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تركـــــــة ألعــــــبث وألفسشــــاد عطلـــت تنفيـــذ قـــرأرأت

تغيÒأت وأسشعة ‘ أŸمارسشات عقب تعديل ألدسشتور
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رئيــــسس ÷نــــة أŸاليــــــة
وأŸيزأنيـــــة ،زغــــــــدأر:

مششروع قان ـ ـ ـون أŸاليـ ـ ـ ـ ـة
يحم ـل إأصشلحات قطاعي ـ ـة
و–ف ـ ـيزأت أسشتثماريـ ـ ـ ـ ـ ـة

أكد رئيسس ÷نة أŸالية وأŸيزأنية باÛلسس
ألششعبي ألوطني ألدكتور أحمد زغدأر ،أن
أŸشش -روع أل -ت -م-ه-ي-دي ل-ق-ان-ون أŸال-ي-ة ،2021
ي- -ح- -م- -ل إأصش- -لح- -ات ق- -ط- -اع- -ي- -ة ع- -دي- -دة
و–ف-ي-زأت م-ه-م-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات أل-ن-اشش-ئ-ة من
أجل خلق ألÌوة ويحافظ ‘ نفسس ألوقت
على ألقدرة ألششرأئية للموأطن.
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بلخضشر من تيارت:

أ÷معيـ ـ ـ ـات ألديني ـ ـ ـة
مدعـ ـ ـوة لÎسشيخ روح
ألوطنية ‘ أŸوأطنÚ
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إأ ¤غاية  31ديسشم2021 È

“ديد صشلحية ششهادأت
أعتم ـ ـ ـ ـاد أŸهنـ ـ ـ ـ ـدسشÚ
ومكـ ـ ـ ـ ـاتب ألدرأسش ـ ـ ـات

جّدد ألوزير أ’أول ،عبد ألعزيز جرأد ،ألتاأكيد على نية ‘ «أإحدأث تغي Òحقيقي» ،وأأبرز ‘ أŸقابل معضشلة ألبÒوقرأطية ،ألتي تعيق تنفيذ ألقرأرأت
أŸركزية على ألصشعيد أÙلي ،ما يعني بالضشرورة أأن ألتغي ÒأŸنششود ’بد وأأن يبدأأ وبقوة دأخل موؤسشسشات ألدولة عقب أ’سشتفتاء على مششروع تعديل
ألدسشتور.
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مع توقيف  56ششخصشا

تفكي ـ ـ ـ ـك ششبك ـ ـ ـ ـة
لتنظي ـ ـ ـ ـم «أ◊رڤ ـة»
لألجانب Ãسشتغـ ـاÂ

’شش- -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة،
أع- -ل- -نت وزأرة أ أ
أمسس ‘ ،ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا ،ع- -ن “دي- -د م -دة
صش -لح -ي-ة شش-ه-ادأت أع-ت-م-اد أŸه-ن-دسشÚ
وم -ك -اتب أل -درأسش -ات أل -ت -ق-ن-ي-ة ل-ق-ط-اع
’شش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-بناء وألري إأ¤
أ أ
غ- -اي -ة ن -ه -اي -ة ألسش -ن -ة أل -ق -ادم -ة ،ب -ع -د
’ول ع - -ل- -ى ه- -ذأ
م - -وأف - -ق - -ة أل - -وزي - -ر أ أ
’جرأء.
أ إ
صشـــ3
2ـــ0ـ
0ـ

أسشتفتــــاء ألفــــا— نـــــوفمÈ

ششنڤريحة :على أفرأد أ÷يشش
أن يكونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأ ‘ مسشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى
«أŸسشؤوولي ـ ـ ـة ألدسشتوري ـ ـ ـ ـة»
دع-ا رئ-يسس أرك-ان أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،أل-ف-ري-ق ألسشعيد
ششنڤريحة ،أمسس ،بتمÔأسشت ،أفرأد أ÷يشس ألوطني ألششعبي،
إأ ¤أن ي-ك-ون-وأ ‘ مسش-ت-وى «أŸسش-ؤوول-ي-ة أل-دسش-ت-وري-ة»Ã ،ن-اسش-بة
أ’سش-ت-ف-ت-اء ألشش-ع-ب-ي ح-ول مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور أŸق-رر ‘
ألفا— نوفم ،Èحسشب بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
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ﬁوره «بعث ألطاقات وتفعيلها»
“ك- - - - -نت أŸصش- - - - -ال- - - - -ح أıتصش- - - - -ة
Ãسش- -ت- -غ -ا ،Âم -ن ت -ف -ك -يك شش -ب -ك -ة
لجانب
’ب-حار ألسشري ل أ
ل-ت-ن-ظ-ي-م أ إ
متكونة من  4أششخاصس مع توقيف
 52مرششحا للهجرة غ Òألششرعية
’من
‘ ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رقة ،حسشب أ أ
ألو’ئي.
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أأسشب ـ ـ ـ ـ ـوع وطن ـ ـ ـ ـي
للقـ ـ ـ ـرآأن ألكـ ـ ـرË
Ãسشتغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاÂ
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للتخفيف من معاناتهن ألنفسشية

حصش ـ ـ ـ ـ ـة ›انيـ ـ ـ ـ ـة للخدمـ ـ ـ ـ ـ ـات
ألتجميلية للمصشابات بالسشرطان

للتخفيف من أŸعاناة ألنفسشية للمصشابات بالسشرطان وإأخرأجهن من حالة ألكآابة ،أطلقت جمعية نادي
أ÷زأئر أÙروسشة بالتنسشيق مع صشالون ألتجميل «هاي هليز» بدأ‹ إأبرأهيم ،مبادرة إأنسشانية لفائدة 18
مريضشة لتقد Ëألدعم أŸعنوي وﬁاولة إأصشلح ما أفسشده ألعلج ألكيميائي سشوأء على أ÷لد أو ألششعر،
ع Èتقد Ëخدمات Œميلية ›انية لهن بـ  18حصشة ،حيث تزأمنت ألعملية مع ششهر أكتوبر ألوردي.
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ألوضش ـ ـ ـ ـع ألوبائـ ـ ـ ـي
’صشابات أ÷ديدة199:
أ إ
حا’ت ألششفــــــــــاء177:
ألــــوفيـــــــــــــــــــــــات10:
’صشابـات54392 :
إأجما‹ أ إ
أŸتماثلون للششفـاء38088 :

أألثنين  19أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  02ربيع أألول  1442هـ
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’صسابات بكوفيد19-
بعد ا’رتفاع الطفيف ‘ عدد ا إ

بن بوزيد ’ يسصتبعد العودة
إا ¤تشصديد التداب Òالوقائية

ب- - -دد وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات الÈوفيسسور
عبد الرحمان بن بوزيدﬂ ،اوف
ال -ب -عضض م -ن ظ -ه-ور م-وج-ة ث-ان-ي-ة
لوباء كورونا بعد تسسجيل ارتفاع
’سسابيع
طفيف ‘ عدد ا◊ا’ت ا أ
ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضس -ي -ة ،مشس -ددا ع -ل -ى
’ب- -ق- -اء ع- -ل -ى ا◊ي -ط -ة
ضس- -رورة ا إ
وا◊ذر ‘ درج - - - - -ة ع- - - - -ال- - - - -ي- - - - -ة
وال -ت -ع-ايشض م-ع ال-فÒوسض ،خ-اصس-ة
وأان ال -ل -ق -اح اŸضس -اد م-ا ي-زال ب-ع-ي-د
اŸنال.
حياة كبياشض
أكد بن بوزيد ،أمسس ،أنه من أŸبكر
أ◊ديث عن موجة ثانية ،بالرغم من
ألرتفاع ألنسشبي لعدد حالت أإلصشابة
بفÒوسس كوفيد 19-ألتي Œاوزت عتبة
 200حالة خÓل  24سشاعة أألخÒة ،أن
ذلك ليسس مقلقا ول يضشع أ÷زأئر ‘
خ -ان -ة أÿط -ر ،وب -اŸق -اب -ل ل Áك -ن -
ب -حسش -ب -ه  -أل -ق-ي-ام ب-ال-كشش-ف أŸك-ث-ف،
وإأ‰ا حسشب ألطلب ،أي عندما يحسس
أي ششخصس بأاعرأضس ألوباء ،يتم إأجرأء
أل-كشش-ف وأل-ت-ح-ال-ي-ل ألÓ-زم-ة ل-ه ل-ذلك،
مششÒأ إأ ¤أن ألكششف ل Áكن إأجرأءه
على أ÷ميع.
أبرز بن بوزيد خÓل أسشتضشافته ضشمن
حصشة «ضشيف ألتحرير» للقناة أإلذأعية
ألثالثة ،أن هذأ ألرتدأد ألطفيف ‘
ألوباء ،يشش Òإأ ¤أن أÿطر دأئم وأنه
«ي-جب ع-ل-ي-ن-ا ب-ال-ت-ا‹ أن ن-ظ-ل ح-ذري-ن
Ÿنع حالت ألعدوى» ألتي تسشاهم فيها
ألÓمبالة وألÎأخي ألذي أصشبح Áيز
سش - -ل- -وك- -ات أ÷زأئ- -ري ،ÚمششÒأ إأ ¤أن
إأحدى ألوليات كان أرتدأء ألكمامات
ف -ي -ه -ا شش -ب -ه م-ن-ع-دم حسشب م-ا لح-ظ-ه

ميدأنيا .ولفت ‘ سشياق متصشل ،إأ¤
أنه على عكسس دول أ÷وأر وأألوروبية،
‚حت أ÷زأئ - - -ر ‘ وق - - -ف أن - - -تشش- - -ار
ألفÒوسس ،وعدد ألوفيات أقل من ألفي
وفاة .بينما يÓحظ ‘ ،دول أخرى من
ألعا ،⁄أن هناك عششرأت أآللف من
ألقتلى ،ومن هنا تأاتي أ◊اجة  -كما
ي - -ؤوك - -د  -إأ ¤أ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ت- -دأبÒ
ألوقاية ،بالرغم من أن أ÷زأئر  ⁄تبلغ
عدوى أإلصشابة بالفÒوسس فيها درجة
أÿط- -ر ،ل -ك -ن ‘ ح -ال ظ -ه -ور ح -الت
ك -ثÒة ‘ ولي -ة م -ا ،ف -اإأه ي -ت -م ت -ط-ب-ي-ق
أ◊جر عليها .و ⁄يسشتبعد ألعودة إأ¤
تششديد ألتدأب Òألوقائية ‘ حال أرتفاع
عدد أإلصشابات ›ددأ.

دعوة إا ¤عدم ا’نسصياق وراء
كل ما يشصاع

Ãسساهمة مؤوسسسسة
سسوناطراك

فيما يتعلق بالدخول أŸدرسشي ألذي
هو على أألبوأب ،وبالنظر إأ ¤ألظرف
ألصشحي ألذي “ر به أ÷زأئر كغÒها
من ألدول ،قال بن بوزيد إأنه لبد من
ألتعايشس مع ألوباء ،وبإامكان ألتÓميذ
ألل- -ت- -ح- -اق ب -اŸدأرسس ،أŸت -وسش -ط -ات
وأل- - -ث- - -ان - -وي - -ات ،وÁك - -ن أل - -ع - -ودة إأ¤

ح ـ ـاضصنة جـ ـ ـ ـامعية
للمؤوسصسصات الناشصئة
بج ـ ـ ـامعة ورڤلـ ـ ـة
سش -اه -مت م -ؤوسشسش -ة سش -ون -اط -رأك رف -ق -ة أل -وك-ال-ة
ألوطنية لتثم Úنتائج ألبحث وألتنمية ألتكنولوجية،
‘ إأقامة حاضشنة جامعية للمؤوسشسشات ألناششئة على
مسشتوى جامعة «قاصشدي مرباح» بولية ورقلة،
بحسشب ما أفاد به بيان للمجمع ،أمسس.
وجاء ‘ ألبيان ،ألذي نششرته أŸؤوسشسشة ألوطنية
ل-ل-م-ح-روق-ات ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ها ألرسشمية ع Èموقع
أل -ت -وأصش-ل ألج-ت-م-اع-ي «ف-يسش-ب-وك» ،أن-ه «ت-ع-زي-زأ
وت -ث -م -ي -ن -ا ل -دوره -ا كشش-ريك أق-تصش-ادي وم-ت-ع-ام-ل
أج-ت-م-اع-ي ،سش-اه-مت م-ؤوسشسش-ة سش-ون-اط-رأك رف-قة
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ث-م Úن-ت-ائ-ج أل-ب-حث وأل-ت-نمية
أل-ت-ك-نولوجية ( ‘ )ANVREDETأق - -ام- -ة
حاضشنة جامعية للمؤوسشسشات ألناششئة على مسشتوى
جامعة «قاصشدي مرباح» بولية ورقلة».
وأوضشح ذأت أŸصشدر ،أن هذأ أŸششروع ألعلمي
ي -رم -ي أ ¤ت -ث -م Úأل -ب -ح -وث أل -ع -ل -م-ي-ة وأألع-م-ال
ألب -ت -ك -اري -ة أıت -ل -ف -ة وŒسش -ي -ده -ا ،م-ن خÓ-ل
م -رأف -ق -ة ح -ام -ل -ي أŸشش -اري -ع ألب-ت-ك-اري-ة إلنشش-اء
مؤوسشسشات ناششئة وششركات صشغÒة ومتوسشطة.
وق-ال أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-م-ج-م-ع أل-ع-م-ومي،
ت -وف -ي -ق ح -ك -ار ‘ ،تصش -ري -ح أورده أل -ب -ي-ان« ،ل-دى
سش -ون-اط-رأك رؤوي-ة Ÿوأك-ب-ة وم-رأف-ق-ة أŸؤوسشسش-ات
ألناششئة بفتح أÛال أمامها وإأعطائها ألفرصشة
للبحث معا ‘ مششاريعها وتطويرها».

 ·ÓأŸتحدة با÷زأئر و‡ثل «ألفاو»،
تقدم ألسشف ÒوأŸنسشق ألدأئم ل أ
إأريك أوفرفسشت ،بتهانيه أ◊ارة للجزأئر على وضشعها أسشÎأتيجية تعاون
متعددة أŸؤوسشسشات وتخطيطا صشحيا أسشتعجاليا تبينت «فعاليتهما» ‘
مكافحة كوفيد.19-
خÓ-ل ألح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-ت-غ-ذي-ة  ،2020أل -ذي ن -ظ -م-ت-ه وزأرة
أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م -ي -ة أل -ري-ف-ي-ة ،أول أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،صش-رح
أوف -رفسشت« :أود أن أت -ق -دم ب -ت -ه -ات -ن-ي أ◊ارة ل-ل-ج-زأئ-ر ع-ل-ى أت-خ-اذه-ا
إأجرأءأت صشارمة وفعالة Ÿوأجهة أ÷ائحة».
كما هّنأا ‘ نفسس ألسشياق ،أ÷زأئر على أتخاذها ‘ أŸقابل ردأ صشحيا
وبرنامج دعم لقطاع ألفÓحة وتدأب Òأخرى مفيدة من أجل تعزيز
ألعرضس وتلبية ألطلب على أŸوأد ألغذأئية خÓل أألزمة ألصشحية.
وأششار أوفرفسشت ،ألذي Áثل ألفاو با÷زأئر (لغياب ‡ثله بالنيابة) ،أنه
من خÓل إأجرأءأت أŸرأفقة هذه للفÓح ،Úمكنت أ÷زأئر أŸنتجÚ
وأÙول Úمن موأصشلة ألعمل بفعالية وترك سشÓسشل ألتموين ألغذأئي
مفتوحة ومؤوsمنة».
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التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير023 ٤٦ 91 8٧ :
الفاكسض023 ٤٦ 91 ٧9 :
’دارة والمالية
ا إ

أل -نشش -اط -ات أıت -ل -ف -ة ،م -ع إأج -ب -اري-ة
أللتزأم بالقوأعد ألصشحية للوقاية من
ألعدوى .وأكد ألوزير ،أنه ” أتخاذ كل
ألتدأب ‘ ÒأŸؤوسشسشات ألتعليمية ،وكذأ
›موعة من أإلجرأءأت ألصشحية ،على
سش -ب-ي-ل أŸث-ال أŸسش-اف-ة ب Úأل-تÓ-م-ي-ذ،
مثلهم مثل ألطاولت ،كل وأحدة منهما
ﬁج -وزة ل -ط -ف-ل وأح-د ،م-ط-م-ئ-ن-ا ب-أان
ألÈوت -وك -ول ألصش -ح -ي أل -ذي أع -ت-م-دت-ه
وزأرة ألÎب -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
أللجنة ألعلمية ،أخذ جميع ألحتياطات
Óطفال فيما
ألÓزمة لتفادي أحتكاك ل أ
بينهم ،دأعيا أألولياء إأ ¤عدم ألنسشياق
ورأء كل ما يششاع هنا وهناك ،بعيدأ عن
ألدوأئر ألرسشمية.
ولفت ألوزير ‘ معرضس حديثه ،إأ ¤أن
«ألفÒوسس ل نعلم عنه ششيئا ول لقاح له
ح- -ت -ى أآلن ،م -ن -وه -ا ب -اÈÿة أل -ت -ي ”
أك-تسش-اب-ه-ا ط-ي-ل-ة أألشش-ه-ر أل-ث-مانية ألتي
ك- -اف- -حت ب -ه -ا أل -وب -اء ب -ق -درأت وخÈة
ج-زأئ-ري-ة مسش-ت-ل-ه-م-ة م-ن Œارب ألدول
أألخرى ،وألتي يعتÈها كافية لتطوير
ردود ألفعل ألدفاعية Ùاصشرة ألوباء،
شش - -ري - -ط - -ة أن ي - -ن- -خ- -رط أ÷م- -ي- -ع ‘
ألÈوتوكول ألصشحي ألذي يبقى سشاري
أŸفعول ول Áكن تخفيفه».
و ب- -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ق -اح أŸضش -اد ل -فÒوسس
كوفيد– ،19-دث ألوزير بن بوزيد عن
آأل -ي -ة (ك -وف -اكسس) ،وأل -ت -ي م -ن خ Ó-ل-ه-ا
تعاونت  170دولةÃ ،ا ‘ ذلك أ÷زأئر،
لختيار أألفضشل من ب Úأللقاحات ألتي
” أخ -ت -ي -اره -ا ع -ل -ى أن -ه -ا ف-ع-ال-ة ضش-د
ألفÒوسس ،منها  3لقاحات تابعة ıابر
صش- -ي- -ن- -ي -ة وأخ -رى ıاب -ر أم -ري -ك -ي -ة،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إأ ¤ل- -ق -اح ” أخÎأع -ه ‘
روسشيا.

اأ’· اŸتحدة تشصيد باإ’جراءات
الصصحية ا’سصتعجالية للجزائر

www.echaab.dz

الهاتف023 ٤٦91 80 :
الفاكسض023 ٤٦91 ٧٧ :

(021) 60.70.40

للتخفيف من معاناتهن النفسسية

 18حصصة ›انية للخدمات التجميلية للمصصابات بالسصرطان
زروق :دورنا مسساعدة اÙتاج Úومرافقة اŸرضسى

على لسسان اŸنسسق الدائم و‡ثل «الفاو»

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الرئيسض اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

مصصطفى هميسصي
رئيسض التحرير

مرزاق صصيادي

للتخفيف من اŸعاناة النفسسية
ل- - -ل- - -مصس- - -اب- - -ات ب- - -السس- - -رط - -ان
وإاخ-راج-ه-ن م-ن ح-ال-ة ال-ك-آابة،
أاط-ل-قت ج-م-ع-ية نادي ا÷زائر
اÙروسس - -ة ،ب - -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع
صس-ال-ون ال-ت-ج-م-يل «هاي هليز»
ب- - -دا‹ إاب- - -راه- - -ي - -م ،م - -ب - -ادرة
إانسس -ان -ي-ة ل-ف-ائ-دة  18مريضسة
ل - -ت - -ق - -د Ëال - -دع - -م اŸع - -ن - -وي
وﬁاول - -ة إاصس Ó- -ح م- -ا أافسس- -ده
ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-يائي ،سسواء على
ا÷ل -د أاو الشس -ع -ر ،ع Èت -ق-دË
خدمات Œميلية ›انية لهن
بـ 18حصس- -ة ،ح- -يث ت- -زام- -نت
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة م -ع شس -ه -ر أاك -ت -وب -ر
الوردي.
سسهام بوعموشسة
ت- -ق- -ربت «ألشش- -عب» م -ن م -ن -ظ -م -ي
أŸبادرة ألتي أسشتفادت منها أربع
نسش- -اء ك -م -رح -ل -ة أو ،¤ب -حسشب م -ا
صشرحت به كرÁة بناما ،Êرئيسشة
أ÷م- -ع- -ي- -ة ،م -وضش -ح -ة أن صش -ال -ون
أل -ت -ج -م -ي-ل «ه-اي ه-ل-ي-ز» تÈع بـ18
حصش -ة ›ان -ي -ة .وف -ك -رة أŸب -ادرة،
أل- -ت- -ي ح- -م -لت شش -ع -ار« :ح -ت -ى م -ع
ألسش -رط -ان أحب ن -فسش -ي وي -ح -ب -ن-ي
أآلخرون» ،جاءت من نادي أ÷زأئر
أÙروسش - -ة ل - -رف - -ع أŸع - -ن - -وي - -ات
ألنفسشية ألضشعيفة للنسشاء أŸصشابات
بالسشرطان.
وأب- -رزت ب- -ن- -ام- -ا ،Êأل- -دور أل- -ه -ام
وأل -ك -ب Òل -ل -ج-م-ع-ي-ات ‘ أل-ت-نسش-ي-ق
وأل- - -رب- - -ط ب ÚأŸسش- - -تشش- - -ف- - -ي- - -ات
وأŸرضش- -ى ب- -ك- -ل ولي- -ات أل -وط -ن،
بتقد ËأŸسشاعدة ،هدفها ألتوعية
وأل-ت-حسش-يسس وأŸرأف-ق-ة ع-لى مدأر
ألسشنة.
من جهته أوضشح فريد زروق ،نائب
ﬁافظ أ÷معية ،أن نششاطات هذه
أألخÒة ترتكز على ﬁاربة مرضس
ألسشكري ،ألسشرطان ،مرضس ألعيون،
أل -ب -ي -ئ -ة وﬁارب -ة أÛاع -ة ،ح-يث
تتوفر على ÷ان ونوأد ‘ ألوسشط
وششرق ألوطن ،حيث تضشم أ÷معية
 600عضشو و 34ناديا ع ÈألÎأب
أل -وط-ن-ي ،مضش-ي-ف-ا أن-ه خÓ-ل شش-ه-ر
أك - -ت - -وب - -ر أل - -وردي خصشصشت ه- -ذه
أŸب- -ادرة ،ب- -فضش- -ل ن- -ادي أ÷زأئ- -ر
أÙروسشة ،ألنه من حق أŸريضشة
ألشش-ع-ور ب-أان-ه-ا ج-م-ي-ل-ة ،خاصشة بعد
خضش- -وع -ه -ا ل -ل -ع Ó-ج أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي
وأإلششعاعي ألذي يضشر با÷لد.
وأك- -د زروق ،أن أ÷م -ع -ي -ة ت -نشش -ط
طيلة ألسشنة ول تقتصشر على ششهر
أك -ت -وب -ر أل -وردي وع Èك -ل أل-وط-ن،
خ-اصش-ة خÓ-ل ج-ائ-ح-ة ك-وف-يد،19-
ب - -ال- -تÈع ب- -أادوأت أل- -وق- -اي- -ة م- -ث- -ل
أل- -ك- -م- -ام- -ات ،وأدوأت أل- -ت- -ع- -ق- -ي -م
وأألق- -ن- -ع- -ة ب -وه -رأن وأل -ع -اصش -م -ة،
وأألسش -ب -وع أŸق -ب -ل سش -ت -تÈع ب -ه -ب-ة
قدرها مليون و 200دج للممرضشÚ

وأألطباء ،كما تعمل أ÷معية مع كل
ألشش -رأئ-ح أŸصش-اب-ة ب-السش-رط-ان م-ن
خÓل ﬂتلف أللجان.
وكششف زروق عن تخصشيصس فضشاء
Óطفال أŸصشابÚ
للÎفيه وأللعب ل أ
ب- -السش -رط -ان ب -ك -ل م -ن مسش -تشش -ف -ى
مصشطفى باششا ومسشتششفى أألربعاء
ن -اث أي -رأث -ن Ãن -ط -ق -ة أل -ق -ب -ائ -ل،
ب-ت-م-وي-ل ك-ل-ف أ÷م-ع-ي-ة م-ليون دج،
ب -الشش -رأك -ة م -ع أ÷م -ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
Ùارب- -ة أآلف- -ات ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
وأل-هÓ-ل أألح-م-ر Ãن-ط-ق-ة أألربعاء
ن -اث أي -رأث -ن ،وسش -ي -ك -ون ب-ن-اء ه-ذأ
ألفضشاء جاهزأ نهاية ألعام أ÷اري.
‘ أŸقابل ،أبرز ﬁافظ أ÷معية
دور ه - - -ذه أألخÒة ‘ م- - -رأف- - -ق- - -ة
م-رضش-ى ألسش-رط-ان ،ح-يث تسش-ت-ق-ب-ل
أك Ìمن مائة مصشاب ،حيث وفرت
Óط -ف -ال أŸصش -اب Úب -السش -رط-ان،
ل -أ
خ- -اصش- -ة أل- -ق- -ادم Úم- -ن أل -ولي -ات
ألدأخلية ،أألششعة وألتحاليل وهذأ
ب- - -ال- - -ت- - -نسش- - -ي - -ق م - -ع أŸؤوسشسش - -ات
وأÿوأصس.
وأنتهز أŸتحدث ألفرصشة لتوجيه
ندأء للمحسشن Úألذين يرغبون ‘
تقد Ëإأعانات للمرضشى ،بالتقرب
من أ÷معية ،أو ألتصشال بها عÈ
صش- -ف- -ح- -ة أل -ف -ايسش -ب -وك أو أŸوق -ع
أإللكÎو Êأÿاصس با÷معية ،آأمÓ
‘ أن –ظى أ÷معيات بتسشهيÓت
خاصشة ‘ ألدسشتور أ÷ديد ،كونها
تخدم ألفئات أÙتاجة من أطفال
مكفوفÃ Úنحهم أجهزة كومبيوتر

Óطفال
ومنح أك Ìمن ألفي نظارة ل أ
أŸت -م -درسش Úأل -ذي -ن ي -ع -ان -ون م-ن
ضش - -ع - -ف أل - -بصش- -ر‡ ،ا أث- -ر ع- -ل- -ى
–صشيلهم ألدرأسشي ،وهناك أطفال
أرسش -ل -وأ ل -ل -خ-ارج إلج-رأء ع-م-ل-ي-ات
جرأحية على ألعيون.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ق-الت رأوي-ة ط-ل-ح-ي،
منسشقة بنادي أ÷زأئر أÙروسشة،
إأنها أنضشمت لهذأ ألنادي منذ سشنة
وتخصشصشها صشيدلية ،حيث ششاركت
‘ عدة عمليات إأنسشانية بوليتي
ميلة وألبليدة ،خاصشة خÓل أ◊جر
ألصش-ح-ي .مضش-ي-ف-ة ،أن-ه-ا ف-كرت ‘
ج- - - -م - - -ال أŸرأة ول - - -ذلك أقÎحت
ت -ق-د Ëخ-دم-ات Œم-ي-ل-ي-ة ›ان-ي-ة
للمصشابات بالسشرطان قصشد –سشÚ
ن-وع-ي-ة أ◊ي-اة أل-ي-وم-ي-ة ل-لمريضشات
وهي أŸبادرة أألو ¤ألتي ششاركت
ف- -ي -ه -ا ،ح -يث –دثت م -ع مسش ّ-ي -رة
صشالون ألتجميل ياسشم Úششهبو،Ê
أل- -ت- -ي وأف- -قت ع- -ل -ى ت -ق -د Ëه -ذه
أÿدمات.
وأع- -ربت ف- -وضش- -ي- -ل ب -اي ف -اط -م -ة
ألزهرأء ،أم ألربعة أطفال ،مصشابة
بسش- -رط- -ان أل- -ث- -دي وأل- -ك- -ب- -د ،ع -ن
أسشتحسشانها وفرحتها ألكبÒة بهذه
أŸبادرة ألتي أششعرتها وكأانها ‘
رح- -ل- -ة سش- -ف -ر ،ق -ائ -ل -ة لـ»ألشش -عب»:
«أصشبت بالسشرطان ‘ سشن  42سشنة،
م- -دة ثÓ- -ث سش- -ن- -وأت وأن- -ا أخضش -ع
للعÓج ألكيميائي ،وبعد وفاة زوجي
أŸع ‹ Úتدهورت حالتي ألنفسشية
وأإلجتماعية».

إا ¤غاية  31ديسسم2021 È

“ديد صصÓحية شصهادات اعتماد اŸهندسص Úومكاتب الدراسصات
أعلنت وزأرة أألششغال ألعمومية ،أمسس ‘ ،بيان لها ،عن “ديد مدة صشÓحية ششهادأت أعتماد أŸهندسش Úومكاتب
ألدرأسشات ألتقنية لقطاع أألششغال ألعمومية وألبناء وألري إأ ¤غاية نهاية ألسشنة ألقادمة ،بعد موأفقة ألوزير أألول
على هذأ أإلجرأء .وأوضشحت ألوزأرة ،أن «ألوزير أألول وأفق ،بصشفة أسشتثنائية ‘ ،إأطار ألإجرأءأت ألتسشهيلية ألتي
أتخذتها أ◊كومة للتخفيف من أثار جائحة كورونا (كوفيد ،)19-على “ديد ،أ ¤غاية  31ديسشم ،2021 Èمدة
صشÓحية ششهادأت أعتماد أŸهندسش Úومكاتب ألدرأسشات ألتقنية لقطاع أألششغال ألعمومية وألبناء وألري ألتي
أنقضشت مدة صشÓحيتها».

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:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أأ’ثنين  19أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  02ربيع أأ’ول  1442هـ
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لكثافة برنامج رئيسس ا÷مهورية وا◊كومة

تأاجيل أجتماع ›لسش ألوزرأء

^ فنيدسس بن بلة

تركة العبث والفسساد عطلت تنفيذ قرارات

تغيÒأت وأسشعة ‘ أŸمارسشات عقب تعديل ألدسشتور
لول ،ع -ب -د ال -ع-زي-ز ج-راد،
ج -دد ال -وزي -ر ا أ
التأاكيد على نية «إاحداث تغي Òحقيقي»،
وأاب -رز ‘ اŸق -اب -ل م -عضس -ل -ة ال-بÒوق-راط-ي-ة،
التي تعيق تنفيذ القرارات اŸركزية على
الصس -ع -ي -د اÙل -ي ،م -ا ي -ع -ن -ي ب -الضس -رورة أان
التغي ÒاŸنشسود لبد وأان يبدأا وبقوة داخل
م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة ع -قب السس -ت-ف-ت-اء ع-ل-ى
مشسروع تعديل الدسستور.
حمزة ﬁصسول
عاد أŸسشؤوول أأ’ول على أ÷هاز ألتنفيذي ،ليششÒ
م -رة أخ -رى إأ« ¤ق -وى أل -ت -ع -ط -ي-ل» أŸت-غ-ل-غ-ل-ة ‘
م-ف-اصش-ل أل-ه-ي-اك-ل أل-ت-ن-ظ-ي-م-ية للمرأفق ألعمومية،
وسشعيها أ◊ثيث إأ ¤كبح عجلة ألتغي ،Òإأ ¤حد
ع-رق-ل-ة أل-ق-رأرأت ألصش-ادرة ع-ن ألسش-ل-ط-ات أل-ع-ل-يا
للبÓد.
ورغ-م ن-ت-ائ-ج-ه-ا أل-وخ-ي-م-ة ع-لى أ’قتصشاد ألوطني
وع- -ل -ى مصش -ال -ح أŸوأط -ن’ ،Úزألت أŸم -ارسش -ات
أإ’دأرية وأÿطÒة ،تفرضس منطقها على ألصشعيد
أÙليÃ ،ا يوهم ألناسس أن ’ ششيء تغ.Ò
وألÓفت ‘ إأششارأت رئيسس أ÷مهورية وألوزير
أأ’ول ،أن ألششرخ  ⁄يعد ب ÚأŸوأطن ومؤوسشسشات
ألدولة ،وإأ‰ا ب Úأإ’دأرت ÚأŸركزية وأÙلية.
ويفهم من تصشريحات ألوزير أأ’ول ،خÓل زيارته،
ألسشبت ،إأ ¤و’ية أ÷لفة ،أن تنفيذ ألسشياسشات
ألعمومية أŸسشطرة ‘ برنامج رئيسس أ÷مهورية
وﬂط -ط ع -م -ل أ◊ك -وم -ةŒ ⁄ ،د ط-ري-ق-ه-ا إأ¤
أŸوأطن ألبسشيط بسشبب ألبÒوقرأطية ،ما يعني
ضشياع كث Òمن ألوقت وأ÷هد ،وفوق ذلك وضشع
ألسشلطات ألعمومية ‘ حرج كب Òأمام أŸوأطنÚ

بسشبب عدم تطابق ألقول مع ألفعل.
وقال جرأد« :إأن كثÒأ من ألقرأرأت ألتي تتخذ
على أŸسشتوى ألوطني لصشالح أŸوأطن ’ ،تطبق
ﬁل -ي -ا بسش -بب أل -بÒوق -رأط -ي-ة» ،م-ع-تÈأ ذلك م-ن
ﬂل -ف-ات « 20سش -ن -ة م -ن أل -ع -بث وأل-فسش-اد وع-دم
أحÎأم كرأمة أŸوأطن».
‘ أل- -وقت ذأت -ه ،أك -د أل -وزي -ر أأ’ول« ،وج -ود ن -ي -ة
صشادقة وحقيقية للدولة بقيادة رئيسس أ÷مهورية
‘ ألتغي ،»Òلكن ألسشؤوأل ألذي يطرح أليوم ،هو
كيف تÎجم ألنية إأ ¤ألوأقع ألذي يجعل أŸوأطن
متيقنا من ألتغي Òألفعلي؟.
وÁك - -ن أŸق - -ارن - -ة ب Úم - -ا أت - -خ - -ذ م- -ن ت- -دأبÒ
وإأج -رأءأت ذأت ألصش -ب -غ -ة أل -ت-ن-ف-ي-ذي-ة أل-ف-وري-ة ‘
أجتماعات ›لسس ألوزرأء ومدى تنفيذها على
أأ’رضس ،ليتجلى أÿلل ألقائم دأخل ألبناء ألهرمي
للسشلطة من أأ’على إأ ¤ألقاعدة ،حيث ينبغي أن
ي-ن-فذ .ج -رأد أك -د أن ب-دأي-ة أل-ت-غ-ي Òأ◊ق-ي-ق-ي،
سشتكون بعد ألفا— نوفم ÈأŸقبل ‘ ،حالة ما إأذأ

رئيسس ÷نة اŸالية واŸيزانية ،زغدار:

مششروع قانون أŸالية يحمل
إأصشÓحات قطاعية و–فيزأت أسشتثمارية
أك -د رئ -يسس ÷ن -ة أŸال -ي -ة وأŸي -زأن -ي-ة ب-اÛلسس
ألشش- -ع- -ب -ي أل -وط -ن -ي أل -دك -ت -ور أح -م -د زغ -دأر ،أن
أŸششروع ألتمهيدي لقانون أŸالية  ،2021يحمل
إأصش Ó-ح -ات ق -ط -اع -ي-ة ع-دي-دة و–ف-ي-زأت م-ه-م-ة
للمؤوسشسشات ألناششئة من أجل خلق ألÌوة ويحافظ
‘ نفسس ألوقت على ألقدرة ألششرأئية للموأطن.
أوضش -ح أل -دك -ت -ور زغ -دأر ،أل -ذي ح -ل ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى
برنامج «ضشيف ألصشباح» ،أمسس ،أن مششروع قانون
أŸالية جاء ‘ هذه أŸرة ‘ ظرف أسشتثنائي ،غÒ
أنه بقي دأعما للجانب أ’جتماعي ،فكل أأ’نششطة
توقفت خÓل سشنة كاملة بسشبب جائحة كورونا
وأل -دول -ة ت -ك -ف -لت ب -ب -عضس أل -ق -ط -اع -ات’ ،سش -ي-م-ا
أÿدماتية ،وهو ما ” ترجمته ‘ قانون أŸالية
ألتكميلي .كما أن قانون أŸالية لسشنة  2021يأاخذ
بعضس أأ’عباء ألتي وعد بها رئيسس أ÷مهورية ‘
هذأ أ÷انب.
رقمنة ألعمليات ألتجارية وألتحويÓت أŸالية
وششدد رئيسس ÷نة أŸالية وأŸيزأنية باÛلسس
ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،ع -ل -ى أه -م -ي-ة إأدخ-ال ألسش-وق
أŸوأزية ‘ ألسشوق ألرسشمية ،وهو ما يتم ألتحضشÒ
له من خÓل رقمنة كل ألعمليات ألتجارية وكذأ
أل -ت -ح -وي Ó-ت أŸال-ي-ة ح-ت-ى ت-ك-ون ه-ن-اك م-رأق-ب-ة

لصشيقة ◊ركية ألسشلع وأÿدمات وأأ’موأل ،مؤوكدأ
على ضشرورة إأصشÓح ألسشياسشة ألنقدية للبنوك من
أجل أن تتماششى مع ألتكنولوجيات.
 3600مليار دينار عجز بسشبب أ÷ائحة
وأضشاف ضشيف أأ’و ،¤أن مششروع قانون أŸالية
لسشنة  2021أŸرجعي يحافظ على سشعر  40دو’رأ،
بالرغم من أن أŸؤوششرأت أ’قتصشادية تتوقع عجزأ
بـ 3600مليار دينار بسشبب أ÷ائحة ،ورغم ذلك جاء
ب-ت-ح-ف-ي-زأت ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ألناششئة وأ◊اضشنات من
أجل خلق ألÌوة وإأعطاء فرصس للعمل« ،عندما
ن -خ -ل -ق ه -ذأ أ÷و سش -ت -ك -ون ه -ن-اك م-وأرد م-ال-ي-ة،
باإ’ضشافة أ ¤ألتحفيزأت ألتي تقدمها ألبورصشة
وكذأ إأصشÓح ألسشياسشة أŸالية للبنوك وإأدرأج ألدفع
أ’لكÎو Êللحد من ألسشيولة ألتي ’ تذهب ‘
أ’ط - -ار أل - -رسش - -م- -ي وب- -ذلك سش- -ي- -ك- -ون أل- -نشش- -اط
أ’قتصشادي أك Ìششفافية وأك Ìوضشوحا.
وع -ن ع -ودة أ◊رك -ي -ة ل -ل-نشش-اط أ’ق-تصش-ادي ،ق-ال
أل -دك -ت -ور زغ -دأر إأن-ه-ا م-رت-ب-ط-ة ب-ح-رك-ي-ة أل-ط-لب
ألعاŸي على أÙروقات وألتي تشش Òألتوقعات
ألدولية إأ ¤إأمكانية أنتعاششها مع نهاية ألسشدأسشي
ألثا Êمن ألعام أ÷اري.
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عصشر أإلعÓم

أافاد بيان لرئاسسة ا÷مهورية ،بأانه تقرر تأاجيل اجتماع ›لسس
ال -وزراء ،ال -ذي ك-ان م-ن اŸزم-ع ع-ق-ده أامسس ،ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-واصس-ل
اŸرئي ،نظرا للرزنامة اŸكثفة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية وكذا
ا◊ك-وم-ة .وج-اء ‘ ال-ب-ي-ان ،أان-ه «ت-ق-رر ت-أاج-ي-ل اج-تماع ›لسس
ال -وزراء ال -ذي ك-ان م-ن اŸزم-ع ان-ع-ق-اده أامسس ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-واصس-ل
اŸرئ -ي ،ن -ظ -را ل-ل-رزن-ام-ة اŸك-ث-ف-ة لÈن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة،
لضسافة إا ¤أاسسباب
السسيد عبد اÛيد تبون وكذا ا◊كومة ،با إ
تقنية».
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“ت ت -زك -ي -ة مشش -روع ت -ع -دي -ل أل-دسش-ت-ور م-ن ق-ب-ل
ألششعب أ÷زأئري« ،حيث سشينهي هذأ ألدسشتور
كافة أ’نحرأفات ألسشائدة ‘ وقت سشابق» ،يفيد
أŸتحدث.
وتضشع ألوثيقة ألدسشتورية أŸعروضشة لÓسشتفتاء
ح- -دودأ وق -ي -ودأ (أŸوأد “ )27-26-25ن -ع ت -غّ-ول
أإ’دأرة على أŸوأطن وعلى مؤوسشسشات ألدولة ،بل
وتضشعها بنصس ألعبارة ‘ «خدمة أŸوأطن» ،لكن
يبقى تكريسس هذأ أأ’سشاسس ألقانو Êألسشامي ‘
نصشوصس فعلية ضشابطة تضشع أŸمارسشات ألقدÁة
‘ سشلة أŸهمÓت.
و‡ا يسشتششف من كÓم ألوزير أأ’ول ،أن طريق
أل -ت -غ -ي ⁄ Òي -ع -ب -د بشش -ك -ل ك-ام-ل ،و’زألت ه-ن-اك
م -ط -ب -ات وع -رأق -ي -ل م -ق -اوم-ة ،ت-ت-ط-لب أل-ق-اع-دة
أل -دسش -ت -وري-ة ألÓ-زم-ة وأإ’رأدة ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ق-وي-ة
ونسشف قوى ألتعطيل من كل أŸرأكز وأŸفاصشل ‘
أŸرأفق ألعمومية.
وي -ف -ه -م أيضش -ا م -ن خ -رج-ة ج-رأد ،وأل-تصش-ري-ح-ات
ألسشابقة لرئيسس أ÷مهورية ،أن ما سشيأاتي ‘ إأطار
ألسشياسشات ألعمومية عقب أ’سشتفتاء على تعديل
ألدسشتور ،لن يكون مثلما قبله ،إأذ يتوقع حملة
ت - -غ- -يÒأت وأسش- -ع- -ة ع- -ل- -ى صش- -ع- -ي- -د أأ’شش- -خ- -اصس
وأŸؤوسشسشات.

