ‘ عام  ،2002قبل
إلنضضمام إ ¤ريال مدريد إلسضبا ÊوميÓن إليطا‹ ومانشضسضÎ
سضيتي إإل‚ليزي ،موقعا على عقد Ÿدة خمسضة أإشضهر.
وإسضتأانف إŸهاجم ،إلذي وصضف ذإت مرة على أإنه خليفة

حسس - - -م ت - - -وم- - -اسس
ت- - -وخ- - -ي- - -ل ،م - -درب
ب - - - - - - - -اريسس سس- - - - - - - -ان
جÒم- - -ان ،م- - -وق- - -ف
‚ومه من إŸشساركة
إأم- - - - - -ام م- - - - - -انشسسسÎ
ي - - -ون - - -اي - - -ت - - -د ي- - -وم
إل- -ثÓ- -ث -اء إŸق -ب -ل ‘
دوري إأب- - - - - - - -ط - - - - - - -ال
إأوروبا.
ق- - -ال ت- - -وخ - -ي - -ل‘ ،
تصض- -ري- -ح -ات إأب -رزت -ه -ا
صض-ح-ي-ف-ة ل-و ب-اري-زي-ان:
«مبابي  ⁄يكن مرهقا ،ولكن إشضرإكه ‘
مبارإت ÚخÓل يوم Úل Áكن إأن يتكرر
طوإل إŸوسضم ،لقد إأشضركته إأمام نيم
ب- -ع- -د إل- -ت- -ح- -دث م- -ع- -ه ي- -وم إÿم- -يسس
إŸاضض -ي ،وإت-خ-ذن-ا إل-ق-رإر ب-الÎإضض-ي،
لقد كانت لديه رغبة ‘ إللعب ،فهو
لعب Áكنه صضناعة إلفارق».
وإأضض -اف« :ل -يسس ل -دي-ن-ا إأخ-ب-ار سض-ارة
بشضاأن إŸصضاب ،Úناأمل ‘ إسضتعادة إأكÈ
ع- -دد ‡ك- -ن ق- -ب- -ل م- -ب- -ارإة م- -انشضسضÎ
ي -ون -اي -ت-د ي-وم إل-ثÓ-ث-اء ،ف-ال-وقت ضض-ي-ق
ل -ل -غ -اي -ة لسض -ت-ع-ادة فÒإت-ي وب-اري-ديسس
وماركينيوسس ودرإكسضلر ‘ ،إŸقابل ل
مشض -ك -ل -ة ب -ال -نسض -ب -ة ل -ن -ي -م -ار وم -ب -اب-ي،
وسضيكونان جاهزين للقاء».

وإأشض- -ار« :ل- -ق- -د ت- -ع- -رضس ب- -اري- -ديسس
لتدخل عنيف من لعب نيم ،ثم شضكا
من إآلم عضضلية ،ول يبدو إأنه سضيلحق
Ãبارإة مانشضسض ⁄ ،Îإأندم على إشضرإكه
‘ إŸبارإة بعد عودته بسضاعات قليلة
م- -ن إأم- -ري- -ك- -ا إ÷ن- -وب- -ي -ة ،ل -ق -د إأب -دى
باريديسس إسضتعدإدإ بدنيا ،ورÃا كان
باإمكاننا إرإحته إذإ كان دإنيلو إأو إأندير
هÒيرإ جاهزين بشضكل إأفضضل ،ولكن ⁄
يكن لدينا خيارإت إأخرى».
وإن -ت -ق -ل ت -وم -اسس ت -وخ -ي -ل لÓ-إشض-ادة
ب-ال-وإف-دي-ن إ÷دي-دْي -ن ،ق-ائ« :Óرإفينيا
–ل-ى ب-الشض-ج-اع-ة وإل-ن-زع-ة إل-ه-جومية،
وصض -ن-ع إل-ه-دف إلأول Ÿب-اب-ي ب-ت-م-ري-رة
رإئ- -ع- -ة ،إأم -ا م -ويسس ك Úب -ذل ›ه -ودإ

أإسضطورة سضانتوسس ،بيلي ،إإلدإنة مؤوكدإ أإنه بريء من إلتهم ،إل
أإن إلشضركات إلرإعية للنادي هددت بالنسضحاب ‘ حال بقائه
‘ إلفريق.

“ديد عقد بوغبا
إ ¤غاية 2022

ت ـ ـ ـوخيل« :مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي  ⁄يكن مرهقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا»

بدنيا رإئعا وسضعيد باأدإئه ،لقد “يز ‘
إلتحرك دون كرة ،وبدإيته تبدو مقبولة
رغم إأخطائه ‘ إنهاء إلهجمات».
ول -فت« :ح ّ-ق -ق-ن-ا إن-تصض-ارإ مسض-ت-ح-ق-ا
إأم -ام ن -ي -م ،وب -ال -ط-ب-ع إل-ن-قصس إل-ع-ددي
للمنافسس كان ميزة لنا ،لكن إأدإءنا كان
رإئعا ،وبالطبع إأفضضل إأن نحسضم إلفوز
مبكرإ ،رغم إأننا نوإجه حظا سضيئا ‘
بعضس إŸباريات».
وبسضوؤإله عن تقييم صضفقات باريسس
إلصضيفية ،إأ”« :جيدة ،علينا إلبدء ‘
إل -ع -م -ل ،وإلآن إŸسض -وؤول -ي -ة ت -ق -ع ع -ل-ى
إل Ó-ع-ب Úلإث-ب-ات إأن-فسض-ه-م ،وإأ“ن-ى إأن
ي -ت-ع-اف-ى م-ارك-ي-ن-ي-وسس سض-ري-ع-ا ودإن-ي-ل-و
سضيبدإأ إلتدريبات معنا».

بعدما رفضسه عدة عروضس من أإندية أإخرى

فرصشة أإمام سشليماŸ Êوإصشلة إŸغامرة مع ليسشÎ
رضس -خت إدإرة ل-يسس Îسس-ي-ت-ي وم-ع-ه-ا إŸدرب ب-رون-دون
رودجرز ،لتعنت إلدو‹ إ÷زإئري إسسÓم سسليما ،Êإلذي
رفضس مقÎح إللعب ‘ إلبطو’ت إÿليجية هذإ إŸوسسم،
وه -و م -ا ج -ع -ل أإم-ر ت-دوي-ن إسس-م-ه رف-ق-ة إÛم-وع-ة إل-ت-ي
’مر
سستمثل إلفوكسسيز ‘ إلÁÈرليغ هذإ إŸوسسم حتميا ،إ أ
إل -ذي سس -يسس -م-ح ’ب-ن م-دي-ن-ة ع Úإل-ب-ن-ي-ان م-ن إسس-ت-ع-ادة
إمكانياته وإلعودة إ ¤إŸنتخب إلوطني من إلباب إلوإسسع،
’فضس-ل ه-دإف ‘ تاريخ
ب-ه-دف –ط-ي-م إل-رق-م إل-ق-ي-اسس-ي أ
إÿضسر إلذي يتوإجد بحوزة عبد إ◊فيظ تاسسفاوت.

إلهوإئية بالرأإسس على غرإر فاردي ،لكن سضليما Êيتميز بقامة
هائلة ،وهو ما سضيفيدنا من أإجل إمتÓك إلتنوع ‘ إللعب».
تصضريحات إŸدرب إإليرلندي تؤوكد بأانه سضيمنح سضوبر سضليماÊ
فرصضة إللعب هذإ إŸوسضم رفقة إلفوكسضيز ،خصضوصضا أإن ليسضÎ
سضينافسس ‘ إلÁÈرليغ وكأاسس إ‚لÎإ وكذإ ‘ منافسضة إليوروبا
ليغ ،وهي فرصضة جديدة ليؤوكد أإحقيته بضضمان عقد إحÎإ‘
جديد ‘ مسضÒته إلكروية مع فريق آإخر بذإت إلبطولة ،خصضوصضا
أإنه منذ ثÓثة موإسضم تتنافسس إألندية إإل‚ليزية على خدماته،
ل -ك -ن إدإرة ل -يسض Îت -رفضس دإئ-م-ا م-قÎح-ات إألن-دي-ة إإل‚ل-ي-زي-ة
بشض -أان -ه ،خ -وف -ا م -ن إن -ت -ق-ادإت أإنصض-ار إل-ف-وكسض-ي-ز إل-ذي-ن ل-ط-اŸا
تعاطفوإ مع سضليماغول.

بعد غياب عن تشضكيلة إلفوكسضيز منذ جانفي  ،2018قرر مدرب
إلثعالب وضضع إلهدإف إسضÓم سضليما ‘ Êقائمة  25لعبا إŸعنية
باŸشضاركة هذإ إŸوسضم ‘ إلبطولت إÙلية ،بعدما أإكد ذلك ‘
م -ؤو“ر صض -ح -ف -ي ح Úق-ال ب-ا◊رف إل-وإح-د« ،سض-ل-ي-م-ا Êأإح-ب-بت
طريقة لعبه ،عندما إنضضم إ ¤إلنادي كان لعبا أإسضاسضيا لذلك
صضعب عليه تقبل دكة إلبدلء ،وهو ما دفع إدإرة إلفريق إلعارته
لفرق أإخرى ،ومع مرور إلسضن Úكسضب إلكث Òمن إÈÿة وتطور
مسضتوإه».
أإما بخصضوصس عدم إشضرإكه منذ إنطÓق إŸوسضم– ،دث بهذإ
إلشضأان « ⁄يظهر كثÒإ خÓل إلوديات إلتي خضضناها ‘ إلفÎة
إلتحضضÒية ومع بدإية إŸوسضم ،أل Êكنت أإظن أإنه سضÒحل لفريق
آإخر ،لكنني كنت أإضضع إحتمال بقائه معنا لضضمه للمجموعة وهو
ما حدث» .ووإصضل حديثه« ،أإرحب بسضليما Êمع إÛموعة .من
إŸهم أإن تكون لنا تشضكيلة ثرية ولعبون مهمون».

بن رحمة أإخÒإ ‘ إلÁÈرليغ

ﬁمد فوزي بقاصس

وعن إŸسضتوى إلذي ظهر به إŸوسضم إŸاضضي رفقة نادي
موناكو إلفرنسضي ،قال «أإظهر إلكث Òمن إألمور إإليجابية إلسضنة
إŸاضضية رفقة موناكو ،شضاهدته إŸوسضم إŸنقضضي ‘ إلكث Òمن
إŸباريات ع Èشضاشضة إلتلفاز ،وهو لعب Áكنه تقد Ëإإلضضافة
للفريق».
رودج -رز أإك -د أإن عشض -اق إل -ف -وكسض -ي -ز ط -ال -ب -وإ ‘ إل -ك -ث Òم -ن
إŸناسضبات أإن “نح فرصضة ثانية لسضليما Êمع إلفريق ،كونه يتميز
بطريقة لعب ﬂتلفة عن بقية إŸهاجم ،Úموضضحا بأانه يهاجم
إلكرإت إلهوإئية بطريقة فريدة من نوعها ‘ منطقة إلعمليات،
«سض-ل-ي-م-ا Êي-ت-م-ت-ع ب-ال-ق-وة إل-ب-دن-ي-ة ،وي-ع-رف إل-ت-ع-ام-ل مع إلكرإت

’ثقال ،إلعربي عبد إلÓوي:
رئيسس إ’–ادية إ÷زإئرية لرفع إ أ

حددنا قائمة من  13رياضشيا للدخول ‘ إلتحضشÒإت

’–ادي -ة إ÷زإئ -ري -ة
كشس- -ف رئ- -يسس إ إ
’ث -ق -ال إل -ع -رب-ي ع-ب-د إلÓ-وي‘ ،
ل -رف -ع إ أ
تصسريح حصسري ÷ريدة «إلشسعب» ،أإنهم
ح -ددوإ ق -ائ -م -ة ج -دي -دة ت -ت -ك -ون م-ن 13
’ن-اث وإل-ذك-ور ل-ل-دخ-ول ‘
ع-نصس-رإ ب Úإ إ
إل -ت-حضسÒإت ‘ إŸسس-ت-ق-ب-ل إل-ق-ريب ،وه-م
’ن بصسدد إنتظار موإفقة وزإرة إلشسباب
إ آ
’جرإءإت
وإل-ري-اضس-ة م-ن أإج-ل م-ب-اشس-رة إ إ
إلÓ- -زم- -ة إل- -ت -ي ت -ت -م -اشس -ى م -ع إج -رإءإت
إلÈوتوكول إلصسحي.
نبيلة بوقرين

مانشسيسس Îيونايتد

باريسس سســـــــــــــــــــــــــان جــــــÒمـــــــــــــــــان

إلعدد
18382

ق-الت وسض-ائ-ل إعÓ-م ب-ري-ط-ان-ية ،إلليلة
إŸاضضية ،إن مانشضسض Îيونايتد قرر
ت -ف -ع -ي -ل ب -ن -د ‘ ع-ق-ده م-ع ب-ول
ب - -وغ - -ب- -ا ،ي- -ت- -ي- -ح ل- -ه “دي- -د
إلرتباط بالÓعب إلفرنسضي
لعام إضضا‘ ،وإلسضتمرإر
مع إلفريق حتى صضيف
.2022
وك- -ان ب- -وغ- -ب- -ا ق -د
إنضض- - - - - - - - - - -م لـ «إŸان
ي -ون-اي-ت-د» ق-ادًم-ا م-ن
ج-وف-ن-ت-وسس ‘ 2016
م-ق-اب-ل م-ب-ل-غ قياسضي
وقتها وهو  89مليون
ج-ن-ي-ه إسضÎل-يني ،لكن
مسضÒته وإجهت بعضس
إلصض- - -ع- - -وب- - -ات بسض - -بب
ت- -ذب- -ذب مسض -ت -وى أإدإئ -ه
‡ا
ومعاناته من إإلصضابةّ ،
أإث -ار ب -عضس إل -ت -ك-ه-ن-ات ح-ول
مسضتقبله.
وذكرت تقارير إعÓمية أإنّ قرإر
إŸان يونايتد بتمديد عقد بوغبا ،جاء قبل
تصضريحات إلÓعب خÓل وجوده مع منتخب بÓده مؤوخرإ ،وإلتي ذكر خÓلها
أإنه يرغب ‘ إللعب لريال مدريد بطل إسضبانيا يومًا ما.
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ي -ت -ع -ل -ق إألم -ر ،ب -حسضب إŸسض -ؤوول إŸب -اشض-ر
ل–Óادية ،بـ 5إناث و 8ذكور سضيدخلون لكل من
إŸعهد إلعا‹ لتكنولوجيات إلرياضضة بالعاصضمة
وف -ن -دق إلسض -ف -ال -ت -اسس ع -ل -ى إل -ت -وإ‹ ‘ ق-ول-ه:
«حددنا قائمة جديدة تتكون من  13رياضضيا،
من بينهم  5إناث و 8ذكور وهي إآلن ‘ وزإرة
إلشضباب وإلرياضضة ونحن ننتظر إلرد من أإجل
إلشض -روع ‘ إإلج -رإءإت إلصض -ح -ي-ة إل-ت-ي يشض-رف
ع-ل-ي-ه-ا إŸرك-ز إل-وط-ن-ي ل-ل-طب إل-رياضضي وإلتي
تسضبق إلدخول ‘ إلتحضضÒإت ،وفقا لشضروط
إلÈوتوكول إلصضحي بهدف حمايتهم من خطر
إإلصضابة بفÒوسس كوفيد ،19-و‘ نفسس إلوقت
لكي تكون إلظروف مناسضبة للÎكيز على إلعمل
لتدإرك إلتأاخر إŸسضجل جرإء إلتوقف إلطويل
ع- -ن إŸن- -افسض- -ة وإل -ت -دري -ب -ات وإل -ذي Œاوز 6

أإشضهر».
وإصضل عبد إلÓوي قائ ‘ Óذإت إلسضياق،
«نسض- -ع- -ى إ– ¤ضض Òإل -ري -اضض -ي Úل -ل -م -وإع -ي -د
إلقادمة على إلصضعيدين إلقاري وإلعربي ،ألننا
م -ت -أاخ -رون وم -ن إلصض -عب إل-ت-دإرك ،خ-اصض-ة ‘
إ÷انب إلبد .Êلهذإ نطمح إ ¤إلعودة للعمل
م -ب -اشض-رة ب-ع-دم-ا ن-ت-ل-ق-ى إŸوإف-ق-ة م-ن إل-وزإرة
إلوصضية ،حيث سضيكون إإلناث باŸعهد إلعا‹
ل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات إل-ري-اضض-ة ب-دإ‹ ب-رإه-ي-م ،أإم-ا
إلذكور سضيقيمون بفندق إلسضفالتاسس بالشضرإقة،
ألن إلتحضضÒإت إلفردية إلتي يقومون بها غÒ
كافية وإ÷ميع يعرف خصضوصضيات رياضضة رفع
إألث -ق -ال إل -ت -ي ت -ت -ط -لب ع -م  Ó-م -ت -وإصض Ó-و‘
إŸسضتوى إلعا‹».

بطولة إ‚لÎإ

إلتعادل يحسشم إلدإربي ب Úإيفرتون وليفربول
حسس -م إل -ت -ع-ادل ( )2-2إل- -دإرب -ي ،إل -ذي
جمع ب Úإيفرتون وضسيفه ليفربول ،أإمسس
إلسس- -بت ،ع -ل -ى م -ل -عب ج -وديسس -ون ب -ارك،
ضس - -م - -ن إ÷ول - -ة إÿامسس - -ة م - -ن إل - -دوري
’‚ليزي إŸمتاز.
إ إ
سضجل ثنائية ليفربول سضاديو ما )3( Êوﬁمد
صضÓح ( ،)72بينما أإحرز إليفرتون مايكل كÚ
( )19وكالفÒت ليوين (.)81
وكشض-ر ل-ي-ف-رب-ول ع-ن أإن-ي-اب-ه م-ب-كً-رإ ،ب-اف-ت-ت-اح
إلتسضجيل ‘ إلدقيقة إلثالثة ،بعد إنطÓقة ‡يزة
من روبرتسضون ‘ إ÷انب إأليسضر ،رإوغ خÓلها
ك -وŸان وت -ب -ع -ه -ا ب-ع-رضض-ي-ة أإرضض-ي-ة Ÿا Êدإخ-ل
منطقة إ÷زإء ،ليسضدد إلسضنغا‹ كرة قوية ‘
سضقف إلشضباك.
وتعرضس ليفربول سضريًعا لضضربة قوية ،بعدما
Óصضابة ‘ إلدقيقة
تعرضس مدإفعه فان دإيك ل إ
إلسض- -ادسض -ة ‘ ،ت -دخ -ل م -ع إ◊ارسس ب -ي -ك -ف -ورد،
ليخرج إلهولندي مصضابًا ويحل مكانه غوميز ‘
إلدقيقة إلعاشضرة.
و‚ح إيفرتون ‘ معادلة إلنتيجة ‘ ،إلدقيقة
 ،19بركنية متقنة أإرسضلها خاميسس وإرتقى لها
ك ،Úمسضدًدإ رأإسضية قوية سضكنت إلشضباك.

