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’سصبوع ألوطني للقرآأن ألكرË
‘ رسصالة للمشصـارك ‘ Úأ أ

وزير أ’تصصال ألناطق ألرسصمي
للحكومة عمار بلحيمر:

الرئيـ ـسس تبـ ـ ـون:
مششروع الدسشتور
Œسشيـد لرسشال ـ ـة
الششه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
^ متمسشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون Ãنه ـ ـ ـ ـج اإلصشـ ـ ـ ـÓح
والبداي ـ ـ ـة Ãحارب ـ ـ ـ ـة الفسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد

مششـ ـ ـروع التعدي ـ ـ ـل يعّزز
حرية التعب Òويوؤكد رفع
التجـ ـ ـ ـر Ëعن الصشحفـ ـ ـي

شصّ-دد وزي-ر أ’تصص-ال ،أل-ن-اط-ق أل-رسصمي
للحكومة عمار بلحيمر ،أمسس ،على أن
’عÓ-م وتنظيم
مسص-ع-ى ت-ط-ه Òق-ط-اع أ إ
’شصهار ألعمومي يندرج ‘ إأطار سصياسصة
أ إ
أ◊كومة ‘ تطبيقها Ÿبدأ ألشصفافية ‘
ألتسصي.Ò
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وزيرة ألبيئة تكشصف:

التقرير الوطني للبيئة
يرفع Ûلسس ا◊كومة
نهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفمÈ
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’سصبوع ألثا Êينقضصي أليوم
أ أ

حمل ـ ـة السشتفت ـ ـاء ُ“ّر
إا« ¤السشرع ـ ـة الثالثـة»
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’سص-ب-وع أل-ث-ا Êم-ن ح-م-ل-ة
ي -ن -قضص -ي أل-ي-وم أ أ
أسصتفتاء مشصروع تعديل ألدسصتور ،أŸقرر ‘
أل- - -ف - -ا— ن - -وف - -م Èأل - -دأخ - -ل ،ح - -يث رأف - -ع
م -ت -دخ -ل-ون ل-ل-م-زأي-ا أل-ت-ي ي-ح-م-ل-ه-ا ،وشص-ي-ئ-ا
فشصيئا بدأت ألوتÒة ‘ أرتفاع مقارنة مع
أل -ب -دأي -ة ،ن -ظ -رأ ل -ط -ب -ي -ع-ة ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
أ’نتخابات.
وي -ت -وّق -ع أن ت -تسص-ارع ه-ذه أل-وتÒة أك‘ Ì
’خ Òم- -ن ع- -م- -ره- -ا،
’سص- -ب- -وع أل- -ث- -الث وأ أ
أ أ
سص -يسص -اب -ق خ Ó-ل -ه م -نشص -ط-و أ◊م-ل-ة أل-زم-ن
’ق -ن -اع أل-ن-اخ-ب Úل-يسس ف-ق-ط ب-أادأء أل-ف-ع-ل
إ
أ’ن-ت-خ-اب-ي ،ب-ل Ãن-ح ت-أاشصÒة أŸوأف-قة على
أسص-م-ى أŸوأث-ي-ق– ،سص-ب-ا ل-ل-مرحلة أ÷ديدة
ألتي سصتدخلها أ÷زأئر.
صصـــ4٣ـــ٠ـ٠ـــ-ــــ5ـــــ٠

أكد رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون ،أمسس،
أن مشصروع تعديل ألدسصتور ،ألذي سصيعرضس على
أ’سص-ت-ف-ت-اء ‘ أل-ف-ا— ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل ،ي-هدف إأ¤
ت -رسص -ي -خ أل -ق -ي -م أ◊ضص -اري -ة ل -ل-ج-زأئ-ر و–ق-ي-ق
رسصالة ألشصهدأء وإأرسصاء «دولة ألعدل وألقانون
’صصيل».
ألتي نادى بها أ◊رأك أŸبارك أ أ

أŸفوضصة ألوطنية ◊ماية
ألطفولة ،مر Ëشصر‘:

أاك Ìمن  1700حالة
مسشاسس بحقوق الطفل
من ـ ـ ـذ بدايـ ـ ـة السشنـ ـ ـة

france prix 1
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«ألشصعب» تنُقل –ذيرأت فريق بحث علمي

كورونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ⁄تنتـ ـ ـ ـه و% 60
من اŸصشاب Úب ـ ـدون أاع ـراضس

حّذر فريق بحث علمي من أسصتخفاف أŸوأطن Úبتدأب Òألوقاية من ألفÒوسس
’ن «ك -ورون-ا  ⁄ت-ن-ت-ه و 6٠ب -اŸائ-ة م-ن أŸصص-اب ’ Úت-ظ-ه-ر ع-ل-ي-ه-م
أل -ت -اج -ي ،أ
’عرأضس» ،مثلما ذكر ألدكتور عبد ألنور طيباوي ،ألذي شصّدد على تطبيق
أ أ
’نفلونزأ
’صصابة با أ
ألÈتوكول ألصصحي ‘ فÎة أÿريف وألشصتاء ،و»تك Ìأ إ
’نها تسصبب نفسس أŸضصاعفات تصصل إأ ¤ضصيق
أŸوسصمية وسصتلتبسس مع كورونا ،أ
‘ أل-ت-ن-فسس وأŸوت ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا م-ن-افسص-ة ل-ل-ك-وف-ي-د ع-ل-ى أجهزة ألتنفسس
أ’صصطناعي ويضصع ألنظام ألصصحي –ت ألضصغط».
٠٠7٣
صصــــــــ

كشصفت أŸفوضصة ألوطنية ◊ماية
أل - -ط - -ف - -ول - -ة ،م - -ر Ëشص- -ر‘ ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م -ة ،أن أل -ه -ي-ئ-ة
ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفولة
’خضص -ر (،)11/11
ت -ل -قت ‘ أÿط أ أ
أزيد من  17٠٠إأخطار حول حا’ت
أŸسصاسس بحقوق ألطفل ،منذ بدأية
ألسصنة أ÷ارية.
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ألوكالــــــــة ألوطنيـــــــــة
Ÿكافحــــة أŸنشصطـــــــــات:

قصصة آأنيت بومانوأر Œسصيد للمقاومة وألنضصال من أجل أ◊رية

مناضشل ـ ـ ـة ‘ الث ـ ـورة ا÷زائريـ ـة بطلة
مشش ـ ـ ـ ـ ـروع مرسشـ ـ ـوم «رواي ـ ـة العام» Ãعـ ـرضس فرانكف ـ ـورت

تنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذي
لـ «أاخلقة الرياضش ـ ـة»
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سصجّلت أ÷زأئر حضصورها ‘ معرضس فرأنكفورت للكتاب لهذه ألسصنة وإأن بطريقة
’Ÿا Êكأافضصل
ﬂتلفة« :آأنيت ،ملحمة بطلة» ،كتاب آأن في Èألذي نال جائزة ألكتاب أ أ
روأية لهذأ ألعام ،يتطّرق إأ ¤حياة آأن بومانوأر ،بطلة فرنسصية قاومت ألنازي ،Úثم
ألتحقت بالثورة أ÷زأئرية ،بل وصصارت مسصتشصارة ‘ إأحدى وزأرأت أ÷زأئر أŸسصتقلة.
صصـــ٣
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الوضش ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
’صصابات أ÷ديدة214:
أ إ
حا’ت ألشصفــــــــــاء127:
ألــــوفيـــــــــــــــــــــــات9:
’صصابـات54616 :
إأجما‹ أ إ
أŸتماثلون للشصفـاء٣8215 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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مششروع قانون اŸالية لسشنة :2021

تباحثا العÓقات الثنائية ب Úالبلدين

شسن Úيتلقى مكاŸة من رئيسس
›لسس الشسيوخ الباكسستاÊ

توقع ‰و ا’قتصساد الوطني بـ 3.98باŸائة

عرضض مششروع قانون اŸالية لسشنة  ،2020أامسض ،على ÷نة اŸالية واŸيزانية للمجلسض الششعبي الوطني.
وقبل الششروع ‘ مناقششته من طرف أاعضشاء اللجنة ،قدمت ‡ثلة ا◊كومة بسشمة عزوار ،وزيرة العÓقات مع الŸÈان عرضشا
حول اŸششروع نيابة عن وزير اŸالية ،أاÁن بن عبد الرحمن ،أاكدت فيه على خصشوصشية السشياق ا’قتصشادي واŸا‹ الذي صشيغ
فيه هذا النصض والذي «يتميز بأازمة صشحية جسشيمة للغاية مع عواقب غ Òمتوقعة على اŸتعامل Úا’قتصشادي.»Ú
لفتت عزوأر ‘ ألعرضس إأ ¤أن قانون أŸالية
أ÷دي- -د سس- -يسس -ع -ى إأ ¤ت -ث -ب -يت أألسس -اسس -ي -ات
ألق - -تصس- -ادي- -ة ‘  2021م- -ن خÓ- -ل أل -ع -ودة
أل -ت -دري -ج -ي-ة ل-ل-نشس-اط وأل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ب-عضس
ألختÓلت أŸالية وكذأ ألسستمرأر ‘ دعم
ألفئات ألهشسة ذأت ألدخل ألضسعيف.
من جهته ،أكد رئيسس ÷نة أŸالية وأŸيزأنية،
أحمد زغدأر ‘ كلمته ألفتتاحية ألشسغال هذه
أ÷لسسة ضسرورة تكريسس كل أ÷هود من أجل
صس- -ي- -اغ- -ة ق- -ان -ون م -ال -ي -ة ي -ك -ون ‘ مسس -ت -وى
ط -م -وح -ات ألشس -عب ل -ب -ن -اء أ÷زأئ -ر» م -ذك -رأ
بالظروف ألتي Áر بها ألقتصساد ألوطني ‘
ظل –ديات ترأجع أŸدأخيل بالعملة ألصسعبة
م -ن ج -ه -ة وضس -غ -ط أل-وب-اء أل-ع-اŸي م-ن ج-ه-ة
أخرى».
ووفقا للعرضس من أŸتوقع أن يحقق ألنمو
ألق -تصس -ادي ل -ل -ج-زأئ-ر أن-ت-ع-اشس-ا ب-نسس-ب-ة 3،98
باŸائة ‘ عام  2021بعد أنكماشسه بنسسبة 4،6
باŸائة حسسب تقديرأت إأقفال سسنة .2020
وبالنسسبة للفÎة أŸمتدة ب 2023-2021 Úفإانه تأاهيل مبادئ أŸيزأنية ألعمومية.
ب- -ع- -ده- -ا إأ 6،7 ¤ب- - -اŸائ - -ة ‘  2022وإأ¤
م- -ن أŸت- -وق- -ع أن يسس- -ت -ق -ر م -ع -دل ‰وأل -ن -ا œووف -ق -ا ل -ل-وزي-ر ،ف-إان ه-ذأ أإلج-رأء ي-رم-ي إأ14،9 ¤باŸائة سسنة .»2023
ألدأخلي أÿام حول نسسبة  4،0باŸائة ،حسسب «–سس Úح -وك-م-ة أŸال-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وإأضس-ف-اء
تخصشيصض أاك Ìمن  50مليار دج
ألشسفافية عليها من خÓل إأعادة تأاهيل مبادئ
Ÿناطق الظل
عرضس وزير أŸالية.
وب -خصس -وصس أل -ن -م-و خ-ارج أÙروق-ات ،ف-ان-ه أŸوأزنة».
سسيتم تخصسيصس أك Ìمن  50مليار دج لتمويل
يتوقع أن يبلغ نسسبة  2،4باŸائة ‘ عام  2021وذكر ألوزير ‘ عرضسه بأان إأنشساء هذأ ألنمط إأ‚از مشساريع Ãناطق ألظل ‘ إأطار مشسروع
و 3،37باŸائة ‘ عام  2022و 3،81باŸائة ‘ من ألتسسي ” Òأسساسسا لتمويل ألعمليات ذأت قانون أŸالية لسسنة  ،2021حسسبما أفادت به
أل -ط -اب -ع أÿاصس وأل -دوري وأÙدود زم-ن-ي-ا ،أمسس وزي- -رة أل- -ع Ó-ق -ات م -ع ألŸÈان بسس -م -ة
عام .2023
أم -ا ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-تضس-خ-م ،ف-إان مشس-روع ق-ان-ون غ Òأنه «مع مرور ألوقت أصسبحت هذه أآللية عزوأر.
أŸالية أ÷ديد يتوقع تسسجيل «تسسارع طفيف» أدأة “وي- -ل دأئ- -م- -ة ‡ا ج -ع -لت م -ن ألصس -عب وأوضسحت ألوزيرة ‘ ،ردها على أنشسغالت
‘  2021ل-ي-ب-لغ  4،5ب- -اŸائ -ة وذلك بسس -بب أل -ت -ح -ك -م ‘ ألن -ف -اق أل -ع-ام» حسسب ب-ن ع-ب-د أعضس -اء ÷ن -ة أŸال -ي -ة وأŸي -زأن -ي-ة ب-اÛلسس
أنخفاضس ألسستهÓك وأنخفاضس ألدخل لكل ألرحمان.
ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،خ Ó-ل ج -لسس -ة ﬂصسصس-ة
لعرضس ومناقشسة مشسروع قانون أŸالية لـ،2021
م-ن أألسس-ر وألشس-رك-ات ،ن-ت-ي-ج-ة ل-ت-ن-فيذ أدوأت
6ر 17باŸائة قيمة عجز اÿزينة
أنه ” تخصسيصس مبلغ بـ  50مليار دج لفائدة
ألسسياسسة ألنقدية.
العمومية
مناطق ألظل وتسسجيله على مسستوى ألÈأمج
وسسينخفضس عجز ميزأن أ◊سساب أ÷اري من
 10،6باŸائة مقارنة بالنا œأÙلي أÿام ،يتوقع مشسروع قانون أŸالية لـ  ،2021أرتفاع ألبلدية للتنمية.لدى إأقفال سسنة  2020إأ 2،7- ¤باŸائة ‘ عجز أÿزينة ألعمومية إأ 17،6 ¤باŸائة من ويضساف إأ ¤هذأ أŸبلغ ،ألعتمادأت أŸالية
 ‘ 2021ح Úسسيسسجل ألعجز نسسبة  0،6 -ألنا œأÙلي أÿام للبÓد خÓل ألعام أŸقبل أŸسسجلة ‘ أŸيزأنيات ألقطاعية وألتي Áكن
باŸائة من ألنا œألدأخلي أÿام خÓل ألفÎة قبل أن ينخفضس إأ 6،7 ¤باŸائة ‘ – ،2022ويلها لهذه أŸناطق من خÓل إأعادة هيكلة
و»ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤مسس -ت -وي-ات إأي-رأدأت ون-ف-ق-ات عمليات ألتجهيز ،تضسيف عزوأر ألتي نابت عن
.2023-2021
أŸيزأنية خÓل ألفÎة  ،2023-2021فإان عجز وزير أŸالية ،أÁن بن عبد ألرحمان ‘ ،هذه
اقÎاح غلق  38صشندوقا خاصشا
Óرق -ام أŸع -روضس -ة خÓ-ل
يقÎح مشسروع قانون أŸالية لـ  2021غلق  38أÿزينة بالنسسبة للنا œألدأخلي أÿام سسينتقل أ÷لسس -ة .ووف -ق -ا ل  -أ
حسساب تخصسيصس خاصس وذلك ‘ إأطار إأعادة من  15،5باŸائة ‘ قانون أŸالية ألتكميلي أ÷لسسة ،فقد ” إأحصساء  8500مشسروع ‘ طور
لسسنة  2020إأ 17،6 ¤باŸائة سسنة  2021لينتقل أإل‚از خصسصس لها مبلغ قدره  145مليار دج.

تلقى رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألوطني سسليمان
شس- -ن ،Úأمسس ،م- -ك -اŸة ه -ات -ف -ي -ة م -ن رئ -يسس
›لسس ألشس -ي -وخ أل -ب -اكسس -ت -اﬁ Êم -د صس -ادق
سس -ا‚رأ ،Êت -ن-اول خÓ-ل-ه-ا وضس-ع-ي-ة أل-ب-ل-دي-ن
ج -رأء ج -ائ -ح -ة ك-وف-ي-د  ،19وك -ذأ أل -ع Ó-ق-ات
ألثنائية ب Úألبلدين ،حسسب ما أفاد به بيان
للهيئة.
وخ Ó- -ل ه- -ذأ ألتصس- -ال أل- -ه- -ات- -ف- -ي« ،أث- -ن- -ى
سسا‚رأ Êعلى ألروأبط ألوطيدة وألعÓقات
أ÷ي -دة ب Úأ÷زأئ -ر وب -اكسس -ت-ان» ،ك-م-ا «دع-ا
ب-اŸن-اسس-ب-ة رئ-يسس أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وطني

التقرير الوطني للبيئة يرفع Ûلسس ا◊كومة نهاية نوفمÈ
كششفت نصشÒة بن حراث وزيرة البيئة،
أامسض ،أان التقرير الوطني للبيئة لسشنتي
 2020/ 2019قيد التحي ،Úوششبه جاهز
ح- - -يث م- - -ن اŸق- - -رر أان ي - -رف - -ع إا› ¤لسض
ا◊ك -وم -ة ن -ه -اي-ة شش-ه-ر ن-وف-م Èال-داخ-ل،
واعÎفت أانه  ⁄يتم إاعداده منذ سشنوات.
فضشيلة بودريشض
 ⁄تخف وزيرة ألبيئة ‘ كلمتها خÓل أليوم
ألدرأسسي حول تسسي Òأıاطر ألكÈى ،أنه ‘
ألسسابق ” رسسم ﬂططات وإأعدأد أسسÎأŒيات
حول أıاطر ألكÈى لكنها  ⁄تطبق ،وشسّددت
على ضسرورة ألسس Òنحو Œسسيدها مباشسرة على
أرضس ألوأقع ،وأغتنمت ألفرصسة لتدعوأÈÿأء

’لكÎو:Ê
’لكÎو/ contact@echaab.dz :ÊاŸوقع ا إ
الÈيد ا إ

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير023 ٤6 91 87 :
الفاكسض023 ٤6 91 79 :
’دارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

الهاتف023 ٤691 80 :
الفاكسض023 ٤691 77 :

(021) 60.70.40

رئيسض التحرير

مرزاق صسيادي

انطÓق اسستعمال منصست Úللتكوين والتعليم اŸهنيÚ

” ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،إأطÓق أو‹
لتطبيق Úرقمي Úجديدين «مهنتي ،تكويني»
‘ قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهني Úلتسسهيل
م -رأف -ق -ة وت -وج -ي -ه وتسس -ج -ي-ل أÎŸبصس‘ Ú
ﬂت -ل -ف أل -ت -خصسصس-ات وك-ذأ أإلشس-رأف ع-ل-ى
أŸسسار ألتكويني باسستعمال تقنيات ألتحاضسر
وألتكوين عن بعد.
وأكدت وزير ألتكوين وألتعليم أŸهني Úهيام
ب -ن ف -ري-ح-ة خÓ-ل إأشس-رأف-ه-ا ع-ل-ى ألن-طÓ-ق
أل-رسس-م-ي ل-ل-م-نصس-ت Úأل-رق-م-ي-ت Úع-ل-ى أه-مية

حذر خÈاء ‘ اليوم الدراسشي حول اıاطر الكÈى ،من اسشتمرار غياب سشياسشة وقائية صشارمة ،تضشع حدا لزحف التصشحر وتفاقم
ظاهرة ا÷فاف ،إا ¤جانب خسشارة مسشاحات ششاسشعة من الغطاء الغابي بسشبب أالسشنة نÒان ا◊رائق التي تلتهم سشنويا معدل  30أالف
’سشراع ‘
هكتار ‘ ،وقت يتهدد  27مليون هكتار خطر ا÷فاف الذي Áسض  12و’ية صشحراوية ،وجاءت الدعوة مسشتعجلة ،من أاجل ا إ
’نسشان.
’خطار على البيئة وا إ
تطبيق سشياسشة وقائية صشارمة للتقليل من زحف هذه ا أ
شسلغوم أنه حان ألوقت لتفعيل ميكانزم ألبحث ويكتسسي هذأ ألقانون أهمية كبÒة ‘ ،وقت يعتقد
فضشيلة/ب
وت -ع -م -ي -ق أل -درأسس -ات أل-ت-ق-ن-ي-ة ،وأل-ظ-رف حسسب شسلغوم أن أ◊اجة ماسسة لسستحدأث إأسسÎأŒية
أثار خÈأء وﬂتصسون جدية تهديدأت أıاطر تقديره يتطلب أن تكون أللغة عاŸية Ÿوأجهة كل وقائية من ألكوأرث ألكÈى ،تطبق على ﬂتلف
أŸسستوياتÃ ،ا ‘ ذلك ألبلديات وأألحياء ألن
ألكÈى على أŸياه وألفÓحة وألقتصساد ألوطني ،ماهوخطر كب.Ò
Óخطار ،حتى يتسسنى ألوصسول
‘ أليوم ألدرأسسي ألذي نظمه أŸعهد ألوطني وعلى ضسوء ألتقديرأت فإان كلفة خسسائر فيضسانات أ÷زأئر عرضسة ل أ
للدرأسسات أإلسسÎأŒية ألشساملة حول « تسسي Òغردأية ل تقل عن  200مليون أورو ،لذأ رأفع إأ ¤م -رح -ل -ة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا أÿط-ر م-ق-ب-ول ب-ك-ل-ف-ة
أıاطر ألكÈى :تصسحر ،حرأئق غابات..موأرد لتبني علوم جديدة للوقاية من ألكوأرث ألطبيعية معقولة.
وت- - -أاط ÒإأسسÎأŒي- - -ات وف - -ق - -ا لـ»لئ - -ح - -ة رق - -م
Óخطار
بطاقية ل أ
مائية وبيئية».
 22/236/44ديسسم ،1989 Èوأشسار أن أ÷زأئر ومن أıاطر ألكÈى ألتي –دث عنها شسلغوم
الكلفة اŸعقولة
أعÎف عبد ألكر Ëشسلغوم رئيسس نادي أألخطار ليسست ‘ مأامن ،كونها توجد ‘ قلب أألخطار حرأئق ألغابة ألتي –ول سسنويا معدل  30ألف
ألكÈى ،أنه  ⁄ينظم أي ملتقى حول أألخطار ألكÈىÃ ،ا فيها ألزلزلﬁ ،ذرأ من حجم أألثر هكتار إأ ¤رماد ،علما أن حجم ألغطاء ألغابي 4.1
ألكÈى منذ عام  ،2004وركز ‘ مدأخلته على ألسس- -ل- -ب- -ي ألق- -تصس- -ادي أل- -ك- -ب Òع- -ل- -ى أل- -ن -ظ -ام م-ل-ي-ون ه-ك-ت-ار و 35ب-اŸائ-ة م-ن-ه-ا ت-غ-ط-ي ب-عضس
خ -ط -ري أل -تصس -ح -ر وح -رأئ -ق أل -غ-اب-ات ،م-قÎح-ا ألقتصسادي وألفÓحة وأŸياه.
أل -ولي -ات ألسس -اح-ل-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر ولي-ت-ي ج-ي-ج-ل
أل -ت -ع -ج-ي-ل ب-إارسس-اء إأسسÎأŒي-ة وق-ائ-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة وذك- -ر أÿب Òأن -ه ب -إام -ك -ان أ÷زأئ -ر أل -ن -ج -اح ‘ وألطارف ،وبهدف ألتقليل من أ÷فاف وألتصسحر
Óخ-ط-ار
أح - -ت - -وأء أıاط - -ر ‘ ،ظ- -ل وج- -ود أل- -نصس- -وصس ي-ع-ت-ق-د أن-ه م-ن أŸه-م إأع-دأد ب-ط-اق-ي-ة ل -أ
وألتسسي Òأ÷يد.
وأعÎف شسلغوم ‘ سسياق متصسل أن ثلث سسكان أل- -تشس -ري -ع -ي -ة أ÷ي -دة ،وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -ق -ان -ون وإأرسساء ‰اذج رقمية للنشساط ألزلزأ‹ وحرأئق
ألعا ‘ ⁄موأجهة أضسرأر هذه أıاطر ،ويضساف  ،19/10/03وق- -ان -ون  5/20/04ديسس -م ،2004 Èألغابات ‘ ،ظل ألضسعف أŸسسجل ‘ عمليات
إأليها أخطار تكنولوجية ومناخية ووبائية .ويرى ألذي شسارك ‘ صسياغته وإأثرأئه نحو  100خب Òألتحسسيسس.

مصسطفى هميسسي

‘ جميع ألتخصسصسات للعمل وأ◊د من أألخطار
ألكÈى ،وباŸوأزأة مع ذلك كشسفت أن توصسيات
أليوم ألدرأسسي سسوف تدرج وتوؤخذ بع Úألعتبار
‘ أل-ت-ق-ري-ر أل-وط-ن-ي ل-ل-ب-ي-ئ-ة أل-ذي يشس-رف على
ألنتهاء ول تنقصسه سسوى بعضس أللمسسات.
–دثت وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة ع-ن ﬂ 10اط -ر كÈى،
وقالت إأن أ÷زأئر معنية بها ،من بينها ثÓثة
ﬂاط -ر سس -ل -ط أل-ي-وم أل-درأسس-ي ألضس-وء ع-ل-ي-ه-ا،
وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب-ال-تصس-ح-ر و»أ÷ف-اف وأŸوأرد
أŸائية» وكذأ حرأئق ألغابات ،وأفادت ألوزيرة
أن -ه ي -رت -قب ت -ت-وي-ج أل-ي-وم أل-درأسس-ي ب-ت-وصس-ي-ات
أÈÿأء ،ح -يث تسس -ت -ف-ي-د م-ن-ه-ا وزأرة أل-ب-ي-ئ-ة ‘
–ي Úتقريرها ألوطني للبيئة ألذي يتم إأعدأده
كل سسنت ،Úوبالتا‹ معرفة آأثار ألكوأرث على
ألبيئة وألقتصساد ألوطني.

بحضشور وفد حكومي ،بن فريحة :

اÈÿاء يسستعجلون ﬂططا وقائيا لوقف ا÷فاف والتصسحر

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

للقيام بزيارة رسسمية لباكسستان».
ومن جانبه ،أكد شسن Úعلى ألطابع «أŸتميز»
للعÓقات ب Úألبلدين ،خاصسة على أŸسستوى
ألŸÈا Êمعربا عن «تطلعه لÎقيتها وتعزيز
أل- -ت- -ع -اون أŸشسÎك ودع -م أنشس -غ -الت أألم -ة
أإلسسÓمية ،خاصسة ما تعلق منها باŸرأفعة
لتمك Úأ◊لول ألسسلمية ‘ ألنزأعات ألدولية
وفق ألشسرعية ألدولية وأحÎأم سسيادة ألدول
وإأحÓل ألسسلم وأألمن وألسستقرأر» ،يضسيف
ذأت ألبيان.

وزيرة البيئة تكششف:

ا’قتصشاد ا÷زائري مهدد باıاطر الكÈى

الرئيسض اŸدير العام
مسشؤوول النششر

ألعدد
18384

02

إأنشس -اء ه -ذي -ن أŸنصس -ت Úم -ن أج -ل «ت -ع -م -ي-م
أسستخدأم ألرقمنة وترقية ألتكوين عن بعد ‘
ألقطاع».
وحضس - -ر ه - -ذأ أل - -ل - -ق - -اء وزي - -رأ أل - -رق - -م - -ن- -ة
وأإلحصس- -ائ- -ي- -ات م- -ن Òخ- -ال- -د ب -رأح وألÈي -د
وألتصس -الت ألسس-ل-ك-ي-ة وألÓ-سس-ل-ك-ي-ة أب-رأه-ي-م
ب- - -وم- - -زأر وأل- - -وزي- - -ر أŸن- - -ت- - -دب أŸك- - -ل - -ف
ب -السس -تشس-رأف ﬁم-د شس-ري-ف ب-ل-م-ي-ه-وب أإ¤
جانب ألوزير أŸنتدب أŸكلف باŸؤوسسسسات
ألناشسئة نسسيم ضسيافات.

ولتجنب أسستفحال ألتصسحر قال شسلغوم إأن 27
مليون هكتار توأجه خطر ألتصسحر على مسستوى
 12ولية ،ويتعلق أألمر بكل من “Ôأسست وإأليزي
وتندوف وورقلة وأدرأر ‘ ،أنتظار تطبيق سسياسسة
وقائية فعالة مع وضسع برأمج تكميلية ألحوأضس
خضسرأء وتشسكيل ÷ان لتأاط Òنظام إأعÓم آأ‹
Óخطار .ول تزأل أ÷زأئر حسسب تأاكيد شسلغوم
لأ
‘ حرب مسستمرة مع أıاطر ألكÈى ألتي تضسر
ألفÓحة وأŸاء وألقتصساد .و‘ رده عن سسؤوأل
على هامشس أليوم ألدرأسسي حول إأن كان فÒوسس
«كوفيد »19يصسنف من أıاطر ألكÈى ،أوضسح
أÿب Òأن ألدولة تسسÒه كخطر كب Òوألنتائج نقف
عليها ‘ أŸيدأن ،ويتوقع أنه بعد أسسابيع يتوصسل
إأ ¤حل ‘ ألتحكم ‘ تسسي Òهذأ ألفÒوسس.
من جهته ،ألÈفسسور سسليمان بدرأ ،Êأسستعرضس
درأسس -ة ح -ول أل -تصس -ح-ر وألسس-د أألخضس-ر وŒرب-ة
أ÷زأئ -ر ألشس -ج -اع-ة أل-ت-ي خ-اضس-ت-ه-ا خÓ-ل ع-ق-د
ألسس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،و–دث ع-ن أل-نشس-اط-ات أıت-لفة
ألتي نظمت ضسد ألتصسحر ،وتأاسسف كون ما ل يقل
ع- -ن  300أل -ف ه -ك-ت-ار م-ن أل-غ-ط-اء أل-ن-ب-ات-ي ق-د
أختفى ،و ⁄يبق منه إأل أألثر ،وقال إأن ألقليل من
أألرأضسي ألتابعة للقطاع أÿاصس تعرف أŸسسح.
ووقف أÿب Òرأشسدي بوسساحل على –دي تسسيÒ
أألخ - -ط- -ار أل- -ك- -ي- -م- -ائ- -ي- -ة ‘ أŸاء ،وأŸوج- -ه- -ة
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك ،وأوضس -ح أن أل -ف Ó-ح -ة أل -عصس -ري -ة
مضساعفة باŸوأد ألكيماوية ،كاشسفا حقيقة أنه
يسستحيل ألعثور على منبع ماء  ⁄تطله ألعدوى.

ضشيافات من سشطيف :

هدفنا إاشسراك
الشسباب ‘ جميع
اŸشساريع التنموية

أكد ألوزير أŸنتدب لدى ألوزير أألول
أŸك-ل-ف ب-اŸؤوسسسس-ات أŸصس-غ-رة نسس-يم
ضس- -ي -اف -ات ،أمسس ،م -ن سس -ط -ي -ف ،ب -أان
«ه- -دف أ◊ك- -وم- -ة أألول ه- -و إأشس- -رأك
ألشسباب ‘ بناء ألوطن».
أوضسح ألوزير أŸنتدب لدى وضسعه حيز
أÿدمة مشسروع تزويد بعضس مناطق
ألظل ألتابعة لبلدية تيزي نبشسار «شسمال
سس -ط -ي -ف» Ãي -اه ألشس -رب خ Ó-ل زي-ارة
ع- -م- -ل وت -ف -ق -د سس -ت -دوم ي -وم Úب -ه -ذه
ألولية ،أن «هدف أ◊كومة هو إأشسرأك
ألشس-ب-اب ‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ن-م-ي-ة وب-ناء
ألوطن».
وق- -ال ضس -ي -اف -ات «ث -روت -ن -ا أل -ي -وم ه -ي
ألشسباب وثورتنا هي ثورة بناء ومن ثمة
ي- -ت- -ع Úع- -ل- -ي- -ن- -ا أن نصس -غ -ي ل -لشس -ب -اب
ونشسركهم ‘ جميع أŸشساريع ألتنموية
ع- -ل- -ى غ- -رأر ه- -ذأ أŸشس- -روع أŸن -ج -ز
Ãناولة من إأحدى أŸؤوسسسسات أÙلية
أŸصسغرة».

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألثÓثاء  2٠أكتوبر 2٠2٠م ألموأفق لـ  ٠٣ربيع أول  1٤٤2هـ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

çóM

’سصبوع الوطني للقرآان الكر:Ë
‘ رسصالة للمشصارك ‘ Úا أ

الرئيسس تبون :مشسروع الدسستور Œسسيد لرسسالة الشسهداء
^ متمسسكون Ãنهج اإلصسÓح والبداية Ãحاربة الفسساد

أاك -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
اÛي - -د ت- -ب- -ون ،أامسس ،أان مشص- -روع
ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور ،الذي سصيعرضس
ع-ل-ى ا’سص-ت-ف-ت-اء ‘ ال-فا— نوفمÈ
اŸق-ب-ل ،ي-ه-دف إا ¤ت-رسص-ي-خ ال-ق-ي-م
ا◊ضص- -اري- -ة ل- -ل- -ج- -زائ- -ر و–ق -ي -ق
رسص- -ال- -ة الشص -ه -داء وإارسص -اء «دول -ة
ال -ع -دل وال -ق -ان -ون ال-ت-ي ن-ادى ب-ه-ا
’صصيل».
ا◊راك اŸبارك ا أ
أوضسح رئيسس أ÷مهورية ‘ ،رسسالة
وجهها للمشسارك ‘ Úفعاليات أألسسبوع
ألوطني للقرآأن ألكر ‘ ،Ëطبعتها 22
Ãسس -ت -غ -ا ،Âق -رأه -ا ن -ي -اب -ة ع -ن-ه وزي-ر
ألشس- -ؤوون أل- -دي- -ن- -ي -ة وأألوق -اف ي -وسس -ف
ب- -ل- -م- -ه- -دي« ،إأن ق- -ي- -م- -ن- -ا أ◊ضس- -اري -ة
مسس -ت -ن -ب -ط -ة م-ن هْ-دي أل-ق-رآأن أل-ك-رË
وم -عÈة ع -ن أل -وف -اء ل -رسس -ال-ة ألشس-ه-دأء
ولتاريخنا ألوطني».
وأب -رز أل -رئ -يسس ،أن «أŸب -ادرة أل -ت -ي
تأاسسسس Ãوجبها أليوم ألوطني للذأكرة
وح-رصس-ن-ا ع-ل-ى إأطÓ-ق ق-ن-اة ت-ل-فزيونية
ت -ع -ن-ى ب-ال-ت-اري-خ ،ه-و ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ن-ه-ج
وط - -ن- -ي ل ي- -ق- -ب- -ل أ÷دل ‘ مسس- -ارن- -ا
ألصسادق وألعازم على أŸضسي با÷زأئر
إأ ¤أأله-دأف أل-ن-ب-ي-ل-ة أل-ت-ي ضس-ح-ى م-ن
أجلها ألشسهدأء».
وشسدد تبون بقوله« ،إأن ذلك هو ما
نسسعى إأ ¤تعزيزه وتكريسسه من خÓل
أل-ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-وري أل-ذي سس-يمكن من
إأرسساء دولة ألعدل وألقانون ألتي نادى
بها أ◊رأك أŸبارك أألصسيل».
وأع -ت Èأل -رئ -يسس ،أن «إأرسس-اء دع-ائ-م
أإلصسÓح من ألضسمانات أألسساسسية لبعث
أل - -ط - -اق - -ات أل- -ك- -ام- -ن- -ة ‘ أÛت- -م- -ع
وتفجÒها» ،مÈزأ أن «أإلصسÓح ألذي
ننشسده ،هو ألذي يرسسي بيئة صسا◊ة
جاذبة لكل أإلمكانيات ألتي تزخر بها
بÓ- -دن- -ا ‘ ،ظ- -ل أل- -ع -دل وأ◊ري -ة و‘
أجوأء أألمن وألسسÓم».
وأكد تبون “سسكه Ãنهج أإلصسÓح،
«ألذي هو ضسروري ،وألذي تعهدت به
◊م -اي -ة بÓ-دن-ا م-ن أل-فسس-اد وﬁارب-ت-ه

وŒف -ي -ف م -ن -اب -ع -ه وإأي -ق-اف أسس-ب-اب-ه»،
Óمانة
مشسددأ على أن «ألفسساد خيانة ل أ
وللوطن».
و‘ شس - -أان ذي صس - -ل - -ة ،أب- -رز رئ- -يسس
أ÷مهورية أن مؤوسسسساتنا كلها مدعوة
ل- -ل- -مسس- -اه- -م- -ة ‘ ت -رق -ي -ة أŸن -ظ -وم -ة
أألخÓقية وأ◊رصس على أخلقة أ◊ياة
ألعامة ،مؤوكدأ بقوله« :هذأ ما ألتزمت
ب- -ه وسس- -نسس -ع -ى ،ب -ع -ون أل -ل -ه ،ج -م -ي -ع -ا
لتحقيقه» .وأشسار تبون ‘ هذأ أ÷انب،
إأ ¤أن «تعاليم أإلسسÓم ألسسمحة باعثة
ل-ل-ط-اق-ات أل-ف-ع-ال-ة ،أل-ت-ي ب-ن-يت ع-ل-ي-ه-ا
أ◊ضسارة أإلسسÓمية ألتي سسادت ألعا،⁄
بل أسسعدته ألك Ìمن عشسرة قرون من
أل- - -ت - -اري - -خ أإلنسس - -ا ،»ÊمÈزأ ح - -اج - -ة
أÛت- -م- -ع «أل- -ي- -وم إأ ¤ه- -دي أل- -ق- -رآأن
أل-ك-ر ،Ëو‘ أل-ت-زود ب-ال-ط-اق-ة أل-روحية
أل- -ت- -ي ت- -دع- -و إأ ¤أ◊ي- -اة و–ث ع -ل -ى
ترقيتها وألسستثمار ‘ ميادينها وتذكر
أل - -ن - -اسس أيضس - -ا ب - -ا◊ي - -اة أÿال - -دة ‘
أآلخرة».