’ حديث عن تغي Òسشياسشي وإأصشÓحات ششاملة دون مسشاهمة
أإ’ع Ó-م أ◊ل -ق -ة أŸفصش -ل -ي -ة ‘ م -ع -رك -ة مصشÒي-ة ت-خ-وضش-ه-ا
أ÷زأئر أ÷ديدة بتحّد ،أعتمادأ على طاقات بششرية وموأرد
ذأتية.
فرضس أإ’عÓم ألوطني نفسشه طرفا مهما ‘ مسشار –ول،
م -ت -ب -وئ -ا م -ك -ان -ة ‡ي -زة ‘ م -ق -ارب-ة Œدد وت-ق-و ،Ëم-رأف-ق-ا
ب -ا◊رف ،أل -ك -ل -م -ة وألصش -ورة أل -ع-م-ل ألسش-ي-اسش-ي ‘ أل-ت-ع-ري-ف
بخيارأت –ديث نظام أ◊كم و‡ارسشة دÁقرأطية وتطور
أجتماعي أقتصشادي وتوجيه رأي عام يتطلع لكل آأت جديد.
هي رؤوية ﬁل طلب حرأك يريد جزأئر بديلة تتخذ من
نوفم Èمرجعية ‘ تعزيز دولة مؤوسشسشات ألتي تسشتند إأ¤
توأزن سشلطات ورقابة برŸانية.
ظهر هذأ ‘ ألتصشدي ÷ائحة كورونا ،حيث كان أإ’عÓم
›ندأ إأ ¤جانب أ÷يشس أأ’بيضسﬁ ،سشسشا بجدوى أ’نخرأط
‘ نظام وقاية وتأاهب ضشد كوفيدﬁ ،19-ذرأ من أي تسشيب
وعدم ألتزأم بعزل منز‹ ،حجر صشحي وتباعد أجتماعي.
ظهر هذأ ‘ عمليات تضشامن حيث رأفق أإ’عÓم قوأفل
أŸسشاعدأت لعائÓت معزولة Ãناطق ظل تقبع –ت فقر
م -دق -ع ،م -ق -رب-ا مسش-اف-ات ب-ع-ي-دة ،م-كسش-رأ ح-وأج-ز ج-غ-رأف-ي-ا
ومسش -اه -م -ا ‘ زرع أ’ب -تسش -ام -ة ل -دى ألسش -اك -ن -ة ب -ه -ذه أل-رب-وع
أŸنسشية.
ظهر هذأ ‘ ألنقاششات أŸفتوحة وحملة أ’سشتفتاء بششأان
تعديل ألدسشتور ،حيث كان أإ’عÓم ألوطني فضشاء ‘ ألÎويج
’قÎأح -ات ح -ل -ول –دد ألسش -ب-ل أÓŸئ-م-ة ل-ل-ت-غ-ي Òوأآ’ل-ي-ات
ألقانونية أŸؤومنة أ’دأء فاعل لنظام سشياسشي ومنظومة حكم
يتم فيها ألتدأول على ألسشلطة ورفضس أ’نفرأد بالقرأر وأعتÓء
أŸسشؤوولية ‘ قمة ألهرم ألسشياسشي.
م -ن خÓ-ل ه-ذأ أل-دور أل-ب-ن-ائ-ي ،أل-ذي ت-ق-اسش-مت ف-ي-ه وسش-ائ-ل
أتصشال تقليدية وجديدة ألوظيفة ،كششف أإ’عÓم ألوطني ألذي
يسشتعد ’حتفالية يومه ألوطني هذه أأ’يام ،أنه سشلطة فعلية ‘
ألتأاث Òوألتغي Òوليسس ›رد وسشيلة لنقل أŸعلومة ألصشحيحة
من مصشدرها بعيدأ عن أخبار مغلوطة مفÈكة «فايك نيوز».
سش -م-ح أإ’عÓ-م أل-ذي ف-ت-ح أÛال ل-ن-ق-اشش-ات ن-خب سش-ي-اسش-ي-ة
و›تمع مد Êبأان يكون ششريكا فعليا ‘ معادلة بناء أŸششروع
ألوطني من خÓل وظائف أتصشال روجت للرأي وألرأي أآ’خر،
منطلق ‡ارسشة دÁقرأطية تتبارى فيها أفكار وتتنافسس على
خدمة ما هو أفيد وأك‚ Ìاعة للجزأئر أ÷ديدة.

اسستفتاء الفا— نوفمÈ

ششنڤريحة :على أفرأد أ÷يشش أن يكونوأ
‘ مسشتوى «أŸسشؤوولية ألدسشتورية»
دع -ا 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-ت-مÔأسشت ،أف-رأد أ÷يشس
ألوطني ألششعبي ،إأ ¤أن يكونوأ ‘ مسشتوى «أŸسشؤوولية
ألدسشتورية»Ã ،ناسشبة أ’سشتفتاء ألششعبي حول مششروع
تعديل ألدسشتور أŸقرر ‘ ألفا— نوفم ،Èبحسشب بيان
لوزأرة ألدفاع ألوطني.
وأوضشح أŸصشدر ،أنه ‘ زيارة عمل وتفتيشس إأ ¤ألناحية
ألعسشكرية ألسشادسشة بتمÔأسشت ،عقد ألفريق ششنڤريحة
لقاء توجيهيا مع إأطارأت ومسشتخدمي ألناحية وألقى
Ãق -ر ق -ي -ادة أل-ن-اح-ي-ة ،ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ت-اب-ع-ه-ا ج-م-ي-ع
مسشتخدمي ألناحية ع Èتقنية ألتحاضشر عن بعد ،أكد
فيها أن «أ’سشتفتاء ألششعبي أŸقبل على مششروع تعديل
ألدسشتور ،يسشتحق منا ‘ أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،بأان
نكون ،كما كنا دأئما ‘ ،مسشتوى أŸسشؤوولية ألدسشتورية
أŸوضشوعة على عاتقنا».
وأضش -اف شش -ن -ڤ -ري -ح -ة ،أن ذلك ي-ك-ون م-ن خÓ-ل« ،أو’،
‡ارسش -ة ح -ق -ن -ا أ’ن -ت -خ -اب -ي ،وف-ق-ا ل-ل-ق-وأن Úألسش-اري-ة
أŸف -ع -ول .ث -م ث -ان -ي-ا ،ضش-م-ان أل-ظ-روف أآ’م-ن-ة لشش-ع-ب-ن-ا
و“ك -ي -ن -ه م-ن أدأء وأج-ب-ه أ’ن-ت-خ-اب-ي ‘ ،ك-ن-ف أل-ه-دوء
وأأ’مان وألسشلم ورأحة ألبال ،خاصشة وأن هذأ أŸوعد
أ’ن-ت-خ-اب-ي أل-ه-ام ،سش-ي-ن-ظ-م ت-زأم-ن-ا م-ع أح-ت-ف-اء بÓدنا،
بالذكرى ألسشادسشة وألسشت’ Úند’ع ثورة أول نوفمÈ
أŸظفرة‡ ،ا سشيمنح لهذأ أ’سشتفتاء رمزية عالية ،لدى
كافة فئات ألششعب أ÷زأئري ،أŸتعلق بتاريخ أسشÓفه
ألصش-ن-ادي-د ‘ ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،وب-ق-ي-م ن-وفمÈ
أأ’غر».
وع Èرئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،عن تفاؤوله
ب -اŸسش-ت-ق-ب-ل أل-وأع-د ل-ل-ج-زأئ-ر ،مسش-ت-ط-ردأ ب-ال-ق-ول’« :
يسشعني إأ’ أن أقول بكل فخر وأعتزأز وتفاؤول باŸسشتقبل
ألوأعد ،بأان أ÷زأئر تششق طريقها ،بخطى ثابتة ووأثقة،
نحو وجهتها ألصشحيحة وألسشليمة ،وذلك بفضشل تÓحم
ووعي ألششعب أ÷زأئري ،ألذي يعرف دوما ‘ أأ’وقات

أ◊اسش-م-ة ك-ي-ف ي-ف-وت أل-ف-رصش-ة ع-ل-ى أأ’ع-دأء ،ويصش-ون
وحدته ألÎأبية وألششعبية ،وهو وأجب مقدسس ،وأمانة
غ-ال-ي-ة ‘ أع-ن-اق-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ،وف-اء م-ن-ا أ’م-ان-ة شش-ه-دأئ-نا
أأ’برأر ،وخدمة للجزأئر ألتي سشتظل ششاﬂة إأ ¤أبد
ألدهر».
Óشش -ارة ،وق -ف أل -ف-ري-ق شش-ن-ڤ-ري-ح-ة ‘ ب-دأي-ة أل-زي-ارة
ل -إ
Ãدخ -ل م -ق -ر ق -ي -ادة أل -ن -اح -ي -ة ،رف -ق -ة ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة
ألعسشكرية ألسشادسشة أللوأء ﬁمد عجرود ،وبعد مرأسشم
أ’سشتقبال ،وقفة ترحم على روح أÛاهد أŸرحوم
«هيباوي ألوأ‘» ألذي يحمل مقر قيادة ألناحية أسشمه،
حيث وضشع إأكلي Óمن ألزهور أمام أŸعلم ألتذكاري
أıلد له وت Óفا–ة ألكتاب على روحه وعلى أروأح
ألششهدأء أأ’برأر.
وت -رأسس أج -ت -م -اع -ا ث -ان -ي -ا ،حضش -ره ك -ل م -ن أŸدي -ري-ن
أ÷هوي Úومسشؤوو‹ أŸصشالح أأ’منية وقادة ألقطاعات
ألعملياتية ،حيث قدم قائد ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة
خ Ó-ل -ه ع -رضش -ا شش -ام  Ó-ح -ول أل -وضش -ع أل -ع -ام ‘ إأق-ل-ي-م
أ’خ -تصش -اصس ،خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق م -ن -ه ب -ت-أام Úأ◊دود
ألوطنية.
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أŸادة  71فصسلت ‘ إألزأمية حمايتهم

أŸنسسق ألولئي للسسلطة أŸسستقلة:

’ Œاوزات ‘ حملة ا’سشتفتاء بباتنة

ضشمانات دسشتورية جديدة لألطفال واŸسشنÚ
لسسرة ومكوناتها ،سسوأء كانوأ أطفال أو أولياء مسسنّ ،Úحيث فصسّلت أŸادة  ‘ 71إألزأمية حماية ألدولة
ضسمن مشسروع تعديل ألدسستور أ◊ماية ل أ
لسس-رة وح-ق-وق أل-ط-ف-ل ،م-ع م-رأع-اة مصس-ل-ح-ت-ه أل-ع-ل-ي-ا وم-ع-اق-ب-ة ك-ل أشس-ك-ال أل-ع-ن-ف ضس-ده-م .وألتزمت ألدولة أيضسا بتوف Òأ◊ماية وأŸسساعدة
ل -أ
لخÒة.
للمسسن ،Úألفئة ألتي تضسررت كثÒأ ‘ ألسسنوأت أ أ
فتيحة كلوأز
أاع -ط -ى مشس -روع ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور اأ’ول-وي-ة ◊م-اي-ة
اأ’سسرة ،الطفل واŸسسن Úعلى اعتبار أانهم فئة هشسة
–تاج إا ¤رعاية واهتمام ،حيث تكفل مشسروع تعديل
الدسستور بضسمان حقوقها ،فقد نصست اŸادة ‘ 71
ال -ن -ق -ط -ة اأ’و ،¤ع -ل -ى أان اأ’سس -رة –ظ -ى ب -ح-م-اي-ة
ال -دول-ة ،م-ا ي-ع-ن-ي وضس-ع خ-ط-ة اسسÎات-ي-ج-ي-ة ◊م-اي-ة
م-ك-ون-ات-ه-ا ،خ-اصس-ة وأان-ه-ا ال-ن-واة اأ’و ¤ل-ب-ناء ›تمع
سسوي .ولعل ما يعيشسه اÛتمع ا÷زائري من حركية
م-تسس-ارع-ة ضس-ربت ب-ق-ي-م-ه وت-ق-ال-ي-ده ه-زت اسس-ت-قرار
اأ’سسرة التي حادت بسسبب ذلك عن هدفها اأ’ول ‘
أان تكون لبنة بناء وتطور ا÷زائر ،من خÓل حرصسها
على التنشسئة السسليمة والصسحيحة أ’فرادها.
ل -ذلك ،ت -ك -ف -ل مشس-روع ال-دسس-ت-ور ب-ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة
واÙافظة على حقوقها ،حيث نصست نفسس اŸادة
ع -ل -ى أان ح -ق -وق ال -ط -ف-ل ﬁم-ي-ة م-ن ط-رف ال-دول-ة
واأ’سسرة ،مع مراعاة مصسلحته العليا– ،مي وتتكفل
الدولة باأ’طفال اŸتخلى عنهم أاو ›هو‹ النسسب،
و–ت ط -ائ -ل -ة اŸت -اب -ع -ات ا÷زائ -ي -ة ي -ل -زم اأ’ول-ي-اء
بضسمان تربية أابنائهم ،ويعاقب القانون كل أاشسكال
العنف ضسد اأ’طفال واسستغÓلهم والتخلي عنهم.
وبدا واضسحا إالتزام الدولة بحماية الطفولة من خÓل
اإ’سسراع بوضسع قوان– Úميها ،حيث أاعطى رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ل-تشسديد العقوبة على
ﬂتطفي اأ’طفال؛ الظاهرة التي أاودت بحياة الكثÒ
م -ن -ه -م .إا ¤ج -انب ال -ق -ان -ون اŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اي-ة م-ن
عصسابات اأ’حياء ومكافحتها ،خاصسة إاذا علمنا أان
م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ك-وي-ن-ات ي-رت-ك-ز ع-م-ل-ه-ا ع-ل-ى اسستغÓل
اأ’طفال القصسر أاو اŸراهق Úبتوريطهم ‘ أاعمال
إاجرامية.
وب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
مصسلحتها العليا ،أاقر مشسروع الدسستور بحق الطفل ‘
التعليم والتكوين ،حيث نصست اŸادة  65على ضسمان
حق الÎبية والتعليم ،مع سسهر الدولة اŸسستمر على

أكد أŸنسسق ألولئي لولية باتنة للسسلطة ألوطنية أŸسستقلة عمار
ل‚اح
لم- -ك- -ان -ات أŸادي -ة وأل -بشس -ري -ة إ
ك- -رأرشس- -ة ،تسس- -خ Òك- -ل أ إ
ألسس -ت -ف -ت -اء أل -وط-ن-ي ع-ل-ى أل-ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-وري أ÷دي-د أŸزم-ع
إأجرأؤوه ‘ ألفا— نوفم Èألقادم ،مشسÒأ إأ ¤أ◊رصص على أŸتابعة
أŸي- -دأن- -ي- -ة ل- -ك- -ل أج- -وأء ع- -م- -ل -ي -ة أ◊م -ل -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة وك -ذأ
ألسستعدأدأت أللوجسستيكية لهذأ ألسستحقاق ألوطني.
باتنة :حمزة Ÿوشسي

–سس Úج-ودت-ه-م-ا ،م-ؤوك-دا ‘ ال-ن-ق-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
›ان -ي -ة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-م-وم-ي ،م-ع إاج-ب-اري-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’بتدائي واŸتوسسط.
ك -م-ا تسس-ه-ر ال-دول-ة ع-ل-ى ضس-م-ان ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن
اŸهني ،ما يسساهم ‘ وضسع حد لظاهرة انحراف
اأ’طفال الراسسب Úمن اŸدرسسة.
وع -رفت نسس -ب -ة ال -رسس-وب اŸدرسس-ي ارت-ف-اع-ا ك-بÒا،
خاصسة ‘ السسنوات اأ’خÒة ،ما خلق خطرا حقيقيا
على اŸراهق Úالذين غالبا ما يجدون أانفسسهم بÚ
فكي شسارع ’ يرحم من هم ‘ سسنهم .وفصسلت اŸادة
 ‘ 66مسس -أال -ة اسس -ت -غ Ó-ل اأ’ط-ف-ال ‘ سس-وق الشس-غ-ل
اŸوازي ،الذي تعمل به يد عاملة رخيصسة ’ تتحصسل
على حقوقها ،حيث نصست على أان القانون يعاقب
على تشسغيل اأ’طفال وكل أاشسكال العنف ضسد اأ’طفال
واسستغÓلهم والتخلي عنهم ،فغالبا ما تكون ا◊الة
ا’جتماعية التي يعيشسونها سسببا ‘ خروجهم إا¤
العمل .إا ¤جانب اأ’طفال ،كانت فئة اŸسسنﬁ Úور
اهتمام مشسروع تعديل الدسستور ،حيث نصست اŸادة

رئيسص ›موعة ألتحدي ،نهمار لـ «ألشسعب»:

 71ع -ل-ى أان-ه –ت ط-ائ-ل-ة اŸت-اب-ع-ة ا÷زائ-ي-ةُ ،ي-ل-زم
اأ’ب- -ن- -اء ال- -ق- -ي- -ام ب- -واجب اإ’حسس- -ان إا ¤أاول- -ي -ائ -ه -م
Óباء اŸسسن ،Úحيث
ومسساعدتهم ،ما يكفل الرعاية ل آ
أاصسبحوا يشسكلون عبئا حقيقيا على بعضس اأ’بناء‘ ،
تناقضس صسارخ وابتعاٍد ٍﬂز عن تعاليم الدين الذي
أاوصسى بالوالدين إاحسسانا ،فكانت دور اŸسسن‘ Ú
ﬂتلف و’يات الوطن وصسمة عار ‘ جب› Úتمع
كان الوالدان فيه ع Èأاجيال كاملة ‘ مرتبة مقدسسة.
فيما أاكدت اŸادة  71من مشسروع تعديل الدسستور،
سس- -ع- -ي ال- -دول- -ة إا ¤ضس- -م- -ان اŸسس- -اع -دة وا◊م -اي -ة
ل -ل-مسس-ن ،Úم-ا ي-ب-ع-ده-م ع-ن ال-وق-وع ضس-ح-اي-ا ظ-اه-رة
العنف ضسد اأ’صسول ،حيث أاصسبح اأ’ولياء يتعرضسون
إا ¤معاملة سسيئة من الفروع.
ي -ذك -ر أان آاخ -ر اإ’حصس -ائ-ي-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ال-دي-وان
Óحصس -ائ -ي -ات سس-ج-لت ح-وا‹  11مليون
ال -وط -ن -ي ل  -إ
شسخصس مسسن سسنة  ،2019تفوق أاعمارهم  60سسنة ،ما
Áثل ربع سسكان ا÷زائر الذي بلغ أاك Ìمن  40مليون
نسسمة.

الدسشتور سشيدفع إا ¤تفعيل دور اÛتمع ‘ بناء الدولة
رحب رئ- - - - - -يسص شس- - - - - -ر‘ Ûم - - - - -وع - - - - -ة
أل - -ت - -ح- -دي ع- -ب- -د أل- -رح- -م- -ان ن- -ه- -م- -ار،
بالتعديلت ألوأردة ‘ مسسودة ألدسستور
ألتي كرسست ‘ مضسمونها ألدÁقرأطية
ألتشساركية ودور أÛتمع أŸد ‘ Êصسنع
أل- -ق- -رأرÃ ،ا ي- -خ -دم مصس -ل -ح -ة أل -وط -ن،
معتÈأ إأياها خطوة مهمة ‘ بناء جزأئر
قوية توأفقية تسستوعب جميع أطياف
أÛتمع.
آأسسيا مني
تصسوير :عباسص تليوة
أاكد نهمار ‘ تصسريح لـ»الشسعب» ،أان وثيقة
التعديل الدسستوري التي سستعرضس لÓسستفتاء
الشسعبي ‘ الفا— من نوفم Èالقادم ،سستمكن
من تفعيل دور اÛتمع ‘ بناء دولة جزائرية
قوية قادرة على ›ابهة –ديات اŸعاصسرة
من خÓل ضسمان تسسهيÓت إادارية ‘ إانشساء
ا÷معيات ومرافقتها .يتضسح ذلك من خÓل
اللقاءات التي ” بر›تها من طرف مسستشسار
رئيسس ا÷مهورية اŸكلف با÷معيات.
≤<وأاكد نهمار عبد الرحمان ،أان اقÎاح
إانشس -اء م-رصس-د وط-ن-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ،Êه-و
تكريسس لدور ا÷معيات ‘ بناء اÛتمع وفق
رؤوية مسستقبلية ÷زائر جديدة .وأابدى ‘ هذا
الصس - -دد ،اسس - -ت - -ع - -داد ›م - -وع- -ة ال- -ت- -ح- -دي
لÓحتكاك مع ا÷معيات الوطنية للمسساهمة
‘ ال- -ت- -غ- -ي Òاإ’ي- -ج- -اب- -ي ال- -ذي يصس -ب -و إال -ي -ه
ا÷زائريون.
واسستطرد اŸتحدث مؤوكدا ،أانه و‘ ظل الثقة
ال -ت -ي ” م -ن -ح -ه -ا مشس -روع ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور
ا÷ديد للجمعيات اŸدنية ،يبقى عليها إابراز
دوره -ا ‘ اŸي -دان ،ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى ت -أاه -ي-ل
ال -ع -نصس -ر ال -بشس -ري ل -ن-ج-اح-ه-ا ،ح-يث ل-ط-اŸا
ط- - -ال- - -بت ه- - -ذه اأ’خÒة بضس - -رورة Œسس - -ي - -د
ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة وإاشس-راك-ه-ا وسس-م-اع
اقÎاح-ات-ه-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر ’ح-ت-ك-اك-ه-ا ال-يومي مع
اŸواطن ومعرفة كافة انشسغا’ته.
ولدى تطرقه ا ¤نشساط ›موعة التحدي،
ق-ال ن-ه-م-ار« :إان-ه-ا ›م-وع-ة ت-ط-وع-ية تسسلط
الضسوء على الشسق الثقا‘ اŸهاراتي Ãرافقة
نواد جامعية وجمعيات ﬁلية ووطنية ،تعمل
ع- -ل- -ى رف- -ع ال- -وع- -ي ب- -اŸواط -ن -ة واŸه -ارات
اÛتمعية»– ،ت شسعار« :التطوع ،التعاون،
اإ’ب- -داع واإ’‚از ،ق- -وة اŸواط- -ن- -ة م- -ه- -ارة»،
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تنشسط وسسط طلبة جامعي Úوتعمل بشسراكة
مع نواد جامعيةÃ ،رافقة أاسساتذة ﬂتصسÚ
‘ اÛال الثقا‘.
وتأاسسسست ›موعة التحدي ‘  2جانفي
 ،2019وقامت بـ 19نشساطا –سسيسسيا ثقافيا
وتربويا ،لها أاربعة مشساريع سسنوية ،مشسروع
معا لنصسنع تفوق أابنائنا – مشسروع تلميذي
مشس- - -روع- - -ي – مشس- - -روع ا◊دث ا÷ام- - -ع- - -ي
ومشسروع «تولق» التحدي.
ولعل آاخر نشساط ” بر›ته هو التحضسÒ
ال -ن-فسس-ي ’ج-ت-ي-از شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اأ’سس-اسس-ي
وشسهادة البكالوريا ،بالتنسسيق مع ا÷ماعات
اÙل -ي -ة ل -ب -ل-دي-ة م-ف-ت-اح وا÷م-ع-ي-ة اÒÿي-ة
ل- -ل- -ع- -م- -ل وال- -تضس- -ام- -ن ،و” ب- -ر›ة ج -م -ي -ع
النشساطات على مسستوى أاربع و’يات شسملت
ك Ó-م-ن ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ال-ب-ل-ي-دة ،البويرة
وب- -وم- -رداسس وب- -ع- -د ظ- -ه- -ور ن- -ت -ائ -ج شس -ه -ادة
ال -ب -ك -ال -وري -ا ” ،ت -ن -ظ-ي-م نشس-اط ث-ق-ا‘ –ت
«شس -ع -ار ت -خصسصس -ي سس -ر “ي -زي» وذلك ع -ل -ى
مسستوى ثانوية ﬁمد بوعبد الله بالكاليتوسس.
ويرتقب مع الدخول ا÷امعي تنظيم نشساط
ثقا‘ ‘ طبعته الثانية بجامعة بومرداسس،
بالتنسسيق مع ا–اد الطلبة ا÷زائري – Úفرع
ب- -وم- -رداسس ،ي- -رم- -ي إا ¤م- -راف- -ق- -ة ال -ط -الب
ا÷ام -ع -ي ا÷دي -د ‘ ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ع -ام -ل م-ع
اأ’سساتذة وإاعطائهم بعضس اŸهارات الدراسسية
وا◊ياتية ‘ الوقت نفسسه ،كما سسيتم العمل
م- -ع ال- -ط- -ل- -ب -ة اأ’ف -ارق -ة و–سس -يسس ال -ط -الب
ا÷امعي بأاهمية الÎكيز على اللغة ا’‚ليزية
وال-ق-راءة .وسس-ي-ك-ون ه-ن-اك خ-مسس-ة نشساطات،
ورشسة –فيزية بالغت Úالعربية واإ’‚ليزية،
ت-ع-ري-ف ب-ال-ن-ادي وŒرب-ت-ه اŸي-دان-ية وŒربة

ال- -ط- -الب ا÷ام- -ع- -ي ،ال- -ت -ع -ري -ف ب -اŸوه -ب -ة
ا÷ام-ع-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-رك-ز ال-نشس-اط ال-راب-ع ع-ل-ى
أاهمية اŸكتبة ا÷وارية.
وتركز جمعية التحدي على الشسق الثقا‘،
باعتباره مهّمشسا ومغيبا ‘ ›ال التطوع ‘
ا÷زائ -ر .وع -ل -ي -ه –اول ›م -وع-ة ال-ت-ح-دي
تسسليط الضسوء على الشسق اŸهاراتي الدراسسي،
’ن التطوع – بحسسب نهمار – ‘ العا ⁄له دور
بارز وهناك مشساريع عاŸية تتم على التطوع،
سس - -واء ‘ ا÷انب ا’ق - -تصس- -ادي ،السس- -ي- -اسس- -ي
وال -ري -اضس-ي ال-ذي –اول اÛم-وع-ة الÎك-ي-ز
عليه ،باعتباره Áسس شسريحة الشسباب.
ويطمح رئيسس ›موعة التحدي ،حتى يكون
ال -ت -ط -وع م -ن -ظ-م-ا وم-ه-ي-ك Ó-وي-ك-ون أاعضس-اؤوه
مدرب Úعلى ا◊سس التطوعي ،وهو ما يتم
مÓحظته مؤوخرا ‘ ›ال اÛتمع اŸد،Ê
ح -يث ظ -ه -رت ع -دة ج-م-ع-ي-ات خ-اصس-ة خÓ-ل
ج- -ائ -ح -ة ك -ورون -ا ،م -ط -ال -ب -ا ‘ ه -ذا اإ’ط -ار
السسلطات العليا مرافقتها ،خاصسة ‘ ›ال
تدريبهم على التطوع مع الشسركات واŸواطن
وكذا هيكلتهم ،على غرار اÛتمع اŸدÊ
ح- -ت- -ى ت- -ك- -ون ع- -نصس- -را ف- -ع -ا’ ‘ اÛت -م -ع
ا÷زائري و’ يكون عملها مناسسباتيا.
و‘ هذا اإ’طار ،دعا اŸتحدث السسلطات
العليا إا ¤أاهمية دعم ا÷معيات ومرافقتها
م-ع الشس-رك-ات ال-وط-ن-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة ل-ت-أاهيل
العنصسر البشسري القائم على التطوع وإاعادة
صس- -ي- -اغ -ة ال -رؤوي -ة ورسس -ال -ة ا÷م -ع -ي -ات وف -ق
ﬂطط ورؤوية السسلطات ،إان على اŸسستوى
اÙل- -ي أاو ال -وط -ن -ي وح -ت -ى ال -دو‹ وإاع -ادة
اÛم-وع-ات ال-ت-ط-وع-ي-ة وم-راف-قة نشساطاتها
على اŸسستوى اÙلي.

اسستحسسن كرارشسة ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،اأ’جواء العامة التي Œري فيها
ا◊ملة ا’نتخابية بو’ية باتنة ،مثّمنا احÎام منشسطي حملة ا’سستفتاء
القواعد اŸعمول بها ،مشسددا على حرصس الهيئة على اŸتابعة الصسارمة
لكل ما من شسأان اŸسساسس Ãصسداقية ا◊ملة ،مشسÒا إا ¤عدم تسسجيل أاي
Œاوزات بكل بلديات الو’ية .61
وأالح اŸنسسق الو’ئي لو’ية باتنة ،للسسلطة الوطنية اŸسستقلة ،على أان
ا◊ركية ا÷ديدة التي تشسدها البÓد سسمحت بتجسسيد ا÷زائر ا÷ديدة،
من خÓل السسماح Ãختلف اأ’فكار واآ’راء التي تبني ا÷زائر ‘ ،إاطار
ا’حÎام اŸتبادل ب Úمنشسطي ا◊مÓت ا’نتخابية واŸواطن ،Úحيث
وضسعت السسلطة الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات بروتوكو’ صسحيا لتنظيم
سس Òعملية ا◊ملة وكذا ا’سستفتاء على مشسروع تعديل الدسستور ،يأاخذ بعÚ
ا’عتبار كل اŸراحل التي سسيتم من خÓلها تنظيم هذا ا◊دث الهام.
ويتضسمن الÈوتوكول أايضسا ،تعليمات صسحية صسارمة ووضسع اأ’قنعة الواقية
واحÎام مسس -اف -ة ال -ت -ب -اع -د ا’ج -ت -م-اع-ي وت-ف-ادي ال-تÓ-مسس ا÷سس-دي بÚ
اأ’فراد ،كما ’ يسسمح بالتواجد داخل اŸكتب ،حفاظا على صسحة الناخبÚ
واŸؤوطرين لضسمان إا‚اح ا’سستحقاق.
ودعا كرارشسة باŸناسسبة ،كل اŸندوب Úالبلدي Úإا ¤لعب دور اŸراقبÚ
واŸتابعŸ Úدى تطبيق بنود هذا الÈوتوكول ‘ مراكز ومكاتب ا’قÎاع،
والذي سستسسهر ا÷ماعات اÙلية على توف Òكل الوسسائل الÓزمة لتطبيقه،
ناهيك عن دورهم ا’عتيادي ‘ مراقبة العملية ا’نتخابية ،بدءاً من تعيÚ
اŸؤوط -ري -ن ووصس-و’ إا ¤ع-م-ل-ي-ات ال-ف-رز و–ري-ر اÙاضس-ر وت-ب-ل-ي-غ-ه-ا إا¤
اÛلسس الدسستوري وإا ¤غاية اإ’عÓن عن النتائج النهائية لÓسستفتاء.
وجدد تأاكيد تسسخﬂ Òتلف اŸصسالح اŸعنية لكل اإ’مكانات اÿاصسة
بضسمان عمل السسلطة الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات بباتنة لدورها كما
ينبغي ،وذلك لتمك Úاأ’عضساء من أاداء مهامهم من دون معيقات ميدانية.
وتقدر الهيئة الناخبة بو’ية باتنة ،بحسسب كرارشسة ،بـ ،67897موزع Úعلى
 1933مكتب ع 450 Èمركز ،يؤوطرهم  ،15781يرتقب ان يؤودي اŸواطن
واجبه ا’نتخابي ‘ أاريحية تامة ‘ اطار حماية صسوته من طرف اللجنة
اŸسستقلة.

لهقار:
أم Úألعقال با أ

‘‘نعم‘‘ Ÿششروع الدسشتور لضشمان ا◊قوق والتنمية
صسرح أام Úالعقال باأ’هقار ،أاحمد إايداب،Ò
أامسس ،بتمÔاسست ،أان التصسويت بـ’’نعم’’ على
مشس -روع ت -ع -دي -ل ال-دسس-ت-ور «ضس-م-ان ل-ل-ح-ق-وق
والتنمية أايضسا».
أاوضس-ح إاي-داب Òل-دى ت-نشس-ي-ط-ه Œم-ع-ا شس-ع-ب-يا
حضس- -ره أاع- -ي- -ان ورؤوسس- -اء ق- -ب -ائ -ل اŸن -ط -ق -ة
ومواطنون ‘ ،إاطار ا◊ملة ا’سستفتاء بدار
الثقافة بعاصسمة الو’ية« ،أان التصسويت بنعم
ع- -ل- -ى مشس -روع ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور اŸط -روح
ل Ó-سس -ت -ف -ت -اء الشس-ع-ب-ي ‘ ال-ف-ا— م-ن ن-وف-مÈ
ال -ق -ادم ضس -م-ان ◊ق-وق اŸواط-ن Úوال-ت-ن-م-ي-ة
أايضسا التي يتطلع إاليها سسكان اŸنطقة».
وي- -رى أام Úال- -ع- -ق- -ال ب- -اأ’ه -ق -ار ،أان سس -ك -ان
اŸنطقة يتطلعون من خÓل مشسروع تعديل
الدسستور إا– ¤قيق «التغي »ÒاŸنشسودÃ ،ا
يسسمح – كما قال– بتلبية «تطلعاتهم و–قيق
اŸزيد من اŸكتسسبات التنموية».
وأاشسار ‘ ذات السسياق ،أان الدولة تو‹ أاهمية
ك -بÒة ل -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة م -ن ا÷ن -وب ال-ك-ب،Ò
وسسكانها سسيظلون – كما أاضساف «أاوفياء دوما
للمواعيد الوطنية ا◊اسسمة».
واعت Èأان الشسعب هو أاسساسس بناء «ا÷زائر
ا÷دي-دة» ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه-ا ا÷م-ي-ع خاصسة
الشسباب ،داعيا باŸناسسبة إا ¤ضسرورة ’’إاعطاء

الفرصسة إ’طارات اŸنطقة من الشسباب لتقلد
مناصسب عليا ‘ الدولة».
ودعا السسيد أاحمد إايداب Òا◊ضسور إا ¤العمل
م -ن أاج -ل إاق -ن -اع ذوي -ه-م ل-ل-ذه-اب وال-تصس-ويت
«ب -ق-وة» ي-وم ا’سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشس-روع ت-ع-دي-ل
ال -دسس -ت -ور ال -ذي ي-ك-رسس –م-ث-ل-م-ا ق-ال– ع-دة
حقوق ،الفردية منها وا÷ماعية.
من جهتهم ثّمن ا◊اضسرون ‘ هذا التجمع
الشسعبي ،ما تضسمنه مشسروع تعديل الدسستور
م -ن م -ق -ارب -ة ج -دي -دة لÎق -ي -ة دور اÛت -م-ع
اŸد ،Êوفسسح اÛال أامامه للمشساركة ‘
صسنع القرار ‘ ﬂتلف اŸسستويات.

ﬂتصص ‘ ألقانون ألدو‹
لنسسانﬁ ،مد ﬁمدي:
◊قوق أ إ

اŸواطنة تقتضشي عدم التخلي عن ا◊ق ‘ التصشويت
نظم اŸكتب الو’ئي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإ’نسسان بو’ية ا÷لفة ،أامسس ،ندوة
–سسيسسية أ’جل دعوة اŸواطن Úوحثهم على اŸشساركة وبقوة ‘ ا’سستفتاء حول مشسروع تعديل
الدسستور ،اŸقرر ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل.
‘ تدخل للدكتور ﬁمد ﬁمديﬂ ،تصس ‘ القانون الدو‹ ◊قوق ا’إنسسان وعضسو ومسستشسار
ا÷معية الوطنية للدفاع عن حقوق اإ’نسسان ،قدم البعد والنظرة الشساملة Ÿشسروع تعديل
الدسستور وعÓقته باŸواطنة ،داعيا لعدم التخلي عن ا◊ق ‘ التصسويت بغضس النظر إان كان
بـ»نعم» أاو بـ «’».
وعرج ذات الباحث ‘ القانون الدو‹ ◊قوق اإ’نسسان ،على الوضسع الدو‹ وتأاثÒاته على
ا’سستفتاء القادم ،كما تكلم عن نظرة مشسروع تعديل الدسستور ‘ كيفية التعامل مع العا⁄
اÿارجي وكيفية ضسمان سسيادة الدولة ا÷زائرية.
من جانبه أاكد مسسؤوول اŸكتب الو’ئي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإ’نسسان بو’ية
ا÷لفة ،عبد الغني بن سسديرة ،أان «هذه التظاهرة تدخل ‘ إاطار النشساطات التحسسيسسية أ’جل
توعية اŸواطن Úبضسرورة اŸشساركة ‘ ا’سستفتاء حول مشسروع تعديل الدسستور وبقوة».
واعت Èذات اŸتحدث ،أان هذه اÙطة –تاج إا ¤هبة ،كونها «وقفة تاريخية وهامة جدا
للوطن» ،وعلى الشسعب أايضسا ،أاضساف مسسÎسس ،Óأان «يدرك ويعي أاهمية هذه اŸرحلة».
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اليوم الثا Êعشسر من حملة السستفتاء:

لم Úالعام Ÿنظمة ابناء
ا أ
اÛاهدين خالفة مبارك:

تأاكيد على أŸآا’ت
أإ’يجابية للتصصؤيت
بـ«نعم»

مشصروع ألدسصتؤر ﬁطة
للتغي Òوتصصحيح أأ’خطاء

لم Úال - -ع - -ام Ÿن - -ظ - -م - -ة أاب - -ن - -اء
ق- - -ال ا أ
اÛاه-دي-ن ،خ-ال-ف-ة م-ب-ارك ‘ ،ح-ديث
لـ»الشس - - -عب» ،إان م - - -وق - - -ف اŸن - - -ظ- - -م- - -ة
ا÷م - -اهÒي - -ة م- -ن ال- -دسس- -ت- -ور اŸع- -دل
واضسح ،وتعمل وفق مبادئها النوفمÈية
ع-ل-ى ال-ت-ع-ب-ئ-ة الشس-ع-ب-ي-ة من أاجل شسرح
مضسمون أاسسمى وثيقة سسياسسية ‘ إاطار
ا◊ملة السستفتائية.
معسسكر/ام ا.Òÿسس

واصس-ل م-نشس-ط-و ا◊م-ل-ة اÿاصس-ة ب-اسس-ت-ف-ت-اء ت-ع-دي-ل ال-دسس-تور،
أامسس ،خ -رج -ات -ه -م عﬂ Èت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط-ن وال-ت-ي أاك-دوا
لي-ج-اب-ي-ة ل-ل-تصس-ويت ب-ن-ع-م،
خ Ó-ل -ه -ا م -رة أاخ -رى ع-ل-ى اŸآالت ا إ
خاصسة ما تعلق منها بتجسسيد الدÁقراطية ا◊قة وإارسساء أاسسسس
دولة القانون.
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني ،من البيضس:
ا أ

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،نزيه برمضسان:

آأليات للشصرأكة ب ÚأÛتمع
أŸد Êومؤؤسصسصات ألدولة

ألدسصتؤر أ÷ديد Œسصيد فعلي لإÓرأدة ألشصعبية

أاك -د اأ’م Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني أابو الفضضل بعجي ،أامسش ،بالبيضش،
أان مشضروع التعديل الدسضتوري اŸطروح
ل Ó-سض -ت -ف -ت -اء الشض -ع -ب-ي ‘ ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
ال- -ق- -ادم يصض -ب -و إا ¤ال -ت -جسض -ي -د ال -ف -ع -ل -ي
للممارسضة الدÁقراطية واإ’دارة الشضعبية.
أاب- -رز ب -ع -ج -ي ‘ Œم -ع شض -ع -ب -ي ب -ق -اع -ة
اÙاضضرات أاحمد حري بالبيضش ‘ إاطار
ا◊م -ل -ة ا’سض -ت -ف-ت-ائ-ي-ة أان «م-وق-ف ح-زب
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي م-ن ال-ت-ع-دي-ل
ال - -دسض - -ت - -وري واضض - -ح وه- -و ال- -دع- -وة إا¤
التصضويت بنعم» ،معتÈا أان مشضروع تعديل
ال- -دسض- -ت- -ور «يصض- -ب- -و إاŒ ¤سض- -ي -د ف -ع -ل -ي
للممارسضة الدÁقراطية وبالتا‹ Œسضيد
Óرادة الشضعبية».
فعلي ل إ
ولدى تطرقه أ’حد ﬁاور وثيقة الدسضتور
اŸعروضش لÓسضتفتاء ثمن السضيد بعجي
ال-ف-ق-رة اÿاصض-ة ب-ت-ح-دي-د ع-هدات رئيسش
ا÷مهورية بعهدت Úفقط وجعلها مبدأا
غ Òقابل للتغي.Ò

لرشساد
جمعية ا إ
لصسÓح:
وا إ

من أأجل جعل أŸصصلحة
ألعليا للؤطن فؤق كل أعتبار
دعت جمعية ا’رشضاد واإ’صضÓح ،أامسش،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة ،أاب -ن -اء ا÷زائ -ر
اıلصض ÚإاŸ ¤شض- - - -ارك- - - -ة ب - - -ق - - -وة ‘
ا’سضتفتاء على وثيقة الدسضتور يوم الفا—
من نوفم Èمؤوكدة على خيار اŸواطن
ا◊ر والسض- - -ي- - -د حسضب م - -ا أاورده ب - -ي - -ان
للجمعية.
كما وجهت ا÷معية عقب اجتماع مكتبها
ال -وط -ن -ي ‘ دورت -ه ال -ع-ادي-ة ال-دع-وة إا¤
ج- -م -ي -ع اÒÿي -ن واıلصض Úم -ن أاب -ن -اء
ا÷زائر «إا ¤جعل اŸصضلحة العليا للوطن
فوق كل اعتبار ونبذ كل اÓÿفات على
أام -ل أان تÎاك -م ا÷ه-ود وت-تضض-اف-ر ل-ب-ل-وغ
آاف- -اق ت- -ع- -اون أارحب ل- -ت- -ط- -وي- -ر ال -ف -ع -ل
الدÁقراطي التشضاركي».
كما كان هذا ا’جتماع -يضضيف البيان-
م -ن -اسض -ب -ة ل -ط -رح م-ل-ف ال-وضض-ع ال-وط-ن-ي
ال-راه-ن خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا’سضتفتاء
الشضعبي على وثيقة الدسضتور ا÷ديد ‘
الفا— من نوفم Èالقادم.
وخ -لصش ال -ب -ي -ان ا ¤أان ع -م -ل -ي -ة ال -ب -ن -اء
وال -ت -ط -ور ت -ت -ط -لب ان -خ-راط ك-اف-ة ق-وى
الشض -عب ا÷زائ -ري م-ن م-ن-ط-ل-ق ا÷زائ-ر
ح-رره-ا ج-م-ي-ع الشض-رف-اء وي-ب-ن-ي-ه-ا ج-م-يع
أابنائها اÿلصش.