من جهة أإخرى ،فإان مدلل إÿضضر إ÷ديد سضعيد بن رحمة
“كن ،سضهرة إ÷معة ،أإخÒإ من بلوغ هدفه و–قيق حلم كل
عشضاق إŸنتخب إلوطني باللعب ‘ إلÁÈرليغ ،من بوإبة إلكبÒ
ويسضت هام يونايتد على شضكل إعارة Ÿدة سضنة مع إجبارية شضرإء
عقده مع نهاية إŸوسضم إلكروي إ÷اري ،ليصضبح بذلك ثالث لعب
جزإئري ‘ إلتاريخ يتقمصس أإلوإن «إلهامÒز» بعد كل من إŸهاجم
إلسض -اب -ق ل -ن-ادي م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر ي-وسض-ف سض-ف-ي-ان ،إل-ذي خ-اضس
موإجهت Úطيلة موسضم Úما ب )2004 - 2002( Úو ⁄يتمكن من
تسضجيل أإي هدف ،وبعده سضفيان فيغو‹ إلذي خاضس  27لقاء
خÓل موسضم ( ،)2017 - 2016و“كن من تسضجيل  04أإهدإف
وتقد ËثÓث “ريرإت حاسضمة.

شسباب قسسنطينة

عمرإ Êغاضشب من تصشرف بن يحي
قرر عبد إلقادر عمرإ ،Êمدرب شسباب
قسسنطينة ،إحالة إŸدإفع زين إلدين بن
ي -ح -ي -ى ،ع -ل -ى إÛلسس إل -ت-أادي-ب-ي ،بسس-بب
سس-وء إلسس-ل-وك وإخÓ-ل-ه ب-ال-ل-وإئ-ح إل-عامة
للنادي.
Áكن إلقول إن إŸدرب عمرإ Êإسضتشضاط
غضضًبا ‘ وجه إلÓعب ،بعد دخوله ‘ مشضادة
كÓمية مع أإحد أإعضضاء إ÷هاز إلفني ،خÓل
إ◊صضة إلتدريبية.
وأإكدت مصضادر ،أإن عمرإ Êطلب من زين
إلدين بن يحي ،مغادرة إ◊صضة نهائيًا ،بعد أإن
أإخل باللوإئح وإلتعليمات ،وقرر –ويل إلقضضية
إ ¤إإلدإرة لت - -خ - -اذ إج- -رإء ت- -أادي- -ب- -ي ‘ ح- -ق
إلÓعب ،لتفادي تكرإر إ◊ادثة.
وم- -ن إŸن- -ت- -ظ- -ر أإن ت- -ف- -رضس إدإرة شض- -ب -اب
قسضنطينة ،عقوبة مالية ‘ حق زين إلدين بن

ي-ح-ي-ى ( 30ع -اًم -ا) ،م -ع ت -وج-ي-ه إن-ذإر شض-دي-د
إللهجة.

نصسف إŸارإطون

إلكينية جبتششÒتشش– Òطم رقما قياسشيا عاŸيا جديدإ
سضجلت إلعدإءة إلكينية بÒيسس جبتشضÒتشضÒ
رق-م-ا ق-ي-اسض-ي-ا ع-اŸي-ا ج-دي-دإ ‘ سض-ب-اق نصض-ف
إŸارإطون للسضيدإت خÓل منافسضة حامية ‘
بطولة إلعا ⁄لنصضف إŸارإطون ‘ مدينة دينيا
إل -ب -ول -ون -ي -ة ،أإمسس .وأإك -م-لت ج-ب-تشضÒتشض27( Ò
عاما) مسضافة إلسضباق ‘ زمن بلغ سضاعة وإحدة
وخمسس دقائق و 16ثانية لتحطم إلرقم إلقياسضي
إل -ع-اŸي إŸسض-ج-ل ب-اسض-م-ه-ا وإل-ذي سض-ج-ل-ت-ه ‘
إل -ع -اصض-م-ة إل-تشض-ي-ك-ي-ة ب-رإغ ‘ إلشض-ه-ر إŸاضض-ي

بطولة إسسكتلندإ

تأاجيل مبارإة مذرويل
وسشانت مÒين بسشبب كورونا

وت-ن-ت-زع إل-ل-قب ل-ل-م-رة إل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ت-تويجها ‘
كارديف إلويلزية ‘ .2016
وإحتلت إألŸانية مالت إيسضاك كيتا إŸركز
إلثا Êبعد تخلفها بثانيت Úعن صضاحبة إŸركز
إألول ل-ت-حصض-ل ع-ل-ى إŸي-دإل-ي-ة إل-فضض-ي-ة ،ب-ي-نما
ذهبت إلÈونزية للعدإءة إإلثيوبية ياليمزيرف
إيهوإلو إلتي إحتلت إŸركز إلثالث.
وك -ان م -ن إŸق -رر إق -ام -ة إلسض -ب -اق ‘ شض -ه-ر
م -ارسس إŸاضض -ي ،ق -ب -ل ت -أاج-ي-ل-ه بسض-بب إألزم-ة
إلصضحية إلعاŸية لفÒوسس كورونا إŸسضتجد
سضريع إلعدوى وإلنتشضار.

نادي
كروتوÊ

أإع-ل-نت رإب-ط-ة إل-دوري إلسض-ك-ت-لندي إŸمتاز،
إلسض -بت ،ت -أاج -ي -ل إŸب -ارإة إل-ت-ي ك-انت م-ق-ررة،
أإمسس ،ب Úفريقي مذرويل وسضانت مÒين
لعدم توفر ما يكفي من إلÓعب ÚإلÓئقÚ
‘ سضانت مÒين ÿوضس إŸبارإة بسضبب
وج -ود ع -دد ك -ب Òم -ن ح-الت إإلصض-اب-ة
أإع -ل -ن ن -ادي ك -روت -و Êإإلي -ط -ا‹ ل-ك-رة إل-ق-دم ،أإمسس
بفÒوسس كورونا .وأإبلغ سضانت مÒين
إلسضبت ،أإن إلختبارإت إلتي أإجريت Ÿهاجمه إلروماÊ
رإبطة إلدوري إŸمتاز بأان لديه فقط
دينيسس درإغوسس ،بعد عودته من إŸشضاركة مع منتخب
 12لعبا لئقا من بينهم  4حرإسس
بÓده للشضبان (أإقل من  21سضنة) ،جاءت إيجابية لفÒوسس
م- -رم- -ى .وق- -الت إل -رإب -ط -ة ‘ ب -ي -ان،
«كورونا» إŸسضتجد.
«بسضبب عدد حالت إإلصضابة بكوفيد-
وأإوضضح إلنادي إإليطا‹ ،أإن إلÓعب يعا Êمن أإعرإضس
 ‘ 19تشضكيلة إلفريق وإلطاقم إلفني،
ط -ف -ي -ف -ة Ÿرضس (ك -وف-ي-د )19-إل - -ن - -ا œع - -ن إإلصض- -اب- -ة
أإصض -ب -ح ل-دي-ه ف-ق-ط  12لع-ب-ا مسضجÓ
بالفÒوسس .وإسضتقبل كروتو Êفريق جوفنتوسس حامل
Áكنهم إŸشضاركة ‘ إŸباريات».
ل -قب إل -ب -ط -ول -ة إإلي -ط -ال -ي -ة ،أإمسس إلسض -بت◊ ،سض -اب
وأإضضاف إلبيان «ونتيجة لذلك ل Áكن
مباريات إلدورة إلرإبعة من إŸسضابقة.
لسضانت مÒين خوضس مبارإته.
وطبقا للÈوتوكول إلصضحي إŸطبق ‘ ظل
وه- -ذه ه- -ي ث -ا Êم -ب -ارإة ت -ؤوج -ل ل -ف -ري -ق
أإزم -ة «ك -ورون-ا» ،سض-ي-وضض-ع ف-ري-ق ك-روت-و‘ Ê
مذرويل خÓل إلشضهر إ÷اري بعد أإن إضضطر
إل-ع-زل إلصض-ح-ي ول-ك-ن-ه يسض-ت-طيع موإصضلة
فريق كيلمارنوك للخضضوع لعزل ذإتي عقب ثبوت
إلتدريبات وخوضس إŸباريات.
إصضابة سضتة من لعبيه بالفÒوسس إلذي أإثار إلرعب
حول إلعا ⁄وكان له تأاث Òعلى كل جوإنب إ◊ياة تقريبا.

إإصشابة دينيسس
درإغوسس بفÒوسس كورونا

و‚ح صضÓح ‘ تسضجيل إلهدف إلثا Êللريدز،
‘ إل -دق-ي-ق-ة  ،72ب -ع -د ع-رضض-ي-ة م-ن ه-ن-درسض-ون
أإب-ع-ده-ا م-ي-ن-ا دإخ-ل م-ن-ط-ق-ة إ÷زإء ،ل-ي-ت-اب-ع-ه-ا
إŸصضري بتسضديدة قوية مباشضرة ‘ إŸرمى.
وإسضتفاق صضÓح بعد تسضجيل إلهدف ،وصضوب
كرة أإخرى من على حدود منطقة إ÷زإء‘ ،
إلدقيقة  ،79لكن بيكفورد أإبعدها.
و“كن إيفرتون من معادلة إلنتيجة ›ددإ،
‘ إلدقيقة  ،81بعدما أإرسضل دين عرضضية متقنة
م -ن إ÷انب إأليسض -ر ،صض -ع -د ل -ه -ا ل -ي-وي-ن ب-رأإسض-ه
مسضدًدإ ‘ إلشضباك.
وأإشض -ه -ر ح-ك-م إŸب-ارإة إل-ب-ط-اق-ة إ◊م-رإء ‘
وجه ريتشضارلسضون ،بسضبب تدخله إلعنيف على
تياغو ‘ إلدقيقة .90

األحد  ١٨أاكتؤبر ٢٠٢٠م المؤافق لـ  ٠١ربيع األول  ١44٢هـ

ثقافة

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

الكاتبة عايدة بن عزوز لـ «الشصعب»:

يتناول ا÷وانب التصصويرية

«’ تبحثوا عني ...أانا بجانبي» يحمل معادلة ب Úالقوة والضشعف

معرضض افÎاضشي عن الدفاعات
ا÷زائرية إابان العهد العثماÊ

صصدر للكاتبة والشصاعرة عايدة بن عزوز ثالث
إاصصدار لها ،مؤوخرا ،اختارت له عنوان« :ل تبحثوا
عني ...أانا بجانبي» ،حملته نظرة فلسصفية ÿبايا
الذات وأاغوار الروح ،إاصصدار –دثنا عنه وتكشصف
لنا باŸناسصبة نظرتها إا ¤اŸشصهد الثقا‘ ومشصاريعها
اŸسصتقبلية.
حوار :حبيبة غريب
^ «الشصعب» :حدثينا عن إاصشدارك ا÷ديد...
^^ إاصشداري ا÷ديد والذي هؤ ثالث إاصشدار ‹ بعنؤان
«ل تبحثؤا عني ...أانا بجانبي» ،من تقد Ëالكاتب عبد
ال -ق -ادر ﬁب -ؤب م -ن ولي -ة بسش-ك-رة وال-غÓ-ف م-ن تصش-م-ي-م
نؤرالدين دغبؤج عن دار السشعيد للنششر والتؤزيع ،هؤ رسشالة
من اآلنا إا ¤اآلخر Œسشد القؤة التي ل تؤلد إال بعد
الضشعف ،وكيف يؤلد اıذولؤن ‘ حياتهم من جديد
بشش -ك -ل م-غ-اي-ر وب-ت-ف-ك Òأاع-م-ق
مثلما ولدت أانا.
^ Ÿاذا عنؤان ل تبحثؤا
عني ...أانا بجانبي؟
^^ اخÎت هذا العنؤان
–دي -دا ألن م -ع -ان -ي -ه ع -ل-ى
م -ق -اسص ق -ل -ب -ي وأاوج -اع-ي،
م -ؤاسش -اة ن -فسش-ي ل-ن-فسش-ي..
فيه Œاوز امرأاة Ÿششاعر
م -ا ول-ظ-روف صش-ع-ب-ة ،ه-ؤ
ن- -ه- -اي- -ة –ت اسش -م آاخ -ر
وب- -داي -ة ح -ي -اة ل تشش -ب -ه
سش -اب -ق -ت -ه -ا ،ل ت -ب -ح-ث-ؤا
ع -ن -ي ..رفضص ل -ك -ل أان -ؤاع اŸؤاسش-اة
والششفقة ..أانا بجانبي ..القؤة والتحدي والسشتمرار.
^ م -ا ه -ي ظ -روف ك -ت -اب -ة اإلصش -دار ا÷دي -د وه-ل ك-ان
للحجر الصشحي تأاث ‘ Òذلك؟
^^ الظروف التي كتب فيها إاصشداري سشأاختصشرها ‘
سشطؤر منها أاقؤل فيها« :ل تبق أايها ا◊زن مازلت أاملك
أاششياء جميلة بداخليŒ ..ردت من كل خؤ‘ ..ها أانا
أابتسشم ..ها أانا أاصشلح كل ششيء ﬁطم بذاتي ..بدأات من
جديد ..اختزلت مسشافات من الؤجع ألضشحك بصشؤت عال
وأاخÒا تششبثت بسشاعدي القلم وصشرت حبيبته.
 كان للحجر تأاث Òإايجابي ،دفعني لسشتثمار وقتي أاكÌم -ن أاي وقت مضش -ى ،سش -ؤاء ع -ن ط -ري -ق شش -ب -ك -ة ال -ت-ؤاصش-ل
الجتماعي أاو مكتبتي اÿاصشة ب Úالقراءة والكتابة ،حيث

وضشعت اللمسشات األخÒة ألول ›مؤعة قصشصشية
‹ –ت عنؤان« :وجؤه ‡نؤعة من اإلعراب» من
تقد Ëالكاتب والروائي رياضص عيسشاوي ،وبداية
أاول مششروع ‹ ‘ ›ال بداية أادب الطفل «ديؤان
Óط-ف-ال» ،ك-م-ا ف-زت ب-اŸرت-ب-ة ال-ثانية عن
أان-اشش-ي-د ل -أ
قصشة «كرونؤلؤجيا» بخنششلة.
^ ك- -ي- -ف ت- -ل- -ق- -ف ج- -م- -ه -ؤرك ال -ك -ت -اب وم -ا ه -ي
النطباعات األو¤؟
^^ رغم أان اإلصشدار ح Óمقيما بيننا هذا األسشبؤع
وقرائي ششاركؤ Êالفرحة واللهفة ع Èصشفحة الفضشاء
األزرق ‘ انتظار –ديد مؤاعيد اللقاء على أارضص الؤاقع
‘ وليتي وخارجها.
أاما النطباعات األو ¤اŸسشجلة بدار الثقافة ﬁمد
شش -ب -ؤك -ي ،أاصش-ب-ؤح-ة زي-ن-ه-ا حضش-ؤر ك-ل م-ن م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة
بلحسشن عبد ا÷بار ومدير دار الثقافة من Òمؤيسشي ومدير
دار ال-ث-ق-اف-ة ب-خ-نشش-ل-ة ن-ؤرال-دي-ن ق-ؤي-در ،وزب-ي-دة ب-ؤط-ؤيل
مسش -تشش -ار ث -ق-ا‘ رئ-يسش-ي رئ-يسص ف-رع ال›Èة وال-عÓ-ق-ات
العامة والكاتب والروائي رياضص عيسشاوي والكاتبة سشهام
ششريط واإلعÓمي رؤووف زرارة ورئيسص مصشلحة التنششيط
ﬁمد الششريف مسشلم وعادل مفداوي متصشرف رئيسشي
رئيسص فرع وفنان الراي ﬁمد رويقي‡ ..تنة لهم جميعا.
^ أاصشبح الكاتب يقؤم باإلششهار والÎويج لنِتاِجه األدبي،

خاصشة على األنÎنت ،هل هذا وليد ا◊اجة للتؤاصشل مع
القارئ ،أام ضشريبة تطؤرات التكنؤلؤجيات والعصشرنة؟
^^ ط -ب -ع -ا ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ا ال-ت-ؤاصش-ل اإلل-كÎو Êخ-دمت
›تمعاتنا بششتى اŸيادين ،لسشيما اÛال الثقا‘ األدبي
وسشمحت ÷ميع الكتاب ،أايا كان حجمهم أاو جنسشهم ،من
تسشؤيق أافكارهم وإابداعاتهم والتعريف بها .كما أاتاحت
سشب ÓكثÒة لعملية اإلششهار اÛا .Êأاما ا÷انب السشلبي
لها قد يطال تششؤيشص األفكار وفق ﬂططات ترمي إا¤
ه -دم ال -ه -ؤي -ة واŸن -ه -ج وح -ت -ى ال -دي -ن .ضش -ري -ب -ة ال-ت-ط-ؤر
التكنؤلؤجي يتكبد تكاليفها القائمؤن على ششؤؤون الثقافة
بالبÓد العربية ،دور النششر ،النقاد اŸنحازون اÛاملؤن
واألك -ادÁي -ة ال -غ-ائ-ب-ة “ام-ا ع-ن اŸشش-ه-د ال-ث-ق-ا‘ دون أان
ننسشى دور النششر اŸريضشة ووكالت اإلششهار اŸؤبؤءة.
^ كيف كان الدخؤل الثقا‘ وهل ششارك ِ
ت فيه؟
^^ بالنظر إا ¤فÎة اÿمؤل الطؤيلة والكسشل الذي
فرضشته ا÷ائحة كان باهتا وﬁتششما .نعم ششاركت ‘ حفل
تكر Ëبعضص الؤجؤه الفنية ‘ إاطار الدخؤل الثقا‘.
^ ما هي مششاريعك القادمة؟
^^ أات- -رقب ‚اح- -ي ‘ ›ال أادب ال- -ط- -ف -ل و–ق -ي -ق
رغبتي ‘ السشفر ألك Ìمن دولة والسشتقرار خارج ا÷زائر.