الطاقات اÓÿقة سستنجح ‘ مواجهة
التحديات

وأب -رز أل -رئ -يسس ت -ب-ون ح-اج-ة أل-بÓ-د
«ك -ذلك إأ ¤ه -ذه أل -ط -اق -ة أل -ك-ام-ن-ة ‘

’وقاف ،يوسصف بلمهدي:
وزير الشصؤوون الدينية وا أ

التعديل يرعى الثوابت الوطنية والهوية

^ رسسالة اŸسسجد جامعة ونافعة ...مؤويدة Ÿسسار البناء والتجديد
أاك - -د وزي - -ر الشص - -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
’وق -اف ،ي-وسص-ف ب-ل-م-ه-دي ،أامسس،
وا أ
Ãسص-ت-غ-ا ،Âأان ال-ت-ع-دي-ل الدسصتوري
اŸع-روضس ع-ل-ى ا’سص-ت-ف-ت-اء ‘ الفا—
ن- -وف- -م ÈاŸق- -ب- -ل ،ي- -رع- -ى ال- -ث -وابت
ال -وط -ن -ي -ة ‘ دي -ب -اج -ت -ه وك-ث Òم-ن
مواده التي تتضصمن الهوية الوطنية
’سصÓم والعربية
بأابعادها الثÓثة (ا إ
’مازيغية) وقيم نوفم ÈاÛيدة.
وا أ
ق-ال ب-ل-م-ه-دي ‘ ،ل-ق-اء صس-ح-ف-ي ع-ل-ى
هامشس فعاليات أألسسبوع ألوطني للقرآأن
ألكر ‘ Ëطبعته  22ألتي أنطلقت ،أمسس،
Ãسس-ت-غ-ا ،Âإأن «رسس-ال-ة أŸسس-ج-د ج-ام-ع-ة
ون- -اف- -ع- -ة وه- -ي م- -ؤوي- -دة Ÿسس- -ار أل- -ب- -ن -اء
وألتجديد ،من خÓل حرصسها على خطاب
أ Òÿوأإلي - -ج - -اب - -ي - -ة وأل - -ب- -ن- -اء وأ÷م- -ع
وأبتعادها عن ألفسساد وﬁاولت ألهدم أو
ألتفرقة ب Úأ÷زأئري .»Úوتابع ألوزير،
«أل - -وط - -ن وأح - -د م- -وح- -د رغ- -م ﬁاول- -ة
ألتشسكيك ‘ قدرة أ÷زأئري Úعلى ألعيشس
◊مة وأحدة» ،وأصسفا هذه أألصسوأت بأانها
«ب- -ع- -ي- -دة» و»ل “ث- -ل أل -ع -م -ق أ◊ضس -اري
وألجتماعي للجزأئري.»Ú
وأضساف ،أن «هذأ أÿطاب أŸسسجدي
رأفق شسباب أ◊رأك ‘  22فيفري وكان
م -ع أل -ت -غ -ي Òبسس -ل -م -ي -ة وحضس-اري-ة إأ ¤أن
وصس - -ل - -ن - -ا أل - -ي - -وم إأ ¤ه- -ذأ أل- -ت- -غ- -ي‘ Ò
أŸؤوسسسسات ولبناء أ÷زأئر ألتي يكون فيها
للكفاءأت ألشسبانية أ◊ق ‘ قيادة ألبÓد».
وأب-رز ب-ل-م-ه-دي ،أن ت-ظ-اه-رة أألسس-بوع
ألوطني للقرآأن ألكر Ëتدعو أŸوأطن إأ¤
أن يثق ‘ طاقاته ويفجرها بعيدأ عن
ألفكر ألسسلبي ألذي يتم ألÎويج له ،مشسÒأ
إأ ¤أن ألشسباب أ÷زأئري ،مثلما أشسار إأليه
رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون ‘
رسسالته ،يسستطيع ألتغي.Ò

وقال ألوزير ،إأن «ألفا— نوفم ÈأŸقبل
سسيكون مناسسبة لتجديد ألعهد مع ذلك
أل -رع -ي -ل أألول م -ن ألشس -ب -اب أل -ذي ف-ج-ر
ألثورة أÛيدة ولبناء أ÷زأئر أ÷ديدة
ألوأعدة بسسوأعد أبنائها».
وب-خصس-وصس أل-زوأي-ا وأل-ت-ع-ل-يم ألقرآأ،Ê
ذكر بلمهدي أنها ﬁل أهتمام من ألدولة
وسستكون هناك ‘ أأليام أŸقبلة تباشسÒ
بخصسوصس رعاية حفظة ومعلمي ألقرآأن
ألكر Ëوشسيوخ ألزوأيا من خÓل أعتماد
م-ن-ظ-وم-ة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-قرآأ ÊوألÈأمج ألتي
تسس -ه -ر أل -وزأرة ع -ل -ى إأع -دأده -ا وت -ق -دË
ألدعم أŸادي على أŸسستوى أÙلي عن
طريق ألولة.

أألخÓق وألتزكية ألتي عني وأحتفى بها
أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëأم -ام ﬂاط -ر أآلف-ات
وألنحرأفات ألتي تهدد قيم أÛتمع
ألبشسري كله».
وق- -ال رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ‘ ه -ذأ
ألصسدد ،إأن ألقرآأن «فيه إأشسارأت إأ ¤أن
ب -عث أل -ط -اق -ة أل-ع-ل-م-ي-ة ه-و م-ف-ت-اح أي
إأصسÓح أو تقدم أو تنمية» ،مذكرأ بأان
«هذه ألطاقة ألعلمية فتحت للباحثÚ
أ÷زأئ- - - -ري Úأف - - -اق ألك - - -تشس - - -اف - - -ات
وألخÎأع-ات ،أل-ت-ي ق-دم-وه-ا ل-وط-ن-ه-م
وخصس- -وصس- -ا ‘ ظ- -ل أألزم- -ة ألصس -ح -ي -ة
ألعاŸية».
وأشساد تبون بدور علماء أ÷زأئر من
ﬂتلف ألتخصسصسات ‘ أزمة كورونا،
«ألذين كانوأ ‘ طليعة من وقف مع

أبناء أÛتمع Ÿوأجهة هذه أ÷ائحة»،
م -ع -رب -ا ع-ن ي-ق-ي-ن-ه «أن ه-ذه أل-ط-اق-ات
أÓÿق -ة ‘ رب -وع أل -وط -ن سس -ت-ن-ج-ح ‘
م - -وأج- -ه- -ة أل- -ت- -ح- -دي- -ات ،و–ق- -ق م- -ا
نسس -تشس -رف -ه ل -وط -ن -ن -ا أل-غ-ا‹ م-ن رخ-اء
وأزدهار وتنمية شساملة ومسستدÁة».
وذك- -ر رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ب -دع -وة
ألقرآأن ألكر Ëإأ ¤ألتفا ‘ Êألعمل من
أجل «خدمة هذه أألرضس ألطيبة ،ألتي
حررها ألشسهدأء لتحقيق ما نتطلع إأليه
من وثبات ‘ ›ال ألتنمية ،بالعتماد
ع-ل-ى ث-روأت-ن-ا وط-اق-ات-ن-ا و‘ م-ق-دم-تها
ث- -روة ألشس- -ب -اب أل -ق -ادرة ع -ل -ى أإلب -دأع
وألب - - -ت - - -ك - - -ار ،وإأنشس - - -اء أŸؤوسسسس - - -ات
ألق-تصس-ادي-ة أŸن-ت-ج-ة» .وأشسار ألرئيسس
ت- -ب- -ون ‘ رسس- -ال- -ت- -ه ،إأ ¤ت- -زأم- -ن ه -ذه
أل-ت-ظ-اه-رة أل-ع-ل-م-ي-ة ،أل-ت-ي ت-ن-ظ-م –ت
شس -ع -ار «ه -دي أل -ق-رآأن أل-ك-ر ‘ Ëب-عث
ألطاقات وتفعيلها» هذأ ألعام وأ÷زأئر
تعيشس أجوأء ذكرى نوفم« Èألذي سسجل
ف -ي -ه شس -ع -ب -ن-ا أألب-ي صس-ف-ح-ة خ-ال-دة ‘
تاريخه أŸعاصسر».
كما أن هذه ألتظاهرة تأاتي -يضسيف
قائ -Óوألشسعب أ÷زأئري على غرأر
أل -ع-ا ⁄أإلسسÓ-م-ي ،ي-ح-ي-ي ذك-رى م-ول-د
خ Òأألنام« ،وهو يسستعد أيضسا ليضسيف
ل-بÓ-دن-ا إأ‚ازأ دي-ن-ي-ا وع-ل-م-ي-ا وث-ق-اف-يا
ج -دي -دأ وه -و ج -ام -ع أ÷زأئ -ر ،ألصس-رح
أ◊ضساري ‘ أ÷زأئر أ÷ديدة أŸعتزة
بأاصسالتها وأŸتمسسكة بهويتها».

آامال خائف...Ú
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من يتخوفون من تدأعيات كوفيد 19-مسستقب ،Óمع ألدخول
أŸدرسسي أÈŸمج ،وعودة منحنى أرتفاع أإلصسابات ،مثلهم مثل من
ل يخافون على أولدهم ألعودة إأ ¤أŸدرسسة وأ÷امعة وألتكوين
أŸهني ،وللعمل وألبحث عنه ...كلهم بحاجة إأ ¤من يشسرح لهم آأخر
تصسريح أد ¤به وزير ألصسحة حول عدم أسستبعاد «تشسديد إأجرأءأت
ألوقاية»...
‘ ألغالب تسسقط جملة كهذه ‘ أألذأن على أنها إأيذأن بـ»عودة
أ◊جر ألصسحي» ،وليسست تعب Òعن إأمكانية فرضس حجر جزئي إأن
لزم أألمر ،أو تعب Òوأرد عن ﬁاصسرة ألوباء متى ظهر ›ددأ ‘
منطقة ما ،وألسستعانة بإاجرأءأت حجر جزئي‡ ،كنة أيضسا.
من يخاف فرضس حظر ألتجول لي› Óددأ ،قد ل يقارن Ãن
يخاف أنتشسار ألعدوى ،وبينهما مÓي Úتبحث عن «رؤوية أŸسستقبل»،
ليسس بعيون ﬂتصس ‘ Úألسستشسرأف وأŸسستقبليات ،بل بعيني أم
تريد ألطمئنان على صسغÒها ألذي يحمل ﬁفظة ألول مرة ،وقلب
أب يقصسد أبنه ثانوية بعد شسهور من «ألعتكاف» ‘ ألبيت ،لكن دون
ترويضس على منعكسسات ألوقاية ألشسرطية ،فضس Óعن من  ⁄يأاخذ
‘ حسسبانه ألتسسلح باŸطهر وألكمامة ...وعدد من ألفقرأء ،ألذين
ت-ن-فُ-ع م-ع-ه-م خ-ط-اب-ات أل-وق-اي-ة وشس-روح ألل-ت-زأم ب-ه-ا ،ل-ك-نهم «عÚ
بصسÒة» و»يد قصسÒة» ،طاŸا أنهم ل Áلكون ثمن ألوقاية من
Ÿا
ألفÒوسس ألتاجي ،ووسسائل أ◊ماية منه ،حيث هم ،فما بالك ّ
يصسÒون آألفا تتجاور على طالة ،أو ‘ حافلة ،أو على قارعة طريق،
أو ‘ جامعةŒ ...معُ ما تناثر من حالت ‘ وليات ﬂتلفة...
مسس -وغ -ات أÿوف م -ن أآلت -ي ،ح -ت -ى وإأن ك -انت مشس-روع-ة ع-ل-ى
أŸسستوى ألشسخصسي وألنفسسي ،لكنها تبقى أنعكاسسا ÿوف أعمق ‡ا
يظهر وهو رفضس ألتعايشس مع ألوأقع ،وبالتا‹ ،رفضس ألسس‘ Ò
أŒاه أ÷ماعة ،كرد فعل جاذب نحو «أŸتعود عليه» ،ل «أŸطلوب
وأŸرغ -وب ...وأŸق-ب-ول ج-م-اع-ة» ،وت-لك م-عضس-ل-ة م-ط-روح-ة ع-ل-ى
ث عن شسكل وعنوأن لها ‘ ،زمن تشسجيع أ÷معيات على
موأطنة تبح ُ
ألتأاسسيسس Ûتمع مد ،Êل يزول بزوأل أÿطابات ألدأعية إأليه...

وزير ا’تصصال الناطق الرسصمي للحكومة ،عمار بلحيمر:

الوثيقة تعزز حرية التعب Òوتؤوكد رفع التجر Ëعن الصسحفي
^ تطه Òالقطاع وتنظيم اإلشسهار العمومي ...تطبيق للشسفافية
شص- -دد وزي- -ر ا’تصص -ال ،ال -ن -اط -ق ال -رسص -م -ي
للحكومة عمار بلحيمر ،أامسس ،على أان مسصعى
’شص -ه -ار
’ع Ó-م وت -ن -ظ -ي -م ا إ
ت- -ط- -ه Òق -ط -اع ا إ
العمومي يندرج ‘ إاطار سصياسصة ا◊كومة ‘
تطبيقها Ÿبدإا الشصفافية ‘ التسصي.Ò
‘ حوأر مع جريدة «ألوسسط» ،أكد بلحيمر أن
أŸسسعى ألذي كانت قد شسرعت فيه أ◊كومة لتطهÒ
قطاع أإلعÓم وتنظيم أإلشسهار ألعمومي« ،ل يرتبط
بأاي مسسؤوول حكومي ول أي منصسب ،وبالتا‹ فإان
كافة أŸسسؤوول Úسسيعملون على –قيق هذه ألنظرة»،
مضس -ي-ف-ا ب-أان-ه-ا «ع-ازم-ة ع-ل-ى إأح-دأث أل-ق-ط-ي-ع-ة م-ع
أŸم-ارسس-ات ألسس-اب-ق-ة وه-و ﬂط-ط أل-ورشس-ات أل-ت-ي
فتحتها ألوزأرة لسستكمالها».
وّذك- -ر أل- -وزي- -ر ،أن أإلشس -ه -ار وسس -ي -ل -ة ل -ل -ح -ف -اظ
وأسس -ت-م-رأر وسس-ائ-ل أإلعÓ-م و»ج-ع-ل-ه-ا ‘ م-ن-أاى ع-ن
ألتمويÓت أŸشسبوهة».
وبالنسسبة ıتلف أ÷وأنب أŸتعلقة باŸمارسسة
أإلعÓمية ،أشسار بلحيمر إأ ¤أن وزأرته «بصسدد وضسع
ÓعÓمي Úباإلشسرأف على مهنة
أآلليات ألتي تسسمح ل إ
ألصسحافة» ،من خÓل أÛالسس ألتي سستنصسب لهذأ
ألغرضس ،كمجلسس ضسبط ألصسحافة أŸكتوبة وألقطاع
ألسسمعي-ألبصسري.
وت -ن -درج ه -ذه أÿط -وأت ‘ إأط -ار أل -ع -م -ل ع -ل-ى
أل-ت-أاسس-يسس Ÿم-ارسس-ة إأعÓ-م-ي-ة «م-ه-ن-ي-ة وم-وضس-وعية
وبناءةÁ ،كنها –قيق ما ينتظره أŸوأطن منها»،
يقول بلحيمر.
على صسعيد آأخر– ،دث وزير ألتصسال عن أهم
أل -ت-ع-ديÓ-ت أل-ت-ي ي-ن-ط-وي ع-ل-ي-ه-ا مشس-روع أل-ت-ع-دي-ل
ألدسستوري ألذي سسيعرضس لÓسستفتاء ‘ ألفا— من
نوفم ÈأŸقبل ،وأŸتصسلة بقطاع أإلعÓم ،مسستهÓ
ه -ذأ ألشس -ق ب -ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أن أإلعÓ-م ه-و «شس-ريك
أسس-اسس-ي ل-ك-ل م-ؤوسسسس-ات أل-دول-ة» ،ك-م-ا أن-ه يضس-ط-ل-ع
بدور «ﬁوري» ‘ موأكبة أألحدأث ألوطنية ألتي
يتصسدرها مشسروع تعديل ألدسستور.
أما بالنسسبة Ÿشسروع ألتعديل ألدسستوري ،فقد

ا◊كومة ا÷زائرية توافق على تعي Úسسف Òرواندا ا÷ديد
أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية ،موأفقتها على تعي Úسسعادة ألفريد غاكوبا كاليسسا ،بصسفته
سسفÒأ فوق ألعادة ومفوضسا ÷مهورية روأندأ لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية
ألشسعبية ،مع أإلقامة بالقاهرة ،بحسسب ما أفاد به ،أمسس ،بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

...وحكومة بلجيكا توافق على تعي Úالسسف Òا÷ديد للجزائر
أعطت أ◊كومة ألبلجيكية ،موأفقتها على تعي Úسسعادة ﬁمد حناشس ،بصسفته سسفÒأ
فوق ألعادة ومفوضسا للجمهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية ،لدى ‡لكة بلجيكا،
بحسسب ما أفاد به ،أمسس ،بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.

ذكر أŸسسؤوول بتضسمن ألوثيقة لعدة موأد «تعزز حرية
أل- -ت- -ع- -ب ‘ Òأ÷زأئ- -ر وت- -ؤوك- -د رف -ع أل -ت -ج -ر Ëع -ن
ألصسحفي» ،باإلضسافة إأ ¤موأد أخرى «كفيلة بالرفع
من مسستوى أألدأء عند ألصسحفي »Úوبالتا‹ «تقدË
خدمة إأعÓمية رأقية».
وبشسيء من ألتفصسيل ،توقف ألوزير عند أهم ما
جاء به ألدسستور أŸعدل ‘ هذأ أÛال ،وألذي «أقر
بحرية ضسمان ألصسحافة وحرية ألتعب ÒأŸسسموعة
وأŸرئية وألصسحافة أŸكتوبة وعدم تقييدها بأاي
شسكل من أشسكال ألرقابة» .كما أنه «سساير أيضسا()...
ت -ط -ور أ◊دث أ◊اصس -ل ب -إادرأج مشس -روع ألصس-ح-اف-ة
أإللكÎونية ،ألتي كانت تعمل خارج إأطار ألقانون،
حيث منح حرية وأسسعة ‘ إأطار أŸسسؤوولية أŸعمول
بها دوليا من حيث عدم ألتعرضس للحياة ألشسخصسية
Óشسخاصس بالسسب وألقذف
Óفرأد وعدم ألتعرضس ل أ
لأ
وألشس -ت -م وأŸسس -اسس ب -األم-ن وأل-ن-ظ-ام أل-ع-ام وسس-ري-ة
أŸرأسسÓ- - -ت وأ◊ق ‘ ألصس- - -ورة وŒنب خ- - -ط- - -اب
ألكرأهية وألعنصسرية وألدعوة إأ ¤ألتطرف» ،يتابع
بلحيمر.
من جهة أخرى ،أسستعرضس ألناطق باسسم أ◊كومة
ﬂتلف ألسستعدأدأت ألتي باشسرتها هذه أألخÒة
Ÿوأجهة ألدخول ألجتماعي ألذي يحل ،هذه أŸرة،
‘ ظل ظرف صسحي صسعب تولد عن أنتشسار جائحة
كوفيد ،19-ح- -يث ذك -ر ب -أان أ÷زأئ -ر وك -غÒه -ا م -ن
ألدول ،تتابع تطور ألوضسع ألصسحي ألذي “ر به
أل -ب Ó-د ب -ات -خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن أل-ت-دأب Òوأآلل-ي-ات ع-ل-ى
ﬂت -ل -ف أŸسس -ت -وي -ات Ÿت -اب -ع-ة ت-ط-ور وب-اء ك-ورون-ا
وألتعامل معه للحد من أنتشساره ،معتمدة ‘ ذلك
على ألÈوتوكولت ألتي يضسعها أıتصسون ،لسسيما
أللجنة ألعلمية.
ك- -م- -ا ل- -فت إأ ¤أن ه- -ذه ألÈوت -وك -ولت «وضس -عت
حسسب ظروف كل قطاع (ألÎبية ،ألتكوين أŸهني،
أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ ،ألشس-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة ،)...م-ذك-رأ ب-أان
أ÷زأئ - -ر ك - -انت ق- -د أت- -خ- -ذت ‘ ب- -عضس أألح- -ي- -ان
«خ-ط-وأت أسس-ت-ب-اق-ي-ة م-ك-نت م-ن أل-ت-ح-كم ‘ أنتشسار
أ÷ائحة».
وق -د م -ك -نت ه -ذه أإلسسÎأت -ي -ج -ي -ة م -ن ت -ن -ظ -ي-م

أمتحانات نهاية ألسسنة وإأ“ام ألمتحانات أÿاصسة
ب-ا÷ام-ع-ة وت-ن-ظ-ي-م أل-ن-ق-ل أل-ع-م-ومي ،يضسيف ألسسيد
بلحيمر ،ألذي أكد بأان كل ما ” أتخاذه من إأجرأءأت
‘ هذأ ألصسدد «جنب أ÷زأئر◊ ،د أآلن ،موجة
ثانية كÈى من ألوباء مثل ألتي تشسهدها حاليا بعضس
ألدول أألوروبية».
و‘ رده على سسؤوأل حول ما إأذأ كانت أ◊كومة
تنوي أتخاذ مزيد من ألتدأب Òلتخفيف أ◊جر وفتح
أŸزي -د م -ن أÿدم -ات أل -ت -ي لت -زأل م -غ-ل-ق-ة ،شس-دد
ألناطق ألرسسمي باسسم أ◊كومة ،على أن «أألولوية
ت -ب -ق-ى دوم-ا لصس-ح-ة أŸوأط-ن ،وه-ذه أل-ق-رأرأت م-ن
صس Ó-ح -ي -ات أل -ل -ج -ن -ة أل -ع -ل -م -ي -ة أıول -ة ب-إاع-ط-اء
أل -ت -وج -ي -ه -ات ‘ ه-ذأ أÿصس-وصس» ،ل-ي-خ-لصس إأ ¤أن
أل -ف -ت -ح م -ن ع -دم -ه ه -و مسس-أال-ة ت-ف-رضس-ه-ا أل-ظ-روف
ألصسحية».
من جهة أخرى ،عرج بلحيمر ،خÓل هذأ أ◊وأر،
ع- -ل- -ى ألشس -أان ألق -تصس -ادي أل -وط -ن -ي ،ل -يشس Òإأ ¤أن
ﬂط -ط أإلن -ع -اشس ألق-تصس-ادي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى «روؤي-ة
وﬂط- -ط Áت- -د ع- -ل -ى أŸدى أل -قصس ،ÒأŸت -وسس -ط
وألطويل ويهدف إأ ¤تغي Òألنموذج ألقتصسادي ألذي
ظل مرهونا بأاسسعار ألنفط».
وأشسار هنا إأ ¤أن تدهور أسسعار ألنفط وجائحة
كورونا ،قد «سساهما ‘ تسسريع أÿطوأت نحو هذأ
ألنتقال وتطبيق إأصسÓحات عميقة ،إأ ¤جانب فتح
أÛال ل -ك -ل أŸب -ادرأت أل -رأم -ي -ة إأ– ¤ق -ي-ق ه-ذأ
ألنتقال ألقتصسادي».
و‘ أŸلفات ألدولية ،تطرق بلحيمر إأ ¤ألوضسع
‘ ليبيا ،حيث جدد ألتأاكيد على وقوف أ÷زأئر إأ¤
ج- -انب ك- -ل أŸسس- -اع -ي أل -ت -ي –اول إأي -ج -اد ﬂارج
Óزمة ألتي تعصسف بهذأ ألبلد ،مع ألتذك Òبضسرورة
لأ
أن يكون لدول جوأر ليبيا دور رئيسسي ‘ أ◊ل ألليبي
بعيدأ عن كل أشسكال ألتدخل أألجنبي.
وع- -ن أل -وضس -ع أل -ذي “ر ب -ه دول -ة م -ا‹ ،سس -ج -ل
أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسس- -م أ◊ك- -وم -ة «ث -ق -ة» أ÷زأئ -ر ‘ أن
«أŸالي Úيدركون جيدأ أنه ل مناصس من أ◊وأر
وأ÷لوسس إأ ¤طاولة ألتشساور للخروج من أألزمة ألتي
تهدد أسستقرأر أŸنطقة».
كما عاد للتذك ÒبالعÓقات ‘‘ألقوية وألتاريخية»
ألتي Œمع ب Úأ÷زأئر وما‹ وهو ما يجعل أمن
وأسس- -ت- -ق- -رأر ه- -ذأ أل- -ب- -ل- -د أ÷ار أم- -رأ «غ Òق- -اب- -ل
للتفاوضس».
و‘ رده على سسؤوأل حول مسسأالة إأعادة ألنظر ‘
عمل وسس Òجامعة ألدول ألعربية ،ذكر بلحيمر بأان
هذأ أŸوضسوع يشسكل مطلبا للجزأئر ،ألتي ما فتئت
تدعو ،ومنذ سسنوأت ،إأ ¤إأصسÓح هياكل وآأليات عمل
ه -ذه أŸن -ظ -م-ة «Ãا يسس-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات ألشس-ع-وب
ألعربية وأŸسستجدأت أ◊اصسلة ‘ أÛال ألسسياسسي
وألعÓقات ألدولية».
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“ّر
حملة السشتفتاء ُ
إا« ¤السشرعة الثالثة»
لسسبوع ألثا Êمن حملة ألسستفتاء على مشسروع تعديل ألدسستور ،أŸقرر ‘ ألفا— نوفمÈ
ينقضسي ،أليوم ،أ أ
ألدأخل ،حيث رأفع متدخلون للمزأيا ألتي يحملها ،وشسيئا فشسيئا بدأت ألوتÒة ‘ أرتفاع مقارنة مع ألبدأية،
لخ Òمن
لسسبوع ألثالث وأ أ
نظرأ لطبيعة هذأ ألنوع من ألنتخابات .يتوقع أن تتسسارع هذه ألوتÒة أك ‘ Ìأ أ
لقناع ألناخب Úليسس فقط بأادأء ألفعل ألنتخابي ،بل Ãنح
عمرها ،سسيسسابق خÓله منشسطو أ◊ملة ألزمن إ
تأاشسÒة أŸوأفقة على أسسمى أŸوأثيق– ،سسبا للمرحلة أ÷ديدة ألتي سستدخلها أ÷زأئر.

رئيسس حركة ألبناء ألوطني ،عبد ألقادر بن قرينة:

 12مليون ناخب سشيصشوتون بـ «نعم» لتعديل الدسشتور
توقع رئيسس حركة ألبناء ألوطني،
عبد ألقادر بن قرينة ،أمسس ،توجه
 12مليون ناخب لصسناديق ألقÎأع
‘ ألفا— نوفم Èللتصسويت بـ «نعم»
ع -ل -ى مشس -روع ت -ع -دي -ل أل -دسس -ت-ور.
وجدد ألتأاكيد أن ألوثيقة ألنهائية
ل تشس - -ك- -ل خ- -ط- -رأ ع- -ل- -ى أل- -ه- -وي- -ة
ألوطنية ،دأعيا ‘ ألوقت ذأته إأ¤
ت -دأرك م -ا أع -تÈه «ه -ف -وأت» ع-ن-د
ت - -ك - -ي - -ي - -ف أل - -ق - -وأن Úأل- -عضس- -وي- -ة
وألعادية.
حمزة ﬁصسول
أف - -اد ب - -ن ق - -ري - -ن - -ة ،أن ق - -رأب- -ة نصض- -ف
أŸسض- -ج- -ل ‘ Úأل- -ق- -ائ -م -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة
سض - -ي- -دع- -م- -ون نصس مشض- -روع أل- -دسض- -ت- -ور
أŸعروضس عليهم ‘ ألفا— نوفم ،Èأ’نه
«يكرسس ويحمي هوية أ÷زأئري’ ،»Úفتا
إأ ¤أن أل -وث -ي -ق -ة أل -ن -ه -ائ -ي -ة ت-دأركت ك-ل
أل- -ن- -ق- -ائصس وألشض- -ب -ه -ات أل -ت -ي وردت ‘
أŸسضودة أأ’و ¤فيما تعلق بالهوية.
وقال ع Èأموأج أإ’ذأعة ألوطنية« ،إأنه
ي- -ت- -وق- -ع ت -وج -ه م -ا ب 11 Úو 12مليون
ج -زأئ -ري Ÿك-اتب أ’ن-ت-خ-اب-ات م-ن أج-ل
أل -تصض -ويت ب -ن -ع-م ع-ل-ى مشض-روع أل-ت-ع-دي-ل
ألدسضتوري .»2020
وت- -ع -زز أل -نصس أأ’خ ،Òبـ 6م-وأد ت-كرسس

أ◊فاظ على ألهوية ألوطنية ،إأضضافة إأ¤
 10موأد قدÁة .وأفاد بن قرينة بأان ما
يزيد من أرتياح حزبه ‘ هذأ أÛال،
ه -و «ت -ق -ي-ي-د أ◊ري-ات أل-ف-ردي-ة ب-احÎأم
ثوأبت وعادأت وتقاليد أأ’مة».
ويتضضمن مشضروع تعديل ألدسضتور ،حوأ‹
 42م - -ادة ‘ ›ال أ◊ري- -ات وأ◊ق- -وق
ألفردية وأ÷ماعية للمجتمع أ÷زأئري،
ك- -م- -ا أن ب- -اق -ي أŸوأد أل -وأردة ‘ فصض -ل
أل-وأج-ب-ات ،ت-دع-م ب-ط-ري-ق-ة غ Òمباشضرة
ح -م -اي -ة ح -ق -وق أŸوأط -ن Úوح-ري-ات-ه-م.
وأوضض -ح ب -ن ق -ري -ن -ة ،أن مشض -روع ت-ع-دي-ل
أل -دسض-ت-ور  ،2020ي -ع -ت« Èن -ق -ل-ة ن-وع-ي-ة»،
م -ق-ارن-ة ب-ال-دسض-ت-ور أ◊ا‹ ألصض-ادر سض-ن-ة
 .2016وت -وق -ع ث -ورة ح -ق -ي -ق -ي-ة ‘ ›ال
ألقوأن ،Úإأذأ ما صضوت عليه ألشضعب ‘
ألفا— نوفم ÈأŸقبل.
و‘ ألسضياق ،دعا صضاحب أŸرتبة ألثانية
‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أŸاضض-ي-ة ،من
وصضفهم «باŸنافح Úعلى ألهوية ألوطنية
ودول - -ة أ◊ق وأل - -ق - -ان - -ون ،إأ ¤ت- -نسض- -ي- -ق
أŸوأقف وأ÷هد من أجل تكريسس كل ما
تعلق بالهوية وألدÁقرأطية وأسضتقÓلية
أŸؤوسضسضات ‘ ألقوأن Úألعضضوية وألعادية
أل- -ت- -ي سض- -ت- -ع- -دل وت -ك -ي -ف م -ع أل -ق -ان -ون
ألسضامي».
ورأى بأان ما وصضفه «بالهفوأت» ألوأردة
‘ ألوثيقة ألنهائيةÁ ،كن أن تسضتدرك ‘

أل -ق -وأن Úأل -عضض -وي -ة ،خ -اصض -ة م -ا ت -ع -ل -ق
باŸؤوسضسضات ألرقابية ،على غرأر ألسضلطة
ألوطنية لÓنتخابات ،ويقÎح ضضبط ألبند
أŸتعلق بتعي Úرئيسس أ÷مهورية أ’عضضاء
أل-ه-ي-ئ-ة ‘ ،أل-ق-ان-ون أل-عضض-وي ،ب-ان-تخاب
أ’أعضضاء من قبل ألنظرأء على أن يتو¤
أل -رئ -يسس ت -وق -ي -ع أŸرأسض -ي -م أل -ت-ن-ف-ي-ذي-ة
أÿاصضة بالتعي.Ú
ع -ل -ى صض -ع -ي -د آأخ -ر ،ق-ال ب-ن ق-ري-ن-ة ،إأن
مشضروع تعديل ألدسضتور ،سضينهي أÿارطة
ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-لى ألكوطة وألو’ء
وأŸال أل - -ف- -اسض- -د وأÿل- -ود ‘ أŸنصضب.
وت -وق -ع أخ -ت -ف -اء أل -ع -دي -د م -ن أأ’ح -زأب
وأ÷معيات ألتي كانت تقتات على موأئد
أل -فسض -اد أŸا‹ وألسض -ي-اسض-ي ‘ ألسض-ن-وأت
ألسضابقة.
وبشض- -أان دسضÎة أÛت- -م- -ع أŸد ،Êث -م -ن
أŸت- -ح -دث أÿط -وة ،شض -ري -ط -ة «أ’ –ل
أ÷م- -ع -ي -ات ﬁل أأ’ح -زأب ‘ ت -رك -ي -ب -ة
أ◊ياة ألسضياسضية» ،قائ« :Óعندما ‰نع
أأ’ح- -زأب م- -ن أل- -ع -م -ل أÒÿي ح -ت -ى ’
يسضتغل سضياسضيا ،ف Óينبغي أن ‚عل من
روؤسضاء جمعيات تسضتفيد من دعم ألدولة،
أعضضاء ‘ ألŸÈان».
وأع -ل -نت ح -رك -ة أل -ب -ن-اء أل-وط-ن-ي11 ‘ ،
أكتوبر أ÷اري ،مشضاركتها ‘ أ’سضتفتاء
على مشضروع تعديل ألدسضتور ،ودعت كل
منتسضبيها إأ ¤ألتصضويت بـ «نعم» ،وقال بن
قرينة إأنه يحÎم أآ’رأء أŸعارضضة للوثيقة
ألدسضتورية ،لكنه مسضتعد Ÿناظرتهم بأانها
’ تشضكل أي خطر على عناصضر ألهوية
ألوطنية.