العدد
18384
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وأاضض - -اف ب - -ق- -ول- -ه إان «ه- -ذا ه- -و أاسض- -اسش
الدÁقراطية وهو التداول على ا◊كم»،
مشضÒا إا ¤أان التعديل الدسضتوري «يبÚ
إارادة حقيقية ‘ إانهاء ا◊كم الفردي ‘
ا÷زائر ».وأاشض- -ار اŸسض -ؤوول ا◊زب -ي أان
هذه الوثيقة الدسضتورية «تكرسش وبوضضوح
اأ’طر التي تعزز اŸمارسضة الدÁقراطية
وا◊ري - - -ات وال - - -ت - - -وازن وال - - -فصض - - -ل بÚ
السضلطات ،كما أانها تشضكل أارضضية لÎقية
ال -ع-م-ل السض-ي-اسض-ي وا÷م-ع-وي ».واعتÈ
بعجي أانه ‘ ظل التعديل الدسضتوري سضيتم
إاقرار العديد من القوان Úالهامة ‘ حياة
اŸواطن والتي «سضتنعكسش باإ’يجاب على
ﬂتلف اŸنظومات» ،على غرار اأ’حزاب
وا÷م -ع-ي-ات وا’عÓ-م وال-قضض-اء وغÒه-ا،
ك-م-ا قال .وث -م -ن اŸسض -ؤوول اأ’ول ◊زب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي دسضÎة السض-ل-طة
الوطنية اŸسضتقلة لÓنتخابات إا ¤جانب
هيئات مهمة أاخرى «اأ’مر الذي يوضضح
مهامها ويتيح لها القيام بها باسضتقÓلية».

أاك -د مسض -تشض -ار رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة اŸك -ل -ف
با◊ركة ا÷معوية وا÷الية الوطنية باÿارج،
نزيه برمضضان ،أامسش ،بالبيضش ،على ضضرورة
وضض -ع آال -ي -ات ق -ان -ون -ي -ة وت -ن-ظ-ي-م-ي-ة وه-ي-ك-ل-ة
للمجتمع اŸد Êحتى يؤودي اأ’دوار اŸنوطة
به.
وشض- -دد ب- -رمضض- -ان خÓ- -ل ل- -ق- -اء م -ع ا◊رك -ة
ا÷معوية اÙلية بقاعة اÙاضضرات أاحمد
ح -ري ع -ل -ى «ضض -رورة وضض -ع آال -ي -ات ق -ان-ون-ي-ة
وت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وإاداري-ة وه-ي-كلة اÛتمع اŸدÊ
ح - -ت - -ى يصض - -ل إا ¤أاداء اأ’دوار اŸن - -وط- -ة ب- -ه
Ãسضئولية وبوعي وبفهم صضحيح للشضراكة بينه
وب Úمؤوسضسضات الدولة».
وأاشضار إا ¤أان ا’هتمام باÛتمع اŸد Êمن
طرف رئيسش ا÷مهورية السضيد عبد اÛيد
تبون «يعت Èرؤوية مسضتقبلية أ’دوار اÛتمع
اŸد Êوليسش دور واحد».
وذك- -ر ب- -رمضض -ان ب -رؤوي -ة رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة
للمجتمع اŸد« Êكشضريك فعلي» ‘ العديد
من اأ’مور مع مؤوسضسضات الدولة و‘ مرافقة
هذه اأ’خÒة وكونه ا◊ليف اأ’ول ’سضتقامة
الدولة.
كما أاكد على «قناعة رئيسش ا÷مهورية ‘

إاشضراك اÛتمع اŸد Êويجب ترجمة هذه
القناعة إا ¤كل اŸؤوسضسضات اأ’خرى وترجمتها
إا ¤آاليات واسضÎاتيجية ورؤوية وجعل فع Óمن
اÛت- -م- -ع اŸد Êشض- -ري- -ك- -ا م- -ع م- -ؤوسضسض- -ات
الدولة».
وأاشض -ار مسض-تشض-ار رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة اŸك-ل-ف
با◊ركة ا÷معوية وا÷الية الوطنية باÿارج
إا ¤أاهمية دمج جمعيات ا÷الية الوطنية ‘
اÿارج وأاب- -ن -اء ه -ذه ا÷ال -ي -ة م -ع ف -ع -ال -ي -ات
اÛتمع اŸد.Ê
وبشض -أان مشض -روع ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور ث-م-ن ن-زي-ه
برمضضان مسضاهمة اÛتمع اŸد Êوبقوة إا¤
ج -انب ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -ع-ال-ي-ات م-ن أاح-زاب
سضياسضية وأاكادÁي ÚوخÈاء ‘ إاثراء النقاشش
واŸقÎحات اŸتعلقة Ãسضودة هذه الوثيقة.
وذك -ر أان ه -ذا ال -ل -ق -اء ال-تشض-اوري ي-ه-دف إا¤
«جمع مقÎحات ا◊ركة ا÷معوية وŒاربها
وانشض- -غ- -ا’ت- -ه- -ا واقÎاح- -ات- -ه- -ا ل- -ب- -ن- -اء رؤوي -ة
واسضÎاتيجية مسضتقبلية للمجتمع اŸد Êو‘
كيفية تأاط Òوتأاهيل وهيكلة اÛتمع اŸدÊ
وهو ما يع Èعن التشضاركية ا◊قيقية ،وأايضضا
م -ن أاج -ل خ -ل -ق ع Ó-ق -ة ال -ث-ق-ة ب ÚاÛت-م-ع
اŸد Êومؤوسضسضات الدولة».

أاك- -د خ- -ال- -ف- -ة م- -ب- -ارك أان م- -ن- -ظ- -م -ة أاب -ن -اء
اÛاه-دي-ن ،ل-ن ت-خ-رج ع-ن خ-ط-ه-ا ال-وط-ن-ي
وسضتقول «نعم للدسضتور» ،الذي سضيعرضش على
ا’سض - -ت- -ف- -ت- -اء الشض- -ع- -ب- -ي ب- -إارادة م- -ن رئ- -يسش
ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي أاب-ان ع-ن ن-ي-ت-ه ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
ال- -ت- -زام -ات -ه وإاشض -راك الشض -عب ا÷زائ -ري ‘
التغي ÒاŸنشضود ،واعت Èعرضش الدسضتور على
اسضتفتاء شضعبي تكريسضا Ÿبدأا «الشضعب أاسضاسش
السضلطة» ،حيث  ⁄تشضهد ا÷زائر اسضتفتاءًا
‡اث Óمنذ . 1976
’م Úال - -ع - -ام Ÿن - -ظ - -م - -ة أاب - -ن - -اء
وأاوضض- - -ح ا أ
اÛاهدين ،أان الدسضتور يكرسش لفعالية أاكÈ
ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ‘ Êال-ف-ع-ل السض-ي-اسض-ي ،ك-م-ا
’م-ر ال-ذي
أاع-ط-ى م-ك-ان-ة خ-اصض-ة ل-لشض-ب-اب ،ا أ
سض -ي -ت-ح-ق-ق ب-ع-د ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور م-ن خÓ-ل
’حزاب وا’نتخابات ،حيث
إاصضÓح قانون ا أ
يرى خالفة مبارك ،أانه من اŸهم مراعاة
الكيفية ’ الكمية مسضتقب“ ،Óاشضيا مع طموح
الشضعب ا÷زائري والكفاءات الشضابة.
وت -ط -رق خ -ال -ف -ة ،إا ¤ت -رك-ي-ز م-ن-ظ-م-ة اب-ن-اء
اÛاهدين على إاعادة النظر ‘ اŸادة 76
من الدسضتور وما جاء ‘ الفقرة  24منها،
اŸتعلقة بدمج أابناء اÛاهدين ‘ قانون
اÛاهد والشضهيد ،قائ Óإان ا’قÎاح كان
ﬁور انشضغال قدم لرئيسش ا÷مهورية ،وهو
ﬁل نقاشش رفيع اŸسضتوى قبل أان يعرضش
على ا◊كومة بعد ا’سضتفتاء.
‘ سض- -ي- -اق ذي صض- -ل- -ة ،ق- -ال خ -ال -ف -ة ،إان ك -ل
اÛت- -م- -ع- -ات ت -ت -ع -اط -ى م -ع اŸسض -ت -ج -دات
وال -ظ -واه -ر السض-ي-اسض-ي-ة ،واŸع-ارضض-ة ظ-اه-رة
صض-ح-ي-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ت-ك-رسش الدÁقراطية داخل
اÛتمعات.

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،عيسسى بلخضسر من تيارت:

أ÷معيات ألدينية وألزوأيا مدعؤة لÓسصتثمار ‘ أإ’نسصان

دعا عيسضى بن ÿضضر مسضتشضار رئيسش ا÷مهورية اŸكلف
ب -ا÷م -ع -ي -ات ال -دي -ن -ي -ة وال -زواي -ا ،أامسش ،م -ن ت -ي -ارت ‡ث -ل -ي
ا÷معيات الدينية والزوايا إا ¤ا’سضتثمار ‘ اإ’نسضان من خÓل
اŸسضاهمة ‘ ترسضيخ روح الوطنية لدى اŸواطن.
قال بن ÿضضر خÓل لقاء باÛلسش الشضعبي الو’ئي لتيارت
ج-م-ع-ه Ãم-ث-ل-ي ا÷م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة وال-زواي-ا إان هذه اأ’خÒة
«وري-ث-ا شض-رع-ي-ا ل-ل-م-رج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة وال-وط-نية ا÷زائرية عÈ
اأ’جيال» داعيا إاياها إا ¤لعب دور فعال ‘ «صضناعة شضخصضية
اŸواطن الصضالح الذي يحب وطنه ويفتخر به» .وأاوضضح أان

رئيسش ا÷مهورية «يعتمد على ا÷معيات الدينية لنشضر الوعي
والعمل على تقوية روح الوطنية والتمسضك بالدين وقيم الدولة
ا÷زائرية التي بنت حضضارتها ع Èاأ’جيال والعصضور».
ويرى مسضتشضار رئيسش ا÷مهورية ‘ هذا الصضدد ،أان على
ا÷معيات الدينية والزوايا «مواصضلة مهمة ا’صضÓح الذي بدأاه
اأ’سضÓف من خÓل ا÷معيات الدينية والزوايا» مسضتشضهدا
ب -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء اŸسض -ل -م Úودوره -ا ‘ نشض-ر ث-ق-اف-ة ن-ب-ذ
ا’سضتعمار وحب الوطن وصضنعها Ûاهدين قدموا روحهم
فدية لتحرير الوطن .وقال أان دور ا÷معيات الدينية اليوم ‘

ترسضيخ روح الوطنية مهم «أ’ن ا÷زائر بحاجة لكل أابنائها
لكسضب معركة البناء».
ودع -ا ب-ل-خضض-ر ا÷م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة وال-زواي-ا إا ¤اسض-ت-غÓ-ل
التكنولوجيات ا◊ديثة لتبليغ رسضائلها بأابسضط السضبل كما
دعاها ا ¤السضعي لÓسضتثمار ‘ القدرات البشضرية من خÓل
’خ Òعلى أاهمية
’عضضاءها .وشضدد ‘ ا أ
التكوين اŸتواصضل أ
انخراط ا÷معيات الدينية والزوايا ‘ مشضاريع التكافل
ا’ج -ت -م-اع-ي ومسض-اه-م-ت-ه-ا ‘ اÛال ال-تضض-ام-ن-ي وال-ع-م-ل
اÒÿي.

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،إابراهيم مراد:

من أأجل تدعيم أ’قتصصاد ألريفي وتشصجع سصكان مناطق ألظل
أاك- -د مسس -تشس -ار رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
اŸكلف Ãناطق الظل ابراهيم مراد،
بالبويرة ،أان تغطية مناطق الظل ‘
›ال التنمية «معتÈة جدا» بفضسل
ﬂت-ل-ف الÈام-ج ال-ت-ي شس-رعت ف-ي-ها
ال -دول -ة ل -ت -حسس Úظ -روف م -ع -يشس-ة
سس- -ك- -ان اŸن- -اط- -ق اŸع -زول -ة ع Èك -ل
الÎاب الوطني.

خÓل الزيارة التي يجريها إا ¤و’ية البويرة
Ÿدة يوم ،Úأاوضضح اŸسضتشضار أان اŸشضاريع
التنموية اŸنجزة قد قللت ولو بشضكل ضضئيل
م -ن م -ع -ان -اة اŸن -اط-ق اŸع-زول-ة ،مضض-ي-ف-ا أان
«التغطية معتÈة جدا ‘ ›ال تنمية هذه
اŸناطق».
كما جدد مراد إارادة السضلطات العمومية ‘
م -واصض -ل -ة ›ه -ودات ال -ت -ن -م -ي-ة بسض-لسض-ل-ة م-ن
الÈامج التي من شضأانها أان تنعشش ا’قتصضاد
اÙلي والريفي.
وأاردف بالقول «إان ا‚از مشضاريع مثل الغاز
والكهرباء واŸاء شضروب ‘ مناطق الظل هذه
تنعشش كذلك ا’قتصضاد الريفي وتشضجع سضكان

هذه اŸناطق على البقاء وا’سضتثمار فيها من
أاجل العيشش ‘ ظروف حسضنة».
ول -ت -ع -زي-ز ه-ذه ا◊رك-ي-ة ،دع-ا ذات اŸسض-ؤوول
ال -و’ة إا« ¤إاي -ج -اد اŸوارد الÓ-زم-ة» ل-ت-م-وي-ل
ﬂتلف اŸشضاريع اŸوجهة إا ¤تنمية مناطق
الظل ،مضضيفا انه «من الضضروري للو’ة أان
ي- -درسض- -وا ك- -ل ا’م- -ك -ان -ي -ات إ’ي -ج -اد اŸوارد
الÓزمة لتمويل اŸشضاريع ‘ هذه اŸناطق
اŸعزولة».
وأاكد مراد على أان «هذه اŸناطق أاضضحت
انشض-غ-ا’ رئ-يسض-ا ل-ل-وزراء وال-و’ة اث-ر ت-ع-ل-يمات
رئيسش ا÷مهورية ،السضيد عبد اÛيد تبون،
القاضضية بضضرورة –قيق وإاعادة بعث عمليات
التنمية ع ÈاسضتغÓل ﬂتلف الصضناديق».
ولدى وصضوله إا ¤و’ية البويرة ،تابع مسضتشضار
رئيسش ا÷مهورية عرضضا شضام Óحول عملية
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت عﬂ Èت-ل-ف اŸن-اطق
والقرى النائية بالو’ية.
وعقب هذا العرضش أاعرب السضيد مراد عن
سضعادته بوتÒة التنمية اŸنجزة ‘ جزء كبÒ
من مناطق الظل بالبويرة.
وت -اب -ع ب-ال-ق-ول «أاع-طت دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة

ثمارها على اŸيدان بالبويرة وباقي الو’يات،
إا’ انه يبقى الكث Òمن العمل من اجل تغطية
اŸزي -د م -ن اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة واŸع -زول-ة»،
مضضيفا أانه «لتحقيق ذلك يتع Úعلى الو’ة
دراسضة كل الفرصش إ’يجاد اŸوارد الÓزمة».
وأاضضاف مراد أان قانون اŸالية اŸقبل سضيكون
كذلك فرصضة إ’عطاء أاهمية أاك Ìومزيد من
ال-ت-م-وي-ل ل-ل-مشض-اري-ع اŸوج-ه-ة ل-ت-ن-مية مناطق
الظل.
وق -ال مسض -تشض -ار ال -رئ -يسش« :ي -ن -درج ال -ت -ك -ف-ل
Ãن-اط-ق ال-ظ-ل ‘ إاط-ار اسضÎات-ي-ج-ي-ة شض-ام-لة
وذك -ي-ة وضض-ع-ت-ه-ا السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-دف-ع
ا’ق -تصض-اد اÙل-ي ‘ ه-ذه اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
ع Èتدعيمها بكل متطلبات العيشش الضضرورية
كاŸاء الشضروب والكهرباء والغاز».
وخÓ- -ل زي- -ارت -ه ت -وج -ه م -راد إا ¤اŸن -ط -ق -ة
ال -ري -ف -ي-ة دغ-ف-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة واد الÈدي (ج-ن-وب
البويرة) حيث اطلع على حالة مشضاريع التنمية
اŸنجزة ‘ منطقة الظل هذه .وزار مشضروع
رب -ط  105م-ن-ازل بشض-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ذي أاط-ل-ق
بغÓف ما‹ يقدر ب  18مليون دج ،حسضب
البطاقة الفنية اŸقدمة Ãوقع اŸشضروع.

وحسضب اأ’رق - -ام اŸق- -دم- -ة ‘ ع ÚاŸك- -ان،
–صض -ي دغ -ل-ف-ة  300نسض-م-ة واسض-ت-ف-ادت م-ن
مشضروع آاخر يتمثل ‘ الكهربة الريفية لفائدة
 34منز’ Ãبلغ إاجما‹ يقدر ب  6مليون دج
م - -ن اŸرت - -قب إا‚ازه ‘ أاج - -ل ’ ي - -ت - -ع - -دى
شضهرين.
واغتنم مراد الفرصضة لÓسضتماع إا ¤شضكاوي
مواطني هذه اŸنطقة الذين طالبوا بتعبيد
ال -ط-ري-ق ال-رئ-يسض-ي ل-فك ال-ع-زل-ة ع-ن ال-ق-ري-ة.
وب-ق-ري-ة ع-ق-ون ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة الهاشضمية زار
ورشضة ا‚از جسضر أامن ‘ إاطار مشضروع إا‚از
ط -ري -ق ل -فك ال -ع -زل -ة ع-ن اŸن-ط-ق-ة ورب-ط-ه-ا
باŸناطق اأ’خرى.
وان -ت -ق -ل مسض -تشض -ار ال -رئ -يسش ك -ذلك إا ¤ع -دة
مناطق تابعة لبلدية ديرة (جنوب البويرة) .و‘
ب-ي-اران ت-ف-ق-د ع-م-ل-ي-ة ربط  34م-ن-ز’ بشضبكة
الكهرباء وكذا مشضروع إا‚از طريق ثا Êيؤودي
إا ¤القرية .وبع ÚاŸكان –ادث السضيد مراد
م-ط-و’ م-ع اŸواط-ن Úواسض-ت-م-ع ’نشض-غ-ا’ت-هم
م -ل -ت-زم-ا ب-إايصض-ال صض-وت-ه-م Ÿسض-ؤوو‹ ﬂت-ل-ف
ال-ق-ط-اع-ات ل-ي-ت-ك-ف-ل-وا Ãسض-ائ-ل ال-ت-ن-م-ية التي
أاثاروها.

األثنين  ١٩أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٢ربيع األول ١٤٤٢
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موسسم درأسسي على أأ’بوأب مقابل –ديات ألÈوتوكول ألصسحي
أأزمة ألهياكل وظاهرة أ’كتظاظ تلقي بظÓلها على أŸوعد

يواجه قطاع الÎبية بو’ية بومرداسس –ديات
كبÒة أاياما قليلة قبل الدخول اŸدرسسي ا÷ديد
لسسنة  2021 - 2020اŸقرر يومي  21أاكتوبر و4
’طوار التعليميّة ،مثلما أاعلن
نوفم÷ Èميع ا أ
عنه قرار ›لسس الوزراء ،خاصسة ‘ الشسق اŸادي
اŸتعلق بأازمة الهياكل الÎبوية وصسعوبة
ا’سستجابة لشسروط الÈوتوكول الصسحي القاضسي
بتفويج التÓميذ ،وإاعداد رزنامة زمنية لتوزيع
ا◊جم السساعي ‘ ظل ظاهرة ا’كتظاظ التي
“سس أاغلب اŸؤوسسسسات وتأاخر تسسليم اŸرافق
اŸنتظرة مع بداية السسنة ا÷ديدة.

وإاعداد كل الوثائق الضصرورية من حيث عدد اŸؤوسصسصات،
وضصعية حظÒة السصكنات الوظيفية ،اŸطاعم اŸدرسصية،
النقل وهذا قبل نزول أاعضصاء اللجنة ا ¤اŸيدان إلعداد
ه-ذه ال-دراسص-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-ب-ل-دي-ات ورف-ع ت-ق-اري-ر ا¤
الوزارة الوصصية “هيدا إلنشصاء الديوان الوطني للخدمات
اŸدرسصية مع بداية هذا اŸوسصم.
وشص - - - - -م - - - - -ل ه - - - - -ذا اŸشص- - - - -روع حسصب اÈÿاء ‘ ›ال
ال -دÁوغ -راف-ي-ا واإلحصص-اء ال-ذي-ن اشص-رف-وا ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة،
«عملية مسصح شصامل لقطاع اÿدمات الÎبوية ع Èالوطن
أا‚زت ‘ الفÎة ما ب Úشصهر نوفم Èمن سصنة  ٢٠١٨ا¤
شصهر جوان من سصنة  ،٢٠١٩ومسصت كل اŸدارسص البتدائية
ب -ال -ولي -ات ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع اŸرك -ز ال -وط -ن-ي ل-ل-دراسص-ات
وال -ت -ح-ال-ي-ل اÿاصص-ة ب-السص-ك-ان وال-ت-ن-م-ي-ة ،وه-ذا ب-إاشص-راك
الفاعل Úمن خÓل توزيع اسصتمارات على رؤوسصاء البلديات،
اŸديرين التنفيذي ،Úمديري اŸؤوسصسصات وجمعيات أاولياء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ÷م -ع اŸع-ل-وم-ات اŸي-دان-ي-ة إلث-راء اŸشص-روع
“ه -ي -دا إلنشص -اء ال -دي -وان ،ال -ذي سص -ي-ت-كّ-ف-ل ب-ك-ل ا÷وانب
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اÿدم -ات اŸدرسص -ي-ة ومسص-اع-دة ا÷م-اع-ات
اÙلية أاو سصيكون بدل عنهم ،مع إاعداد بنك معلومات
شصامل حول هذا الطور.

بومرداسس :ز ــ كمال
خ ّصصصص اÛلسص الولئي األخ Òالذي أاشصرف عليه وا‹
بومرداسص Ãعية اŸديرين التنفيذي Úورؤوسصاء البلديات
والدوائر لدراسصة وتقييم ملف قطاع الÎبية والسصتعدادات
للدخول اŸدرسصي ا÷ديد ،الذي اّتضصحت معاŸه أاخÒا
بعد فÎة من الÎقب من طرف األولياء ،األسصرة الÎبوية
والتÓميذ الذين دخلوا ‘ عطلة اسصتثنائية طويلة بسصبب
جائحة كورونا.
” الÎكيز على واقع اŸشصاريع التي اسصتفاد منها القطاع،
ّ
و–ديات تسصليم عدد منها مع بداية اŸوسصم من أاجل
م -واج -ه -ة أازم -ة الك -ت -ظ -اظ ،وإال-زام-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق الصص-ارم
للÈوتوكول الصصحي وشصروطه ،التي تبدو تعجيزية بولية
تعا Êضصعفا كبÒا من حيث الهياكل ،وتأاخر تسصليم وتهيئة
عشص-رات اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ط-ي-ل-ة السص-ن-وات اŸاضصية
نتيجة حالة التسصيب وعبث اŸقاولت التي اسصتفادت من
مشصاريع حسصاسصة دون احÎام دف Îالشصروط وتاريخ التسصليم
لغياب اŸتابعة ،لتأاتي بعدها أازمة كورونا لتزيد من حجم
اŸتاعب ،وبالتا‹ ظهر العجز واضصحا ‘ عدد اŸؤوسصسصات
اŸنتظر تسصليمها قريبا.
وكغÒه من القطاعات ا◊يوية ‘ حياة اŸواطن ،يحظى
قطاع الÎبية سصنويا باهتمام خاصص من قبل السصلطات
ال -ع -م -وم -ي -ة ،سص-واء م-ن ح-يث ال-دع-م اŸادي أاو اŸي-زان-ي-ة
الهامة اّ ıصصصصة إل‚از مشصاريع وهياكل تربوية لفائدة
ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘ ﬂت -ل-ف األط-وار ،وال-ق-ي-ام ب-أاشص-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة
باŸدارسص وتوف Òا◊اجيات األسصاسصية كاإلطعام ،النقل
اŸدرسصي ،التدفئة ،وسصائل العمل من أاجل –سص Úالعملية
الÎبوية وترقية اŸسصتوى.
و‘ هذا الصصدد خ ّصصصصت السصلطات الولئية لبومرداسص
مطلع السصنة أازيد من  ١٠٠مليار سصنتيم لتهيئة وŒهيز ١٤٣
مدرسصة ابتدائية ع ٢٩ Èولية –ضصÒا للدخول اŸدرسصي
ا÷ديد ،حسصب تصصريحات وا‹ الولية مع تكليف رؤوسصاء
البلديات Ãتابعة اŸشصاريع ا›ÈŸة ،إاضصافة إا ¤تسصجيل
ا‚از عدد من اŸتوسصطات ،الثانويات وأاقسصام توسصعة.
‘ اŸقابل اŸيدان ل يتطابق مع التوقعات واإلفراط
الكب ‘ Òالتفاؤول ،حيث كشصفت األرقام اŸقدمة خÓل
ال -ل -ق -اء «ع -ن ت -راج-ع ك-ب ‘ Òع-دد ال-ه-ي-اك-ل واŸؤوسصسص-ات
الÎبوية ا›ÈŸة للتوزيع وتقّلصصت ا ١5 ¤مؤوسصسصة ‘
البتدائي بدل من  ١٨مؤوسصسصة ٤ ،متوسصطات عوضصا عن ٩
م›Èة ‘ ب -ل -دي -ات م -ث -ل ق -وصص -و ،زم -وري ،رأاسص ج-ن-ات
وغÒها ،ثانوية بالقطب ا◊ضصري ا÷ديد لبودواو و١٩
قسص -م ت -وسص-ع-ة ‘ ال-ط-ور الب-ت-دائ-ي 6 ،أاقسص-ام ت-وسص-ع-ة ‘
اŸتوسصط وأاقسصام جاهزة ،فيما ربطت السصلطات اÙلية
سصبب هذا التأاخر بالظروف السصتثنائية التي مرت بها
ا÷زائر جراء جائحة كورونا.

ا’بتدائي..طور توّزعت همومه
’دارات
ب Úا إ
يبقى الطور البتدائي بولية بومرداسص أاك ÌاŸسصتويات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة تضص-ررا وم-ع-ان-اة م-ق-ارن-ة م-ع ط-وري اŸتوسصط
وال -ث -ان -وي بسص -بب اسص -ت -م -رار خضص-وع-ه م-ن ح-يث ال-تسص-يÒ
واŸيزانية إا ¤ا÷ماعات اÙلية ع Èالبلديات.
ان- -ع- -كسص ال -وضص -ع اÎŸدي ون -قصص اإلم -ك -ان -ي -ات اŸال -ي -ة
واŸادية ألغلب بلديات بومرداسص خاصصة النائية منها أاو
جج بها رؤوسصاء اÛالسص
الريفية أاو على األقل مثلما يتح ّ
على واقع اŸدارسص البتدائية التي ل تزال تعا Êمن نقصص
ال -ت -ه -ي -ئ -ة داخ -ل األقسص -ام ،ن -قصص وغ -ي -اب وسص-ائ-ل ال-ع-م-ل
الضصرورية ،الكتظاظ ،نظام الدوام ،Úتأاخر مشصاريع ا‚از
أاقسص- -ام ال- -ت -وسص -ع -ة واŸط -اع -م اŸدرسص -ي -ة ،أازم -ة ال -ن -ق -ل
اŸدرسصي ،التدفئة وغÒها من النشصغالت األخرى التي
يعا Êمنها التÓميذ ومسصÒو اŸؤوسصسصات الÎبوية حتى ‘
›ال التأاط Òبسصبب غياب وعدم انضصباط أاعوان النظافة
والصصيانة وغياب اŸتابعة من قبل مكاتب التشصغيل والشصبكة
الجتماعية.
ومن أاجل مواجهة هذه الظروف الصصعبة وسصوء العÓقة بÚ
اŸدي -ري -ن وال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ل ت-و‹ أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ت-ل-ب-ي-ة
حاجيات اŸدارسص البتدائية بولية بومرداسص على عكسص
ما –ظى به اŸتوسصطات والثانويات التابعة مباشصرة إا¤
مظلة وزارة الÎبية الوطنية.
وحاول مديرو الطور البتدائي الذين تكّتلوا ‘ تنسصيقية
ولئية تنظيم وقفة احتجاجية شصهر أاكتوبر من اŸوسصم

اŸاضصي من أاجل إاسصماع صصوتهم ،ورفع جملة من اŸطالب
األسصاسصية على رأاسصها اŸطالبة بفك الرتباط با÷ماعات
اÙل -ي -ة والنضص -واء –ت م -ظ -ل -ة وزارة الÎب-ي-ة م-ن أاج-ل
Œسص -ي -د ع -دال -ة ال-تسص-ي Òواÿروج م-ن ح-ال-ة الضص-غ-وط-ات
اليومية التي يعيشصونها مع اŸنتخب ÚاÙلي ‘ Úصصراع
دائم من أاجل توف Òأادنى الوسصائل كمواد الصصيانة لتنظيف
دورات اŸي -اه ح -رصص -ا ع -ل -ى ال-ن-ظ-اف-ة وŒن-يب ال-تÓ-م-ي-ذ
األمراضص اıتلفة ،مع التنديد «بحالت الهانة التي
ي -ت-ع-رضص ل-ه-ا ب-عضص ال-زمÓ-ء م-ن ق-ب-ل اŸن-ت-خ-ب Úك-رفضص
السصتقبال والتحجج بغياب أاو انشصغال رئيسص البلدية».
و”ّ رفع جملة من اŸطالب األخرى كحق ا◊ماية من
ال -ت -عسص -ف -ات ،ت -وح -ي -د ال -تصص -ن -ي-ف م-ع م-دي-ري اŸت-وسص-ط
والثانوي ،اإلعفاء من التدريسص ،حق الÎقية إا ¤مفتشص
بيداغوجي ،اإلعفاء من مهام بيع الكتاب اŸدرسصي التي
يضص-ط-ر ف-ي-ه-ا اŸدي-رون إا ¤ال-دف-ع م-ن ج-ي-وب-ه-م ل-ل-ف-وارق
اŸال -ي -ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن األخ-ط-اء ،وحصص-ة ك-ل م-ؤوسصسص-ة م-ن
ال -ك -ت -اب اŸدرسص -ي واألنشص -ط -ة وغÒه -ا م -ن النشص-غ-الت
األخرى.
كما طرح مهنيو القطاع جملة من التسصاؤولت حول أاسصباب
تشصبث البلديات Ãهام تسصي ÒاŸدارسص البتدائية ‘ ،وقت
هي غ Òقادرة على السصتجابة لتحقيق أاهداف العملية
الÎب -وي -ة وشص -روط ال -ت-م-درسص ا÷ي-د ال-واجب ت-وف-ره-ا ‘
اŸؤوسصسصة التعليمية مثلما تنصص عليه اŸادة  ١٠من التشصريع
اŸدرسصي ،التي أاكدت صصراحة «أان اŸدرسصة البتدائية
تتوفر زيادة على اŸرافق البيداغوجية واإلدارية والصصحية
والسص -ك -ن -ات الل -زام -ي -ة وا◊اج-ب-ة ع-ل-ى اÿصص-وصص ق-اع-ة
اإلعÓم اآل‹ ،قاعة اŸطالعة ،قاعة متعددة النشصاطات،
Óسصاتذة ،فضصاء للÎبية البدنية والرياضصية ومطعم
قاعة ل أ
مدرسصي».
متطلبات غائبة ‘ أاغلب اŸدارسص ،إاضصافة إا ¤تسصاؤولت
حول حجم التÓعب ‘ الوسصائل وطريقة اختيار اŸمونÚ
باŸواد الغذائية للمطعم والوجبة الباردة ،وكذا وسصائل
التمدرسص مع اŸكتبات ومقاولت أاشصغال التهيئة والصصيانة
ال -ت -ي ل ت -ت-م أاو ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا اŸت-اب-ع-ة الصص-ارم-ة م-ن ق-ب-ل
اŸصصالح التقنية ،وهنا مربط الفرسص وفق اŸتحدث.Ú
وصصلت عدوى الحتجاجات وعدم الرضصا بالوضصع ا◊ا‹
للطور البتدائي إا ¤األولياء ،الذين يعانون ‘ كيفية إايصصال
أابنائهم إا ¤اŸؤوسصسصات الÎبوية ‘ ظل غياب أاو تذبذب
Óسصاتذة
عملية النقل اŸدرسصي ،ونفسص األمر بالنسصبة ل أ
الذين ن ّ
ظموا عدة حركات احتجاجية للمطالبة بتحسصÚ
ظ-روف ال-ت-م-درسص وم-واج-ه-ة ظ-اه-رة الك-ت-ظاظ ،تخفيف
ا◊ج -م السص -اع-ي وع-دم ت-ك-ل-ي-ف-ه-م ب-ح-راسص-ة ال-تÓ-م-ي-ذ ‘
السصاحة ‘ أاوقات الراحة وداخل اŸطعم التي ل تدخل
ضصمن مهامهم الÎبوية مع اŸطالبة باسصتحداث منصصب
مشصرف تربوي للقيام بهذه اŸهام على غرار الطورين
اŸتوسصط والثانوي.

ال ّسسكنات الوظيفية..حق Áر
على أاروقة القضساء
م -ن أاع -ق -د اŸل-ف-ات ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-ولي-ة
ب- -وم- -رداسص وك -غÒه م -ن ولي -ات ال -وط -ن ،قضص -ي -ة السص -ك -ن -ات
الوظيفية اÙتلة أاو اŸشصغولة من قبل متقاعدين من أاسصاتذة
ومديرين وحتى أاشصخاصص من خارج القطاع “ ّسصكوا بهذه
السصكنات «الوظيفية واإللزامية اŸتوارثة إان صصح القول» بعد
انتهاء مدة اÿدمة القانونية رافضص Úالتنازل عنها للمسصÒين
ا÷دد باÿصصوصص ‘ الطور البتدائي.
ويعيشص أاك Ìمن  ٩٠باŸائة من اŸديرين ب Óسصكن وظيفي،
‘ وقت يحتل فيها أاشصخاصص غرباء السصكنات اإلدارية
داخل مؤوسصسصاتهم التعليمية ‘ مظهر أاثّر كثÒا على جانب
التسصي Òوأاداء اŸهام اإلدارية والبيداغوجية للمدير Ãا
يتطلبه من إالزامية التواجد الدائم باŸؤوسصسصة وقبل دخول
الطاقم الÎبوي صصباحا.

جمعيات أاولياء التÓميذ و «توب
سسكول»..مصس Òعالق

وعّبر عدد من اŸديرين الذين –ّدثوا لـ «الشصعب» ‘ هذا
اŸوضصوع الشصائك «عن تذّمرهم ورفضصهم مواصصلة العمل
‘ الظروف الصصعبة مع أازمة النقل ،وعدم –رك مديرية
الÎبية Ÿعا÷ة القضصية واتخاذ إاجراءات قانونية إلخÓء
السصكنات الوظيفية داخل اŸؤوسصسصات التعليمية اÙتلة من
قبل مديرين متقاعدين ،أاسصاتذة وحتى أاشصخاصص من خارج
القطاع.
‘ ذات ال- -وقت ي -ع -يشص اŸدي -ر اŸسص Òوضص -ع -ي -ة م -ه -ن -ي -ة
واجتماعية غﬁ Òفزة “اما ،رغم التقارير السصنوية التي
ت -رف -ع م -ن ق -ب-ل ال-ل-ج-ان اıتصص-ة ح-ول إاحصص-اء و–دي-د
الوضصعية القانونية لهذه السصكنات التي تبقى ›رد ذر
للرماد ‘ العيون» ،مع التنديد «بتهرب مديرية الÎبية من
اŸسصؤوولية ،ودفع اŸدير إا ¤الدخول ‘ منازعات قضصائية
مع شصاغلي السصكن ،ودفع أاك Ìمن  ١٠مÓي Úسصنتيم تكاليف
اإلجراءات القضصائية والسصتئناف لدخول مسصكن مهÎئ
ي-ف-ت-ق-د ل-ل-ح-ي-اة ال-ك-رÁة ب-ح-ج-ة اف-ت-قاد اŸديرية للموارد
اŸالية».
وناشصد هؤولء وا‹ بومرداسص التدخل من أاجل معا÷ة
اŸلف بناء على اŸراسصÓت الكثÒة التي وصصلت مديرية
الÎبية من قبل الوزارة الوصصية ،آاخرها تعليمة شصهر أاوت
اŸاضص -ي ال -ت -ي ط -ال -بت م -ن ك -اف -ة م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة ع-ل-ى
اŸسصتوى الوطني بتكليف ÷نة إلحصصاء عدد السصكنات
الوظيفية والطبيعة القانونية لقاطنيها ،وكذا اإلجراءات
القانونية اŸتخذة للشصروع ‘ إاخÓئها خاصصة وأان الأغلبية
منهم اسصتفادوا من سصكنات ‘ الصصيغ األخرى ،و“كÚ
اŸديرين –ت اÿدمة من حق السصتفادة للسصهر على
السص Òا◊سصن للمدارسص البتدائية.
وكشصف بعضص اŸتابع Úلقطاع الÎبية بولية بومرداسص من
م - -ف- -تشص Úإاداري Úوت- -رب- -وي« Úأان ال- -وضص- -ع- -ي- -ة اŸه- -ن- -ي- -ة
والج -ت -م -اع -ي -ة ال -ك -ارث -ي -ة ال -ت -ي ي -ع-يشص-ه-ا م-دي-رو ال-ط-ور
البتدائي ،قد أاّثرت سصلبا على سصمعة هذه الرتبة وسصط
السصلك الÎبوي واإلداري نتيجة غياب اÙفزات اŸادية
واŸهنية والجتماعية بعد إالغاء منحة التسصي ÒاŸقدرة بـ 7
آالف دي -ن -ار ،األم -ر ال -ذي ت -رك مسص -اب -ق -ة اŸدي -ري-ن ه-ي
األضص -ع -ف م -ن ح -يث اŸشص -ارك -ة م-ق-ارن-ة م-ع ب-اق-ي ال-رتب
األخ - -رى ،وه - -و م - -ا زاد م- -ن ع- -دد اŸدارسص ال- -ت- -ي تسصÒ
بالتكليف لغياب منصصب مدير ،حيث Œاوز العدد مائة
مؤوسصسصة أاغلبها موزعة باŸناطق النائية او مناطق الظل»،
متسصائل ‘ Úالنهاية «عن درجة تأاث Òهذه الوضصعية على
النتائج اŸدرسصية والتحصصيل العلمي للتÓميذ».

تعا Êأاغلب اŸؤوسصسصات التعليمية بولية بومرداسص حسصب
م -ا رصص -دت-ه «الشص-عب» م-ن م-ع-ل-وم-ات ،م-ن غ-ي-اب ج-م-ع-ي-ة
ألولياء التÓميذ وباÿصصوصص ‘ الطور البتدائي رغم
األهمية الÎبوية الكبÒة التي تقوم بها هذه الهيئة كهمزة
وصص- -ل ب Úإادارة اŸؤوسصسص- -ة واألول- -ي- -اء م- -ن ج -ه -ة واإلدارة
اÙلية من جهة أاخرى ،من خÓل دورها ‘ اŸسصاعدة
على معا÷ة ﬂتلف النشصغالت التي تخصص اŸدرسصة
واŸسصاهمة ‘ تنظيم وتنشصيط الÈامج الÎفيهية والفكرية
للتÓميذ ،والقيام بأاعمال أاخرى تخصص تزي ÚاÙيط
والهتمام بالفضصاءات اÿضصراء داخل اŸدرسصة.
ورغم أاهمية هذه الهيئة الÎبوية التي تعمل على –سصÚ
األداء داخل اŸؤوسصسصة الÎبوية ،واŸناشصدة اŸسصتمرة من
قبل مديرية الÎبية للمديرين بضصرورة حث األولياء على
إانشصاء ا÷معية ،إال أان أاغلب اŸدارسص تبقى ب Óجمعية،
وأاخرى  ⁄يتم Œديد مكتبها ألسصباب كثÒة ربطها بعضص
األولياء «بتعقيدات قانون ا÷معيات لسصنة  ٢٠١٢الذي يلزم
حضصور اÙضصر القضصائي أاثناء انعقاد ا÷معية العامة،
وهي تكاليف يرفضص الكث Òدفعها».
‘ ح Úأارجعت مصصادر أاخرى –دثت لـ «الشصعب» ،أان
اÿلفيات ا◊قيقية لعملية التماطل ‘ إانشصاء أاو Œديد
مكاتب جمعيات أاولياء التÓميذ هو غياب التشصجيع من قبل
اŸدي-ري-ن بسص-بب ال-ت-ج-ارب السص-اب-ق-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ت-دخل
رؤوسصاء ا÷معيات ‘ الشصؤوون اإلدارية والÎبوية والضصغط
ع -ل -ى األسص -ات -ذة ،وﬁاول -ة ال -ت -دخ -ل ‘ شص -ؤوون -ه-م وح-ت-ى
التÓعب بالنقاط وعملية النقل بدل من القيام Ãهامهم
اŸنصصوصص عليها ضصمن األهداف األسصاسصية من وراء إانشصاء
ا÷معية كهيئة اسصتشصارية مكملة لنشصاط اŸدرسصة».
وتسصاءل األولياء أايضصا عن «مصص Òمسصابقة توب سصكول لهذه
السص-ن-ة ،ال-ت-ي ب-ادرت إال-ي-ه-ا السص-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ‘ م-رح-لة
سص -اب -ق -ة م-ن أاج-ل ال-ت-ن-افسص ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار أاحسص-ن م-درسص-ة
ابتدائية من حيث النظافة والنتائج ،مع تخصصيصص جائزة
ت - -ق- -در بـ « 5٠م -ل -ي -ون سص-ن-ت-ي-م تسص-ل-م ع-ل-ى شص-ك-ل وسص-ائ-ل
وŒه -ي -زات ل -ل -م -ؤوسصسص-ة ال-ف-ائ-زة حسصب ا◊اج-ي-ات» ،وق-د
عادت جائزة اŸوسصم اŸاضصي ا ¤مدرسصة ابن رشصد للبنات
بÈج منايل ،مقابل عجز أاغلب اŸدارسص على اŸشصاركة
ل -غ -ي -اب الشص -روط اŸط -ل -وب -ة ‘ اŸسص-اب-ق-ة اق-ل-ه-ا مشص-ك-ل
النظافة التي تعا Êمنه اŸدرسص.