لي -ام ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة
ان -ط -ل -قت ا أ
ال -ت -ي ت -ن -ظ -م-ه-ا ج-م-ع-ي-ة عشص-اق
اÿشص -ب -ة ل -ل -ع-روضس –ت شص-ع-ار
«اŸسص-رح ل-ل-ج-م-يع» والتي تندرج
‘ إاطار الدخول الثقا‘ / 2020
.2021
حبيبة.غ
تسشتهدف هذه الؤرششات ،بحسشب
ما قاله اıرج واŸمثل اŸسشرحي
رائد غريب لـ «الششعب»« ،وضشع آاليات
جديدة للتعاطي مع اŸسشرح ،طبقا
للسشياسشة التي تنتهجها وزارة الثقافة،
وال - -رام - -ي - -ة إا ¤ت - -ع - -م - -ي - -م ا◊رك- -ة

اŸسشرحية على كل الؤليات والدوائر
والبلديات ،تسشعى ا÷معية إا ¤خلق
خزان من الفنان Úوالتقني Úوتزويد
ا◊ق -ل ال -ف -ن -ي مسش -ت -ق -ب  ،Ó-تشش-ج-ي-ع
ا◊رك-ة اŸسش-رح-ي-ة وا÷م-ع-ؤي-ة على
البحث والتكؤين ‘ ›ال اŸسشرح».
ويششرف على هذه األيام التكؤينية
كل من األسشتاذ حداد عبد السشÓم،
وورشش -ة ال -ك -ت -اب -ة ال -درام-ي-ة األسش-ت-اذ
إاب- -راه- -ي- -م شش- -رق- -ي ،وورشش- -ة إاع- -داد
اŸمثل األسشتاذ عطية سشفيان ،وورششة
اإلل- -ق- -اء األسش -ت -اذ اıرج ع -ق -ب -اوي
الششيخ وورششة اإلخراج اŸسشرحي...
ك -م -ا تصش-ب-ؤ «إا ¤تشش-ج-ي-ع ا÷م-ع-ي-ات
ال -ت -ع -اون -ي -ات ع -ل-ى ت-نشش-ي-ط ا◊رك-ة
اŸسش - -رح - -ي - -ة ا÷ؤاري- -ة خ- -اصش- -ة ‘

للمخرج جعفر قاسصم

اŸناطق اŸعزولة باŸداششر والقرى
النائية».
وتضش - -م - -نت ه - -ذه األي - -ام ،ي- -ق- -ؤل
اŸت- - -ح- - -دث« ،اسش - -ت - -م - -رار ا◊رك - -ة
اŸسشرحية الؤطنية ،من خÓل تنظيم
ل - -ق- -اء دائ- -م ب Úال- -ف- -ن- -ان Úوت- -ب- -ادل
اÈÿات وال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ف-ن-ي-ة ،وإانشش-اء
م-ن-افسش-ة ب Úال-ف-رق ل-ت-ط-ؤي-ر الشش-ك-ل
Óنتاج اŸسشرحي والتأاطÒ
ا÷ما‹ ل إ
ا÷ي- - -د ل - -ل - -مشش - -ارك - -ة ‘ ﬂت - -ل - -ف
اŸهرجانات الؤطنية والدولية».
واختتمت األيام التكؤينية ،يؤم ١7
أاكتؤبر ا÷اريÃ ،داخلة من الدكتؤر
بؤششراكي ÿصص فيها ما ” تداوله
خ Ó-ل ال-ؤرشش-ات ،إاضش-اف-ة إا ¤ت-ك-رË
األسشرة الفنية لؤلية سشطيف.

ترششيح فيلم «هيليوبوليسض» للتنافسض على أاوسشكار أاحسشن فيلم دو‹
اخ- - -ت Òال- - -ف- - -ي- - -ل- - -م ال- - -روائ- - -ي
«ه-ي-ل-ي-وب-ول-يسس» ل-ل-م-خ-رج ج-ع-ف-ر
ق-اسص-م ل-ي-م-ث-ل ا÷زائ-ر ‘ مسص-اب-قة
أاوسصكار أاحسصن فيلم روائي طويل
دو‹ (ف- -ي -ل -م ن -اط -ق ب -غ Òال -ل -غ -ة
ل‚ل- -ي- -زي- -ة) ال- -ت- -ي ت- -ن- -ظ- -م- -ه -ا
ا إ
لم -ري -ك -ي -ة ل -ف-ن-ون
لك -ادÁي -ة ا أ
ا أ
وع -ل-وم الصص-ور اŸت-ح-رك-ة ،ب-حسصب
لفÓ-م ا÷زائ-رية
÷ن-ة اخ-ت-ي-ار ا أ
التي يرأاسصها اıرج ﬁمد ÿضصر
حامينة.
وي- -دور ه -ذا ال -ف -ي -ل -م السش -ي -اسش -ي -
اŸقتبسص عن أاحداث واقعية  -حؤل
شش - -خصش - -ي- -ة «زي- -ن- -ات- -ي» ،أاح- -د مÓ- -ك
األراضش-ي ب-ب-ل-دة «ه-ي-ل-ي-ؤب-ؤليسص» بؤلية
ق -اŸة (شش -رق ا÷زائ -ر) وإاب -ن «ڤ -اي-د»،
الذي تأاثر باألفكار اإلدماجية ،غ Òأان
إاب-ن «زي-ن-ات-ي» ،ال-ط-الب الشش-اب ،ي-ت-ب-نى
اŸطالب اŸنادية باسشتقÓل ا÷زائر.
الفيلم الذي يتخذ من تاريخ ١94٠
ب-داي-ة ألح-داث-ه ي-رصش-د أايضش-ا األسش-باب

التي أادت Ûازر  ٨ماي  ١945التي
ارت-كب ف-ي-ه-ا اŸع-م-رون ف-ظ-ائ-ع رهيبة
بحق ا÷زائري ،Úوهؤ إادانة صشريحة
Óب -ادات ال -ت -ي ارت -ك -ب -ت-ه-ا ف-رنسش-ا ‘
ل -إ
ا÷زائر.
وي-ع-ت Èه-ذا ال-ع-م-ل ال-ف-ي-ل-م الروائي
الطؤيل األول لقاسشم ،وقد كان جاهزا
للعرضص «منذ نهاية فÈاير اŸاضشي»،
غ Òأان ا÷هة الؤحيدة اŸنتجة ‡ثلة
‘ اŸرك -ز ال -ؤط-ن-ي ل-ت-ط-ؤي-ر السش-ي-ن-م-ا
التابع لؤزارة الثقافة والفنؤن قد «أاجلت
عرضشه عدة مرات» ،بحسشب ما كان قد
صشرح به اıرج.
وششارك ‘ أاداء هذا العمل ‡ثلؤن
ج -زائ -ري -ؤن ك -ع -زي -ز ب-ؤك-رو Êوم-ه-دي
رمضشا Êوفضشيل عسشؤل ،باإلضشافة إا¤
‡ثل Úفرنسشي.Ú
واشش - -ت - -ه - -ر ق - -اسش - -م  -وه - -ؤ أايضش - -ا
سشيناريسشت ومنتج -بإاخراج العديد من
السش-ي-ت-ك-ؤم-ات واŸسش-لسشÓ-ت ال-ن-اج-حة
على غرار «ناسص مÓح سشيتي» ()٢٠٠١

و»ج-م-ع-ي ف-ام-ي-ل-ي» ( )٢٠٠٨و»سش-ل-ط-ان
عاششؤر العاششر» (.)٢٠١5
وي-ت-ط-لب ق-ب-ؤل أاك-ادÁي-ة األوسش-ك-ار
Óف Ó-م اŸرشش-ح-ة ل-ق-ائ-م-ت-ه-ا األول-ي-ة
ل -أ
÷ائزة أاحسشن فيلم روائي طؤيل دو‹،
ال -ع -دي -د م-ن الشش-روط؛ م-ن-ه-ا أان ي-ك-ؤن
العمل قد عرضص Œاريا بإاحدى قاعات
العرضص ‘ بلده األصشلي Ÿدة أاسشبؤع
على األقل.
وسشتؤزع جؤائز األوسشكار ‘ دورتها
 ٢5 ‘ )٢٠٢١( 93أابريل اŸقبل بدل ٢٨
فÈاير (مؤعدها اŸعتاد) وهذا بسشبب
جائحة كؤرونا.
وك - -انت ال- -دورة  9٢ق -د ع-رفت
ت -ت -ؤي -ج ال -ف -ي -ل -م ال -ك-ؤري ا÷ن-ؤب-ي
«ب- -اراسش- -ايت» (ط -ف -ي -ل -ي) ب -ج -ائ -زة
أاحسش -ن ف -ي -ل -م روائ -ي ط -ؤي-ل دو‹.
وتؤجت ا÷زائر بهذه ا÷ائزة ‘
 ١969عن فيلم «زاد» (إانتاج مششÎك
ج - - -زائ - - -ري -ف- - -رنسش- - -ي) للمخرج
الفرانكؤ-يؤنا Êكؤسشتا غافراسص.

ينظم قصشر رياسص البحر ،ع Èقناته الرسشمية ‘
ال- -ي- -ؤت- -ي- -ؤب ،م- -ع- -رضش- -ا افÎاضش- -ي- -ا ح -ؤل ا÷ؤانب
التصشؤيرية للدفاعات ا÷زائرية إابان العهد العثماÊ
(من القرن السشادسص عششر وإا ¤القرن التاسشع عششر)،
يضش-م ال-ع-دي-د م-ن األع-م-ال ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-ل-د
أاحداث ومششاه Òتلك الفÎة.
يضش- -م ه- -ذا اŸع- -رضص ﬂت- -ارات م- -ن اŸت- -ح- -ف
العمؤمي الؤطني للفنؤن ا÷ميلة وهي عبارة عن
ل -ؤح -ات ب -األب -يضص واألسش -ؤد وأاخ -رى م-ل-ؤن-ة ألسش-ؤار
وقÓع وأابراج و–صشينات عسشكرية من مدن سشاحلية
ك -ان ل -ه-ا ت-اري-خ ك-ب ‘ Òال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا Êك-ا÷زائ-ر
العاصشمة وجيجل والقالة ومسشتغا Âووهران.
ويسشلط الضشؤء على هيئات وأازياء ششخصشيات تلك
ال -فÎة ك -أامÒالت ال -ب-ح-ري-ة والن-كشش-اري Úوال-ن-اسص
ال- -ع- -ادي ،Úب- -اإلضش- -اف -ة إا ¤الأسش -ل -ح -ة ال -ت -ي ك -ان -ؤا
يسشتعملؤنها آانذاك كاŸدفعيات والقنابل والقذائف
والسش -ي -ؤف وال -ب -ن -ادق وﬂط -ط -ات ل-ب-ؤاخ-ر ح-رب-ي-ة
جزائرية.
ويحتؤي اŸعرضص لؤحات حؤل معارك حربية
ميزت ذاك العهد كقصشف مدينة ا÷زائر من طرف
األسشطؤل الفرنسشي عام  ١6٨3وقصشفها أايضشا من
طرف األسشطؤل اإل‚ليزي عامي  ١٨١6و ١٨٢4حيث
كانت اŸدينة آانذاك مطمع جميع القؤى الغربية
لÌائها وعظمتها.
وم - -ن ه - -ذه األع - -م - -ال صش- -ؤر ح- -ؤل ج- -يشص ب- -اي
قسشنطينة وكذا حصشار مدينة ا÷زائر والسشتيÓء
ع-ل-ي-ه-ا ع-ام  ١٨3٠والسش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى قسش-ن-طينة عام
 ،١٨37إاضش -اف -ة إا ¤الح -ت -ف -ال -ي-ات ال-ت-ي ك-انت ت-ق-ام
آان-ذاك اب-ت-ه-اج-ا ب-ع-ؤدة ري-اسص ال-ب-ح-ر م-ن ح-مÓتهم
وحروبهم ضشد األوروبي Úوبؤرتريهات للداي حسشÚ
آاخ - -ر داي- -ات ا÷زائ- -ر وأاح- -م- -د ب- -اي آاخ- -ر ب- -اي- -ات
قسشنطينة.
وق- -دم ال- -ع -رضص ب -أاسش -ل -ؤب ف -ن -ي م -ت -ق -ن يسش -م -ح
ل-ل-مشش-اه-دي-ن ب-ا◊صش-ؤل ع-ل-ى م-ت-ع-ة بصشرية وحسشية
وعيشص تلك الفÎة من التاريخ ا÷زائري التي “يزت
بالعظمة وصشنعت ›د العديد من اŸدن ا÷زائرية
وخصشؤصشا السشاحلية منها.

اششهار

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تنظمها جمعية عشصاق اÿشصبة للعروضس

أايام تكوينية –ت ششـعار «اŸسشرح للجميع»

العدد
١٨3٨٢
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تلقى السشيد وزير الششؤؤون اÿارجية ،السشيد
األم Úالعام وكافة إاطارات ومؤظفي وزارة
الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة ب-ب-ال-غ ا◊زن واألسش-ى ن-ب-أا
وف - -اة اŸغ - -ف - -ؤر ل - -ه ب - -إاذن ال - -ل- -ه ،اÛاه- -د
والدبلؤماسشي عبد القادر حجار ،سشف Òسشابق
بعد حياة حافلة بالعطاء النضشا‹ الؤطني.
وإاذ ي- -ت- -ق- -دم- -ؤن ب -خ -الصص ال -ع -زاء وع -ظ -ي -م
اŸؤاسش -اة ل -ع -ائ -ل -ة ال -ف -ق -ي -د ورف -اق-ه ،ف-إان-ه-م
يسشتذكرون بكل فخر واعتزاز ما قدمته هذه
الششخصشية الؤطنية الفذة ‘ سشبيل إاعÓء كلمة
ا÷زائ -ر وال -دف -اع ع -ن مصش -ا◊ه -ا وال -قضش-اي-ا
العربية العادلة.
رحم الله فقيد ا÷زائر وابنها البار وتغمده
ب -رح -م -ت-ه ال-ؤاسش-ع-ة وشش-م-ل-ه ب-ع-ف-ؤه ورضش-ؤان-ه
وأاسشكنه فسشيح جنانه وأالهم ذويه جميل الصشÈ
والسشلؤان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»
الششعب ٢٠٢٠/١٠/١٨
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حدث وحديث

إ◊زب إلشسيوعي إلكوبي ونيجÒيا يدّعمان تقرير إŸصسÒ

إأشسادة بدور أل–اد أإلفريقي ‘ تسسؤية ألقضسية ألصسحرأوية
ل· إŸتحدة إبرإهيم موديبو عمر ›ددإ دعم بÓده ◊ق شسعب إلصسحرإوي إلثابت ‘ تقرير إŸصسÒ
أإّكد رئيسس إلبعثة إلدإئمة لنيجÒيا لدى إ أ
وإلسستقÓل ،دإعيا إ« ¤إلضسرورة إŸلحة» للتوصسل إ ¤حل سسلمي وعادل ودإئم Ÿسسأالة آإخر مسستعمرة ‘ إفريقيا.
ق-ال ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي ال-ن-ي-جÒي خÓ-ل
اŸن -اقشس -ة ال -ع -ام -ة اŸشسÎك -ة ل -ل -ج -ن-ة
اŸسس-ائ-ل السس-ي-اسس-ي-ة اÿاصس-ة وتصس-ف-ي-ة
السس -ت -ع -م -ار (ال -ل -ج -ن -ة ال -راب -ع-ة) ال-ت-ي
ان -ط -ل-قت أاشس-غ-ال-ه-ا ‘  14أاك-ت-ؤب-ر ،إان
«نيجÒيا تدعم حق الشسعب الصسحراوي
الثابت ‘ تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل،
وف -ق -ا ل -ل-ق-رار  1514ل-ل-ج-م-عية العامة
 ·ÓاŸتحدة».
ل أ
أاّك -د إاب -راه -ي -م م -ؤدي -ب -ؤ ع -م -ر ع-ل-ى
«الضس- -رورة اŸل -ح -ة ل -ل -ت -ؤصس -ل إا ¤ح -ل
سس- -ل- -م- -ي وع- -ادل ودائ- -م Ÿسس- -أال -ة آاخ -ر
مسستعمرة ‘ إافريقيا ،ينصس على حق
الشس -عب الصس -ح -راوي ال-ث-ابت ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس Òوفقا لقرارات ا÷معية العامة
ذات الصسلة».
 ·ÓاŸت-ح-دة
ودع -ا األم Úال -ع -ام ل  -أ
أانطؤنيؤ غؤتÒيسس إا« ¤تعي Úمبعؤث
خاصس للصسحراء الغربية» و»تفعيل مسسار
السس Ó- -م» ،ح - -اث- -ا ال- -ط- -رف ،ÚاŸغ- -رب
وج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ ،ع-ل-ى «اسس-ت-ئ-ناف
اŸفاوضسات اŸباشسرة».