مثلما أوضضح علي زين ألعابدين.
وŒري أللقاءأت ألتحسضيسضية ‘ أجوأء
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة حسض-ن-ة ،ح-يث ي-ت-م أسضتقبال
إأط - -ارأت أ÷م - -ع- -ي- -ات وأŸن- -ظ- -م- -ات
وألتشضكيÓت ألسضياسضية أŸنظمة لهذه
أللقاءأت وألتي يتم إأشضعارها بالقاعات
أıصضصض -ة ل -ه -ا ‘ ،ح ” Úت -ك -ل -ي-ف
خ-ل-ي-ة و’ئ-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أŸن-دوبية
Ÿتابعة ›ريات حملة أ’سضتفتاء ،كما
أضضاف أŸنسضق ألو’ئي.
و–صض -ي و’ي-ة أدرأر ه-ي-ئ-ة ن-اخ-ب-ة
ب- -ت- -ع -دأد  273 . 728ن- -اخب ب- -ع -د
أسض-ت-ك-م-ال أŸرأج-ع-ة أ’إسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
أ’أخÒة للقوأئم أ’إنتخابية ،بحسضب
ذأت أŸصضدر.

لم Úألعام ◊زب
أ أ
جبهة ألتحرير
ألوطني من تلمسسان:

منسسق أŸندوبية ألولئية
للسسلطة أŸسستقلة لÓنتخابات بأادرأر:

كل الششروط متوفرة إل‚اح ا◊ملة السشتفتائية
تتوأصضل حملة أ’سضتفتاء حول مشضروع
تعديل ألدسضتور بو’ية أدرأر ‘ ظروف
ع -ادي -ة ،ح -يث وف -رت ك -اف -ة ألشض -روط
ألتنظيمية أŸطلوبة إ’‚احها ،مثلما
أف- -اد ب- -ه ،أمسس ،م- -نسض- -ق أŸن- -دوب- -ي -ة
أل-و’ئ-ي-ة ل-لسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسض-ت-قلة
لÓنتخابات.
‘ هذأ ألصضدد ،جرى تخصضيصس 35
قاعة وضضعت –ت تصضرف أ÷معيات
وأأ’حزأب ألسضياسضية أŸبادرة بتنظيم
أللقاءأت ألتحسضيسضية حول أ’سضتفتاء
ع -ل -ى مشض -روع ت -ع -دي -ل أل -دسض-ت-ور ،إأ¤
ج -انب تسض-خ Òخ-ل-ي-ة م-ك-ل-ف-ة Ãرأع-اة
أ’لتزأم بالÈوتوكول ألصضحي أŸعتمد
‘ هذه ألفضضاءأت للوقاية من تفشضي
فÒوسس كورونا أŸسضتجد (كوفيد،)19-

رئيسسة Œمع أمل أ÷زأئر من وهرأن:

من أاجل إاعادة بناء سشلم القيم ‘ ا÷زائر
أكدت رئيسسة Œمع أمل أ÷زأئر
ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي ،أمسس،
م- -ن وه- -رأن أن مشس- -روع ت- -ع- -دي -ل
أل -دسس-ت-ور أŸط-روح لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘
أل -ف -ا— م-ن ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل ،ي-وف-ر
أرضسية صسلبة لبناء أقتصساد قوي.
وأوضضحت زروأطي ،خÓل Œمع شضعبي
نشض -ط-ت-ه ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة أل-ري-اضض-ات
«ع- -يسض- -ى ح- -م- -دأن» ‘ ،إأط- -ار ح -م -ل -ة
أ’سضتفتاء على مشضروع تعديل ألدسضتور،
أن «أ÷زأئ -ر أل -ي -وم ب -ح-اج-ة إأ ¤ت-غ-يÒ
ح-ق-ي-ق-ي أل-ت-ي ي-وف-ره-ا مشض-روع ت-عديل
أل- -دسض- -ت- -ور أ÷دي- -د وأل -ذي سض -يسض -م -ح
ب -إارسض -اء أرضض -ي -ة صض-ل-ب-ة ل-ب-ن-اء أق-تصض-اد
قوي».
وأضضافت ‘ ذأت ألسضياق« ،نريد من
خÓل مشضروع تعديل ألدسضتور ألذهاب

’عادة بناء سضلم ألقيم
إأ ¤تغي Òجذري إ
‘ أ÷زأئ -ر وإأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار ل -ق -ي-م-ة
’مل أŸبني
ألعمل» ،دأعية إأ« ¤إأعادة أ أ
ع -ل -ى ت -رسض -ان-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة م-ن أل-ق-وأنÚ
’ل- -ي- -ات أل -ك -ف -ي -ل -ة ب -إاب -رأز أŸك -ان -ة
وأ آ
أ◊قيقية للشضباب وخريجي أ÷امعات
كعنصضر ﬁوري ‘ أÛتمع».
وأشض - -ارت ن - -فسس أŸت - -ح - -دث - -ة ،إأ ¤أن
مشضروع تعديل ألدسضتور «يحمل ألكثÒ
’ي- -ج- -اب- -ي- -ة ،م- -ن ب -ي -ن -ه -ا
م- -ن أŸوأد أ إ
’ع- -ل- -ى ل- -لشض- -ب -اب وم -رصض -د
أÛلسس أ أ
وطني للمجتمع أŸد Êوتعزيز آأليات
أل -رق -اب -ة وﬁاري -ة أل -فسض -اد وغÒه -ا»،
م -ع -تÈة ‘ ذأت ألسض-ي-اق ه-ذه أل-وث-ي-ق-ة
«دسضتورأ توأفقيا يجمع كل أ÷زأئريÚ
وÁه- -د أل- -ط- -ري- -ق ل- -ب- -ن -اء دول -ة ق -وي -ة
وعصضرية».

الوثيقة تتضشمن معا⁄
ا◊فاظ على الهوية

’م Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
أكد أ أ
أل -وط -ن -ي ،أب -و أل -فضض -ل ب-ع-ج-ي ،أمسس،
بتلمسضان أن وثيقة ألتعديل ألدسضتوري
أŸط -روح -ة ل Ó-سض -ت -ف -ت -اء ألشض -ع-ب-ي ‘
أل- -ف -ا— ن -وف -م Èأل -ق -ادم «ن -وف -مÈي -ة»
ومكسضب دÁقرأطي ‘ تاريخ ألبÓد.
أب -رز ب -ع -ج -ي ‘ Œم -ع شض-ع-ب-ي ب-قصض-ر
ألثقافة «عبد ألكر Ëدأ‹» ‘ ،إأطار
ح-م-ل-ة أ’سض-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشضروع تعديل
ألدسضتور ،أن «وثيقة ألتعديل ألدسضتوري
Œعل من بيان أول نوفم Èمرجعية
’نها تتضضمن معا⁄
ألشضعب أ÷زأئري ،أ
أ◊فاظ على هويته كمبدإأ غ Òقابل
للتنازل».
وأضض - -اف م- -ن ج- -انب آأخ- -ر ،ب- -أان «م- -ا
يتضضمنه مشضروع ألتعديل ألدسضتوري ‘
باب أ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية يعتÈ
م -كسض -ب-ا دسض-ت-وري-ا ت-اري-خ-ي-ا ل-ل-بÓ-د’ ،
سضيما وأن ذلك سضينبثق عنه ’ ﬁالة
ق - -وأن Úم- -وأت- -ي- -ة سض- -تشض- -م- -ل ›ا’ت
’حزأب و‘
أ’نتخابات وأ÷معيات وأ أ
’موأل ألعمومية».
ميدأن ألرقابة على أ أ
وأع- -ت Èب- -ع- -ج- -ي وث- -ي- -ق- -ة أل- -دسض- -ت -ور
’نه
أŸعروضس لÓسضتفتاء «بالتوأفقي أ
أخ - -ذ ب - -ع Úأ’ع- -ت- -ب- -ار ﬂت- -ل- -ف آأرأء
أ’أح- -زأب ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة وت- -ن -ظ -ي -م -ات
أÛت- -م -ع أŸد ،Êمسض -ت -ج -ي -ب -ا ب -ذلك
’ف -ك -ار
Óغ- -ل- -ب- -ي- -ة ألسض -اح -ق -ة م -ن أ أ
ل - -أ
أŸقÎحة وأŸقدمة من طرفهم».

حزب طÓئع أ◊ريات:

تأاكيد على التفاعل إايجابيا مع اŸششاركة ‘ السشتفتاء
قرر حزب طÓئع أ◊ريات أŸشضاركة ‘ أ’سضتفتاء حول
تعديل ألدسضتور ،دأعيا مناضضليه أ–« ¤كيم ضضمائرهم
Óد’ء بأاصضوأتهم مع تغليب أŸصضلحة ألعليا للوطن».
ل إ
أوضضح أ◊زب ‘ بيان ،توج أجتماع مكتبه ألسضياسضي
أŸنعقد مؤوخرأ ‘ إأطار دورته أŸفتوحة ،أنه «على
ضضوء أ’سضتشضارة عن بعد ألتي أجرأها أ◊زب وألتي
شضملت هياكل أ◊زب وقوأعده ألنضضاليةŒ ،لى توجه
عام مؤويد للمشضاركة ‘ أ’سضتفتاء حول مرأجعة ألدسضتور
مع رأي نسضبي مؤويد للتعديل ألدسضتوري».
وعليه  -يضضيف ألبيان -قرر أ◊زب «ألتفاعل إأيجابيا
مع أŸشضاركة ‘ أ’سضتفتاء حول تعديل ألدسضتور ،ودعوة
أŸن -اضض -ل Úإأ ¤أل -ت -وج -ه إأ ¤صض -ن -ادي -ق أ’قÎأع وت -رك
Óد’ء ب-أاصض-وأت-ه-م م-ع
ل-ل-م-ن-اضض-ل– Úك-ي-م ضض-م-ائ-ره-م ل -إ

تغليب أŸصضلحة ألعليا للوطن».
‘ سضياق متصضل ،ذكر ألبيان بأان حزب طÓئع أ◊ريات
«كان قد أرجع ألفصضل ‘ موقف أ◊زب من أ’سضتفتاء
ح- -ول مشض- -روع م -رأج -ع -ة أل -دسض -ت -ور ،إأ ¤أŸؤو“ر أأ’ول
للحزب ألذي كان مقررأ أنعقاده يومي  9و 10أكتوبر
 ،2020وأل -ذي ت -ق -رر ت-أاج-ي-ل-ه إأ ¤ت-اري-خ ’ح-ق أ’سض-ب-اب
قاهرة خارجة عن إأرأدة أ◊زب».
وأضضاف ،أنه «تبعا ’سضتحالة عقد أŸؤو“ر ‘ موعده،
ونظرأ للوضضع ألصضحي ألذي Áر به ألبلد ألناجم عن
أسضتفحال وباء كورونا ،تقرر إأجرأء أسضتشضارة عن بعد
شضملت ألقوأعد ألنضضالية للحزب لتحديد أŸوقف من
أ’سض- -ت- -ف- -ت- -اء أŸت- -ع- -ل -ق Ãشض -روع م -رأج -ع -ة أل -دسض -ت -ور
أŸعروضس».

رئيسس ألكتلة ألŸÈانية ÷بهة أŸسستقبل:

اŸششروع يضشمن –قيق السشتقرار والطمأانينة
أك- -د رئ- -يسس أل -ك -ت -ل -ة ألŸÈان -ي -ة ◊زب ج -ب -ه -ة
أŸسستقبل أ◊اج بلغوثي ،أمسس ،من سسطيف ،بأان
أل -ت -ع -دي -ل أل -دسس -ت -وري أŸط -روح لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘
أل- -ف- -ا— ن- -وف- -م ÈأŸق -ب -ل «ي -ح -م -ل أل -ع -دي -د م -ن
ليجابيات ،أهمها إأعادة ألسسلطة إأ ¤ألشسعب».
أ إ
أوضضح بلغوثي ‘ كلمة ألقاها خÓل Œمع شضعبي عقده
ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة ه- -وأري ب- -وم- -دي- -ن ‘ إأط -ار أ◊م -ل -ة
أ’سضتفتائية على مشضروع تعديل ألدسضتور ،بتكليف من
رئ -يسس أ◊زب ع -ب -د أل-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ب-أان-ه «ي-ت-ع Úع-ل-ى
ألشضعب أ÷زأئري أن يعي بأان أ’لتفاف حول مشضروع
هذأ ألدسضتور أ÷ديد وأ’نخرأط فيه سضوف يحقق هذأ
أŸطلب ألذي لطاŸا نادى به جيل أ’سضتقÓل».
وأضضاف ذأت أŸتحدث ،بأان حزب جبهة أŸسضتقبل قد
ناقشس مضضمون مشضروع ألتعديل ألدسضتوري أŸطروح
لÓسضتفتاء نقاشضا «معمقا» ،وخلصس إأ ¤أن هذأ أŸشضروع
يعد «خطوة مهمة ويحمل جميع ألضضمانات لتأاسضيسس
أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة أل -ت -ي ت -ت -ط -ل-ع إأل-ي-ه-ا ج-م-ي-ع شض-رأئ-ح

أÛتمع».
وذك-ر ب-اŸن-اسض-ب-ة ،ب-أان أل-ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-وري «سض-يضض-من
–ق -ي -ق أ’سض -ت-ق-رأر وأل-ط-م-أان-ي-ن-ة ب-ال-بÓ-د ع-ل-ى ج-م-ي-ع
أأ’صض -ع -دة‡ ،ا سض -يسض -اه -م ‘ –ريك ع -ج -ل-ة أل-ت-ن-م-ي-ة
و–ق -ي -ق أل -ت -ط -ور أ’ق-تصض-ادي وأ’ج-ت-م-اع-ي أŸنشض-ود
للنهوضس بالبÓد وألوصضول بها إأ ¤مصضاف ألدول ألقوية
وأŸتطورة».
وأفاد بلغوثي من جهة أخرى ،بأان «هذأ أŸشضروع يجدد
ألعهد مع ألتاريخ ويعيد أ’رتباط بالقيم ألثورية ومع
أÛاه -دي-ن وشض-ه-دأء أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة أŸب-ارك-ة م-ن
خÓل أ’عتماد ‘ ديباجته على بيان  1نوفم.»1954 È
وحث بلغوثي أ÷ميع على أŸشضاركة ‘ –قيق هذأ
أŸسضعى من خÓل ألتوجه وبقوة إأ ¤صضناديق أ’قÎأع
يوم  1نوفم ÈأŸقبل وألتصضويت بنعم Ÿشضروع ألتعديل
ألدسضتوري أŸطروح لÓسضتفتاء ،مؤوكدأ أن هذأ أŸشضروع
«أفضض -ل ب -ك -ث Òم -ن أل-دسض-ات Òألسض-اب-ق-ة وي-ع-ت Èأرضض-ي-ة
مÓئمة لبناء دولة عصضرية وتسضي Òألشضأان ألعام»

لم Úألولئي للمركزية ألنقابية بقسسنطينة:
أ أ

التصشويت على مششروع يلبي تطلعات الطبقة العاملة
أك-د أأ’م Úأل-و’ئ-ي ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ل–Ó-اد أل-ع-ام ل-ل-عمال
أ÷زأئري Úزه Òبن سضاحة ،أمسس ،أن ألتصضويت لصضالح
مشضروع تعديل ألدسضتور أŸعروضس لÓسضتفتاء ‘ ألفا—
من نوفم Èألقادم« ،سضيلبي طموحات ألعمال وسضيفتح
آأفاقا جديدة لصضا◊هم» .وأوضضح بن سضاحة ‘ ،لقاء
–سض -يسض -ي نشض -ط -ه ب -دأر أل -ث-ق-اف-ة م-الك ح-دأد Ãدي-ن-ة
قسض -ن -ط -ي -ن -ة ‘ ،إأط -ار ح -م -ل-ة أ’سض-ت-ف-ت-اء ،أن أل-ت-ع-دي-ل
ألدسضتوري «يؤوسضسس لÓنتقال وبأاك Ìثقة ورؤوية أقتصضادية
تعتمد على أ’سضتشضرأف نحو جزأئر يطمح لها أ÷ميع
Ÿوأجهة ﬂتلف ألتحديات» .وبعد أن أبرز أهمية ما

تضض-م-ن-ه مشض-روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور ،أضض-اف أل-ن-قابي بأان
ألتعديل ألدسضتوري أŸعروضس لÓسضتفتاء ألشضعبي «يعÈ
عن أإ’رأدة ألثابتة للسضلطات ألعمومية ‘ أŸضضي قدما
ن-ح-و Œسض-ي-د ت-ط-ل-ع-ات ألشض-عب م-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-ن-م-و
وأ’زدهار أŸرجو» ،ما يسضتدعي ،بحسضبه ،ضضرورة إأقناع
أŸوأطن Úبأاهمية ألتصضويت بـ»نعم» وأŸشضاركة بالتا‹
‘ بناء أ÷زأئر أ÷ديدة ألتي تتجسضد فيها تطلعات
أل-ط-ب-ق-ة أل-ع-ام-ل-ة وب-روزه-ا ك-م-ح-رك حقيقي لÓقتصضاد
أÙلي.

رئيسس حركة ألإصسÓح ألوطني من تلمسسان:

اسشتجابة Ÿطالب الذين خرجوا ‘ ا◊راك الأصشيل

أع -ت Èرئ-يسس ح-رك-ة أ’صضÓ-ح أل-وط-ن-ي ف-ي ‹Ó-غ-وي-ن-ي
ب-ت-ل-مسض-ان ،أن أل-تصض-ويت ع-ل-ى مشض-روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-تور
أŸع -روضس ل Ó-سض -ت-ف-ت-اء ألشض-ع-ب-ي ‘ أل-ف-ا— م-ن ن-وف-مÈ
أŸق -ب -ل ،أول -وي -ة وط -ن-ي-ة وضض-روري ل-ل-م-رح-ل-ة أل-ق-ادم-ة
لÓنتقال أ ¤جزأئر جديدة تتكرسس فيها دولة ألقانون
وأ◊ريات.
أوضض -ح غ -وي -ن -ي ل-دى ت-نشض-ي-ط-ه Œم-ع-ا –سض-يسض-ي-ا ب-دأر
ألتقافة عبد ألقادر علولة بتلمسضان ،أن حركة أ’صضÓح
ألوطني ترى أن مشضروع تعديل ألدسضتور Áثل ‘ ،حالة
تزكيته من طرف ألشضعب ،أسضتجابة Ÿطالب أŸوأطنÚ
وأŸوأطنات ألذين خرجوأ ‘ أ◊رأك أأ’صضيل ومطالب

ألطبقة ألسضياسضية ألتي نادت أ ¤ألتغي.Ò
وأب -رز رئ -يسس ح -رك -ة أ’صض Ó-ح أل -وط -ن -ي ،أن أل-دسض-ت-ور
أŸعروضس لÓسضتفتاء دسضتور توأفقي وجامع شضارك فيه
ك-ل أ÷زأئ-ريÃ Úخ-ت-ل-ف م-ك-ون-ات-ه-م ،سض-وأء ب-الصض-ي-اغ-ة
ألنهائية من خÓل أŸقÎحات ،أو بإاعطاء ألشضرعية من
خÓل أŸشضاركة ألقوية وألفعالية ‘ أول نوفم ÈأŸقبل.
وأعت ÈأŸتحدث ،أن ألتعديل ألدسضتوري حافظ على
أŸرج -ع -ي -ة أل -وط-ن-ي-ة و’سض-ي-م-ا ب-ي-ان أول ن-وف-م1954 È
ورسضخ ألثوأبت وألقيم ألوطنية وجاء برؤوية جديدة ‘
نظام أ◊وكمة Ãا يتÓءم مع ألتطورأت أ÷ديدة.
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وزير الفÓحة والتنمية الريفية من البليدة:

تعديل ألدسستور سسيضسمن لألشسخاصس حرية ألتملّك
أاك - -د وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
الريفية ،عبد ا◊ميد حمدا ،Êأامسس،
بالبليدة ،أان مششروع الدسشتور ا÷ديد
اŸعروضس على ا’سشتفتاء ‘ الفا— من
شش-ه-ر ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ،سش-يكفل للفÓحÚ
واŸوال Úوكافة ششركاء القطاع ،خاصشة
شش- -ري- -ح- -ة الشش- -ب- -اب «اسش- -ت- -غ Ó-ل اŸوارد
الفÓحية ‘ ظل الششفافية».
قال ألوزير خÓل لقاء جمعه باŸتعاملÚ
‘ أÛال ألفÓحي من منتج Úوجمعيات
مهنية ،إأن «مشضروع ألدسضتور أ÷ديد سضيكفل
ل -ل -ف Ó-ح ÚوأŸوأل Úوك -اف-ة شض-رك-اء أل-ق-ط-اع
أسضتغÓل أŸوأرد ألفÓحية ‘ ظل ألشضفافية
وألعدل ،بعيدأ عن أŸمارسضات وألتصضرفات
ألقدÁة وألبالية».
وأسضÎسض - -ل ذأت أŸت - -ح - -دث ق - -ائ « :Ó- -إأن
Óشضخاصس
ألتصضويت على ألدسضتور سضيضضمن ل أ
حرية ألتملك ،كما هو أ◊ال بتملك ألرأضضي
وأŸسضاحات ألفÓحية وكذأ ألعتاد وألوسضائل
ألكفيلة باسضتغÓل أŸوأرد ،سضوأء كانوأ رجال
أو نسض- -اء ‘ ،إأط- -ار م- -ا تسض- -م- -ح ب -ه أل -ق -وأنÚ
ألسضارية أŸنظمة لهذأ ألقطاع أ÷د هام».
كما أكد ألوزيرﬂ ،اطبا جموع ألفÓحÚ
أ◊اضض -ري -ن ‘ ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،أل-ذي أح-تضض-ن-ت-ه

قاعة أŸؤو“رأت على مسضتوى مقر ألولية ،أن
ألتصضويت على ألدسضتور أ÷ديد «سضيمثل لبنة
أخرى ‘ مسضار تطوير وطننا وألسضعي نحو
أŸسضتقبل لبناء جزأئر جديدة يسضودها ألعدل
وأŸسضاوأة ب ÚأŸوأطن.»Ú
و‘ سضياق ذي صضلة ،أكد حمدأ Êأن وزأرته
تسض- -ع- -ى م -ن خ Ó-ل ورق -ة أل -ط -ري -ق أل -ت -ي ”

إأع -دأده-ا Ãوأف-ق-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،شض-ه-ر
جويلية أŸاضضي ،إأ ¤تطوير ألفÓحة وتنمية
أŸناطق ألسضهبية وأ÷بلية وألصضحرأوية وكذأ
رف- -ع مسض- -اه- -م- -ة ه- -ذأ أل- -ق- -ط- -اع ‘ أل- -ن- -م -و
ألق -تصض -ادي وضض -م -ان م -زي -د م-ن ألسض-ت-ق-رأر
للفÓح ÚوأŸرب.Ú

من أأجل حماية أأك Ìللطفولة من ﬂتلف أ÷رأئم

جديدة لتعزيز هذه أŸكانة وحماية ألطفولة
م -ن ﬂت -ل -ف أن -وأع أ÷رأئ -م أŸرت-ب-ك-ة ضض-ده
وذلك م- -ن أج -ل –ق -ي -ق أŸصض -ل -ح -ة أل -ع -ل -ي -ا
وأل- -فضض- -ل- -ى ل- -ل- -ط- -ف- -ل ‘ سض- -ي -اق دسضÎة دور
أÛت - - -م - - -ع أŸد ‘ Êج - - -م- - -ي- - -ع أÛالت
ك -م-ك-اف-ح-ة أل-فسض-اد ب-الشض-رأك-ة م-ع م-وؤسضسض-ات
ألدولة.
وذكر بأان ألرئيسس تبون ،حث خÓل ﬂتلف
أÛالسس ألوزأرية على تشضديد ألعقوبات ألتي
ت- -خصس أ÷رأئ- -م أŸقÎف- -ة ضض -د أل -ط -ف -ول -ة،
خاصضة تلك أŸتعلقة باإلختطاف ،مÈزأ ألدور

’سشÓمية ا÷زائرية من باتنة:
القائد العام للكششافة ا إ

ألشسعب سسيقول كلمته بقوة ‘ أسستفتاء نوفمÈ

’سشÓمية
دعا القائد العام للكششافة ا إ
ا÷زائ -ري -ة ع -ب -د ال -رح-م-ان ح-م-زاوي،
ب -ب-ات-ن-ة ،اŸواط-ن Úإا ¤ال-تصش-ويت ب-ق-وة
ي -وم ال -ف -ا— م-ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل لصش-ال-ح
مششروع تعديل الدسشتور.
قال حمزأوي خÓل إأشضرأفه على أŸنتدى
أل -ولئ -ي ل -ل -م -ج -ت -م -ع أŸد Êوألشض -ب-اب ح-ول
أل -ت -ع -دي -ل أل -دسض-ت-وري« :ع-ل-ى أ÷زأئ-ري Úأن
يكونوأ يدأ وأحدة ويسضاهموأ ‘ إأ‚اح هذه
أÙط -ة ،ب -اع -ت -ب -اره -ا أÿط -وة أألو ¤ن -ح-و
أإلصضÓ-ح-ات أل-ع-م-ي-ق-ة أل-ت-ي ي-نشض-دها ألشضعب
أ÷زأئ- - -ري أل - -ذي خ - -رج ‘  22م -ن فÈأي-ر
أŸبارك من أجل ألتغي Òوإأحدأث ألقطيعة مع
أŸمارسضات ألسضابقة».
وأضضاف« :علينا أن نضضع وحدتنا و“اسضكنا
هو ألشضعار أألسضمى لنا ‘ هذأ أŸوعد ونختار
عن قناعة وعن أطÓع ما نرأه مصضلحة لهذأ
ألوطن وندعم “اسضكنا وألتفافنا حول مشضروع
بناء أ÷زأئر أ÷ديدة».
وت-وق-ع أل-ق-ائ-د أل-ع-ام ل-ل-كشض-اف-ة أإلسضÓ-مية
أ÷زأئرية بأان ألشضعب «سضيقول كلمته بقوة ‘
أسضتفتاء ألفا— من نوفم ÈأŸقبل بكل إأرأدة
وأسضتقÓلية ،ألن دسضتور  2020سضيكون نابعا
من إأرأدة شضعبية حقيقية حتى يؤوسضسس للجزأئر
أ÷ديدة ألتي سضتكون قوية Ãؤوسضسضاتها وقوية
بوحدة شضعبها».
ورك- -ز ‘ م- -دأخ -ل -ت -ه ك -ذلك ،ع -ل -ى أل -دور

وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي الهاششمي جعبوب:

مشسروع ألتعديل أرضسية مفصسلية لتأاسسيسس أ÷زأئر أ÷ديدة
اع-ت Èوزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ال-هاششمي جعبوب ،أامسس،
ا’سش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور «ﬁط-ة م-فصش-ل-ي-ة» ‘ تأاسشيسس ا÷زائر
ا÷دي -دة ،سش -ت -دع-م دول-ة ا◊ق وال-ق-ان-ون وت-ك-رسس دور اÛت-م-ع اŸد ‘ Êصش-ن-اع-ة
’طارات اÙلية من التقاعسس ‘
السشياسشات العمومية ومراقبة تنفيذها .وحذر ا إ
تنفيذ اسشÎاتيجية القطاع وتسشط Òبرامج تبتعد عن البÒوقراطية وتكون قابلة
للتقييم والقياسس ووضشع أادوات تسشمح Ãراقبة تنفيذها.
زهراء.ب

مسشتششار رئيسس ا÷مهورية ،نزيه برمضشان:

أاك- -د مسش- -تشش- -ار رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة
اŸك -ل-ف ب-ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة وا÷ال-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ب-اÿارج ن-زي-ه ب-رمضش-ان ،أان
مششروع تعديل الدسشتور يعزز ويكرسس
مكانة الطفولة وحماية حقوقها ،مÈزا
ال - -دور ا÷وه - -ري ل - -ل- -م- -ج- -ت- -م- -ع اŸدÊ
ك -ح -ل -ي -ف وشش -ريك Ÿؤوسشسش-ات ال-دول-ة ‘
–قيق ذلك.
أوضض- -ح ب -ن رمضض -ان ،خ Ó-ل مشض -ارك -ت -ه ‘
ملتقى وطني حول «دور أÛتمع أŸد‘ Ê
ألوقاية من أ÷رأئم أŸرتكبة ضضد أألطفال»،
أمسس ،بادرت به ألهيئة ألوطنية ◊ماية وترقية
ألطفولة ،بالتنسضيق مع مكتب صضندوق أأل·
أŸت-ح-دة ل-ل-ط-ف-ول-ة ب-ا÷زأئ-ر ب-ال-ع-اصض-مة ،أن
مشض- -روع أل- -دسض- -ت -ور أŸع -روضس ل Ó-سض -ت -ف -ت -اء
ألشض -ع -ب -ي ‘ أل -ف -ا— ن -وف -م ÈأŸق -ب -ل« ،ج -اء
ليكرسس مكانة وأهمية ألطفولة وكامل فئات
أÛت - -م - -ع وأدوأر أÛت- -م- -ع أŸد ÊودسضÎة
أل-ه-ي-ئ-ات أل-رسض-م-ي-ة ل-ل-ت-كفل بÎقيتها وألتكفل
بانشضغالتها».
و‘ تصضريح للصضحافة عقب أللقاء ،شضدد
نزيه بن رمضضان« ،أنه باإلضضافة إأ ¤ألÎسضانة
أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-حماية وترقية حقوق
ألطفل با÷زأئر ،ألتي يتم تكريسضها يوما بعد
يوم ،فقد جاء مشضروع تعديل ألدسضتور بآاليات
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أألسض-اسض-ي وأإلي-ج-اب-ي ل-ل-ح-رك-ة أ÷م-ع-وي-ة ‘
هذه أÙطة ألهامة من تاريخ ألبÓد وكذأ
مسضاهمتها وحضضورها بقوة ‘ صضنع مسضتقبل
ألبÓد.
و” خÓل هذه ألندوة ،ألتي حملت شضعار
«نحو مشضاركة فاعلة» ،ألتطرق Ÿا جاء ‘
مشض-روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور م-ن ط-رف أسض-ات-ذة
ﬂتصض Úوبحضضور أعضضاء أÙافظة ألولئية
ل-ل-كشض-اف-ة أإلسضÓ-م-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة و‡ثل Úلها
عن ﬂتلف بلديات ألولية ،إأ ¤جانب فاعلÚ
‘ ألسضاحة أÙلية من جمعيات و‡ثل Úعن
فعاليات أÛتمع أŸد.Ê

أŸفصضلي ÷معيات أÛتمع أŸد Êللوقاية
م -ن ﬂت -ل -ف أإلن-ت-ه-اك-ات أل-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا
أألطفال ومسضاهمتها رفقة هيئات ألدولة من
خÓل ألعمل ألوقائي ألتحسضيسضي ‘ ›ال
تعزيز حماية ألطفولة.
وك- -ان ب- -رمضض- -ان أك- -د أن أه- -م م -ا يشض -غ -ل
أÛت -م -ع ح -اضض -رأ ومسض -ت -ق -ب Ó-ه-و «ح-م-اي-ة
ألطفولة وشضروط رعايتها و“درسضها ونشضأاتها
ع-ل-ى أل-ق-ي-م أÛت-م-ع-ي-ة ألسض-ل-ي-م-ة ،ح-ت-ى وإأن
تكفل ألقانون بأاوجه من أ◊ماية وألوقاية فإان
أÛتمع أŸد Êوأ÷معيات ،سضيما أ÷معيات
وأŸن- -ظ- -م- -ات أŸه- -ت- -م -ة بشض -ؤوون أل -ط -ف -ول -ة
ومرأفقتها ،لها أدوأر بالغة أألهمية ‘ ألوقاية
وألتحسضيسس».
وأضض- - -اف ،أن ه- - -ذأ م- - -ا ج- - -ع- - -ل «رئ- - -يسس
أ÷مهورية يوصضي أجهزة ألدولة وأ◊كومة،
ع-ن-د إأع-دأد مشض-اري-ع ق-وأن Úت-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة
ألطفولة ورعايتها ،بإاشضرأك فعاليات أÛتمع
أŸد Êوأل -ت -نسض -ي -ق م -ع -ه -ا ع -ل -ى أŸسض -ت -ويÚ
أÙل- - -ي وأل- - -وط- - -ن- - -ي و‘ إأع - -دأد ألÈأم - -ج
وألسضÎأتيجيات قصضد ألوصضول ألفضضل بيئة
أجتماعية وأخÓقية»

اŸفوضشة الوطنية ◊ماية
الطفولة ،مر Ëششر‘:

أŸشسروع يدسسÎ
أÛتمع أŸدÊ

أك- -دت أŸف- -وضض- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ◊م- -اي -ة
ألطفولة ،أن «مسضار أÛتمع أŸد Êعرف
ت -ط -ورأ ه -ام -ا ب -فضض -ل نضض-ال-ه أŸسض-ت-م-يت،
وسض -ج -ل إأ‚ازأت -ه عﬂ Èت -ل -ف أÙط-ات
أل -ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي م-رت ب-ه-ا بÓ-دن-ا وت-رج-م
بخطوأته ألثابتة ألتحول نحو ألدÁقرأطية
ألتشضاركية ليعتلي إأ ¤مصضاف دسضÎته ‘
مشضروع تعديل ألدسضتور ألذي عرضضه رئيسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ل - -ى ألشض - -عب أ÷زأئ - -ري
لÓسضتفتاء يوم  1نوفم.»2020 È
وأشضارت شضر‘ خÓل أŸلتقى ألوطني
حول «دور أÛتمع أŸد ‘ Êألوقاية من
أ÷رأئ - -م أŸرت- -ك- -ب- -ة ضض- -د أألط- -ف- -ال» ،أن
أŸل- -ت -ق -ى أل -ذي يشض -ارك ف -ي -ه أك Ìم -ن 50
ج -م -ع -ي -ة نشض -ط -ة ‘ ›ال أل -ط -ف -ول -ة م -ن
ﬂت- -ل- -ف أن- -ح -اء أل -وط -ن ،أعضض -اء شض -ب -ك -ة
أÛت -م -ع أŸد Êه-و ف-رصض-ة سض-ان-ح-ة «م-ن
أجل تأاكيد ألدور ألفعال للمجتمع أŸد،Ê
إأ ¤جانب مؤوسضسضات ألدولة باعتباره جزءأ
من جهود ألوقاية من أ÷رأئم وحماية هذه
ألفئة أ◊سضاسضة من كل أشضكال أإلجرأم» Ÿا
ل -ل -ج -م -ع -ي -ات م -ن خÈة وم -ع -رف-ة ب-ال-وأق-ع
أÙلي وأ÷وأري ودورهم ‘ ألÎكيز على
ألتوعية Ÿنع أنتشضار أآلفات ألجتماعية ‘
وسضط أألطفال وأإلخطار بحالت توأجد
ألطفل ‘ خطر أو أŸسضاسس بحقوقه.