ديوان للخدمات اŸدرسسية..
مشسروع قانون  ⁄يرى النور

نقابة مديري ا’بتدائي..
هيئة على الورق

تتسصاءل األسصرة الÎبوية بولية بومرداسص أايضصا عن مصصÒ
مشصروع إا‚از الديوان الوطني للخدمات اŸدرسصية على
غرار ديوان اÿدمات ا÷امعية اŸطروح للنقاشص ،والثراء
من قبل الشصركاء وكافة الفاعل ‘ ÚاŸيدان عن طريق
÷ان ك -ل -فت ب -رف -ع ت -ق -اري -ر شص-ام-ل-ة ق-ب-ل دراسص-ة اŸقÎح
واŸصصادقة عليه من قبل ا◊كومة.
ال -دي -وان ع -ب -ارة ع -ن ه -ي -ئ-ة ج-اءت ل-ت-دارك ح-ال-ة ال-ع-ج-ز
الواضصحة ‘ قضصية التكفل بانشصغالت وحاجيات اŸدارسص
البتدائية والتÓميذ على غرار النقل اŸدرسصي ،التدفئة،
ت -وسص -ي -ع ال -وج -ب -ات السص -اخ-ن-ة ب-إانشص-اء م-ط-اع-م م-درسص-ي-ة،
التدفئة ،ا ¤جانب متابعة أاشصغال التهيئة والÎميم لتحسصÚ
وضص -ع -ي -ة ال -ك -ث Òم -ن اŸؤوسصسص -ات ال -ت -ي ت -ع-ا Êم-ن ن-قصص
الصصيانة ،وهو اŸشصروع الذي طرح للنقاشص واإلثراء.
ومن أاجل دارسصة اŸشصروع وعرضص أاهدافه ،احتضصنت ولية
ب -وم -رداسص شص -ه -ر م -ارسص م -ن سص -ن -ة  ٢٠١٩ي-وم-ا إاعÓ-ميا
بحضصور ‡ثل وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،إا¤
جانب األمناء العام Úللبلديات والدوائر خصصصص Ÿناقشصة
م -ل -ف إانشص -اء دي-وان وط-ن-ي ل-ل-خ-دم-ات اŸدرسص-ي-ة وإاع-داد
بطاقة تقنية شصاملة حول واقع اŸدارسص البتدائية بالولية

ي-تسص-اءل م-ه-ن-ي-و ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-ولي-ة ب-ومرداسص ومديري
اŸؤوسصسص -ات الب -ت-دائ-ي-ة ب-اÿصص-وصص ع-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-ن-ق-اب-ة
ا÷دي-دة ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿدي-ري اŸدارسص الب-ت-دائ-ي-ة
«سصناداب» التي تتحدث وتفاوضص الوصصاية باسصمهم مقابل
غياب شصبه تام ‘ اŸيدان ،إا ¤درجة جهل الكث Òمنهم
تواجد مثل هذه اŸنظمة التي –اول التحدث باسصمهم
دون اسصتشصارة القاعدة.
وطالب مسصÒو اŸدارسص البتدائية لولية بومرداسص رئيسص
النقابة اŸزعومة «بالنزول إا ¤اŸيدان من أاجل شصرح
ط-ب-ي-ع-ة وأاه-داف ال-ن-ق-اب-ة ،والسص-ت-م-اع إا ¤انشص-غالت هذه
الفئة من قطاع الÎبية التي تعا ‘ Êصصمت قبل التحدث
على لسصانهم» ،خاصصة وأان التجارب السصابقة أاثبتت الكثÒ
من األخطاء واسصتغÓل األوضصاع اŸهنية لتحقيق مكاسصب
شصخصصية ،وانقسصام اعضصاء األسصرة الÎبوية ب Úعدد كبÒ
من النقابات بعضصها غ‡ Òثل ‘ اŸيدان مقابل اسصتمرار
ن -فسص ال -ظ -روف ،وك -ل -ه-ا انشص-غ-الت –اول ف-ئ-ة األسص-ات-ذة
واŸديرين نقلها ا ¤الوصصاية من أاجل التدخل لتحسصÚ
األوضصاع اŸهنية والجتماعية ،والسصتماع إا ¤النشصغالت
الفعلية التي أاثّرت كثÒا على العملية الÎبوية.
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سضكان «شضطر تريوة» بعنابة يطالبون ÃمّهÓت
ي-ع-ا Êسس-ك-ان ح-ي «السس-رول» ب-ب-لدية
ال -ب -و Êب -ع -ن -اب-ة م-ن ال-ت-ه-م-يشس ون-قصس
ال -ت-ه-ي-ئ-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ط-ال-ب-ون ‘
ع- -دي- -د اŸرات م- -ن السس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
ال- -ت -ك -ف -ل ب -انشس -غ -ا’ت -ه -م ،وا’ل -ت -ف -اف
Ÿط- -الب شس- -ب- -اب ه- -ذا ا◊ي ع- -ل -ى وج -ه
اÿصسوصس ‘ ،ظل غياب أايضسا Ÿشساريع
ت- -ن- -م- -وي- -ة ل- -ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ن- -ائ -ي -ة
واŸعزولة.

í«£YƒH ióg :áHÉæY

أاطلق سسكان حي  212ترقوي بإاقامة
السسÓم طريق ا÷زائر بوفاريك و’ية
ال -ب -ل -ي -دة ،ن -داء إاسس -ت -غ -اث -ة ل -لسس -ل-ط-ات
ل-ل-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ،وإايفاد ÷نة –قيق
ح-ول سسÓ-م-ة ال-ع-م-ارات ال-ت-ي ” بناؤوها
ب -ط -ري -ق-ة ف-وضس-وي-ة دون رخصس-ة ،ب-ع-د
قرار بلدي وحكم قضسائي بإالغائها ،غÒ
أان اŸشس -روع ” اسس -ت -ك -م -ال -ه وتسس -ل -ي -م -ه
’صس- -ح- -اب- -ه ،ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا ي- -ج -ه -ل -ون
أ
تفاصسيل Œسسيده والتجاوزات اŸسسجلة
ل- -ي -ظ -ه -ر ال -زم -ن ع -ي -وب مشس -روع وضس -ع
أاسس- -اسس- -ات- -ه –اي Ó- -غ- -اب ف- -ي -ه الضس -مÒ
ل- - -ي - -ك - -ون اÿط - -ر ع - -ن - -وان ي - -وم - -ي - -ات
اŸسستفيدين منه.

»æe É«°SGB
أام- -ام اŸشش- -اك- -ل ال- -ت- -ي ي- -ع- -ان -ون -ه -ا وح -ج -م
خطورتها ،وبعد اإلجراءات اإلدارية والقضشائية
اŸتخذة ،طالب سشكان ا◊ي ا÷هات الوصشية
بضشرورة فتح –قيق معمق حول كيفية Œسشيد
هذه البناءات التي تعيشض فيها أاك Ìمن 212
ع -ائ -ل -ة ،وم -ع-ان-اة ي-وم-ي-ة بسش-بب تسش-رب-ات ال-غ-از
وخ-ي-وط ال-ك-ه-رب-اء اŸتشش-اب-ك-ة اŸع-رضش-ة ‘ أاي
◊ظة لششرارة كهربائية ،قد تؤودي ا ¤ما ل
يحمد عقباه ،فضش Óعن اهÎاء قنوات الصشرف
الصشحي وغياب اŸاء الششروب.
ولعل أاخطر من ذلك هو ﬂاوف من انهيار
هذه البنايات على اعتبار انها بنيت بدون رخصشة
ول متابعة هندسشية عمرانية وفق اŸقاييسض،
و‘ غياب ÷ان اŸراقبة.
وأاوضش - -ح سش- -ك- -ان ا◊ي ‘ رسش- -ال- -ة –صش- -لت
«الششعب» على نسشخة منها« ،أانه ” إاعداد ملف
من أاجل بناء  176سشكن ترقوي على القطعة

األرضشية ‘ اŸرة األو ،¤والتي –مل وقتها رقم
 7م -ن ﬂط -ط شش -غ -ل األراضش-ي واÎŸب-ع ع-ل-ى
مسشاحة  6891م Îمربع ،مقسشمة ا ¤نوع Úمن
ال- -ورث- -ة ال- -ن -وع األول م -الك ل -ل -ح -ائ -ط رق -م 41
›موعة  20والنوع الثا Êمالك للحائطة رقم 42
للمجموعة  20التي ” التنازل عنها للششركة،
حيث قامت باسشتخراج رخصشة بناء من بلدية
بوفاريك رقم  ، 2011-07-21 ‘ 292/11وليسض
م -ن ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ك-م-ا ي-نصض ع-ل-ي-ه ال-ق-ان-ون ‘
›ال هذا النوع وعدد السشكنات على حسشب
اŸادة  42من اŸرسشوم التنفيذي رقم 176/91
سشكن ا 212 ¤سشكن حصشلوا على رخصشة من
نفسض البلدية.
وح Úظ -ه -رت أام -ور مشش -وب -ة ،ت-دخ-لت ولي-ة
البليدة وأاجرت –قيقا حول مÓبسشات وقانونية
رخصش -ة ال -ب -ن -اء ،وراسش -ل رئ -يسض ال -دائ-رة آان-ذاك
البلدية ينبهها بأان الرخصشة “ت على أاسشاسض
ب -ن-اء  176سش - -ك - -ن ول ي- -خصض  212سش -ك-ن ألن
اŸششروع كان ‘ أاصشله  176سشكن ،ول Áكن
مراجعة ششغل األراضشي إال ضشمن  5حالت ،وإاثر
ذلك اسشتدركت البلدية اŸوقف وأاصشدرت قرار
 345/12ي -تضش -م -ن إال -غ -اء رخصش -ة ال -ب -ن -اء رق -م
.292/11
ورغم تبليغه للششركة  ⁄تعط هذه األخÒة
أادن -ى اع -ت -ب -ار ل-ذلك ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا صش-دور ح-ك-م
قضش -ائ -ي ب -ت -اري-خ  ،2013-3-20ي -قضش -ي ب -إال -غ-اء
رخصشة البناء  ،292/11غ Òأان الششركة واصشلت
األششغال من بعد ا◊كم عام  2013ا2017 ¤
بطريقة غ Òقانونية مع الششريك بدون أاي وثائق
إادارية وتقنية رسشمية ،واألخطر من ذلك دون
رق - -اب - -ة رسش - -م - -ي- -ة م- -ن اŸصش- -ال- -ح اŸوث- -وق- -ة،
وباÿصشوصض اإلسشمنت اŸسشلح للعمارات ذات 8
طوابق وقنوات الصشرف الصشحي للعمارات.
ولوحظ مرات رجوع الصشرف الصشحي إا¤

بلدية ع Úالناقة ببسسكرة

داخل اŸسشاكن ،ما يسشتدعي تسشريح القنوات
Ãحركات كي “تصض كل هذه العيوب‡ ،ا يدل
على الطريقة السشيئة التي ” بها إا‚از أاششغال
اŸشش- -روع دون أان ت- -ك- -ت- -م- -ل األشش- -غ -ال إا ¤اآلن
بالرغم من توثيقهم لبعضض هذه اŸششاكل عن
ط- -ري- -ق ﬁضش- -ر قضش -ائ -ي ج -زائ -ي ضش -د مسشÒة
الششركة.
وتسشاءل اŸسشتفيدون ‘ تصشريح لـ «الششعب»،
حول الطريقة التي ” بناء  212سشكن على
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي ب-ط-ري-ق-ة مشش-وب-ة بكل العيوب
- Ÿدة  9سش-ن-وات ،وب-ي-عت شش-ق-ق م-ن-ه-ا Ÿؤوسشسش-ة
أامنية وششقق أاخرى للخواصض وباقي السشكنات
ل -ورث -ة وأاشش -خ -اصض ت -اب -ع Úل -ل -مصش -ال -ح اŸال -ي -ة
واŸوثق ،الذي أابرم اتفاقيات ل يدري السشكان
مدى صشحتها وقانونيتها بالرغم من دفع ألموال
باهظة.
وأاوضشح ﬁدثنا أانه وبعد إالغاء رخصشة البناء
بالقرار البلدي أاول برقم  ‘ 345/12عام ،2012
وب -دأات األم -ور ت -ت -ع -ق-د ق-ب-ل ا◊ك-م ال-قضش-ائ-ي،
ق -امت الشش -رك -ة ب -إاشش -ه-ار صش-ف-ح-ة إاعÓ-ن-ي-ة عÈ
احدى ا÷رائد اليومية من أاجل اسشتدراج أاكÈ
عدد من اŸهتم Úبا◊صشول على ششقة ‘ إاقامة
السشÓم ويغررون بهم ويسشلبون أاموالهم عن طريق
إاششهار غ Òصشادق قبل أان تفضشح كل األمور حسشب
تصشريحاتهم لنا.
و‘ ظ- -ل ج- -م- -ل- -ة ال- -ت- -ج- -اوزات ال- -ت- -ي تشش- -وب
اŸششروع ،يطالب السشكان بفتح –قيق معمق
حول كيفية إا‚از  212سشكن ترقوي بطريقة
غ Òق-ان-ون-ي-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي ،وصش-در
قرار بلدي وحكم قضشائي ‘  2013بتوقيفه،
وك -ي -ف ق -ام اŸق -اول -ون ب -ب-ن-اء ه-ذا ال-ك-م م-ن
السشكنات دون وثائق ومراقبة رسشمية ،وهل ”
تسشجيل كل التفاقيات التي ” إابرامها بÚ
الطرف.Ú

مطالب بتعبيد الطريق واإلسضراع ‘ الربط بالغاز وإا‚از متوسضطة
جّ-دد سس-ك-ان ح-ي اÿضس-رة الشس-م-ال-ية
ببلدية ع Úالناقة شسرق و’ية بسسكرة،
م-ط-ال-ب-ه-م للمسسؤوول ÚاÙلي Úبضسرورة
ال - -ت - -ع- -ج- -ي- -ل ب›Èة ب- -عضس اŸشس- -اري- -ع
التنموية لرفع الغ Íعنهم ،خاصسة ما
ت -ع -ل -ق Ãع -ان -ات -ه -م م -ع غ -ي -اب شس-ب-ك-ت-ي
الصس- -رف الصس- -ح- -ي وال- -غ- -از ال- -ط- -ب -ي -ع -ي
Ãن-ازل-ه-م ،إاضس-اف-ة إا ¤ت-ع-ب-ي-د الطريق،
الذي ادخلهم ‘ عزلة كبÒة.
بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
أاشش- -ار السش- -ك- -ان إا ¤ع -دم Œاوب مصش -ال -ح
ال-ب-ل-دي-ة م-ع ن-داءات-ه-م ال-ك-ثÒة وم-راسشÓ-ت-ه-م
اıتلفة ،حيث تكتفي ‘ كل مرة بتقدË
وع -ود ب -ت -حسش Úاإلط -ار اŸع -يشش-ي ل-ه-م وه-ي
الوعود التي  ⁄تتحقق حسشب السشكان ،الذين
اكدوا ان غياب ششبكة الصشرف الصشحي يهدد
حياتهم وصشحتهم ،بسشبب تسشرب هذه اŸياه
القذرة إا ¤اآلبار التقليدية ،ناهيك عن انبعاث
الروائح الكريهة منها والتي اصشبحت مرتعا
ıتلف أانواع ا◊ششرات الضشارة ،إاضشافة إا¤
اصش- -اب- -ت- -ه- -م Ãخ- -ت- -ل- -ف الم -راضض ا÷ل -دي -ة
وأامراضض ا◊سشاسشية.
وناششد السشاكنة اÛلسض البلدي ب›Èة
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-م-وي-ة ل-رب-ط سش-كناتهم بششبكة الغاز
الطبيعي لوضشع حد Ÿعاناتهم مع قارورات
غ-از ال-ب-وت-ان ،وال-ت-ي أاره-ق-ت-ه-م خ-اصش-ة ون-حن
ع- -ل- -ى م -ق -رب -ة م -ن فصش -ل الشش -ت -اء اŸع -روف
بقسشاوته ‘ هذه اŸنطقة ،مششÒين إا ¤أان

غياب هذه اŸادة يعد من أاهم اŸششاكل التي
ارقتهم منذ سشنوات عدة ،وأاكد السشكان أان
منازلهم تقع بالقرب من القناة اŸمونة.
وأاششار السشكان إا ¤العزلة التي يقبعون فيها
جراء عدم تهيئة الطريق الذي يربط حيهم
بباقي مناطق البلدية ،كما طرح سشكان البلدية
ايضشا مششكل تأاخر مششروع إا‚از اŸتوسشطة
ا÷ديدة رغم بر›ته منذ أاك Ìمن عامÚ
والنتهاء من الدراسشة التقنية وضشبط جميع
اإلجراءات القانونية ،األمر الذي أاثار تذمر
واسشتياء أاولياء التÓميذ الذين يأاملون ‘ ان
يلتحقوا بها خÓل الدخول اŸدرسشي القادم.
وتواجه اŸتوسشطة القدÁة اكتظاظا كبÒا،
المر الذي عرقل “درسض التÓميذ خاصشة
ال -ق -اط-ن Úب-ب-عضض اŸن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة وال-ذي-ن

اره -ق -ه-م ال-ت-ن-ق-ل ي-وم-ي-ا وي-ع-ان-ون م-ن ال-ن-ق-ل
اŸدرسش- -ي ،ح- -يث ي- -ق -ط -ع ب -عضض ال -ت Ó-م -ي -ذ
مسش -اف -ات ط -وي-ل-ة ذه-اب-ا وإاي-اب-ا ل-ل-وصش-ول إا¤
مؤوسشسشاتهم البعيدة عن سشكناتهم.
و‘ هذا اÿصشوصض ،أاششارت مصشالح بلدية
ع Úال -ن -اق -ة إا ¤ال -ت-أاخ-ر ال-ك-ب ÒاŸسش-ج-ل ‘
Œسشيد اŸششروع آاملة ‘ ان ينطلق قريبا ،أاما
بخصشوصض مششاكل تعبيد الطريق التي طرحها
سشكان حي اÿضشرة فأاكدت البلدية اسشتفادتها
م -ن مشش -روع ق -ط -اع-ي ي-تضش-م-ن إا‚از ط-ري-ق
معبد لفك العزلة عن اŸنطقة ‘ إاطار التكفل
بحاجيات سشكان مناطق الظل ،وكذا قيامها
بإاعداد دراسشة تقنية تتعلق Ãششروع الربط
بالغاز تتواجد حاليا على مسشتوى اŸديرية
الوصشية.

يؤوّكد سشكان «ششطر تريوة» بحي السشرول
على أان خطرا يحدق بهم وبأابنائهم نتيجة
غياب اŸهمÓت ،ما ينجم عنها حوادث مرور
خطÒة ،على مسشتوى الطريق الولئي رقم
 ،23وبالضشبط عند نقطة توقف وسشائل النقل،
وذلك بسش -بب ت-ه-ور سش-ائ-ق-ي السش-ي-ارات ال-ذي-ن
ي -ق -ودون بسش -رع -ة م-ف-رط-ة ،دون األخ-ذ ب-عÚ
العتبار ما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة
وح -وادث ‡ي -ت -ة ،مششÒي -ن إا ¤أان -ه -م رف -ع-وا
انشش-غ-ال-ه-م ه-ذا ل-لسش-ل-ط-ات اŸع-ن-ية ‘ عديد
اŸرات دون أان –رك سشاكنا ،بالرغم من
أانهم عايششوا منذ أاسشابيع حادثا مريعا “ثل
‘ دهسض ح -اف -ل -ة ل -ط -ف -ل صش -غ Òأام-ام م-رأاى
والدته.
وهي ا◊ادثة التي أاثارت اسشتياء وﬂاوف
سشكان «ششطر تريوة» بحي السشرول أاين راسشلوا
رئيسض اÛلسض الششعبي البلدي لبلدية البوÊ
للتدخل العاجل لنقاذ أارواح الكثÒين ،قبل أان
يحصشد هذا الطريق ضشحايا آاخرين ،ل سشيما
من فئة األطفال والششيوخ ،مطالب Úبضشرورة
اإلسش- -راع ‘ وضش- -ع ‡ه Ó-ت ،ب -ال -ت -ع -اون م -ع
م-دي-ري-ة األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،مديرية النقل،
باإلضشافة إا ¤تعزيز األمن بهذه اŸنطقة.

من
جهتهم يطالب سشكان ششطر «◊ »snmcي
السش -رول ب -ت -ج -دي -د شش -ب -ك -ة ق -ن -وات الصش -رف
الصشحي ،وهو اŸششروع الذي انطلقت فيه
مصشالح البلدية منذ اأششهر ،غ Òاأنه توقف
لأسشباب ›هولة ،بعد اأن اسشتبششر سشكان هذا
الشش -ط -ر خÒا ب -ع -م -ل -ي -ة اسش -ت -ك -م-ال ق-ن-وات
الصشرف الصشحي رقم  4والتي تلت عمليات
شش -ط-ر «دي-انسش-ي»  ،2 ،1و ..3خصش-وصش-ا مع
اقÎاب فصش- - -ل الشش- - -ت- - -اء ،وت - -ف - -ادي اهÎاء
الطرقات ،فخÓل اسشتفسشار ‡ثلي اÛتمع
اŸد Êبا◊ي لصشاحب اŸششروع ‘ ،اإطار
ال-ت-نسش-ي-ق وال-ت-ع-اون ل-تسش-ه-ي-ل الأشش-غال ورفع
العراقيل ،تفاجاأوا باأن عملية التجديد لن
“سض ششطر « ،»snmcكما كان مصشرحا به
السشنة اŸاضشية بحسشب ما جاء ‘ مراسشلة
ل -رئ-يسض اÛلسض الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ب-ال-ب-و،Ê
وال-ذي ن-اشش-دوه م-ن خÓ-ل-ه-ا ب-ع-م-ل-ية ‡اثلة
لرفع الغ Íعن هذه اŸنطقة ،حيث يعاÊ
سش-ك-ان-ه-ا اأصش-ح-اب  35مسش-ك-ن-ا م-ن مشش-اك-ل
الصشرف الصشحي وانعدام التهيئة الداخلية.

جامعة ورڤلة

دخول ا◊اضضنة التكنولوجية حيز اÿدمة
منتصضف نوفمÈ

سس -ت -دخ -ل ا◊اضس -ن-ة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
بورڤلة ،التي تعد من ب Úسسبع حاضسنات
م-رت-قب ف-ت-ح-ه-ا ع Èج-ام-عات ومدارسس
على اŸسستوى الوطني ،حيز اÿدمة ‘
م-ن-تصس-ف شس-ه-ر ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ،حسس-ب-ما
أاف -ادت ب -ه م -دي -رة ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل- -ت- -ث- -م Úن- -ت- -ائ- -ج ال -ب -حث وال -ت -ن -م -ي -ة
التكنولوجية.
ي-ت-وخ-ى م-ن ه-ذا اŸشش-روع ال-ع-ل-م-ي ال-هام،
ت-ث-م Úال-ب-ح-وث ال-ع-ل-م-ية واألعمال البتكارية
اıتلفة وŒسشيدها على أارضض الواقع من
خÓ-ل م-راف-ق-ة ح-ام-ل-ي اŸشش-اري-ع الب-تكارية
إلنشش -اء م -ؤوسشسش -ات ن -اشش -ئ-ة وشش-رك-ات صش-غÒة
ومتوسشطة Ãا يسشاعد على اسشتحداث الÌوة،
ك -م -ا صش -رحت لـ «وأاج» م -دي -رة ذات ال -ه -ي -ئ -ة،
دموشض مونسشي ‚وى.
وسش--ت--ع--م--ل ا◊اضش--ن-ة ف-ور دخ-ول-ه-ا ‘
نشش---اط---ه---ا ع---ل--ى دع--م وت--وف Òخ--دم--ات
لع-م-ال والسش-تشش-ارات ال-ف-ن-ي-ة وال-ع-لمية
اأ
Ÿششروعات البحث العلمي واŸؤوسشسشات
الناششئة ،مثلما ششرحت ذات اŸسشؤوولة.
وسشتششرف الوكالة الوطنية لتثم Úنتائج
البحث والتنمية التكنولوجية على تأاط Òهذه
ا◊اضش -ن -ة ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع أاسش-ات-ذة ج-ام-ع-يÚ
وب -اح -ث Úم -ع ضش -م -ان ت -ق -د Ëال -دع -م اŸا‹
وال -ت -ق -ن -ي ل -ل -مشش -اري-ع اŸب-ت-ك-رة ال-ت-ي سش-ي-ت-م
اختيارها.
وسش -تضش -م -ن ذات ال -ه -ي -ئ-ة أايضش-ا م-ن خÓ-ل
خÈات- -ه- -ا م- -راف- -ق- -ة اŸشش- -اري- -ع اŸب- -ت- -ك- -رة
واسش -ت -ح -داث م -ؤوسشسش -ات ن -اشش -ئ -ة Ÿسش -اع -دة
ج -ام -ع -ة ق -اصش -دي م-رب-اح ب-ورق-ل-ة ‘ ان-ت-ق-اء
اŸشش- -اري -ع ودع -م -ه -ا وم -راف -ق -ت -ه -ا ‘ ›ال

اختصشاصض ا÷امعة ،كما جرى توضشيحه.
و‘ هذا اإلطار ،أاششارت دموشض أانه سشيتم
‘‘ق-ري-ب-ا‘‘ إامضش-اء ات-ف-اق-ي-ة شش-راك-ة ب Úال-وك-الة
وجامعة قاصشدي مرباح لوضشع جزء من هياكل
ا÷امعة –ت تصشرف الوكالة لتثم Úنتائج
ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة وح-ام-ل-ي اŸشش-اري-ع
اŸبتكرة من خÓل مرافقتهم وتدعيمهم مع
إام -ك -ان -ي -ة إانشش -اء م-ؤوسشسش-ات-ه-م ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
الناششئة.
وكانت ذات الوكالة قد أابرمت ‘ جويلية
اŸنصش - -رم ات - -ف- -اق- -ي- -ة ت- -ع- -اون م- -ع ›م- -ع
سشوناطراك للمسشاهمة ‘ “ويل ا◊اضشنة
ل -ك-ون-ه الشش-ريك واŸت-ع-ام-ل الج-ت-م-اع-ي -
القتصشادي للحاضشنة ،حسشب ما ذكر من
جهته ،اŸدير اŸركزي للبحث والتطوير
لسشوناطراك.
وأاوضشح مصشطفى بن عمارة أان الهدف
من هذه التفاقية يتمثل ‘ تقريب ا÷امعة
لبحاث
من القطاع القتصشادي ،وŒسشيد ا أ
ال- -ع -ل -م -ي -ة اıت -ل -ف -ة ع -ل -ى أارضض ال -واق -ع
واسشتغÓلها ‘ –قيق التنمية القتصشادية
لضشافة إا ¤مرافقة وتكوين
والجتماعية ،با إ
الطلبة اŸؤوهل Úوطلبة الدكتوراه.
Óششارة ،فقد رصشد غÓف ما‹ بقيمة ، 9
ل إ
 95مليون دج لتجسشيد مقر ا◊اضشنة اŸتواجد
بالقطب ا÷امعي « »3بجامعة قاصشدي مرباح
بورقلة ،اŸمتد على مسشاحة إاجمالية قوامها
 1.000م Îمربع.
وج ّسش- -دت ه- -ذه ا◊اضش- -ن- -ة ب- -ت -م -وي -ل م -ن
الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-حث ال-ع-لمي والتطوير
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ،ح -يث ” Œه -ي -زه -ا ب -ك-اف-ة
الوسشائل واŸرافق الضشرورية.
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إلصس Úتصسدر قانونا جديدإ
يقيد إلصسادرإت

مع احتمال تع Ìالتعا‘ من ا÷ائحة

شسركات إلطÒإن ‘ إلعا ⁄توإجه شستاء قاسسيا
تواجه شسركات الطÒان شستاء طوي Óوقاسسيا إان
 ⁄يتحقق التعا‘ اŸرجو من أازمة كوفيد ،19-ما
ي -ع -ن -ي وضس -ع ب -رام -ج م -تشس -ددة ÿفضس ال -ن-ف-ق-ات
وت- -ط -لب دع -وات م -ت -ج -ددة ل -ل -ح -ك -وم -ات ل -دع -م
القطاع.

يقول الشسريك اإلداري لدى «أارتشسري
سسÎات -ي -ج -ي ل Ó-سس-تشس-ارات» سس-ت-ف-ي-ان
أال -بÒن« ،ن -خ -وضس سس -ب-اق-ا م-ع ال-زم-ن.
األسساسس هو امتÓك النقود نحتاج إا¤
التحّرك بشسكل سسريع للغاية».
وت-راج-عت ع-ائ-دات شس-رك-ات ال-طÒان
بنسسبة  ‘ 80اŸائة ‘ األشسهر السستة
األو ¤م -ن ال -ع -ام ،وف -ق ا–اد ال -ن -ق -ل
ا÷وي ال -دو‹ «إاي -ات -ا» .ل -ك -ن ل ي -زال
عليها تغطية نفقات ثابتة تشسمل أاجور
أاف- -راد ال- -ط- -واق -م وأاع -م -ال الصس -ي -ان -ة
والوقود ورسسوم اŸطارات واآلن كلفة
إاي- -داع ال- -ط- -ائ -رات ‘ اŸسس -ت -ودع -ات
بحسسب موقع الفرنسسية.
وبعد تعاف طفيف ‘ شسهر جويلية مع
ت -خ -ف -ي -ف ال -ق -ي -ود ال -رام -ي -ة لح -ت-واء
فÒوسس ك -ورون -ا اŸسس -ت-ج-د ،ت-راج-عت
حركة النقل ›ددا ‘ سسبتم ،Èبينما
ان- -خ- -فضست نسسب ا◊ج- -وزات Ÿوسس -م
الشس- -ت- -اء (ال- -ذي ي- -ب -دأا ‘  25أاكتوبر)
ب-نسس-بة  ‘ 78اŸائ -ة م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-ام
السسابق ،ما يعني مزيدا من الصسعوبات
اآلتية على الطريق.
ول -ع -ل أاح -د أاك Èخ -ي -ب-ات األم-ل ال-ت-ي
ت- -عّ- -رضس ل- -ه- -ا ال- -ق -ط -اع ،ك -ان غ -ي -اب
اŸسسافرين على درجة رجال األعمال
اŸرب -ح-ة ،ال-ذي-ن ب-ات-وا ي-فضس-ل-ون اآلن
عقد اجتماعاتهم ع ÈاإلنÎنت ،بدل

م -ن اıاط-رة ب-اإلصس-اب-ة ب-ال-فÒوسس.
وفشس -لت ا÷ه -ود اŸت -ك -ررة ل -ط -م -أان -ة
الناسس بأان السسفر جوا آامن ‘ إاحداث
فرق كب ،Òبينما زادت قرارات فرضس
ح -ج -ر صس -ح -ي م -دت -ه  14ي-وم-ا ع-ل-ى
الركاب القادم.Ú
وقال مسستشسار «إاياتا» الطبي الدكتور
دي- -ف- -ي- -د ب- -اول ،إان «خ- -ط- -ر اإلصس -اب -ة
بكوفيد 19-خÓل السسفر جوا ضسئيل
ج -دا ج -دا» .ي -أام -ل ال -ق -ط -اع ك -ك-ل ‘
إادخ- -ال أان- -ظ -م -ة إلج -راء ف -ح -وصس ‘
اŸطارات تعيد ثقة الركاب وتخفضس،
إان  ⁄تلغ “اما ،ا◊اجة لفرضس تدابÒ
حجر صسحي على اŸسسافرين.
و” بالفعل وضسع أانظمة Œريبية ‘
عدد من أاهم مطارات العا ،⁄بينما
أاعلنت فرنسسا ،ا÷معة ،أانها سستطلق
ن-ظ-ام ف-ح-وصس سس-ري-ع-ة ب-ح-ل-ول ن-ه-اية
الشسهر.
وق- -ال وزي- -ر ال- -ن -ق -ل ال -ف -رنسس -ي ج -ان
بابتيسست جيباري ،على قناة «سسينيوز
تي ،»‘.إاننا «سسنطلق هذه الفحوصس
‘ اŸطارات ،خصسوصسا للمغادرين إا¤
الوليات اŸتحدة وإايطاليا والواصسلÚ
من دول على القائمة ا◊مراء» ذات
معدل اإلصسابات اŸرتفع.
وأاضس -اف« ،ب -ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ،ل-ن ي-ك-ون
ل -دي -ن -ا م -زي -د م -ن األشس -خ-اصس ال-ذي-ن

عجز اŸوازنة ‘ تونسس
يقفز إا 14 ¤باŸائة

ت-ت-وق-ع ا◊ك-وم-ة ال-ت-ونسس-ي-ة تسس-ج-ي-ل ع-ج-ز ‘ م-وازن-ت-ها بـ14
باŸائة عام  ،2020مقارنة بـ 3باŸائة كانت متوقعة للموازنة
ذاتها بداية العام ،مرجعة زيادة العجز إا ¤تداعيات أازمة
كورونا.
وتسسعى ا◊كومة إا ¤تخفيضس هذا العجز إا 7.3 ¤باŸائة ‘
العام  ،2021بحسسب تقديرات مشسروع قانون اŸالية (اŸوازنة
العامة) لعام  ،2021الذي أاحالته ا◊كومة ،نهاية األسسبوع ،إا¤
الŸÈان للمناقشسة واŸصسادقة .ويقّدر حجم اŸوازنة لعام
 2021بـ 52.6مليار دينار ،ما يناهز  19مليار دولر ،مقارنة
Ãوازنة بقيمة  47.227مليار دينار ( 17مليار دولر) ‘ عام
 .2020وحددت ا◊كومة ‘ مشسروع قانون اŸالية لعام 2021
أان تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته  33.009مليار دينار
( 12.003مليار دولر) ،وينتظر أان يبلغ حجم النفقات 41.016
مليار دينار ( 14.91مليار دولر) أاي بعجز بقيمة  8.007مليار
دينار ( 2.91مليار دولر).

أاŸانيا تسسÎجع نصسف مليار أاورو
من مسساعدات الشسركات الصسغÒة

كشسفت تقارير صسحفية ‘ أاŸانيا ،أان الدولة اسسÎدت أاك Ìمن
نصس -ف م -ل -ي -ار أاورو م -ن اŸسس -اع -دات ال -ع -اج -ل -ة اıصسصس -ة
ألصسحاب اŸهن ا◊رة والشسركات الصسغÒة .جاء ذلك وفقا
لسس -ت -قصس -اء أاج -رت -ه صس -ح -ي -ف -ة «ف -ي-لت آام زون-ت-اج» األŸان-ي-ة
الصسادرة ،أاول أامسس ،لدى الوليات األŸانية وانتهى إا ¤أان
الدولة اسسÎدت بحلول نهاية سسبتم ÈاŸاضس،ي أاك Ìمن 560
مليون أاورو من اŸنح التي ” دفعها بدون مÈر.
وأاوضسحت أان أاك Ìاألموال اŸسسÎدة كانت ‘ ولية الراين
ويسستفاليا بـ 170مليون أاورو ،تلتها ولية برل Úبـ 143مليون
أاورو ثم ولية بافاريا بـ 107مليون أاورو.
وتسسري هذه البيانات ،سسواء على برنامج اŸسساعدات العاجلة
للحكومة ال–ادية أاو على الÈامج اŸماثلة اŸقدمة من
الوليات .وقد حصسلت الصسحيفة على بيانات من  13ولية
(أاŸانيا تتكون من  16ولية) .وذكرت الصسحيفة ،اسستنادا إا¤
بيانات وزارة القتصساد ،أان ا◊كومة وحدها اسسÎدت 305
مليون أاورو من هذه األموال.

يصسلون إا ¤األراضسي الفرنسسية دون أان
يخضسعوا للفحصس».
‘ األث - -ن - -اء ،أاع - -ل - -نت ه - -ون- -غ ك- -ون- -غ
وسسنغافورة ،أانهما تخططان لتأاسسيسس
م -ا ب -ات ي -ط-ل-ق ع-ل-ي-ه «ف-ق-اع-ة سس-ف-ر»
تسس -م -ح ب -رح Ó-ت ج -وي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا دون
قيود.

رحÓت دون وجهة!

وق- -د ي- -ل- -عب إاج- -راء ال- -ف -ح -وصس دورا
Óضس-رار ال-ت-ي
مسس -اع -دا ،ل -ك-ن ن-ظ-را ل -أ
◊قت حتى اآلن بالقطاع والÎجيحات
بتعّرضسه إا ¤مزيد منها ،تواصسل «إاياتا»
دق ناقوسس اÿطر بحثا عن مزيد من
اŸسساعدات ا◊كومية لتمك Úشسركات
الطÒان من السستمرار إا ¤ح Úعودة
األمور إا ¤طبيعتها ولو بشسكل ﬁدود.
وحتى اآلن ،تشس Òتقديرات «إاياتا» إا¤
أان ا◊ك - -وم - -ات ق ّ- -دمت مسس- -اع- -دات
وقروضسا وإاعفاءات ضسريبية بقيمة 160
مليار دولر لتمك Úشسركات الطÒان
من تغطية نفقاتها ا◊الية .لكن بعد
ان- -ت- -ك- -اسس- -ة الصس- -ي -ف ،ال -فصس -ل األكÌ
انشسغال من العام الذي يوفر للقطاع
احتياطاته النقدية ،لن يكون بإامكان
شسركات الطÒان القيام بذلك خÓل
الشس -ت -اء ،وف -ق م -ا ح-ذر رئ-يسس «إاي-ات-ا»
أالكسساندر دو جونياك مرارا.

و‘ وقت سسابق هذا الشسهر ،سسّرحت
شس- -رك- -ة اÿط- -وط ا÷وي- -ة اŸت- -ح- -دة
(ي-ون-اي-ت-د اي-رلي-ن-ز)  13أال-ف م-وظ-ف
بشس - -ك- -ل م- -ؤوقت ،ب- -ان- -ت- -ظ- -ار ت- -وصس- -ل
السس - -ي - -اسس- -ي ‘ Úواشس- -ن- -ط- -ن ◊زم- -ة
مسساعدات جديدة Ÿواجهة تداعيات
كوفيد.19-
من جهتها ،أاعلنت ،اÿميسس ،شسركة
«راي -ن اي -ر» م -ن-خ-فضس-ة ال-ك-ل-ف-ة وال-ت-ي
لطاŸا تباهت بعدم سسعيها للحصسول
ع- -ل- -ى مسس -اع -دات م -ن ال -دول -ة ،أان -ه -ا
سستقلصس جدول رحÓتها الذي ” ‘
األسساسس تخفيفه بنسسبة الثلث.
‘ اŸق -اب -ل ،ت -ب -ت -ك -ر شس-رك-ات طÒان
أاخ-رى أاسس-ال-يب ج-دي-دة ك-ل-ي-ا ل-ت-حسسÚ
وضس-ع-ه-ا اŸا‹ .ف-ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال،
تقّدم شسركات ‘ آاسسيا «رحÓت دون
وج - - - -ه - - - -ة» ،وه- - - -ي ج- - - -ولت قصسÒة
Óشس -خ -اصس ال -ذي -ن ي -ت -وق-ون ل-لسس-ف-ر
ل -أ
›ددا واŸسستعدون للدفع من أاجل
ذلك .وذهبت شسركة اÿطوط ا÷وية
السسنغافورية أابعد من ذلك ،ففتحت
إاح-دى ط-ائ-رات-ه-ا ال-ع-مÓ-ق-ة من طراز
«أايه »380-ك- -م- -ط- -ع- -م وب- -دأات ب- -ب- -ي- -ع
ال -وج -ب -ات ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ع -ل-ى مÏ
رح Ó-ت -ه -ا ل -رك -اب اشس -ت -اق -وا ل-لسس-ف-ر.
وقالت الشسركة إانها حققت ع Èذلك
‚احا «اسستثنائيا».