قضسّية عادلة

ك -م-ا رّح-ب ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي ال-ن-ي-جÒي
«بالدور الهام الذي يضسطلع به ال–اد
الف-ري-ق-ي ‘ تسس-ؤي-ة مسس-أال-ة الصس-ح-راء
ال- -غ- -رب- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل خ- -ط -ة السس Ó-م
اŸشسÎك -ة م -ع األ· اŸت -ح -دة ،وال -ت -ي
تنصس على تنظيم اسستفتاء لتقرير مصسÒ
شسعب الصسحراء الغربية».
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د ا◊زب الشس -ي-ؤع-ي
ا◊اك- -م ‘ ك- -ؤب- -ا ،ع- -ل- -ى أان ال- -قضس- -ي -ة
الصسحراوية ،قضسية ﬁؤرية ‘ سسياسسته

اÿارج- -ي- -ة ،مÈزا دع- -م ك -ؤب -ا ال -ث -ابت
لقضسية الشسعب الصسحراوي الذي تربطه
ب -الشس -عب ال -ك -ؤب -ي ع Ó-ق -ات سس -ي-اسس-ي-ة
وثقافية صسلبة.
ج- -اء ذلك خÓ- -ل اسس- -ت- -ق -ب -ال سس -فÒ
ا÷م-ه-ؤري-ة الصس-ح-راوي-ة ب-ك-ؤب-ا ،ع-م-ار
بؤلسسان ،من قبل منسسق ÷نة العÓقات
اÿارج-ي-ة ب-ا◊زب الشس-ي-ؤع-ي ال-ك-ؤب-ي،
أانخل أارثؤاكا رييسس ،وذلك Ãقر اللجنة
اŸركزية للحزب.
وت- -ط- -رق م- -نسس- -ق ÷ن- -ة ال -ع Ó-ق -ات
اÿارج -ي-ة ب-ا◊زب ال-ك-ؤب-ي ‘ ح-دي-ث-ه
خÓل اللقاء ،إا« ¤تاريخ العÓقة الثنائية
ب Úال- -ث -ؤرت Úال -ك -ؤب -ي -ة والصس -ح -راوي -ة
اŸتجذرة منذ عقؤد ،وصسÓبة الروابط
السس -ي -اسس -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة ب Úالشس -ع -بÚ

الشس -ق-ي-ق ،»Úم-ذك-را Ãداخ-ل-ة ال-رئ-يسس
الكؤبي ،ميغيل دياز كانيل ‘ ،ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة اŸتمثل ‘»دعم
العامة ل أ
ك- - -ؤب- - -ا ال- - -ث- - -ابت ل- - -قضس- - -ي- - -ة الشس- - -عب
الصسحراوي» ،وأان ا◊زب الكؤبي يعتÈ
القضسية الصسحراوية قضسية ﬁؤرية ‘
سسياسسته اÿارجية.
من جانبه أاثنى السسف Òالصسحراوي
ع- -ل -ى اŸؤق -ف اŸب -دئ -ي وال -ت -اري -خ -ي
ل -ل -ح -زب الشس -ي -ؤع -ي ال -ك-ؤب-ي ،ووق-ؤف-ه
ال- - -دائ- - -م إا ¤ج- - -انب ك- - -ف- - -اح الشس - -عب
الصسحراوي العادل من أاجل اسستكمال
سسيادته الؤطنية واسستقÓله التام.
وذك -ر ال -دب -ل-ؤم-اسس-ي الصس-ح-راوي ‘
ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،ب-ؤضس-ع-ي-ة ا÷م-ؤد التي
تشسهدها عملية تصسفية السستعمار منذ

ثÓثة عقؤد «بسسبب سسياسسة اŸماطلة
التي ينتهجها النظام اŸغربي الغازي
بدعم فرنسسي مفضسؤح».
ك -م -ا ج ّ-دد ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى «اŸؤق-ف
اŸتميز الرافضس ÿمؤل األ· اŸتحدة
ال -ذي عÈت ع -ن -ه ال -ق -ي -ادة السس-ي-اسس-ي-ة
الصس - -ح - -راوي- -ة م- -ن خÓ- -ل ال- -رسس- -ائ- -ل
 ·ÓاŸتحدة
Óم Úالعام ل أ
اŸؤجهة ل أ
و›لسس األم -ن ،واŸط -ال -ب -ة ب -ت -ع -ج-ي-ل
ت - -ط - -ب- -ي- -ق م- -ق- -ررات األ· اŸت- -ح- -دة
وال–اد اإلف-ري-ق-ي ال-ق-اضس-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
اسستفتاء تقرير اŸصس Òالذي Ãؤجبه
” وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار وان -تشس -ار ب -ع-ث-ة
األ· اŸت -ح -دة « اŸي -ن -ؤرسس-ؤ» ،مشسÒا
إا ¤أان صس Èالشسعب الصسحراوي قد نفد
بعد طؤل النتظار».

و“ر «سسرت» يلتئم للمصسا◊ة إلشساملة
مؤ

ألليبيؤن قادرون على صسناعة أل ّسسÓم

يوؤّكد إلتئام موؤ“ر سسرت ‘ ليبيا،
إأمسس ،ق -درة إل -ل -ي -ب Úع -ل -ى –ق -ي -ق
إŸصس- - -ا◊ة إلشس- - -ام- - -ل- - -ة إذإ ت - -وف - -رت
إلرإدة إ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ك-ل إل-ف-اعل‘ Ú
إŸشسهد إلسسياسسي ،بعيدإ عن إلتدخل
إلج- - -ن- - -ب- - -ي ،لسس - -ي - -م - -ا إأن إأه - -دإف
إل -ت -ظ -اه -رة –م -ل رسس-ال-ة سس-ي-اسس-ي-ة
وطنية لكافة مكونات إلشسعب إلليبي
‘ إل- -دإخ- -ل وإÿارج ،إأم -ام –دي -ات
ج -م -ة ت -ع -ي -ق –ق -ي -ق مسس-ار إلسسÓ-م
إŸنشسود.
جÓل بوطي

يضسم مؤؤ“ر اŸصسا◊ة الؤطنية الذي
يطلق عليه «سسرت  »2وفؤدا من القبائل
ال-ل-ي-ب-ي-ة م-ن ك-اف-ة اأن-ح-اء ال-بÓ-د ،وان-طلق
امسس– ،ت شس -ع -ار «اسس -ت -حضس -ار ال-ذاك-رة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ل -دع -م ال -ث -ؤابت ال -ؤط -ن -ي -ة»
للمصسا◊ة الشساملة ب Úالليبي .Úوتسسمية
اŸؤؤ“ر «سس - -رت ال - -ث- -ا ‘ ،»Êاإشس- -ارة اإ¤
حد الليبيÚ
«ميثاق سسرت  »1922الذي و ّ
ضس-د السس-ت-ع-م-ار الأج-ن-ب-ي ،و“سس-كا بنهج
السسلف ‘ الؤحدة الؤطنية.
كما يشسارك ‘ اŸؤؤ“ر ،الذي ترعاه
وزارة اÿارجية با◊كؤمة الليبية ،شسيؤخ
واأع -ي-ان ق-ب-ائ-ل وشس-رائ-ح اأخ-رى م-ن ك-اف-ة
اŸدن ال -ل -ي -ب-ي-ة ،اإضس-اف-ة اإ ¤ك-ت-ل اأح-زاب
سس-ي-اسس-ي-ة ،وﬁام-ؤن وقضس-اة ،وم-ن-ظ-م-ات
›تمع مد Êمعنية بالسسÓم واŸصسا◊ة،

اضسافة ا ¤مهجرون ونازحؤن ‘ الداخل
واÿارج ،واأسس -ات -ذة ج -ام-ع-ات وم-ث-ق-ف-ؤن،
وسسياسسيؤن ومسسؤؤولؤن سسابقؤن.

واسس -ت -حضس -ار ال -ذاك -رة ال -ت-اري-خ-ي-ة ل-دع-م
الثؤابت الؤطنية».

معا لتاأسسيسس ليبيا جديدة

ف
تشسديد على وحدة ألصس ّ

دعت ÷ن -ة ال -ت -ن -ظ -ي -م ك -ل اŸع -ن-ي Úا¤
ياأتي الجتماع ‘ وقت –تاج فيه ليبيا ال-ع-م-ل م-ع-ا ل-ت-اأسس-يسس م-يÓ-د ل-ي-بيا ا÷ديدة
ا ¤وحدة الصسف اك Ìمن اأي وقت مضسى .الدولة اŸدنية الدÁقراطية ،دولة القانؤن
وعشسية انطÓق اŸؤؤ“ر ،اأصسدرت ÷نة واŸؤ سسسس - -ات ،دول - -ة اŸؤاط - -ن - -ة وح - -ق - -ؤق
التنظيم بيانا اأكدت فيه ان الجتماع ياأتي ال نسس-ان ،دول-ة ا◊ري-ات ال-ع-ام-ة وال-ف-ردي-ة،
«ان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸسس -ؤ ول -ي -ة ال -ت -اري -خ -ي-ة دولة ا÷ميع يكؤن فيها ا◊ل با÷ميع ،دولة
والسس -ي-اسس-ي-ة Œاه ل-ي-ب-ي-ا ون-ظ-را ل Ó-وضس-اع اŸصسا◊ة الؤطنية الشساملة ل مغالية ول
السس -ي -اسس -ي -ة والق -تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ا قصس- -اء ،ول م -ن -تصس -ر ول م -ه -زوم ،ا÷م -ي -ع
واÛت -م -ع -ي -ة وم -ا ت -ع-ان-ي-ه م-ن ﬁاولت سسؤاسسية ‘ وطن ا÷ميع با÷ميع».
‘ م -ق-اب-ل ذلك اأب-رزت ÷ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
تقسسيم وتشسظي ونهب ثرواتها والسسيطرة
ع Èبيانها جهؤد اÛتمع الدو‹ ا◊ثيثة
على مقدراتها» ،مضسيفا
«اأن هذه اŸسسؤولية –تم علينا نحن Ùاول-ة ح-ل-ح-ل-ة ال زم-ة ال-ل-ي-ب-ية ،وقالت:
ال-ل-ي-ب-ي Úال-ع-م-ل ج-م-ي-ع-ا ل-ت-ق-د Ëخ-ارط-ة «لكنها جميعا – ⁄ل الزمة التي طال
طريق سسياسسة».
ا م -ده -ا ،وا ث -رت ع -ل -ى ال -ؤط -ن واŸؤاط-ن
واأمام التحديات التي تؤاجه جهؤد حل واصسبحت عبا ثقي Óعلى ا◊ياة العامة».
الزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ،ا ك -د ال -ب -ي-ان «ا ن ال ب-اء
وي- -ع- -ت ÈاŸؤؤ“ر ﬁاول- -ة “ث- -ل ك -اف -ة
والأجداد اŸؤسسسسŸ Úيثاق سسرت الول شس -رائ -ح اÛت -م -ع ال -ل -ي -ب-ي وم-ن ﬂت-ل-ف
‘  1922كانؤا على مسستؤى من ا◊رصس اŸدن الليبية حسسب ذات اŸصسدر ،كما
وا◊سس ب -اŸسس -ؤ ول -ي -ة وت-ن-اسس-ؤا وتسس-ام-ؤا تشسكل خارطة طريق سسياسسية لاأي حلؤل
على ا÷راح واÓÿفات ،واعلنؤا ميثاقا ا ق -ل -ي -م -ي-ة ا و دول-ي-ة ق-ادم-ة ،ح-ل-ؤل دائ-م-ة
ت -اري -خ -ي -ا ك -ان م -ث -ال ل Ó-ج-ي-ال السس-اب-ق-ة وم- -نصس- -ف- -ة ومسس -ت -دام -ة ت -ن -ج -ز ال -ؤح -دة
وا◊الية والقادمة» ،واردف« :وها نحن ال -ؤط -ن -ي -ة واسس -ت -ق Ó-ل ال-ق-رار السس-ي-اسس-ي
ال-ي-ؤم وب-ع-د م-ائ-ة ع-ام ن-دع-ؤ ل-ل-ع-م-ل م-عا وترفضس المÓءات الاأجنبية والأجندات
لعقد مؤ“ر سسرت الثاÃ ،Êدينة سسرت اÿارج - -ي- -ة السس- -ل- -ب- -ي- -ة وت- -رفضس ال- -ع- -دو
–ت شس -ع -ار ن -ح -ؤ ع -ق -د اج -ت -م-اع ج-دي-د الاأجنبي».

لنسسانية
 22مليون بحاجة إ ¤إŸسساعدة إ إ

مؤؤ“ر أأ‡ي حؤل منطقة وسسط ألسساحل أإلفريقي
قال «سستيفان دوجاريك» اŸتحدث
ب- -اسس- -م اأم Úع -ام الأ· اŸت -ح -دة ،اإّن
ه - - -ذه الأخÒة ،اإ ¤ج - - -انب اأŸان- - -ي- - -ا
وال - - - - - -د‰ارك وال–اد الأوروب - - - - - -ي،
سستسستضسيف مؤؤ“را كبÒا حؤل منطقة
وسسط السساحل .وسسؤف يجتمع القادة
م -ن اŸن -ط -ق -ة وح -ؤل ال -ع-ا ⁄ل-ل-ت-ع-ه-د
بتقد Ëالأمؤال واللتزامات السسياسسية
ملمؤسسة.
لفت دوجاريك اإ ¤اأن وكيل الأمÚ

ال- -ع- -ام ل- -لشس- -ؤؤون الإنسس -ان -ي -ة وم -نسس -ق
الإغ -اث -ة ‘ ح -الت ال -ط -ؤارئ ،م -ارك
ل - -ؤك - -ؤكّ– ،دث ‘ م - -ع- -ه- -د ب- -اريسس
للدراسسات السسياسسية حؤل الؤضسع ‘
منطقة السساحل الكÈى ،وسسلط الضسؤء
على الآثار اŸدمرة لتقارب الصسراع
وان - -ع - -دام الأم - -ن ،وضس - -ع - -ف ا◊ك - -م،
وال-ت-خ-ل-ف اŸزم-ن وال-ف-قر ،والضسغؤط
الدÁغرافية ،وتغ ÒاŸناخ على شسعؤب
ب- -ؤرك -ي -ن -ا ف -اسس -ؤ وال -ك -امÒون وتشس -اد

وما‹ والنيجر وشسمال شسرق نيجÒيا.
واأشسار دوجاريك اإ ¤اأنه ‘ مارسس
م- -ن ال- -ع -ام اŸاضس -ي ،ن -زح اأك Ìم -ن 4
م Ó- -ي Úشس - -خصس ‘ ج - -م- -ي- -ع اأن- -ح- -اء
اŸن- -ط -ق -ة ،وك -ان اأك Ìم -ن  22مليؤًنا
ب- -ح- -اج- -ة اإ ¤اŸسس- -اع -دة الإنسس -ان -ي -ة
مضسيفا «بعد ثمانية عشسر شسهًرا ،زاد
النزوح بنسسبة  ‘ 25اŸائة وارتفعت
ا أ ع - - -د ا د ا  Ùت - - -ا ج  Úا إ  ¤ا  Ÿس س - -ا ع - -د ة
الإنسسانية بنسسبة  50باŸائة».

تفاؤول حذر
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فضسيلة دفوسس

Ÿا انتفضس اŸاليؤن ضسّد الرئيسس اŸطاح به ابراهيم بؤبكر كيتا
ّ
‘ الّربيع اŸاضسي ،وحاصسروه باحتجاجات أالهبت شسؤارع العاصسمة
باماكؤ ،وضسعنا أايدينا على قلؤبنا خشسية انزلق الؤضسع بهذه الّدولة
التي تعيشس هشساشسة أامنية كبÒة ،واسستغÓله من طرف التنظيمات
اإلرهابية اŸسستقّرة هناك لتصسعيد جرائمها ومذابحها التي ⁄
ت -ت -ؤ ّق -ف ي -ؤم -ا ،وارت-ف-عت حّ-دة ﬂاوف-ن-ا ّŸا رأاي-ن-ا ال-عسس-ك-ر ي-ركب
ال -غضسب الشس -ع -ب-ي وي-ق-ت-ح-م ال-قصس-ر ال-رئ-اسس-ي ل-ي-ح-لّ ّﬁل ال-رئ-يسس
اŸقال.
عادت بنا عقارب ال ّسساعة إا ¤النقÓب العسسكري الذي أاطاح ‘
مارسس  2012بالرئيسس أامادو تؤما Êتؤري ،وما تÓه من فؤضسى
أامنية فتحت أابؤاب جهنّم على البÓد ووضسعتها ‘ قبضسة الدمؤي،Ú
ومنحت اÈّŸر للتدّخÓت العسسكرية الغربية التي  ⁄تزد األمؤر إاّل
تدهؤرا ،خاصّسة التدخل الفرنسسي الذي  ⁄يقّدم شسيئا لسستتباب
األمن Ãا‹ ،بل على العكسس “اما ،حيث زاد النشساط اإلرهابي
ومّدد جغرافيته إا ¤الدول اÛاورة وتضساعفت أاعداد ضسحاياه
بشسكل رهيب.
اıاوف التي أاثارها انقÓب  18أاوت اŸاضسي ،ثّم سسيطرة
العسسكري Úعلى ال ّسسلطة ،أاخذت تتبّدد شسيئا فشسيئا بعد أان أالقت
الدبلؤماسسية ا÷زائرية بثقلها لتتحّكم بخيؤط هذه األزمة قبل أان
تعبث بها أايدي اŸتآامرين على أامن واسستقرار اŸنطقة ،وفعÓ
“ّكنت ا÷زائر التي –ظى بثقة كبÒة لدى ا÷ار ا÷نؤبي ،من
إاقناع النقÓبي Úباسستعادة النظام الدسستؤري ،وتعي Úرئيسس مدÊ
انتقا‹ وحكؤمة مفتؤحة على جميع الطراف والفرقاء اŸالي.Ú
” إاشسراك اŸعارضسة اŸنضسؤية –ت لؤاء « 5جؤان» التي
لقد ّ
قادت الحتجاجات األخÒة ،و‡ثل Úعن ا◊ركات اŸؤقعة على
«اتفاق السسلم واŸصسا◊ة « اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر ‘ ،الفريق
ا◊كؤمي النتقا‹ ألّول مّرة مند  ،2015ومن شسأان هذه اŸشساركة
أان ت -ب -ع -د شس -ب-ح اإلقصس-اء وال-ت-ه-م-يشس ال-ذي ي-فّ-رق الصس-ف-ؤف وي-زرع
األحقاد والضسغائن ،وتضسع بنؤد التفاق حيّز التطبيق كؤنه الطريق
الؤحيد للمصسا◊ة واسستعادة الؤحدة.
إا ¤غاية اآلن يبدو الؤضسع ‘ ما‹ ماضس ‘ الطريق الصسحيح،
ل-ك-ن ال-ت-ف-اؤول ب-اسس-ت-ق-رار وشس-يك ي-ب-ق-ى ح-ذرا ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤التجارب
السسابقة التي صسدمتنا ‘ كل مرة بأاطراف خبيثة ،معاولها جاهزة
ب Úأايديها لضسرب كّل تقّدم تشسهده هذه الدولة لبلؤغ بّر األمان.