ذّك -ر ج -ع -ب -وب ‘
أول ل- - -ق- - -اء ل - -ه م - -ع
م- -دي -ري أل -تشض -غ -ي -ل
وأŸفتشضÚ
ألولئي ،ÚباŸدرسضة
أل- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -لضض- -م -ان
ألج - -ت - -م - -اع - -ي بÍ
ع-ك-ن-ون ،ب-التحديات
أل-ت-ي ت-وأج-ه أل-قطاع
بسض - -بب ت - -دأع - -ي- -ات
أألزم - -ة ألصض - -ح - -ي - -ة
أل -ع -اŸي -ة وت -ق-تضض-ي
ت -ع-زي-ز أل-ت-وأصض-ل وت-وط-ي-د عÓ-ق-ات أل-تشض-اور
وأ◊وأر أل - - - -دأئ- - - -م ب Úأإلدأرة أŸرك- - - -زي- - - -ة
ومصضا◊ها أÙلية ،للمسضاهمة ‘ أÛهود
ألوطني إلعادة بعث ألقتصضاد وفق مقاربة
تسض -ه -م ‘ إأح -دأث أل -ث -ورة وم -ن -اصضب أل -ع-م-ل
وإأحدأث ألنشضاطات.
و–ت - - -اج أ÷زأئ - - -ر أ÷دي- - -دة  -ب- - -حسضب
ج -ع -ب -وب  -إأ ¤ع -ق -ول وسض-وأع-د ك-ل أب-ن-ائ-ه-ا
إلحدأث حركية أجتماعية وأقتصضادية ،وهذأ
ي-ت-ط-لب وضض-ع آأل-ي-ات ج-دي-دة تسض-م-ح ب-ت-وح-يد
أ÷هود وتفج Òألطاقات وتناسضقهاŒ ،سضيدأ
للتزأمات رئيسس أ÷مهورية وتنفيذأ ıطط
عمل أ◊كومة ‘ شضقه أŸتعلق برقية ألتشضغيل
وﬁارب -ة أل -ب -ط-ال-ة ،وه-و م-ا ب-ات ي-ح-ت-اج إأ¤
تعميم ألرقمنة إلضضفاء شضفافية أك ‘ Èعملية
أل -وسض -اط -ة ‘ أل -تشض-غ-ي-ل وت-ع-زي-ز ق-درأت-ن-ا ‘
›الت أل -رق -اب -ة م -ن أج-ل ت-ك-ريسس أل-ع-دأل-ة
وتكافؤو ألفرصس ب Úطالبي ألعمل.
وأب -رز وزي -ر أل -ع -م -ل ،أن ت -رق-ي-ة أل-تشض-غ-ي-ل
وتقليصس ألبطالة ل تعالج بقرأرأت مركزية
فحسضب ،بل تسضتوجب وعيا وألتزأما من طرف
أŸسض -ؤوول ÚأÙل -ي ،Úوأإلسض -ه -ام ب -ج-دي-ة ‘
إأزألة ألعرأقيل ألبÒوقرأطية على أŸشضاريع
ألسض- -ت- -ث- -م- -اري- -ة ع- -ل- -ى أŸسض -ت -وي ÚأÙل -ي
وألوطني.
وت -وع -د ج-ع-ب-وب ب-ال-تصض-دي ل-ك-ل م-ظ-اه-ر
وأشضكال أŸمارسضات ألسضلبية ،سضيما ما أسضماه
ألتماطل وألتقاعسس ‘ أدأء أŸهام ومظاهر
أل - -فسض- -اد أŸا‹ وأألخÓ- -ق- -ي وأل- -تصض- -رف- -ات
ألبÒوقرأطية وعدم ألتقيد بالتشضريع وألتنظيم
أŸعمول بهما ،وقال «سضأاعمل بحزم للقضضاء
على ألنفصضام ألوأقع ب ÚأŸصضالح أŸركزية
وألهيئات ألتابعة للقطاع ﬁلية».
وطالب أŸسضؤوول ÚأÙلي Úبالنضضباط ‘
خدمة ألوطن وأŸوأطن ،وأللتزأم بالضضوأبط
وأŸع- -اي ÒأŸه -ن -ي -ة وأل -ت -ق -ي -د ب -ت -وج -ي -ه -ات
ألسضلطات ألعمومية ألرأمية إأ ¤تعزيز سضلطة
أل- -ق- -ان- -ون وألشض- -ف- -اف- -ي- -ة وأل- -ت -ك -ف -ل أألم -ث -ل
باŸوأطن Úوأنشضغالتهم.

وت- -أاسض- -ف ل- -ت- -ع- -ط- -ي- -ل م- -ئ- -ات أŸشض- -اري -ع
ألسضتثمارية Áكن أن تسضتحدث آألف مناصضب
ألشض -غ -ل ،بسض-بب بÒوق-رأط-ي-ة ب-ح-ت-ة وه-و أم-ر
أعتÈه «بغ Òألطبيعي وغ Òألوطني ،وتصضرف
م- -ع- -اد Ÿصض- -ال- -ح أل- -وط- -ن» ،خ- -اصض -ة وأن -ه ⁄
يÓحظ ،مثلما قال« ،أي –سضن للوضضع وكأان
قوى خفية تعمل على عرقلة ألنمو ألقتصضادي
وحرمان أآللف من أبناء ألوطن من مناصضب
عمل تضضمن لهم ألعيشس وألرفاه ‘ وطنهم».
ووع -د وزي -ر أل -ع-م-ل ب-ال-ع-م-ل ب-ق-وة م-ع ك-ل
أل-ق-ط-اع-ات وأل-ه-ي-ئ-ات أŸع-نية لتحرير ألفعل
ألسض -ت -ث -م -اري م-ن أل-ع-رأق-ي-ل أل-بÒوق-رأط-ي-ة،
وألعمل على حماية أŸؤوسضسضات من أإلفÓسس
ج -رأء أل -وضض -ع -ي -ة أل -وب-ائ-ي-ة أ◊ال-ي-ة ،وت-خ-ل-ي
ألبنوك عن “ويلها بحجج وأهية ،بعدما كانت
تغدق باÓŸي Òودون ضضمانات على متعاملي
ألعهد ألبائد.
وصض ّ-ع -د ل-ه-ج-ت-ه م-ع أŸسض-ؤوول ÚأÙل-ي،Ú
ح -يث أك -د أن -ه «ل -ن ي-تسض-ام-ح م-ع أŸت-خ-اذلÚ
وأŸتقاعسض Úألذين ل يبادرون Ãسضاهمتهم
ألناجعة ‘ تنفيذ سضياسضة ألقطاع وﬂطط
ع -م -ل -ه» ،وط -ال -ب -ه -م ب -ت -ف-ادي أل-بÒوق-رأط-ي-ة
و–سض Úأÿدمة ألعمومية ،وأن يكونوأ جنودأ
وعناصضر فعالة ‘ أÛالسس ألتنفيذية بقوة
ألقÎأحات وألتنسضيق مع ألقطاعات ألوزأرية
ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أÙل -ي ل -ت -ف -ع -ي-ل أل-ق-وأنÚ
وألقرأرأت أŸتعلقة بعا ⁄ألشضغل.
‘ هذأ أإلطار ،ذكر هؤولء بأان يكونوأ على
قدر أŸسضؤوولية وألسضتقامة وأحÎأم وأجب
أل -ت-ح-ف-ظ ،ون-ظ-اف-ة أل-ي-د وأ◊ضض-ور أŸي-دأÊ
إلمدأد ألوزأرة بكل أŸعلومات وألتقارير ‘
حينها لتخاذ أإلجرأءأت أŸناسضبة ،منبها أن
أŸن -اصضب أل -ن -وع -ي -ة «ك -م -دي -ري -ن ولئ -ي Úأو
مفتشض ،Úليسضت إأرثا ول مكسضبا أجتماعيا ،بل
تكليف وتشضريف من طرف ألدولة وأÙافظة
عليها تسضتدعي أن يكونوأ أصضحاب مبادرة ‘
أŸيدأن».
وهدد ‘ حال تسضجيل تخاذل أو لمبالة
بتصضحيح ألوضضع ‘ ألقريب حتى يكون «ألبقاء
Óصضلح».
ل أ

’مينة العامة ل–Óاد الوطني للنسشاء ا÷زائريات من تيبازة:
ا أ

‘ سسبيل هوية منفتحة على ألعا ⁄يسسودها ألعدل

’م- -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل –Ó-اد
صش- -رحت ا أ
ال -وط -ن -ي ل -ل-نسش-اء ا÷زائ-ري-ات ،ن-وري-ة
حفصشي ،أامسس ،من تيبازة ،أان مششروع
تعديل دسشتور «يؤوسشسس ÷زائر جديدة
تعتز بهويتها ومنفتحة على العا.»⁄
رأفعت حفصضيŒ ‘ ،مع شضعبي نشضطته
ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة أل-ري-اضض-ات وسضط أŸدينة،
ألج- -ل أل- -تصض -ويت بـ»ق -وة» لصض -ال -ح أل -دسض -ت -ور
أ÷دي -د ،ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أن-ه «ي-ؤوسضسس ÷زأئ-ر
ج-دي-دة ت-ع-ت-ز ب-ه-وي-ت-ه-ا وم-ن-فتحة على ألعا⁄
ويسض- -ود ف- -ي- -ه -ا أل -ع -دل وأŸسض -اوأة ب Úأف -رأد
أÛتمع».
وأضض -افت أŸت -ح -دث-ة ،أن «أن-خ-رأط أ–اد
ألنسضاء أ÷زأئريات ‘ هذأ أŸسضعى ليسس وليد
ألصضدفة أو بحثا عن منافع ،بل ناجم عن
ق -ن -اع -ة وإأÁان ب -أان مشض -روع أل -دسض-ت-ور أل-ذي
سض -اه -مت ف -ي -ه ف -ئ-ات ع-ريضض-ة م-ن أÛت-م-ع
سضيشضكل نقطة أنطÓق حقيقية لبناء جزأئر
أŸسض -ت -ق-ب-ل أل-ت-ي ح-ل-م ب-ه-ا ألشض-ه-دأء وشض-ب-اب
أ◊رأك».
وأب -رزت ت -ق -ول« :م -ن -ذ ت -اري-خ  22فÈأير
أŸبارك ،ترسضخت قناعة لدى تنظيم أل–اد
ألوطني ألنسضاء أ÷زأئريات بضضرورة إأحدأث

ألتغي ،Òتغي Òسضلسس وسضلمي يتطلب توف Òله
أألدوأت ألقانونية ،كما يأاتي ألدسضتور أ÷ديد
لرسضم معا ⁄ألتغي ÒأŸنشضود».
وقالت ‘ هذأ ألسضياق ،إأن «أ÷دل ألقائم
ح -ول أل-ه-وي-ة ،ج-دل ع-ق-ي-م ل ي-ج-دي ن-ف-ع-ا»،
مشضددة أن بيان أول نوفم Èفصضل بالقطع
حول قدسضية ثوأبت أألمة ،منها أإلسضÓم دين
ألدولة وحرية أŸعتقد ووحدة أ÷زأئر خط
أحمر.
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كورونا  ⁄تنته و %60من اŸصساب Úدون أاعراضس
لزمة
ليجاد بدائل وحلول ل أ
النزول إا ¤اŸيدان إ

لن «كورونا ⁄
حّذر فريق بحث علمي من اسضتخفاف اŸواطن Úبتداب Òالوقاية من الفÒوسض التاجي ،أ
لعراضض» ،مثلما ذكر الدكتور عبد النور طيباوي ،الذي
تنته و 60باŸائة من اŸصضاب Úل تظهر عليهم ا أ
لن-ف-ل-ون-زا
لصض-اب-ة ب-ا أ
شض -دد ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق الÈوت-وك-ول الصض-ح-ي ‘ فÎة اÿري-ف والشض-ت-اء ،ح-يث «ت-ك Ìا إ
لنها تسضبب نفسض اŸضضاعفات تصضل إا ¤ضضيق ‘ التنفسض واŸوت ،وهو ما
اŸوسضمية وتلتبسض مع كورونا ،أ
يجعلها منافسضة للكوفيد على أاجهزة التنفسض الصضطناعي ويضضع النظام الصضحي –ت الضضغط».
زهراء .ب
ع -م -ل ف -ري -ق م -ك -ون م -ن أاط -ب -اء ون-فسس-ان-يÚ
وباحث Úشسباب ‘ ،الشسارع منذ أاك Ìمن 20
ي-وم-ا ،ع-ل-ى ت-رسس-ي-خ ث-ق-اف-ة ال-ت-طوع اإليجابي
ومنح اÿدمة ‘ اÛتمع ا÷زائري ‘ ،إاطار
مواكبة األزمة الصسحية ا◊الية ،والتحذير من
اسس -ت -خ -ف -اف اŸواط-ن Úب-ت-داب Òال-وق-اي-ة م-ن
الوباء العاŸي ‘ ،فÎة حسساسسة تك Ìفيها
اإلصسابة باألنفلونزا العادية وتتطلب اŸزيد
م-ن ال-ي-ق-ظ-ة ح-ت-ى ل ي-ت-ع-ق-د ال-وضس-ع الصس-حي
أاك.Ì

ل Áكن ا◊ديث عن موجة
ثانية و ⁄نصسل إا 0 ¤حالة

وضسع الدكتور عبد النور طيباوي ،طبيب عام
Ãسستشسفى اŸدية ،حدا للجدل القائم حول
ت- -اري- -خ ان- -ت- -ه- -اء ال- -وب- -اء .وق -ال ‘ ،تصس -ري -ح
لـ»الشسعب»« ،ل أاحد Áلك اإلجابة على هذا
السس -ؤوال ،وإاذا ت -رك ال -فÒوسس ع -ل -ى ط-ب-ي-ع-ت-ه
Áكن أان يصسيب  60باŸائة من السسكان ،و‘
مدة قصسÒة ،وعندها ل Áكن معا÷تهم ‘
وقت واحد وسسنفقد الكثÒين».
وحتى ل نصسل لهذا الوضسع ،أاوصسى الطبيب
الشسباب ،بالعمل بأاقصسى ا÷هود إلنقاصس عدد
اإلصسابات ‘ الوقت الضسيق ،خاصسة وأان علج
كورونا ل يتوفر ◊د اليوم ،ول توجد حلول
م -ؤوك -دة ،ف -األفضس -ل ع -ن -ده «الل-ت-زام ب-ت-دابÒ
الوقاية وإاجراءات ا◊جر الصسحي ،حتى ‰نح
الوقت الكا‘ لسستقبال اŸرضسى ‘ أاحسسن
ال- -ظ- -روف» ،مشس- -ددا ع- -ل- -ى ضس- -رورة ضس- -ب -ط
السسياسسة العامة Ÿكافحة الوباء على أاسساسس
أاع - -داد اŸصس - -اب Úووضس- -ع- -ي- -ة السس- -ت- -ق- -ب- -ال
باŸسستشسفيات».
وح -رصس ال -ط -ب -يب ط -ي -ب -اوي ،ع-ل-ى تصس-ح-ي-ح
اŸع-ل-وم-ات اŸت-داول-ة بشس-أان اŸوج-ة ال-ث-ان-ي-ة
ل -ك -ورون -ا ،وق -ال «األط -ب-اء وم-ن-ظ-م-ة الصس-ح-ة
ال-ع-اŸي-ة ضس-د اسس-ت-ع-م-ال ه-ذه ال-تسس-م-ية» ،ألن
ا◊ديث عن موجة ثانية يكون عندما نسسجل
صسفر حالة ‘ اŸوجة األو ،¤وهذا  ⁄يحدث
‘ ا÷زائ -ر ،م -وضس -ح -ا أان ع -ددت اإلصس-اب-ات
بلغت ذروتها ‘ أاواخر جويلية وانخفضست إا¤

أاقل حد  120حالة ،واآلن ارتفعت من جديد.
وت -ث Òاإلصس -اب -ات ال-ث-ان-ي-ة ‘ ال-طب ال-وق-ائ-ي
ﬂاوف ،ان- -ط- -لق -ا م -ن Œرب -ة األن -ف -ل -ون -زا
اإلسس -ب -ان -ي -ة ال -ق -دÁة ،وك -انت اŸوج-ة األو¤
سسهلة واŸوجة الثانية ضساعفت عدد الوفيات،
ألن الفÒوسس ح Úيعود ثانية يحمل طفرات
ت - -زي- -د م- -ن ح- -دت- -ه ول Áك- -ن ت- -وق- -ع درج- -ة
خطورتها ،هل هي صسعبة أام خفيفة ،لذلك
تكون لدينا ﬂاوف من اŸوجة الثانية.
ولفت النتباه إا ¤أان الظرف يسستدعي اŸزيد
من ا◊رصس وا◊ذر من كل مسسببات اإلصسابة
ونقل العدوى ،ألننا سسندخل ‘ فصسل اÿريف
والشس - -ت - -اء ح - -يث ت- -ك Ìاإلصس- -اب- -ة ب- -أام- -راضس
األنفلونزا العادية وسستلتبسس مع كورونا ،ألن
األن-ف-ل-ون-زا ال-ع-ادي-ة ل-دي-ه-ا نفسس اŸضساعفات
وتتسسبب ‘ حالت ضسيق التنفسس الذي يسستلزم
أاجهزة التنفسس وعليه سستكون منافسسا للكوفيد
‘ أاج -ه -زة ال -ت -ن -فسس وه -ذا سس -يÎك ال -ن -ظ-ام
الصسحي متجاوزا.
‘ ن- -فسس ال- -وقت الشس- -ت- -اء م- -ع- -روف ب -ن -قصس
التهوية ،وتغ Òدرجات حرارة ا÷سسم وهذا
يؤوثر على ا÷هاز اŸناعي ،وترتفع األمراضس
التنفسسية والقلب ،وهؤولء يحتاجون إا ¤أاجهزة
ال -ت -ن -فسس ،وإاذا ارت-ف-عت اإلصس-اب-ات سس-ت-ح-دث
ضسغطا على النظام الصسحي لهذا يجب ا◊ذر
وع -دم ال -ت -ه -اون وال -ق -ول إان ك -ورون -ا ان -ت -هت،
واللتزام باإلجراءات الوقاية –سسبا للمرحلة
القادمة.

تخوف أاصسحاب األمراضس
اŸزمنة غ ÒمÈر

حرصس الفريق الطبي ،وهو يسستقبل الوافدين
ب -ج -ن -اح -ه م -ث -ل -م -ا لح -ظ-ت-ه «الشس-عب» ،ع-ل-ى
–سسيسس وتوعية اŸواطن Úبضسرورة التقيد
باإلجراءات الوقائية من وباء كورونا ،وإابراز
األع -راضس اŸصس -اح -ب -ة ل -ه -ذا ال -وب -اء ل-يسس-ه-ل
ت-ف-ري-ق-ه-ا ع-ن األن-ف-ل-ون-زا اŸوسس-مية ،وتقدË
نصس- -ائ -ح ل -ه -م ل -ت -ف -ادي أاخ -ذ األدوي -ة بشس -ك -ل
عشسوائي و–ديد متى يجب الذهاب للطبيب
العادي ،أاو السستعجالت باŸسستشسفى ومتى
أاخذ العلج ‘ البيت حسسب درجة األعراضس
اŸسسجلة.

الفتح التدريجي للنشضاطات خطوة للتعايشض مع اŸرضض

كوفيد ...19-ب Úصسرامة التطبيق
والÎاخي ‘ اإللتزام بالوقاية!
فتيحة كلواز

أاع -اد الرت -ف -اع ال -نسس -ب -ي ‘ ع-دد اإلصس-اب-ات
ا÷دي-دة ب-كوفيد 19-إا ¤األذه - -انﬂ ،اوف
الغلق التي عانى منها اŸواطنون على مدار
شسهور كاملة ،تغÒت خللها تفاصسيل حياتهم
وان -ق -ل -بت رأاسس-ا ع-ل-ى ع-قب ،م-ا ج-ع-ل ال-ف-ت-ح
التدريجي ıتلف النشساطات خطوة مهمة
للتعايشس مع اŸرضس.
لكن ما معنى العودة إا ¤التشسدد والصسرامة
‘ تطبيق اإلجراءات الوقائية التي –ولت إا¤
›رد سس -ل -وك ي -ت-ف-ادى ب-ه اŸواط-ن ال-غ-رام-ة
اŸالية أاو عقوبة ا◊بسس ‘ بعضس ا◊الت،
م- - -ع وج- - -ود ت - -راخ م - -ن ط - -رف اŸؤوسسسس - -ات
واÙلت وال- - -فضس- - -اءات ال- - -كÈى ‘ إال - -زام
اŸواط -ن أاو ال -ع -ام-ل ب-ارت-داء ال-ق-ن-اع ال-واق-ي
واحÎام الÈوت -وك -ول الصس -ح -ي اÿاصس ب-ه-ذه
ا÷ائحة .فل يكفي تعليق اŸلصسقات ‘ كل
مكان حتى نتحكم ‘ انتشسار العدوى ،ألن
األجدر توف Òالقناع الواقي والسسائل اŸعقم
‘ اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ى األق -ل ،ووسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل
واÙلت واŸراك -ز ال-ت-ج-اري-ة ،ح-يث ت-خ-ل-ى
اŸشس -رف -ون ع -ل -ي -ه -ا ع-ن ت-ط-ب-ي-ق اإلج-راءات
الوقائية ‘ .النقل ل يلتزم السسائق بإاجبار
اŸسس -اف -ري -ن ع -ل -ى ارت -داء ال -ق -ن -اع ال -واق -ي،
واŸؤوسسسس -ات ‘ م -ع -ظ -م -ه -ا ل ت-وف-ر وسس-ائ-ل
الوقاية Ÿسستخدميها ‘ تهاون ملحوظ وغÒ
مÈر Œاه الÎاخي ‘ التداب ÒالحÎازية.

ول -ع -ل أاه -م م -ا يسس -ج -ل ‘ ال -فÎة السس -اب -ق-ة،
الÎاخي والتخلي عن سسياسسة الردع ‘ تطبيق
القانون Ãعاقبة كل من  ⁄يحÎم إاجراءات
الوقاية ،فمن غ ÒاŸعقول أان “ر ا◊افلة
‡تلئة عن آاخرها أامام ا◊اجز األمني دون
أان ي- - -وق - -ف - -ه - -ا الشس - -رط - -ي ،رغ - -م أان أاغ - -لب
اŸسس -اف -ري -ن ل ي -رت -دون ال-ق-ن-اع ال-واق-ي ،ول
يحÎمون التباعد الجتماعي الذي يتناسساه
ا÷ميع.
اŸتجول ‘ اÙطات واŸسساحات الكÈى
واÙلت واŸراك -ز ال-ت-ج-اري-ة ك-ل-ه-ا وضس-عت
ع-ل-ى أارضس-ي-ات-ه-ا أاسس-ه-م-ا –دد اŒاه ال-زب-ائن
للحفاظ على التباعد الجتماعي أاو مسسافة
لسس-ف ب-ق-يت ›رد
األم-ن الصس-ح-ي ،ل-ك-ن-ه-ا ل -أ
إاشسارات مرسسومة على األرضسيات و ⁄ترتق
بعد لتكون منبها شَسرِطيا لكل شسخصس متواجد
‘ ذاك اŸكان ،لتذكر أان الوباء مازال يهدد
ال- -ع- -ا ،⁄وان أاي ب- -ؤورة ان -تشس -ار ال -ع -دوى ك -ان
الÎاخ -ي وال -ت -ه -اون ‘ الل -ت-زام ب-اإلج-راءات
ال -وق -ائ -ي -ة وال -ت -داب ÒالحÎازي -ة أاول خ-ط-وة
لتكون كذلك.
ل -ذلك،ع -ل-ى ا÷م-ي-ع أان ي-ع-وا أان ال-ك-ل م-ع-ن-ي
لج-راءات ال-وق-ائية ،ول
ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق الصس-ارم ل -إ
Áكن أان نعتمد «–ميل» اŸواطن مسسؤوولية
التهاون والÎاخي دائما ،ألن سسياسسة الهرم
اŸقلوب لن تكون األحسسن إلدارة وباء أاثبت
أانه متمرد وفوضسوي ،ذكي لدرجة أانه يتحّور
‘ كل مرة ُيغ Òفيها مكان انتشساره.

وأاب -رز ال -دك-ت-ور ط-ي-ب-اوي ،أان  60ب-اŸائ-ة من
ا◊الت اŸصسابة بكوفيد 19-ل تظهر عليهم
أاع -راضس ،وف -ي -ه -م م-ن ت-ك-ون ل-دي-ه-م أاع-راضس
تتدرج ب Úاÿفيفة والصسعبة كفقدان حاسسة
الشس- -م وال -ت -ذوق ،ب -دون انسس -داد أان -ف ،رشس -ح،
وأاعراضس التهاب ‘ األنف وا◊نجرة ،وهذه
ل تظهر ‘ أاعراضس األنفلونزا العادية ،وهي
علمة ‡يزة لكورونا.
ويوجد من تظهر عليهم هذه األعراضس ،لكن
ت- -ك- -ون مصس- -ح- -وب- -ة ب- -ا◊م- -ى ف -ق -ط ،أاو آالم
العضسلت ،صسداع ‘ الرأاسس ،سسعال وسسعال
حاد وعطاسس ،وهنا نكون أامام إاصسابة متقدمة
من اŸرضس ،و‘ حال اإلصسابة بضسيق التنفسس
دون سسعال ،يسستدعي األمر القيام بسسكانÒ
ل -ل -ت -أاك -د م -ن نسس -ب-ة تضس-رر ال-رئ-ت ،Úوإاذا ك-ان
اŸريضس ل- -دي- -ه م -رضس م -زم -ن نصس -در ق -رارا
بإادخاله اŸسستشسفى ،وإاذا كان ل نحدد إاذا
يسستطيع أاخذ علجه ‘ البيت ولكن باتخاذ
اإلجراءات ا◊جر.
وي - -خضس - -ع اŸصس- -اب ب- -ك- -ورون- -ا إا– ¤ال- -ي- -ل
وفحوصس ،باسستخدام تقنية  PCRقبل وبعد
شسفائه حتى نتأاكد من “اثله للشسفاء وعودته
◊ياته الطبيعية.
وسسجل الدكتور طيباوي وجود تخوف كبÒ
عند أاصسحاب األمراضس اŸزمنة من التوجه
ل -ل -مسس -تشس -ف-ي-ات ألخ-ذ ال-ع-لج وه-ذا ل-يسس ‘
صس -ا◊ه -م ،ألن م -رضس -ه -م يسس -ت -دع -ي ال-ت-وج-ه
للطبيب واتخاذ اإلجراءات الوقاية وهذا يكون
أافضسل للصسحة ،ألن فÒوسس كورونا قد يصسله
ل -ل -ب -يت وخ -ط -ره ي -ك-ون أاك Èع-ن-دم-ا ل ي-ك-ون
متابعا لوضسعه الصسحي أاو تكون لديه معرفة
مسسبقة باŸرضس اŸزمن.
ون- -ح- -اول إاف- -ه- -ام -ه -م أان -ه ‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة
السستثنائية ،أاي أاعراضس ألنفلونزا تتشسابه مع
كورونا ،تعت Èكورونا ليسس كحالت مؤوكدة،
ولكن –سسبا لحتمال إاصسابة بالفÒوسس ،لذلك
نتعامل مع اŸريضس على هذا األسساسس حماية
له وللمحيط Úبه.

اسستحداث مادة الÎبية
الصسحية ‘ اŸدارسس

‘ ج -ن -اح اıتصس Úال -ن -فسس -ان -ي ⁄ ،ÚيÎدد
ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úال -ت -ق -رب م -ن -ه ألخ -ذ
اسس - -تشس- -ارات خ- -اصس- -ة وأان م- -وع- -د ال- -دخ- -ول
اŸدرسسي اقÎب ،وجل األولياء يبحثون عمن
ي -زي-ل ع-ن-ه-م ﬂاوف ع-ودة أاب-ن-ائ-ه-م Ÿق-اع-د
الدراسسة دون أان ينقلوا الفÒوسس ‘ أايديهم أاو
Ãحافظهم ،أاو حتى ل يعودون به ب Úكتبهم،
خاصسة وأان البعضس  ⁄يع بعد حروف الهجاء
ول يحفظ الطريق ب Úبيته ومدرسسته.
واقÎحت ال- -ن- -فسس- -ان -ي -ة ن -زي -ه -ة أاوم -دور‘ ،
تصس -ري -ح لـ»الشس -عب» ،ت -وع -ي -ة ال -ت -لم -ي-ذ عÈ
اسس- -ت- -ح- -داث م- -ادة ج- -دي -دة ب -اسس -م (الÎب -ي -ة
الصسحية) صسباح كل يوم.
وأاضس-افت اŸت-ح-دث-ة :ع-ل-ى أاول-ي-اء ال-ت-لميذ
عدم تضسخيم خطر الدخول اŸدرسسي وكذلك
ل يسستصسغرونه من الناحية الوقائية .ومرافقة
أاب -ن -ائ -ه -م وب -األخصس ‘ األي -ام األو ...¤ك-م-ا
يجب على كل مؤوسسسسة األخذ بع Úالعتبار
لسساتذة.
ا◊الة النفسسية ل أ
وبخصسوصس ا◊الة النفسسية للمواطنŸ ،Úسست
أان -ه-ا ت-ت-ح-ول م-ن م-ت-ده-ورة إا ¤م-ت-وسس-ط-ة...
وأاح- -ي- -ان- -ا ال -ع -كسس .وسس -بب ذلك ه -و ا◊ج -ر
الصسحي ،بحيث خلف نوعا من التوتر الذي
ي -عÈون ع -ن -ه Ãسس -ت -وى م -رت -ف -ع نسس -ب -ي -ا م -ن
ال -ق -ل -ق ...واألم -راضس ال -ن -فسس-ي-ة -ال-عضس-وي-ة.
وي -ج -دون صس-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ ت-ط-ب-ي-ق اŸع-ايÒ
الوقائية.

رفع درجة اليقظة وا◊ذر

وقال الباحث السسÎاتيجي نبيل كحلوشس‘ ،
تصسريح لـ»الشسعب» ،إان مواكبة األزمة الصسحية
ال -ن -اŒة ع -ن ت-فشس-ي وب-اء ك-ورون-ا اŸسس-ت-ج-د،
تفرضس على فواعل اÛتمع ،كل ‘ منصسبه،
اŸشساركة ‘ ا÷هود الوطنية Ÿكافحة الوباء،
خاصسة وأان الظرف ا◊ا‹ يتطلب رفع درجة
اليقظة وا◊ذر ‘ ،ظل بروز مؤوشسرات توسسع

رقعة الوباء بسسبب عوامل اŸناخ واسستخفاف
اŸواطن Úبتداب Òا◊جر الصسحي والتباعد
الجتماعي.
وأاضس- - - - -اف ك - - - -ح - - - -ل - - - -وشس ،أان م - - - -ؤوسسسس - - - -ة
«أاشس.بي.بي.أاسس» ،شسكلت فريق بحث علمي
يتكون من أاطباء ونفسسانيŸ Úواكبة األزمة
ا◊ال -ي -ة ،م -ن خ -لل ت -ق -د Ëخ -دم-ات ط-ب-ي-ة
ون-فسس-ان-ي-ة بسس-اح-ة الÈي-د اŸرك-زي ،وف-تحت
م -ن Èال -ع -ل -م ل -ل-م-ح-اورات ال-ف-ك-ري-ة م-ن أاج-ل
اسس -ت -ق-ب-ال األسس-ات-ذة ،ال-ط-ل-ب-ة وال-ب-اح-ث Úم-ن
ﬂتلف التخصسصسات ليطرحوا أافكارا وبدائل
وحلول لهذه األزمة من ﬂتلف األبعاد ،سسواء
القتصسادية ،النفسسية ،الجتماعية أاو الطبية،
وإانزال التنظ Òنحو اŸيدان والتطبيق.
وتسس -م -ح ه -ذه اŸب -ادرة ،ال -ت -ي شس-اركت ف-ي-ه-ا
شسركات وطنية متخصسصسة ‘ األجهزة الطبية
والصس- -ي- -دلن- -ي -ة ،م -ن -ه -ا «رن -اي -يسس» ،وشس -رك -ة
«أاو.أام.أام» ،ب -ت-ق-د Ëخ-دم-ات لÎسس-ي-خ ث-ق-اف-ة
منح اÿدمة ‘ اÛتمع ا÷زائري وثقافة

التطوع اإليجابي ،وجعل عمل الفرق العلمية
ميدانيا ،ألن هذه التظاهرة ‘ نهاية اŸطاف
سستصسب نتائجها وتقاريرها النهائية ‘ خانة
بحث علمي يقوم به األطباء من أاجل إاحصساء
وجمع معلومات معينة تخصس ا÷انب النفسسي
ل -ل -ج-زائ-ري ،Úا÷انب ال-ط-ب-ي ،م-دى اع-ت-م-اد
اŸرضس -ى ع -ل -ى األعشس -اب ال -ط -ب -ي -ة ،م -ا ه -ي
مصسادر معلوماتهم العلمية.
ودعا كحلوشس الفرق العلمية للمسساهمة ‘
اŸب -ادرة وم -د جسس -ور ال -ت -واصس -ل ل-ل-مسس-اع-دة
وتعميم هذه التظاهرة على مسستوى الÎاب
الوطني ،واسستحداث ‰وذج بديل يقدم بدل
أان ي- -تصس- -ادم .وأاحصس -ى ت -ق -د Ëأاك Ìم -ن 300
فحصس طبي ،وأاك Ìمن  200اسستشسارة نفسسية،
‘ ظرف  10أايام والقيام بدورات ألك Ìمن 70
ﬁل Œاريا Ãحيط قلب العاصسمةÃ ،رافقة
اÛلسس الشسعبي البلدي للجزائر الوسسطى،
ومكتب مصسلحة النظافة والصسحة التابعة له.