أاصسدرت الصس Úقانوًنا جديًدا يقيد الصسادرات ا◊سساسسة ،بهدف حماية
األمن القومي ،وهي خطوة تضساف إا ¤األدوات السسياسسية التي Áكن أان
تسستخدمها ضسد الوليات اŸتحدة مع ارتفاع منسسوب التوتر بينهما خاصسة
‘ ›ال التكنولوجيا.
يدخل القانون ،الذي أاقرته أاعلى هيئة تشسريعية ‘ الصس ،Úأاول أامسس ،حيز
التنفيذ ‘  1ديسسم Èويسسمح لبك« Úباتخاذ إاجراءات ‡اثلة» ضسد الدول
Óمن القومي،
التي تسسيئ اسستخدام ضسوابط الصسادرات وتشسكل تهديدا ل أ
بحسسب الفرنسسية.
سستخضسع البيانات الفنية اŸتعلقة باŸواد اŸشسمولة بالقرار أايضًسا لضسوابط
التصسدير ،بحسسب النصس اŸنشسور للقانونÁ .نح اإلجراء األخ Òالذي
اتخذته بك› Úاًل أاك Èلها للرد ‘ حرب الرئيسس األمÒكي دونالد ترامب
على شسركات التكنولوجيا الصسينية ،مع –رك البيت األبيضس ضسد اŸنصسات
الشسهÒة والشسركات الكÈىÃ ،ا ‘ ذلك تطبيقات «تيك توك» و»وي تشسات»
وعمÓق التكنولوجيا «هواوي».
ويضس -اف ال -ق -ان-ون ا÷دي-د« ،ال-ذي “ت صس-ي-اغ-ت-ه ◊م-اي-ة األم-ن ال-ق-وم-ي
واŸصسالح» ،إا› ¤موعة األدوات التنظيمية ‘ الصس Úوالتي تتضسمن أايضًسا
لئ-ح-ة ت-ق-ي-ي-د صس-ادرات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وق-ائ-م-ة ك-ي-انات غ Òموثوقة .ينصس
القانون على أانه «‘ حالة انتهاك أاي دولة أاو منطقة لتداب Òالرقابة على
الصسادرات لتهديد األمن القومي ومصسالح جمهورية الصس Úالشسعبية يجوز
لها (الصس )Úاتخاذ تداب‡ Òاثلة».
وي -ل -ح -ظ أايضس -ا ،أان السس -ل -ط -ات الصس -ي-ن-ي-ة سس-تضس-ع وت-ع-دل ق-ائ-م-ة Ÿراق-ب-ة
الصس -ادرات ت -تضس -م -ن م -واد سس -ي-ت-م نشس-ره-ا «‘ ال-وقت اŸن-اسسب» .وي-ع-ط-ي
ال -ق -ان -ون ا◊ق ل-لسس-ل-ط-ات الصس-ي-ن-ي-ة ‘ –م-ي-ل أاف-راد وج-م-اع-ات أاج-ن-ب-ي-ة
مسسؤوولية انتهاك قواعد مراقبة الصسادرات.
تأاثرت العÓقات القتصسادية ب Úبك Úوواشسنطن بسسبب حملة ترامب غÒ
اŸسس-ب-وق-ة م-ن ال-رسس-وم ا÷م-رك-ي-ة وال-ت-ه-دي-دات ب-ا◊ظ-ر وال-ع-قوبات على
شسركات التكنولوجيا الصسينية .وفيما يواجه الرئيسس ا÷مهوري حملة إاعادة
انتخاب صسعبة قبل النتخابات اŸقررة الشسهر اŸقبل ،وصسف مسسؤوولون
أامÒكيون اإلجراءات ضسد الصس Úبأانها ضسمانات لÓأمن القومي ،ما أاثار رد
فعل عنيفا من بك.Ú

–ديات أاسسواق النفط

إلسسيناريوهات إÙتمل أإن توإجهها «أإوبك»+

ه -ب -طت أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط ،م-ت-أاث-رة سس-ل-ب-ا ب-ف-ع-ل
Óصس -اب -ات
ﬂاوف م- -ن أان ارت- -ف- -اع -ا ك -بÒا ل  -إ
بكوفيد ‘ 19-أاوروب -ا وال -ولي -ات اŸت -ح -دة،
يكبح الطلب ‘ منطقت Úمن ب Úأاك ÈاŸناطق
اŸسستهلكة للوقود ‘ العا ،⁄بينما أاضسافت قوة
الدولر األمريكي مزيدا من الضسغوط على
األسسعار .ونزلت العقود اآلجلة ÿام برنت
تسسليم ديسسم 38 ،Èسسنتا أاو ما يعادل ‘ 0.9
اŸائ- - - -ة ،إا 42.78 ¤دولرا ل-لÈم-ي-ل ،ب-ي-ن-م-ا
ه -ب -طت ال -ع-ق-ود اآلج-ل-ة ÿام غ-رب ت-كسس-اسس
الوسسيط األمريكي تسسليم نوفم 35 Èسسنتا أاو
 ‘ 0.9اŸائ - - - -ة إا 40.61 ¤دولرا ل-لÈم-يل.
وتراجع اÿامان القياسسيان على نحو طفيف،
لكن  ⁄يطرأا عليهما أاي تغ Òيذكر تقريبا
مقارنة باألسسبوع اŸاضسي.
و‘ أاوروبا ،أاعادت بعضس الدول فرضس حظر
Œول وإاج- -راءات ع- -زل ع -ام Ÿواج -ه -ة زي -ادة
كبÒة ‘ اإلصسابات ا÷ديدة بفÒوسس كورونا،
فيما فرضست بريطانيا قيودا أاشسد لكبح انتشسار
كوفيد ‘ 19-لندن ،األمر الذي شسكل ضسغوطا

جديدة على أاسسعار النفط.
كما تراجع النفط ،إاذ يتجه الدولر ألفضسل
أاداء أاسسبوعي ‘ هذا الشسهر ،إاذ تسسبب ارتفاع
اإلصسابات بالفÒوسس وتع Ìإاحراز تقدم صسوب
–فيز أامريكي ‘ سسعى اŸسستثمرين القلقÚ
لشسراء األصسول اآلمنة .وÁيل النفط اŸسسعر
ب-ال-دولر األم-ري-ك-ي لÓ-ن-خ-ف-اضس ح Úي-رت-ف-ع
الدولر ،إاذ تصسبح مشسÎيات الوقود للمشسÎين
ال-ذي-ن ي-دف-ع-ون ب-ع-مÓ-ت أاخ-رى أاع-ل-ى تكلفة.
وأان- -هت ÷ن -ة ف -ن -ي -ة ت -اب -ع -ة Ÿن -ظ -م -ة ال -دول
اŸصس -درة ل -ل -بÎول «أاوبك» وح -ل -ف-اء م-ن-ت-جÚ
ل- -ل- -ن -ف -ط ،اÛم -وع -ة اŸع -روف -ة بـ»أاوبك،»+
اج -ت -م -اع -ه -ا ،وأاب -دت ق -ل -ق -ه -ا بشس -أان ارت -ف -اع
إامدادات النفط ‘ الوقت الذي تقيد فيه قيود
اجتماعية لكبح كوفيد 19-اسستهÓك الوقود.
وم- -ن اŸق- -رر أان ت- -ق -لصس أاوبك ت -خ -ف -يضس -ات
اإلمدادات ا◊الية البالغة  7.7مليون برميل
يوميا Ãقدار مليو Êبرميل يوميا ‘ جانفي
ح- -ت- -ى ‘ ال- -وقت ال- -ذي اعÎف ف- -ي -ه ﬁم -د
باركيندو ،أام Úعام أاوبك ،بأان الطلب على

الوقود يبدو ضسعيفا.
وق- -الت مصس- -ادر ‘ «أاوبك ،»+إان ال- -ت -وق -ع -ات
السسلبية للطلب وارتفاع اإلمدادات من ليبيا
رÃا يعنيان أان «أاوبك» قد “دد التخفيضسات
القائمة ‘ العام اŸقبل .ومن اŸقرر عقد
اجتماع لـ»أاوبك 30 ‘ »+من نوفم ÈاŸقبل
واألول ديسسم Èلوضسع السسياسسات .إا ¤ذلك،
أافادت وثيقة اطلعت عليها «رويÎز» بأان هناك
ﬂاوف من أان تدفع موجة ثانية طويلة من
ج-ائ-حة كوفيد 19-وق-ف-زة ‘ اإلن-ت-اج ال-ل-ي-بي
سسوق النفط إا ¤فائضس ‘ اŸعروضس العام
اŸقبل ،وذلك ‘ توقعات أاك Ìقتامة منها قبل
شسهر واحد فقط.
وأاي فائضس ‘ اŸعروضس قد يهدد خطط
«أاوبك» وروسسيا وحلفائهما ‘ ،إاطار ما يعرف
بـ»أاوبك ،»+تقليصس حجم تخفيضسات اإلنتاج
التي نفذوها هذا العام بإاضسافة مليو Êبرميل
من النفط يوميا إا ¤السسوق ‘  ،2021و ⁄تشسر
منظمة الدول اŸصسدرة للبÎول حتى اآلن إا¤
أاي خطة إللغاء الزيادة ‘ اإلمدادات.

إإيطاليا تبني
موإزنة 2021
على أإسسوإإ إنخفاضض
واف -قت ا◊ك -وم -ة اإلي -ط -ال -ي -ة ع-ل-ى
مسس -ودة م -وازن -ة ال -ع-ام اŸق-ب-ل ال-ت-ي
تسسعى لتمديد العمل بإاجراءات دعم
الق- -تصس- -اد ف- -ي- -ظ -ل ارت -ف -اع ح -الت
اإلصسابة بفÒوسس كورونا ›ددا.
ونقلت «بلومÈج» عن ا◊كومة القول
‘ بيان ،أامسس ،إان اŸوازنة «اŸوسسعة
بصس- -ورة ك- -بÒة» ،سس -وف ت -رك -ز ع -ل -ى
قطاع الصسحة وإاجراءات دعم األسسر
و“دي -د ت -ع -ل -ي -ق تسس -دي -د ال -ق -روضس
ومدفوعات الرهن العقاري.
وتخصسصس مسسودة اŸوازنة  4مÓيÒ
أاورو (  4.7م Ó- -ي Òدولر) ل- -دع- -م
القطاعات األك Ìتضسررا من تفشسي
فÒوسس كورونا .وكانت إايطاليا قد
سسجلت ،أاول أامسس 10 ،آالف و925
حالة إاصسابة جديدة بفÒوسس كورونا
و 47ح - -ال - -ة وف- -اة .وق- -ال مسس- -ؤوول
ح- -ك -وم -ي ،ط -لب ع -دم ذك -ر اسس -م -ه،
“شس -ي -ا م -ع ال -ق -واع -د اŸت -ب-ع-ة ،م-ن
اŸت- -وق- -ع أان ي- -ع- -ل- -ن رئ- -يسس ال -وزراء
جوزيبي كونتي عن قيود جديدة على
ا◊ياة العامة.
وقالت ا◊كومة ،إان مسسودة اŸوازنة
ت -ت -ب -ن -ى أاسس -وأا السس -ي-ن-اري-وه-ات وه-ى
ان -خ -ف -اضس إاج -م -ا‹ ال -ن -ا œاÙل-ي
بنسسبة  ‘ 10.5اŸائة هذا العام و‰و
ب-نسس-ب-ة  ‘ 1.8اŸائ- -ة ف- -ق- -ط ع -ام
 .2021وت- -ت- -وق- -ع ا◊ك- -وم- -ة ح- -ال- -ي -ا
انكماشس القتصساد بنسسبة  ‘ 9اŸائة
هذا العام و‰وه بنسسبة  ‘ 6اŸائة
‘ .2021
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ﬁمد بألسسعد (رئيسص ا–أدية التنسص) لـ«الشسعب»:

لو¤
تأأخروا عن الÎبصسأت ا أ

نحو عودة إلفرق إلوطنية للتدريبات قريبا
أاك- - -د رئ- - -يسص ال–أدي - -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ري -أضس-ة ال-ت-نسص ﬁم-د
ب - -ألسس - -ع - -د ‘ ،تصس - -ري - -ح خ - -أصص ÷ري - -دة
«الشس-عب» ،أان-ه سس-ي-ع-م-ل ع-ل-ى إاك-م-أل الÈن-أم-ج
ال-ذي صس-أدق ع-ل-ي-ه أاعضس-أء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-أمة ‘
لوŸب-ي-ة ،م-ن خÓل التنسسيق
ب-داي-ة ال-ع-ه-دة ا أ
مع كل الفأعل ‘ Úبيت هذا الختصسأصص
لزم-ة الصس-ح-ي-ة
ل -ت -ج -أوز ﬂل -ف -أت ا أ
بسسبب «كوفيد.»19-

نبيلة بوقرين
تطرق ﬁمد بالسسعد إا ¤أاهم اÙاور التي سستكون
خÓل اأ’يام القادمة لضسمان عودة اŸنتخبات الوطنية إا¤
التدريبات اسستعدادا للمواعيد القادمة على كل اأ’صسعدة ‘
قوله« ،ا’–ادية ا÷زائرية للتنسس عاشست بعضس اأ’زمات
خÓل  10أاشسهر اأ’خÒة ولكن ا◊مد لله ،بفضسل أاعضساء
اŸكتب الفيدرا‹ والرئيسس الذي أاشسرف على تسسي Òالهيئة

بالنيابة “كنا من مواصسلة الطريق بأاقل اأ’ضسرار .و‘
اŸسس -ت-ق-ب-ل ،سس-ن-ط-م-ح إا ¤الÎك-ي-ز ع-ل-ى Œاوز ك-ل اأ’م-ور
السسلبية التي كانت ‘ السسابق لتدارك التأاخر ،خاصسة بعد
ال -ت -وق -ف ال -ط -وي -ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ري-اضس-ي Úع-ن اŸن-افسس-ات
والتدريبات بسسبب ا÷ائجة الصسحية التي عاشستها ا÷زائر،
على غرار كل دول العا.»⁄

إايفرتون

ريتشصارليسصون وبيكفورد يعتذرإن لÓعبي ليفربول
اع -ت -ذر ري -تشس -أرل -يسس -ون م -ه -أج -م إاي-ف-رت-ون إا¤
لعب وسس -ط ل -ي -ف -رب -ول ،ت -ي-أغ-و أال-ك-أن-ت-أرا ،بسس-بب
خشسونته خÓل التحأم بينهمأ قبيل نهأية مبأراة
ال -ف-ري-ق ‘ Úال-ب-ط-ول-ة ال‚ل-ي-زي-ة اŸم-ت-أزة ل-ك-رة
القدم ،التي جرت ،السسبت ،وانتهت بألتعأدل (-2
.)2
رغ- -م أان أال- -ك- -ان- -ت- -ارا ن- -هضس وع- -اد ل- -ل- -عب ب- -ع- -د ط- -رد
ري -تشس -ارل -يسس -ون وشس -ارك ‘ صس -ن-اع-ة ه-دف ف-ري-ق-ه وق-ع-ه
جوردان هندرسسون قبل إالغائه ،إا’ أانه تب’ Úحقا تعرضسه
Óصسابة.
ل إ
وقال ريتشسارليسسون« :كل من يعرف خلفيتي يعرف أانني
 ⁄أاكن ’عبا عنيفا على اإ’طÓق».

شصبيبة إلقبائل تسصتدعي ’ 6عب’ Úسصتئناف إلتدريبات

واصسل الرجل اأ’ول على رأاسس ا’–ادية قائ« ،Óالهدف
اŸباشسر بالنسسبة لنا بعد عودتنا لقيادة الفيدرالية يتمثل ‘
ضس -رورة إاع -ادة ال -ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي “ث-ل ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي إا¤
التدريبات ‘ أاقرب وقت ‡كن ،من أاجل تدارك التأاخر
اŸسسجل بسسبب التوقف عن العمل لفÎة قاربت  7أاشسهر
ج -راء ان -تشس -ار فÒوسس ك -ورون -ا اÿط ،Òم -ن أاج-ل ضس-م-ان
أافضس -ل اسس -ت -ع -داد ل-ل-م-واع-ي-د ال-ع-رب-ي-ة وال-ق-اري-ة وال-دول-ي-ة
القادمة ،ما يعني أاننا ‘ صسراع مع الزمن لتدارك اأ’مور،
Ãا أان التدريبات الفردية التي يقومون بها غ Òكافية
للحفاظ على اŸسستوى العا‹».
أاضس -اف ﬁدث -ن -ا ق -ائ  ‘ Ó-ذات السس-ي-اق« ،ال-ري-اضس-ي-ون
تراجع مسستواهم ا◊قيقي كثÒا وهم اآ’ن ينتظرون من
أاجل العودة للعمل بطريقة مُنظمة ونحن سسÔاسسل وزارة
الشسباب والرياضسة بهذا الشسأان حتى ُتعطينا الضسوء اأ’خضسر
للشسروع ‘ القيام بإاجراءات الÈوتوكول الصسحي اŸطالب
به وبعدها سستدخل الفرق الوطنية مباشسرة ‘ التدريبات.
ون -ح -ن ع -ل -ى مسس -ت -وى ا’–ادي -ة سس -ن -وف-ر ك-ل اإ’م-ك-ان-ات
اŸوج-ودة ل-دي-ن-ا ل-ك-ي ن-ه-ي-ئ اأ’ج-واء اŸن-اسس-ب-ة ل-ه-م ل-رب-ح
الوقت وتدارك اأ’مور ‘ أاسسرع فÎة ‡كنة .ومن جهة
أاخرى ،فإاننا نتابع كل التفاصسيل اŸتعلقة Ãسستقبل رياضسة
التنسسÃ ،ا فيها اأ’لعاب اŸتوسسطية التي سستكون Ãدينة
وه-ران ،ب-دل-ي-ل أان-ن-ا ق-م-ن-ا ب-ع-ق-د اج-ت-م-اع ،م-ط-لع اأ’سسبوع
ا◊ا‹ ،م -ع اŸع -ن -ي Úب -إا‚از اŸل -عب ال -ذي سس -ي -ح -تضس -ن
م -ب -اري -ات ه -ذا اŸوع-د اŸت-وسس-ط-ي وال-ذي ع-رفت نسس-ب-ة
إا‚ازه حوا‹  80باŸئة وأاعطينا التعليمات Ÿواصسلة سسÒ
العملية وفقا للمعاي ÒاŸعمول بها على الصسعيد الدو‹».

وأاضس -اف ال Ó-عب الÈازي -ل -ي ⁄« :أات-عّ-م-د إاي-ذاء ت-ي-اغ-و،
وبالفعل بعثت إاليه برسسالة اعتذار وأانا أافعل هذا أايضسا على
العلن .أا“نى أا’ يكون تعرضس أ’ي إاصسابة وأان يكون كل
شسيء على ما يرام».
كما خرج مدافع ليفربول ،الهولندي فÒجيل فان دايك،
من اŸباراة مبكرا بسسبب اإ’صسابة بعد التحام مع حارسس
مرمى إايفرتون جوردان بيكفورد.
وقال هندرسسون أان بيكفورد حارسس مرمى ا‚لÎا يشسعر
باأ’سسف نتيجة ما حدث ،رغم أانه  ⁄يتعرضس أ’ي عقوبة.
وأاوضس- -ح ه- -ن -درسس -ون ’عب ل -ي -ف -رب -ول ‘ تصس -ري -ح -ات
تلفزيونية عقب انتهاء اللقاء« :جاء جوردان واعتذر ‹ بعد
اŸباراة وطلب مني إابÓغ فÒجيل بذلك».

أاعلن نأدي شسبيبة القبأئل ،اسستدعأء  6لعبÚ
لسستئنأف التدريبأت ا÷مأعية ،بعد تغيبهم عن
لع- -دادي- -ة
ان- -طÓ- -ق ال- -ت- -حضسÒات واŸعسس- -ك- -رات ا إ
لسسبأب خأصسة.
لو ،¤أ
ا أ
ق -ال ال -ن -ادي ‘ ،ب -ي -ان ع Èصس -ف -ح -ت -ه ال -رسس -م -ي-ة ع-ل-ى
«فيسسبوك» ”« :اسستدعاء ’ 6عب’ Úسستئناف التدريبات
Ãلعب أاول نوفم ،Èوهم :عزيز بن عبيدي ،ويوبا عجيب،
وقدور شسريف شساكر ،وتيزي بوعلي ،ديباشس ودراجي».

إأ’هلي إŸصصري يفوز على إلودإد إلبيضصاوي
له - -ل - -ي اŸصس - -ري ع- -ل- -ى ال- -وداد
ف - -أز ا أ
ال -ب -يضس -أوي اŸغ -رب -ي ب -ه -دف Úلصس -ف -ر ‘
اŸب-أراة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-م-أ أامسس-ي-ة السس-بت
ب -أل-دار ال-ب-يضس-أء اŸغ-رب-ي-ة ب-رسس-م ذه-أب
ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-أئ-ي م-ن راب-طة أابطأل
إافريقيأ لكرة القدم.
وسس- -ج- -ل ه -د‘ اأ’ه -ل -ي اŸه -اج -م ﬁم -د
›دي أافشس -ا ‘ ال -دق -ي-ق-ة ال-راب-ع-ة واŸداف-ع
علي معلول ‘ الدقيقة  61عن طريق ضسربة
جزاء.
وأاضساع فريق الوداد البيضساوي ،ضسربة جزاء
نفذها اŸهاجم بديع أاوك ‘ الدقيقة .42
وي- -ق- -ام ل- -ق -اء اإ’ي -اب ب Úال -ف -ري -ق ،Úي -وم
ا÷معة ،اŸقبل بالقاهرة.

كومان ينتظر ديباي ‘ جانفي
–ويÓت

ولديه صسفات نفتقدها ‘ رأايي مثل
اللعب ‘ العمق الهجومي».
وت-اب-ع« :م-ع-ظ-م م-هاجمي برشسلونة
يريدون الكرة عند أاقدامهم ،وÁكننا
اسس -ت -خ -دام دي -ب -اي ك -ن -ق-ط-ة ان-طÓ-ق
ل-ل-ف-ري-ق ،ك-م-ا أان-ه يسس-ت-ط-ي-ع اللعب ‘
ع -م -ق ال -ه -ج -وم .إان-ه ق-وي وم-ت-ح-رك
وÁكنه اللعب ‘ مقدمة الهجوم أاو
جهة اليسسار».

ريأل مدريد

وأا”« :أاخÈت ديباي بالطبع عن
أاف -ك -اري مسس-بً-ق-ا ،وم-ن ح-يث اŸب-دأا،
كان كل شسيء جاهز ◊سسم الصسفقة،
لكن اأ’مر توقف نظًرا لقواعد الليغا
التي ÈŒنا على بيع ’عب أاو’ً ،و‘
النهاية هذا  ⁄يحدث ذلك .إانه أامر
سس -ي -ئ ل -ل -غ -اي -ة ،إا’ أان ‡ف -يسس ي-ع-ل-م
الوضسع جيًدا».

رإموسس قد يغيب عن مبارإة شصاختار
كشس- -ف ت- -ق- -ري- -ر صس- -ح- -ف- -ي
لح - -د ،ع - -ن
إاسس- - -ب - -أ ،Êأامسص ا أ
ت-ط-ور ج-دي-د بشس-أأن مشس-أرك-ة
سسÒج-ي-و رام-وسص ،ق-أئ-د ريأل
م - -دري - -د ،أام - -أم ب- -رشس- -ل- -ون- -ة،
السس- - - -بت اŸق- - - -ب- - - -ل ،ضس - - -م - - -ن
منأفسسأت ا÷ولة السسأبعة من
الليغأ.
” اسس- - -ت- - -ب - -دال رام - -وسس ،أاول
أامسس ‘ ،خسسارة اÒŸنغي أامام
كاديكسس بهدف دون رد ،وشسوهد
وهو يضسع الثلج على ركبته.
ووفً- -ق- -ا لصس- -ح- -ي- -ف- -ة «م- -ارك -ا»
اإ’سس -ب -ان -ي-ة ،ف-إان رام-وسس ت-ع-رضس
لضس -رب -ة ق-وي-ة ‘ رك-ب-ت-ه ال-يسس-رى،
ع- -قب ك- -رة مشسÎك- -ة م- -ع ل- -وزان -و
’عب الفريق اŸنافسس.

وأاشس- -ارت إا ¤أان نسس- -ب- -ة ت -غ -يÒ
رام- - -وسس ب Úشس- - -وط- - -ي اŸب - -اراة
أ’سسباب احÎازية ،أاك Èمن كون
الÓعب يعا Êمن إاصسابة كبÒة.
وأاوضسحت ،أان راموسس سسيخضسع
ل-ف-ح-وصس-ات ط-ب-ي-ة ل-ت-ح-ديد حجم
اإ’صس -اب -ة وم-دى إام-ك-ان-ي-ة ظ-ه-وره
ه - -ذا اأ’سس - -ب - -وع ب- -دوري أاب- -ط- -ال
أاوروب -ا ،أام -ام شس -اخ -ت -ار ،اأ’رب -ع-اء
اŸق - - -ب - - -ل ،ث - - -م اŸشس - - -ارك - - -ة ‘
الكÓسسيكو ،السسبت القادم.
وق- -الت ،إان -ه إاذا ث -ب -تت إاصس -اب -ة
رام -وسس ،ف › Ó-ال ك -ب Òأام -ام -ه
للتعا‘ قبل اŸباريات اŸقبلة ،ما
سسيجعل اŸدرب زين الدين زيدان
‘ مشس- -ك- -ل- -ة ،بسس- -بب اإ’صس- -اب- -ات
العديدة ‘ الدفاع.

مانشصيسصÎ
يونايتد مهتم
بخدمات
فالفÒدي

جوفنتوسص

بÒلو« :لدينا تشصكيلة شصابة –تاج Ÿزيد من إلعمل»
أابدى أاندريا بÒلو ،مدرب جوفنتوسس ،أاسسفه على فقدان نقطت Úجديدت ،Úوعلى «اسستهتار» فريقه بعد تعادله ( )1-1مع مسستضسيفه كروتوÊ
الوافد ا÷ديد الذي خسسر كل مبارياته السسابقة ‘ دوري الدرجة اأ’و ¤اإ’يطا‹ لكرة القدم هذا اŸوسسم.
ومثلما حدث خÓل تعادله ( )2-2مع روما قبل  3أاسسابيع ،طُرد ’عب من جوفنتوسس ‘ منتصسف الشسوط الثا ،Êوكان فيدريكو كييزا هذه اŸرة،
ليضسطر إا ¤خوضس معركة شسرسسة بعـ’ 10عب.Ú
Óسسف ‘ آاخر مبارات Úلعبنا بـ’ 10عب Úبسسبب اسستهتارنا ،وتع Úعلينا خوضس معركة .لكننا فريق شساب يحتاج Ÿزيد من العمل».
وقال بÒلو «ل أ
وحصسل بÒلو على وظيفته اأ’و ¤كمدرب ‘ أاوت عندما أاقال جوفنتوسس ماوريسسيو سساري ،وقال إانه  ⁄يحصسل على وقت كاف للعمل مع الفريق
الذي يضسم العديد من الÓعب Úا÷دد مثل كييزا ،وديان كولوسسيفسسكي ،ووسستون ماكيني.
وغاب ’عب الوسسط اأ’مريكي ماكيني عن مباراة السسبت بعد إاصسابته بفÒوسس
ك -ورون -ا ،م-ث-ل ك-ريسس-ت-ي-ان-و رون-ال-دو ال-ذي
أاصسيب بكوفيد  19أاثناء وجوده مع
منتخب الÈتغال.
وقال بÒلو « ⁄نعمل كثًÒا ‘ اأ’شسهر القليلة اأ’و ،¤ذهب
الÓعبون إا ¤منتخباتهم الوطنية ،ويحتاج الÓعبون الشسبان إا¤
خÈة ‘ مبارياتهم اأ’و.»¤
وأاوضسح «ولذلك سستكون هناك ◊ظات من ا’سستهتار وهذا
يحدث‰ .تلك فريقا شساًبا ما زال ‘ مرحلة البناء ،ونحن
بحاجة لبعضس الوقت وسسÒتكب الشسباب أاخطاء ⁄ .نحصسل
Óعداد».
على وقت ل إ
وÁلك ج-وف-ن-ت-وسس ،السس-اع-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ل-ق-ب-ه ال-ع-اشس-ر ع-لى
التوا‹ 8 ،نقاط من  4مباريات وتراجع بفارق  4نقاط خلف
ميÓن اŸتصسدر.
وقال بÒلو ’عب وسسط جوفنتوسس السسابق« :كنا نعرف أان
هناك العديد من الفرق سستنافسس على اللقب ،سستكون معركة طويلة.
Óسسف نفقد بعضسها بعيدا عن ملعبنا لكننا سسنعود
علينا حصسد النقاط .ل أ
للمقدمة قريًبا».

يضس - -ع مسس- -ؤوول- -و م- -انشسسسÎ
ي -ون -اي-ت-د أان-ظ-اره-م ع-ل-ى أاح-د
الÓعب ÚاŸميزين ‘ صسفوف
ريال مدريد هذا اŸوسسم.
ووف ً-ق -ا لصس-ح-ي-ف-ة «ذا صس-ن»
الÈي - - -ط - - -ان - - -ي- - -ة ،ف- - -إان إادارة
م- -انشسسس Îي- -ون -اي -ت -د تسس -ت -ع -د
ل-رح-ي-ل ال-ف-رنسس-ي ب-ول ب-وغ-با،
’عب وسس- -ط ال- -ف -ري -ق ،خ Ó-ل
الصسيف اŸقبل.
وي -ن -ت -ه -ي ع -
ق
د
ب
و
غ
ب
ا
م-ع
يونايتد ‘ الصسيف اŸقبل ،لكن
ال-ن-ادي اإ’‚ل-ي-زي ق-رر ت-فعيل
بند التمديد Ÿوسسم آاخر ،إا’
أان ب- -ق- -اء الÓ- -عب غ Òم- -ؤوك -د
بعدما صسرح مؤوخًرا بأانه يحلم
با’نتقال إا ¤ريال مدريد.
وأاشسارت الصسحيفة ،إا ¤أان
إادارة الشسياط Úا◊مر تخطط
ل -ط -لب ف -ي -دي ف -ال -فÒدي م-ن
اÒŸنغي ،خÓل مبادلة ينتقل
خÓ-ل-ه-ا ب-وغ-ب-ا إا« ¤سس-ان-تياغو
أاعلن
ف
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ي
ق
ي
ا
برنابيو».
م
ا
ه
ا
،
ا
Ÿ
ش
س
ا
رك ‘ بطولة
ا
ل
ع
ا
⁄
ع
ل
ن
س
س
س
ب
س
ا
ب
ا
ق
ا
ق
ت
ج
ا
ا
ل
ئ
د
ز
ر
ة
اجات النا
تÒويل ال
وأاوضسحت أان فالفÒدي يثÒ
وكان روسسي ( 41سس كÈى اŸقررة على حلبة أاراغون اإ’سسبانية ا رية «موتو جي بي» ،أام
س
س
،
غ
ي
ا
ب
ب
ط
ل
ا
ل
ع
ا
نة) أاع
إاع- -ج- -اب مسس- -ؤوو‹ ي -ون -اي -ت -د،
 ⁄السسابق ا
أ’سسبوع اŸقبل.
اإ’سسبانية الكÈى ،بسس لن ،اÿميسس اŸاضسي،
ا
ن
س
س
إ’يطا‹ فالنتينو روسسي
ح
ا
ب
ه
م
ن
س
س
ب
ا
ق
ج
ب
بسس - -بب اأ’داء ال- -ذي ي- -ق- -دم- -ه
ائزة أاراغون
ب إاصسابته بفÒ
وسس كورونا اŸسستجد.
مؤوخًرا مع النادي اŸلكي.
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سسبأحة

«إلعميد» يدخل ترّبصصه إلتحضصÒي إلثالث

يسستأأنف
ال- -ي- -وم ن- -أدي م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر
–ضسÒات-ه ل-ل-م-وسس-م ال-كروي ا÷ديدÃ ،ركز
لط -ع -أم وال -ف -ن-دق-ة ب-ع Úال-ب-ن-ي-أن ‘ ت-ربصص ي-دوم
ا إ
أاسسبوعأ واحدا ،بعد الراحة التي دامت ثÓث أايأم ،قّدمهأ
الطأقم الفني للفريق إاثر عودة وفد العميد يوم اÿميسص
اŸأضسي من تربصص مسستغأ Âالثأ Êالذي دام  12يومأ ،عمل
فيهأ رفقأء القأئد عبد الرحمن حشسود على ا÷أنبÚ
البد Êوالفني ،حيث أاجروا  22حصسة تدريبية
ومبأراة تطبيقية Ãعدل حصست‘ Ú
اليوم الواحد.
ﬁمد فوزي بقأصص

رابطة أابطأل إافريقيأ

برشسلونة

أاكد الهولندي رونألد كومأن،
اŸدي- -ر ال- -ف- -ن- -ي لÈشس -ل -ون -ة ،أان -ه
ي-ن-ت-ظ-ر ت-ع-أق-د ال-نأدي الكتألوÊ
مع ‡فيسص ديبأي ،مهأجم ليون،
خÓل شسهر جأنفي اŸقبل.
كان برشسلونة يطارد ديباي خÓل
اÒŸك -ات -و الصس -ي-ف-ي اŸنصس-رم ،ل-ك-ن-ه
فشسل ‘ حسسم الصسفقة بسسبب عدم
النجاح ‘ بيع عثمان دÁبلي.
وق - -ال ك - -وم - -ان ‘ ،تصس - -ري - -ح- -ات
أاب-رزت-ه-ا صس-ح-ي-ف-ة «موندو ديبورتيفو»
اإ’سسبانية« :قدوم ديباي ‘ جانفي؟
هذا احتمال بالتأاكيد ..نعم .سسأانتظره
أ’نني أاحب وجوده هنا ،لكن ’ Áكنني
اآ’ن تقدير الوضسع اŸا‹ للنادي ‘
الشستاء».
وأاضساف« :ليسس لدي القوة الكاملة
◊سسم صسفقة ديباي ،لكن اأ’مر يعتمد
ع- -ل- -ى ال- -ن- -ادي .إان- -ه -ا ›رد مسس -أال -ة
انتظار .أاردنا ‡فيسس أ’نه ’عب رائع

وأاضساف بيان النادي« ،سستخضسع هذه العناصسر  ،6التي
تعا Êتأاخًرا واضسحا ‘ التحضس ،ÒلÈنامج تدريبي خاصس،
لتدارك النقصس الذي تعا Êمنه واللحاق Ãسستوى بقية
اÛموعة ’ ،سسيما من الناحية البدنية».
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان إادارة الشسبيبة ،بالتشساور مع ا÷هاز
ال- -ف- -ن- -ي ،ح -ددت ال -ي -وم  19أاك -ت-وب-ر ،م-وع-دا ’سس-ت-ئ-ن-اف
التحضسÒات لباقي اÛموعة.

العدد
18383

يدخل أاشسبال اŸدرب نبيل نغيز عشسية
ال -ي -وم ت -ربصس -ه -م ال -ث -الث ع -ل -ى ال -ت-وا‹،
–ضسÒا ’نطÓق اŸوسسم الكروي (2020
  ،)2021ت -ربصس سس-ي-ع-م-ل ف-ي-ه ال-ط-اق-مالفني للمولودية على رفع ا◊جم السساعي
للعمل مع اÛموعة ،وتخصسيصس الÎبصس
ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ا÷ان-ب Úال-ف-ن-ي وال-تكتيكي،
قصسد الرفع من ا’نسسجام ب Úالوافدين
ا÷دد والÓعب Úالقدامى ،قبل خوضس
ال- -دورة ال- -ودي- -ة ال- -ت- -ي اقÎح- -ت -ه -ا إادارة
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر وال -ت-ي سس-ي-ل-عب ف-ي-ه-ا
الفريق مواجهت Úقويت.Ú
ه -ذا ،وب -اشس -رت أامسس إادارة م -ول -ودي -ة
ا÷زائ- -ر ‘ ال- -ت- -حضس Òل -ل -دورة ال -ودي -ة،
بإارسسال الطلبات لكل من مديريتي اأ’من
الوطني وا◊ماية اŸدنية ووزارة الشسباب
وال- -ري -اضس -ة ،ل -ن -ي -ل الÎاخ -يصس ال Ó-زم -ة
إ’قامة الدورة الودية التي سستلعب بصسيغة
نصس -ف ن -ه -ائ -ي واŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ،وم-ن
اŸقرر أان يشسارك فيها كل من مولودية
ا÷زائر الفريق اŸنظم ،باإ’ضسافة إا ¤كل
م-ن أان-دي-ة شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ونصس-ر حسسÚ
داي ون- -ادي ب- -ارادو ،وه- -ي ال -دورة ال -ت -ي
سس- -ت- -ق- -ام Ãل- -عب ح- -ي -درة ب -ال -ع -اصس -م -ة،
وسس- -تضس- -م -ن م -ن -افسس Úل -ل -م -ول -ودي -ة م -ن
ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة اأ’و ¤ل-ك-رة ال-ق-دم،
سسيسسمحان من توضسيح الصسورة للمدرب
نغيز عن مدى اسستجابة الÓعب Úللعمل
اŸن -ج -ز م -ن -ذ ب -داي -ة –ضسÒات الشس -ه-ر
اŸاضسي.
من جهة أاخرى ،كشسف ذات اŸصسدر
أان ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ول-ودي-ة قرر إاقامة
تربصس –ضسÒي رابع وأاخ Òبعد الدورة
ال -ودي -ة ،وسس -ي -ك -ون م-ط-ل-ع شس-ه-ر ن-وف-مÈ
اŸقبل ،سسيخصسصس لوضسع

آاخر اللمسسات على طريقة لعب الفريق ‘
اŸب- -اري- -ات ال -ودي -ة ال -ت -حضسÒي -ة ق -ب -ي -ل
انطÓق اŸوسسم.

بن سصاحة يوّقع عقده إأ’ربعاء
‘ سس - - -ي- - -اق آاخ- - -ر ،كشس- - -فت مصس- - -ادر
«الشس- -عب» م- -ن داخ- -ل ب ÚاŸول- -ودي- -ة أان
عملية ا’سستقدامات ’ زالت متواصسلة،
ح-يث سس-ي-ت-ع-اق-د ال-ف-ري-ق رسس-م-يا اأ’ربعاء
اŸق -ب -ل م -ع صس -ان-ع أال-ع-اب ن-ادي الÎج-ي
الرياضسي التونسسي بÓل بن سساحة بعقد
إاعارة Ÿوسسم واحد ،بعد ا’تفاق الذي
حدث ب Úإادارة العميد ونظÒتها على
قيمة انتقال الÓعب السسابق لنادي دفاع
تاجنانت اŸقدرة بـ  80أالف يورو ،أاين
كشسف مصسدرنا أان الÓعب اŸتواجد ‘
ا◊جر الصسحي بعد دخوله أارضس الوطن،
سسيوّقع على عقده ويدخل الÎبصس الثالث
مع اÛموعة للعمل مع اÙضسر البدÊ
ال-ذي سس-ي-ق-ف ع-ل-ى م-دى ج-اه-زي-ت-ه ،ه-و
الذي عاد للمنافسسة الرسسمية منذ شسهر
ج -وي -ل -ي -ة اŸن -قضس-ي رف-ق-ة ب-ط-ل ت-ونسس،
ويتواجد ‘ فورمة عالية بعدما خاضس
ال- -ع- -دي- -د م -ن اŸب -اري -ات ال -رسس -م -ي -ة ‘
البطولة وكأاسس تونسس وكذا نهائي كأاسس
السسوبر.
‘ ذات السسياق ،ينتظر ’عب أاهلي
ب-رج ب-وع-ري-رج السس-ودا Êال-غ-رب-ال م-وع-د
دخوله أارضس الوطن الذي سسيكون اأ’سسبوع
اŸقبل حسسبما كشسفه ذات اŸصسدر ،الذي
أاك -د أان إادارة ال -ف -ري -ق ت -ع -م -ل ك -ل م -ا ‘
وسس -ع -ه -ا ل -ن -ي-ل م-واف-ق-ة وزارة اÿارج-ي-ة
ل-دخ-ول الÓ-عب الÎاب ال-وط-ن-ي ،ب-ع-دم-ا
“ّك -نت ن -ه -اي -ة اأ’سس -ب -وع اŸن -قضس -ي م-ن
خ -ط -ف ت -وق -ي -ع ال Ó-عب السس -ودا Êع-ل-ى
العقد الذي يربطه بالفريق إالكÎونيا.

فرنسسأ

إإ’دإرة تكّرم ’عَبْي إلرديف بن مامي
وبوزكري
‘ سسياق منفصسل ،قامت إادارة الفريق،
ظ -ه-ر أامسس ،ب-ت-ك-ر’ Ëع-ب-ي ال-ردي-ف ب-ن
مامي وبوزكري بإاقامة مأادبة غداء على
شس -رف -ه -م-ا ،وذلك ن-ظ– Òصس-ل-ه-م-ا ع-ل-ى
شسهادة البكالوريا ،وسسط حضسور أاعضساء
›لسس اإ’دارة واŸدير الرياضسي بورايو
والÓ-ع-ب Úال-ق-دام-ى ي-ت-ق-دم-هم ا÷وهرة
السس -اب -ق -ة ل -ك -رة ال -ق-دم ا÷زائ-ري-ة ع-م-ر
بطرو ،Êباإ’ضسافة إا ¤كل زمÓئهم ‘
ال -ف-ري-ق ،وه-ي اŸن-اسس-ب-ة ال-ت-ي اغ-ت-ن-م-ه-ا
رئيسس ›لسس اإ’دارة نصسر الدين أاŸاسس
لتحفيز الÓعب Úحيث قال« :أاهنئكم على
ن -ي -ل -ك -م شس -ه -ادة ال -ب-اك-ال-وري-ا ع-ن ج-دارة
واسستحقاق ،اŸولودية فريق كرة القدم
جع كذلك
تشسجع اŸواهب الكروية ،وتشس ّ
أابنائها اŸتفوق ‘ Úالدراسسة على بذل
اŸزيد ،لتكوين ’عبÎﬁ Úف Úيعززون
الفريق اأ’ول مسستقب ،»Óوأاضساف« :أانتم
خزان الفريق ومسستقبله ،وتلعبون موسسما
اسستثنائيا لكني أاحثّكم على العمل وبذل
›ه- -ودات ك- -بÒة ل- -ب -ل -وغ ال -ف -ري -ق اأ’ول
اŸوسس -م اŸق -ب -ل» ،وخ -ت-م ك-ل-م-ت-ه ق-ائ:Ó-
«أاعدكم أان الطاقم الفني للفريق اأ’ول،
سسيعاينكم هذا اŸوسسم ‘ كل اŸباريات،
وأان اأ’فضسل سسيوقع عقدا احÎافيا مع
اأ’كابر ،أ’ن إاسسÎاتيجية الفريق تغÒت».
يذكر ،أانّ ’عب الرديف أاÁن رحماÊ
ثبت إاصسابته بفÒوسس كورونا رفقة زكريا
خالدي ’عب مولودية وهران ،ويتواجدان
حاليا ‘ ا◊جر الصسحي Ãركز سسيدي
موسسى ،حيث ضسّيعا تربصس منتخب أاقل
من  20سسنة التحضسÒي.

نادي ليون يعود إ ¤جو إ’نتصصارإت
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Œاديت :إلعناصصر إلوطنية
– ّضصر ‘ ظروف ‡تازة

ث ّ- -م - -ن اŸدي - -ر ال - -ف - -ن - -ي
ل –Ó- -أدي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ل -لسس -ب -أح -ة ع -ب -د ا◊م-ي-د
Œأديت ‘ تصسريح خأصص
÷ريدة «الشسعب» ا÷ولة
التي قأموا بهأ مؤوخرا على
مسس -ت -وى ث Ó-ث ولي -أت ‘
لم -ر
الشس -رق ا÷زائ -ري وا أ
ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م-ن ع-ن-أب-ة،
سس- - -وق أاه- - -راسص وت - -بسس - -ة،
لنهأ سسمحت لهم بألوقوف
أ
ع- -ل -ى ع -دة أام -ور ت -ت -ع -ل -ق
ب-ه-ذه ال-ري-أضس-ة ب-ألتنسسيق
م - -ع م - -دي- -ري- -أت الشس- -ب- -أب
وال- -ري- -أضس- -ة والسس- -ل- -ط- -أت
اÙل - - -ي - - -ة واسس - - -ت- - -م- - -ع- - -وا
لندية.
لنشسغألت ا أ
نبيلة بوقرين
أاّكد اŸسسؤوول اŸباشسر على
–Óادي-ة
اŸدي -ري -ة ال -ف -ن -ي-ة ل -إ
أان- -ه- -م وق- -ف- -وا ع- -ل- -ى ظ- -روف
–ضس Òع - -ن - -اصس- -ر ال- -ن- -خ- -ب- -ة
ال -وط -ن -ي -ة ،واأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق بـ 5
سس -ب-اح-ات ي-ت-واج-دن ‘ م-رك-ز
سسÒاي- -دي ‘ ق- -ول- -ه« :ب- -داي -ة
ا÷ولة كانت بو’ية عنابة أاين
وق -ف -ن -ا ع -ل -ى ال -ظ -روف ال -ت-ي
ي- -حّضس -ر ف -ي -ه -ا ال -ف -وج ال -ث -اÊ
اŸتكون من  5سسباحات دخلن
منذ  10أاكتوبر إا ¤غاية  27من
ذات الشس - - -ه - - -ر إاسس - - -ت- - -ع- - -دادا
للمواعيد القادمة ‘ مقدمتها
ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-ربية التي سستكون
با÷زائر واأ’لعاب اŸتوسسطية
ب -وه -ران ،وا◊م -د ل-ل-ه اأ’م-ور
‡ت -ازة م -ن ك -ل ال -ن-واح-ي أ’ن
اŸرك - -ز ي- -ح- -ت- -وي ع- -ل- -ى ك- -ل
الشس -روط ال -ت -ي ت -ت -م -اشس-ى م-ع
إاج-راءات الÈوت-وك-ول الصس-حي
بعدما –ملت اإ’–ادية على
عاتقها إاجراء الفحوصسات Ãا
فيها «بي ـ سسي ـ آار» ،الذي يعد
خ -ط -وة ج -د م -ه -م -ة ل -ت -ف -ادي
اإ’صس-اب-ة ب-فÒوسس ك-وف-ي-د ،19
‘ حŒ Úري ال - -ت - -دري - -ب - -ات
Ãعدل حصست ‘ Úاليوم من
دون إارهاق السسباحات حتى ’
تكون إاصسابات بعد توقف عن
العمل دام  7أاشسهر».