لمن يسستعجل تنفيذ إتفاق «إلسسلم وإŸصسا◊ة»
›لسس إ أ

غؤتÒيسس يدين هجؤم Úأسستهدفا قؤأت أ‡ية ‘ ما‹

·Ó
لم Úإل - - - - -ع- - - - -ام ل - - - - -أ
أإدإن إ أ
إŸت- -ح- -دة ،أإن -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس،
ه- -ج- -وم Úإسس- -ت- -ه -دف -ا ،إÿم -يسس،
ل· إŸت -ح -دة إŸت -ك -ام -ل -ة
ب -ع -ث -ة إ أ
لب - -ع - -اد ل - -ت - -ح - -ق- -ي- -ق
إŸت - -ع - -ددة إ أ
إلسس -ت -ق -رإر ‘ م -ا‹ «م -ي-ن-وسس-م-ا».
جاء ذلك ‘ بيان أإصسدره إŸتحدث
لم Úإل - -ع - -ام
إل - -رسس - -م - -ي ب - -اسس - -م إ أ
ل‡ي -ة ،سس -ت -ي -ف -ان
ل- -ل- -م -ن -ظ -م -ة إ أ
دوجاريك.
ق -ال غ -ؤتÒيسس إان ال -ه -ج -م-ات ال-ت-ي
تسس-ت-ه-دف ح-ف-ظ-ة السسÓ-م« ،ق-د تشس-كل
جرائم حرب Ãؤجب القانؤن الدو‹،
وي-ت-ع Úع-ل-ى السس-ل-ط-ات اŸال-ي-ة ات-خ-اذ
خ -ط -ؤات ع-اج-ل-ة ل-ل-ق-بضس ع-ل-ى ا÷ن-اة
وتقدÁهم للعدالة علي وجه السسرعة».
وبعد أان أاشسار ا ¤الهجؤم Úومكان
وقؤعهما وﬂلفاتهما ،اأوضسح اأن «هذه
ا◊ؤادث تأاتي بعد ثÓثة اأيام من مقتل
 12مدنيا وما ل يقل عن  11عسسكريا
م -ن ق -ؤات ال -دف -اع واألم -ن اŸال -ي -ة ‘
هجمات بؤسسط ما‹».
ووق- -ع ال- -ه- -ج- -ؤم األول ‘ م- -ن -ط -ق -ة
«كيدال» شسما‹ ما‹ ،واأسسفر عن مقتل
أاح- -د ح- -ف- -ظ -ة السس Ó-م ،وإاصس -اب -ة اآخ -ر
بجروح خطÒة.
أاما الهجؤم الثا Êفؤقع ‘ «“بكتؤ»
(شس -م -ال ن-ه-ر ال-ن-ي-ج-ر)‡ ،ا أاسس-ف-ر ع-ن
إاصسابة فرد واحد على األقل من قؤات
حفظ السسÓم.
من جهته أادان ›لسس األمن الدو‹
بـ «أاشسد العبارات» الهجؤم Úعلى قؤات
«مينؤسسما» ،ودعا ‘ بيان اأصسدره أامسس
السس -بت «ح -ك -ؤم-ة م-ا‹ الن-ت-ق-ال-ي-ة إا¤
إاجراء –قيق عاجل ‘ هذه الهجمات
وتقد Ëا÷ناة إا ¤العدالة».
وحّذر البيان من أان «الهجمات التي
تسستهدف قؤات حفظ السسÓم قد تشسكل
جرائم حرب Ãؤجب القانؤن الدو‹».
وذكر أاّن «النخراط ‘ التخطيط اأو
التؤجيه أاو الرعاية أاو شسن هجمات ضسد

قؤات حفظ السسÓم التابعة لبعثة األ·
اŸت-ح-دة اŸت-ك-ام-ل-ة اŸت-ع-ددة األب-ع-اد
ل -ت -ح -ق -ي -ق السس -ت-ق-رار ‘ م-ا‹ يشس-ك-ل
اأسساسسا لتحديد العقؤبات وفقا لقرارات
›لسس األمن ذات الصسلة».
ك- -م- -ا اأك -د اأعضس -اء ›لسس األم -ن ‘
ب -ي -ان-ه-م أان «اإلره-اب ب-ج-م-ي-ع أاشس-ك-ال-ه
ومظاهره يشسكل اأحد أاخطر التهديدات
للسسلم واألمن الدولي.»Ú
وجّدد اأعضساء اÛلسس التأاكيد على
اأن «اأي عمل اإرهابي هؤ عمل إاجرامي
وغ ÒمÈر ،بغضس النظر عن دوافعه
وأاينما ومتى ارتكب وأايا كان مرتكبؤه».
وج -ددوا دع -م -ه -م ال -ك -ام-ل ل-ل-م-م-ث-ل
Óم Úال - -ع- -ام Ÿا‹ ورئ- -يسس
اÿاصس ل  - -أ
ال- -ب- -ع- -ث- -ة اŸت- -ك -ام -ل -ةﬁ ،م -د صس -ال -ح
ال-ع-ن-ادف ،وال-ب-ع-ث-ة اŸت-كاملة ،وكيانات
ال -ؤج -ؤد األم -ن -ي الأخ -رى ‘ م-ا‹ و‘
منطقة السساحل ،على النحؤ اŸذكؤر ‘
القرار .2531

مصسرع  380مد Êمنذ بدأية ألعام
اأع- -رب ب- -ي- -ان اأعضس- -اء اÛلسس ع -ن
ق -ل -ق -ه -م اإزاء ال -ؤضس-ع األم-ن-ي ‘ م-ا‹،
داع -ي -ا األط -راف اŸال -ي -ة إا ¤ال-ت-ن-ف-ي-ذ
الكامل لتفاق السسÓم واŸصسا◊ة ‘
ما‹ دون مزيد من التأاخ.Ò
يشس- - - -ار ا ¤ان- - - -ه ‘ اÿامسس م - - -اي
اŸاضسي ،أاعلنت بعثة األ· اŸتحدة ‘
ما‹ ،مقتل  380مدنيا على األقل خÓل
الربع األول من العام ا÷اري ،نتيجة
هجمات اإرهابية.
وعلى اإثر هجؤم Úارهابي Úنفذهما
مسسلح Úيشستبه بانتمائهم ا ¤تنظيمات
إارهابية على قاعدة عسسكرية Ãدينة
سسؤكؤرا وسسط البÓد ،وأاودا بحياة 12
عسسكريا ماليا ،اأعلن الرئيسس النتقا‹
‘ م- -ا‹ ،ب- -اد ن- -داو ،ح- -ال -ة ا◊داد ‘
ال -ب Ó-د Ÿدة ث Ó-ث -ة أاي -ام اع -ت -ب -ارا م -ن
اÿميسس.
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علوم وتكنولوجيا

ما ّÁهد الطريق لعقار Áكن أان ينهي هذه اŸشسكلة

آلعلماء يكتشسفون سسبب آ‚ذآب آلبعوضض إآ ¤دم آإ’نسسان
اكتشسف فريق من العلماء ‘ الوليات
اŸتحدة السسبب الكامن وراء جذب دم
لنسس -ان ل -ل -ب -ع -وضس ،م-ا Áه-د ال-ط-ري-ق
ا إ
لعقار Áكن أان ينهي هذه اŸشسكلة إا¤
لب -د .وأاظ-ه-رت ال-دراسس-ة ا÷دي-دة أان
ا أ
لنسسان يشسبه إا ¤حد ما طعم
مذاق دم ا إ
الكراميل اŸملح للبعوضس ا÷ائع.
وصسف البأحثون دمأءنأ بأنهأ «مأ◊ة قليÓ
وح -ل-وة ق-ل-ي ،»Ó-و“ك-ن-وا م-ن –دي-د اÓÿي-أ
ال -عصس -ب -ي -ة ال-ف-ردي-ة ‘ ال-ب-ع-وضس ال-ت-ي تشس-ع-ر
بنكهتنأ «اŸميزة واللذيذة».
يتم تشسغيل هذه اÓÿيأ العصسبية وإارسسأل
نبضسأت كهربأئية عندمأ تشسرب البعوضسة الدم
ب -ك -م -ي -أت ك -بÒة ،م -أ ي -ن -ق-ل م-ع-ل-وم-أت ح-ول
مذاقنأ.
ويزعم الفريق أان الدراسسة ا÷ديدة Áكن
أان تسسأعد ‘ تطوير عقأق Òعن طريق الفم
Áك -ن أان –جب ن -ك -ه -ة دم -ن -أ و“ن -ع -ن -أ م -ن
التعرضس للعضس.
وبينمأ يأكل ذكور البعوضس رحيق اأ’زهأر
ف -ق -ط ،ت -أك -ل إان -أث ال-ب-ع-وضس رح-ي-ق اأ’زه-أر
وال- - -دم ،ح - -يث –ت - -أج إا ¤الÈوت ‘ Úال - -دم
لتطوير البيضس ،ولذلك –تأج إانأث البعوضس
إا ¤التمييز ب Úالرحيق ا◊لو الذي تأكله ‘
معظم وجبأتهأ والدم الذي تتغذى عليه قبل
وضسع بيضسهأ.
وت- -ت- -م- -ت -ع اإ’ن -أث ب -حسس ذوق ” ضس -ب -ط -ه
خصس -يصس -أ ’ك -تشس -أف م -زي -ج م -ن أارب-ع-ة م-واد
ﬂت -ل-ف-ة ع-ل-ى اأ’ق-ل ‘ ال-دم .ووف-ق-أ ل-ف-ري-ق
ال -ب -حث ف -إأن إان -أث ال -ب -ع-وضس Áك-ن-ه-أ «ت-ذوق
أاشسيأء ’ Áكننأ تذوقهأ’’.
وق -ألت ال -دك -ت -ورة ل -ي -ز‹ ب -ي ف -وشس-أل م-ن
جأمعة روكفلر ‘ نيويورك ’« :يوجد شسيء
مثل هذا ‘ التجربة اإ’نسسأنية».
ونعتقد أان طعم الدم ‘ البعوضس هو Œربة
فريدة “أمأÁ ’ ،كن الوصسول إاليهأ أاو مألوفة
ل -ل -بشس -ر ،م -ث -ل ق-درة ن-ح-ل ال-عسس-ل ع-ل-ى رؤوي-ة
اأ’شسعة فوق البنفسسجية واÿفأفيشس لسسمأع
اأ’صسوات فوق الصسوتية.
و’ ُيعرف سسوى القليل عن حأسسة التذوق
لدى ا◊شسرة ،على الرغم من كونهأ أاسسأسسية
ل- -نشس -ر اŸرضس ب Úال -بشس -ر .ول -دى ال -ب -ع -وضس
خÓيأ عصسبية ‘ أادمغتهأ“ ،أمأ كمأ البشسر.
ورّك -ز ال -ف -ري -ق ع -ل-ى ال-زاع-ج-ة اŸصس-ري-ة،
وال -ت -ي “ث -ل ت -ه -دي -دا ك-بÒا لصس-ح-ة اإ’نسس-أن
وتنقل العديد من الفÒوسسأت اıتلفةÃ ،أ

‘ ذلك فÒوسس حمى الضسنك.
وشسك ال - -ب- -أح- -ث- -ون ‘ أان إان- -أث ب- -ع- -وضس- -ة
ال -زاع -ج -ة اŸصس -ري -ة ،ع -ل -ى ع -كسس ال -ذك -ور،
سس -ت -ك -ون ق -أدرة ع -ل -ى ال-ت-م-ي-ي-ز ب ÚاŸأدت،Ú
الرحيق والدم ،حسسب الذوق.
وق -ألت فÒون-ي-ك-أ ج-و‘ م-ن روك-ف-ل-ر ال-ت-ي
قأدت العمل ‘ ﬂت Èفوسسهول« :إاذا  ⁄يكن
البعوضس قأدرا على اكتشسأف طعم الدم ،فمن
النأحية النظرية ’ Áكنه نقل اŸرضس».
و‘ التجأرب السسلوكية ،وجدت أان إانأث
البعوضس لديهأ طريقتأن للتغذية تسستخدمأن
أاج- -زاء ف- -م ﬂت- -ل- -ف- -ة وت -ك -تشس -ف ال -ن -ك -ه -أت
اıتلفة.
وي - -كشس- -ف وضس- -ع ت- -غ- -ذي- -ة ال- -رح- -ي- -ق ع- -ن
السسكريأت ،ويسستخدم وضسع تغذية الدم حقنة
لثقب ا÷لد وتذوق الدم.
وخدع البأحثون البعوضس ‘ وضسع تغذية
ال- -دم م- -ن خÓ- -ل ت- -ق -د Ëم -زي -ج م -ن أارب -ع -ة
مركبأت ،تتضسمن ا÷لوكوز (السسكر) وكلوريد
الصس -ودي -وم (اŸل -ح) وب -ي -ك-رب-ون-أت الصس-ودي-وم
(اŸوج- -ود ‘ ك- -ل م- -ن ال- -دم وصس- -ودا اÿب -ز)
واأ’دينوزين ثÓثي الفوسسفأت ( ،)ATPوهو
مركب يوفر الطأقة للخÓيأ.
و“أمأ كمأ Áتلك اإ’نسسأن براعم التذوق
ال- -ت- -ي “ي- -ز ب Úال -ن -ك -ه -أت اŸأ◊ة وا◊ل -وة
واŸرة وا◊أمضسة ،فإأن ‰ط البعوضس لديه
خÓيأ عصسبية متخصسصسة لÓسستجأبة لنكهأت
معينة.

اسس - -ت - -ن - -ادا إا ¤ب- -ي- -ان- -ات رواسسب ق- -اع
ال -ب -حÒة ال -ق -ط -ب -ي -ة ال -ك -ن -دي-ةّ“ ،ك-ن
علماء كنديون وأامريكيون من –ديد
ال- -ت- -غÒات اŸن- -اخ- -ي -ة ،واتضس -ح ل -ه -م أان
لط-لسس-ي ال-ي-وم أادف-أا م-ن
شس-م-ال اÙي-ط ا أ
أاي وقت مضسى.
ت -ف -ي -د ›ل-ة Proceedings of the
،National Academy of Sciences
بأن علمأء اŸنأخ من جأمعة مأسسأتشسوسستسس
‘ أامهÒسست وجأمعة كيبيك درسسوا سسمأكة
رواسسب قأع بحÒة سسأوث-سسأوثوت الواقعة
‘ جزيرة أاليسسم Ellesmere Òالقطبية
الكندية ،التي –توي طبقأتهأ السسنوية على
معأدن التيتأنيوم النأŒة من عوامل التعرية
خÓ- -ل ق- -رون ط -وي -ل -ة .وم -ن ق -ي -أسس ت -رك -ي -ز
التيتأنيوم ‘ طبقأت الرواسسب حدد البأحثون
التغÒات النسسبية السسنوية ‘ درجة ا◊رارة
والضسغط ا÷وي ‘ اŸنطقة.
وق -د “ّك -ن ال -ب -أح -ث -ون اسس -ت -ن-أدا إا ¤ه-ذه
ال- -ن -ت -أئ -ج م -ن اك -تشس -أف ال -ع Ó-ق -ة ب Úم -ن -أخ
اŸنطقة والتغÒات الدورية ،حيث ظهر أان

طول دورة ا÷فأف الواحدة ’ يقل عن 60
سسنة.
وي -ق -ول ف -رانسس-وا ’ب-وانت ،م-ن م-رك-ز دراسس-أت
النظم اŸنأخية «“كنأ خÓل –ليل هذه العÓقأت
الثأبتة ،من فهم كيفية تغ Òدرجة حرارة ميأه سسطح
اÙي -ط اأ’ط -لسس -ي خÓ-ل  2.9أال -ف سس-ن-ة .وه-ذه
حأليأ هي أاك Èدراسسة ‘ هذا اÛأل».
واك- -تشس- -ف ال- -ب- -أح- -ث- -ون أان أادن- -ى درج- -أت
ا◊رارة ‘ القطب الشسمأ‹ كأنت ‘ أاعوام
 1600-1400م -ي Ó-دي .وه -ذه ال -فÎة ي-ط-ل-ق
عليهأ العلمأء اسسم العصسر ا÷ليدي الصسغ،Ò

أاع -ل-نت شس-رك-ة آاب-ل ع-ن ن-ي-ت-ه-ا ت-وفÒ
لل -كÎون -ي -ة بشس -ك -ل
ب- -عضس اÿدم -ات ا إ
›ا Êول- - - - - - - - - - - - - -فÎات ﬁددة ŸشسÎي
هواتفها وأاجهزتها الذكية.
أاشس- -أرت الشس- -رك- -ة ‘ م- -نشس- -ور ل- -ه- -أ ع -ل -ى
اإ’نÎنت إا ¤أان أاي مسستخدم سسيقوم بشسراء
أاج -ه -زة ج -دي -دة م -ن ن -وع آاي -ف -ون أاو آاي -ب-أد أاو
 Apple TVأاو أايبود تأتشس بعد  22أاكتوبر
ا÷أري سس- -ت- -ت- -أح ل -ه ف -رصس -ة ا◊صس -ول ع -ل -ى
Óلعأب بشسكل
خدمأت  Apple Arcadeل أ
›أ ÊوŸدة  3أاشسهر.
ك -م -أ سس -ي -ك -ون ب-إأم-ك-أن أاصس-ح-أب اأ’ج-ه-زة
ا÷دي - -دة أايضس- -أ ا’سس- -ت- -ف- -أدة م- -ن خ- -دم- -أت
 Apple TV Plusبشسكل ›أ ÊوŸدة 3

أاشسهر اعتبأرا من تأريخ تشسغيلهم أ’جهزتهم
الذكية.
وتبعأ للمعلومأت اŸتوفرة فإأن شسركة آابل
سس -ت -ب -دأا أاواخ -ر ال -ع -أم ا÷أري ب -ط-رح ح-زم-ة
خدمأت إالكÎونية موحدة Áكن من خÓلهأ
ا’سستفأدة من خدمأت  Apple Musicو
 Apple TV Plusو  iCloudو Apple
 News Plusو Apple Arcadeعن
طريق اشسÎاكأت شسهرية تÎاوح أاسسعأرهأ مأ
ب 15 Úو 30دو’را تقريبأ.
وŒدر اإ’شسأرة إا ¤أان آابل تقدم خدمأت
 Apple Arcadeعأدة مقأبل رسسوم شسهرية
ق-ي-متهأ  4.9دو’ر ،وط-رح-ت-ه-أ بشس-ك-ل ›أÊ
ال -ع -أم اŸأضس -ي ل-ل-مسس-ت-خ-دم Úال-ذي-ن رغ-ب-وا
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«سسناب شسات» يحصسل على ميزة جديدة
أاع-ل-ن ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ت-ط-بيق «سسناب شسات»
الشس-ه Òل-ل-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي أان مسس-تخدمي
لج-ه-زة ال-ع-ام-ل-ة ب-ن-ظ-ام iOS
ال -ت -ط-ب-ي-ق م-ن ا أ
سسيحصسلون على ميزة انتظروها طوي.Ó
أاشسأرت «سسنأب شسأت» ‘ مدونة لهأ ع Èاإ’نÎنت،
أان مسستخدمي تطبيقهأ من أاجهزة  ‘ iOSجميع
ب -ل -دان ال-ع-أ ⁄ب-أت ب-إأم-ك-أن-ه-م اآ’ن إاضس-أف-ة اŸق-أط-ع
اŸوسسيقية إا ¤اللقطأت التي يصسورونهأ أاو يريدون
نشسرهأ ع Èالتطبيق.
وأاوضسحت أان قأئمة اŸقأطع اŸوسسيقية اŸتوفرة
ضسمن هذه اŸيزة للمسستخدم Úتضسم حأليأ ›موعة
واسس- -ع- -ة م- -ن اأ’◊أن واأ’غ- -أ Êال- -ت -ي حصس -لت ع -ل -ى
تراخيصسهأ من قبل Warner Chappell Music
و  Universal Music GroupوWarner
Music Group.
و ⁄توضّسح «سسنأب شسأت» متى سستصسل هذه اŸيزة
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إا ¤مسس -ت -خ -دم -ي ت -ط -ب -ي -ق -ه -أ ع Èأاج-ه-زة أان-دروي-د،
وأاشسأرت إا ¤أانهأ تخت Èميزات أاخرى حأليأ تسسمح
ل -ل-مسس-ت-خ-دم Úبصس-ن-ع م-ق-أط-ع الصس-وت اÿأصس-ة ب-ه-م
لÒفقوهأ بألصسور واللقطأت ‘ التطبيق.
ومنذ إاطÓقه عأم  2011أاصسبح هذا التطبيق من بÚ
أاشس-ه-ر ت-ط-ب-ي-ق-أت ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-مأعي ،ومنأفسسأ
ب- -أرزا لـ «إانسس- -ت- -غ- -رام» ،ويصس- -ن- -ف ال -ي -وم م -ن أاكÌ
ال- -ت- -ط- -ب -ي -ق -أت –م -ي  Ó-ع Èاأ’ج -ه -زة والهواتف
الذكية.
ixbit