عضضو ÷نة متابعة وباء كورونا ،الÈوفيسضور مهياوي:

«بسسيكوز» لدى ا÷زائري Úبسسبب الُعطاسس والسسعال

ي -رى عضض -و ال -ل -ج -ن -ة ال-ع-ل-م-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة
ورصض - -د وب - -اء ك - -ورون - -ا ،الÈوف - -يسض- -ور
لصضابات
رياضض مهياوي ،أان وضضع حد إ
كبÒة ﬁتملة بفÒوسض كورونا Ãجرد
دخ- -ول فصض- -ل اÿري -ف واقÎاب فصض -ل
الشضتاء ،يسضتدعي تضضافر جهود ا÷ميع
ول- -يسض شض- -خصض- -ا م -ع -ي -ن -ا أاو م -ن -ظ -م -ة أاو
ق- - -ط- - -اع- - -ا ،ح- - -ت- - -ى ي - -ك - -ون ال - -دخ - -ول
الجتماعي ‘ أاحسضن ما يرام ،مسضتغربا
ح - -ال - -ة «بسض - -ي - -ك - -وز» اŸن - -تشض- -رة وسض- -ط
لن-ف-ل-ون-زا
ا÷زائ-ري Úبسض-بب أاع-راضض ا أ
اŸوسضمية.
زهراء .ب
ق - -ال الÈوف - -يسس - -ور م- -ه- -ي- -اوي ‘ ،تصس- -ري- -ح
لـ»الشس- -عب» ،إان ا÷زائ- -ري Úي- -ع -يشس -ون ح -ال -ة
«بسسيكوز» بسسبب العطاسس ،ا◊مى ،انسسداد
األنف وفقدان حاسسة الشسم ‘ ،هذا الشسهر،
رفعت درجة ﬂاوفهم من إاصسابة ﬁتملة أاو
مؤوكدة بفÒوسس كورونا ‘ ،وقت هي ل تتعدى
إاصسابة باألنفلونزا العادية ،وهو تخوف «غÒ
مÈر» ،ألن األطباء سسبق وبينوا ‘ أاك Ìمن
مناسسبة ،أان أاعراضس وخطورة فÒوسس كورونا
ت-خ-ت-ل-ف ع-ن األن-ف-ل-ون-زا اŸوسس-م-ي-ة ،وت-ظ-ه-ر
ب -وضس -وح ‘ ال -ت-ح-ال-ي-ل ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ‘ ال-دم،
باسستثناء بعضس ا◊الت التي تخصس كبار السسن
أاو أاصسحاب األمراضس اŸزمنة.
وأاكد أان األطباء ا÷زائريÁ Úلكون خÈة ل
ب -أاسس ب -ه -ا “ك -ن-ه-م ال-ت-ف-ري-ق ب Úاألن-ف-ل-ون-زا
اŸوسس-م-ي-ة وكوفيد ،19-ح -ت -ى ول -و ان -تشس -رت
ال -فÒوسس -ات ال -ت -ن -فسس -ي -ة ال -رئ -وي -ة ،مÈزا أان
الوقاية من فÒوسس كورونا ،باسستخدام القناع
ال -واق -ي ووسس -ائ-ل ال-ت-ط-ه ÒواحÎام ال-ت-ب-اع-د
الجتماعي ،سستكون لها فائدة كبÒة حتى مع

األن -ف -ل -ون-زا ال-ع-ادي-ة ،ورأاي-ن-ا ذلك ‘ ال-ب-ل-دان
األسس-ي-وي-ة ،ح-يث ي-رت-دي سس-ك-ان-ه-ا ط-ول العام
الكمامات ‘ الشسوارع حتى قبل تفشسي وباء
ك- -ورون- -ا ،ل- -ت- -ج- -نب اإلصس- -اب- -ة ب -ال -فÒوسس -ات
اŸنتشسرة.
وشسدد عضسو اللجنة العلمية Ÿتابعة ورصسد
وباء كورونا ،على ضسرورة حماية أانفسسنا من
األن -ف -ل -ون -زا اŸوسس -م -ي -ة ب -اسس-ت-خ-دام وسس-ائ-ل
ال-وق-اي-ة ل-ت-ق-ل-ي-ل ان-تشس-اره-ا ،وع-دم التأاخر ‘
أاخذ اللقاح اÿاصس بها.
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ط-م-أان ا÷زائ-ري Úب-ت-وفÒ
ال-ل-ق-اح اÿاصس ب-األن-ف-ل-ون-زا اŸوسس-م-ية نهاية
الشسهر ا÷اري ،على أان يشسرع بعد ذلك و‘
ظ -رف  3أاسس-اب-ي-ع ك-أاقصس-ى ت-ق-دي-ر ‘ ت-ل-ق-يح
اŸواطن ،Úمتوقعا ارتفاع عدد اŸسستفيدين
من اللقاح وŒاوز بذلك حالة التهاون واÿطر
لم-راضس
م -ن ت -فشس -ي ال-فÒوسس-ات اŸسس-ب-ب-ة ل -أ
الرئوية.
وع- -ن ﬂاوف أاول- -ي- -اء ال -ت -لم -ي -ذ م -ن ع -ودة
أاب -ن-ائ-ه-م Ÿق-اع-د ال-دراسس-ة ‘ ظ-ل اسس-ت-م-رار
الوباء ،دعا الÈوفيسسور مهياوي ،إا ¤التعايشس
م- -ع ال- -وضس- -ع ،ووضس- -ع ال- -ث -ق -ة ‘ اŸن -ظ -وم -ة
الصسحية ،ألن «النقطاع عن الدراسسة Ÿدة
أاك Ìم - - -ن  7أاشس-ه-ر ل-يسست إاي-ج-اب-ي-ة ب-ال-نسسبة
لطفال».
ل أ
ب -اŸق -اب -ل ،أاوصس -ى األول -ي -اء بضس -رورة ت-ع-ل-ي-م
أاب-ن-ائ-ه-م ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق الÈوتوكول الصسحي،
وت- -ن- -ف- -ي- -ذ إاج- -راءات ال- -وق- -اي- -ة وال- -ت- -ب- -اع- -د
الج -ت-م-اع-ي ،وه-ي م-ه-م-ة ج-م-ي-ع اŸواط-نÚ
اŸط -ال -ب Úب -وضس -ع ال-ي-د ‘ ال-ي-د ل-ل-ت-حسس-يسس
ومسس- -اع -دة األسس -ات -ذة ‘ اŸدارسس ،ل -ك -ن ‘
ن- -فسس ال -وقت ي -جب ع -ل -ى اŸسس -ؤوول Úت -وفÒ
اإلمكانات ووسسائل الوقاية بجميع اŸدارسس
وا÷امعات حتى يكون التلميذ والطلبة ‘
أاحسسن ما يرام.

تقارير
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طالبوا بتهيئة ا◊ي واسستكمال مشساريع متأاخرة

سشـ ـكان ح ـي  500مسشكن بع Úالب ـاردة بعنابة يعان ـون
يشس - -ك - -و سس - -ك - -ان ح- -ي  500مسسكن
ببلدية ع Úالباردة بعنابة من نقصس
ال -ت -ه-ي-ئ-ة ،وغ-ي-اب مشس-اري-ع ت-ن-م-وي-ة،
جعلتهم يعيشسون وضسعية صسعبة ،مع
صس - -مت السس - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة ،ال- -ت- -ي
ت - -ت - -ج - -اه - -ل ‘ ك - -ل م - -رة شس - -ك - -واه- -م
ومطالبهم بتوف ÒاŸرافق الضسرورية
ل- -ه- -ذا ا◊ي ،وإاخ -راج -ه -م م -ن ع -زل -ة
ي - - -ع - - -يشس - - -ون - - -ه - - -ا م - - -ن - - -ذ سس - - -ن- - -وات.
عنابة :هدى بوعطيح
يتذمر سضكان حي  500مسضكن من وضضعية
ا◊ي الذي انتقلوا إاليه سضنة  ،2017حيث
ك -ان -وا ي -أام -ل -ون أان ي-ك-ون ›ه-زا Ãخ-ت-ل-ف
اŸرافق الضضرورية ،ومهّيأا للعيشص الكر،Ë
غ Òأان-ه-م ت-ف-اج-أاوا ب-ن-قصص ال-ت-ه-ي-ئة وغياب
مشضاريع تنموية ،على مدار هذه السضنوات،
بالرغم من وعود السضلطات اÙلية ،والتي
بقيت ـ بحسضب السضكان ـ ›رد ح Èعلى
ورق ،حيث يعا Êا◊ي من تأاخر كب‘ Ò
عملية التهيئة وتعبيد الطريق ،إاذ يتسضبب
Óوحال،
’مطار ‘ تراكم كب Òل أ
تهاطل ا أ
‡ا يعيق حركة التنقل سضواء بالنسضبة للمارة
أاو السضيارات التي يصضعب عليها دخول هذا
ا◊ي.
من جهة أاخرى ،يؤوكد قاطنو ا◊ي على
انعدام الرقابة على بعضص اŸشضاريع والتي
تعرف تأاخرا ‘ Œسضيدها ،وعدم احÎام
’رصض----ف---ة
الشض----روط اÿاصض----ة ب----ف----رشص ا أ

’نارة التي
بالبÓط واŸسضاحات وأاعمدة ا إ
” وضضعها ب Úالعمارات من طرف اŸقاول
اŸسضؤوول.
وأاشضار السضكان إا ¤أانهم يعيشضون ظÓما
’نارة العمومية ،كما
دامسضا بسضبب انعدام ا إ
Óنارة فوق قناة اŸياه
نّددوا بوضضع عمود ل إ
الصضا◊ة للشضرب ،ما تسضبّب ‘ إاحداث كسضر
بها ،وتسضرب للمياه ” تغطيته بالÎاب من
’نارة فوقه،
طرف اŸقاول ووضضع عمود ا إ
ح -يث ي -ت -ح -م-ل اŸق-اول مسض-ؤوول-ي-ة ال-ع-طب
الذي  ⁄يقم بإاصضÓحه بطريقة جيدة.
ويشضتكي السضكان أايضضا من نقصص التزود
باŸياه الصضا◊ة للشضرب ،وهو ما جعلهم
’م----ري---ن م---ن ظ---اه---رة شض---ح
ي----ع----ان----ون ا أ
ا◊نفيات ،حيث تتفضضل عليهم مديرية
’حيان ببعضص القطرات،
اŸياه ‘ بعضص ا أ

والتي ’ تكفي لÓسضتهÓك اليومي.
وأاشضار سضكان  500مسضكن بأان خطرا
قد يهدد حياتهم وحياة أابنائهم بسضبب
ع--دم ت--غ--ط--ي--ة ال--ب--ال-وع-ات اıصضصض-ة
لصضرف اŸياه وتخوفهم من سضقوط أاحد
السض-اك-ن-ة ف-ي-ه-ا ،ك-م-ا أاك-دوا ع-ل-ى ت-راك-م
’وح--ال ب--داخ--ل--ه--ا وانسض-داده-ا ،ح-يث
اأ
يتخوفون مع اقÎاب فصضل الشضتاء من
حدوث فيضضانات ﬁدثة كوارث مادية
وبشضرية ،ويطالب ‘ هذا الصضدد من
اŸسض----ؤوول Úوالسض----ل----ط----ات ال----ب----ل----دي---ة
وا÷زائ--ري--ة ل--ل--م--ي-اه ،إا ¤ج-انب دي-وان
الÎقية والتسضي Òالعقاري إاعادة النظر
‘ هذه النقائصص ،واŸراقبة الصضارمة
Ÿشضاريع التهيئة اŸتأاخرة ‘ العديد من
’ماكن بهذا ا◊ي.
اأ

خزانات للمناطق ا÷بلية وشسبكة ربط

عمليات اسشتعجالية Ÿعا÷ة أازمة اŸياه Ãرسشى الكب ‘ Òوهران
أاع---ل---نت ب--ل--دي--ة م--رسس--ى ال--ك--ب،Ò
التابعة لدائرة ع ÚالÎك ،غربي
وه-----ران ،ع-----ن إاطÓ----ق ع----م----ل----ي----ات
اسستعجاليه Ÿعا÷ة أازمة اŸياه التي
تسس--ت--م--ر م--ع ا◊اج--ة اŸت--زاي-دة إا¤
هذه اŸادة ا◊يوية ‘ ،ظل تواصسل
ارتفاع الكثافة السسكانية.
وهران :براهمية مسسعودة
م--ع--ان--اة ب--ل--دي--ة «م-رسض-ى ال-ك-ب »Òذات
الطابع السضياحي ظهرت جليا ‘ السضنوات
’خÒة ،سضيما ما تعلق من نقصص متزايد
اأ
‘ مياه الشضرب’ ،سضيما وأاّن أاك Ìمن 60

ب-اŸائ-ة م-ن سض-ك-ان-ه-ا ي-ق-ط-ن-ون ال-ب-ن-اي-ات
ال--ف--وضض--وي--ة ،م--ق-اب-ل ارت-ف-اع مسض-ت-م-ر ‘
ال--ك--ث-اف-ة السض-ك-ان-ي-ة ،واŸق-در بـ  16أالف
نسضمة ،ناهيك عن الطبيعة ا÷يولوجية
للمنطقة ،والتي هي عبارة عن مرتفعات
’ودية وتربة طينية.
وا أ
’م Úال -ع -ام ل -ل -ب-ل-دي-ة ،ع-ط-ا‹
كشض -ف ا أ
مصضطفي ،عن عملية ’‚از خزانات مياه
ذو سض- -ع -ة  1000م Îم -ك -عب ع-ل-ى مسض-ت-وى
اŸناطق ا÷بلية التي “تد على طول ا÷هة
ال -ع -ل -ي -ا ب -اŸن-ط-ق-ة ،وال-ت-ي رغ-م اŸشض-اري-ع
ال -ه -ام -ة ال -ت -ي اسض -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ال-و’ي-ة ‘
اÛال ’ تزال تعا Êأازمة مياه حادة.
كما أاعلن نفسص اŸسضؤوول عن تخصضيصص

’‚از شض--ب--ك-ات رب-ط
غÓ--ف م--ا‹ آاخ--ر إ
’ح-ي-اء
اŸي--اه الصض--ا◊ة ل-لشض-رب ب-ع-دي-د ا أ
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،وذلك ‘ ان-ت-ظار إا“ام
’جراءات اإ’دارية لتعي ÚاŸؤوسضسضة اŸعنية
اإ
باأ’شضغال اÙددة بشضهر نصضف ،وفقما أاسضÒ
إاليه.
وت -دخ -ل ه -ذه اŸشض -اري-ع ‘ إاط-ار الÈام-ج
ال-ت-ن-م-وي-ة Ÿن-اط-ق ال-ظ-ل ،وال-ت-ي ط-ال-بت ب-ه-ا
السض - -ل - -ط - -ات ال - -ع - -ل - -ي - -ا لضض - -ب- -ط اıط- -ط
اإ’سض -ت -ع -ج -ا‹ ،م -ع إاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
ال -ع-اج-ل ب-اŸت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ن-م-وي-ة وا◊اج-ي-ات
الضض -روري -ة ل -ل -ف-ئ-ات اŸت-واج-دة ‘ اŸن-اط-ق
اŸنسضية التي ’ تزال تعا Êالتخلف Ãختلف
أاشضكاله.

دعوات ا ¤تصسنيف أاقاليم و’ئية باŸنطقة السسهبية

مكاسشـ ـب لسشكان مناطق الظـ ـل بع Úفكان ‘ معسشكر
ع ّ-ب -ر سس -ك -ان دواوي -ر ع Úف -ك -ان ع-ن
اسس - -ت - -حسس - -ان - -ه - -م ل - -لÈام- -ج واŸشس- -اري- -ع
ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي خصست ب -ه -ا اŸن -ط -ق-ة
مؤوخرا ،وشسرع ‘ ا’سستفادة من ثمارها
واي -ج -اب -ي -ات -ه -ا ع -ل -ى –سس Úظ -روف -ه -م
اŸعيشسية باŸنطقة.

’ربعاء ببومرداسس
–ضسÒا للدخول اŸدرسسي هذا ا أ

اسشتعدادات مكثّفة وهاجسس الÈتوكول يخيم على ا÷ميع
Œري ع------ل-----ى مسس-----ت-----وى ك-----اف-----ة
اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وباÿصسوصس
ا’ب---ت--دائ--ي--ة ب--ب--ل--دي--ات ب--وم--رداسس
ع--م-ل-ي-ات ت-ن-ظ-ي-ف وت-ه-ي-ئ-ة واسس-ع-ة
اسس-ت-ع-دادا ’سس-ت-قبال التÓميذ ،غدا
’رب---ع---اء ،ت---اري--خ ان--طÓ--ق اŸوسس--م
ا أ
ال---دراسس---ي ا÷دي--د لسس--ن--ة - 2020
 2021وسس-------ط –دي-------ات ك------بÒة
ل---ك---ي--ف--ي--ات ت--ط--ب--ي--ق الÈوت--وك--ول
الصس--ح--ي وم--دى احÎام--ه م--ن ق--ب--ل
ا÷ميع ،خاصسة ‘ ظل اıاوف من
حدوث موجة ثانية من الوباء الذي
ب--دأات م--ؤوشس--رات-ه ت-رت-ف-ع م-ؤوخ-را م-ع
’صسابات اŸسسجلة.
ارتفاع عدد ا إ
بومرداسس :ز ــ كمال
سضباق ضضد السضاعة وﬁاو’ت للتجاوب
مع حجم اŸعطيات ‘ اŸيدان ومتطلبات
التطبيق الصضارم للتداب Òالوقائية اŸتخذة
–ضضÒا ’سضتقبال تÓميذ الطور ا’بتدائي
ب -و’ي -ة ب -وم-رداسص ،ال-ت-ي ت-ع-رف صض-ع-وب-ات
ك -ثÒة خ -اصض -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -أازم -ة ال -ه -ي -اك-ل
اŸدرسضية القليلة التي قد تصضعب من عملية
احÎام ك- -اف- -ة ب- -ن- -ود الÈوت- -ك -ول ‘ شض -ق -ه
اŸتعلق بنفويج التÓميذ إا› ¤موعات ’
تتجاوز  20تلميذا ‘ القسضم الواحد ،وŒنب
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ج -م -ع ‘ ف -ن -اء اŸدرسض -ة و‘
اŸدخ -ل ال -رئ-يسض-ي وتشض-دي-د ال-رق-اب-ة ع-ل-ى
ا÷انب الصض -ح -ي ون -ظ -اف-ة اÙي-ط داخ-ل
اŸؤوسضسضة.
هذه التحديات اŸتعلقة Ãشضكل الهياكل
كانت من ب Úأاهم النقاط أايضضا التي أاشضار

واأ’ولويات.
و‘ وقت اج -ت -ه -دت ف -ي -ه السض -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة
Ÿعسض -ك -ر ‘ ت -خصض -يصص مشض -اري -ع ل -ل-ت-م-وي-ن Ãي-اه
الشضرب والربط بالكهرباء الريفية لهذه اŸناطق،
ودع -وة سض -ك -ان -ه -ا ا ¤ال -ت -وج -ه لصض -ن-ادي-ق ا’قÎاع
Ãناسضبة اŸوعد ا’سضتفتائي ،دعا أاعيان الدواوير
Ãناطق الظل ذات الطبيعة السضهبية والرعوية بعÚ
فكان ،ا ¤مراعاة ظروف تنقلهم وتوف ÒحافÓت
لنقلهم من اجل اداء واجبهم ا’سضتفتائي ‘ الفا—
ن -وف -م Èال -داخ -ل ‘ ،ظ -ل ت -ع -ذر ب -ر›ة م -ك -اتب
تصضويت متنقلة لفائدة سضكان هذه اŸناطق ،ما
ي- -ط -رح ›ددا مسض -أال -ة تصض -ن -ي -ف ه -ذه اŸن -ط -ق -ة
وم -ن -اط -ق اخ -رى م -ن و’ي -ة م -عسض-ك-ر ‘ ح-دوده-ا
اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة م -ع و’ي -ة سض -ع -ي -دة ،ضض -م -ن اŸن-اط-ق
السضهبية.

الوا‹ ينتقد تسشي› Òلسس بلدية
ع Úأافرصس

ج -ه وا‹ م -عسض -ك -ر ،ع -ب -د اÿال -ق صض -ي-ودة،
وّ
انتقادات ’ذعة ا› ¤لسص بلدية ع Úافرصص

بدائرة ع Úفكان ،على هامشص زيارة تفقدية
للمنطقة عاين خÓلها عدة مشضاريع خصضصضت
Ÿناطق الظل.
خ ّصص صض -ي -ودة ع -ب-د اÿال-ق ›لسص ب-ل-دي-ة
ع Úاف -رصص ب -ان -ت -ق-ادات ’ذع-ة بسض-بب ت-أاخ-ر
تداوله على قائمة ا’عانات الريفية ،بعد الغاء
 5اسضتفادات منها ،تعود Ÿنتخب ÚباÛلسص
وأاقارب لهم من الدرجة اأ’و ،¤حيث امتنع
اعضضاء اÛلسص اŸنتخب عن اŸصضادقة على
ق- - -ائ- - -م - -ة ا’ع - -ان - -ات ا÷دي - -دة وت - -ع - -ويضص
ا’سضتفادات اŸلغاة.
وطالب وا‹ معسضكر ›لسص بلدية عÚ
افرصص ،بعقد دورة اسضتثنائية طارئة للمجلسص
م-ن اج-ل اŸصض-ادق-ة ع-ل-ى ا’ع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة
اŸمنوحة البالغة  45اعانة سضكنية ‘ ،وقت
ارتفعت فيه مطالب سضكان بلدية ع Úافرصص
م -ن اج -ل ت -وف Òحصض -ة إاضض -اف -ي-ة م-ن السض-ك-ن
الريفي ،معÈين عن اسضتيائهم من اسضتعمال
اŸن- -ت- -خ- -ب Úل- -ن- -ف- -وذه- -م داخ -ل اÛلسص ‘
ا◊صضول على ا◊صضصص السضكنية اŸوفرة
للمنطقة.

إال -ي -ه -ا وزي -ر السض -ك -ن وال -ع -م-ران ‘ زي-ارت-ه
ل-ل-و’ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ن-دي-ده «ب-ت-أاخ-ر تسض-ل-ي-م
اŸشضاريع اŸسضجلة وا›ÈŸة للتسضليم مع
بداية اŸوسضم الدراسضي ا÷ديد» ،حيث عÈ
’ه- -داف
ع - -ن ع - -دم رضض- -اه ل- -ع- -دم ب- -ل- -وغ ا أ
اŸسضطرة ‘ مشضاريع القطاع التي  ⁄تتعد
 60باŸائة واŸقدرة بـ  13مؤوسضسضة منتظرة
ل -ل -تسض -ل-ي-م م-ن أاصض-ل  20م -ؤوسضسض-ة م›Èة
حسضب اŸعطيات اŸقدمة ‘ اŸيدان منها
ث-ان-وي-ة و 3م-ت-وسض-ط-ات حسضب تصض-ري-حات
مدير الÎبية بعضضها ’ يزال بحاجة إا¤
إانهاء أاشضغال التهيئة والربط بشضبكة الكهرباء
والروتوشضات الضضرورية.
’داري والÎب-وي ح-ال-ة
ي -ع -يشص ال-ط-اق-م ا إ
اسضتنفار قبل الدخول اŸدرسضي وحديث عن
صضعوبات وتعقيدات الÈوتوكول الصضحي ‘
جانبه التنظيمي والبيداغوجي بسضبب طبيعة
ال -رزن -ام-ة ا÷دي-دة ،وإال-زام أاسض-ات-ذة السض-ن-ة
’و ¤وال -ث -ان -ي -ة اب -ت -دائ -ي ب-ال-ت-دريسص ي-وم
اأ
’ك -م-ال ال-نصض-اب وا◊ج-م السض-اع-ي
السض -بت إ
’سض -ب -وع -ي اÿاصص ب -نصض -ف ي-وم ب-ال-نسض-ب-ة
اأ
ل -ل -م -ؤوسضسض -ات ال -ت -ي ت -ت -ب -ع ن-ظ-ام ال-دوامÚ
و“دي- -د سصاع--ات ال--ت--دريسص ال-ي-وم-ي ا¤
’ولياء
اÿامسضة والربع ‘ ،ح Úيعيشص ا أ
وال--تÓ--م--ي--ذ ه--واجسص ال--ت--وق-يت ال-زم-ن-ي
ا÷ديد ومدى تقبل الدراسضة بالتناوب،
’خ--رى ال--ت--ي
وغÒه--ا م--ن ا’نشض--غ--ا’ت ا أ
تعيشضها ا’سضرة الÎبوية بو’ية بومرداسص
التي تسضتقبل سضنة جديدة  ⁄تكن عادية
ايضضا بالنظر ا ¤اسضتمرار حالة ا’سضتنفار
م---ن ت---فشض--ي فÒوسص ك--ورون--ا ›ددا م--ع
بداية فصضل الشضتاء.

ورڤلة

تزويد  50عائلة بكهرباء الطاقة الششمسشية بالÈمة

اسس--ت-ف-ادت ن-ح-و 50ع--ائ--ل-ة م-ن
سس---ك---ان ال---ب---دو ال---رح---ل ب---ك--ل م--ن
م-ن-اط-ق ال-ق-ل-ة ،غ-رد ال-ع-رشس ،ب-ئ-ر
ال-----ع-----رب-----ي ،ع Úال----ن----اق----ة ،ب----ئ----ر
ال---وسسÎن ،ال---زن---اي---ق--ة ،ال--ت--اب--ع--ة
ل---دائ---رة الÈم---ة ا◊دودي--ة (420
ك-ل-م ع-ن ع-اصس-م-ة ال-و’ية ورقلة)
م-ن ال-ك-ه-رب-اء ع-ن ط-ري-ق ال-ط-اق-ة
الشس-مسس-ي-ة ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ت-ن-مية
مناطق الظل حسسب ما كشسفت عنه
مصسالح و’ية ورقلة.

¿ÉÁGE

كا‘

قّررت السضلطات اÙلية كما أاوضضح
اŸصضدر تخصضيصص  30إاعانة لبناء سضكنات

ري---ف---ي---ة ،وك---ذا اإ‚از قسض---م Úت---رب---ويÚ
Ãن--ط--ق--ة ال--ق--ل--ت-ة ب-الÈم-ة ل-ف-ائ-دة أاب-ن-اء
اŸنطقة ،وذلك ‘ سضبيل مسضاعي ترقية
’ط--ار اŸع--يشض--ي ل-ل-م-واط-ن Úم-ن ال-ب-دو
اإ
الرحل ‘ هذه اŸناطق.
’شض--------ارة إا ¤أان-------ه و‘ إاط-------ار
Œدر ا إ
ا’ح--ت-ف-ا’ت ب-ال-ذك-رى  59ل-ي-وم ال-هجرة
اŸوافق لـ  17أاكتوبر والتي ” إاحياؤوها
ب--دائ--رة الÈم--ة ” ،إاطÓ--ق وت--ف-ق-د ع-دة
مشضاريع ‘ فائدة السضكان بهذه اŸناطق
من بينها ،مشضروع إاعادة تأاهيل الطريق
الوطني اأ  53حاسضي مسضعود  -الÈمة على
مسضافة  135كم ،والذي ” إا‚از  87كم
’ضضافة إا ¤مشضروع إا‚از مركز
منها با إ
بريد ودار للشضباب Ãنطقة الزنايقة.

مشسونشس ببسسكرة

مششاريع تنمـ ـوية Ÿنطقتي تازقاغت والنوادر
ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-وّدع سس-اكنة منطقتي
تازقاغت والنوادر ببلدية مشسونشس
شس--رق و’ي-ة بسس-ك-رة ،م-ع-ان-ات-ه-م م-ع
غياب شسبكتي الصسرف الصسحي ومياه
الشسرب ،بعد أان اسستفادت اŸنطقتÚ
م---ن ع---م---ل--ي--ت Úت--ن--م--وي--ت ‘ Úه--ذا
اÿصس-وصس ت-ت-ع-ل-ق ب-رب-ط السس-ك-ن-ات
ب--ه-ذه الشس-ب-ك-ات ‘ ،إاط-ار ال-ع-م-ل-ي-ات
ا›ÈŸة Ãن---اط---ق ال---ظ--ل حسس--ب--م--ا
أافادت به مصسادر من البلدية.

معسسكر :أام ا Òÿــ سس
” بع Úفكان وضضع حيز اÿدمة لعدة مشضاريع
ّ
ذات أاثر بالغ على ا’طار اŸعيشضي لسضكان مناطق
الظل ،على غرار مشضاريع للكهرباء الريفية اسضتفاد
منها سضكان دوار أاو’د بوعÓم ،ومشضاريع لدعم
ال -ت-م-وي-ن Ãي-اه الشض-رب ل-ف-ائ-دة Œ 9م-ع-ات ريفية
م - -ع - -زول- -ة اÙاذي- -ة ÷ب- -ل ك- -رسض- -وط ‘ ا◊دود
اإ’قليمية لو’ية معسضكر مع و’ية سضعيدة.
ي- -ت- -ط ّ-ل -ع سض -ك -ان ه -ذه اŸن -اط -ق ا ¤تصض -ن -ي -ف
اŸن -ط -ق-ة ضض-م-ن اŸن-اط-ق السض-ه-ب-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
ط -ب -ي -ع-ة تضض-اريسض-ه-ا الصض-ع-ب-ة اŸن-اسض-ب-ة Ÿم-ارسض-ة
النشضاطات الفÓحية الرعوية ،وحاجتها ا ¤دعم
اسضتثنائي فيما تعلق ب›Èة اŸشضاريع التنموية أاو
من حيث ا◊صضول على أانواع الدعم الفÓحي‘ ،
ظ -ل إاصض -رار سض -ك -ان ه -ذه اŸن-اط-ق ع-ل-ى ال-ت-مسضك
بأاراضضيهم و‰ط عيشضهم اÙاط بظروف صضعبة
وقاهرة.
و‘ ظ -ل ت -لك ال -ظ -روف ال -ت -ي ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ع-زل-ة
التامة ،أاعرب سضكان الدواوير الواقعة باÙاذاة
من جبل كرسضوط ،ا ¤جبال سضعيدة بدائرة عوف،
ب-ا◊دود اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ال-ف-اصض-ل-ة ب Úم-عسض-ك-ر وو’ية
سض-ع-ي-دة ،ع-ن م-ع-ان-اة تÓ-زم-ه-م م-ن-ذ سض-ن-وات عدة،
ترتبط بغياب وسضائل النقل وصضعوبة التنقل ،بسضبب
اهÎاء الطرق واŸسضالك ،إا ¤جانب قلة الكثافة
السض -ك -ان -ي -ة ال -ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ي-ج-ده-ا اŸسض-ؤوولÚ
اÙل- - - -ي Úح- - -ج- - -ة ‘ تصض- - -ن - -ي - -ف ا’حتياجات

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
أاشضارت ذات اŸصضادر اإ ¤حرصضها على
’سض----راع ‘ ا‚از اŸشض----روع ،Úورب----ط
اإ
ج--م--ي--ع السض--ك-ن-ات ب-اŸن-ط-ق-ت ‘ Úاط-ار
ال--ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-ا’ت ،ال-ذي-ن اسض-ت-حسض-ن-وا
العملية مطالب Úب›Èة عمليات تنموية
’نارة وتعبيد الطرق
اخرى على غرار ا إ
وفك العزلة وغÒها.
أاشض---ار اŸواط---ن--ون إا ¤اأن--ه--م ن--اشض--دوا
اŸسضؤوول ÚاÙلي ‘ Úعديد اŸناسضبات
للتدخل من أاجل إايصضال شضبكة الصضرف
الصضحي ومياه الشضرب إاليهم والقضضاء على
اŸشضكلة بشضكل نهائي ،خاصضة بعد انتشضار
’وب--ئ--ة ج--راء غ--ي--اب
’م--راضص وا أ
ب--عضص ا أ
شضبكة الصضرف الصضحي وانتشضار الروائح
الكريهة والتلوث ،تزامنا وفÒوسص كورنا
كوفيد.
وأاشضارت مصضالح البلدية إا ¤أان هذه
’حياء
اŸشضاريع تدخل ‘ إاطار التكفل با أ
وال-ت-ج-م-ع-ات السض-ك-ن-ي-ة ا÷دي-دة وم-واكبة

النمو السضكا Êوتزايد الطلب على اŸياه
الصض---ا◊ة ل---لشض---رب ال---ت--ي ت--ع--ت Èأاول--وي--ة
’م--ر ال--ذي اسض--ت--ل--زم مشض--روع
السض--ك--ان ،ا أ
لتحسض Úالتموين والرفع من قدرة التوزيع
للمياه الشضروب.
و‘ إاط---ار ال---ت---ك--ف--ل Ãن--اط--ق ال--ظ--ل،
اأشض----ارت ذات اŸصض----ال---ح إا ¤الشض---روع ‘
تهيئة واإعادة ا’عتبار للطريق البلدي رقم
’نارة
 29على مسضافة  800م Îمع “ديد ا إ
العمومية به لفك العزلة عن مناطق الظل
ب-ال-ب-ل-دي-ة ،وك-ذا تسض-ه-ي-ل ت-نقل اŸواطنÚ
ك--ون اŸن--ط--ق--ة ت-ت-م-ي-ز ب-تضض-اريسص وع-رة
وقاسضية.
واسض--ت--ف--ادت أايضض-ا م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-رب-ط
بالكهرباء  7أاحياء سضكنية Ãركز البلدية
وق--ري--ة ب--ان--ي--ان ،ال--ت--ي ط--ال ان--ت--ظ--اره-ا
ل--تسض--ت--ف--ي--د م--ن ال--ك-ه-رب-اء ب-ع-د ان ك-ان-وا
ي--ل--ج--أاون ل--رب--ط سض--ك--ن-ات-ه-م ب-ت-وصض-يÓ-ت
’ح--ي--اء اÛاورة
عشض--وائ--ي--ة م--ن ب--عضص ا أ
للتزود بالتيار ،وما يشضكله ذلك خطورة
ع--ل--ى ح--ي-ات-ه-م خ-اصض-ة ا’ط-ف-ال الصض-غ-ار
ال--ذي--ن ي--ل--ع--ب--ون Ãح--اذاة ه--ذه اÿي--وط
الفوضضوية ،التي تتسضاقط Ãجرد تقلبات
Óمطار.
جوية اأو نزول ل أ
من جهة اأخرى ،باشضرت البلدية عملية
صض---ي---ان---ة واإصضÓ---ح ıت--ل--ف الشض--ب--ك--ات
اŸهÎئ-ة وال-ت-ال-ف-ة ل-ل-قضض-اء ع-لى ﬂتلف
’نارة العمومية
النقاط السضوداء ،بشضبكة ا إ
’حياء رافقها تنسضيق مع ﬂتلف
ببعضص ا أ
ا÷ه--ات ل--ل--قضض--اء ع--ل-ى ال-كÓ-ب الضض-ال-ة
أايضضا.