سس ّ
جل اŸهاجم الكامÒو Êكار
ل توكو إايكامبي ،هدف Úليقود فر
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ت ‘ الدوري الفرنسسي ،بفوز ثمÚ
اأ’حد ‘ اŸرحلة السسابعة من
ب
اŸسسا قة.
رفع ليو
ن
ر
صسيده إا 10 ¤نقاط ‘  7مباريات،
خاضسها
‘
ا
Ÿ
س
س
ا
ب
ق
ة
حتى اآ’ن وهو الفوز اأ’ول
ل- - - -ه ‘
آ
ا
خ
ر
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س
ت
م
ب
اري- - - -ات ب- - - -ال - - -دوري
س
ال- -ف- -رن س- -ي..وو
اصس- -ل سسÎاسس- -ب- -ورغ ت- -رن -ح -ه ‘
اŸسسابقة ،حيث
مني بالهزÁة الثالثة على التوا‹
والسسادسسة له
‘
ا
Ÿ
س
سابقة هذا اŸوسسم ،ليتجمد
رصسيده عند
3
ن
ق
ا
ط
‘
ا
Ÿ
ركز .18
وأانهى ليون ال
شسوط اأ’ول لصسا◊ه بـ  3أاهداف
سس -ج -ل -ه -ا ت -ي -ن -وت
ي-ن-دا ك-ادي-وي-ري ‘ ال-دق-ي-ق-ة 12وإاي-ك-ام-ب-ي ‘ ال-
د
ق
ي
قت 25 Úو ،42م -ق-اب-ل ه-دف
سسجله حبيب دي
ا
ل
و
‘
ا
ل
د
ق
يقة  ،42و‘ الشسوط
الثا ،Êسسجل جا
ن أاهولو الهدف الثا Êأ’صسحاب
اأ’رضس ‘ الدقيقة .55

جولة ناجحة
واصس- - - - - - - -ل Œاديت
قائ ‘ Óذات السسياق:

«ب- -ع- -ده- -ا ت- -ن -ق -ل -ن -ا إا ¤سس -وق
أاه- -راسس إال -ت -ق -ي -ن -ا م -ع م -دي -ر
الشس- -ب- -اب وال- -ري -اضس -ة ورئ -يسس
الرابطة اÙلية بريك ‰يسس
و‡ث -ل -ي اأ’ن -دي -ة وإاسس -ت -م-ع-ن-ا
إ’نشسغا’تهم ،وكانت مُقÎحات
من أاجل إايجاد ا◊لول سسويا
ح -ت -ى ت -ك-ون اأ’م-ور أافضس-ل ‘
اŸسستقبل من خÓل التنسسيق
م -ع السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ال-ت-ي
ق - - -دمت ُوع - - -ودا ب - - -ت- - -ق- - -دË
مسس -اع -دات م -ن أاج -ل ت-ط-وي-ر
السس - -ب - -اح - -ة أاك ‘ Ìال- -و’ي- -ة،
واإ’خ -ت -ت -ام ك -ان ب -ت-بسس-ة ح-يث
وقفنا على كل اŸشساريع التي
تتعلق بإا‚از مسسابح جديدة،
وكذا اŸسسابح القدÁة والتي
ه -ي ب -ح -اج-ة إا ¤ت-رم-ي-م ل-ك-ي
تكون وفقا للمعاي ÒاŸعمول
ب -ه -ا دول -ي -ا وه -ي م-ت-ع-ددة بÚ
اأ’وŸب - -ي- -ة ،شس- -ب- -ه اأ’وŸب- -ي- -ة
وا÷واري -ة ،وم -ن ال -ت -وصس -ي -ات
ال -ت -ي خ -رج-ن-ا ب-ه-ا ه-ي إانشس-اء
رابطة بهذه الو’ية التي “لك
ط- -اق- -ات تسس- -م- -ح ل -ه -ا ب -دع -م
السسباحة ا÷زائرية مسستقب.»Ó

فوج ثالث سصيدخل
‘ إلتدريبات قريبا
Óشسارة ،فإان اŸدير الفني
ل إ
كشسف عن إامكانية دخول فوج
ثالث ‘ التدريبات ‘ اأ’يام
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ق-ائ« :Ó-أام-ا
ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ج-دي-د ال-ف-رق
الوطنية فإانه من اŸمكن أان
يدخل فوج ثالث ‘ التدريبات
اأ’يام القادم القادمة ،واأ’مر
يتعلق بقائمة تضسم  16اسسما
ب Úاإ’ن - -اث وال - -ذك - -ور ،ك - -م- -ا
راسس - - -ل - - -ن - - -ا وزارة الشس - - -ب- - -اب
وال - -ري- -اضس- -ة م- -ن أاج- -ل ف- -ت- -ح
اŸسسابح على مسستوى الو’يات
ح -ت -ى ي -ت-م-ك-ن سس-ب-اح-و ال-ف-رق
الوطنية من مواصسلة العمل ‘
حال إانطلق اŸوسسم الدراسسي
‘ اأ’ي -ام ال -ق-ادم-ة ،وسس-ن-ع-م-ل
بالتنسسيق مع مديري الشسباب
والرياضسة لضسمان سس Òاأ’مور
‘ ظروف مÓئمة تتماشسى مع
التعليمات الصسحية ،و‘ نفسس
ال- - -وقت ح- - -ت- - -ى ’ ي - -ت - -وق - -ف
ال -ري -اضس -ي-ون ع-ن ال-ت-دري-ب-ات،
واأ’مر يتعلق بكل من و’يات
مسس -ت -غ -ا ،Âوه-ران ،ت-ل-مسس-ان،
العاصسمة وعنابة».

نأدي برايتون

إŸهاجم ويلبيك يدّعم إلتشصكيلة
أاعلن نادي برايتون اإ’‚ليزي لكرة القدم ،أامسس ،تعاقده
مع دا Êويلبيك مهاجم فريق واتفورد Ÿدة موسسم واحد ‘
صسفقة انتقال حر .وكان ويلبيك قد رحل عن صسفوف نادي
واتفورد منذ عدة أايام بشسكل رسسمي ،بعد هبوطه إا ¤الدرجة
الثانية نهاية اŸوسسم اŸاضسي.
وسسيشسارك ‘ أاول مباراة له مع فريقه ا÷ديد يوم 26
أاكتوبر ضسد نادي وسست بروميتشس.
وخاضس ويلبيك  42مباراة مع اŸنتخب اإ’‚ليزي ،وسسبق
له أان أامضسى سستة مواسسم مع مانشسسس Îيونايتد فاز خÓلها
بلقب البطولة سسنة  ،2013قبل انضسمامه أ’رسسنال ‘ 2014
حيث لعب خمسسة مواسسم وفاز بكأاسس ا’–اد ‘ .2017

ثقافة

األثنين  19أاكتوبر 2020م الموافق لـ  02ربيع األول  1٤٤2هـ

لدب ا÷زائري اŸهاجر
ندوة وطنية حول ا أ

دورة كاتب ياسص– Úتفي باليؤم إلؤطني للهجرة
ن ّ
Óشسعاع
ظمت الوكالة ا÷زائرية ل إ
الثقا‘ ،أامسس ،ندوة وطنية حول
لدب ا÷زائري اŸهاجر بدار عبد
ا أ
اللطيف بعنوان «دورة كاتب ياسس،»Ú
برعاية وزيرة الثقافة والفنون مليكة
بن دودةÃ ،ناسسبة الحتفال باليوم
الوطني للهجرة ،اŸصسادف لـ 17
أاكتوبر ،1961وبحضسور ›موعة من
أاسساتذة وباحث Úومبدع ،Úثّمنوا دور
اŸثقف Úا÷زائري ÚاŸهاجرين ‘
خدمة الوطن ،مع إابراز ما تركوه من
إارث ثقا‘ الذي سساهم ‘ ربط ا÷زائر
بأابنائها اŸبدع ÚاŸهاجرين ‘ اŸاضسي
لسسيما تشسجيع واسستعادة الطاقات
لبداعية اŸهاجرة مسستقب.Ó
ا إ
أامينة جابا لله
اسض -ت -ه ّ-ل رئ -يسس ال-ن-دوة أاحسض-ن ت-ل-ي ÊÓ-ه-ذه
اŸناسضبة بكلمة أاشضاد فيها بالدور الذي لعبه
رائ -د ك -ب -ار ك -ت-اب اŸه-ج-ر ا÷زائ-ري ال-ع-مÓ-ق
ÿصس ‘ جل كتاباته الواقع
كاتب ياسض ،Úالذي ّ
اŸر ال- -ذي ع- -اشض- -ت -ه ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة إاب -ان
السضتعمار الفرنسضي.
أاشض- -ار اŸت -ح -دث إا ¤ع -ظ -م -ة ال -تضض -ح -ي -ات
اŸقدمة منه ،التي سضجلها التاريخ بالدم ،وقال:
«ي-أات-ي ت-خصض-يصس ا÷زائ-ر ل-ي-وم وط-ن-ي ل-ل-ه-ج-رة
Ãثابة اعÎاف رسضمي وشضعبي بدور اŸهاجرين
ا÷زائ- - -ري ‘ Úخ- - -دم- - -ة األم- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة،
وال -تضض -ح -ي -ة ‘ سض -ب -ي -ل ح -ري -ت -ه-ا واسض-ت-قÓ-ل-ه-ا
ونهضضتها ،وما اختيار يوم  17أاكتوبر إال تذكÒ
فقط بتلك اŸظاهرات العارمة التي شضهدتها
العاصضمة الفرنسضية باريسس ليلة  17أاكتوبر 1961
ل-ل-ت-ن-دي-د ب-السض-ي-اسض-ة السضتعمارية ودعم القضضية
ال-وط-ن-ي-ة ،وه-ي اŸظ-اه-رات ال-ت-ي شض-ارك ف-ي-ها
ح- - -وا‹  60000م-ت-ظ-اه-ر واج-ه-ت-ه-م الشض-رط-ة
الفرنسضية –ت إادارة اÙافظ موريسس بابون
ب - -ك- -ل قسض- -وة ،ح- -يث ” ق- -ت- -ل اŸئ- -ات م- -ن- -ه- -م
ب- -ال- -رصض- -اصس ا◊ي وب- -ال -ق -ذف ‘ ن -ه -ر السض،Ú
إاضضافة إا ¤اعتقال الكث Òمنهم والزج بهم ‘
السضجون واŸعتقÓت ،وهو ما جعل اŸؤورخÚ
يطلقون على هذا اليوم عبارة›« :زرة باريسس»،
Óسضف عن إابداعات
وهي اÛزرة التي غابت ل أ
الكتاب واألدباء إال القليل منهم».

صصدإرإت

إ

وأاضض- -اف رئ -يسس
ال -ن -دوة ،أاه-م-ي-ة م-ا
“خضس من أاعمال
تسض -ت -ح -ق أان ت-ك-تب
Ãاء ال- - - - - -ذهب‘ ،
ق- - -ول- - -ه« :إان ه- - -ذه
اŸناسضبة فرصضة لنا
ج -م-ي-ع-ا ل-ل-ت-أام-ل ‘
دور اŸه - -اج - -ري - -ن
ا÷زائري،Ú
وإاسض-ه-ام-ات الثقافة
ا÷زائرية
اŸه- - - - - -اج - - - - -رة ‘
ال -ن -هضض -ة ال -وط-ن-ي-ة
سض - - - - - -واء خ Ó- - - - - -ل
اŸرح-ل-ة ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة أاو م-ا ب-عدها .وا◊قيقة
ف -إان األدب ا÷زائ -ري م -ل -يء ب -ظ-اه-رة ال-ك-ت-اب
اŸهاجرين منذ أابوليوسس لوكيوسس الذي كتب
أاول رواية ‘ تاريخ البشضرية عنوانها «ا◊مار
ال -ذه -ب -ي» ،وه -و األديب ا÷زائ -ري اب -ن م-دي-ن-ة
مداوروشس بسضوق أاهراسس ،إا ¤الشضاعر األمÒ
عبد القادر الذي نفي إا ¤سضوريا وكتب فيها
أاجمل أاشضعاره ،بل إان األدب ا÷زائري ا◊ديث
إا‰ا تأاسّضسس وتطور ‘ اŸهاجر مثل أاحمد رضضا
ح -وح -و ،ال -ذي ك -تب أاول رواي -ة وه -و م -ق -ي -م ‘
السضعودية عنوانها «غادة أام القرى» ،إا ¤الشضاعر
رمضضان حمود الذي أابدع الشضعر الرومانسضي،
وه -و ط -الب ب -ال -زي -ت-ون-ة ‘ ت-ونسس ،ح-ت-ى إاذا م-ا
ان- -دل- -عت ال- -ث- -ورة ه- -اج- -ر ال- -ك- -ث Òم- -ن األدب -اء

›موعة خواطر «ما ب ÚالظÓم»

ج ـديد إŸبدعـ ـة شصيم ـاء بلمـ ـؤكر

تقد Ëحبيبة غريب
صضدر مؤوخرا للمبدعة شضيماء بلموكر ،ابنة  18ربيعا كتاب يضضم ›موعة من اÿواطر عنونته بـ «ما بÚ
الظÓم» ،يحمل حسضب ما صضرحت به لـ «الشضعب» مواضضيع اجتماعية وحكايات عن اŸعاناة التي يتعرضس
لها اإلنسضان ‘ فÎة الشضباب ،ويحاكي الكتاب  -تضضيف الكاتبة -مواضضيع الهجرة غ Òالشضرعية ،اليتم،
العÓقات ،األحÓم غ Òالواقعية ،األوضضاع الراهنة التي تشضهدها بÓنا خاصضة...الخ ،وقد حاولت من خÓل
خواطرها معا÷ة هذه اآلفات واسضتخÓصس الع ،Èوقد سضبق لشضيماء بلموكر اŸشضاركة ‘  6كتب جامعة،
كما لها نصضوصس كثÒة منشضورة إالكÎونيا.

إÛمؤعـ ـ ـة إلقصصصصـ ـ ـ ـية «‘ كنف إŸعانـ ـ ـاة» للكاتبة نسصريـ ـ ـن بؤخريـ ـ ـصض
«‘ كنف اŸعاناة» سضلسضة –مل ب Úطّياتها قصضصضا مثقلة باŸآاسضي والّدموع ،هو التعريف الذي تقدمه
الكاتبة نسضرين بوخريصس إلصضدارها ا÷ديد ،مشضÒة إا ¤أان قصضصضها امتزجت ب Úاÿيال والواقع لتعكسس ﬂتلف
أاوجاعنا..أاحزاننا وﬂاوفنا حّتى ‘ ،قالب ‡ّيز وشضّيق..أاحداث متداخلة وقضضايا منفصضلة عن بعضضها البعضس،
التقت ‘ نقطة واحدة..أال وهي «اŸعاناة» ل غ.Ò
دّونت الكاتبة قصضصضها ‘ الفÎة ما ب ،2019-2017 Úوقد اقتبسضت من كتابها ما يلي« :بجرة قلم اسضتطعت
التحكم ‘ نهايات قصضصضي ولكن أاي قلم بوسضعه تغي Òواقعي؟ قصضة واحدة  ⁄أافلح ‘ اسضتÓم زمام
أامورها..قصضة أاعيشضها..بطلها الوجع ،كاتبها القدر».

ا÷زائ - -ري Úوح - -م - -ل - -وا ع - -ل- -ى
عاتقهم مهمة التعريف بالقضضية
ا÷زائرية مثلما فعلت الفرقة
الفنية ÷بهة التحرير الوطني،
واŸسض- - - -رح اإلذاع- - - -ي ع ÈأاثÒ
صضوت ا÷زائر من القاهرة ومن
تونسس ،ومثلما فعل كاتب ياسضÚ
ال - - -ذي ه - - -اج- - -ر إا ¤ف- - -رنسض- - -ا
وأاح - -رجت ك - -ت- -اب- -ات- -ه الضض- -مÒ
األوروب -ي ،أام-ا ب-ع-د السض-ت-قÓ-ل
ف -ق-د ه-اج-ر ب-عضس األدب-اء م-ث-ل
ﬁم- - -د ديب وآاسض- - -ي- - -ا ج- - -ب- - -ار
وف- - -ط- - -ي- - -م- - -ة ق- - -ال ÒوأاحÓ- - -م
مسض -ت -غ -ا‰ي وفضض -ي -ل-ة ال-ف-اروق
وي- -اسض- -م- -ي- -ن- -ة خضض -را وع -م -ارة
ÿوصس وغÒهم كث ،Òومثل األدب مثل الرياضضة
بحيث إان أاهم األصضوات األدبية التي رفعت العلم
ا÷زائري عاليا إا‰ا هي األصضوات اŸهاجرة
وهذا ألسضباب متعددة».
يذكر أاّنه قد ”ّ عرضس مؤولفات الكتاب
ا÷زائ - -ري Úل - -ل - -ت- -ع- -ري- -ف بصض- -ان- -ع- -ي األدب
ا÷زائ -ري ‘ اÿارج اŸه -اج -ري -ن م -ع ال-ب-ي-ع
ب -ال -ت -وق -ي -ع ال-ت-ي ك-انت ع-قب ك-ل-م-ات ‘ ذات
ا◊دث لثلة من باحث Úومبدع Úأاثروا الندوة
Ãع- -ل- -وم- -ات ق- -ي- -م- -ة ع -ن أادب وف -ك -ر ،وإارث
جزائري صضنعته أاسضماء وقامات أادبية سضامية
خارج الديار ،التي سضتبقى خالدة ‘ ذاكرة
Óبد.
الهوية الوطنية ل أ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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جامعّيون يÈزون دور الطلبة ا÷زائري ÚباŸهجر

دعم ثؤرة إلتحرير ‘ ملتقى إحتضصنته دإر إلثقافة بأام إلبؤإقي

اخ- -ت- -ت- -م ال- -دور ال- -ت -وع -وي ال -ث -ق -ا‘
لدبي للطلبة اŸهاجرين ا÷زائريÚ
وا أ
‘ دع -م ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري-ة اÛي-دة،
أامسس ،بأام البواقي ،وأابرز مشساركون ‘
لدبي الوطني بعنوان «أادباء ‘
اŸلتقى ا أ
دي -ار اŸه-ج-ر» إاح-ي-اء ال-ذك-رى  59لليوم
ال-وط-ن-ي ل-ل-ه-جرة اŸصسادف لـ  17أاكتوبر
لسستاذ سسامي
من كل سسنة» ،تطرق فيها ا أ
الوا‘ من جامعة العربي بن مهيدي بأام
ال -ب -واق -ي إا ¤دور ال -ط -ل-ب-ة ا÷زائ-ريÚ
اŸه- -اج- -ري- -ن إا ¤ت- -ونسس ‘ ال- -ت- -ع- -ري -ف
بالقضسية الوطنية ا÷زائرية ،وترسسيخ
م -ق -وم -ات ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-تصس-دي
لسسياسسة اŸسستعمر الفرنسسي الرامية إا¤
اقتÓع جذور ا÷زائري.Ú
أاّك- -د ذات األك- -ادÁي ‘ م -داخ -ل -ت -ه ال -ت -ي
حملت عنوان «الدور الثقا‘ لطلبة اŸهجر ‘
ال-ت-ع-ري-ف ب-ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة» ع-ل-ى اضض-طÓع
ع-دي-د ال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري ÚاŸه-اج-ري-ن بدور
تكوين جمعيات ونوادي أادبية هدفها  ⁄شضتات
الطلبة وتوحيد صضفوفهم ،وإاعدادهم سضياسضيا
وف -ك -ري -ا ل -ل -ق-ي-ام ب-دور وط-ن-ي ه-دف-ه –ري-ر
ا÷زائر من هيمنة السضتعمار الفرنسضي».
وذكر أان من ب Úالطلبة اŸهاجرين الذين
ك -ان ل -ه -م دور ف -ع -ال ‘ ال -ت-ع-ري-ف ب-ال-قضض-ي-ة
الوطنية ا÷زائرية وترسضيخ مقومات الهوية
ال-وط-ن-ي-ة ع Èأاع-م-ال أادب-ي-ة وف-ك-ري-ة ،م-ف-دي
زكريا وﬁمد العيد آال خليفة وحمود رمضضان
وحمزة بوكوشضة.

وأاضضاف األسضتاذ الوا‘ أان من ب Úاألعمال
األدب -ي -ة ال -ت -ي ع-رفت ب-ت-اري-خ ا÷زائ-ر خ-ارج
الوطن ‘ شضكل عمل مسضرحي رواية “ثيلية
من أاربعة فصضول عنوانها «مصضرع الطغاة»،
التي أالّفها آانذاك الطالب عبد الله الركيبي
بتونسس تناول فيها أاحداثا تدور وقائعها ‘
ا÷زائر إابان ثورة التحرير الوطنية كشضكل من
أاشضكال أادب اŸهجر .قبل ذلك تناول الباحث
‘ األدب ا÷زائري األسضتاذ إابراهيم بادي
الذي قدم من ولية عنابة ،شضخصضية األديب
ﬁمد ديب ،الذي قدمه على أانه «شضخصضية
اسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة م -ن أادب -اء اŸه-ج-ر ك-ان Ãث-اب-ة
البندقية األدبية أايام السضتعمار ،وهو ما كلفه
فاتورة غالية ‘ حياته الشضخصضية من سضجن
ونفي وطرد».
وبعد أان عرج على معاناة األديب ﬁمد
ديب إابان الفÎة السضتعمارية وعلى عبقريته
األدبية ،دعا األسضتاذ بادي إا ¤إاذكاء الذاكرة
اŸنسض- -ي -ة واله -ت -م -ام أاك Ìم -ن ق -ب -ل األدب -اء
الصضغار بهذه الشضخصضية الفذة وإاعادة العتبار
Óشضارة فقد ” ‘ ا÷لسضة الفتتاحية
لها .ل إ
ل -ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ،ال-ذي اخ-ت-ت-م أامسس،
تكر Ëأاعضضاء من األسضرة الثورية والتلميذة
ران -ي -ة ف Ó-ح ا◊ائ -زة ع -ل -ى أاع -ل -ى م-ع-دل ‘
شض -ه -ادة ال -ب -اك -ال -وري -ا ع -ل-ى مسض-ت-وى ولي-ة أام
البواقي ،إاضضافة إا ¤تكر Ëعائلة الصضحفي
ب -ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ع-يسض-ى ط-روب ال-ذي
وافته اŸنية منذ أايام.

أاشسادت بخصسال اŸتّوجة حديثا بجائزة «كتارا»

شصنـ ـ ـ ـ ـؤ‘« :هـ ـدى بؤه ـ ـ ـروإة
جـدي ـ ـ ـ ـرة بالتـ ـ ـ ـأاّلق»

إافتتاح اŸوسسم الثقا‘ بتيسسمسسيلت

معارضض فنية وكتب
وندوإت تؤؤّرخ للحدث

احتضضنت اŸكتبة الرئيسضية للمطالعة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ال -دك -ت -ور ي -ح -ي -ى ب -وع -زي -ز
لتيسضمسضيلت ،أامسس األحد ،عدة أانشضطة
ف-ك-ري-ة وف-ن-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة Ãن-اسض-ب-ة اف-ت-تاح
اŸوسض- - -م ال- - -ث - -ق - -ا‘ 2020ـ 2021بهذه
اŸؤوسضسضة الثقافية .و“يز اليوم األول من
هذه األنشضطة التي تزامنت مع إاحياء اليوم
ال-وط-ن-ي ل-ل-ه-ج-رة ب-إاق-امة معارضس للصضور
والكتب التاريخية التي تÈز اŸمارسضات
القمعية الوحشضية للشضرطة الفرنسضية ‘
ح- -ق ا÷زائ- -ري Úال -ع -زل ي -وم  17أاكتوبر
 1961بباريسس (فرنسضا) .كما يتم عرضس
أايضض -ا ك -تب أادب -ي -ة وف -ن-ي-ة و›م-وع-ة م-ن
اللوحات الزيتية لفنان Úمن الولية على
غرار دا Êرضضا وعبد الÓوي نسضرين وخلباز
ﬁمد ،إا ¤جانب عرضس عدد من الرسضومات
اÿاصضة باألطفال اŸنخرط Úبذات اŸكتبة.
ويشض -م -ل ب-رن-ام-ج ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-دوم
عشضرة أايام كذلك إالقاءات شضعرية –ت شضعار
«سض -اع -ة م -ع الشض -ع -ر» ،م -ن أاداء ع-دد م-ن شض-ع-راء
ال-قصض-ي-دة ال-فصض-ي-ح-ة ب-ال-ولي-ة م-ن-ه-م عبد القادر
ميكاريا وتقد Ëمداخلة حول رواية «ربيع جميل»
ل -ل -ك -اتب الشض -اب ح -م -زة دا ،Êوف -ق اŸن -ظ -م.Ú
وبر›ت باŸناسضبة ندوات فكرية من تنشضيط
أادب-اء وﬂتصض Úوأاسض-ات-ذة ب-ج-ام-ع-ة ت-يسض-مسضيلت،
فضض  Ó-ع -ل -ى إاطÓ-ق مسض-اب-ق-ت Úح-ول أاحسضن
رسض- -م وأاحسض- -ن شض- -اع- -ر صض- -غ Òم- -وج- -ه -ة
Óطفال.
ل أ
وتأاتي هذه التظاهرة بهدف إاعادة بعث
األنشض -ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ب-اŸك-ت-ب-ة
ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة الدكتور
يحيى بوعزيز لتيسضمسضيلت ،وذلك بعد أاكÌ
من سضبعة أاشضهر من Œميدها جراء تدبÒ
ال- -وق- -اي- -ة م- -ن فÒوسس ك -ورون -ا ،إا ¤ج -انب
الحتفال بالفتتاح الرسضمي للموسضم الثقا‘
ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
واŸلحقات التابعة لها.

نشسرت الكاتبة حميدة شسنو‘ إاشسادة
ب -ال -ف -ائ -زة ب -ج -ائ -زة «ك -ت -ارا» ل -رواي -ة
ال -ف -ت -ي -ان ،ال -ك -ات-ب-ة ه-دى ب-وه-راوة.
ن بوهراوة تسستحق عن
وقالت شسنو‘ إا ّ
جدارة هذا التفّوق ،وأانها من الذين
ي- -ع- -م- -ل- -ون ‘ صس -مت ّ‡ن ت -رف -ع ل -ه -م
ال- -قّ- -ب- -ع- -ة .وع -ادت شس -ن -و‘ إا ¤ح -وار
أاجرته مع الفائزة قبل خمسس سسنوات،
–ّدثت ف- -ي- -ه ع- -ن ﬁوري -ة ب -ل -دت -ه -ا
ومسس -ق -ط رأاسس -ه -ا ،وع -ن ب -داي -ات -ه-ا م-ع
الكتابة.
أاسسامة ــ إا
أاشض-ادت ال-ك-ات-ب-ة ح-م-ي-دة شض-ن-و‘ ب-ت-تويج
هدى بوهراوة بإاحدى جوائز «كتارا» ‘ فئة
رواية الفتيان .ونشضرت شضنو‘ ‘ ›موعة
«›ل -ة أاب -ول -ي -وسس» ع -ل -ى م -وق -ع ال-ت-واصض-ل
الج -ت -م -اع -ي ف -ايسض -ب -وك« :أارف -ع ال -ق -ب -ع-ة
احÎاماŸ ،ن يعملون ‘ صضمت ،دون لفت
النتباه والتبجح وإاثارة البلبلة» .وأاضضافت:
«أاؤومن أان الكاتب ا◊قيقي هو من تتحدث
عنه أاعماله ،ل من يتحدث ‘ كل ﬁفل
ع -ن-ه-ا» .وجّ-ددت شض-ن-و‘ ال-ت-ه-ن-ئ-ة ل-ل-ك-ات-ب-ة
بوهراوة ،معتÈة أان هذا التتويج مسضتحقّ
بجدارة« :الصضديقة هدى بوهراوة ،هنيئا
لكِ ه -ذا ال -ت -ك -ر Ëال -ذي تسض -ت -ح-ق-ي-ن-ه ع-ن
جدارة» .وعادت شضنو‘ إا ¤حوار أاجرته مع
لن،
هدى بوهراوة قبل خمسس سضنوات من ا آ
وقالت إانها Ÿسضت فيها كل ما ذكرت آانفا
وأاك ،Ìوختمت تهنئتها بالقول« :تسضتحقÚ
لجمل دائما هدى».
اأ
كما نشضرت شضنو‘ مقتطفات من ا◊وار،
ق ّ-دمت ف -ي -ه -ا ه-دى ب-وه-راوة ب-أان-ه-ا ك-ات-ب-ة
ج-زائ-ري-ة م-ن م-وال-ي-د ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ،واب-نة
مدينة العبادية بولية ع Úالدفلى ،مسضقط

رأاسضها الذي تكتب عنه وله على حد قولها.
وق- -د نشض- -أات ه- -دى ب Úال- -ك -تب ال -ت -ي ك -ان
يشضÎي- -ه -ا وال -ده -ا ل -ت -ت -ل -ق -ف -ه -ا م -ن ب -ع -ده
وتقرأاها..بدأات الكتابة ‘ سضن  12سضنة،
ببعضس اÿواطر والقصضائد ثم راودتها بعضس
لفكار التي اسضتطاعت جمعها ‘ روايتها
اأ
لو ‘ ¤سضن  15سضنة ،ومن ثم رواية ثانية
اأ
‘ سضن  17سضنة.
واعتÈت هدى أان الكتابة نتيجة حتمية
ل -كÌة اŸط -ال-ع-ة ،ك-م-ا كشض-فت أان-ه-ا م-ول-ع-ة
ب -ال-قصضصس ال-ب-ول-يسض-ي-ة وا÷رائ-م وال-ت-ح-ري
واŸغامرات من أاغاثا كريسضتي إا ¤موريسس
لوبÓن.
للتذك ،Òفازت الكاتبة ا÷زائرية هدى
لسض-ب-وع اŸاضض-ي ،ب-ج-ائزة
ب-وه-راوة ،ب-ح-ر ا أ
كتارا للرواية العربية ‘ دورتها السضادسضة
ع -ن رواي -ت -ه -ا «ن -ح -و ال-ن-ور» ‘ ،ف-ئ-ة رواي-ة
ال -ف -ت -ي -ان ،وه -ي ا÷ائ -زة ال -ت -ي ت -ن ّ-ظ -م -ه-ا
اŸؤوسضسض-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ي ال-ث-قا‘ بالدوحة،
وأاقيمت هذه اŸرة عن بعد بسضبب جائحة
ك -ورون-ا ،و–ت إاشض-راف اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة
للكسضو) .وهدى
للÎبية والثقافة والعلوم (ا أ
ب -وه -راوة أاسض -ت -اذة ل -غ -ة إا‚ل -ي -زي -ة وك -ات-ب-ة
مسضرحية مهتمة بأادب الطفل ،وسضبق لعملها
الفائز أان اخت ‘ Òالقائمة القصضÒة ÷ائزة
لردن ‘  ،2019كما
لدب الطفل با أ
شضومان أ
ل -ه -ا ع -دة أاع -م-ال م-ن ب-ي-ن-ه-ا رواي-ة «ال-وا‹
الصضالح».
ك- -م- -ا حضض- -رت ال- -رواي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ‘
ا÷ائزة ،وإان بشضكل غ Òمباشضر ،حينما فاز
‘ فئة الدراسضات التي تعنى بالبحث والنقد
الروائي خمسضة نقاد من بينهم د  -أاسضامة
أاي- -وب ع- -ل- -ي- -م -ي م -ن مصض -ر ،ع -ن دراسض -ت -ه
«ال -ت -م -ث -ي -ل السض -ي -م-ي-وك-ول-ون-ي-ا‹ ‘ السض-رد
ال- -روائ- -ي ال- -نسض- -وي ـ أاحÓ- -م مسض- -ت- -غ -ا‰ي
‰وذجا».

⁄ÉY

أأ’ثنين  19أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  02ربيع أأ’ول  1442هـ

سصلسصلة انتخابات حسصاسصة ‘ غرب إافريقيا

الغ ـينيـون يختـارون رئيسسا ‘ أاج ـواء مـن التوتـر

أاد ¤ح - - -وا 5,5 ¤مÓ- -ي Úن- -اخب ‘
لحد ،لختيار
غينيا بأاصصواتهم ،أامسس ا أ
رئ -يسص-ه-م اŸق-ب-ل ‘ ،أاول ع-م-ل-ي-ة اقÎاع
م -ن سص-لسص-ل-ة ان-ت-خ-اب-ات سص-تشص-ه-ده-ا دول
غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا وي-ت-اب-ع-ه-ا اŸدافعون عن
ال- -دÁق- -راط -ي -ة ب -دق -ة .وي -ج -ري ه -ذا
لول ‘ سص- -لسص- -ل- -ة ان -ت -خ -اب -ات
القÎاع ا أ
رئ -اسص -ي -ة ‘ غ -رب إاف -ري-ق-ي-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
 ‘ ،2020أاج- - -واء م - -ن ال - -تشص - -ن - -ج ت - -ثÒ
ﬂاوف م- -ن اضص- -ط -راب -ات خصص -وصص -ا م -ع
إاعÓن النتائج ‘ بلد اعتاد أان يريق فيه
اÿصصوم السصياسصيون الدماء.
ي-ت-ن-افسس  12م-رشص-ح-ا وم-رشص-ح-ة ل-رئاسصة
غينيا ،ألتي يبلغ عدد سصكانها ب 12 Úو13
م -ل -ي -ون نسص -م-ة ،وي-ع-د ب-ل-ده-م م-ن أأ’ف-ق-ر ‘
أل -ع -ا ،⁄ع -ل -ى أل -رغ -م م-ن ث-روأت-ه أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
أل -ه -ائ -ل -ة .وي-فÎضس أن ي-حسص-م أل-تصص-ويت بÚ
ألرئيسس أŸنتهية و’يته ألفا كوندي ( 82عاما)
وخصصمه منذ فÎة طويلة سصيلو دأل Úديالو «68
عاما».
وكان ألرجÓن توأجها ‘  ‘ 2010أول
أنتخابات أعتÈت دÁقرأطية بعد عقود من
أأ’ن -ظ -م -ة أ’سص -ت -ب -دأدي -ة ،ث-م ‘  .2015و‘
أŸرت Úفاز كوندي.
وكوندي هو رأبع رئيسس فقط يتو ¤قيادة
غينيا منذ أسصتقÓلها  -إأ ¤جانب رئيسصÚ

أنتقالي .Úوهو يؤوكد أنه قام بإاصصÓح ألبÓد
أل -ت -ي تسص-ل-م ق-ي-ادت-ه-ا وه-ي م-دم-رة وأن-ه دف-ع
Ãسص -أال -ة ح -ق -وق أإ’نسص -ان ق -دم -ا .وه -و ي -ع -د
بجعلها «ثا Êقوة (أقتصصادية) إأفريقية بعد
نيجÒيا».
أم -ا ي-دأل-و ،ف-ي-قÎح «ط-ي صص-ف-ح-ة ك-اب-وسس
عشص -ر سص -ن -وأت م -ن أأ’ك -اذيب» ،م -دي -ن -ا ق -م-ع
ألشصرطة وألفسصاد وبطالة ألشصباب وألفقر .وهو
يرى أن كوندي غ Òقادر على موأصصلة أ◊كم
بسصبب تقدمه ‘ ألسصن.

على وقع الضسطرابات
 ⁄تنج أنتخابات  2020من ألتوتر ألذي
شصهدته عمليات أ’قÎأع ألسصابقة .فعلى مدى
أشصهر ،أحتشصدت أŸعارضصة ضصد أحتمال فوز
كوندي بو’ية رئاسصية ثالثة .وقمعت حركة
أ’حتجاج بعنف وقتل عشصرأت أŸدني.Ú
وت-ت-ب-ادل أ◊ك-وم-ة وأŸع-ارضص-ة أ’ت-ه-امات
بشصأان أŸسصؤوولية عن سصقوط هؤو’ء ألقتلى.
وع-دد أل-و’ي-ات أل-رئ-اسص-ي-ة ﬁدد ب-اث-نت.Ú
لكن كوندي يرى أن ألدسصتور ألذي فرضس تبنيه
‘ مارسس أŸاضصي من أجل –ديث ألبÓد،
يعيد ألعدأد إأ ¤ألصصفر.
وشص- -ك- -كت أŸع- -ارضص- -ة ‘ شص- -رع- -ي- -ة ه- -ذأ
أل- -دسص- -ت- -ور .ل- -ك -ن دي -ال -و ق -رر أŸشص -ارك -ة ‘

أ’نتخابات ألرئاسصية ،مؤوكدأ أن ألوصصول إأ¤
أ◊كم يتطلب أŸرور بصصناديق أ’قÎأع.
وتخلل أ◊ملةŒ ‘ ،معات حماسصية كبÒة،
ت -ب-ادل شص-ت-ائ-م وح-وأدث وع-ق-ب-ات وصص-دأم-ات
أدت إأ ¤جرح عدد من ألناشصط .Úوأضصافت
أهمية أ’نتماءأت أإ’ثنية أŸزيد إأ ¤تقلبات
ألوضصع.

انتكاسسة الدÁقراطية
ويفÎضس أن يسصتغرق نشصر ألنتائج من قبل
ألسصلطات بضصعة أيام ،ومن أŸقرر إأجرأء دورة
ثانية ﬁتملة ‘  24نوفم.È
وي-ع-د أل-ل-ج-وء إأ ¤أل-ت-ج-اوزأت أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة
وأل -ت -ع -دي Ó-ت أل -دسص -ت -وري -ة م -ن أن -ت -ك -اسص-ات
ألدÁقرأطية ألتي ’حظها أŸدأفعون عنها
‘ ألسصنوأت أأ’خÒة ‘ غرب إأفريقيا ألتي كانت
تعت ‘ ÈأŸاضصي رأئدة.
وبعد غينيا ،سصتجرى أنتخابات رئاسصية قبل
نهاية  ‘ 2020كوت ديفوأر وبوركينا فاسصو
وغانا وألنيجر.
وأعتبارأ من  31أكتوبر ،يتوقع أن تنطوي
أ’نتخابات ألرئاسصية ‘ كوت ديفوأر ،حيث
ت -رشص -ح أ◊سص -ن وأت -ارأ أل -رئ -يسس أŸن -ت -ه-ي-ة
و’ي -ت -ه أيضص -ا ل -و’ي -ة ث -الث ،ع -ل-ى خ-ط-ورة
كبÒة.

لمريكي يحتدم
السصباق الرئاسصي ا أ

ت ـ ـراج ـع ترام ـب ‘ السستطÓعـات ُيقـلـق ا÷مهوري ـ ـÚ

لم-ري-ك-ي دون-ال-د
ك -ث -ف ال -رئ-يسس ا أ
ترامب سصلسصلة Œمعاته النتخابية ‘
أان -ح -اء ال -ولي-ات اŸت-ح-دة وال-ت-ي ك-ان
آاخ- -ره- -ا ‘ م- -يشص -ي -غ -ان ،ح -يث وصص -ف
م- -ن- -افسص- -ه ال -دÁق -راط -ي ج -و ب -اي -دن
باÛرم.
يسص -ود «أل -تشص-اؤوم» أŸعسص-ك-ر أ÷م-ه-وري،
وسص - - -ط ت - - -رأج - - -ع ح - - -ظ - - -وظ ت- - -رأمب ‘
أسصتطÓعات ألرأي.
وأمام Œمع حاشصد ‘ مسصكيغون بو’ية
م -يشص -ي-غ-ان ،ق-ال ت-رأمب إأن أل-دÁق-رأط-يÚ
’م-ري-ك-ي وت-دمÒ
ي -ري -دون «ﬁو أل-ت-اري-خ أ أ
’مريكي».
’مريكية وأسصلوب أ◊ياة أ أ
ألقيم أ أ
وأضص- -اف ت -رأمب أم -ام أنصص -اره ،أن «ج -و
ب -اي -دن سص -ي -اسص -ي ف -اسص -د» ،وع -ائ -ل-ت-ه “ث-ل
«مشصروعا إأجرأميا».
وق- -ال ،إأن ب- -اي- -دن «›رم ،ل -ق -د أرت -كب
’م -ن
ج- -رأئ- -م ..إأن- -ه Áث- -ل خ- -ط -رأ ع -ل -ى أ أ
ألقومي».
وأتهم ترأمب ألدÁقرأطي Úبالتجسصسس
على حملته ‘ أ’نتخابات أŸاضصية ،وقال
’مر  ⁄يبد له حينها أنتقا’ سصلسصا
إأن أ أ
للسصلطة».
كما أعت Èأ’نتخابات ألرئاسصية أ◊الية

’مريكي –ت
خيارأ ب Úتعا‘ أ’قتصصاد أ أ
إأدأرته وب Úما وصصفه بالركود أ’قتصصادي
–ت قيادة بايدن ‘ حال فوزه.

وتÒة ﬁمومة
وت -ع -كسس أل -وتÒة أÙم -وم -ة ل -ل-ت-ج-م-ع-ات
أ’نتخابية ألتي ينتهجها ترأمب ( 74عاما)
وح-ق-ي-ق-ة أن-ه أضص-ط-ر ل-ت-ك-ريسس وقت ل-و’ي-ات
على غرأر جورجيا وفلوريدأ -أللت Úمنحتاه
أل- -ف -وز ‘  -2016ق -ل -ق -ا م-ت-زأي-دأ ‘ أوسص-اط
أ◊زب أ÷مهوري بشصأان حظوظه ‘ ألفوز
وإأن ك- -ان م- -ع- -اون -وه يسص -ع -ون إ’ظ -ه -ار أل -ث -ق -ة
بالنفسس.
وقالت أŸتحدثة باسصمه كايلي ماكينا ،Êإأن
«أسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-رئ-يسس ت-رأمب ت-ت-م-ثل بالعمل
جاهدأ لكسصب أصصوأت ألشصعب أأ’مريكي».
وأضصافت« ،لهذأ ألسصبب سصيكون ‘ و’يتÚ
أليوم  -أي أمسس ،-أجرى Œمع ÚأنتخابيÚ
وسص -ي -ج -ري أث -ن Úآأخ -ري -ن ‘ أري -زون-ا ،أل-ي-وم
أ’ثن ،Úوسصيبذل كامل طاقته».
على ألضصفة أأ’خرى من أŸنافسصة ،سصيبقى
بايدن ( 77عاما) -ألذي زأر ميشصيغان ‘ إأطار
ح -م-ل-ت-ه أ÷م-ع-ة ‘ -ب-ل-دت-ه وي-ل-م-ي-ن-غ-ت-ون ‘

ديÓوير.
لكنه أصصدر بيانا للناخب ‘ Úويسصكونسصن
ق- -ب- -ل سص- -اع- -ات م- -ن م- -وع- -د وصص -ول ت -رأمب
أŸرت -قب إأل -ي -ه -ا ،رك -ز ف -ي -ه ع -ل -ى م-وضص-وع-ه
أŸفضص-ل ‘ م-وأج-ه-ة م-ن-افسص-ه ،وه-و ط-ري-ق-ة
تعاطي ترأمب مع أزمة كورونا.