شسركة  DJIتدّعم عشّساق آلتصسوير بأاحدث تقنياتها آŸتطورة

وعلى وجه التحديد ،يجب أان تكون هنأك
أارب -ع -ة أان -واع ﬂت -ل -ف-ة م-ن اÓÿي-أ ال-عصس-ب-ي-ة
للكشسف عن اŸواد اأ’ربع اıتلفة ‘ الدم ‘
وقت واحد ،ومسسأعدة البعوضس على “ييزهأ
عن الرحيق.
ول -رؤوي -ة ه -ذه اÓÿي -أ ال -عصس -ب-ي-ة ال-ذوق-ي-ة
تعمل ،قأم البأحثون بتعديل البعوضس وراثيأ
ب-عÓ-م-ة ف-ل-وري-ة ت-ت-وه-ج ع-ن-دم-أ ي-ت-م ت-نشس-يط
اÿلية العصسبية.
ث -م راق -ب -وا اÓÿي -أ اŸوج -ودة ‘ ال -ن-م-ط
الصس-غ Òمضس-أءة اسس-ت-ج-أب-ة ل-وج-ب-أت ﬂت-لفة.
و” تنشسيط ›موعة فرعية فقط عن طريق
ال- -دمÃ ،أ ‘ ذلك ال- -دم ا◊ق- -ي -ق -ي واŸزي -ج
ا’صسطنأعي للبأحث.Ú
وأاوضسح البأحثون« :يتم تنشسيط نحو نصسف
اÓÿيأ العصسبية ‘ النمط الشسبيه بأ◊قنة
عن طريق الدم ،والنصسف اآ’خر الغأمضس ⁄
يتم تنشسيطه بأي شسيء قدمنأه لهم».
وت -أب -ع -وا« :ن -ع -ت -ق-د أان ال-نصس-ف اآ’خ-ر ق-د
ي -ت -ذوق ط -ع -م -أ م-را م-ث-ل ط-أرد ا◊شس-رات أاو
مكونأت الدم اأ’خرى التي  ⁄نختÈهأ ‘
دراسستنأ».
وتظهر النتأئج مدى تكيف البعوضسة بشسكل
خ -أصس ل -ل -ع -ث -ور ع -ل -ى ال -دم ‘ سس -ع -ي-ه ÷م-ع
الÈوت Úقبل التكأثر .ويأمل الفريق أان يؤودي
فهم حواسس البعوضس بشسكل أافضسل إا ¤طرق
جديدة Ÿنعهم من لدغنأ ونشسر اŸرضس.
ديلي ميل

تسسجيل أآعلى درجة حرآرة ‘ آلقطب آلشسما‹ منذ  3آ’ف سسنة
وأاعلى درجأت ا◊رارة ‘ اŸنطقة سسجلت
خÓل السسنوات العشسر اأ’خÒة.
ويضسيف البأحث بي Òفراكوسس من معهد
 INRSب-ج-أم-ع-ة ك-ي-ب-يك« ،تسس-م-ح دراسس-تنأ
ل -ع -ل -م -أء اŸن -أخ ب -ف -ه -م اآ’ل -ي -أت اأ’سس -أسس -ي -ة
للتغÒات ا◊أصسلة ‘ اÙيط اأ’طلسسي».
ويشس Òالبأحثون ،إا ¤أان نتأئج دراسستهم
تتطأبق مع البيأنأت اŸسستقلة اأ’خرى التي ”
ا◊صس -ول ع -ل -ي -ه -أ م -ن ال -رواسسب ‘ م -ن-ط-ق-ة
آايسس-ل-ن-دا وق-ب-أل-ة سس-واح-ل ف-ي-ن-زوي ،Óمأ يؤوكد
موثوقية اŸعيأر اŸسستخدم ‘ تقييم درجأت
ا◊رارة.
ويضس -ي -ف ’ب -وانت« ،ي Ó-ح-ظ ‘ السس-ن-وات
اأ’خÒة صسيفأ ،ارتفأع الضسغط ا÷وي ‘ هذه
اŸن -ط -ق -ة والسس-م-أء الصس-أف-ي-ة وارت-ف-أع درج-ة
ا◊ررة إا 20 ¤درجة مئوية على مدى أايأم
عديدة وحتى أاسسأبيع ،مأ أاّثر كثÒا ‘ طبقة
ا÷ليد اأ’ز‹ والÎبة الصسقيعية».
نوفوسستي

آآبل تعرضض ميزآت وخدمات ›انية على مقتني أآجهزتها آ÷ديدة

بتجربتهأ ،وتوفر هذه اÿدمة نحو  100لعبة
إالكÎونية Áكن للمسستخدم Úا’سستمتأع بهأ
دون أان تؤورقهم اإ’عÓنأت الدعأئية.
dnews3

أاع-ل-نت ع-مÓ-ق-ة صس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ن-ية
 DJIعن إاطÓقها للجيل ا÷ديد من
أاجهزة  Roninال-ت-ي “ن-ح اŸصس-وري-ن
إام - -ك - -ان - -ي- -ات ك- -بÒة ‘ ال -ت -ق-اط صس-ور
وف- -ي- -دي- -وه- -ات ع- -ال- -ي -ة ال -دق -ة أاث -ن -اء
ا◊ركة.
م -ن أاب -رز اأ’ج -ه -زة ا÷دي-دة ال-ت-ي كشس-فت
عنهأ الشسركة جأء حأمل الكأمÒات 2 DJI RS
الذي حصسل على هيكل شسديد اŸتأنة مصسنوع
من اŸعدن وأاليأف الكربون يزن  1كلغ فقط،
وÁكنه حمل اوزان تصسل إا 4,5 ¤كلغ.
وم - -أ Áي - -ز ه - -ذا ا÷ه- -أز ه- -و أان- -ه م- -زود
Ãف -أصس -ل ت -ت -ح -رك ب-ج-ه-أت م-ت-ع-ددة تسس-م-ح
بأ◊فأظ على ثبأت الكأمÒا أاثنأء ا◊ركة ،مأ
يسسأعد ‘ التقأط صسور وفيديوهأت احÎافية
ع- -أل- -ي- -ة ال- -دق- -ة دون أان ت- -ت -أث -ر دق -ة الصس -ور
بأ’هتزازات أاثنأء التصسوير.
ك- -م- -أ زّود Ã 2 DJI RSنصس -أت صس-غÒة
تسس- -أع -د ‘ ت -ث -ب -يت أاك Ìم -ن ك -أمÒا ع -ل -ي -ه،

وحصس-ل ع-ل-ى مسس-ن-ن-أت ت-ع-م-ل ب-ت-ق-ن-ية خأصسة
ل -ت -ح -ريك ع-دسس-ة ال-ك-أمÒا وضس-ب-ط م-ع-د’ت
التكب Òوتقريب الصسورة بشسكل أاوتومأتيكي.
ودّعمته  DJIأايضسأ Ãلحقأت تسسأعد على
ح- -م -ل -ه ب -أل -ي -د أاو ت -ث -ب -ي -ت -ه ع -ل -ى السس -ي -أرات
واŸركبأت أاو حتى الدرونأت ،وجهزته بشسأشسة
ت -ع -م -ل ب -أل -ل-مسس Áق-أسس  1.4ب -وصس-ة Áك-ن
اسس-ت-خ-دام-ه-أ لضس-ب-ط اإ’ع-دادات أاو مشس-أهدة
الصسور للتحكم بإأعدادات التصسوير أاثنأء توثيق
الفيديوهأت.
وطرحت  DJIحأم Óآاخر للكأمÒات هو
 2 Ronin SCبهيكل يزن  1.2كلغ ،ويشسÎك مع
 2 RSبألعديد من اŸيزات ،وزودته بشسأشسة
صس -غÒة Áك -ن-ه-أ ال-ع-م-ل  12سس-أع-ة ب-ألشسحنة
الواحدة ،وÁكنه حمل أاوزان تصسل إا 3 ¤كلغ،
وصسمم بشسكل خاصس ليكون أاك Ìسسهولة من
’ول من نأحية ا’سستخدام .
ا÷هأز ا أ
dnews3

أآحدث منافسض متطور ورخيصض آلثمن لهوآتف هوآوي

أاع -ل-نت شس-رك-ة  Oppoع-ن م-نافسس
جديد لهواتف هواوي ،زودته Ãيزات
وق -درات تصس -وي-ر ‡ت-ازة ،وسس-ت-ط-رح-ه
بسسعر زهيد.
يأتي هأتف  15Oppo Aأانيق مقأوم للمأء
والغبأر ،أابعأده ( )7.9/75/164ملمﬁ ،مي
ب- -ط- -ب- -ق -ة م -ن ال -زج -أج اŸق -أوم ل -لصس -دم -أت
واÿدوشس.
وحصسل هذا الهأتف على شسأشسة IPS LCD
Ãق- - - - -أسس  6.52ب - -وصس - -ة ب - -دق - -ة ع- -رضس
( )720/1600بيكسسل ،أابعأدهأ « ،»20:9ومعدل
سسطوعهأ يعأدل  450شسمعة/م.
ويضسمن اأ’داء ا÷يد لهذا ا÷هأز معألج
ث -م -أ Êال -ن -وى م-ن ن-وع 6765Mediatek MT
 35Helio Pمطور بتقنية  12نأنومÎا ،ومعألج
رسس -وم -ي-أت  ،8320PowerVR GEوذاكرة

وصسول عشسوائي  3غيغأبأيت ،وذاكرة تخزين
داخ-ل-ي-ة  32غ-ي-غ-أب-أيت ق-أب-ل-ة ل-ل-ت-وسس-يع عÈ
بطأقأت microSDXC.
أامأ الكأمÒا اأ’سسأسسية فيه فأتت ثÓثية
ال - -ع- -دسس- -ة ب- -دق- -ة ( )2+2+13م -ي -غ-أب-ي-كسس-ل،
والكأمÒا اأ’مأمية بدقة  5ميغأبيكسسل قأدرة
على توثيق فيديوهأت HDR.
ورغم سسعره اŸنأفسس الذي يبلغ  130يورو
فقط حصسل هذا الهأتف أايضسأ على منفذين
ل- -ب- -ط- -أق- -أت ا’تصس- -أل ،وم- -ن- -ف- -ذ  3.5ملم
للسسمأعأت ،ومأسسح لبصسمأت اأ’صسأبع سسريع
اأ’داء ،ومسس- -ت -ق -ب -ل إ’شس -أرات ال -رادي -و ،FM
وأان -ظ -م-ة ل-ت-ح-دي-د اŸواق-ع ،وب-ط-أري-ة بسس-ع-ة
 4300ميلي أامب Òتعمل مع خأصسية الشسحن
السسريع.
gsmarena

سسامسسونغ تطلق هاتفا آخر Ãوآصسفات ‡تازة وسسعر منافسض

ب - -ع - -د أاي - -ام م- -ن إاطÓ- -ق- -ه- -ا ل- -ه- -ات- -ف
 41Galaxy Fأاعلنت شسركة سسامسسونغ
عن هاتف جديد من الفئة  Mزودته
بكامÒات ومواصسفات ‡تازة ،لطرحه
بسسعر منافسس.
زود ه- -أت- -ف Prime 31Galaxy M
 Editionا÷دي -د م -ن سس -أمسس-ون-غ بشس-أشس-ة
Ã Super AMOLEDقأسس  6.4بوصسة
بدقة عرضس ( )1080/2340بيكسسل ،أابعأدهأ
« ،»19.5:9وم- -ع- -دل سس- -ط- -وع -ه -أ ي -ع -أدل 403
شس-م-ع-ة/مﬁ ،م-ي-ة ب-زج-أج مضس-أد ل-لصس-دمأت
واÿدوشس م- - -ن ن - -وع Corning Gorilla
.3 Glass
كمأ حصسل ا÷هأز على معألج Exynos
 9611ث -م -أ Êال -ن -وى بÎدد  2.3غيغأهÒتز،
وذاكرة وصسول عشسوائي  6غيغأبأيت ،وذاكرة
ت -خ -زي -ن داخ-ل-ي-ة  128/46غ-ي-غ-أب-أيت قأبلة
للتوسسيع ع Èبطأقأت ذاكرة خأرجية من نوع

microSDXC.
ودعمته سسأمسسونغ بكأمÒا أاسسأسسية بأربع
ع- -دسس -أت ب -دق -ة ( )5+5+8+64م-ي-غ-أب-يكسسل،
وكأمÒا أامأمية بدقة  32ميغأبيكسسل تعمل مع
خأصسية التعرف على الوجوه.
وزّودته أايضسأ Ãنفذين لبطأقأت ا’تصسأل،
ومنفذ  3.5ملم للسسمأعأت ،ومنفذ USB-
 Cل-لشس-ح-ن ون-ق-ل ال-ب-ي-أن-أت ،وب-طأرية كبÒة
بسس-ع-ة  6000م-ي-ل-ي أام-ب Òت-ع-م-ل م-ع خ-أصس-ية
الشسحن السسريع.
وي- -ع- -م- -ل ه -ذا ال -ه -أت -ف ب -ن -ظ -أم تشس -غ -ي -ل
 10 Androidمع واجهأت ،10 Android
كمأ جهز Ãأسسح لبصسمأت اأ’صسأبع ،وأانظمة
 Prime Edition 31Galaxy Mو
 GLONASSو  GALILEOو BDS
لتحديد اŸواقع ،ومسستقبل إ’شسأرات الراديو،
أامأ سسعره فسسيكون نحو  180يورو.
dnews3
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األحد  ١٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠١ربيع األول  ١٤٤٢هـ

بعد «جونسشون آإند جونسشون»..

مسشاعدة منه للدول إلنامية

البنك الدو‹ يرصصد  12مليار دو’ر لتأام Úاللقاحات

«إايلي ليلي» تع ـلق  Œـارب ل ـقاح ك ـوفيد19-

لدوية ،إن إلتجارب إلسشريرية
لمÒكية لصشناعة إ أ
قالت ششركة «إيلي ليلي» إ أ
لجسشام إŸضشادة جرى إيقافه
إلتي “ولها إ◊كومة لعÓج مرضشى كوفيد 19-با أ
مؤوقتا بسشبب ﬂاوف تتعلق بالسشÓمة.
ق--الت م--و‹ م--اك-و‹ اŸت-ح-دث-ة ب-اسس-م سسÓ----م----ة اŸرضس---ى اŸشس---ارك ‘ Úه---ذه
للكÎو :Êالدراسسة».
الشسركة ‘ بيان ع ÈالÈيد ا إ
والعقار الذي تطوره شسركة ليلي مشسابه
«لزيادة ا◊ذر ،أاوصست ÷نة (أاكتيف)٣-
لدوية
اŸسستقلة Ÿراقبة سسÓمة البيانات بوقف لعÓج شسركة ريجينÒون لصسناعة ا أ
لمÒك--ي دون-ال-د
مؤوقت لعملية التسسجيل ،وتدعم الشسركة ال--ذي ت--ل--ق--اه ال--رئ--يسض ا أ
ق--رار ال--ل-ج-ن-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ل-تضس-م-ن ب-ح-ذر ترمب بعد إاصسابته Ãرضض كوفيد.١9-

وكانت شسركة «ليلي» قد طلبت بالفعل
لمÒكية اŸنظمة تصسريح
من ا÷هات ا أ
لجسسام اŸضسادة ،الذي يطلق
عÓجها با أ
ع--ل--ي--ه اسس--م (ال.واي-ك-وف ،)555وذل----ك
لسستخدامه ‘ حالت الطوارئ بعد نشسر
بيانات ‘ سسبتم Èتظهر أانه سساعد ‘
ت-ق-ل-ي-ل دخ-ول اŸصس-اب Úب-كوفيد ١9-إا¤
اŸسستشسفيات وأاجنحة الطوارئ للعÓج.
وي---ج--ري ت--ط--وي--ر ال--عÓ--ج م--ع شس--رك--ة
أابسسيلÒا الكندية للتكنولوجيا ا◊يوية.
وك-----انت ›م----وع----ة «ج----ونسس----ون آان----د
ج-ونسس-ون» ل-لصس-ن-اع-ات ال-دوائ-ي-ة ،أاع-ل-نت
أان--ه--ا عّ--ل--قت ال--ت--ج--ارب السس--ري-ري-ة ع-ل-ى
لقاحها التجريبي اŸضساّد لكوفيد ١9-بعد
إاصسابة أاحد اŸشسارك ‘ Úهذه التجارب
Èر.
Ãرضض غ Òم ّ
وقالت اÛموعة ‘ بيان« :لقد أاوقفنا
لضسافية ‘ كل
مؤوّقتًا كل عمليات التلقيح ا إ
Œارب--ن--ا السس--ري--ري--ة ع-ل-ى ل-ق-اح Œري-ب-ي
مضس-اد ل-كوفيدÃ ،١9-ا ‘ ذلك ك------ام-----ل
Œرب---ة اŸرح--ل--ة ال--ث--ال--ث--ة ،وذلك بسس--بب
م--------رضض غ ÒمّÈر أاصس--------يب ب--------ه أاح-------د
اŸشسارك ‘ Úالدراسسة».
إلعربية.نت

–ذير جديد..