OÉ°üàbG

الثلثاء  20أاكتوبر 2020م الموافق لـ  03ربيع أاول  1442هـ

’ول مرة منذ  30عاما
أ

شصركة أآمريكية توّقع عقود طاقة مع آلسصودآن

’نباء السسودانية
نقلت وكالة ا أ
الرسسمية (سسونا) عن رئيسس ›لسس
الوزراء عبد الله حمدوك قوله  -عقب
مراسسم التوقيع التي “ت ‘ العاصسمة
اÿرطوم  -إان السسودان  ⁄يشسهد
تفاع Óمن الشسركات اŸهمة منذ 3
عقود.
أاضساف حمدوك« :نرى اليوم فجرا جديدا
للشسراكات الفعالة التي من شسأانها أان تسساعدنا
‘ دف - -ع ع - -ج - -ل - -ة ‰و ا’ق- -تصس- -اد السس- -وداÊ
وتطوره».
وعزلت عقوبات دولية ُفرضست خلل حكم
عمر البشس Òالطويل ،اقتصساد السسودان عن

اÙي- - -ط ال - -ع - -اŸي‡ ،ا سس - -اه - -م ‘ أازم - -ة
اقتصسادية تواصسلت بعد اإ’طاحة به.
وتعّد أازمة شسح الطاقة الكهربائية واحدة
م-ن الصس-ع-وب-ات ا’ق-تصس-ادي-ة واŸع-يشس-ي-ة التي
واج -هت ال -ب-لد م-ن-ذ ع-ق-ود ،وك-انت سس-ب-ب-ا ‘
خروج سسوداني Úإا ¤الشسوارع ‘ مظاهرات
للمطالبة بتحسس Úأاوضساعهم اŸعيشسية.
وت -ه -دف ا’ت -ف -اق -ي -ة إا ¤ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن
ال-ت-ح-دي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊صس-ول على الطاقة
وال -رع -اي-ة الصس-ح-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ب-لد،
وزي -ادة ت -ول -ي -د ال-ط-اق-ة Ãا يسس-ه-م ‘ ال-ت-أاثÒ
إايجابا على النمو ا’قتصسادي والصسناعي.
وم -ن اŸت -وق -ع إاضس -اف-ة  470م-ي-غ-اواتا من

ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،يسستفيد منها  600أالف
منزل ‘ البلد ،بحسسب ما أاوردته «سسونا».
وق - -الت وزي - -رة اŸال - -ي - -ة وال - -ت- -خ- -ط- -ي- -ط
ا’ق -تصس -ادي اŸك -ل -ف -ة ه -ب-ة ﬁم-د ع-ل-ي ،إان
ب -لده -ا ت -ت -ط-ل-ع «إا ¤ت-وف Òال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة
واŸزيد من فرصس العمل للشسعب السسودا،Ê
والتي من شسأانها اŸسساهمة ‘ رفع مسستويات
اŸعيشسة والتأاث Òعلى ‰ونا ا’قتصسادي».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ال-ق-ائ-م ب-أاع-م-ال السس-فÒ
اأ’مÒكي بالسسودان بريان شسوكان إان ا’تفاقية
“ثّ -ل ع -لم -ة ف -ارق -ة ‘ ال-ع-لق-ة ب ÚجÔال
إالكÎيك وحكومة السسودان.
وم- -ن اŸت- -وق- -ع أان ت -زّود «جÔال إال -كÎيك
للغاز» عدة وحدات من التوربينات الغازية،
لتضسيف ما يصسل إا 350 ¤ميغاواتا ،إا ¤جانب
إاع- -ادة ت- -أاه -ي -ل ﬁ 3ط -ات ط -اق -ة ق -ائ-م-ة،
سستضسيف  120ميغاواتا.
وق - -الت جÔال إال - -كÎيك ‘ ب - -ي - -ان إان - -ه- -ا
تسس- -ت- -كشس- -ف سس- -ب- -ل ال- -ت- -ع -اون ‘ م -زي -د م -ن
مشس- -روع- -ات ال -ك -ه -رب -اء وك -ذلك مشس -روع -ات
الصسحةÃ ،ا ‘ ذلك –ديث البنية التحتية
ل - -ل - -طب اإ’شس- -ع- -اع- -ي وطب ال- -ق- -لب واأ’ورام
والرعاية الصسحية ‘ اŸناطق الريفية.
وعلى الرغم من إاعلن الو’يات اŸتحدة
إاسسقاط عقوباتها ا’قتصسادية على السسودان
‘  2018والتي اسستمرت  20عاما ،فإان البلد
اأ’ف -ري -ق -ي ’ ي -زال ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ة اأ’مÒك-ي-ة
لرهاب.
للبلدان الراعية ل إ
رويÎز

وضسعية خانقة بتونسس

 1.5مليار دولر إلصصÓح آلشصركات آ◊كومية وزيادة باألجور
ق - -ال رئ - -يسس ال - -وزراء ال - -ت - -ونسس - -ي هشس- -ام
اŸشس- -يشس -ي إان ا◊ك -وم -ة سس -تضس -خ  1.5مليار
دو’ر بالشسركات ا◊كومية ‘ إاطار ﬁاولة
إ’صس -لح ال -ق -ط -اع اŸت -ع ،Ìوسس -ت -ق -دم دف -ع-ة
جديدة من زيادات اأ’جور Ÿوظفي الدولة.
تقع اŸالية العامة للدولة ‘ وضسع حرج ،إاذ
يتوقع أان يصسل عجز اŸيزانية إا % 14 ¤من
النا œاÙلي اإ’جما‹ عام  ،2020وهو أاعلى
مسستوى خلل نحو  4عقود.
وت- -ت- -ع- -رضس ال- -ب- -لد أايضس- -ا لضس- -غ- -وط م- -ن
م -ق -رضس Úدول -ي Úإ’صس-لح الشس-رك-ات ال-ع-ام-ة
وŒميد أاجور القطاع العام ،التي زادت إا¤
أاك Ìمن  17مليار دينار عام  2020من 7.6
مليارات عام  ،2010وذلك ‘ إاطار إاجراءات
لتقليل عجز اŸوازنة( .الدو’ر يعادل 2.7560
دينار تونسسي).
وت -واج -ه م -ع -ظ -م شس -رك -ات ال -ق-ط-اع ال-ع-ام
صس-ع-وب-ات م-ال-ي-ة ،وب-عضس-ه-ا م-ه-دد ب-اإ’ف-لسس
نتيجة نقصس اŸوارد اŸالية.
وصس- -رح رئ- -يسس ال- -وزراء ‘ ،م- -ق- -اب -ل -ة م -ع
التلفزيون الرسسمي ،أان ا◊كومة خصسصست 4
مليارات دينار للشسركات العامة ضسمن خطوات

أاو ¤إ’صسلحها ومنحها «جرعة أاكسسج.»Ú
وشسركة اÿطوط التونسسية للطÒان واحدة
من أابرز الشسركات التي تواجه مصساعب مالية.
وق -د تضس -اع -فت ه -ذه اŸصس -اعب بسس-بب وب-اء
ك- -ورون- -ا ،وك- -انت ه- -ذه الشس- -رك- -ة ط -ل -بت م -ن
ا◊كومة هذا العام دعما ماليا Ÿواجهة هذه
اŸصساعب.
وعاد اŸشسيشسي بقوله إانه قرر أايضسا تقدË
الدفعة الثالثة من زيادات اأ’جور Ÿوظفي
القطاع العام احÎاما ’لتزام ا◊كومة أامام
ا’–اد العام للشسغل.
وحّذر رئيسس ا◊كومة من أان الوضسع اŸا‹
ال -ع -ام صس -عب ج -دا ،ح -يث “ر ال -ب-لد ب-أازم-ة
خانقة ‡ا تسسبب ‘ انحدار على مسستوى
اŸوازنة العامة لسسنة .2021
وشسّ- -دد ع -ل -ى أان ال -دول -ة ل -ن ت -ل -ت -زم Ãا ’
تسستطيع اإ’يفاء به مع الشسركاء ا’قتصساديÚ
أاو اأ’ط -راف ا’ج -ت -م -اع-ي-ة .وأاضس-اف أان ه-ذه
الوضسعية ا’قتصسادية اسستثنائية ،لذلك يجب
وضسع حلول اسستثنائية ومقاربات خارجة عن
السسائد ،من أاجل حلحلة اأ’زمة.
وأاك -د اŸشس -يشس -ي أان ح -ك -وم -ت-ه ت-ع-ت-م-د ‘

سسياسستها على بناء الثقة مع جميع شسركائها
ا’ق- -تصس- -ادي ÚواŸان -ح ،Úب -ت -ق -د Ëاأ’رق -ام
ا◊قيقية للقتصساد التونسسي من دون إاخفاء
أاي -ة ح -ق -ائ -ق .وت-اب-ع أان سس-ي-اسس-ة ال-دول-ة ‘ -
صسياغة مشسروع قانون اŸالية لسسنة - 2021
ت -ع -ت -م -د ع-ل-ى اإ’صس-لح ا÷ب-ائ-ي (الضس-رائب)
وب -ن -اء مسس -ار إاصس-لح-ي ،وت-وف Òاإ’م-ك-ان-ي-ات
ال -لزم -ة ل-ل-ج-ه-ات اŸان-ح-ة ،م-ن أاج-ل ت-ع-ب-ئ-ة
موارد الدولة.
وبشسأان جائحة كورونا ،أاقّر رئيسس ا◊كومة
ب- -أان ال -وضس -ع الصس -ح -ي صس -عب ج -دا وم -رج -ح
للتصساعد ،لكن الدولة لن تكون عاجزة عن
ﬁاصسرة الوباء .ورأاى أان فرضس حجر صسحي
شسامل غ‡ Òكن وغ› Òد.
وسسّ- -ج- -لت ت- -ونسس  -وف- -ق أاح- -دث إاحصس -اء
رسس -م -ي  40 -أال-ف-ا و 542إاصس-اب-ة بالفÒوسس،
ب-ي-ن-ه-ا  626وف -اة .وق -ال مسس -ؤوول ح -ك -وم -ي،
لرويÎز ،إان احتياجات البلد من ا’قÎاضس
ال-ع-ام اŸق-ب-ل ُت-ق-در ب-ن-ح-و  19.5م-ل-يار دينار
( 7.08مليارات دو’ر) من بينها  6مليارات
دو’ر قروضس أاجنبية للمرة اأ’و.¤
رويÎز

تدّعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد19-

آآمال آلتحفيز آألمريكي وﬂاوف كورونا تقفز باŸعدن آألصصفر
ارتفعت أاسسعار الذهب ،أامسس
ا’ثن ،Úتدعمها بواعث القلق
م-ن ت-ف-اق-م ج-ائ-ح-ة كوفيد،19-
ب -ي -ن -م -ا ت -ع -ززت أاسس -ع -ار اŸع-دن
’م-ال ح-ي-ال
ال -ن -ف -يسس أايضس -ا ب -ا آ
حزمة –فيز أامÒكية جديدة
ق-ب-ي-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسسية ‘
نوفم Èتشسرين الثا.Ê
ك- -ان السس- -ع- -ر ال- -ف- -وري ل- -ل- -ذهب
مرتفعا  % 0.6إا 1909.90 ¤دو’ر
لونصس- - -ة ‘ ،ح Úزادت ع - -ق - -ود
ل - - -أ
ال- -ذهب اأ’مÒك -ي -ة اآ’ج -ل -ة % 0.3
لتسسجل  1912.40دو’ر.
وق - -ال ه - -ارشس - -ال ب - -اروت ،ك- -بÒ
اسس -تشس -اري -ي أاب -ح -اث ج -ن-وب آاسس-ي-ا ‘ م-ي-ت-ال
فوكاسسŒ« :دد تنامي كوفيد ‘ 19-أاوروبا
ي-زي-د إام-ك-ان-ي-ة Œدد ال-رك-ود وح-دوث ت-ب-اط-ؤو

اقتصسادي طويل اأ’مد ،بحسسب ما ورد ‘
«رويÎز».
ُي- -ع- -ت Èال -ذهب أاداة –وط م -ن ال -تضس -خ -م

وانخفاضس قيمة العملة ،وقد ارتفع
حوا‹  % 25هذا العام مع إاطلق
ا◊ك- -وم- -ات وال -ب -ن -وك اŸرك -زي -ة
موجة من إاجراءات التحفيز للحد
من اأ’ضسرار ا’قتصسادية للجائحة.
و‘ اŸعادن النفيسسة اأ’خرى،
زادت ال -فضس -ة  % 2.4إا24.74 ¤
لونصس -ة ،ب -ع -د أان اقÎبت
دو’ر ل - -أ
من ذروة أاسسبوع.
وقال سسيتي ‘ مذكرة إانه يتوقع
ارتفاع أاسسعار الفضسة إا 40 ¤دو’راً
ع -ل -ى م -دى ا’ث -ن -ي عشس -ر شس -ه -را
اŸق-ب-ل-ة ،ب-فضس-ل ط-لب اسس-ت-ثماري
مسس -ت -دام وت -ع -اف ‘ ا’سس-ت-ه-لك
الصسناعي خلل  ،2021وارتفع البلت% 1.2 Ú
لونصسة وصسعد البلديوم
إا 870.69 ¤دو’ر ل أ
 % 0.9مسسجلً  2351.94دو’ر.

حسسب الكرمل:Ú

روسصيا وآلسصعودية تناقشصان آلتعاون من أآجل آسصتقرآر أآسصوآق آلنفط
أاع- -ل- -ن ال -ك -رم -ل ،Úأامسس ا’ث -ن ،Úأان
روسس -ي -ا واŸم -ل -ك -ة ال -ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة
ت -ن -اقشس -ان ال -ت -ع -اون م -ن أاج-ل اسس-ت-ق-رار
أاسسواق النفط.
أاث -ن-اء م-ؤو“ر صس-ح-ف-ي أاوضس-ح اŸت-ح-دث
باسسم الرئاسسة الروسسية ،دميÎي بيسسكوف،
أان «كثافة» ا’تصسا’ت الهاتفية ب Úالرئيسس
ف- -لد ÒÁب- -وت Úوو‹ ال- -ع -ه -د السس -ع -ودي،
’خÒة ،ليسس
’ونة ا أ
ﬁمد بن سسلمان ‘ ،ا آ

سس- -ب- -ب- -ه- -ا وج- -ود خ- -لف- -ات ب Úم- -وسس- -ك- -و
والرياضس.
وردا على سسؤوال عن سسبب إاجراء الطرفÚ
اتصس- -ال Úه- -ات- -ف- -ي Úاث- -ن Úخ- -لل اأ’سس- -ب- -وع
اŸاضس - -ي وح - -ده ،وع - -م - -ا إاذا ك- -انت ه- -ن- -اك
خلفات ب Úالدولت Úحول صسفقة «أاوبك،»+
قال بيسسكوف« :ا◊ديث ’ يدور عن خلفات،
إا‰ا عن العمل اŸشسÎك ب Úالدولت ،Úوهما
اŸنتجان اأ’كÈان للنفط ،والبلدان اللتان من

شسأان خطواتهما اŸشسÎكة أان تسساهم ‘ إاعادة
أاسسواق موارد الطاقة إا ¤اسستقرارها».
وأاوضسح اŸتحدث باسسم الرئاسسة الروسسية
أان م -رون -ة أاسس -واق ال -ن -ف -ط ،إا ¤ج -انب م-رور
اŸشساورات ب Úروسسيا والسسعودية Ãرحلتها
النشسطة هي التي دفعت بوت Úوبن سسلمان إا¤
إاجراء ﬁادثات هاتفية مرت Úخلل أاسسبوع
واحد.
إانÎفاكسس

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

تشسق طريقها نحو ا’زدهار
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هل سصتكون فيتنام آŸعجزة آآلسصيوية آŸقبلة؟
‘ غضسون أايام من إاعÓن الصس Úعن
أاول حالة إاصسابة بفÒوسس (كوفيد-
 ،)19كانت فيتنام ‘ حالة اسستنفار
لوقف انتشسار الفÒوسس ،وباسستخدام
’عÓنات
الرسسائل ا÷ماعية وا إ
’عÓنية
التلفزيونية واللوحات ا إ
واŸلصسقات ومكÈات الصسوت ،حثّت
ا◊كومة اŸواطن Úالبالغ تعدادهم
 100مليون نسسمة على –ديد حاملي
الفÒوسس وتعقب ﬂالطيهم وكل من
احت ّ
ك بهم.
أادى العزل السسريع لبؤور تفشسي الوباء إا¤
إاب -ق -اء ال -وف -ي -ات ضس-م-ن اأدن-ى اŸع-د’ت ‘
العا ،⁄بنحو حالة وفاة واحدة لكل مليون
شسخصس.
‘ م -ق -ال نشس -رت -ه صس -ح -ي -ف -ة «ن-ي-وي-ورك
تاÁز» اأ’مريكية ،قال الكاتب روشس Òشسارما
إان اح -ت -واء ال -وب -اء سس -م -ح ل -ف -ي-ت-ن-ام ب-إاع-ادة
اسس-ت-ئ-ن-اف ال-نشس-اط ال-ت-ج-اري بسس-رعة ،ومن
اŸتوقع أان يكون اقتصسادها اأ’سسرع ‰وا ‘
العا ⁄العام ا◊ا‹.
و‘ ح Úتعا Êالعديد من الدول انتكاسسة
اقتصسادية هائلة دفعتها اإ ¤ا’قÎاضس من
صس- -ن- -دوق ال- -ن- -ق -د ال -دو‹ ،ف -إان ا’ق -تصس -اد
ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي ينمو Ãعدل  % 3سس-ن-وي-ا ،ول-عل
اأ’م- -ر اأ’ك Ìإاث- -ارة ل- -ل- -دهشس- -ة م -ن ذلك أان
‰وها مدفوع بفائضس Œاري قياسسي على
الرغم من انهيار التجارة العاŸية.
و‘ الواقع ،إان فيتنام تعمل على –قيق
هذا التطور منذ وقت طويل ،فبعد ا◊رب
العاŸية الثانية شسّقت «اŸعجزات اآ’سسيوية»
(ال-ي-اب-ان أاو’ ،ث-م ت-اي-وان وك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة،
ومؤوخرا الصس )Úطريقها للخروج من الفقر
من خلل ا’نفتاح على التجارة وا’سستثمار،
و–ولت إا ¤مركز قوة تصسديري صسناعي.
و‘ الوقت الراهن ،تسسلك فيتنام اŸسسار
نفسسه ،ولكن ‘ عصسر جديد “اما ،فقد
وّل- -ت ال- -ظ- -روف ال -ت -ي ج -ع -لت اŸع -ج -زات
اآ’سس- -ي- -وي- -ة ‡ك -ن -ة ،ووّل -ى عصس -ر ال -ع -وŸة
السس-ري-ع-ة ‘ ظ-ل ت-ن-ام-ي ت-دف-ق-ات ال-ت-ج-ارة
وا’سس -ت -ث -م -ار ،وأاضس-ح-ى ال-ن-م-و ا’ق-تصس-ادي
يتباطأا ‘ جميع أانحاء العا.⁄
مع هذه الظروف ⁄ ،تعد القوى العظمى
ت-ت-ج-اه-ل اإ’سسÎات-ي-ج-يات التي اسستخدمتها
اŸعجزات ا’قتصسادية السسابقة للتقدم .و‘
اأ’سسبوع اŸاضسي ،اتهمت الو’يات اŸتحدة
ف-ي-ت-ن-ام رسس-م-ي-ا ب-ال-ت-لعب ب-ال-ع-م-ل-ة وبدأات
ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق ع-ي-ن-ه ال-ذي اأشس-ع-ل ف-ت-ي-ل ح-رب
الرسسوم ا÷مركية مع الصس.Ú

–ديات
ي -رى ال -ك -اتب أان ال-ت-ه-دي-د اأ’ك Èال-ذي
يÎبصس ب -ال -ن -م -و اŸسس -ت -م -ر ‘ ف -ي-ت-ن-ام ه-و
ا◊زب ا’سستبدادي ،الذي يحكم البلد منذ
م- -ا ي- -ق- -ارب م- -ن نصس- -ف ق -رن .و‘ غ -ي -اب
اŸع -ارضس -ةÁ ،ك-ن ل-ل-ح-ك-ام اŸسس-ت-ب-دي-ن أان
يفرضسوا ‰وا سسريعا للغاية ،ولكن غالبا ما
ت- -وّل -د ن -زوات -ه -م وه -واجسس -ه -م السس -ي -اسس -ي -ة
ا÷اﬁة دورات ازدهار وكسساد فوضسوية،
‡ا يعيق التنمية.
كل هذه العقبات Œعل ما حققه النظام
ا’سستبدادي الذي يتمتع بالكفاءة على نحو
غ Òعادي ‘ فيتنام حتى اآ’ن أاك Ìإاثارة
لعجاب ،ولكن أايضسا أاك Ìصسعوبة ‘ جعله
ل إ
مسستداما.
وخ- - -لل أاع- - -وام ازده- - -اره - -ا ،ح - -ق - -قت
اŸع -ج -زات اآ’سس -ي -وي -ة اأ’و‰ ¤وا سس -ن -وي -ا
للصسادرات بنسسبة  % 20تقريبا ،أاي ما يعادل
ضس- -ع- -ف اŸت -وسس -ط ‘ ال -دول ذات ال -دخ -ل
اŸنخفضس أاو اŸتوسسط ‘ ذلك الوقت ،وقد
حافظت فيتنام على وتÒة النمو نفسسها مدة
 3عقود.
وحتى مع تراجع التجارة العاŸية عام
‰ ،2010ت صسادرات فيتنام بنسسبة % 16
سسنويا ،وهو أاسسرع معدل على مسستوى العا⁄
إا ¤حد كب ،Òويعادل  3اأضسعاف اŸتوسسط
‘ البلدان النامية.
و‘ ح Úتنفق البلدان الناشسئة اأ’خرى
ب -إاسس -راف ع -ل-ى ال-رف-اه-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘
ﬁاولة اسسÎضساء الناخب ،Úتخصسصس فيتنام
م-وارده-ا ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ب-ن-ي-ة ال-تحتية للتصسدير،
وذلك من خلل بناء الطرق واŸوانئ لنقل
البضسائع إا ¤اÿارج وبناء اŸدارسس لتثقيف
العمال ،كما تسستثمر ا◊كومة حوا‹  % 8من
إاج -م-ا‹ ال-ن-ا œاÙل-ي سس-ن-وي-ا ‘ مشس-اري-ع
البناء ا÷ديدة ،وتسسجل فيتنام حاليا أاعلى

درجات على مسستوى جودة بنيتها التحتية
م -ق -ارن -ة ب -أاي دول -ة ‘ م-رح-ل-ة ‡اث-ل-ة م-ن
التنمية.
’جنبية نحو
وتوجه فيتنام ا’سستثمارات ا أ
’ع- -وام
ا’Œاه ن - -فسس- -ه ،ف- -ع- -ل- -ى ام- -ت- -داد ا أ
اÿمسسة اŸاضسية ،بلغ متوسسط ا’سستثمار
اأ’جنبي اŸباشسر أاك Ìمن  % 6من الناœ
اÙل -ي اإ’ج -م -ا‹ ‘ ف -ي-ت-ن-ام ،وه-و أاع-ل-ى
معدل ‘ أاي دولة ناشسئة.
ويوجه معظم هذه ا’سستثمارات إا ¤بناء
منشسآات التصسنيع والبنية التحتية اŸرتبطة
ب -ه -ا ،وي -ت-دف-ق م-ع-ظ-م-ه-ا ح-ال-ي-ا م-ن ال-دول
اآ’سس- -ي- -وي- -ة الشس -ق -ي -ق -ةÃ ،ا ‘ ذلك ك -وري -ا
ا÷نوبية واليابان والصس .Úوبعبارة أاخرى،
تسس - -اع - -د اŸع - -ج- -زات ال- -ق- -دÁة ‘ ب- -ن- -اء
اŸعجزات ا÷ديدة.

فيتنام ‘ عصسر ازدهارها
أاصس- -ب- -حت ف- -ي -ت -ن -ام ال -وج -ه -ة اŸفضس -ل -ة
لشسركات التصسنيع التصسديرية تاركة الصسÚ
ت -ب -حث ع -ن أاسس-ع-ار أارخصس ،ف-ق-د تضس-اع-ف
متوسسط دخل الفرد السسنوي ‘ فيتنام 5
مرات منذ أاواخر الثمانينيات ،حيث بلغ ما
يقرب من  3آا’ف دو’ر للفرد ‘ ،ح Úأان
تكلفة العمالة ’ تزال “ثل نصسف تكلفة
ال -ع -م -ال -ة ‘ الصس ،Úفضس -ل ع -ن أان ال -ق -وى
العاملة متعلمة جيدا بشسكل ’فت بالنظر
إا ¤فئة الدخل.
تسس -اع -د ه -ذه ال -ق -وى ال -ع -ام-ل-ة اŸؤوه-ل-ة
فيتنام على الصسعود إا« ¤أاعلى الهرم» ،ورÃا
بنسسق أاسسرع من أاي منافسس لتصسنيع سسلع
م -ت -ط-ورة ع-ل-ى ن-ح-و م-ت-زاي-د ،وق-د ت-ف-وقت
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ع-ل-ى اŸلبسس واŸنسس-وجات
باعتبارها الصسادرات الرائدة لفيتنام ‘ عام
 ،2015وهي “ثل أاغلب الفائضس التجاري
القياسسي للعام ا◊ا‹.
و‘ عصس-ر ا◊م-ائ-ي-ة ،ت-ع-د ف-ي-ت-ن-ام أايضس-ا
نصسÒا شس -ي-وع-ي-ا ’Œاه ا◊دود اŸف-ت-وح-ة،
بتوقيع أاك Ìمن  12اتفاقية للتجارة ا◊رة،
Ãا ‘ ذلك ا’تفاقية التاريخية التي أابرمت
مؤوخرا مع ا’–اد ا’أوروبي.
لكن هل Áكن لفيتنام أان تواصسل ‚احها،
رغ-م ال-ع-ق-ب-ات اÙت-م-ل-ة م-ث-ل ت-قلصس عدد
السسكان ،وتراجع التجارة ،وإاحكام ا◊كومة
ا’سس-ت-ب-دادي-ة ق-بضس-ت-ه-ا ع-ل-ى السس-لطة؟ على
اأ’رجح Áكن أان يحدث ذلك ،فعلى الرغم
من تباطؤو النمو الدÁغرا‘ للسسكان ‘ سسن
العمل ،إا’ أان معظم الفيتنامي Úما زالوا
يعيشسون ‘ الريف ،وهذا يعني أان ا’قتصساد
Áكن أان يسستمر ‘ النمو عن طريق ترحيل
ال -ع -م -ال م -ن اŸن -اط -ق ال-ري-ف-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ‘
’عوام
اŸناطق ا◊ضسرية .وعلى امتداد ا أ
اÿمسسة اŸاضسية ⁄ ،تعمل أاي دولة كبÒة
ع -ل -ى مضس -اع -ف -ة حصس -ت -ه -ا م -ن الصس -ادرات
العاŸية أاك Ìمن فيتنام.
’ن ⁄ ،ترتكب حكومة فيتنام
وحتى ا آ
’خ-ط-اء السس-ي-اسس-ي-ة ال-ف-ادح-ة ال-ت-ي تعيق
اأ
ع- -ادة ال- -ت -ن -م -ي -ة ا’ق -تصس -ادي -ة ‘ ال -دول
’وت -وق-راط-ي-ة ،وه-ي Œع-ل ال-رأاسس-م-ال-ي-ة
اأ
’وت -وق -راط -ي -ة ت -ع-م-ل ج-ي-دا ،م-ن خ-لل
اأ
’دارة
السسياسسات ا’قتصسادية اŸفتوحة وا إ
اŸالية السسليمة.
والغالبية العظمى من اقتصسادات ما بعد
ا◊رب التي ‰ت بسسرعة فائقة ،أاو انهارت
ك-انت ت-دي-ره-ا ا◊ك-وم-ات السس-ل-ط-وي-ة ،وقد
’ن
حافظت فيتنام على ‰وها القوي حتى ا آ
بعيدا عن التجاوزات الكلسسيكية على غرار
العجز ا◊كومي الضسخم أاو الديون العامة.
وتتمثل إاحدى اŸشسكلت اÙتملة ‘
أان -ه ب -ع -د ج -و’ت م -ن اÿصس -خصس-ة  ⁄ت-ع-د
ا◊ك- -وم- -ة “ت- -لك سس- -وى ع- -دد ق- -ل -ي -ل م -ن
الشسركات ،لكنها ضسخمة وتشسكل ما يقارب
ثلث النا œا’قتصسادي ،كما هو ا◊ال قبل
ع- -ق- -د م- -ن ال- -زم- -ان .و‘ ح- -ال ط- -رأات أاي
مشس -ك -ل -ة ،ف -إان ه -ذه الشس -رك -ات ا◊ك -وم -ي-ة
اŸتضس- -خ- -م -ة اŸسس -ؤوول -ة ع -ن ال -ع -دي -د م -ن
ال -ق -روضس اŸع-دوم-ة ‘ ال-ن-ظ-ام اŸصس-ر‘،
سستكون مصسدرها.
ُيذكر أان الديون اŸتنامية أادت أايضسا إا¤
ان -د’ع أازم -ات م -ال -ي -ة وضس -عت ح-دا ل-ل-ن-م-و
اŸسس- -ت- -دام ‘ ال -ي -اب -ان وك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة
وتايوان ،وهي اآ’ن تتغلب على الصس Úأايضسا.
و‘ الواقع ،إان أاي مسسار تنموي ينطوي على
ﬂاطر ،لكن فيتنام تبدو ‘ الوقت ا◊ا‹
معجزة من حقبة ماضسية ،تشسق طريقها نحو
ا’زدهار.
نيويورك تاÁز
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وداد تلمسسان

تعي Úرضسا عبيد رئيسسا جديدا Ûلسس اإلدارة
عيّـن رضسا عبيد رئيسسا جديدا Ûلسس إادارة الشسركة الرياضسية لوداد تلمسسان خلفا لنصسر الدين سسليمان ،حسسب ما
’و ¤لكرة القدم.
علم أامسس من هذا النادي الصساعد ا÷ديد إا ¤الرابطة ا أ
أآّك- -د آŸن- -اج Òآل- -ع -ام ل -ل -ودآد،
ي - -وسس- -ف رح- -ال ،ب- -أان آنسس- -ح- -اب
آلرئيسس آلسسابق «يعود إآ ¤رغبته
‘ آلÎشس -ح ل -ع -ه -دة ج-دي-دة ع-ل-ى
رأآسس آلنادي آلهاوي ،آلذي سسيعقد
جمعيته آلنتخابية آألحد آŸقبل،
ع -ل -م -ا وأآن آل -ق -ان-ون ل يسس-م-ح ل-ه
آ÷مع ب Úمنصسب.»Ú
م- -ن ج -ه -ة أآخ -رى ،أآن -هت إآدآرة
‘‘آل -زي -ان -ي ،‘‘Úآل -ذي -ن ي-ع-ودون إآ¤
آلدرجة آألو ¤بعد سسبع سسنوآت
قضس- -وه- -ا ‘ آألقسس- -ام آلسس- -ف -ل -ى،
ع -م -ل -ي -ة آلسس -ت -ق -دآم -ات –سس-ب-ا
ل-ل-م-وسس-م آ÷دي-د آل-ذي سس-ت-ن-طلق
ب-ط-ول-ت-ه يوم  28ن-وف-م ÈآŸقبل،
وفق آŸسسؤوول.
وتدّعمت تشسكيلة فريق آلغرب
آ÷زآئري بÓعب Úآثن Úجديدين
ه- -م -ا آŸه -اج -م زرم -ان م -ن أآم -ل
آألرب- -ع- -اء (آل- -رآب- -ط- -ة آل- -ث- -ان- -ي -ة)
وآŸدآف- -ع آألوسس- -ط خ- -ي- -اط م- -ن
أآه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري-ري (آل-رآب-ط-ة
آألو.)¤

ورف- -ع ه- -ذآن آلÓ- -ع -ب -ان ع -دد
آŸسستقدم Úآ÷دد ‘ آلنادي إآ¤
عشسرة ‘ ،وقت  ⁄يحتفظ فيه
آل- -ط- -اق- -م آل- -ف -ن -ي ،آل -ذي ي -ق -وده
آŸدرب عزيز عباسس ،إآل بـ 13
ع- -نصس- -رآ م- -ن تشس -ك -ي -ل -ة آŸوسس -م
آل -ف -ارط ،وه -وم -ا فسس -ره ي -وسس -ف
رحال «برغبة آŸدرب وآŸسسÒين
‘ Œديد دماء آلفريق Ÿوآجهة
آل-ت-ح-دي-ات آل-ت-ي ت-ن-تظره آŸوسسم
آلقادم آلذي سسيكون صسعبا بالنظر
إآ ¤إآجرآء آلبطولة بـ  20ناديا».
وكانت تشسكيلة ‘‘آلزياني ،‘‘Úآلتي
آنهزمت ‘ أآول مبارآة ودية لها
آ÷م -ع -ة آل -ف -ارط -ة أآم-ام آلضس-ي-ف
شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن-ة ( ،)1-2ق - - -د
آنتدبت ‘ وقت سسابق آلÓعبÚ
ب - -ل- -ع- -ا( ⁄أآ .آŸدي- -ة) وأآمÒي (أآ.
آألرب- -ع- -اء) وإآي- -ب- -وزي -دآن (ج .عÚ
م-ل-ي-ل-ة) وب-ن شس-ي-خ وب-ل-ع-ري-ب-ي (ج.
وه -رآن) وزن -اسس -ن-ي (شس .ب-ج-اي-ة)
وعايشس (إآ .بلعباسس) وبن عمرآن
(ج .آلشسلف).

ريفالدو:

يعتقد آلÈآزيلي ريفالدو‚ ،م برشسلونة آلسسابق ،أآن إآيسسكولعب ريال مدريد Áكن أآن يسس Òعلى
خطى زميله آلسسابق خاميسس رودريغيز ،آلذي آنتقل من آÒŸينغي إآ ¤إآيفرتون ‘ ،آلصسيف آŸاضسي.
أآّكد ريفالدو أآن إآيسسكو Áكن أآن يسستلهم من خاميسس ،آلذي –ول من لعب مهمشس ‘ ريال مدريد
إآ‚ ¤م إآيفرتون ،بتسسجيله لـ  3أآهدآف و“ 4ريرآت حاسسمة ‘ مبارياته آلسستة آألو .¤وقال ريفالدو‘
تصسريحات نقلتها صسحيفة «ماركا»« :لقد أآمضسى إآيسسكو أآيامًا رآئعة ‘ آلنادي وكان عضسًوآ مهًما بالفريق
لفÎة طويلة ،لكن  ⁄تسسر آألمور بشسكل جيد بعد آآلن ،لذلك قد ينظر لوضسع خاميسس كمثال جيد لكيفية آŸضسي
قدمًا بنجاح».وأآضساف« :آŸهاجم آلكولومبي خطف آألضسوآء ‘ إآ‚لÎآ مع إآيفرتون ،ولن أآتفاجأا إآذآ قرر إآيسسكو آتخاذ خطوة ‡اثلة ‘
آŸسستقبل آلقريب».وتابع ريفالدو« :إآيسسكو يرآقب خاميسس ويعرف أآنه سسعيد للغاية بقرآر آلرحيل عن مدريد وآلنتقال لنادي منحه آلفرصسة
ليكون لعبًا أآسساسسيًا ويعود أآخًÒآ ألفضسل مسستوياته ،وقد يفكر إآيسسكو‘ شسيء مشسابه إآذآ آسستمر ‘ آلتغاضسي عنه من قبل زيدآن».
وأآ”« :مع آقÎآب بطولة آليورو‘ آلصسيف آŸقبل ،سسÒغب إآيسسكو ‘ إآيجاد طريقة للعودة لتشسكيل آŸنتخب آإلسسبا.»Ê
يذكر أآن إآيسسكو آنضسم لريال مدريد ‘ عام  2013قادمًا من مالغا ،وشسارك ‘  311مبارآة سسجل خÓلها  51هدًفا وقّدم “ 54ريرة حاسسمة.

أان ÎميÓنو

كاراغر« :ليفربول
بحاجة إا ¤تدعيم
نوعي ‘ الدفاع»

بعد عودة غالبية اÎÙف Úإا ¤اŸنافسسة

فوفينام فيات فوداو

اجتماع  23ا–ادية وطنية “هيدا لتأاسسيسس ا–اد التضسامن اإلسسÓمي
ي-ع-ق-د رؤوسس-اء  23ا–ادي-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-فوفينام فيات
فوداومن إافريقيا وآاسسيا ،يوم اÿميسس ،اجتماعا عÈ
تقنية التواصسل اŸرئي عن بعد ،من اجل وضسع أارضسية
ت -ف-اه-م وا’ت-ف-اق ع-ل-ى ت-ع-ي Úرئ-يسس ا–اد ال-تضس-ام-ن
’سسÓمي لÓختصساصس الذي يعتزم هؤو’ء تأاسسيسسه ‘
ا إ
شسهر فÈاير اŸقبل للمشساركة بعدها ‘ أالعاب التضسامن
’سسÓمي  ،2022حسسب رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
ا إ
لهذه الرياضسةﬁ ،مد جواج.
أآوضسح رئيسس آلهيئة آلفدرآلية قائ« :Óمؤوخرآ ،جرى آلتفاق
مع مسسؤوو‹  23آ–ادية وطنية Áارسس فيها آلفوفينام فيات
فودآو ،من آجل تنظيم لقاء ع Èتقنية آلتوآصسل آŸرئي عن بعد
وت -ع -ي Úرئ -يسس آ–اد آل -تضس -ام -ن آإلسس Ó-م -ي ل -ه -ذه آل-ري-اضس-ة
آلقتالية ،على آن نعقد شسهر فÈآير آŸقبل جمعية تأاسسيسسية
لهذه آلهيئة».
وأآضساف« :ربحا للوقت ،سسننصسب أآيضسا خÓل هذآ آلجتماع
 بعد تعي Úآلرئيسس ÷ -نة مؤوقتة تشسرف على تسسي Òشسؤوونآل–اد آإلسسÓمي للفوفينام فيات فودآو .كل هذآ حتى يحظى
هذآ آلأخ ÒباعÎآف آل–اد آلرياضسي للتضسامن آإلسسÓمي
ويدرج بالتا‹ ‘ منافسساته آŸقبلة».
وقال جوآج« :آقÎحت على مسسؤوو‹ آل–ادآت آلوطنية
للفوفينام فيات فودآو بإافريقيا وآسسيا ،آسسما لÎأآسس آل–اد
وهو آلليبي بشس Òآلعرضساوي .هناك من آسستحسسن آلفكرة ،لكن
م-ع-ظ-م-ه-م أآصس-روآ ع-ل-ى ت-رشس-ي-ح-ي ألك-ون أآن-ا آل-رئ-يسس ،آŸه-م
سستتضسح آألمور يوم آÿميسس».
وآسس -ت -ط -رد« :إآذآ ك -تب آل -ن -ج -اح ل-ه-ذآ آŸشس-روع آل-ري-اضس-ي،

سس-ن-ن-ت-ق-ل ب-ع-ده-ا إآ ¤وضس-ع إآسسÎآت-ي-ج-ي-ة وآل-ت-خ-ط-ي-ط إلق-امة
دورآت تكوينية ‘ هذه آلرياضسة ومنافسسات لرياضسيي آلبلدآن
آإلسسÓمية».
على صسعيد آخر ،وبخصسوصس –ضسÒآت آŸنتخب آلوطني
للفوفينام –سسبا لسستحقاقات رياضسية ‘ آألفق ،قال جوآج:
«آŸصسارعون يتدربون Ãفردهم ،عند سسماع أآخبار إآلغاء بعضس
آŸعسسكرآت آلتحضسÒية للعديد من آلختصساصسات ‘ آŸدة
آألخÒة بسس- -بب فÒوسس ك- -ورون- -ا ،ق- -ل- -ن -ا أآن -ه ي -جب آن ت -ك -ون
آلتدريبات فرآدى وŒنب آلتجمعات إآ ¤غاية عودة آألوضساع
آ ¤طبيعتها نسسبيا».
من جهة أآخرى ،كشسف نفسس آŸسسؤوول عن برنامج للتنقيب
عن آŸوآهب آلشسابة وإآمضساء «وشسيك» على آتفاقية ب Úهيئته
وآل–ادية آ÷زآئرية للرياضسة آŸدرسسية ،إلدرآج آلفوفينام
فيات فودآو ‘ آŸدآرسس.