آاخر مناظرة
وم- -ن أŸق- -رر أن ُت- -ج -رى ،أÿم -يسس ،آأخ -ر
مناظرة تلفزيونية ب ÚأŸرشصحيْـن ،وسصتكون -
بحسصب مرأقب -Úآأخر فرصصة لÎأمب للدفاع
عن نفسصه أمام جمهور وأسصع ،علما أن أكÌ
من  21مليون أمريكي أدلوأ بأاصصوأتهم حتى
أآ’ن ‘ أقÎأع مبكر.
وأف -ادت م -اك-ي-ن-ا ،Êب-أان ت-رأمب سص-يسص-ت-غ-ل
أŸناظرة أأ’خÒة «للتحدث عن تعافيه ألرأئع»
من كورونا ،لكن مهمة ألرئيسس سصتكون صصعبة
‘ هذأ ألصصدد ،بحسصب ﬁلل.Ú
ومع أقÎأب موعد أ’سصتحقاق أŸقرر ‘
أل -ث -الث م -ن ألشص -ه -ر أŸق -ب -ل ،ت -ظ -ه -ر ن -ت-ائ-ج
أ’سص -ت -ط Ó-ع -ات ت -ق -دم ب-اي-دن ،ف-ي-م-ا أع-رب
أعضصاء جمهوريون ‘ ›لسس ألشصيوخ علنا عن
شصكوكهم حيال زعيم حزبهم.

على خلفية خطف وقتل مواطنÃ Úحافظة صصÓح الدين

رئـ ـيسس الـ ـوزراء الع ـراقي يؤوك ـ ـد على ﬁـ ـاربة اإلره ـ ـاب
أك- -د رئ -يسس أل -وزرأء أل -ع -رأق -ي مصص -ط -ف -ى
أل -ك -اظ -م -ي ،أن -ه ’ م -ك -ان ل -ع -ودة م -ا وصص -ف-ه
باإ’رهاب –ت أي صصورة أو مسصمى ،مشصددأ
على ضصرورة عدم أسصتباق أأ’حكام وألقرأرأت
ق-ب-ل أ’ن-ت-ه-اء م-ن أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات ،ع-ل-ى خ-ل-فية
خطف وقتل عرأقيÃ Úحافظة صصÓح ألدين.
قال بيان Ÿكتب ألكاظمي -عقب زيارته
Ùافظة صصÓح ألدين شصمال ألبÓد برفقة
وزيري ألدفاع جمعة عناد وألدأخلية عثمان
ألغا‰ي ورئيسس هيئة أ◊شصد ألشصعبي فالح
ألفياضس -أن هدف ألدولة ألعرأقية هو حماية

أمن أŸوأطن Úوتثبيت أركان ألقانون.
وتأاتي ألزيارة على خلفية حادث مقتل 8
مدني ‘ Úقرية ألفرحاتية باÙافظة قبل
يوم Úعلى يد جماعات ›هولة.
وتعهد ألكاظمي خÓل أجتماعه بالقيادأت
أأ’منية وألعسصكرية ‘ ﬁافظة صصÓح ألدين،
بحماية سصكان أÙافظة.
وأضص -اف «أإ’ره-اب وأف-ع-ال-ه أإ’ج-رأم-ي-ة ’
ي -ن -ت -ظ -ره إأ’ أل -ق-ان-ون وأل-قصص-اصس ،و’ م-ك-ان
لعودته –ت أي صصورة أو مسصمى».
كما شصدد ألكاظمي على «أبتعاد قادة أأ’من

عن أ’‚رأر نحو أي شصأان سصياسصي» .ودعا إأ¤
عدم أسصتباق أأ’حكام وألقرأرأت قبل إأ“ام
ألتحقيقات».
وألسصبت ،قال ﬁافظ صصÓح ألدين عمار
ج ‘ ،Èتصصريح متلفز ،إأن «قوة ترتدي زيا
عسصكريا هي من أرتكبت أ÷رÁة».
وق -رر أل -ك -اظ -م -ي -خ Ó-ل أج-ت-م-اع ط-ارئ
Óم-ن أل-وط-ن-ي ألسص-بت-
ل -ل -م -ج-لسس أل-وزأري ل -أ
إأحالة أŸسصؤوول Úأأ’مني ‘ ÚأŸنطقة ألتي
شصهدت عملية أ’ختطاف وألقتل إأ ¤ألتحقيق
بتهمة «ألتقصص Òبأادأء وأجبهم».
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أارمينيا وأاذربيجان تتبادلن التهامات بخرق هدنة جديدة
ت -تسص -اق -ط الصص -واري -خ ويشص -ت -ع -ل خ-ط-اب
ال -ك -راه -ي -ة ،ف-ي-م-ا ت-رت-ف-ع حصص-ي-ل-ة ال-ق-ت-ل-ى
وتفشصل ا÷هود الدبلوماسصية .فرغم هدنة
جديدة هشّصة ،يبدو أان النزاع حول إاقليم
ن -اغ -ور Êق -ره ب -اغ الن -فصص -ا‹ ب-ع-د ثÓ-ث-ة
لمد.
أاسصابيع من اŸعارك ،سصيكون طويل ا أ
دخل ،أمسس أأ’حد ،حيز ألتنفيذ أتفاق جديد
ع- -ل- -ى وق- -ف إأط Ó-ق ن -ار إأنسص -ا .Êل -ك -ن أرم -ي -ن -ي -ا
وأذربيجان تتباد’ن أ’تهامات بخرقه ،على غرأر
ما حصصل ‘ هدنة أو ” ¤ألتوصصل إأليها –ت
إأشصرأف موسصكو منذ أسصبوع.
ومنذ  27سصبتم– ،Èاول ألقوأت أأ’ذربيجانية
أسصتعادة ألسصيطرة على هذه أŸنطقة ذأت ألغالبية
أأ’رمينية وألتي أنفصصلت منذ حوأ ¤ثÓث Úعامًا
ما أدى إأ ¤حرب أوقعت ثÓث Úألف قتيل.
ومنذ إأعÓن وقف إأطÓق نار عام  1994ورغم
حصصول أشصتباكات بشصكل منتظم ،تتمتع جمهورية
ناغور Êقره باغ أŸعلنة من جانب وأحد ،بحكم
أأ’مر ألوأقع ،باسصتقÓلها و–ظى بدعم أرمينيا
و–مي أرأضصيها بسصبع مناطق أذربيجانية ﬁتلة.
ويبدو أن هذأ ألوضصع بات مهددأً أليوم.

قتلى ونزوح
خلف ألذرأئع ألتي تقّدمها أأ’جهزة ألدعائية
ل -ل -م -عسص -ك-ري-ن ،تسص-ب-بت أŸع-ارك أ÷دي-دة Ãئ-ات
ألقتلى على أأ’قل ،ورÃا بآا’ف .وُتعت Èأ◊صصيلة
كبÒة ‘ منطقة تعّد  140ألف نسصمة نصصفهم سصبق
أن فروأ.
وإأذأ كانت أذربيجان ألتي “لك أسصلحة أفضصل،
أسص -ت -ع -ادت ألسص -ي -ط -رة ع-ل-ى ب-عضس أأ’رأضص-ي ،ف-إان
معظم أÿطوط أŸعززة أأ’رمينية قاومت حتى
ألسصاعة .ويتمركز أ’نفصصاليون ‘ أ÷بال وهذه
ميزة أسصÎأتيجية يتمتعون بها.
غ Òأن كلفة أ’نتصصارأت أأ’ذربيجانية ›هولة،
أ’ن باكو ’ تنشصر أي حصصيلة للخسصائر ألبشصرية.
وتقول سصلطات قره باغ إأن هذه أ◊صصيلة هائلة.
ويرى خÈأء ،أن أذربيجان ’ تزأل «بعيدة كل
ألبعد عن ألسصيطرة على قره باغ» لذلك فإان هذه
«أŸرحلة ألسصاخنة من ألنزأع سصتدوم» ،إأ’ ‘ حال

حصصول خرق أو ‚اح ألضصغوط ألدبلوماسصية.
وُيظهر فشصل هدنة  10أكتوبر ،رغم أنه أُتفق
عليها بإاشصرأف روسصيا ألدولة أÛاورة وألنافذة،
ألصصعوبات ألتي توأجهها أأ’سصرة ألدولية لوضصع حّد
للمعارك ،وكذلك تصصميم ألطرف ÚأŸتنازع.Ú

خطابات عنيفة
بعد أنهيار وقف إأطÓق ألنار أأ’ول ،قالت
›موعة أأ’زمات ألدولية إأنه يبدو أن كل طرف
«ي- -حّضص- -ر تصص- -ع- -ي- -دأً» ،مشصًÒة إأ ¤أن «أل -ت -ق -دم
أأ’ذربيجا Êيؤوجج خوف أأ’رميني Úوهجماتهم
أŸضصادة».
و’ ي -زأل رئ -يسس أل -وزرأء أأ’رم -ي -ن -ي ن -ي -ك -ول
باشصينيان ،ألذي يعت Èأن ألوضصع «خط Òجدأً»،
مصصممًا على ألقتال ،ويدعو إأ« ¤أ’–اد» من
أج -ل «ضص -م -ان أسص -ت -قÓ-ل» أإ’ق-ل-ي-م أ’ن-فصص-ا‹.
وي ّ-ت -ه -م أيضص ً-ا أذرب-ي-ج-ان ب-أان-ه-ا أدأة ب-ي-د ت-رك-ي-ا
Ÿوأصصلة «إأبادتها» ‘ ،إأشصارة إأ ¤حوأ1,5 ¤
مليون أرميني ُقتلوأ ‘ عهد ألسصلطنة ألعثمانية.
من جهته ،أظهر ألرئيسس أأ’ذربيجا Êإألهام
علييف عدأء كبÒأ ،وأصصفا أأ’رمن بـ»ألكÓب»
و»ألفاشصي »Úو»ألوحوشس ألÈية» ،بعد قصصف
أسصتهدف مدينة غنجه (كنجه) أدى إأ ¤مقتل
 13مدنيًا.
و‘ صصفوف ألسصكان أŸدني ،Úتسصود أجوأء
حرب أيضصاً.
و“لك أذربيجان معّدأت أحدث بكث Òمن
ت-لك أل-ت-ي Áل-ك-ه-ا أ’ن-فصص-ال-ي-ون أŸدع-ومون
ماليًا وعسصكرياً من أرمينيا ،وهي دولة أفقر
بكث Òمن أذربيجان ،تسصلّحها موسصكو بشصكل
أسصاسصي.
و ⁄يتمكن ألوسصيط ألتاريخي ‘ ألصصرأع
وهو «›موعة مينسصك» ألتي ترأسصها روسصيا
وفرنسصا وألو’يات أŸتحدة ،من حلّ ألنزأع
إأطÓقًا
’مل ألوحيد للسصÓم
ويرى أŸرأقبون أن أ أ
ه- -و أن ي -ت -ع -ام -ل أل -غ -رب ب -ع -د ع -ق -ود م -ن
أŸم- -اط Ó-ت ،م -ع ه -ذأ أل -ن -زأع «ع -ل -ى أن -ه
أولوية».

التوقيع على عÓقات دبلوماسصية كاملة

وفد أامريكي إاسسرائيلي ‘ البحرين
بعد توقيعها الرسصمي على اتفاق تطبيع
ال-عÓ-ق-ات ب-رع-اي-ة أام-ري-ك-ي-ة ‘  15سصبتمÈ
اŸاضصي ،أاقيم ،أامسس ،حفل ‘ اŸنامة لتوقيع
«بيان مشصÎك» ،يعت ÈانطÓقة لـ»عÓقات
دبلوماسصية كاملة» ب Úالبحرين وإاسصرائيل،
وت -وق -ي-ع ه-ذا ال-ب-ي-ان سص-ي-م-ك-ن ال-ب-ل-دي-ن م-ن
ت -ب -ادل السص -ف -راء .وانضص -افت ال -ب -ح-ري-ن إا¤
لردن ومصص- -ر
لم - -ارات ل- -ك- -ل م- -ن ا أ
ج - -انب ا إ
ال -ل -ت Úط -ب-ع-ت-ا عÓ-ق-ات-ه-ا م-ع ت-ل أاب-يب ق-ب-ل
سصنوات.
وّقعت ألبحرين وإأسصرأئيل ،أمسس أأ’حد ،أتفاقا
إ’قامة عÓقات دبلوماسصية كاملة ،وذلك ‘ مرأسصم
عقدت ‘ أŸنامة بحضصور أمريكي.
وغادر وفد إأسصرأئيلي أمريكي مشصÎك مطار تل
أبيب متوجها إأ ¤ألعاصصمة ألبحرينية أŸنامة‘ ،
أول رحلة رسصمية مباشصرة ب Úإأسصرأئيل وألبحرين
لبحث بنود أتفاق ألتطبيع بينهما.
وت -رأسس أل -وف -د أإ’سص -رأئ -ي -ل -ي رئ-يسس ›لسس
أأ’من ألقومي مائ Òبن شصبات ‘ ،ح Úترأسس
ألوفد أأ’مريكي وزير أÿزأنة أأ’مريكي سصتيفن
منوتشص.Ú
وسصافر أعضصاء ألوفد إأ ¤أŸنامة ‘ رحلة
تابعة لشصركة ألعال –مل رقم  ،973وذلك ‘
إأشصارة إأ ¤رمز أ’تصصال ألدو‹ بالبحرين..
ويوم ألثÓثاء سصÒأفق أŸسصؤوو’ن أأ’مريكيان
أول وفد من أإ’مارأت ‘ زيارته إ’سصرأئيل.
وقال منوتشص Úإأن هذه أŸهمة تهدف إأ¤
تعاون أقتصصادي موسصع ب Úإأسصرأئيل وألبحرين
وأإ’م- -ارأت .وصص- -رح مسص- -ؤوول شص -ارك ‘ إأع -دأد
ألزيارة بأان إأسصرأئيل وألبحرين سصتوقعان على
بيان يرفع مسصتوى ألعÓقات من إأعÓن ألنوأيا
ألذي صصدر ‘ ألبيت أأ’بيضس ‘  15سصبتمÈ
أŸاضصي إأ ¤تأاسصيسس ألعÓقات رسصميا.
ون -ق -لت م -وأق -ع ع -ن مسص -ؤوول Úإأسص -رأئ -ي -ل-يÚ
وأمريكي Úرفيعي أŸسصتوى أن إأسصرأئيل وأفقت
ع-ل-ى ط-لب أل-ب-ح-ري-ن أ’ ي-ك-ون أت-ف-اق أل-ت-ط-ب-ي-ع
وألسصÓم كام ،Óبل يكون مرحليا يبدأ بإاعÓن
مشصÎك ،بسص - -بب أ’ن- -ت- -ق- -ادأت أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة ‘
ألبحرين للتطبيع مع إأسصرأئيل.

عÓقات كاملة

وأضصاف أŸوقع أن أإ’عÓن يتضصمن إأقامة
عÓقات دبلوماسصية كاملةÃ ،ا ‘ ذلك فتح

سص--ف-ارأت وأل-ت-ع-اون أل-ب-ي-ن-ي ‘ ›ا’ت
عدة ،أبرُزها تعزيز ألتجارة وأ’سصتثمار
وأل---طÒأن أŸد Êوأل---ط---اق--ة وأل--ب--ي--ئ--ة
وأŸي----اه وأل---ع---ل---وم وأل---ت---ك---ن---ول---وج---ي---ا
وأ’تصصا’ت وألÈيد وألصصحة وألزرأعة
وألتعاون ألقضصائي.

مسستوطنون يقتحمون األقصسى
أق - - -ت - - -ح- - -م عشص- - -رأت أŸسص- - -ت- - -وط- - -نÚ
’حد ،باحات أŸسصجد
’سصرأئيلي ،Úأمسس أ أ
أإ
’قصصى ،يتقدمهم أŸتطرفان يهودأ غليك
أأ
وف -ري -د أسص-اف ،ف-ي-م-ا أق-ت-ح-م مسص-ت-وط-ن-ون
’ثري ‘ بلدة سصبسصطية
آأخرون أŸوقع أ أ
شص-م-ال ن-اب-لسس شص-م-ا‹ ألضص-ف-ة أل-غ-رب-ية‘ ،
’سص-رأئ-ي-ل-ي
ح Úه -دمت ق -وأت أ’ح-تÓ-ل أ إ
منشصآات جنوبي ألضصفة.

تدهور صسحة صسائب عريقات
أكدت منظمة ألتحرير ألفلسصطينية أمسس
أأ’حد ،نقل أم Úسصرها صصائب عريقات ألذي
أصص -يب م -ؤوخ -رأ ب-فÒوسس ك-ورون-ا ،ل-ل-عÓ-ج ‘
أح-د أŸسص-تشص-ف-ي-ات أإ’سص-رأئ-ي-ل-ي-ة بعد تدهور
صصحته.
وكان ألعاهل أأ’رد Êعبد ألله ألثا Êأعطى
ت -ع -ل -ي -م-ات ب-ت-وف Òأل-ع-ن-اي-ة أل-ط-ب-ي-ة ألÓ-زم-ة
لعريقات ‘ أŸسصتشصفيات أأ’ردنية ‘ حال
أحتاج أأ’مر لذلك.
وخضصع عريقات ألبالغ  65عامًا وأŸصصاب
بتلّيف رئوي ،لعمليّة زرع رئة ‘ مسصتشصفى
بالو’يات أŸتحدة عام  2017قبل أسصتئناف
أنشصطته.
يشصغل عريقات منصصب أم Úسصّر من ّ
ظمة
ألتحرير ألفلسصطينيّة وهو قريب من ألرئيسس
أل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ﬁم -ود ع -ب -اسس ،وشص -ارك ‘
مفاوضصات عّدة Ùاولة تسصوية ألصصرأع
’سص--رأئ-ي-ل-ي أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،وكّ-ث-ف ‘
أإ
’خÒة أل---تصص---ري---ح---ات
’سص----اب----ي----ع أ أ
أأ
أŸع--ارضص--ة ل--ت--ط--ب--ي--ع أل--عÓ--ق-ات بÚ
إأسصرأئيل ودول خليجية ‘ ظل عدم
وجود أتفاق سصÓم ب ÚألفلسصطينيّÚ
وألكيان ألغاصصب.
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مطالب دولية بإانهاء أحتÓل ألصسحرأء ألغربية

حدث وحديث

اŸغ ـ ـرب يصصعـّد اŸضصايـ ـقـات ‘ اŸن ـاط ـق اÙتل ـ ـة

ي -ع -يشض أŸوأط -ن -ون ألصس -ح -رأوي-ون ‘ م-دي-ن-ة
ب-وج-دور أÙت-ل-ة ح-ال-ة حصس-ار ومضس-اي-ق-ات م-ن
طرف سسلطات أ’حتÓل أŸغربية ألتي صسعدت
’خÒة .و‘ م -ق -اب -ل ذلك
’ون -ة أ أ
ل -ه -ج -ت -ه -ا ‘ أ آ
ت- -ع- -الت م- -ط- -الب دول- -ي -ة أم -ام ÷ن -ة تصس -ف -ي -ة
’ن-ه-اء أ’ح-تÓل،
’· أŸت-ح-دة إ
أ’سس-ت-ع-م-ار ب-ا أ
ومنح ألشسعب ألصسحرأوي حقه ‘ تقرير أŸصس.Ò
ق ــ د  /وكا’ت
نقلت وكالة األنباء الصسحراوية عن مصسدر حقوقي،
أاّن سسلطات الحتÓل اŸغربية تواصسل لليوم التاسسع
على التوا‹ حصسار منزل اŸناضسلة الصسحراوية فاطمة
ﬁمد ا◊افظ ،وإابقائه –ت مراقبة مشسّددة من قبل
عناصسر أامن الحتÓل ،مع منع عائلتها ومتضسامنÚ
الصسحراوي Úمن زيارتها.
وف- -ق اŸصس -در ا◊ق -وق -ي م -ن -ع أاف -راد م -ن ع -ائ -ل -ة
اŸناضسلة الصسحراوية من زيارتها و”ّ تعنيفهم ،وهو
األمر الذي حدث أايضسا مع اŸواطن الصسحراوي ﬁمد
ال -راح-ة ،ال-ذي ت-ع-رضس ل-ل-ت-ه-دي-د والسسب والشس-ت-م ب-ع-د
ت- -ن- -دي- -ده ب- -ا◊صس- -ار ال- -ذي ت- -ت -ع -رضس ل -ه اŸن -اضس -ل -ة
الصس -ح -راوي -ة دون أاي -ة أاسس -ب -اب ت -ذك-ر سس-وى م-واق-ف-ه-ا
ونضسالتها السسلمية اŸطالبة با◊رية والسستقÓل.
واسس-ت-ن-ادا ل-ت-ق-اري-ر صس-ح-راوي-ة ،ف-إان ق-وات م-غ-ربية
ب -زي -ه -ا ال -رسس -م -ي واŸد Êاق -ت -ح -مت م -ن-ازل نشس-ط-اء
صس-ح-راوي Úك-م-ا ه-و الشس-أان ل-ل-ن-اشس-ط-ة ،زي-نب ام-بارك
بابي ،التي اعتدت عليها هذه القوات وقامت بÎويع
عائلتها .وتفرضس السسلطات اŸغربية منذ أايام حصسارا
قمعيا مشسّددا على منازل اŸناضسل Úببوجدور اÙتلة
‘ ﬁاولة لثنيهم عن الحتفال بذكرى عيد الوحدة
ال-وط-ن-ي-ة وال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-خ-ي-م-ة ،وكذا التضسامن مع
ضسحايا حصسار مدينة العيون اÙتلة.

لبّد من تطبيق القانون
‘ تطورات الوضسع طالبت ›موعة من البلدان،
ال· اŸتحدة بضسرورة تطبيق القانون الدو‹ واحÎام
ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان وتصس -ف -ي -ة الح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي م -ن
ا÷مهورية الصسحراوية ،آاخر مسستعمرة ‘ إافريقيا ،كما
دعت األم Úالعام للمنظمة الدولية السسراع ‘ تعيÚ
مبعوث خاصس جديد لÓقليم ‘ أاقرب وقت ‡كن.
ومنذ انطÓق أاشسغال اللجنة الرابعة اŸعنية بتصسفية
 ·ÓاŸت-ح-دة ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 14
السس -ت -ع-م-ار ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
أاكتوبر ا÷اري ،كانت القضسية الصسحراوية ‘ صسلب
ال -ع -دي -د م -ن م -داخ Ó-ت ال -دول ال-ت-ي دعت اŸن-ظ-م-ة
الدولية ا“ ¤ك Úالشسعب الصسحراوي من حقه ‘
ت -ق -ري -ر اŸصس ،Òوالسس -راع ‘ ح -ل قضس -ي -ة الصس-ح-راء
الغربية وفق اللوائح التي –كم عملية إانهاء السستعمار.
وأاج -م -عت ال -دول ‘ ك -ل -م -ات-ه-ا ع-ل-ى ضس-رورة إان-ه-اء
الحتÓل من آاخر مسستعمرة بأافريقيا ،وتعجيل األمÚ
العام األ‡ي ‘ تعي Úمبعوث شسخصسي ا ¤القليم.
كما أاعربت عن أاسسفها لعدم تتويج ا÷هود العاŸية
التي بذلت حتى اآلن ‘ إانهاء السستعمار ‘ العا ،⁄ل
سسيما  17إاقليما غ ÒاŸسستقلÃ ،ا ‘ ذلك الصسحراء
الغربية رغم اقÎاب نهاية العقد الدو‹ الثالث للقضساء
·Ó
على السستعمار ،الذي أاعلنته ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة.
ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا ،ن-ي-جÒي-ا ،م-وزم-ب-ي-ق ،ن-ي-ك-اراغوا،
اŸكسسيك ،السسÒاليون،كوسستاريكا وليختنشستاين ،كانت
من ب Úالدول التي رافعت ‘ هذا الشسأان .فقد طالبت
جمهورية كوسستاريكا من هيئة األ· اŸتحدة الوفاء
بالتزاماتها فيما يخصس إايجاد حلول لكل النزاعات
الدولية ،ل سسيما اŸعروضسة على أاجندة ÷نتها الرابعة
اŸعنية بتصسفية السستعمار› ،ددة مواصسلة دعوتها
بشس -أان اإلسس -راع ‘ إاي -ج -اد ح -ل سس -ي -اسس-ي ع-ادل ودائ-م
ل -قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وف-ق-ا ل-ق-رارات ا÷م-ع-ي-ة
العامة التي –كم عملية إانهاء السستعمار ،وما يقابلها
‘ ›لسس األمن.

ضصرورة اسصتئناف اŸفاوضصات
شسّددت اŸندوبة الدائمة لكوسستاريكا لدى األ·
اŸتحدة ،ماريتزا تشسان ،على أاهمية بعث مفاوضسات
ب Úطرف Úالنزاع ،للتوصسل إا ¤حل على أاسساسس حق
ت -ق -ري -ر اŸصس Òل -لشس -عب الصس -ح-راوي ،وذلك اسس-ت-ن-ادا
Ÿبادئ وأاحكام القانون الدو‹ .كما حّثت اŸتحدثة
األم Úالعام على اإلسسراع ‘ تعي Úمبعوث خاصس
جديد للصسحراء الغربية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،وتشسجيع
ال-ط-رف Úع-ل-ى م-واصس-ل-ة ا◊وار وال-ت-ع-اون ال-ك-ام-ل م-ع
األ· اŸتحدة.
م -ن ن -اح -ي -ت -ه -ا أاك -دت ال -ب-ع-ث-ة ال-دائ-م-ة ÷م-ه-وري-ة
اŸوزمبيق لدى األ· اŸتحدة ،دعم موزمبيق للجهود
اŸبذولة إليجاد حل مقبول يضسمن للشسعب الصسحراوي
ح- -ق- -ه غ Òال- -ق- -اب- -ل ل- -ل- -تصس- -رف ‘ ت- -ق- -ري -ر اŸصسÒ
والسستقÓل ،وفقا لقرارات األ· اŸتحدة ذات الصسلة،
مشسددة على أان عدم إاحراز تقدم بعد مرور ثÓثة
عقود على قرار إانشساء بعثة األ· اŸتحدة لÓسستفتاء

‘ الصسحراء الغربية (مينورسسو) أامر مؤوسسف ويدË
معاناة وتدهور أاوضساع الصسحراوي.Ú
وذك -رت ال -ب -ع-ث-ة ‘ ت-دخ-ل-ه-ا أام-ام ال-ل-ج-ن-ة ال-راب-ع-ة
اŸعنية بتصسفية السستعمار« ،بينما نعيد تأاكيد دعمنا
ل-ت-ق-ري-ر اŸصس Òوالسس-ت-قÓ-ل ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ية على
أاسس -اسس ق -ي -م وم -ب-ادئ األ· اŸت-ح-دة ،ن-دع-و اŸغ-رب
وجبهة البوليسساريو إا ¤اسستئناف اŸفاوضسات من أاجل
إايجاد حل دائم وعادل ومسستدام ،مع أاهمية التعجيل ‘
تعي Úمبعوث شسخصسي جديد للصسحراء الغربية من قبل
األ· اŸتحدة من أاجل تسسهيل العملية نحو إاجراء
السستفتاء الذي طال انتظاره ‘ الصسحراء الغربية،
وك- -ذلك ح- -م- -اي- -ة واحÎام ح- -ق- -وق اإلنسس -ان اÿاصس -ة
بالشسعب الصسحراوي.

تقرير اŸصص Òإلنهاء النزاع
كما شسّددت أايضسا جمهورية نيكاراغوا على مسسأالة
إاجراء األ· اŸتحدة لسستفتاء تقرير مصس Òللشسعب

الصسحراوي ،على اعتبار أانه السسبيل الوحيد وا◊اسسم
‘ إانهاء لحتÓل الذي تعرفه الصسحراء الغربية ،داعية
 ·ÓاŸتحدة إا ¤التعجيل ‘ تعيÚ
األم Úالعام ل أ
مبعوثه اÿاصس من أاجل اسستئناف عملية التسسوية.
أاكد اŸندوب الدائم لنيكاراغوا لدى األ· اŸتحدة،
خاÁي إارميدا كاسستيو ،على أان التزام طر‘ النزاع
للدخول ‘ مرحلة من اŸفاوضسات اŸكثفة ،بحسسن نية
وبدون شسروط مسسبقة ،من شسأانه أان يسساهم ‘ “كÚ
الشسعب الصسحراوي من اŸمارسسة الكاملة ◊قوقه غÒ
القابلة للتصسرف .وحّيا السسف Òكاسستيو ‘ ختام خطابه
أامام اللجنة الرابعة لتصسفية السستعمار ،شسعب وحكومة
ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية ،مؤوكدا
م-واصس-ل-ة ن-ي-ك-اراغ-وا دع-م نضس-الت الشس-ع-وب م-ن أاج-ل
ا◊رية وتكثيف جهودها من أاجل مسساندة اÛتمع
الدو‹ ‘ اŸضسي قدما ‘ تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل،
للقضساء على السستعمار بجميع أاشسكاله وتعبÒاته.

العدد
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شصهر ا◊سصم
جÓل بوطي
‘ شسهر أاكتوبر من كل سسنة تشسد أانظار شسعب الصسحراء الغربية
إا ¤أاروقة األ· اŸتحدة بنيويورك ،وبالضسبط على ›لسس األمن
الدو‹ الذي يناقشس ‘ هذا الشسهر سسنويا تقرير األم Úالعام
للمنظمة األ‡ية حول آاخر مسستعمرة ‘ القارة السسمراء ،لكن
هذه السسنة تختلف “اما عن سسابقاتها بالنظر إا ¤معطيات
جديدة وسسياق ﬂتلف حول النزاع الذي يتجاوز عمره  40عاما.
‘ السس- -ي -اق ت -ع -ق -د ج -لسس -ات ›لسس الأم -ن ألول م -رة وسس -ط
ﬂاوف بشسأان انتشسار وباء «كوفيد  ،»1٩الذي يخيم على اŸشسهد
العاŸي منذ ظهوره أاواخر السسنة اŸاضسية ‘ الصس ،Úوانتشساره
ع Èأارجاء اŸعمورة ،هذا اŸؤوشسر هو أاو ¤اŸعطيات ا÷ديدة
ال -ت -ي سس -ت -ط-غ-ى ع-ل-ى ج-لسس-ات اÛلسس األ‡ي ح-ول الصس-ح-راء
الغربية بالنظر إا ¤تدهور الوضسع الجتماعي والقتصسادي ،وكذا
الصسحي ‘ ﬂيمات الÓجئ Úالصسحراوي.Ú
اŸؤوشسر الثا Êضسمن السسياق الدو‹ هو انحياز األم Úالعام
للمنظمة ال‡ية إا ¤اŸغرب ‘ تقريره األخ Òالصسادر ‘ 23
سسبتم ÈاŸاضسي ،وهو –ول خط ‘ Òمسسار القضسية ،رغم وضسوح
القرارات ال‡ية السسابقة والقوان Úالدولية حول النزاع بÚ
الطرف Úالبوليسساريو واŸغرب.
أامام هذه اŸعطيات انتظر الصسحراويون حياد تقرير انطونيو
غ - -وتÒيسس ‘ كشس - -ف ا◊ق - -ائ - -ق ع- -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع؛ وفضس- -ح
النتهاكات ‘ اŸناطق اÙتلة ،وخرق البند رقم  01اŸتعلق
بوقف إاطÓق النار ب Úالطرف ÚاŸوقع عام  1٩٩1فيما يتعلق
Ãع Èالكركرات ،فاجأاهم التقرير بالنحياز الواضسح لÓحتÓل
اŸغربي.
انحياز تقرير غوتÒيسس أاثار اسستغراب الصسحراوي Úعامة
وقيادة البوليسساريو ‡ثلهم الشسرعي الوحيد خاصسة ،األمر الذي
دفع ا÷بهة للتنديد بهذا التحول اÿط ‘ Òنقل ›ريات الوضسع
العام ،واعتÈت التقرير أاقرب ا ¤الدعاية اŸغربية منه ا¤
ا◊قيقة التي تقرها اŸنظمة األ‡ية نفسسها باعتبار الصسحراء
الغربية ﬁتلة ،ولبد من تطبيق اللوائح األ‡ية التي تنصس على
تنظيم اسستفتاء تقرير اŸصس.Ò
اŸفارقة العجيبة أان أاغلب اŸبعوث Úاÿاصس Úإا ¤الصسحراء
الغربية حتى ل نقول كلهم ،كانوا صسادق Úمع الشسعب الصسحراوي
بأان ا◊ل ليسس بيد األ· اŸتحدة ،وعليهم اختيار طرق أاخرى
لتحقيق السستقÓل ،لكن أاكتوبر هذا هو شسهر ا◊سسم ‘ مسسار
القضسية ،وحده سسيحدد مسستقبل النزاع عاج Óأام آاج.Ó

Óزمة دون وقف ألتدخÓت أÿارجية
لل أ
’ح ّ

اّت ـ ـهامـ ـات متب ـادلة بـ Úف ـ ـرقاء ليبي ـ ـ ـا قبي ـل انعقـ ـ ـ ـاد ÷ـنـ ـ ـ ـة ()5+5

أّكدت كل من أŸانيا وفرنسسا وبولندأ أنه ’ حل عسسكريا
’زم-ة ل-ي-ب-ي-ا ،وشسّ -ددت ع-ل-ى ضس-رورة وق-ف ك-ل أل-ت-دخÓ-ت
أ
’جنبية وألتطبيق ألكامل للحظر أŸفروضض على ألسسÓح.
أ أ
وقالت ألدول ألثÓث ‘ بيان مشسÎك ،إأن أعتماد أ’–اد
’وروب-ي م-ؤوخ-رأ ع-ق-وب-ات ضس-د أل-ك-ي-ان-ات ألتي تنتهك هذأ
أ أ
أ◊ظ-ر ،ي-ع-د خ-ط-وة إأي-ج-اب-ي-ة ،وي-جب ع-ل-ي-ه م-ت-اب-ع-ة ه-ذه
أل -ع -ق -وب -ات ضس -د أن -ت -ه -اك -ات أ◊ظ-ر وصس-ادرأت أل-ن-ف-ط غÒ
’نسس-ان وأıرب Úل-ل-ع-ملية
أل-ق-ان-ون-ي-ة وأن-ت-ه-اك-ات ح-ق-وق أ إ
’· أŸتحدة.
ألسسياسسية ألتي تقودها أ أ
ما تزال مناطق التماسس ‘ سسرت وا÷فرة ،وسسط ليبيا ،تعيشس
توترا مسستمرا عشسية اجتماع اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة ،برعاية
األ· اŸتحدة ،التي تعد إلطÓق منتدى سسياسسي ليبي جامع للتوافق
على سسلطة جديدة ،والتمهيد لÓنتخابات ،إلنهاء اŸراحل النتقالية.
أاّكد اŸتحدث الرسسمي باسسم غرفة عمليات –رير سسرت –
ا÷فرة التابعة ◊كومة الوفاق ،عبد الهادي دراه ،أان قوات حكومة
الوفاق ل تزال ‘ حالة اسستنفار ‘ مواقعها اسستعدادا لصسد أاي هجوم
ﬁتمل من جانب مليشسيات اللواء اŸتقاعد خليفة حف ،ÎمشسÒا إا¤
أان هدوء ا÷بهات ا◊ا‹ لـ «ترك اÛال للجهود السسياسسية» الهادف
◊ل أازم- -ة ال -ب Ó-د ،ل -ك -ن -ه اسس -ت -درك ب -ال -ق -ول« :إاذا Œ ⁄د ا÷ه -ود
السسياسسية نفعا فنحن لها ،ولدينا القدرة على –رير الوطن».

تبادل اإلتهامات

رّدا على اتهامات اŸتحدث الرسسمي باسسم قيادة مليشسيات
حف ،Îأاحمد اŸسسماري ،لقوات «الوفاق» بالتحشسيد بالقرب من
«خ -ط سس -رت ا÷ف -رة ،فضس  Ó-ع -ن إاج -راء ع -م -ل -ي -ات اسس -ت-طÓ-ع
متقدمة» ،قال دراه« :مليشسيات حف ⁄ Îتتوقف عن خرق وقف
إاط Ó-ق ال -ن -ار ط -ي-ل-ة ال-فÎات اŸاضس-ي-ة» ،م-ب-دي-ا اسس-ت-غ-راب-ه إازاء
تأاكيدات اŸسسماري على التزام مليشسيات حف Îوقف إاطÓق
النار.
وكان اŸسسماري قد أاعلن عن رصسد قيادة حف–« Îشسيدات
بالقرب من خط سسرت ا÷فرة ،فضس Óعن عمليات اسستطÓع
متقدمة» لقوات «الوفاق» ،كما قال.
وحّذر اŸسسماري ‘ ،بيان له ،قوات «الوفاق» من شسن «أاي
عدوان يسستهدف مواقع ا÷يشس (مليشسيات حف )Îبالقرب من
خط الفصسل» ،مؤوكدا التزام مليشسيات حف Îبـ «وقف إاطÓق النار
من أاجل إا‚اح العملية السسياسسية» ،إال أانه عاد وقال« :إاّننا على
أاهبة السستعداد وأا” ا÷هوزية للرد على أاي اسستفزاز أاو مغامرة
تسستهدف قواته ومواقعه».
وعلى صسعيد منفصسل ،نفى اŸسسماري سسيطرة مرتزقة على
«مبان عامة ومدارسس» ‘ منطقة هون ،كما نفى وجود أاي
مرتزقة أاجانب ‘ صسفوف ا÷يشس أاو اسستيÓئها على بعضس
اŸبا Êالعامة واÿاصسة ‘ اŸدينة.
لكن الناشسط السسياسسي الليبي عمران الهفو ،أاكد أان
اŸدينة بالفعل شسهدت ،خÓل األيام الثÓثة اŸاضسية ،انتشسارا

جديدا للمقاتل ÚاŸرتزقة التابع◊ Úف Îداخل اŸدارسس
ومبان عامة تابعة للقطاع األمني ،لفتا إا ¤أان هذا ا◊دث ل
Áكن إانكاره ،وقد حدث ‘ وضسح النهار وأامام أاع Úأاها‹
اŸدينة.

ملف اŸرتزقة على الطاولة

يعت Èملف اŸرتزقة األجانب ‘ ليبيا من أاك ÌاŸلفات
حسساسسية ،واŸنتظر أان تناقشسه اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة
( )5+5ضسمن ملفات أاخرى تتعلق باŸسسار العسسكري واألمني
‘ الجتماع اŸقرر اليوم ‘ العاصسمة السسويسسرية جنيف،
بحسسب بيان سسابق للبعثة األ‡ية التي سستي ّسسر الجتماع.
وك -انت ال -ب -ع -ث -ة ق -د شس ّ-ددت ع -ل -ى «ال -وق-ف ال-ت-ام ÷م-ي-ع
اŸن-اورات وال-ت-ع-زي-زات ال-عسس-ك-ري-ة ُب-غ-ي-ة “ك Úال-ت-وصسل إا¤
ات -ف-اق ل-وق-ف دائ-م إلطÓ-ق ال-ن-ار ،وإاق-ام-ة م-ن-ط-ق-ة م-ن-زوع-ة
السس Ó-ح ‘ م -دي -ن -ت -ي سس-رت وا÷ف-رة ،وت-وف Òح-ي-ز م-ن-اسسب
إلج -راء م -ن-اقشس-ات سس-ي-اسس-ي-ة ب-ن-اءة» ،ل-ك-ن ال-ت-وت-ر ال-عسس-ك-ري
اŸسستمر ،وسسط نفي الطرف Úمسسؤووليتهما عن خرق وقف
إاطÓق النار اŸعلن من قبل رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة
ال -وف -اق ف -اي -ز السس -راج ،ورئ -يسس ›لسس ن -واب طÈق ع -ق-ي-ل-ة
صسالح 23 ‘ ،من أاوت اŸاضسي ،قد «يهدد مسسارات السسÓم
ا◊ال -ي -ة ،وع -ل -ى األق -ل ق -د يصس -عب ع -م -ل-ي-ة ق-ب-ول األط-راف
اŸسسلحة على األرضس بنتائج هذه اŸسسارات».

لبّد من توافقات

كان اŸتحدث الرسسمي باسسم ا÷يشس الليبيﬁ ،مد
قنونو ،قد أاكد رصسد اخÎاق سسابع لوقف إاطÓق النار من

جانب مليشسيات حف ،Îاÿميسس اŸاضسي.
أاوضسح قنونو ‘ ،تصسريحات ا÷معة اŸاضسية ،أان مليشسيات
حف Îأاطلقت  4صسواريخ غراد Œاه مواقع “ركزات قوات
ا÷يشس ال -ل -ي -ب -ي غ-رب سس-رت ،و–دي-دا ‘ م-ن-ط-ق-ة ب-وي-رات
ا◊سسون.
وت -ت -م -وق -ع م -ل -يشس-ي-ات ح-ف ‘ Îم-ن-اط-ق ا÷ف-رة ال-ثÓ-ث،
باإلضسافة Ÿدينة سسرت ،فيما تعسسكر قوات حكومة الوفاق ‘
منطقة أابوقرين ،غرب سسرت ،على مسسافة  130كم ،وعلى
مسسافة تزيد عن  150كم شسمال مناطق ا÷فرة.
ه -ذا وي -ع -ول بشس -ك-ل ك-ب Òع-ل-ى ‚اح ال-ب-ع-ث-ة وم-ن ورائ-ه-ا
اÛتمع الدو‹ ‘ إاقناع ‡ثلي اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة
للتوصسل إا ¤توافقات ،ولو بشسكل أاو‹ ÿلق مسسافات آامنة
وب -ع -ي -دة ب Úال -ط -رف Úك -خ -ط-وة ن-ح-و م-ن-ع ح-دوث أاي خ-رق
عسسكري.

 5مقابر جديدة ‘ ترهونة

أاع-ل-نت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ب-حث ع-ن اŸف-ق-ودي-ن
عثورها على خمسس مقابر جديدة Ãشسروع الربط
” انتشسال  102جثة التي
بÎهونة ،وأاضسافت أانه ّ
ع Ìعليها ‘ مناطق بÎهونة وجنوب طرابلسس،
لن.
بعد عدوان حف Îمنذ اÿامسس من جوان إا ¤ا آ
وأافاد رئيسس الهيئة العامة للبحث والتعرف على
اŸفقودين اÿميسس؛ بأان اŸقابر ا÷ماعية التي
أابلغت عنها إادارة البحث عن الرفات ‘ ترهونة؛
Œاوزت  11مقÈة جماعية انتشسلت منها أاك Ìمن
 74جثة.
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معادلة بسسيطة..

مفاجأاة من العيار الثقيل..