ك ـ ـورونـ ـ ـا ق ـ ـد يـ ـ ـؤودي إا ¤الصص ـم ـم أايـ ـ ـضص ـًا!
حّ- -ذر أإط- -ب -اء م -ن أإن ف -ق -دإن إلسش -م -ع
إŸفاجئ وإلدإئم ،رغم ندرته ،قد يكون
م-رت-بً-ط-ا ب-وب-اء ك-وفيد 19-ل -دى ب-عضس
لبÓغ عن «أإول
لششخاصس ،حيث ” إ إ
إ أ
حالة» بريطانية ‘ ›لة « بي إم جي»
إل- -ط- -ب- -ي- -ة» ”ّ ،إضش- -اف- -ة ه- -ذإ إل- -ت- -أاثÒ
Óصش-ابة بكوفيد19-
إ÷ان-ب-ي إÙت-م-ل ل -إ
لع-رإضس إŸت-ع-ددة ل-ل-وب-اء ،بحسشب
إ ¤إ أ
إÛلة.
ذكر اıتصس -ون «ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن األدب-ي-ات
ال -ك -بÒة ح-ول ك-وف-ي-د ١9-واألع-راضض اıت-ل-ف-ة
اŸرتبطة بالفÒوسض ،هناك نقصض ‘ النقاشض حول
العÓقة ب Úكوفيد ١9-والسسمع».
ودع -وا إا ¤إاج -راء ف -حصض ل -ف -ق -دان السس -م-ع ‘
اŸسستشسفىÃ ،ا ‘ ذلك العناية اŸركزة حيث يتم
Œاوزه- -ا بسس- -ه- -ول- -ة ،ل -لسس -م -اح ب -ال -ع Ó-ج السس -ري -ع
بالسستÒويدات التي توفر أافضسل فرصسة لسستعادة
السسمع.
وح- -ت- -ى اآلن ” ،اإلبÓ- -غ ع -ن ع -دد ق -ل -ي -ل م -ن
ا◊الت األخرى اŸرتبطة بكوفيد ،١9-حيث ⁄
ي -ت -م رصس -د أاي ح -ال-ة ‘ اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ،وفً-ق-ا
لهؤولء اŸتخصسصس.Ú
وي Ó-ح -ظ أاخصس -ائ -ي -و األذن واألن-ف وا◊ن-ج-رة
غالبا ضسعف السسمع اŸفاجئÃ ،عدل  5إا١6٠ ¤
ح -ال-ة ل-ك-ل  ١٠٠أال -ف ح -ال -ة ك -ل ع -ام .و ⁄ت -تضس-ح
األسس -ب -اب ،غ Òأان ه -ذا ال -ن -قصض ا◊سس -ي ق-د
يكون مرده ،على سسبيل اŸثال ،إا ¤انسسداد
األوع -ي -ة ال -دم -وي -ة ،ول -ك -ن أايًضس-ا ب-ع-د ع-دوى
فÒوسس- -ي- -ة ،م- -ث- -ل األن- -ف -ل -ون -زا أاو فÒوسس -ات
الهربسض أاو الفÒوسض اŸضسخم للخÓيا.

ووصسف معدو التقرير حالة رجل يبلغ من
العمر  ٤5ع -اًم -ا مصس -اًب-ا ب-ال-رب-و ي-ع-ال-ج م-ن وب-اء
كوفيد ‘ ١9-مسستشسفياتهم .و” ربطه ‘ جهاز
التنفسض الصسناعي ‘ العناية اŸركزة ألنه كان يعاÊ
من صسعوبة ‘ التنفسض ،وبدأا بالتحسسن بعد تلقيه
ع Ó- -ج (رÁديسس - -ف Òوالسس - -تÒوي- -دات ال- -وري- -دي- -ة
وبÓزما الدم .)...
بعد أاسسبوع من فك أانبوب التنفسض وخروجه من
اإلنعاشض ،شسعر بطن Úغ Òطبيعي ‘ أاذنه اليسسرى
وأاعقبه فقدان مفاجئ للسسمع.
وتب Úبعد الفحصض ،أان قنوات أاذنه غÒ
مسسدودة وليسست ملتهبة وطبلة أاذنه سسليمة.
أاك -د اخ -ت -ب -ار السس -م-ع ف-ق-دان السس-م-ع ‘ أاذن-ه
اليسسرى الذي تعافى منه جزئًيا فقط بعد
ال -ع Ó-ج ب-ال-ك-ورت-ي-ك-وسس-تÒوي-د ،وّ” اسس-ت-ب-ع-اد
األسسباب اÙتملة األخرى ،مثل األنفلونزا أاو

العدد
١٨٣٨٢
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فÒوسض نقصض اŸناعة أاو التهاب اŸفاصسل
الروماتويدي ،وخلصض األطباء إا ¤أان فقدان السسمع
لديه مرتبط بالوباء.
” اإلبÓغ ‘ تايÓند عن أاول حالة لفقدان
السسمع أاشس Òفيه إا ¤كوفيد ١9-وحده ‘ أابريل
.٢٠٢٠
” رصس- -د فÒوسض سس -ارسض-ك -وف ،٢-اŸسس -ؤوول
عن اإلصسابة بكوفيد ،١9-واŸرتبط بنوع مع Úمن
اÓÿي -ا اŸب -ط -ن -ة ل -ل -رئ-ت ‘ ،ÚخÓ-ي-ا ‡اث-ل-ة ‘
األذن.
وي - -ؤودي ه - -ذا ال - -فÒوسض أايًضس - -ا إا ¤ح - -دوث
ال -ت -ه -اب وزي-ادة ‘ اŸواد (السس-ي-ت-وك-ي-ن-ات)
اŸؤودية إا ¤فقدان السسمع ،وفق ما أاوضسح
اŸعدون.

أإعلن إلبنك إلدو‹ أإن ›لسس
إدإرت-----ه وإف-----ق ع-----ل-----ى خ-----ط----ة
مسشاعدة بقيمة  12مليار دولر
لضش-م-ان حصش-ول إل-دول إل-نامية
ع----ل----ى ل----ق---اح---ات ك---وف---ي---د19-
بسش---رع--ة ع--ن--دم--ا تصش--ب--ح ه--ذه
إللقاحات متاحة.
ق-----الت اŸؤوسسسس-----ة اŸال-----ي-----ة
الدولية ‘ بيان ،إان هذا اŸبلغ
سس---يسس--ت--خ--دم «ل--ت--م--وي--ل شس--راء
وت---وزي---ع ل---ق--اح--ات وف--ح--وصس--ات
وعÓ-ج-ات ك-وفيدŸ ١9-واطني»
الدول النامية ،مشسÒاً إا ¤أان هذه
لموال يفÎضض أان تكفي لتطعيم
اأ
«ما يصسل إا ¤مليار شسخصض».
وأاوضسح البنك الدو‹ أانه يعتزم
إارسس-----ال «إاشس-----ارة إا ¤صس-----ن-----اع----ة
ال--ب--ح--وث والصس--ن--اع-ات ال-دوائ-ي-ة
م-ف-اده-ا أاّن-ه ي-جب ع-ل-ى م-واط-ني
الدول النامية أايضساً ا◊صسول على
آامنة
ل--ق--اح--ات ل--ك--وف--ي-د١9-
وفّعالة».
وأاضس--اف أاّن--ه سس--ي-وّف-ر دع-مً-ا فّ-ن-يً-ا
Ÿسس--اع--دة ال--دول ع--ل--ى السس-ت-ع-داد
لتوزيع اللقاحات على نطاق واسسع،
بالتنسسيق مع الشسركاء الدولي.Ú
ولفت البيان إا ¤أان هذا التمويل
هو جزء من حزمة مسساعدات تصسل
قيمتها إا ١6٠ ¤مليار دولر رصسدها
ال---ب---نك ال---دو‹ ح---ت---ى ج--وان ٢٠٢١
Ÿسس---اع---دة ال---دول ال---ن---ام---ي--ة ع--ل--ى
مكافحة جائحة كوفيد.١9-

ون--ق--ل ال--ب--ي--ان ع--ن رئ--يسض ال--ب-نك
ال---دو‹ دي--ف--ي--د م--ال--ب--اسض ق--ول--ه إان
«ا◊صسول على لقاحات آامنة وفّعالة
وعلى أانظمة توزيع معّززة هو أامر
ضس---روري ل---ت--غ--ي Òمسس--ار ا÷ائ--ح--ة،
ومسساعدة البلدان التي تواجه آاثاراً
اقتصسادية ومالية كارثية على اŸضسي
قدمًا نحو انتعاشض مرن».
‘ وقت سسابق ،أاعلنت شسركة «إايلي
لدوية ،أان
لمÒكية لصسناعة ا أ
ليلي» ا أ
ال--ت--ج--ارب السس--ري--ري--ة ال--ت-ي “ول-ه-ا
ا◊ك--وم--ة ل-عÓ-ج م-رضض ك-وف-ي-د١9-
لجسس--ام اŸضس--ادة ج--رى إاي--ق--اف-ه
ب--ا أ
م----ؤوق----ت----ا بسس---بب ﬂاوف ت---ت---ع---ل---ق
بالسسÓمة.
وق--الت م--و‹ م--اك--و‹ اŸت--ح-دث-ة
ب--اسس--م الشس--رك--ة ‘ ب-ي-ان ع ÈالÈي-د
لل----كÎو« Êل---زي---ادة ا◊ذر ،أاوصست
اإ
÷نة (أاكتيف )٣-اŸسستقلة Ÿراقبة
سسÓمة البيانات بوقف مؤوقت لعملية
ال--تسس--ج--ي--ل .وت--دع--م الشس--رك--ة ق-رار
ال--ل--ج--ن--ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ل-تضس-م-ن ب-ح-ذر
سسÓمة اŸرضسى اŸشسارك ‘ Úهذه
الدراسسة».
وق----ب----ل ذلك ،اأع---ل---نت ›م---وع---ة
«جونسسون أاند جونسسون» للصسناعات
ال--دوائ--ي--ة ،أاّن--ه--ا عّ--ل--قت ال--ت--ج--ارب
السس-ري-ري-ة ع-ل-ى ل-ق-اح-ه-ا ال-ت-ج-ري-بي
اŸضساد لكوفيد ١9-بعد إاصسابة أاحد
اŸشسارك ‘ Úهذه التجارب Ãرضض
Èر.
غ Òم ّ
إلعربية نت

توصشية هامة

ما يجب التأاكد منه قبل التطعيم باللقاح اŸضصاد للفÒوسس التاجي

فرإنسس بر

منظمات طبية تركية:

تكت ـم على ح ـا’ت اإ’صص ـابة..واأ’رقـ ـام ﬂيف ـة

لترإك تقريرًإ
لطباء إ أ
نششر إ–اد إ أ
أإعّ-ده ف-ري-ق م-رإق-ب-ة فÒوسس ك-ورون-ا
إلتابع ل–Óاد ،حول إنتششار إلوباء ‘
إلبÓد ،وكششف إلتقرير إخفاء وزإرة
إلصش-ح-ة  81أإل-ف-ا و 57ح-ال-ة إيجابية
ل -ل-فÒوسس ‘ شش-ه-ر أإب-ري-ل ،و 275أإلف
و 647حالة إيجابية ‘ ششهر سشبتم.È
قال تقرير ا–اد األطباء األتراك« :بينما

هناك حاجة لـ ١٠مÓي Úجرعة دواء Ÿرضض
ألج -ل ال -فÎة ال -ق -ادم -ة ،ف -إان ال-وزارة أارسس-لت
فقط  ١.5مليون جرعة».
وع ّ-ل -ق عضس -و ال -ل -ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ل–Ó-اد،
ال-ط-ب-يب الÈوف-يسس-ور ،إاب-راه-ي-م أاك-ورت ،ع-لى
ال -ت -ق -ري -ر ب -ال -ق -ول« :ل-ك-ي نصس-ل ل-ل-م-ع-ط-ي-ات
الصسحيحة حول فÒوسض كورونا ،يجب تقريبًا
ضسرب اŸعلومات التي تنشسرها وزارة الصسحة

حول عدد اإلصساب ـ ـ ـات بـ  ،١9وعدد الوفي ـ ـات
بـ.»5
وأاكد عضسو فريق مراقبة فÒوسض كورونا ‘
ال–اد ،كايهان بال ،أان «وزارة الصسحة تنشسر
ف- -ق- -ط ا◊الت اŸؤوك -دة ،وه -ذا غ Òك -اٍف».
وأاضساف« :يجب على الوزارة أان تنشسر أايضسا
أارقام ا◊الت اÙتملة واŸشستبهة».
وجاء ‘ التقرير أانه «عند اتخاذ قرار
لخذ
افتتاح اŸدارسض ،يجب وبشسدة ا أ
ب--ع Úالع--ت-ب-ار ح-ال-ة ان-تشس-ار ال-وب-اء ‘
اÛتمع ،وحالة اÿدمات الصسحية ‘
اŸنطقة أاو اŸدينة التي يخطط افتتاح
اŸدارسض ف-ي-ه-ا ،واÿواصض اÛت-م-ع-ية
وظروف اŸدارسض ‘ اŸنطقة».
لتراك
لطباء ا أ
وأاكد تقرير ا–اد ا أ
Óحصسائيات ،لدينا  ١١٢من
أانه «وفقا ل إ
ال---ك---ادر الصس---ح---ي ‘ ال---بÓ---د ،ف---ق--دوا
أارواحهم بسسبب الوباء ،بينهم  ٤٨طبيبًا».
إلعربية.نت

ن ّ-ب -ه أإل -كسش -ن -در غ -وري -ل -وف ،ن -ائب
مدير إ÷انب إلعلمي Ãعهد إلبحوث
لوب -ئ -ة ‘ إل -ه -ي -ئ -ة
إŸرك -زي -ة ل -ع -ل -م إ أ
إلروسشية إŸعنية بحقوق إŸسشتهلك إ¤
ضش- -رورة إل- -ت- -أاك -د م -ن أإم -ر ق -ب -ل أإخ -ذ
إللقاح إŸضشاد لكورونا.
دع -ا غ -وري -ل -وف إا ¤ع -دم إاخ-ف-اء وج-ود
أامراضض قبل التطعيم ضسد فÒوسض كورونا،
لن ذلك Áك- -ن أان ي- -ؤودي إا ¤مضس- -اع -ف -ات
أ
وأاعراضض جانبية.
وقال غوريلوف ‘ تصسريح بهذا الشسأان:
«‘ هذه اŸرحلة من التجارب السسريرية،
يجب اختيار متطوع Úأاصسحاء ،لكن يحدث
أان يخفي البعضض ما مر بهم من قبل من
أامراضض .من الواضسح “اما ضسرورة عدم
لمراضض قبل التطعيم».
إاخفاء ا أ

ولفت اŸسسؤوول واÿب Òالطبي إا ¤أانه
على الرغم من كل ذلك بعد التطعيمÁ ،كن
مÓحظة رد فعل فردي طبيعي للجسسم ،مثل
ل ‘ ⁄موقع
ا◊مى والضسعف والحمرار وا أ
ا◊قن ،وأاشسار غوريلوف إا ¤أان التعليمات
التوضسيحية للدواء –توي دائما على وصسف
Ÿثل هذه التأاثÒات اÙتملة.
يشس- -ار إا ¤أان وزارة الصس- -ح- -ة ال- -روسس- -ي -ة
قامت ‘ أاغسسطسض اŸاضسي بتسسجيل أاول
لقاح ‘ العا ⁄مضساد للفÒوسض التاجي.
وق -ام ع -ل -ى –ضس Òه -ذا ال-ل-ق-اح ،م-رك-ز
أابحاث «غاماليا» اŸتخصسصض ،بالشسÎاك
مع الصسندوق الروسسي لÓسستثمار اŸباشسر،
وأاطلق عليه اسسم «سسبوتنيك .»V
نوفوسشتي

مواقيت
الصصÓة

الفجر05:2٤.................:
الشصروق06:57 ..............:
الظهر12:33.................:
العصصر15:٤1.................:
المغرب18:08................:
العشصـاء19:32..................:

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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’ول  1٤٤2هـ
’حد  18أاكتوبر 2020م الموافق لـ  01ربيع ا أ
ا أ

 23°ا÷زائر

 2٤°ا÷زائر

 2٤°وهران

الثمن  10دج

العدد 18383

’موال والتحريضض على اسصتغÓل النفوذ
بتهم تبييضض ا أ

28°

france prix 1

تيليطون ﬁفظة!

ا◊كم ‘ قضضية عوŸي و›مع «سضوفاك» يوم  21أاكتوبر
سص- - -ي- - -ت - -م ال - -ن - -ط - -ق ب - -ا◊ك - -م ‘
ا’سص - -ت - -ئ- -ن- -اف أام- -ام ›لسض قضص- -اء
’ع -م-ال
ا÷زائ -ر ‘ قضص -ي -ة رج -ل ا أ
ورئ -يسض ›م -ع «سص-وف-اك» لÎك-يب
واسص -تÒاد السص -ي-ارات ،م-راد ع-وŸي،
’موال و–ريضض
اŸتهم بـ»تبييضض ا أ
م-وظ-ف Úع-م-وم-ي Úع-ل-ى اسص-تغÓل
ن-ف-وذه-م» ،يوم  21أاك-توبر ،بحسصب
م -ا ق -ال -ه ال -ق -اضص -ي ،ب -ع-د م-راف-ع-ات
الدفاع.
يتابع ‘ هذه القضصية ،أايضصا ،الرئيسض
اŸدي-ر ال-ع-ام السص-اب-ق ل-ل-ق-رضض الشص-ع-ب-ي
ا÷زائ -ري ع -م -ر ب -ودي-اب وإاط-ارات م-ن
ذات البنك ومن وزارة الصصناعة ،عÓوة
على الوزير األول السصابق أاحمد أاويحيى
ووزير الصصناعة السصابق يوسصف يوسصفي،
وخيدر عوŸي (الشصقيق األصصغر Ÿراد
عوŸي).
وكان النائب العام لدى ›لسض قضصاء
ا÷زائر ،التمسض عقوبات  15و 12سصنة
سص -ج -ن-ا ن-اف-ذا ضص-د م-راد ع-وŸي رئ-يسض
›مع سصوفاك وشصقيقه خيدر عوŸي.
والتمسض ‘ حق الوزير األول السصابق
أاحمد أاويحيى  15سصنة سصجنا نافذا و10
سصنوات سصجنا نافذا ضصد وزير الصصناعة
السصابق يوسصف يوسصفي ،مع غرامة مالية
بقيمة  2مليون دج لكل واحد منهما.
من جهة أاخرى ،التمسض النائب العام

 22°وهران

26°

^ مرزاق صصيادي

عقوبة  3سصنوات سصجنا نافذا وغرامة
م -ل -ي -ون دج ضص -د ال -رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام
السصابق للقرضض الشصعبي الوطني (عمر
بودياب) وإاطارات من البنك ومن قطاع
الصصناعة متورط ‘ Úالقضصية .كما ”
التماسض مصصادرة جميع األمÓك وŒميد
نشص - -اط - -ات اŸؤوسصسص - -ات اŸت- -ورط- -ة ‘
القضصية كأاشصخاصض معنوي ،Úمع اإللزام
بدفع غرامة مالية قيمتها  32مليون دج

لكل واحدة.
وطلب ﬁامو اŸتهم الرئيسصي مراد
ع-وŸي ‘ م-راف-ع-ات-ه-م اŸق-دم-ة ،أامسض
السص- -بت ،بÈاءت- -ه ،م- -ؤوك- -دي- -ن أان م -ل -ف -ه
«مؤوسصسض على حقائق مغلوطة» و»خالية
من أادلة» تثبت التهم اŸوجهة Ÿوكلهم.
وأافاد الدفاع أان مراد عوŸي «كانت له
وضصعية جيدة ‘ اÿارج» وأانه جاء إا¤
ا÷زائر «كمسصتثمر ومتعامل اقتصصادي