كونتي يريد الفوز بخدمات فاران
أآّكد تقرير صسحفي إآيطا‹ ،أآن إآن ÎميÓنو يسسعى لتدعيم خط دفاعه،
عقب خسسارة ديربي آلغضسب أآمام ميÓنو ،بهدف Úمقابل هدف .يحاول
أآنطونيو كونتي آŸدير آلفني إلن ،Îتقد Ëآلدعم لدفاع فريقه من آلدوري
آإلسس -ب -ا Êم -رة أآخ -رى ،ب -ع -دم -ا آسس -ت -ق -دم آألوروغ-وي-ا Êدي-ي-غ-و غ-ودي-ن م-ن
أآتلتيكومدريد آلصسيف آŸاضسي ،لكنه  ⁄يوفق لÒحل ‘ آÒŸكاتو آلصسيفي
آلتا‹ إآ ¤كالياري.
وبحسسب موقع «كالتشسيو مÒكاتو» آإليطا‹ ،فإان مسسؤوو‹ إآن ÎميÓنو
صسوبوآ أآنظارهم Œاه آلعاصسمة آإلسسبانية مرة أآخرى ،ولكن هذه آŸرة إآ¤
ريال مدريد ،لضسم آŸدآفع آلفرنسسي رآفائيل فارآن..
وأآوضسح آلتقرير ،أآن هناك تخطيط دآخل إآن ÎميÓنو للتقدم بعرضس
خيا‹ إلقناع فلورينتيو بÒيز ،رئيسس آلنادي بالتخلي عن صسخرة آلدفاع
آلفرنسسية..
وأآشسار إآ ¤أآن آلŒاه دآخل إآن Îهو عرضس آŸدآفع آلهولندي سستيفان دي
فري ،باإلضسافة لوآحد من آلثنائي كريسستيان إآيركسسن أآوسستيفانو سسينسسي
على ريال مدريد ،مقابل ضسم فارآن..
وأآّكد آلتقرير ،أآن مهمة إآن ÎميÓنولن تكون سسهلة ،خاصًسة وأآن ريال مدريد
ل يفكر ‘ بيع آŸدآفع آلفرنسسي صساحب  27عاما بأاي ثمن.

أآّكد جيمي كارآغر ‚م ليفربول آلسسابق ،إآن غياب
آŸدآفع فÒجيل فان دآيك عن صسفوف بطل إآ‚لÎآ بعد
تعرضسه إلصسابة ‘ أآربطة آلركبة ،فتح باب آلصسرآع على لقب
آلدوري آإل‚ليزي آŸمتاز ،على مصسرآعيه .سسيخضسع فان
دآيك لعملية جرآحية إلصسÓح آإلصسابة آلتي تعرضس لها خÓل
تعادل فريقه  2-2مع جاره إآيفرتون آلسسبت آŸاضسي .وأآضساف
كارآغر لشسبكة «سسكاي سسبورتسس»« :آلسسؤوآل آلكب Òآلذي يطرح
نفسسه آآلن هو هل Áكن لليفربول آلفوز بلقب آلدوري آŸمتاز
دون فان دآيك؟ أآعتقد أآن غياب آلÓعب يفتح باب آلصسرآع
على آللقب على مصسرآعيه» .وتابع« :مع بدآية آŸوسسم
آ◊ا‹ كنت أآشسعر أآن ليفربول ل يزآل آلفريق آألقوى ،لكن
تصسنيف الÓعب ÚاÎÙف Úللتنسس
مع غياب فان دآيك آلذي قد Áتد حتى نهاية آŸوسسم،
فإان مهمة ليفربول سستصسبح أآك Ìصسعوبة».
ونّ- -وه ك- -ارآغ- -ر« :ع -ل -ى ل -ي -ف -رب -ول دخ -ول سس -وق
وآصسل آلصسربي نوفاك جوكوفيتشس تصسدر تصسنيف رآبطة آلÓعب ÚآÎÙف Úللتنسس آلصسادر
آلن -ت -ق -الت ‘ ج -ان -ف -ي ،وآلسس -بب ل -يسس ف-ق-ط
أآمسس بـ  11740نقطة ،فيما صسعد آلروسسي أآندري روبليف آ ¤آŸركز آلثامن ،بعد تتويجه بلقب
إآصسابة فان دآيك .فالفريق يعا Êضسعفا ‘
بطولة سسان بÎسسبورغ آلروسسية.
هذه آŸنطقة على أآي حال ،بعد أآن فقد
عّزز روبليف آŸتوج على حسساب آلكروآتي بورنا تشسوريتشس ،حظوظه ‘ آلظفر بإاحدى آلبطاقتÚ
دي -ان ل -وف -ري -ن ‘ ب -دآي -ة آŸوسس-م،
آلخÒت ÚآŸؤوهلت Úآ ¤بطولة «آŸاسسÎز» آÿتامية .ورفع آلروسسي آلبالغ من آلعمر  22سسنة غلته من آأللقاب
وآلÓعبون آآلخرون ‘ هذه
هذآ آŸوسسم إآ ¤أآربعة بعد آلدوحة وأآديÓيد آلسسÎآلية وهامبورغ آألŸانية ،وهو نفسس عدد آلدورآت آلتي تّوج بها
آŸرآك- - - -ز ع- - - -رضس - - -ة
آلصسربي جوكوفيتشس آŸصسنف أآول عاŸيا ،وآلذي حافظ على آلريادة أآمام آلسسبا Êرآفايل نادآل وآلنمسساوي دومينيك
Óصسابة».
ل إ
تييم وآلسسويسسري روجي فيدرر وآليونا Êسستيفانوسس تسسيتسسيباسس وآلروسسي دآنييل مدفيديف .وعّزز آألŸا Êأآلكسسندر
زفÒيف موقعه ‘ آŸركز آلسسابع بعد تتويجه بلقب دورة كولونيا على حسساب آلكندي فيليكسس أآوجيه-آلياسسيم.

جوكوفيتشس يبقى ‘ الصسدارة

عاد غالبية دوليينا إا ¤اŸنافسسة الرسسمية مع أانديتهم،
’خ-ر أان “ن-ح ل-ه ف-رصس-ة ال-ل-عب
ف -ي -م -ا ي -ن-ت-ظ-ر ال-ب-عضس ا آ
’و ¤خ Ó-ل اŸوسس -م ال -ك-روي ( ،)2021 – 2020م-عطيات
ا أ
أاراحت ك -ثÒا ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ج -م-ال ب-ل-م-اضس-ي ،ال-ذي
افتقد الكث Òمن أاوراقه الرابحة ‘ اÿرجت ÚالوديتÚ
’مر
اŸاضس-ي-ت Úضس-د م-ن-ت-خ-ب-ي ن-ي-جÒي-ا واŸكسس-يك ،وهو ا أ
الذي سسيمنح حلو’ إاضسافية Ÿهندسس التتويج القاري ‘
ق- -ادم اÿرج- -ات ،خصس- -وصس- -ا أان اÿضس- -ر م- -ق- -ب -ل -ون ع -ل -ى
التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا ومونديال .2022
بعد  1006أآيام من خوضسه آخر لقاء له ‘ آلÁÈرليغ بأالوآن نادي
نيوكاسسل يونايتد ،عاد أآفضسل هدآف للمنتخب آلوطني للجيل آ◊ا‹ إآ¤
آŸنافسسة آلرسسمية مع فريقه ليسس Îسسيتي ‘ لقاء فريقه ضسد نادي
أآسستون في ،Óح Úدخل بدي( ‘ Óد  )71من عمر آŸبارآة ،إآقحام أآكد به
آŸدرب آإليرلندي بروندون رودجرز أآنه يعول كثÒآ على سسليما Êهذآ
آŸوسسم ،خصسوصسا بعد آإلصسابة آلتي تلقاها هدآف آلفريق آل‚ليزي
جيمي فاردي ،وهي فرصسة لبن مدينة ع Úآلبنيان ،من أآجل إآقناع مدربه
بأاحقية آللعب وتلقي فرصسة آللعب كاملة ،هو آلذي لعب  46مبارآة كاملة
خÓل موسسم ونصسف بأالوآن آلفوكسسيز ‘ ﬂتلف آŸنافسسات ،لكنه ⁄
يخضس آلكث Òمن آŸباريات أآسساسسيا و“ ⁄نح له آلفرصسة Ÿنافسسة آلدو‹
آل‚ليزي جيمي فاردي ،عودة إآ ¤آŸنافسسة سستعيده إآ ¤قائمة آلعائدين
إآ ¤كتيبة بلماضسي شسهر نوفم ÈآŸقبل ،برسسم آ÷ولت Úآلثالثة وآلرآبعة
من آلتصسفيات آŸؤوهلة لكأاسس أآ· إآفريقيا .2022
لعب آخر كان يعا Êمن نفسس مشسكلة سسليما ،Êيتعلق آألمر ببطل
إآفريقيا آدم وناسس ،آلذي تعاقد مع نادي كالياري آإليطا‹ ‘ آليوم

آألخ Òمن عمر آÒŸكاتو آلشستوي بعقد إآعارة Ÿدة موسسم وحيد مع
أآحقية آلشسرآء ‘ نهاية آŸوسسم ،ورغم وصسوله آ◊ديث إآ ¤آلفريق إآل أآن
آŸدرب أآوسسيبيو دي فرنشسيسسكو زج به ‘ مبارآة تورينو ‘ (د،)84
ليمنحه فرصسة آلتأاقلم مع رفاقه آألمر آلذي يؤوكد بأانه سسيكون قطعة
أآسساسسية هذآ آŸوسسم ‘ آلنهج آلتكتيكي للمدرب آإليطا‹ ،وهو ما
سسيسسمح له من آسستعادة إآمكانياته آلبدينة وآلفنية كاملة ،وآلعودة إآ¤
آŸنتخب آلوطني من آلباب آلوآسسع.
بطل إآفريقيا ثالث ظهر مع فريقه لثا Êمرة توآليا ،يتعلق آألمر
بالظه Òآأليسسر ﬁمد فارسس ،آلذي لعب أآول لقاء له بأالوآن لزيو بدي،Ó
قبل تربصس شسهر أآكتوبر مع آŸنتخب ،ومباشسرة بعد عودته من لهاي
هولندآ ،خاضس لقاءه آلثا Êضسد نادي سساندوريا بدي( ‘ Óد  ،)46فبعد
آلغياب آلطويل عن آŸنافسسة بسسبب قطع ‘ آلرباط آلصسليبي ،يتجه
فارسس ÿوضس أآول مبارآة له أآسساسسيا مع نادي آلعاصسمة آإليطالية خÓل
آ÷ولة آŸقبلة من آلكالتشسيو ضسد نادي بولونيا ،وهو آألمر آلذي سسÒيح
بلماضسي كثÒآ.
غولم ،آلغائب عن آŸيادين منذ مدة ،هو آآلخر نال فرصسة آللعب
سسهرة آألحد ،رفقة ناديه نابو‹ ‘ آلسستعرآضس آلكروي للبارتينوبي على
نادي أآتÓنتا آلذي آنتهى لصسالح فريق آ÷نوب آلفرنسسي بنتيجة (،)1 - 4
وهو آللقاء آلذي دخله خريج مدرسسة سسانت إآتيان ‘ (د  )61من عمر
آللقاء ،حيث لعب  35دقيقة سساهم خÓلها ‘ آ◊فاظ على آلتقدم
آلعريضس لفريقه ،وهو ما قد Áنح حلول إآضسافية للناخب آلوطني ‘ قادم
آلسستحقاقات.
‘ ذآت آلسسياق ،ورغم صسعوبة آŸبارآة إآل أآن آبن مدينة آلرغاية كرË
عريبي آلوآفد آ÷ديد على نادي نيم آلفرنسسي ،لعب دقائقه آألو‘ ¤
«آلليغ  »1آلفرنسسية ضسد نادي باريسس سسان جÒمان ،أآين دخل بدي( ‘ Óد
 )67من عمر آللقاء لكن دخوله غ Òموفق ،حيث “كن رفقاء مبابي من

’لعاب اŸتوسسطية – وهران 2022
ا أ

بوعريفي« :اسستÓم اŸركب الرياضسي ‘ جوان القادم»
تتواصسل التحضسÒات اÿاصسة بأالعاب
’بيضس اŸتوسسط التي سستحتضسنها
البحر ا أ
’شس-غ-ال
وه -ران  2022م -ن أاج -ل إاك-م-ال ا أ
ب -اŸركب ال -ذي سس -ي -ح-تضس-ن اŸوع-د ،ح-يث
’‚از
ت-ع-رف ت-ق-دم-ا م-ل-ح-وظ-ا ‘ نسس-بة ا إ
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ل- -ل- -حصس- -ي- -ل -ة ال -ت -ي سُس -ج -لت ‘
’خ ،Òالذي جمع ب Úاللجنة
ا’جتماع ا أ
ا’وŸب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وال -ل -ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة
بالتحضس Òلهذا العرسس الكب.Ò

غوارديول يحث أاغويرو على التميّز

قال بيب غوآرديول ،مدرب مانشسسس Îسسيتي ،إآن سسÒجيو
أآغويروما زآل بوسسعه لعب دور مهم مع آلنادي بعد عودته من
إآصسابة خطÒة ‘ آلركبة ،لكن آŸهاجم آألرجنتيني عليه أآن
يظهر ما يسستطيع أآن يقدمه ‘ آŸلعب ،إآذآ أآرآد آ◊صسول
على عقد جديد.
ينتهي عقد أآغويرو ،آلذي آنضسم إآ ¤سسيتي ‘  2011وهو
آل-ه-دآف آل-ت-اري-خ-ي ل-ل-ن-ادي ب-رصس-ي-د  254ه -دف-ا ‘ ،ن-ه-اي-ة
آŸوسسم..وأآصسيب أآغويرو ( 32عاما) ‘ جوآن آŸاضسي وعاد
خÓل فوز سسيتي -1صسفر على آرسسنال ،آلسسبت.
وأآب -ل -غ غ -وآردي -ول وسس -ائ-ل إآعÓ-م ب-ري-ط-ان-ي-ة «ي-جب ع-ل-ى
سسÒغيو آآلن أآن ُيظهر ،مثلنا جميعا ،أآنه يسستحق آلسستمرآر
ه -ن -ا وأآن ي -وآصس -ل آل -ل -عب ج -ي -دآ ويسس -ج -ل آأله -دآف وي-ف-وز
باŸباريات..وبعد ذلك آلنادي سسيقرر».
وأآضساف« :لكن إآذآ كان يلعب Ãسستوآه لن يكون هناك أآي
شسكوك ‘ أآنه لعب سسيسستمر حتى يقرر هو ألنه آسستثنائي،
إآنه مهم بالنسسبة لنا و÷ماهÒنا وللجميع».
وتابع« :لكنه غاب ألربعة أآشسهر ،وعليه أآن يبدأآ ‘ آŸرآن

خيارات أاوسسع لبلماضسي قبل اسستئناف تصسفيات الـ «كان»

ﬁمد فوزي بقاصس

مانشسيسس Îسسيتي

«إايسسك ـ ـ ـو قـ ـد يغـ ـ ـادر ري ـ ـال م ـ ـ ـدريد»

بعد إاصسابة
فان دايك

آلعدد
18384

بشسكل منتظم ويبدأآ ‘ تسسجيل آألهدآف ‘ ،وجود أآغويرو
ب -اŸل -عب ن -ك -ون أآفضس -ل و‘ أآم -ان ،آف-ت-ق-دن-اه ‘ آل-ل-ح-ظ-ات
آŸهمة ‘ آ÷زء آألخ Òمن آŸوسسم آŸاضسي»
ويبدأآ سسيتي ،آلذي يحتل آŸركز آلعاشسر ‘ آلدوري بسسبع
نقاط من أآربع مباريات ،مشسوآره ‘ دوري أآبطال أآوروبا غدآ
آألربعاء ضسد بورتو قبل أآن يوآجه وسست هام يونايتد ‘
آلدوري آل‚ليزي ‘ بدآية آألسسبوع آŸقبل.

بعد تأاّلقه الÓفت

ابراهيموفيتشس يفّكر
‘ “ديد عقده
مع ميÓنو

13 12

أارسسن فينغر:

«مورينيو يتعّمد
اسستفزازي باسستمرار»

آت-خ-ذ آلسس-وي-دي زلتان
رد آرسس Úف- - -ي - -ن - -غ - -ر ،آŸدرب آألسس - -ط - -وري
إآب-رآه-ي-م-وف-يتشس ،مهاجم
آلرسسنال آإل‚ليزي ،على سسخرية نظÒه آلÈتغا‹
م -ي Ó-ن -و ،ق-رآًرآ ج-ديً-دآ،
جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام هو تسسب ،Òمنه.
ب- -ع- -د ت- -أال- -ق- -ه ‘ آل -فÎة
وكان مورينيوقد قال إآن آسسمه  ⁄يذكر ‘ كتاب
آألخÒة مع آلفريق.
آلسسÒة آلذآتية آ÷ديد لفينغر ،ألن آŸدرب آلفرنسسي
ب- - -حسسب صس- - -ح- - -
ي
ف
ة
فشسل ‘ آلفوز عليه.
«ك -وري -ري دي Ó-سسÒآ
»
،
ف
إ
ا
ن
وصسّرح فينغر ع Èشسبكة كانال بلوسس آلفرنسسية «ما
إآبرآهيموفيتشس يخط
ط
ل
ل
ب
ق
ا
ء
ق-ال-ه م-وري-ن-ي-ول ي-زع-ج-ن-ي ،ف-ه-و ي-ت-ع-م-د آسس-ت-ف-زآزي
ل- - -فÎة أآط - -ول دآخ - -ل
ص
س
ف
و
ف
باسستمرآر» ،وتابع« :أآشسعر وكأانني ‘ حضسانة روضسة
م -ي Ó-ن -و ،ح -يث يسس-ت-ه-د
ف
آ
Ÿ
ه
ا
ج
م
أآط- -ف- -ال ،ول- -ك -ن م -ا ي -ف -ع -ل -ه م -وري -ن -ي -و ج -زًءآ م -ن
آلسس- -وي -دي Œدي -د ع -ق -ده م -
ر
ة
أ
آ
خ
ر
ى
م
ع
وأآضس- - -اف آŸدرب آل- - -ف- - -رنسس - -ي
شسخصسيته».
آلنادي.
آıضسرم« :ومع ذلك ما صسرح به مورينيو ليسس
وأآضسافت أآنّ زلتان ( 39عامًا) وقع عقًدآ Ÿدة عام وآحد مع
صسحيحا ،لقد فزنا عليه (مبارآتان من أآصسل
ميÓنو ‘ أآوت آŸاضسي ،لكنه يريد آلبقاء أآك Ìويضسغط من أآجل
 )19وت- -ع- -ادل- -ن- -ا ع- -دة م -رآت .وأآ” آرسسÚ
عقد جديد مع آلفريق آألحمر وآألسسود..
ف -ي -ن -غ -ر« :آŸدرب ل ي -ف -وز وح-ده ،ب-ل
ونّوهت أآن مينو رآيول ،وكيل أآعمال زلتان ،بدأآ درآسسة ذلك بالفعل،
يسس- -اه- -م ‘ آلن- -تصس- -ار ،ف -اŸدي -ر
وبدأآ آلتخطيط لفتح ﬁادثات مع آلنادي.
آل-ف-ن-ي م-ه-م-ت-ه إآخ-رآج أآفضس-ل
ويعيشس إآبرآ فÎة ‡يزة مع ميÓنو بعدما سساهم ‘ تسسجيل  4أآهدآف
مسستوى لدى فريقه».
‘ آلدوري آإليطا‹ هذآ آŸوسسم ،وقيادته آلفريق للفوز بالديربي على
آإلن Îألول مرة منذ  4سسنوآت.

نبيلة بوقرين
ت -ع -رف آألشس -غ -ال آÿاصس -ة ب -إا‚از آŸرآف-ق
آل -ت -اب -ع -ة ل-ل-م-ركب آل-ري-اضس-ي آل-ذي سس-ي-ح-تضس-ن
آŸنافسسات خÓل صسائفة  2022تقدم بنسسبة 80
ب -اŸائ -ة ،حسس -ب -م -ا كشس-ف-ه آألم Úآل-ع-ام ل-ل-ج-ن-ة
آألوŸبية رآبح بوعريفي ‘ تصسريح خصس به
جريدة به «آلشسعب» ،وسسيسستلمون آŸشسروع شسهر
جوآن آلقادم كأاقصسى تقدير ‘ قوله« :آإلجتماع
ب Úآللجنة آألوŸبية وآللجنة آŸكلفة بالتحضسÒ
Óل-ع-اب آŸت-وسس-ط-ي-ة ب-وهرآن  2022ك-ان ج-د
ل -أ
إآي -ج -اب -ي ألن -ه ي -ع -كسس آل -ت -نسس-ي-ق آŸوج-ود بÚ
آل -ط -رف Úل -ك -ي ن -ك -ون ج -اه -زي -ن إل‚اح ه -ذآ
آ◊دث آŸتوسسطي آلهام آلذي  ⁄يبقى يفصسلنا
عنه آلكث Òمن آلوقت».
وآصس -ل ب -وع -ري -ف -ي ق -ائ  ‘ Ó-ذآت آلسس -ي-اق:
«ضسروري أآن يكون تنسسيق ب Úآللجنة آŸعنية
ب- -األل- -ع- -اب وآل- -ه- -ي- -ئ- -ة آألوŸب -ي -ة ل -ك -ي ت -ك -ون
آل -ت -حضسÒآت ‘ آŸسس -ت-وى ،خ-اصس-ة أآن «آل-ك-وآ»
“لك آÈÿة وآل -ت -ج -رب -ة ‘ ت -ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه
آلتظاهرآت آلكبÒة ،وآلتي إآكتسسبتها ‘ آلسسابق،
ومن دون شسك أآّننا سسنوظّف ذلك حتى تكون
مدينة وهرآن ‘ آŸوعد من كل آلنوآحي لكي
ي-ك-ون ع-رسس-ا ري-اضس-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ،ون-ع-ط-ي أآجمل
صس- -ورة ع- -ن آ÷زآئ- -ر ‘ آ÷ان- -ب Úآل- -ري- -اضس -ي
وآلسس -ي -اح -ي وت -ع -ود ب -ال -ف-ائ-دة ع-ل-ى آإلق-تصس-اد
آل-وط-ن-ي..ك-م-ا أآّن-ن-ا سس-نسس-ت-ف-ي-د ف-ي-م-ا ب-ع-د م-ن
آŸرآفق آلتي يتم إآ‚ازها لتطوير آلرياضسة
آÙلية ألنها –تكم إآ ¤آŸعاي Òآلدولية و‘
نفسس آلوقت تفك آÿناق عن آŸركبات آلتي

كانت ‘ آلسسابق».
أآما بالنسسبة Ÿوعد إآسستÓم آŸركب آلرياضسي
كشسف ﬁدثنا قائ« :Óآألشسغال عرفت تقدما
كبÒآ ،حيث بلغت  90باŸائة بالنسسبة للملعب
آل-رئ-يسس-ي و 80ب- -اŸائ- -ة ع- -ام- -ة Ãا أآن أآغ -لب
آŸرآفق سستكون جاهزة قريبا ،ولهذآ آإلسستÓم
سسيكون شسهر جوآن آلقادم ألن آألمور تسس Òوفق
وتÒة متسسارعة وبطريقة صسحيحة ،تبقى بعضس
آألم -ور آŸت -ع-ل-ق-ة ب-اŸوق-ف وآل-ف-ن-ادق ،وي-ب-ق-ى
آŸشس- -ك- -ل آل -ذي ي -جب أآن ت -دآرك -ه وه -و ن -قصس
آلدعاية لهذآ آ◊دث آŸتوسسطي آلكب..Òولهذآ
سسنعمل أآك ‘ ÌآŸسستقبل من أآجل وضسع خطة
Óلعاب لكي تأاخذ آلصسدى آلذي
‘ هذآ آلطار ل أ
يليق بها بحول آلله من خÓل آلتنسسيق ب Úكل
آŸع-ن-ي Úوآل-ل-ج-ن-ة آألوŸب-ي-ة وآل-ل-ج-ن-ة آŸك-لفة
Óلعاب».
باإلعدآد ل أ
Óلعاب آŸتوسسطية
Óشسارة ،فإان آلطبعة  19ل أ
ل إ
آلتي سستحتضسنها مدينة وهرآن تعد أآول تظاهرة
من هذآ آ◊جم سستكون خارج آلعاصسمة منذ
آإلسس -ت -قÓ-ل ،و” ت-ه-ي-ئ-ة  43م -نشس -أاة م-ن أآج-ل
إآح -تضس -ان آŸن-افسس-ات آل-ت-ي تشس-م-ل  24رياضسة
ُخصسصس لها مبلغ ما‹ قدر بـ  1.3مليار دينار
جزآئري من أآجل إآ“ام آŸشساريع وآلتحضسÒآت
آلتي تسسبق آ◊دث آلذي كان م›Èا سسنة 2021
لكن بسسبب تدآعيات جائحة كورونا آلتي تسسّببت
ت- -وق- -ف ك- -ل آŸوآع -ي -د آل -ري -اضس -ي -ة Ãا ف -ي -ه -ا
آŸن -افسس -ات آل -كÈى إآضس -ط -ر آل -ق -ائ -م-ون ع-ل-ى
آŸوعد آŸتوسسطي إآ ¤تأاجيل آأللعاب إآ ¤غاية
 2022للسسماح للرياضسي Úبالتحضس Òآألمثل.

نادي برشسلونة

كومان« :دÁبلي يعمل بشسكل جيد»...
بّ- -رر رون- -ال- -د ك -وم -ان ،اŸدي -ر ال -ف -ن -ي
لÈشس -ل -ون -ة ،سس-بب ظ-ه-ور ’ع-ب-ه ع-ث-م-ان
دÁبليÃ ،سستوى متواضسع خÓل مواجهة
’خÒةÃ ،نافسسات الليغا..
خيتا‘ ا أ
يسس - -ت - -ع - -د ب - -رشس - -ل - -ون - -ة Ÿوآج - -ه - -ة ن - -ظÒه
فرينكفاروزي آليوم ‘ ،منافسسات آ÷ولة آألو¤
من دور آÛموعات بدوري أآبطال أآوروبا.
وق - -ال ك- -وم- -ان خÓ- -ل آŸؤو“ر آل- -ت- -ق- -دÁي:
«عثمان دÁبلي كان يعمل بشسكل جيد مؤوخًرآ،
صسحيح أآنه خسسر آلكث Òمن آلكرآت ‘ آلشسوط
آألول ،ل -ك -ن أآيًضس -ا ه-ذآ بسس-بب أآسس-ل-وب-ه ،وآل-ل-عب
بالدآخل وآÛازفة».

وأآضساف« :لهذآ آلسسبب أآخÈته أآن يلعب أآكÌ
على آألطرآف ،و‘ آلشسوط آلثا Êكان أآفضسل،
هناك آلكث Òمن آŸنافسسة ‘ خط آلهجوم ،وهو
يعمل للحصسول على آŸزيد من آلدقائق».
وسسئل كومان عما إآذآ كان يعا Êغريزمان من
مشسكلة نفسسية نظًرآ لعدم تأاقلمه مع آلفريق،
ع -ل -ق« :ل..أآع -ت-ق-د أآن-ه ي-ع-م-ل بشس-ك-ل ج-ي-د ،ه-و
يدرك أآنه يجب عليه آلعمل لتغي Òهذآ».
وأآ”« :غريزمان يعرف وضسعه جيًدآ ،ليسس هو
فقط ،بل كل من Áكنهم –سسينه ،إآنه يعمل
بشسكل جيد ،وآلشسيء آلوحيد آلذي Áكنه آلقيام
به ،هو آلسستمرآر ‘ آلعمل آ÷اد لتغي Òوضسعه».

تسسجيل ثÓثية ‘ آلعشسرين دقيقة آألخÒة ،وقد يجد آلÓعب آلسسابق
للنجم آلسساحلي آلتونسسي معاŸه أآفضسل بعد تعا‘ زميله زين آلدين
فرحات آŸصساب ‘ تربصس آÿضسر.

بن رحمة ،بن العمري وغزال ينتظرون فرصستهم
‘ سسياق آخر ،ينتظر آلثÓثي (بن رحمة ،بن آلعمري وغزآل) فرصسة
آللعب آألو ¤لهم مع فرقهم آ÷ديدة ،ويسست هام يونايتيد آإل‚ليزي
وليون آلفرنسسي وبيشسيكتاشس آلÎكي على آلتوآ‹ ،حيث أآن بن رحمة وّقع
منذ ثÓث أآيام على عقد آرتباطه بالهامÒز ،ولن يتمكن من آلظهور مع
آلفريق إآل بدآية من آ÷ولة آŸقبلة للÁÈرليغ ،شسأانه ‘ ذلك شسأان غزآل،
‘ ح Úأآن آŸدآفع بن آلعمري تنقل مع ليون إآ ¤سسÎآسستبورغ لكنه ⁄
يشسارك ‘ فوز فريقه بثÓثة أآهدآف لهدف.Ú
يذكر ،أآّن مسسلسسل صسانع أآلعاب آŸنتخب آلوطني يوسسف بÓيلي ⁄
ينتهي بعد ،و◊د آليوم  ⁄تّتضسح قضسية تسسريحه من فريق آألهلي
آلسسعودي ،بعدما آشستكى به للجنة فك آلنزآعات آلتابعة لـ «آلفيفا».

الوكالة الوطنية Ÿكافحة اŸنشسطات:

مشسروع مرسسوم تنفيذي لـ «أاخلقة الرياضسة»
يعت Èمشسروع اŸرسسوم التنفيذي الذي
ي -ح-دد م-ه-ام ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
اŸنشس -ط -ات وت -ن-ظ-ي-م-ه-ا وسسÒه-ا« ،إاج-راء
’خلقة
مرافقا لتكريسس اŸسسعى ا◊ثيث أ
اŸمارسسة الرياضسية» ،حسسب ما أافادت به
وزارة الشسباب والرياضسة.
تهدف آلوكالة آلوطنية Ÿكافحة آŸنشسطات،
حسسب مشس -روع آŸرسس -وم آل -ت -ن-ف-ي-ذي ه-ذآ ،إآ¤
«متابعة كل آÿروق آأو آلتÓعب أآو أآي شسكل من
أآشسكال آلتوآطؤو آلذي ينذر بانتهاك أآو ﬁاولة
آنتهاك قوآعد مكافحة تعاطي آŸنشسطات».
وسس -ت -ع -م -ل آل -وك-ال-ة آل-وط-ن-ي-ة أآيضس-ا  -ت-ق-ول
آلوزآرة  -على تخصسيصس «حيز هام للتكوين
وآلدرآسسات وآلبحوث وآŸشساركة ‘ آŸؤو“رآت
آلدولية ،بغية موآكبة آŸسستجدآت آŸتسسارعة
‘ ›ال تعاطي آŸنشسطات» ،باإلضسافة إآ¤
م -ن -ح ت -رآخ -يصس لسس -ت-ع-م-ال آŸوآد آÙظ-ورة
ألغرآضس عÓجية بحتة.
ك- -م- -ا سس -ت -ق -وم ب -إاع -دآد آŸدون -ة آل -وط -ن -ي -ة
Ÿك- -اف- -ح -ة آŸنشس -ط -ات وآıط -ط آل -وط -ن -ي
آŸت-ع-ل-ق ب-آال-ي-ات آŸرآق-ب-ة و–سس Úف-اع-ل-ي-تها،

ن -اه -يك ع -ن آلسس -ه -ر ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق آل-ع-ق-وب-ات
آÿاصسة بالوكالة آلوطنية Ÿكافحة آŸنشسطات
وت -ن -ظ-ي-م-ه-ا ب-ك-ل «صس-رآم-ة وح-زم» ،م-ا يضس-م-ن
‡ارسس -ة سس-ل-ط-ت-ه-ا آل-ت-أادي-ب-ي-ة ‘ ه-ذآ آÛال،
حسسب آلوزآرة آلوصسية.
وتسسعى وزآرة آلشسباب وآلرياضسة ع Èهذآ
آŸشسروع إآ« ¤إآ‰اء بذرة آلروح آلرياضسية لدى
آŸت -ن -افسس Úع -ن ط -ري -ق م -ك -اف-ح-ة آسس-ت-ع-م-ال
آŸنشسطات بكل أآنوآعها من أآجل ضسمان صسحة
آل -ري -اضس -ي ÚوآÙاف -ظ -ة ع -ل -ى آŸب -ادئ آل-ت-ي
ترتكز عليها آŸمارسسة آلرياضسية وكذآ تكريسس
مبدأآ تكافؤو آلفرصس».
يذكر أآن آ◊كومة كانت قد صسادقت خÓل
آج-ت-م-اع-ه-ا آŸن-ع-قد يوم  23سس-ب-تم ÈآŸاضسي
ب -ت -ق-ن-ي-ة آل-ت-ح-اضس-ر آŸرئ-ي ع-ن ب-ع-د ،ب-رئ-اسس-ة
آلوزير آألول عبد آلعزيز جرآد ،عن مشسروع
آŸرسسوم آلتنفيذي آلذي يحدد مهام آلوكالة
آل -وط -ن -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة آŸنشس -ط-ات وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
وسسÒها ،طبقا للمادة  190من آلقانون رقم  13ـ
 05آŸؤورخ ‘  2013 / 07 / 23وآŸتعلق بتنظيم
آألنشسطة آلبدنية وآلرياضسية وتطويرها.