مصضدر جديد لنتقال كورونا!
أاششخاصس آاخرين بفÒوسس كورونا رغم
أانهم كانوا يسشكنون ‘ مبنى منفصشل
›اور ،و ⁄يتخالطوا مع اÛموعة
اأ’و ‘ ¤الدارسشة.

«الوباء ل ينتشضر وحده
نحن من ننÌه»

أاهمية إادارة مياه الصضرف
الصضحي

‘ وقت ’ ي - - - - - -زال ال- - - - - -فÒوسص
اŸسس -ت-ج-د ي-راوغ وي-حّ-ي-ر ال-ع-ل-م-اء
ويصسطاد اŸزيد من الضسحايا حول
ال- -ع- -ا ⁄أاج- -م- -ع ،فّ- -ج- -رت دراسس- -ة
ح -دي -ث -ة م -ف -اج-أاة ح-ول ط-ري-ق-ة
’و ¤م- -ن ن- -وع- -ه- -ا ع- -ل- -ى
ت - -ع - -د ا أ
’ط Ó-ق ’ن -تشس -ار ك -ورون -ا م -ن -ذ
ا إ
ت -فشس -ي ال -وب -اء ،وف -ق م -ا ي -ع -ت -ق-د
اŸشسرفون عليها.
اسش -ت -ن -دت ه-ذه ال-دراسش-ة إا ¤ح-ادث-ة
سشابقة حصشلت ‘ الصش ،Úحيث التقط

 6أاششخاصس الفÒوسس من مياه الصشرف
الصشحي.
ووفقاً للدراسشة التي نششرت ‘ ›لة
-Clinical Infectious Dis
 ،easesفإان أانبوب حمام Áر عÈ
م- -ن- -زل زوج Úمصش- -اب Úب- -ك- -ورون -ا ‘
منطقة غوانزو جنوبي الصش ،Úكان به
ث -قب .وع -ن -دم -ا ه -ط -لت اأ’م -ط -ار ‘
اŸن- -ط- -ق- -ة ،تسش- -بب ال- -ث- -قب ‘ غ -م -ر
الششوارع Ãياه الصشرف الصشحي ما مّكن
الفÒوسس من إاصشابة السشكان القريب.Ú

إا ¤ذلك قام فريق الباحث ،Úالذي
ضشم علماء من إادارات الصشحة العامة
‘ الصش ،Úبأاخذ مسشحات من ا◊لق
من  2888ششخصشًا ‘ ›تمع Ãدينة
غ -وان -زو أاث -ن -اء ت-فشش-ي ك-ورون-ا ،وج-م-ع
ع -ي -ن-ات م-ن اأ’سش-ط-ح داخ-ل م-ن-ازل-ه-م
وحولها .ثم طلب من اŸششارك Úالذين
قسش - -م - -وا إا› ¤م - -وع - -ت Úا’ل - -ت - -زام
با◊جر الصشحي الذاتي حسشب قربهم
من الزوج ÚاŸصشاب.Ú
بعد ذلك اكتششف الباحثون إاصشابة 6

تصسريح ﬁبط..

هذه األدوية غ Òفّعالة ضضد كورونا

Óم-ال،
ب -تصس -ري -ح -ات ﬁب-ط-ة ل -آ
أاع-ل-نت م-ن-ظ-م-ة الصس-ح-ة ال-ع-اŸي-ة
’دوية ‘
عدم فعالية عدد من ا أ
عÓج عدو البشسرية.
ف-م-ن-ذ اأ’ي-ام اأ’و ¤ل-ت-فشش-ي ج-ائ-ح-ة
كوفيد ،19-وأام- -ام ال- -ن- -قصس ال- -ت- -ام ‘
اŸعلومات عن فÒوسس كورونا ،سشعى
اأ’ط- -ب- -اء ‘ شش -ت -ى أان -ح -اء ال -ع -ا ⁄إا¤
م -ع -ا÷ة اŸصش -اب Úب -أادوي -ة مصش -م -م-ة
أ’مراضس أاخرى عاقدين اآ’مال على

أان تسش -اع -د ع -ل -ى الشش -ف -اء م-ن ال-وب-اء،
الذي ما زال يح Òالعلماء ‘ كث Òمن
أاوجه سشريانه وتأاثÒه على ا÷سشم.
وإاذ ت -ت -ف -اوت اآ’راء ال -ع -ل -م -ي -ة ح -ول
‚اع- - -ة ه - -ذه اأ’دوي - -ة ‘ ال - -تصش - -دي
ل- -ل- -فÒوسس اŸسش- -ت -ج -د ،ج -اءت أاوسش -ع
دراسشة أاُجريت حتى اآ’ن على اأ’دوية
الرئيسشية اأ’ربعة بينها لتدل على أان أاياً
م- -ن- -ه- -ا ’ يسش -اع -د ع -ل -ى إان -ق -اذ أارواح
اŸصش -اب ،Úوف -ق م -ا أاف -ادت م -ن -ظ -م-ة

‘ وقت ’ ي - -زال ال- -ع- -ا ⁄أاج- -م- -ع ي- -رزح –ت
كورونا ،يحاول اÈÿاء سسباق الزمن ◊ل لغز
’ن أاك Ìمن
عدو البشسرية الذي أاصساب حتى ا آ
 39مليون شسخصص وقتل أاك Ìمن مليون ،منذ
’ول مرة ‘ الصس.Ú
ظهوره قبل أاقل من سسنة أ
ا÷ديد اليوم ،و‘ خ Èيبعث القليل من ا’طمئنان،
كششفت دراسشة صشادرة عن وزارة الدفاع اأ’مÒكية،
مؤوخراً ،أان خطر انتقال الفÒوسس اŸسشتجد على مÏ
رحÓت الطÒان منخفضس جداً ،فيما كان اسشتئناف
اÓŸح- -ة ا÷وي -ة ح -ول ال -ع -ا ⁄ق -د ق -وب -ل ب -ت -ح -ف -ظ
وﬂاوف صشحية.
و–مل هذه الدراسشة نبأا سشاراً لششركات الطÒان
التي تأاثرت على نحو بالغ من جراء قيود اإ’غÓق،
وفق «سشكاي نيوز» الÈيطانية.
كما أاورد الباحثون أانه حينما يكون راكب الطائرة
مرتدياً الكمامة ،فإان ما يقارب  % 0.003فقط من
جزيئات الهواء التي تتحرك ‘ منطقة تنفسشه هي
التي تكون ناقلة للعدوى.
ووفق الدراسشة ،فإان نسشبة نقل العدوى تظل ‘ هذا

الصشحة العاŸية اÿميسس.
إا ¤ذلك كانت اŸنظمة الدولية قد
وضشعت برنا›ًا اختبارياً –ت عنوان
«تضش -ام -ن» ،ل -ت-ح-دي-د ف-اع-ل-ي-ة اأ’دوي-ة
اأ’وسشع اسشتخداماً ‘ العاŸ ⁄عا÷ة
اإ’صشابات بالفÒوسس وهي :الكلوريكÚ
وال- -ه- -اي- -دروكسش- -ي -ك -ل -وري -ك ،Úال -ل -ذان
يسش- -ت- -خ- -دم- -ان م- -ن- -ذ سش -ن -وات ل -ع Ó-ج
اÓŸري- - - -ا ،واŸضش- - - -اد ال- - - -فÒوسش- - - -ي
رم-ديسش-ي-ف ،ÒواŸضش-ادان ل-ل-فÒوسش-ات
الرجعية لوبيناف ÒوريÎوناف Òاللذان
يسشتخدمان لعÓج اإ’يدز ،إاضشافة إا¤
مضش- -اد ا’ل- -ت- -ه -اب -ات إانÎفÒون .وق -د
أاث -ب -تت ه -ذه ال -دراسش-ة ال-ت-ي اسش-ت-م-رت
أاشش- - -ه- - -راً وشش - -ارك ف - -ي - -ه - -ا عشش - -رات
اأ’خصشائي ،Úأان أاياً من هذه اأ’دوية ’
يسشاعد على ا◊د من نسشبة الوفيات
ب ÚاŸصشاب Úبعد  28يومًا من العÓج.
وخ -لصشت Œرب -ة سش -ري -ري-ة Ÿن-ظ-م-ة
الصش- - -ح- - -ة ال - -ع - -اŸي - -ة إا ¤أان ع - -ق - -ار
رمديسشيف ،Òالذي تنتجه ششركة جيلياد
سشاينسشز ،ليسس له تأاث Òيذكر على مدة
بقاء مرضشى كوفيد ‘ 19-اŸسشتششفى
أاو فرصشهم ‘ النجاة.
يشش - - - - -ار إا ¤أان ال - - - - -دواء اŸضش- - - - -اد
للفÒوسشات من ب Úأاول اأ’دوية التي

ف -حصش -وا الÎك -يب ا÷ي -ن -ي ل -ع-ي-ن-ات
ك- -ورون- -ا ل- -دى اŸصش -اب ،Úووج -دوا أان
ال - -فÒوسش- -ات ال- -ت- -ي ع Ìع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘
اŸرح- -اضس ت- -ت- -ط -اب -ق م -ع ت -لك ال -ت -ي
أاصشابت اأ’ششخاصس السشتة ،وكذلك مع
ا◊ا’ت ال- -ث- -ان- -وي- -ة ال- -ت- -ي ال- -ت -ق -طت
ال- - -فÒوسس ع Èاأ’ح- - -ذي- - -ة وإاط - -ارات
الدراجات ،وفق الدراسشة.
إا ¤ذلك تسشلط النتائج الضشوء على
أاه -م -ي -ة إادارة م -ي -اه الصش -رف الصش-ح-ي
بششكل صشحيح ’ ،سشيما ‘ اŸناطق
اŸك- -ت- -ظ- -ة ب- -السش- -ك- -ان ح- -يث ت- -دابÒ
النظافة والصشرف الصشحي سشيئة ،وفق
مؤولفي الدراسشة.
وم- -ؤوخ- -راً ،ق- -ال ب- -اح- -ث- -ون إان م -ي -اه
الصشرف الصشحي Áكن أان تكون مؤوششراً
مبكراً لكششف حا’ت تفششي كورونا ‘
منطقة ﬁددة.

اسش-ت-خ-دمت ك-عÓ-ج Ÿرضس ك-وفيد19-
الذي يسشببه فÒوسس كورونا ،وكان أاحد
اأ’دوي- -ة ال- -ت -ي اسش -ت -خ -دمت ‘ اآ’ون -ة
اأ’خÒة ل - -ع Ó- -ج ال - -رئ - -يسس اأ’مÒك- -ي
دونالد ترمب من العدوى.

بواقع  5أايام
ك -انت ب -ي-ان-ات م-ن دراسش-ة أامÒك-ي-ة
ل -رم -ديسش -ي -ف Òأاج -رت -ه -ا ج -ي-ل-ي-اد ،ق-د
أاظهرت أان العÓج قلصس مدة التعا‘
م-ن ك-وف-ي-د 19-ب -واق -ع خ -مسش -ة أاي-ام
باŸقارنة مع اŸرضشى ،الذين تناولوا
دواء وه -م -ي ً-ا ‘ Œرب -ة شش -م -لت 1062
مريضشاً.
إا ¤ذلك ق -الت ج -ي -ل -ي -اد ل -رويÎز إان
«بيانات منظمة الصشحة العاŸية تبدو
متناقضشة ‘ ،ح Úتوجد أادلة أاقوى من
دراسش-ات ع-دي-دة عشش-وائ-ي-ة وﬁك-وم-ة
نشش- - -رت ‘ دوري- - -ات ت - -ؤوك - -د ف - -ائ - -دة
رمديسشيف.»Ò
ي- - -ذك- - -ر أان إادارة ال- - -غ- - -ذاء وال - -دواء
اأ’م -ري -ك -ي -ة ك -انت أاج -ازت اسش -ت-خ-دام
رم -ديسش -ي -ف Òل -ل -ط -وارئ ‘ اأ’ول م -ن
م -اي -و ،وأاج-ازت ع-دة دول اسش-ت-خ-دام-ه
بعد ذلك.

بعضص اŸعاد’ت الطبية بسسيطة على الرغم
من تعقيد الفÒوسص ،هذا ما خلصص إاليه طبيب
شس- -ه ‘ Òسس -ويسس -را ،إاذ أاك -د أان فÒوسص ك -ورون -ا
’صس-اب-ات،
ال -ذي أاضس-ن-ى ال-ع-اﬂ ⁄ل-فً-ا مÓ-ي Úا إ
ومسستعيدا نشساطه ‘ أاوروبا ›ددا ’« ،ينتشسر
وحده ،بل نحن من ننÌه هنا وهناك».
ف- -اأ’م- -ر بسش- -ي- -ط ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -رئ- -يسس أاك› Èم -ع
مسشتششفيات ‘ سشويسشرا ،برتراند ليفرات ،على الناسس
أان تلتزم بالقيود ،من غسشل اليدين ووضشع الكمامة
وعدم ا’ختÓط ،وإان كان اأ’مر بات متعبًا بالنسشبة
للكثÒين.

«ل ينتشضر Ãفرده»
كما ششّدد ‘ مقابلة مع أاسشوششييتد برسس على ضشرورة
تذك Òالناسس دوما بتلك القيود ،قائ ً
« :ÓالفÒوسس ’
ينتششر Ãفرده..نحن من ننششره ،هذا أامر ’ نكرره Ãا
فيه الكفاية» .وتابع« :اليوم ،تتمحور الرهانات حول
عدد اأ’ششخاصس الذين سشيتبعون اإ’جراءات الصشحية
ال -ت -ي تسش -م -ح Ÿع -ظ-م ال-ن-اسس وا’ق-تصش-ادات ،وا◊ي-اة
بششكل عام ،بتجاوز هذه اŸرحلة».

نقطة –ول
إا ¤ذلك ،حّذر قائ ً
« :Óإاذا  ⁄تلتزم ،فإاّننا ‚ازف
بالدخول ‘ موقف يصشعب السشيطرة عليه ،نحن حًقا
عند نقطة –ول Áكن أان تسش Òاأ’مور ‘ أاي من
ا’Œاه .Úأاج -ه -زة اÿدم -ات الصش -ح -ي -ة ب-ح-اج-ة إا¤
البحث عن طرق Ÿواصشلة تتبع اıالط Úوالنجاح ‘
التعرف على تسشلسشل انتقال العدوى».
وأاكد الرئيسس التنفيذي Ÿسشتششفيات جامعة جنيف،
التي يبلغ عدد موظفيها  12000فرد ،أان أاوروبا “ر بـ
«ن - -ق - -ط- -ة –ول» ‘ ا◊رب ضش- -د ك- -ورون- -ا ،م- -عÎف- -ا
باإ’نهاك العام اŸتزايد من إاجراءات مكافحة كوفيد-
 ،19لكنه كرر التششديد على ضشرورة خضشوع الناسس
ل -ل -ق-ي-ود ب-ي-ن-م-ا ت-ك-اف-ح سش-ويسش-را ي-وم-ي-ا ضش-د تسش-ج-ي-ل
معد’ت إاصشابة قياسشية.
يأاتي هذا التحذير ‘ وقت تواجه العديد من
’صش-اب-ات ال-ت-ي
’وروب-ي-ة م-وج-ة ث-ان-ي-ة م-ن ا إ
ال-دول ا أ
’جازة الصشيفية التي
تصشاعدت إا ¤حد بعيد نتيجة ا إ
ت -خ -ل -ى ال -ن-اسس ف-ي-ه-ا ع-ن ح-ذره-م بشش-أان ا÷ائ-ح-ة
ششديدة العدوى.

كورونا والطائرة..دراسضة جديدة تبشّضر

اŸسشتوى اŸتد Êجداً حتى وإان كانت مقاعد الطائرة
مشش -غ -ول -ة ع -ن آاخ-ره-ا ،م-ا م-ع-ن-اه أان خ-فضس ال-ط-اق-ة
ا’سشتيعابية ليسس ضشرورياً على النحو الذي نتصشوره.
إا ¤ذلك انطلقت الدراسشة من فرضشية وجود راكب
واحد مصشاب فقط على م Ïالطائرة ،ثم قاسشت احتمال
نقل اŸرضس إا ¤آاخرين ،غ Òأان الباحث ⁄ Úيأاخذوا
با◊سشبان احتمال قيامه بالتحرك داخل الطائرة.

Œربة على طائرتŒ ÚاريتÚ
” إاج- -راء ال -ت -ج -رب -ة ع -ل -ى ط -ائ -رتŒ Úاري -ت،Ú
ّ
إاح -داه -م -ا م-ن ط-راز «ب-وي-ن-غ  »777واأ’خ -رى «ب-وي-ن-غ
 ،»767وكششفت النتائج أان الكمامات سشاعدت على
تقليل خطر انتششار العدوى عندما يقوم ششخصس ما

بالسشعال ،حتى وإان تعلق اأ’مر بأاششخاصس قريب Úمنه.
كما تتيح أانظمة معا÷ة الهواء على م Ïالطائرة
تصشفية ما يقارب  % 99.99من تلك ا÷زيئات ‘
غضشون سشت دقائق فقط ،وفق الدراسشة.
وقّدر الباحثون أان الششخصس اŸعافى من العدوى
ي- -ح- -ت- -اج إا ¤السش -ف -ر Ÿدة تصش -ل إا 54 ¤سش-اع-ة على
الطائرة مع ششخصس مصشاب حتى يتلقى جرعة قادرة
على اإ’صشابة بالعدوى.
إا ¤ذلك ق- -ال ك- -ب Òمسش- -ؤوو‹ ال- -ع- -مÓ- -ء ‘ شش -رك -ة
«يونايتد إاير’ينز» اأ’مÒكية ،توبي إاتكفيسشت ،إان هذه
الدراسشة تكششف أان احتمال اإ’صشابة بالفÒوسس خÓل
الرحÓت يكاد يكون ششبه منعدم.
يذكر أان “ويل الدراسشة واإ’ششراف عليها جرى من
قبل إادارة النقل التابعة لوزارة الدفاع اأ’مÒكية ،وهي
مؤوسشسشة تقوم بتسشي ÒرحÓت Œارية لفائدة أافراد
ا÷يشس اأ’مÒكي وعائÓتهم .واسشتغرقت الدراسشة ما
يزيد عن  6أاششهر ،وحرصشت على إاجراء  300فحصس
خ Ó- -ل  38سش - -اع- -ة م- -ن ال- -طÒان و 45سش -اع-ة م-ن
ا’ختبارات على اأ’رضس.

موأقيت
ألصسلة

ألفجر٠5:25.................:
ألشسروق٠6:58 ..............:
ألظهر12:33.................:
ألعصسر15:4٠.................:
ألمغرب18:٠7................:
ألعشسـاء1٩:31..................:

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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لول  1442هـ
لثنين  1٩أكتوبر 2٠2٠م ألموأفق لـ  ٠2ربيع أ أ
أ إ

 23°أ÷زأئر

 28°أ÷زأئر

ألعدد 18383

ودورها ‘ أسشتغÓل ألطاقات».
وسش- -ي- -ت -ن -اول أŸشش -ارك -ون غ -دأ وأق -ع
ألشش - -ب - -اب م - -ع أسش - -ت - -غ Ó- -ل أل - -ق - -درأت
وأإ’م -ك -ان -ات وح -م -اي -ت -ه م -ن أل -ت -ي-ارأت
ألسش -ل -ب -ي-ة ’سش-ي-م-ا ظ-اه-رة أل-ه-ج-رة غÒ
ألششرعية ،وكذأ كيفية أسشتثمار طاقاته

مع توقيف  56شسخصسا

تفكيك ششبكة لتنظيم «أ◊رڤة» لأÓجانب ÃسشتغاÂ

“ك - -نت أŸصس- -ال- -ح أıتصس- -ة
Ãسس- -ت- -غ- -ا ،Âم -ن ت -ف -ك -يك شس -ب -ك -ة
لجانب
لب-ح-ار ألسس-ري ل أ
ل-ت-ن-ظ-ي-م أ إ
متكونة من  4أشسخاصس ،مع توقيف
 52مرشسحا للهجرة غ Òألشسرعية ‘
لم-ن
ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق-ة ،حسسب أ أ
ألولئي.
“ت ألعملية أأ’و ¤من طرف وحدأت
Óمن
فرع مكافحة تهريب أŸهاجرين ل أ
أل-و’ئ-ي Ÿسش-ت-غ-ا ،Âب-ن-اء ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ة
مكنت من توقيف أŸششتبه به ألرئيسشي
‘ تنظيم رحÓت ألهجرة غ Òألششرعية
ع Èألبحر ،أنطÓقا من ششوأطئ و’ية
مسشتغا.Â
وبعد إأخضشاع ألهاتف ألنقال للموقوف

للتفتيشص Ãوجب إأذن صشادر عن وكيل
أ÷مهورية ” ،ألتعرف على هوية باقي
أفرأد ألششبكة ألبالغ عددهم  3أششخاصص
وت-وق-ي-ف-ه-م Ãدي-ن-ة مسشتغا Âوبالدوأوير
أÛاورة لها.
وق- -امت ذأت أل- -وح- -دأت خ Ó-ل ه -ذه
ألعملية بحجز زورق مطاطي و 10د’ء
من ألبنزين ( 290ل )Îو›دأف ÚأثنÚ
وﬁرك بقوة  40حصشانا.
من جهتها“ ،كنت وحدأت حرأسص
ألسشوأحل من إأحباط أربع عمليات إأبحار
سشري ‘ ألسشاعات أŸاضشية ،مكنت من
ت- -وق -ي -ف  52م -رشش -ح -ا ل -ل -ه -ج -رة غÒ
ألششرعية ،بينهم  20أجنبيا من جنسشيات
ﬂت- -ل- -ف- -ة دخ- -ل- -وأ إأ ¤ألÎأب أل -وط -ن -ي

أحبط عناصسر ألدرك ألوطني بتنسس
( 55كلم شسمال ألشسلف) ﬁاولة هجرة
غ Òشسرعية لـ 11شسخصسا ،بحسسب ألهيئة
لمنية.
أ أ
أوضش- -ح أل- -ن -ق -يب ع -ب -د أŸوم -ن ق -ري ،أن
ع -ن -اصش -ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-ت-نسص «أوق-فت 11
ششخصشا تÎأوح أعمارهم ما ب 18 Úو 32سشنة،
كانوأ بصشدد ألتحضش Òللهجرة ألسشرية أنطÓقا
م -ن شش-اط-ئ أل-غ-ز’ن بسش-ي-دي ع-ب-د أل-رح-م-ان
باŒاه إأسشبانيا» .وأسشتنادأ للمتحدث“ ،ت
هذه ألعملية أسشتغŸ ’Óعلومات وردت لذأت

ألفرقة تفيد بقيام ›موعة من أأ’ششخاصص
بالتحضش Òلعملية هجرة غ Òششرعية ،إأذ ”
إأع -دأد خ -ط -ة أم -ن -ي -ة ﬁك-م-ة وغ-ل-ق ج-م-ي-ع
أŸنافذ أŸؤودية لششوأطئ تنسص وسشيدي عبد
ألرحمان .وأسشفرت هذه ألعملية عن توقيف
 11ششخصشا وحجز زورق مطاطيﬁ ،رك،
مضش -خ -ت-ي ه-وأء ل-ن-ف-خ أل-زورق 220 ،ل Îم -ن
ألبنزين ،سشÎأت ‚اة ،حقائب ظهر ،بوصشلة،
هوأتف نقالة ومبلغ ما‹ من ألعملة ألصشعبة.
وأسشتنادأ لذأت أŸصشدر سشيتم ’حقا تقدË
أŸوقوف Úأمام أ÷هات ألقضشائية بتنسص.

إأحباط ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ 11ششخصشا بالششلف

بسسبب جناية قتل

حكمان بـ  4و 10سشنوأت بالسشجن ضشد ششقيق Úبسشكيكدة
أدأنت ﬁكمة أ÷نايات أ’سشتئنافية Ãجلسص قضشاء سشكيكدة ،أمسص ،ششقيق Úيبلغان من ألعمر
 44سشنة و 39سشنة بحكم Úما ب 4 Úسشنوأت و10سشنوأت سشجنا عن «جناية ألضشرب وأ÷رح ألعمدي
أŸفضشي للوفاة» رأح ضشحيتها ششاب مصشاب Ãرضص عقلي باإ’ضشافة إأ ¤غرأمة مالية بـ  1مليون
دج ،حسشب ما علم من مصشدر قضشائي.
وتعود حيثيات ألقضشية ألتي كانت بلدية بني زيد (غرب سشكيكدة) مسشرحا لها إأ 24 ¤يوليو
 ،2019إأ ¤تقدم أحد ألششقيق Úإأ ¤فرقة ألدرك ألوطني للتبليغ عن وقوع ششجار دأخل مرآأب
بالطابق أأ’رضشي للمنزل ألعائلي ب Úششقيقه وقريبهم وبعد مرور عششر دقائق حضشر أخوه وهو
ينزف دما من يده أليمنى وكتفه أأ’يسشر وأخÈهم أنه ترك ألضشحية ملقى على أأ’رضص.
وبعد تنقل عناصشر ألدرك ألوطني للمنزل ومعاينة مسشرح أ÷رÁة ع Ìعلى كرسشي ﬁطم
وبقع من ألدم وسشكÃ Úقبضص بÓسشتيكي ،فيما ” نقل ألضشحية إأ ¤مسشتششفى ألقل ،حيث تب Úأنه
فارق أ◊ياة.

ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة وق-اصش-رأن أث-ن-ان
وأمرأتان.
وسشلم أŸوقوفون ألذين كان بحوزتهم
مبلغ ما‹ بالعملة أأ’جنبية يقدر بـ5.580
أورو ،إأ ¤مصشالح ألششرطة ألتي قامت
ب-إا‚از م-ل-ف-ات قضش-ائ-ي-ة ضش-ده-م ب-ت-همة
ﬁاولة مغادرة أإ’قليم ألوطني بطريقة
غ Òششرعية وسشيحالون ‘ وقت ’حق
أمام ألنيابة ألعامة Ãسشتغا.Â

وفاة  3أششخاصص ‘
حوأدث مرور خÓل يوم

لقي  3أششخاصص حتفهم وأصشيب 131
آأخ -ر ب -ج -روح م -ت -ف-اوت-ة أÿط-ورة ج-رأء
وقوع حوأدث مرور بو’يات عديدة‘ ،
ي -وم ،ب -حسشب ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري -ة أل-ع-ام-ة
للحماية أŸدنية.
وأوضشح أŸصشدر ،أن وحدأت أ◊ماية
أŸدنية قامت خÓل نفسص ألفÎة بـ113
تدخل من أجل حوأدث أŸرور بو’يات
ع- -دي- -دة ،خ -ل -فت إأصش -اب -ة  131ششخصص
بجروح ﬂتلفة ومتفاوتة أÿطورة ووفاة
 03أششخاصص ” ،إأسشعاف أ÷رحى ‘
م- - -ك- - -ان أ◊وأدث ث- - -م –وي- - -ل- - -ه - -م إأ¤
أŸسشتششفيات أÙلية.
وأسشعف أعوأن أ◊ماية أŸدنية 04
أششخاصص ﬂتنق Úإأثر أسشتنششاقهم غاز
أحادي ألكربون أŸنبعث من مدفأاة ‘
دأخل منزلهم ألسشكني بحي  303مسشكن
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ودأئ- -رة ت -ي -ارت ” ،أل -ت -ك -ف -ل
بالضشحايا ‘ ع ÚأŸكان و–ويلهم ‘
حالة مقبولة إأ ¤أŸصشلحة أ’سشتششفائية
أÙلية.
وخÓل نفسص ألفÎة ،أخمدت وحدأت
أ◊ماية أŸدنية لو’ية غليزأن حريقا
بخزأنة لعدأدأت كهربائية بالطابق أأ’ول
لبناية تتكون من  04طوأبق ،بحي 500
مسشكن ببلدية غليزأن ،بحيث ” تقدË
أإ’سشعافات أأ’ولية ‘ ع ÚأŸكان لـ07
أششخاصص يعانون من صشعوبة ‘ ألتنفسص
ث -م ” إأج Ó-ؤوه -م أ ¤أل -ع -ي -ادة م -ت -ع-ددة
أÿدمات أÙلية.

وأŸدرسش -ة وأ÷ام -ع -ة ووسش-ائ-ل أإ’عÓ-م
Ãا ‘ ذلك وسشائط أإ’عÓم أ÷ديدة،
ناهيك عن أهمية أنخرأط أŸؤوسشسشات
أ’قتصشادية ‘ هذأ أŸسشعى ألوطني.
ويشش--ارك ‘ أ’أسش--ب--وع أل-وط-ن-ي
ل---ل---ق--رأآن أل--ك--ر ‘ Ëط--ب--ع--ت--ه 22
Ãدي----ن----ة مسش----ت----غ----ا Âزه---اء 500
مشش----------ارك و  18م---ت---ن--افسش--ا ‘
أŸسشابقة ألوطنية ◊فظ ألقرأآن
أل--ك--ر ËوŒوي--ده وت--فسشÒه ،ك--م--ا
أششار أإليه أŸنظمون.

34°

france prix 1

فتنة ألضشوء

أأسشب ـ ـ ـوع وطنـ ـ ـي للقـ ـ ـرآأن ألكـ ـ ـ ـرÃ Ëسشتغـ ـ ـ ـ ـاÂ

(ألششباب) ‘ ألتنمية أŸسشتدأمة ،فضشÓ
عن عرضص لنماذج من ألقيادأت ألششبانية
ألوطنية.
وسش- -ي- -خ- -ت- -ت- -م أŸل- -ت -ق -ى ب -إاب -رأز دور
م-ؤوسشسش-ات صش-ن-اع-ة أل-وع-ي ‘ أسش-ت-غÓل
ألطاقات ،على غرأر أأ’سشرة وأŸسشجد

 2٩°وهرأن

ألثمن  1٠دج

ﬁــــوره «بعـــث ألطاقـــــات وتفعيلهـــــا»

–تضسن دأر ألثقافة ولد عبد
ألرحمن كاكي Ãدينة مسستغا،Â
أل -ي -وم وغ-دأ ،ف-ع-ال-ي-ات ألأسس-ب-وع
ألوطني للقرأآن ألكر ‘ Ëطبعته
– 22ت شس- -ع- -ار «ه- -دي أل- -ق -رأآن
أل- - - -ك - - -ر ‘ Ëب - - -عث أل - - -ط - - -اق - - -ات
وتفعيلها» ،حسسبما علم أمسس من
أŸنظم.Ú
سشيتم خÓل ألتظاهرة ألعلمية ألدينية
ألتي تتزأمن مع غرة ششهر ربيع أأ’ول
ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ى ف-ك-ري بحضشور إأطارأت
وزأرة ألششؤوون ألدينية وأأ’وقاف وأسشاتذة
م -ن ع -دة ج-ام-ع-ات ،فضش Ó-ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
أŸسشابقة ألوطنية ◊فظ ألقرآأن ألكرË
وŒوي- - - -ده وت- - - -فسشÒه ،يضش- - - -ي- - - -ف ذأت
أŸصشدر.
وي -ه -دف أŸل -ت -ق -ى إأ ¤إأب -رأز أه-م-ي-ة
أسش -ت -غ Ó-ل ط -اق -ات ألشش -ب -اب ‘ ن -هضش-ة
ألوطن وتبي ÚأŸنهج ألقرآأ ‘ Êتفعيل
وتوظيف هذه ألطاقات ألكامنة وتسشليط
ألضش -وء ع-ل-ى م-ؤوسشسش-ات صش-ن-اع-ة أل-وع-ي
ودورها أ◊يوي ‘ هذأ أŸسشعى.
وسشيتم خÓل هذأ أللقاء ألعلمي أليوم
ت-ق-د 16 Ëورق-ة ب-ح-ث-ي-ة ح-ول «م-ف-هوم
أل-ط-اق-ات أل-وط-ن-ي-ة وأن-وأع-ه-ا» و»م-ن-ه-ج
أل -ق -رآأن أل -ك -ر ‘ Ëت -ف -ع -ي -ل وت -وظ -ي -ف
أل -ط -اق -ات» و»سش -ب -ل ح -م-اي-ت-ه-ا ‘ ضش-وء
ألنصشوصص ألششرعية» و»ثقافة أŸوأطنة

 25°وهرأن

28°

^ أ Òÿشسوأر
كان خÈأ يششبه أŸزحة أو ألنكتة ،ألفنانة أللبنانية ‚وى كرم
«تنبهر» بصشوته أŸغني أ÷زأئري عبد ألعزيز بن زينة ،وهو من
هو ‘ عا ⁄موسشيقى «أŸالوف» .و ⁄يكن بن زينة ‘ تلك
ألوأقعة إأ’ مرششحا يطلب وّد ÷نة ألتحكيم ألرباعية ‘ برنامج
«ذأ فويسص سشينيور» ،وهم يديرون ظهورهم إأ ¤أŸتسشابق Úو’
يلتفتون إأ’ Ÿن أعجبهم صشوته.
وأنقسشم أŸعّلقون وأŸغّردون ب Úمنتقد للفنان ألقسشنطيني،
أ’نه «نزل Ãسشتوأه» من أحد رموز أŸوسشيقى أأ’ندلسشية ‘
صش-ي-غ-ت-ه-ا أإ’شش-ب-ي-ل-ي-ة ،ل-ي-ت-حّ-ول إأ› ¤رد «ت-ل-م-ي-ذ» ‘ مدرسشة
فنان Úأقل منه ششأانا مهما بلغ مسشتوأهم ،ومدأفع عنه وعن
ح -ق -ه ‘ ط -لب شش -ه -رة إأضش -اف -ي -ة ‘ ،زم -ن شش -ب-ك-ات أل-ت-وأصش-ل
أ’جتماعي ألتي جاءت ‘ زمن غ Òزمنه ،فكان ’بد له من
أ’سشتدرأك بالوسشائل أŸتاحة و‘ إأطار أŸعقول.
 ⁄يكن بن زينة أسشتثناء ‘ عا ⁄ألرقمية أ÷ديد هذأ ،حيث
أختلط فيه صشوت ألعا ⁄بصشوت «ألعاّمي» ،بل أن أصشوأت ألعوأم
أصشبحت أقوى وأك Ìضشجيجا ،و ⁄يعد أمام ‡ثلي ألنخب
ألقدÁة من خيار إأ’ ألتوأري خلف أأ’ضشوأء وأŸوت ‘ صشمت،
أو دخول «أŸعمعة» باصشطناع أسشاليب جديدة بحثا عن نقرأت
مششاهدة أو تعليق أو حتى إأعجاب بسشيط.
لقد حدث لبعضص ألفنان Úوألُكّتاب ألذين كان ﬁبّوهم ’
يرونهم إأ’ من خÓل إأصشدأرأتهم أو من ورأء ششاششة ألتلفاز ،أو
ب Úسشطور أحدأثهم ‘ أ÷رأئد ألورقية ،إأ ¤ما يششبه ثور
«ألكوريدأ» أإ’سشبا ،Êألذي يثار عند مششاهدته أللون أأ’حمر،
ف Óيتوقف عن سشعي إأ’ ليبدأ آأخر حتى يسشقط مغششيا عليه
ويسشتسشلم لقدره أÙتوم.
إأن -ه -ا أل -ف -ت-ن-ة أل-ت-ي ج-ع-لت ك-ثÒأ م-ن ألشش-ع-رأء وأل-ف-ن-ان’ Ú
يÎددون ‘ أتباع أصشوأت ألعامة من ألناسص ،و’ يّÎددون ‘
أÿوضص ‘ كل ششأان ،وكأان أŸطلوب منهم هو تسشجيل موقف
يومي ‘ قضشايا عابرة ‘ وقت أهمل فيه كث Òمنهم دوره
أ◊قيقي و ⁄يعد يصشدر عم Óفنيا وأحدأ.
صشحيح أن أأ’ضشوأء ضشرورة لكل فنان ’ ،يعيشص Ãعزل عنها،
لكن أ’قÎأب أك Ìمن دأئرة ألضشوء ’ ،يختلف مصش Òصشاحبه
عن مصش Òفرأششة أŸصشباح..

تسشليم  35حافلة نقل مدرسشي لبلديات ‘ سشطيف

وزع - -ت  35ح -اف-ل-ة ﬂصسصس-ة ل-ل-ن-ق-ل
أŸدرسس -ي ل -ف -ائ -دة ع -دي-د ب-ل-دي-ات سس-ط-ي-ف،
أمسس.
أششرف على هذه ألعملية ،ألتي تأاتي قبيل ألدخول
أŸدرسش- -ي Ÿوسش -م  ،2021-2020وأ‹ أل -و’ي -ة ك -م -ال
ع -ب -ل -ة ،ب -حضش -ور م -دي -ر ألÎب -ي -ة ورؤوسش -اء أل -ب -ل -دي-ات
أŸسشتفيدة من هذه أ◊افÓت.
وب -حسشب مصش-ال-ح أل-و’ي-ة ،ف-إان ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-د
أل-ث-ال-ث-ة م-ن ن-وع-ه-ا ،ب-ع-د أ◊صش-ت Úألسش-اب-ق-ت Úأل-لتÚ
وزعتا خÓل ششهر أوت بـ 11و 35حافلة على ألتوأ‹،
ليصشل ألعدد أإ’جما‹ لهذه أ◊افÓت إأ 81 ¤حافلة
إأ ¤غاية أليوم.
وأوضش -ح أŸصش -در ،أن أل -ب -ل -دي -ات أل -ت-ي ت-وج-د ب-ه-ا
م -ن -اط -ق أل -ظ -ل ق -د أسش -ت -ف-ادت ضش-م-ن ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
بحافلت Úوذلك تطبيقا لتوجيهات رئيسص أ÷مهورية،
ألسشيد عبد أÛيد تبون ،مضشيفا أن ألعملية مسشتمرة
لتششمل كافة بلديات ألو’ية.
ل -ل -ت -ذك ،Òتضش -م و’ي -ة سش -ط-ي-ف م-ا ›م-وع-ه 891
مدرسشة أبتدأئية ،منها  9مدأرسص جديدة.

...وتوزيع ثلث Úأخرى بتلمسسان
كما وزعت ثÓثون حافلة مدرسشية ،أمسص أأ’حد،
Ãق- -ر و’ي -ة ت -ل -مسش -ان– ،ت إأشش -رأف رئ -يسص أ÷ه -از
ألتنفيذي للو’ية ،أمومن مرموري ،وبحضشور مسشؤوولÚ
ومنتخبﬁ Úلي.Ú
وسشتتيح هذه ألعملية ،ألتي تأاتي قبل أيام قليلة من
أنطÓق أŸوسشم ألدرأسشي ،توف Òألظروف ألÓزمة
للتÓميذ أŸقيم ‘ ÚأŸناطق ألنائية ومناطق ألظل
للوصشول إأ ¤مؤوسشسشاتهم ألتعليمية ،بحسشب ما صشرح به
ألوأ‹ ‘ كلمته.
وذكر مرموري ،أن هذه ألعملية هي ألثانية من
نوعها بعد تلك ألتي نظمت ،ألصشيف أŸاضشي ،حيث
” توزيع  40حافلة على جميع بلديات ألو’ية ،معلنا
ع -ن ت -وزي -ع دف -ع -ة أخ -رى م -ن ح -وأ‹ ث Ó-ث Úح-اف-ل-ة
مدرسشية ‘ ألفا— نوفم.È
و–سشبا لذلك ،طلب أŸسشؤوول من رؤوسشاء ألبلديات
–ديد أŸناطق ألتي تعا Êمن نقصص ‘ وسشائل ألنقل،
مقدما تعليمات ’سشتخدأم هذه أ◊افÓت حصشريا
لنقل ألتÓميذ مع ضشمان ألصشيانة ألدورية لها.

أŸرأسسم جرت بحضسور ألسسلطات ألولئية

تنصشيب ألرئيسص أ÷ديد Ÿفتششية أقسشام أ÷مارك بغردأية

جرى ،أمسس ،تنصسيب ‘ مهامه ،ألرئيسس أ÷ديد
Ÿف-تشس-ي-ة أقسس-ام أ÷م-ارك ب-غ-ردأي-ة ،ألسسيد بلقاسسم
ث-ل-يب ،م-ن أŸدي-ري-ة أ÷ه-وي-ة ل-لجمارك بالأغوأط،
خ-ل-ف-ا ÷م-ال ع-ج-ي-م-ي ،أل-ذي أسس-ت-دعي لتو‹ نفسس
ألوظيفة بولية برج بوعريريج.
خ Ó-ل م -رأسش -م أل -ت -نصش -يب ،أل -ت -ي ج -رت ب -حضش -ور
ألسشلطات ألو’ئية ،أبرز أŸفتشص ألعام للجمارك ،زبÒ
عÓ-وي‡ ،ث Ó-ل-ل-م-دي-ر أل-ع-ام ل-ل-ج-م-ارك ،ن-ور أل-دي-ن
خ -ال -دي ،أسشÎأت -ي -ج -ي-ة أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك
ألرأمية إأ‘‘ ¤إأعطاء حركية جديدة للفعالية وألششفافية
÷انب ألتأاط Òبهذه أŸؤوسشسشة بهدف حماية أ◊قوق
ومصشالح أÿزينة ألعمومية».
وأضش- - -اف «أن ه - -ذأ أ◊رك - -ة أل - -دوري - -ة إ’ط - -ارأت
أ÷م -ارك ي-ت-وخ-ى م-ن-ه-ا إأع-ط-اء ن-فسص ج-دي-د Ÿه-م-ة
مصشالح أ÷مارك ‘ أŸيدأن بهدف حماية أ’قتصشاد

ألوطني وصشحة أŸوأطن ومكافحة ششتى أنوأع ألغشص
وألتهريب».
وحث عÓوي أفرأد سشلك أ÷مارك على مكافحة
وب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع ﬂت- -ل- -ف أسشÓ- -ك أأ’م- -ن أ÷رأئ -م
أ’قتصشادية ألعابرة للحدود ،سشيما خÓل هذه ألفÎة
ألصش-ح-ي-ة أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،وأل-ت-ح-ديات أ’قتصشادية ألتي
ت -ت -ط -لب ّŒن -د أ÷م -ي -ع ل -ب -ل -وغ أأ’ه-دأف ب-خصش-وصص
أل - -ت- -حصش- -ي- -ل أ÷ب- -ائ- -ي وق- -م- -ع ﬂال- -ف- -ات ألصش- -رف
وألتحويÓت غ Òألقانونية للعملة ألصشعبة.
وتÎج- -م ه -ذه أ◊رك -ة ،ك -م -ا أشش -ار ذأت أŸسش -ؤوول
أ÷م- -رك- -ي« ،أل- -ط- -ف- -رة أ÷دي -دة ‘ تسش -ي Òمصش -ال -ح
أ÷م -ارك أل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -أاه -ي -ل أÿدم -ة أل -ع -م -وم-ي-ة
أ÷م-رك-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت أŸوأط-ن وأسش-ت-ئصشال
أل -بÒوق -رأط-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة ك-اف-ة أشش-ك-ال أŸم-ارسش-ات
أŸضشرة».