الديوان الوطني للحج والعمرة

أاغلـ ـب الوك ـ ـا’ت السضياحي ـ ـة اسضÎجعـ ـ ـت حقوقه ـ ـ ـ ـ ـا

أاك- -د ال- -دي- -وان ال- -وط -ن -ي ل -ل -ح -ج
والعمرة ،أامسض ،أان أاغلب الوكا’ت
السص -ي -اح -ي -ة “ك -نت م -ن اسصÎج-اع
ح - -ق - -وق- -ه- -ا ،مÈزا ح- -رصص- -ه ع- -ل- -ى
’داري
«ضص- - -م- - -ان» ا’سص- - -ت- - -ع- - -داد ا إ
’ج-رائ-ي ل-ع-ودة رحÓ-ت ال-عمرة
وا إ
بعد فتح اÛال ا÷وي.
أاوضص -ح ب -ي -ان ل-ل-دي-وان ،أان ›ه-ودات-ه
«أاسص- -ف- -رت ع- -ن “ك- -ن أاغ -لب ال -وك -الت
السص- -ي- -اح- -ي- -ة اŸرخصص- -ة م- -ن اسصÎج -اع
ح -ق -وق -ه -ا وف -ق اإلج -راءات ال -ق -ان -ون-ي-ة
اŸع -م -ول ب -ه -ا» وذلك ع -قب «ال -ت -نسص-ي-ق

ال -وث -ي -ق م-ع ﬂت-ل-ف الشص-رك-اء وا÷ه-ات
اŸع-ن-ي-ة ‘ اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السص-عودية
وكذا ﬂتلف شصركات الطÒان العاملة
‘ ›ال نقل اŸعتمرين ‘ ا÷زائر».
وب -اشص -رت مصص -ال -ح ال-دي-وان «سص-لسص-ل-ة
اتصص -الت م -ع ﬂت -ل -ف الشص -رك -اء خ -ارج
ال - -وط - -ن وداخ - -ل- -ه ،خصص- -وصص- -ا وك- -الت
السص -ي -اح -ة واألسص -ف -ار م -ن أاج -ل ضص -م -ان
السص- - - -ت - - -ع - - -داد اإلداري واإلج - - -رائ - - -ي
وا÷اه -زي-ة ل-ع-ودة رحÓ-ت ال-ع-م-رة ب-ع-د
فتح اÛال ا÷وي ،مع ضصرورة اللتزام
ال- -ت- -ام Ãا سص- -ي- -ت- -م إاق- -راره م- -ن ت- -دابÒ

“ت ‘ اآلونة األخÒة ترقية اŸركز
ا÷امعي «أاحمد بن يحيى الونشصريسصي»
لتيسصمسصيلت إا ¤مصصاف جامعة.
وأاوضصح الوا‹ عباسض بداوي ‘ ،لقاء
صصحفي على هامشض مراسصم إاحياء اليوم
ال -وط -ن -ي ل -ل -ه -ج-رة ،ب-أان-ه «ج-رى ت-وق-ي-ع
اŸرسص -وم ال -ت -ن -ف-ي-ذي اŸتضص-م-ن ت-رق-ي-ة
اŸرك- -ز ا÷ام- -ع- -ي ل- -ت- -يسص- -مسص -ي -لت إا¤
مصص -اف ج -ام -ع-ة» .ودع-ا ذات اŸسص-ؤوول
أاسصاتذة وطلبة جامعة تيسصمسصيلت ،إا¤
«ت -ك -ث -ي -ف ا÷ه -ود وال -ت -ف-وق أاك÷ Ìع-ل
مؤوسصسصتهم ا÷امعية رائدة ‘ ا÷انب

العلمي على اŸسصتوى الوطني».
و–دث م- -دي -ر ال -دراسص -ات Ÿا ب -ع -د
ال-ت-درج ب-ج-ام-ع-ة ت-يسص-مسص-ي-لت ،ال-دك-ت-ور
ﬁمد بوراسض ،عن «قرار ترقية اŸركز
ا÷امعي إا ¤مصصاف جامعة كان نتيجة
اسصتيفاء الشصروط البيداغوجية ،لسصيما
‘ ›ال ت- -أاه- -ي -ل ال -ه -ي -ئ -ات ال -ع -ل -م -ي -ة
وال- -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ل -ل -م -رك -ز وك -ذا ف -ت -ح
ت- -خصصصص- -ات ج- -دي- -دة وف- -ت- -ح مشص -اري -ع
ل -ل -دك -ت -وراه ،إاضص-اف-ة إاﬂ ¤اب-ر ال-ب-حث
العلمي وتكوين األسصاتذة».

ترقية اŸركز ا÷امعي لتيسضمسضيلت إا ¤جامعة

اإصصابة  308شصخصض بجروح

صضفر وفيات ‘ حوادث مرور خÓل يوم Úبا÷زائر

أاصصيب  308شصخصض بجروح متفاوتة اÿطورة ‘ حوادث مرور وقعت بوليات
عديدة ⁄ ،تخلف وفيات من  15إا 17 ¤من أاكتوبر ا÷اري ،بحسصب حصصيلة Ÿصصالح
ا◊ماية اŸدنية.
من جانب آاخر ،أاخمدت عناصصر ا◊ماية اŸدنية  11حريقا حضصريا ،صصناعيا وأاخرى
ﬂتلفة بكل من وليات سصكيكدة ( ،)1غليزان ( ،)1ميلة ( ،)1ا÷زائر ( ،)2ورقلة (،)1
سصطيف ( ،)2البليدة ( ،)1خنشصلة ( ،)1وأادرار ( )1حريق ،أادت ا ¤إاصصابة شصخصص Úبحروق
من الدرجة الثانية بولية ورقلة وإاصصابة شصخصض بحروق من الدرجة األو ¤بولية البليدة،
ا ¤جانب إاصصابة شصخصص Úبحروق من الدرجت Úاألو ¤والثانية بولية خنشصلة.
وتدخلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية لتقد Ëاإلسصعافات األولية لـ 38شصخصصا ﬂتنقÚ
إاثر اسصتنشصاق غاز أاحادي الكربون اŸنبعث من وسصائل التدفئة ومسصخنات ا◊مام ‘
وليات ا÷زائر ،تيسصمسصيلت ،برح بوعريريج ،تيارت ،البويرة ،مسصتغا Âوع Úالدفلى،
حيث ” التكفل بالضصحايا ‘ ع ÚاŸكان.

احÎازية ‘ إاطار الÈوتوكول الصصحي
اÿاصض Ãواج -ه -ة ج -ائ-ح-ة ك-وف-ي-د،19-
بالتنسصيق مع كافة ا÷هات ذات الصصلة».
و‘ ذات الصص- -دد ،أاك- -د ال- -دي -وان أان -ه
«يتابع العودة التدريجية لنشصاط العمرة
ب-ال-ب-ق-اع اŸق-دسص-ة وال-ت-ي م-ك-نت ،بحمد
الله تعا ،¤من عودة الطائف ÚوالسصاعÚ
إا ¤بيت الله ا◊رام وذلك بعد التوقف
ال- -ط- -وي- -ل ال- -ذي ف- -رضص- -ت- -ه اإلج- -راءات
الحÎازي - -ة اŸت - -خ - -ذة ع - -قب ان- -تشص- -ار
ج -ائ -ح -ة ك -وف-ي-د 19-م - -ن- -ذ م- -ارسض
اŸنصصرم».

انفجار اأنبوب الغاز بالبيضض

ارتفـ ـ ـ ـاع ع ـ ـ ـ ـ ـدد
الضضحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايا
إا ¤سضتة قتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
لفظت مصصابة ‘ حادث انفجار
ال- -غ -از ال -ذي وق -ع Ãدي -ن -ة ال -ب -يضض
اأن- -ف- -اسص- -ه- -ا الأخÒة ،اأمسض السص -بت،
بحسصب ما علم لدى عائلة الضصحية
لÒتفع بذلك عدد القتلى جراء هذا
ا◊ادث اإ ¤سصتة اأشصخاصض.
وكانت هذه الضصحية ( 43سصنة) ”
–وي- -ل- -ه- -ا ي- -وم ا◊ادث ،أاي السص -بت
اŸاضص -ي ،ع-ل-ى ج-ن-اح السص-رع-ة ن-ح-و
مسصتشصفى ا◊روق الكÈى بالدويرة
‘ ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة ،رف-ق-ة ثÓ-ث-ة
مصصاب Úآاخرين على م ÏمروحيتÚ
تابعتŸ Úصصالح ا◊ماية اŸدنية.
واإث- -ر وف- -اة ه- -ذه السص- -ي- -دة ،ي -ك -ون
ح- -ادث ان- -ف- -ج -ار ال -غ -از ال -ذي وق -ع
Ãدينة البيضض قد خلف اإجمال سصتة
ق- -ت- -ل- -ى و 17ج -ري -ح -ا .واأع -ل-نت
السصلطات اÙلية ‘ حصصيلة سصابقة
عن وفاة خمسصة اأشصخاصض واإصصابة
 18اآخر بجروح متفاوتة اÿطورة.
واأج

وليسض «كÎابانديسصت» ،ألنه «كان لديه
أامل ‘ بÓده وأانه يريد اŸسصاهمة ‘
ت- -ن- -م- -ي -ت -ه -ا الق -تصص -ادي -ة» .واسص -ت -ن -ك -ر
اÙامون اعتبار أاي شصخصض ‚ح ‘
مشصاريعه «ل vصصا» ،وقالوا إان ‚احه يعتÈ
«ترًفا مهينًا».
للتذك ،Òانطلقت اÙاكمة يوم 23
سص -ب -ت-م ÈاŸاضص-ي ،ث-م ت-وق-فت ‘ ال-ي-وم
ال- - -ث- - -ا ÊخÓ- - -ل ا÷لسص- - -ة اıصصصص- - -ة
للمرافعات ،بعد تعرضض نقيب ﬁامي
ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م-ة وعضص-و ه-ي-ئ-ة دف-اع
م- -راد ع- -وŸي ،األسص- -ت -اذ ع -ب -د اÛي -د
سصليني لوعكة صصحية.
(وأاج)

الدخول اŸدرسصي الذي يشصد األنظار ،هذه األيام ،وتتفاوت
النقابات ‘ سصرد مآاثره ومثالبه ،وتتسصابق أاخرى ‘ ذكر ما
يرتبط با÷وانب الصصحية فيه ،وجوانب الوقاية من كورونا‘ ،
ﬁي -ط اŸدارسض وداخ -ل اŸؤوسصسص -ات ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ه-و دخ-ول
يخفي ظاهرة تتعاظم.
‘ ال-ب-اح-ة اÿل-ف-ي-ة ل-ل-دخ-ول اŸدرسص-ي ج-وانب اج-ت-م-اعية
أافرزتها شصهور ا◊جر الصصحي ،حتى اآلن ،ونضصوب اŸوارد
اŸالية لعائÓت ،بعضصها ل يجُد ما يقابل به صصراخ طفل طامع
‘ ح -ل -يب م -بسص ،Îوب -عضص -ه -ا ع-اج-ز ع-ن سص-داد ف-ات-ورة اÿب-ز
اليومي ،وكث Òمنها حائرة قبالة مصصاريف الدخول اŸدرسصي،
الذي ل ُيبقي Ÿيزانية األسصر «قدرا» ،فما بالك Ãصصاريف
أاخرى ،ل يطيقها العامل األج ،Òوالتاجر اÎÙم ماديا.
التعامل مع هذه اŸناسصبة يربكُ كثÒين‡ ،ن ل يعرفون
طريقا إا ¤العمل اŸأاجور ،سصواء دائما أاو موسصميا ،وتلبية
حاجياتهم ‘ هذه اŸناسصبة ،يصصبح معجزة ،لضصمان دخول
مدرسصي عادي ألبناء العائÓت التي صصارت ب Úليلة وضصحاها
‘ عداد العائÓت الفقÒة ،أاو من ل تصصنيف لهم ‘ ،زمن
كورونا ،الذي رفع Œار الفارينة إا ¤مصصاف األثرياء ‘ ،وقت
مضصى ،وأانزل أاثرياء الفنادق وأاصصحاب اŸؤوسصسصات الصصغÒة إا¤
مصصاف متوسصطي الدخل أاو ما دونهم ،بسصبب Œميد النشصاط،
بسصبب ا÷ائحة ،أاو من كÌة األموال غ ÒاÙصصلة ،نتيجة
جمود ا◊ركة التجارية ،أاو انهيار التجارة اÿاصصة ‘ حد
ذاتها.
هذه الظاهرة ،التي تتخفى وراء واجهة الدخول اŸدرسصي،
قد تتطلب تيليطونا خاصصا ،يشصارك فيه من يرون أابعاد ا◊اجة
إا ¤مسصاعدة اآلخرين ،والتضصامن مع األسصر اÙتاجة ،التي
تتطلب تصصنيفا جديدا على ضصوء تداعيات الفÒوسض التاجي،
الذي يعيد رسصم كث Òمن اŸشصاهد ،ب Óمسصاحيق سصينمائية ول
كماليات ‘ التقليل من هذه :انهيار القدرة الشصرائية بشصكل
ك -ام -ل Ÿن ه-م خ-ارج ت-قسص-ي-م اŸوظ-ف Úوال-ع-م-ال ..وال-ت-ج-ار،
باختصصار.

تصصفيات كاأسض اأ· اإفريقيا2021-

خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات الكونفدراليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإ’فريقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ÿـ ـ ـ ـ ـوضص ا÷ـ ـ ـ ـ ـولت Úالثالث ـ ـ ـ ـ ـة والرابع ـ ـ ـة
’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
اقÎحت ال -ك -ون -ف-درال-ي-ة ا إ
’ج -راء م -ق-ابÓ-ت
ال -ق -دم «ال -ك -اف» ،خ -ي -ارات إ
ا÷ولت Úالثالثة والرابعة من تصصفيات كأاسض
أا· إاف-ريقيا ،2021-اŸق- -ررة ‘ اŸوع -د ال -دو‹
ب 9 Ú- -و 17ن -وف -م ÈاŸق -ب-ل ،وف-ق م-ا أاع-ل-ن-ت-ه
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ع -ب -ة «ال -ف-اف»،
أامسض.
أاف - - -ادت ال–ادي - - -ةÃ ،وق- - -ع- - -ه- - -ا
الرسصمي ،أانه على ضصوء اإلجتماعات
ال -ت -ي ان-ع-ق-دت أاي-ام  13 ،12و14
أاكتوبر ع Èتقنية التواصصل اŸرئي
ع- -ن ب -ع -د ،م -ع األم -ن -اء ال -ع -امÚ
للجمعيات الوطنية اŸشصاركة ‘
م -رح -ل -ة اÛم-وع-ات ل-تصص-ف-ي-ات
ك -أاسض أا· إاف -ري-ق-ي-ا 2021-وكأاسض
العا ،2022-⁄ف - -إان ال - -ه - -ي - -ئ- -ة
القارية اقÎحت ثÓثة خيارات،
“ثلت ‘ لعب اŸقابلت( Úذهابا وإايابا)

‘ أاحد البلدين أاو لعب اŸقابلت ‘ Úملعب ﬁايد أاو
خيار ثالث يبقى –ت النظر».
وأاخذت «الكاف» بع Úالعتبار الوضصعية اÿاصصة
ب -ك -ل ب-ل-د ح-ول اŸب-اري-ات ورحÓ-ت السص-ف-ر وف-رضصت
متطلبات حول الÈوتوكول الصصحي للمباريات الدولية،
قواعد اسصتدعاء الÓعب Úوالتحضص ،Òمعا÷ة
النزاعات مع األندية وإانشصاء ›موعة
تسصي Òأازمة خاصصة باŸباريات.
ويخوضض اŸنتخب ا÷زائري،
ب- -ط- -ل إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،اŸواج- -ه- -ة
اŸزدوج - -ة ضص - -د زÁب - -اب- -وي،
يومي  12و 16نوفم Èبا÷زائر
وه- - -راري ،ب - -رسص - -م ا÷ول - -تÚ
ال-ث-ال-ث-ة وال-راب-ع-ة م-ن تصصفيات
كأاسض أا· إافريقيا ،2021-التي
أاج- - - - -لت إا ¤سص- - - - -ن- - - - -ة 2022
ب-ال-ك-امÒون ،بسص-بب ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا
فÒوسض.

ت ـ ـوقيف شضخ ـ ـصص بتهم ـ ـة التزوي ـ ـر ‘  ﬁـ ـررات إاداريـ ـ ـة بتلمسض ـ ـ ـ ـان

اأوقفت مصصالح الشصرطة لو’ية تلمسصان
شص-خصص-ا ب-ت-ه-م-ة ال-ت-زوير ‘ ﬁررات اإدارية،
بحسصب بيان ÿلية ا’تصصال لÓأمن الو’ئي.
وجاءت العملية اإثر مراقبة لإحدى اŸركبات
ب -وسص -ط م -دي -ن -ة ت -ل -مسص -ان ،ح -يث راودت ع-ن-اصص-ر
الشصرطة شصكوك حول البطاقة اŸهنية لسصائقها،
الذي ادعى اأنه اإطار سصامي بالدولة ،فضص Óعن
تضصارب تصصريحاته حول مهنته.
وت -ب Úب -ع -د –ق -ي -ق ال -ف-رق-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
للمصصلحة الولئية للشصرطة القضصائية ،اأن البطاقة
اŸه -ن -ي -ة م -زورة واأن ه-ذا الشص-خصض ان-ت-ح-ل صص-ف-ة
اإط - -ار سص - -ام- -ي ب- -ال- -دول- -ة م- -ا اسص- -ت- -دع- -ى “دي- -د
الختصصاصض اإ ¤اإحدى وليات الوسصط ،التي يقطن
بها اŸشصتبه فيه.

واأسصفر تفتيشض منزله عن العثور على ›موعة
م -ن الأخ -ت -ام اŸق -ل -دة ل -ع-دة م-وؤسصسص-ات ع-م-وم-ي-ة
وخاصصة وﬁررات اإدارية وŒارية مزورة ومنبه
صصوتي «جÒوفار» كان يسصتع Úبه خÓل تنقÓته ما
ب Úالوليات ،وفق نفسض اŸصصدر.
و” خÓل نفسض العملية حجز  90غراما من
الكيف اŸعالج مهياأة لÓسصتهÓك الشصخصصي ومبلغ
ما‹ من العملة الصصعبة قدره  7 . 100اأورو دون
حيازته على اأي سصند قانو Êيثبت مصصدر هذا
اŸب -ل -غ وك -ذا ه -وات -ف ن -ق -ال -ة ك -انت تسص -ت -ع-م-ل ‘
النشصاط الإجرامي ،اسصتنادا لذات اŸصصدر.
و” اإ‚از اإجراء قضصائي ‘ شصاأن القضصية قدم
Ãوجبه الشصخصض اŸوقوف اأمام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة تلمسصان.