كرة الريشسة

مدال ومعمري يسستعّدان للمشساركة ‘ دورت ÚدوليتÚ

م -ا ت -زال مشس -ارك -ة ال -ث -ن -ائ -ي ا÷زائ -ري م-دال
صسÈي وم-ع-م-ري كسس-ي-ل-ة ‘ ال-دورت Úال-دوليتÚ
اŸفتوحت Úلكرة الريشسة (بادمينتون) «مرهونة»
بدعم وزارة الشسباب والرياضسة ،وفق ما أاوردته
ا’–ادية ا÷زائرية للرياضسة أامسس.
أآفاد مصسدر من آلفيدرآلية أآن آلثنائي آ÷زآئري
مدآل  -معمري ،آلذي يسسعى آ ¤آفتكاك تأاشسÒة
مؤوهلة إآ ¤آأللعاب آألوŸبية  ،2020يسستعد للمشساركة
‘ دورت Úدوليت Úمفتوحت Úشسهري نوفم ÈوديسسمÈ
آŸقبل Úبكل من سسلوفينيا وتركيا «بهدف حصسد أآكÈ
ع -دد م -ن آل -ن -ق -اط ل-ل-ت-ق-دم ‘ آلÎت-يب آل-دو‹ وم-ن-ه
آلتأاهل إآ ¤أآوŸبياد طوكيو آلصسيف آŸقبل».
غ Òأآّن مشساركة آلزوجي آ÷زآئري «تبقى مرهونة

بتلقي آإلعانة آŸالية من آلوزآرة آلوصسية ،سسيما ‘
ظل عدم تسسلم آل–ادية للدعم آلسسنوي آıصسصس
لتغطية نشساطات سسنة .»2020
وŒرى آلدورة آلدولية آألوÃ ¤دينة بريتشسيزي
آلسسلوفينية من  19آ 22 ¤نوفم ،Èأآما آلثانية فسستقام
ما ب 14 Úو 17ديسسم Èبالعاصسمة آلÎكية أآنقرة.
وكشسف ذآت آŸصسدر أآن «آلفيدرآلية رآسسلت آلوزآرة
آل -وصس -ي -ة آألسس -ب -وع آŸاضس -ي ل -ط -لب “وي -ل مشس-ارك-ة
آل- -ث -ن -ائ -ي م -ع -م -ري  -م -دآل خ Ó-ل ه -ات Úآل -دورتÚ
آلهامت ،Úوما تزآل تنتظر آلرد».
ومعلوم أآّن آلثنائي آ÷زآئري يتوآجد حاليا Ãدينة
بوردو (فرنسسا) للتدرب رفقة أآحد آألندية هناك –ت
إآشسرآف تقني فرنسسي.

’وتارو:

«ميسسي أافضسل لعب ‘ العا»⁄
شسّدد لوتارو مارتينيز ،مهاجم إآن ÎميÓنو ،على أآن موآطنه ليونيل ميسسي
‚م برشسلونة ،هو أآفضسل لعب ‘ آلعا .⁄قال لوتارو ‘ تصسريحات Ÿوقع
«آل -ي -وي -ف -ا»« :أآع -رف ل -ي -و ك -ثًÒآ م -ن آألوق-ات آل-ت-ي ن-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا ب-اŸن-ت-خب
آألرجنتيني ،لقد قلتها ‘ آŸاضسي وسسأاقولها ›دًدآ ‘ آŸسستقبل ،هو أآفضسل
لعب بالعا .⁄وأآضساف« :حقيقة أآنه أآرجنتيني هو مصسدر فخر لنا ،نحاول
دآئًما آلتعلم منه ،بالنسسبة ‹ هو ‘ مسستوى آخر ،إآنه يفهم آللعبة بطريقة
ﬂتلفة ودآئًما يسسبق أآي شسخصس آخر بخطوة» .وعن فوز آإلن ÎبالثÓثية عام
 ،2010قال لوتارو« :أآتذكر مشساهدة نهائي دوري آألبطال ‘ آŸنزل مع عائلتي باألرجنت ،Úلقد كان مهًما
للغاية ألنه كان هناك آلعديد من آلÓعب Úآألرجنتيني ‘ Úآإلن ،Îوكان فوًزآ مهًما جًدآ» .وأآردف« :دييغو
ميليتو؟ شسخصس ولعب مهم للغاية ‘ بلدنا ،لقد “كنت من آللعب معه ‘ رآسسينغ ،وأآعجبني هذآ كثًÒآ ،هناك
آلكث Òمن مشسجعي إآن ‘ Îآألرجنت Úألن آلعديد من آلÓعب Úآنتقلوآ للعب لهذآ آلنادي» .وعن خافي Òزآنيتي،
صسرح لوتارو« :إآنه رجل مهم للغاية ‘ إآن ،Îوكذلك بالنسسبة لنا نحن آلÓعب Úألنه يعطينا كل شسيء ولديه خÈة
‘ هذآ آلنادي ،لقد فعل ذلك معي عندما وصسلت إليطاليا ألول مرة ،لقد حاول دآئًما مسساعدتي».

إلثÓثاء  ٢٠أإكتوبر ٢٠٢٠م إلموإفق لـ  ٠٣ربيع إألول  ١٤٤٢هـ

ثقافة

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

اŸبدعة العصشامية وهيبة كسشاسشرة لـ «الششعب»:

إلعدد
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◊ ـ ـ ـ ـْرف ل ـ ـ ـ ـ ـدي
الـفـ ـق ـ ـ ـ ـ ـر وا◊ـ ـ ـرمـ ـ ـ ـ ـان ..وراء اششت ـعـ ـ ـ ـ ـ ـال جم ـ ـرة ا َ
عششقها للجزائر ليسس له حدود ،ناضشلت من أاجل
أان تصشبح ششاعرة ،بعد أان ُعرفت كفنانة تششكيلية
مبدعة ‘ عا ⁄الرسشكلة والتدوير ،ششغوفة با◊رف
النسشوية التقليدية واŸعاصشرة ،خبÒة ‘ التطريز
لششغال
واÿياطة ‘ ،جعبتها تصشميمات ‡يزة من ا أ
اليدوية والديكورات ا◊ائطية ،متحصشلة على
العديد من ا÷وائز اÙلية والدولية ،أابرزها جائزة
لوسشكار من أاكادÁية السشÓم الدو‹ وحقوق
ا أ
لنسشان والنوايا ا◊سشنة ،عصشامية روت عطششها
ا إ
لبداع من ترسشبات طفولة عاششتها ‘ بيئة
للفن وا إ
بسشيطة ،دولبها الفقر ،وبكرتها العزÁة ،ودلوها
لسشماء
الصش..Èامرأاة جزائرية اخت Òلها من ا أ
وهيبة كسشاسشرة.
أاجرت ا◊وار :أامينة جابالله
^ إ لشش-عب :ب-داي-ة ،م-ن ت-ك-ون ه-ذه ال-ف-ن-ان-ة
اŸبدعة كسشاسشرة وهيبة؟
^^ اŸبدعة وهيبة كسشاسشرة :إبنة إ÷زإئر بلد
لح-د شش-ه-دإء
إŸل -ي-ون ونصش-ف م-ل-ي-ون شش-ه-ي-د ،ح-ف-ي-دة أ
إلثورة وهو وإلد أإمي عطر إلله دماءهم Ãسشك إلعن‘ È
جنة إÿلد إن ششاء إلله ،ولدت وكÈت وترعرعت ‘
مششتة تسشمى مششتة تابÓلت تابعة لدإئرة إلطاه Òولية
جيجل ششرق إ÷زإئر .كÈت وسشط أإسشرة فقÒة جدإ
لم،
لب وإ أ
تتكون من إحدى عششر فردإ ،إضشافة إ ¤إ أ
فأابي رحمة إلله عليه كان عام Óبسشيطا يجري ورإء
لقمة عيشش أإفرإد أإسشرته كصشباغ للجدرإن وأإعمال مهنية
حرة أإخرى وأإم “ارسش حرفة إ◊ياكة وإلتطريز إليدوي
من أإجل مسشاعدة أإبي ‘ لقمة إلعيشش.
^ متى ظهرت موهبتك مع فن الرسشم؟ ومن
اكتششفها؟
^^ كو Êإلبنت إلكÈى وسشط إلبنات كنت قريبة جدإ من
أإم -ي ،أإحب دإئ -م -ا مسش -اع -دت -ه-ا ‘ إل-ت-ط-ري-ز ح-ت-ى أإصش-ب-حت
مولوعة بحب إألعمال إليدوية فكانت بدإيتي من هناك ‘
سش -ن م -ب-ك-رة م-ن إل-ط-ور إل-ث-ا Êم-ن إل-ت-ع-ل-ي-م إŸت-وسش-ط ن-فسش
إإلهتمام بالنسشبة للرسشم.
ع-ن-دم-ا ك-ان أإب-ي ي-ع-ود م-ن ع-م-ل-ه ورإئ-ح-ة إلصش-ب-اغ-ة ع-لى
جسشده ﬂتلطة برإئحة عرقه كانت تتغلغل مع أإنفاسشي ،من
قطرة عرق أإبي سشقيت وكÈت وك Èمعي ذلك إلششيء إلذي
يسشمى إإلبدإع إŸمزوج مع إألششكال إلتي تششكلها أإمي ‘
أإعمالها ،فذإك إÿليط ششكل لدي لوحة فنية متناغمة..

لبحث لها عن عنوإن ب Úإ◊روف وقتها كنت
قمت أ
أإدرسش بالثانوية ،وكانت مادة نششاط إلرسشم هي من
Óت إلسشاحة بالورود على
ضشمن إهتماماتي ،أإذكر أإنني م أ
لسشتاذ
لدب إلعربي إ أ
إ÷درإن وقتها كان مدرسش لغة إ أ
إلعرإقي إلبوسشطاجي رحمه إلله يصشفني دإئما بوهيبة
إŸوهوبة ،وكلما رآإ Êإل وقال ‹ ⁄ :ل تكمل Úموهبتك
للوإن حروفا مفعمة بالصشفاء وإلنقاء
وŒعل Úب Úهذه إ أ
إلبارز على رسشوماتك ،و“زجينها مع روحك إلطيبة
فيكون هناك تناغم ل حدود له جميل ورإئع ،وتكتمل
إللوحة ‘ روح وإحدة ﬂتلطة ب Úششاعرية إلششاعر
ل Êأإرى أإن--ه ب-إام-ك-انك إل-ت-ع-ب Òع-ن
وإل--ه--ام إل--ف--ن--ان أ
إللوحة بالكتابة أإيضشا.
^ م--ا ه--ي ع--وام--ل ان--ت--ف--اضش--ة ا◊رف ع--ل-ى
الريششة ‘ داخلك؟
Óسشتاذ
^^ وأإنا ‘ مرحلة إلثانوية قّدمت ل أ
إل-ب-وسش-ط-اج-ي إل-ع-رإق-ي ›م-وع-ة نصش-وصش ل-ي-ط-لع
عليها ،لكن بقيت عنده وإنقطع إلتوإصشل بسشبب
توقفي عن إلدرإسشة ومن بعدها جاءنا خ Èوفاته

كالصشاعقة آإنذإك ،وقتها كنت أإحسشن إلتعب Òلكن
لسشف لغة إلقوإعد كانت مادة صشعبة بالنسشبة
مع إ أ
‹ ،ومازلت ليومنا هذإ وبكل صشرإحة ل أإجيدها
لسشتاذ
رغم تششجيعات أإسشاتذة إللغة ‹ من بينهم إ أ
إل-ف-لسش-طيني ع--م--ر ع--وإج-ة وأإسش-ت-اذي إ÷زإئ-ري
ب--ي--وط رÃا ظ-روف إŸع-يشش-ة وإل-ف-ق-ر ه-ي إل-ت-ي
لهتمام بالدرإسشة أإو
أإثرت على نفسشيتي وعدم إ إ
لحسشاسش باŸسشؤوولية.
رÃا إ إ
إجتزت إمتحان إلبكالوريا و ⁄أإفلح ،فتوقفت
ع--ن إل--درإسش--ة ل--ك--ن ب--ق--يت أإم--ارسش إل-رسشم ب---دور
إلششباب وأإرسشم على إ÷درإن رغم بعد إŸسشافة إلتي
كانت ب Úمنزلنا ودإر إلششباب ،وإلتي كنت أإسشتغرق ‘
ق -ط -ع -ه-ا سش-اع-ة ك- -ام -ل -ة مشش -ي -ا ،ل -ك -ن –ديت إلصش -ع -اب
وإلظروف حصشلت على وظيفة ‘ وزإرة إلششباب وإلرياضشة
وأإنا بسشن  ١9سشنة مكلفة بالتنششيط وتعليم إلرسشم ،قبلها
كنت متطوعة بعد إنقضشاء مدة عقد تششغيل إلششباب بعد
زوإج -ي سش-ن-ة  ٢٠٠٠ت -وق-فت ع-ن إل-رسش-م ل-ظ-روف إألسش-رة
وإلوظيفة كو Êأإم لسشبعة أإولد ،فلم يعد ‹ إلوقت إلكا‘
Ÿمارسشة موهبتي و ⁄أإعد أإمتلك من إللوحات إل إلقليل
عششت إل-ف-ق-ر...إل-ظ-ل-م...إ◊رم-ان...إل-خ أإع-تÈه-م م-ن
أإسشباب إششتعال جمرة إ◊َْرف لدي وإلنهوضش بها من
–ت إلركام بعد طوإل هذه إلسشن ،Úفالكتابة عدت إليها
مؤوخرإ ‘ فÎة  ⁄تÎإوح إلسشنت.Ú
^ م----ا ه----ي الضش----اف----ة ال---ت---ي قّ---دم---ت---ه---ا لك
مششاركاتك ‘ اŸناسشبات الثقافية؟
^^ عندما نعّمم إŸناسشبات إلثقافية Œد‘ Ê
لششغال إليدوية خاصشة ،حيث
لعمال إلنسشوية وإ أ
ركن إ أ
ششاركت ‘ عدة مناسشبات وطنية ،كما أإركز على عيد
إŸرأإة إلعاŸي حيث أإن هذه إŸناسشبة يسشلط عليها
إلضشوء كثÒإ ،وهنا أإقصشد من جهة إلنسشوة وإقبالهن على
إŸعارضش إÿاصشة بهذه إŸناسشبة ،فتجديني ب Úطيات
إلششرإششف وحوإف إلدإنتيل تارة وب Úإلغرز إŸبعÌة على
مسشاحات إألقمششة كالزهر ‘ إŸروج ،فÈوز إسشمي بدأإ
‘ إل-تسش-ع-ي-ن-ات ك-رسش-ام-ة م-ول-وع-ة ب-عشش-ق إل-طبيعة إلتي
ك -انت مصش -در إل -ه-ام-ي ،ف-ه-ي –رك مشش-اع-ري وت-ب-عث
لورإق إŸتسشاقطة من إÿريف إ ¤إلششتاء لÎسشي بهم
با أ
Óوجاع وإŸآاسشي
على قارعة إلطريق ،وتفسشخ إÛال ل أ
لحزإن لتعُبر ،فأاكمل إلطريق أإفتشش ب Úإلقشش تارة
وإ أ
لمل لطاŸا
وب Úإ◊صشى إŸبع Ìعلني أإجد مفتاح إ أ
رجوت من إلله أإن إجده فأالهمني هذإ إŸزيج من
إششها ر

لبدإع وششيء من إلوجع حركه إلقلم.
إإ
كانت بدإيتي مع أإول نصش ششعري بعنوإن «ما ورإء
إلظÓم» ،إلذي  ⁄أإقم بنششره حتى يومنا هذإ ،وأإ“نى
إأن ينششر كأاول نصش ‹ ‘ طباعة ورقية بإاذن إلله ،إأنا
ل إأرى بكل صشرإحة أإن هناك عمل جعل إسشمي يÈز
لدبية
لن ،ل أإعت Èأإن ما أإنششره ع ÈإŸوإقع إ أ
◊د إ آ
لل--كÎون--ي--ة ف--ه--و ل يضش-اه-ي وج-ع إل-ظ-ل-م وإ◊ق-رة
إإ
وإŸعاناة إلتي عششتها ‘ حياتي ،حا‹ هذإ مثل حال
لدبية
أإي ششخصش يتوضشأا من دمع قلبه ،فنصشوصشي إ أ
م--ك--ت--وب--ة ب--ق--ل--م ح--رك وج--دإ Êوزع-زع إسش-ت-ق-رإري
إل--ن--فسش--ي ،ي--ح-زن-ن-ي ج-دإ م-ا ن-ع-يشش-ه ن-ح-ن إلشش-ع-وب
لنسش- -ان أإن ي -ك -ون
إل-ع-رب-ي-ة أإشش-ع-ر ب-اÿذلن ◊رمإن إ إ
إنسشانا له وجود وكيان.
لزرق الشش---ه---رة
^ ه----ل م----ن----حك ال----فضش----اء ا أ
لخر إابداعا؟
والوصشول إا ¤ا آ
لحرى إŸبدع ‘ أإي
لديب أإو با أ
^^ إلفنان أإو إ أ
لزرق هو
لبدإع أإصشبح إلعا ⁄إ أ
نوع ولون من إألوإن إ إ
لهدإف ،وإن
لسشاسشية لششق إلطريق نحو إ أ
إلوسشيلة إ أ
صش--ح إل--ت-ع-ب Òف-ه-و إ◊ق-ل ل--زرع إل--ب-ذور وإ◊صش-اد
لفكار وإكتسشاب أإ‰اط
‚معه جميعا ،يعني تبادل إ أ
Óبدإع حيث إن
لزرق فتح أإبوإبا ل إ
جديدة ،فالعا ⁄إ أ
لسشرة وإلوظيفة تقيدنا
ظروف إŸسشؤوولية دإخل إ أ
وŒع--ل--ن--ا م-ن-غ-ل-ق Úع-ل-ى أإن-فسش-ن-ا ،وŒع-ل إ◊ج-ج
قائمة وترغمنا على إلسش ‘ Òطريق غ‡ Òهد
و›هول إلتفاصشيل.
لصشدار والنششر؟
^ ماذا عن عا ⁄ا إ
Óعمال حاليا ل توجد أإعمال مطبوعة أإو
^^ بالنسشبة ل أ
م- -نشش- -ورة غ ÒإŸوج- -ودة ‘ إŸوإق- -ع إإلل- -كÎون- -ي -ة إألدب -ي -ة
وإل-ث-ق-اف-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا« ،ب-ؤورة إل-ظ-ل-م» وك-و Êف-ن-ان-ة تشش-ك-ي-لية
جسشدت لهذإ إلنصش لوحة فنية تعبÒية ،إعتمدت فيها على
إأللوإن إ◊ارة وإلباردة وإلظلم كفجوة سشودإء حيث أإن إÒÿ
وإلششر ل يلتقيان ،وجع إألوطان Áزقني.
«إليك يا أإمي» ،وهو نصش كتبته من وجع إلذكريات
وإŸعاناة إلتي عاششتها إأمي من أإجلنا ،ويعود لها
لك ‘ Èوصشو‹ إ ¤ما أإنا عليه ،وقلبي
إلفضشل إ أ
يتمزق وجعا ح Úإأرإها مششلولة طريحة إلفرإشش،
حقا أإعطتنا إلعكاز لÔتكز عليه وسشلمت جسشدها
ل--ل--ك--رسش-ي إŸت-ح-رك ،وإع-م-ال إخ-رى ت-ن-تظر
ﬂط---وط---ا ي--ج--م--ع--ه--ا ل--تصش Òك--ت--اب--ا ي--ؤوثث
إŸكتبات.

الثÓثاء  ٢٠أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٣ربيع األول  ١٤٤٢هـ
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ثقافة

قصسة آانيت بومانوار Œسسيد للمقاومة والنضسال من أاجل ا◊رية

مناضشلة ‘ الثورة ا÷زائرية بطلة «رواية العام» Ãعرضس فرانكفورت
سسجّلت ا÷زائر حضسورها ‘ معرضض فرانكفورت للكتاب لهذه السسنة ،وإان بطريقة ﬂتلفة« :آانيت ،ملحمة بطلة» ،كتاب آان
لŸا Êكأافضسل رواية لهذا العام ،يتطّرق إا ¤حياة آان بومانوار ،بطلة فرنسسية قاومت النازي،Ú
في Èالذي نال جائزة الكتاب ا أ
ثم التحقت بالثورة ا÷زائرية ،بل وصسارت مسستشسارة ‘ إاحدى وزارات ا÷زائر اŸسستقلة.

«رواية العام» ‘ سشطور

أاسسامة إافراح  /وكالت
«آان - -يت ،م - -ل - -ح- -م- -ة ب- -ط- -ل- -ة
Annette, ein heldinnen..»eposهو عنوان كتاب آان فيÈ
لŸاÊ
الذي نال جائزة الكتاب ا أ
كأافضسل رواية لهذا العام ،والتي
أاعلن عنها مع افتتاح معرضس
فرانكفورت للكتاب .و‘ غياب
ا÷م-ه-ور ،أاع-ل-نت ÷ن-ة –ك-ي-م
لŸا( Êوه-ي
ج -ائ -زة ال -ك-ت-اب ا أ
إاح- -دى أاه -م ج -وائ -ز ال -رواي -ات
لŸانية ،تبلغ قيمتها
اŸكتوبة با أ
 ٢5أالف يورو) عن منح ا÷ائزة
هذا العام للكاتبة آان في ،Èوتعد
رواي- -ت- -ه- -ا اŸك -ت -وب -ة ‘ شس -ك -ل
شس- - -ع - -ري ت - -أاري - -خ - -ا ◊ي - -اة آان
ب -وم -ان -وار ،اŸن -اضس -ل-ة ‘ ث-ورة
التحرير ا÷زائرية.
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ال -ظ -روف
السس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال -ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا
لزمة الصسحية ،إاّل أان انطÓقة
اأ
م- -ع -رضس ف -ران -ك -ف -ورت ج -اءت
ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸت-ب-عة
لعÓن
سسنويا ،أاي من خÓل ا إ
لŸا،Ê
ع- -ن ج -ائ -زة ال -ك -ت -اب ا أ
التي “نح منذ سسنوات ‘ حفل
ي- -ن- -ظ- -م ‘ م- -ب- -ن- -ى ال- -ب- -ل- -دي- -ة
التاريخي .وكان ذلك هذه اŸرة
أام -ام ج -م -ه -ور ﬁدود ،ول -ك -ن-ه
ن -وع -ي :م-ن ب-ي-ن-ه-م خ-مسس-ة م-ن
ال-ك-ت-اب السس-ت-ة ال-ذي-ن ضس-م-ت-ه-م
ال -ق-ائ-م-ة ال-قصسÒة ل-ل-م-رشس-حÚ
للفوز با÷ائزة ،وبعضس ‡ثلي
دور النشسر ،و‡ثلون عن رابطة
Œارة ال- - -ك- - -تب ،وت- - -ق- - -ن - -ي - -ون
وصسحفيون ،و‡ثلون عن مدينة
فرانكفورت .أاما بقية اŸهتمÚ
فلم يكن أامامهم سسوى متابعة
الح- -ت -ف -ال -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -بث
اŸب - -اشس - -ر ع Èال - -ف - -ي - -دي - -و أاو
الراديو.

حبكة جوهرها
اŸقاومة والششجاعة
اطلعت اللجنة اŸكونة من
سس -ب -ع -ة أاف-راد ع-ل-ى  ٢٠6رواية
ظ -ه -رت ‘ ال -فÎة ب Úأاك -ت -وب -ر
 ٢٠١9وسس-ب-تم ،٢٠٢٠ Èوق -الت
÷نة التحكيم إان قوة اŸؤولفة
‘ السسرد Áكن تشسبيهها بقوة
لي-ق-اع
ب-ط-ل-ت-ه-ا ،وأاضس-افت أان «ا إ
ا◊ديث ل - - -لشس- - -ك- - -ل ال- - -ق- - -دË
لنفاسس».
للملحمة يخطف ا أ
وعّللت ÷نة التحكيم قرارها
بكون قوة حكاية آان فيÁ« Èكن
قياسسها من خÓل قوة بطلتها»،
وأاث -نت ال -ل -ج -ن -ة ع -ل -ى ا◊ب -ك-ة
والسسÎسسال ‘ «اŸلحمة عن
قصسة حياة اŸقاومة الفرنسسية
آان ب -وم-ان-وار ،ال-ت-ي ح-ول-ت-ه-ا آان
فيÃ Èهارة إا ¤رواية Œسسد
الشس-ج-اع-ة واŸق-اوم-ة وال-نضسال
م- -ن أاج- -ل ا◊ري- -ة» ،م- -ا Áك -ن
اع- -ت -ب -اره ك -ت -اب -ة ع -ن ال -ت -اري -خ
لŸا Êال -ف -رنسس -ي ال -ذي ي -ع -د
اأ
لوروبا ا◊الية.
أاسساسسا أ
وحسسب «دوي - -تشس - -ه ف - -ي - -ل- -ه»
لŸان- -ي- -ة ،ف- -إان «ح -م -اسس م -ن
اأ
كانوا موجودين ‘ القاعة كان
كبÒا لدرجة يخال للمرء أانهم
ي -ع -وضس -ون ب -تصس -ف -ي -ق-ه-م ،ع-ن-د
إاعÓن النتيجة ،غياب الكث Òمن
لدب ‘ أاŸانيا.
صسناع الكتب وا أ
ول -ك -ن ‘ ا◊ق -ي -ق -ة ك-ان ل-ذلك
لعجاب الكبÒ
دافع آاخر هو ا إ
بكتاب ‡يز جدا».
ويضسيف اŸصسدر أان ا÷ائزة
التي نالتها في Èعن كتابها ⁄
ت -ك -ن ت -ق -دي-را ل-ع-م-ل ل ي-ك-ف-ي-ه
لنصس -اف -ه ،وإا‰ا
وصس- -ف رواي- -ة إ
كانت لتكر Ëامرأاة وهي «بطلة
ل -يسس ‘ ه -ذا ال -ك -ت -اب ف -ق -ط،

وإا‰ا بطلة واقعية» ،كما عÈت
عن ذلك في.È

حينما تكتب «آان» عن «آان»
ي- -ت- -ن- -اول ال -ك -ت -اب ح -ي -اة آان
بومانوار ،البطلة الفرنسسية التي
قاومت النازي Úودعمت الثورة
ا÷زائرية ،وحصسول آان في( Èأاو
لŸا )Êعلى
آانه في Èبالنطق ا أ
ا÷ائزة « ⁄يكن تقديرا لعمل ل
يكفيه وصسف
رواية
لنصسافه،
إ
وإا‰ا ك - - - -انت
ل-ت-ك-ر Ëامرأاة
وه- -ي ب- -ط- -ل- -ة
ل - -يسس ‘ ه- -ذا
ال-ك-ت-اب ف-قط،
وإا‰ا ب- - -ط- - -ل - -ة
واقعية» ،حسسب
تعب ÒاŸؤولفة.
ُولدت
اŸؤولفة آان فيÈ
عاما)
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Ãدي-ن-ة أاوف-ن-ب-اخ،
وب- -ع -د حصس -ول -ه -ا
ع- - -ل- - -ى شس- - -ه- - -ادة
ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ث-ان-وي
انتقلت إا ¤فرنسسا
ح - - -يث م - - -ا ت- - -زال
تعيشس حتى اليوم ،اشستغلت أاول
كمÎجمة ،قبل أان تعمل ‘ نشسر
نصسوصس خاصسة بها منذ نهاية
ال- -تسس- -ع- -ي- -ن- -ي- -ات ،وه -ي ت -ك -تب
لŸان -ي -ة ت -ارة
م- -ؤول- -ف- -ات- -ه- -ا ب- -ا أ
وبالفرنسسية تارة أاخرى ،ثم تقوم
ب -ن -فسس -ه-ا بÎج-م-ت-ه-ا إا ¤ال-ل-غ-ة
لخ -رى .وق-د ت-ع-رفت اŸؤول-ف-ة
اأ
شس -خصس -ي-ا ع-ل-ى ب-ط-ل-ة قصس-ت-ه-ا،
وك- -انت ب- -وم -ان -وار ق -د ت -أاث -رت
بقرار في Èالكتابة عنها.
وتعت Èقصسة آانيت ،كما تلّقب
صساحبة  96ربيعاŒ ،سسيدا لقدر
غ Òعادي ،وهي التي  ⁄تبلغ
من العمر سسوى  ١7عامًا فقط
خÓل ا◊رب العاŸية الثانية،
عندما انضسمت إا ¤اŸقاومة،
وأان - -ق - -ذت أاط - -ف- -ال ي- -ه- -ودا ‘
باريسس .وبعد ا◊رب انضسمت
ل -ل -ح -زب الشس -ي -وع -ي ،ول -ك -ن -ه -ا
غادرته سسنة  .١955اسستأانفت آان
ب-وم-ان-وار دراسس-ات-ه-ا ال-ط-بية ‘
م -رسس -ي -ل -ي -ا وأاصس -ب -حت ط -ب-ي-ب-ة
أاعصساب ثم بروفيسسورة ‘ ذات
التخصسصس ،كما تزوجت طبيبا
وصسارت أاما وعاشست حياة شسبه
طبيعية ‘ مرسسيليا.
‘ ب -اريسس ،ك -انت ب -وم -ان-وار
ت -ق -وم ب -أاب-ح-اث ط-ب-ي-ة ،وه-ن-اك
نشسطت ‘ دعم جبهة التحرير
ال- -وط- -ن -ي وق -دمت اŸسس -اع -دة
ل-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ا÷زائ-ري-ة ،م-ا
أادى إا ¤اعتقالها ،وا◊كم عليها
ع- - - -ام  ١959ب -السس -ج -ن عشس-ر
سسنوات .نشسطت ‘ دعم ثورة
ال -ت -ح -ري -ر ا÷زائ -ري-ة ،وبسس-بب
ذلك ” ال -ق -بضس ع -ل-ي-ه-ا وح-ك-م
عليها ‘  ١959بالسسجن لعشسر
سسنوات.
و‘ سسجن «بوميت»ُ ،وضسعت

‘ ال- - - - - -ب- - - - - -داي - - - - -ة ‘ ا◊بسس
النفرادي ،ثم أاصسبحت مسسؤوولة
ع -ن ت -ع -ل -ي -م السس -ج-ن-اء ال-ق-راءة
والكتابة ،وكذا كتابة رسسائلهم.
لن -ه-ا ح-ام-ل ،أاط-ل-ق سس-راح-ه-ا
وأ
م- -ؤوقً- -ت- -ا ل- -ل -ولدة .وب -ع -د ولدة
طفلها ،هربت آانيت إا ¤تونسس،
وانضس -مت إا ¤ج -يشس ال -ت -ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ،وم ّ-ك -ن -ه-ا
ت -خصسصس -ه -ا ك -ط -ب -ي -ب -ة ن -فسس-ي-ة
عصس -ب -ي -ة م -ن خ Ó-ف -ة ف -ران -ت -ز

ف-ان-ون .وب-ع-د ات-ف-اق-يات إايفيان
ثم اسستقÓل ا÷زائر ،أاصسبحت
آان ب- -وم -ان -وار عضس ً-وا ‘ دي -وان
وزير الصسحة ‘ حكومة الرئيسس
الراحل أاحمد بن بلة.
ما تزال «آانيت» حتى اليوم
ت -زور اŸدارسس ،وت -ت-ح-دث ع-ن
ح -ي-ات-ه-ا اŸق-اِوم-ة .وق-د ُعِ-رف
ع- -ن- -ه- -ا وق- -وف- -ه- -ا م- -ع ا◊ري -ة
والعدالة واŸسساواة كشسعار دون
أاي ت- -ن- -ازلت ،وُي- -ع- -رف ع -ن -ه -ا
ق -ول -ه -ا ‘« :ال -واق -ع ،م -ا أاري-ده
بسسيط للغاية ،أاّل يضسطهد أاحٌد
أاح - -داً ،ول يضس - -ط - -ه- -د إانسس- -اٌن
إانسساناً آاخر ،وأاّل تضسطهد دولٌة
دولة أاخرى».

غ -لب ال -ت -ن -وع ع -ل-ى ال-ع-ن-اوي-ن
السس- -ت -ة ال -ت -ي وصس -لت ل -ل -ق -ائ -م -ة
القصسÒة للجائزة هذا العام ،كما
ضسّمت هذه القائمة للمرة األو¤
ع -ددا أاك Èم -ن ال -ك-ات-ب-ات ،ح-يث
عّدت أاربع كاتبات مقابل كاتبÚ
اثن .Úوجائزة «رواية العام» التي
“ن-ح سس-ن-وي-ا م-ع اف-ت-ت-اح م-عرضس
فرانكفورت للكتاب ،هي جائزة
سسنوية مرموقة ،يجري توزيعها
منذ  ،٢٠٠5ويحصسل فيها الفائز
على  ٢5أالف يورو ،أاما الكّتاب
اÿمسسة اŸتواجدون ‘ القائمة
القصسÒة فيحصسل كل واحد منهم
على  ٢5٠٠يورو.

ظّل كورونا يخّيم على اŸعرضس

بسسبب جائحة كورونا ،أاقيمت
دورة م - -ع- -رضس ف- -ران- -ك- -ف- -ورت
ل -ل-ك-ت-اب ه-ذا ال-ع-ام اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ا
بطريقة افÎاضسية ول مركزية،
Ãعنى منع حضسور ا÷مهور‘ ،
وقت اسستقبل اŸعرضس أاك Ìمن
 ٣٠٠أالف زائر العام اŸاضسي.
ج- -لت دول- -ة ك- -ن- -دا ،ضس- -ي- -ف- -ة
وأا ّ
اŸعرضس هذا العام ،حضسورها
إا ¤ف - -ران - -ك- -ف- -ورت إا ¤ال- -ع- -ام
القادم .وكان منظمو اŸعرضس،
لك ‘ Èالعا ،⁄قد
الذي يعت Èا أ
أاعلنوا قرارهم إاقامة الÈنامج
‘ ق- - -اع- - -ة الح- - -ت- - -ف - -الت ‘
اŸع - -رضس «ف - -ق - -ط Ãشس- -ارك- -ة
اŸق- - -دم ÚواŸؤول- - -ف ،»Úوذلك
لصسابات
«نظرا لرتفاع أاعداد ا إ
ب -ك -ورون -ا ‘ ف-ران-ك-ف-ورت وك-ل
أان -ح-اء أاŸان-ي-ا» .وسس-رى ال-ق-رار
أايضسا على حفل الفتتاح الذي
بلغ عدد الضسيوف اŸدعوين له
” اللجوء
 ٢5٠شسخصس ،حيث ّ
إا ¤أانÎنت لبّثه ،كما تتمّ متابعة
ال -ن -دوات ع -ل -ى مسس -رح ال -ق -ن-اة
لŸاÊ
لو ‘ ¤ال- -ت -ل -ف -زي -ون ا أ
اأ
(أا.إار.دي) ع Èالبث اŸباشسر.
واع- - -ت Èم- - -دي- - -ر اŸع - -رضس
يورغن بوسس أانه مراعاة لصسحة
الضسيوف ،تقليل اıاطر وعدم
فتح قاعة الحتفالت للجمهور،
والتعويل على اسستقطاب العديد
من اŸشساهدين من خÓل البث
اŸباشسر ،ونفسس الشسيء بالنسسبة
للبث ا◊ي للندوات ‘ إاطار ما
ي - -ع- -رف بÈن- -ام- -ج «ب- -وك- -فسست
سس -ي -ت -ي» ،ال-ت-ي أاق-ي-مت ‘ ق-لب
اŸدينة ،مع تأاكيد أان كل أاماكن
ال - -ن - -دوات اسس - -ت - -وفت شس - -روط
ا◊ماية اŸعمول بها حاليا ‘
ولية هيسسن ،حيث تقع مدينة
فرانكفورت.

العدد
١٨٣٨٤

لسسبانية با÷زائر
تنظّمها السسفارة ا إ
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نقاششات افÎاضشية حول ميغيل دي سشÒفانتيسس

تن ّ
ظم سسفارة إاسسبانيا با÷زائر ،خÓل
ليام القادمة ،نقاشسات افÎاضسية على
ا أ
اŸب-اشس-ر م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ج-مهور على منصسة
ت- -أات- -ي ه -ذه ال -ن -ق -اشس -ات م -ع
زووم.
اÙاضسرْين اللذْين نشسطا سسلسسلة ندوات
لنÎنت “ح- -ورت ح -ول ال -ك -اتب
ع Èا إ
ا إ
لسسبا Êميغيل دي سسÒفانتيسض ،و”ّ
ب-ث-ه-ا ع-ل-ى ق-ن-اة ي-وت-ي-وب ال-ت-اب-عة Ÿعهد
سسرفانتسض با÷زائر.
أاسسامة ــ إا

أافادت سسفارة إاسسبانيا با÷زائر ‘ ،بيان
ت -ل ّ-ق -ي -ن -ا نسس -خ-ة م-ن-ه ،أان-ه ‘ أاع-ق-اب دورات
اÙاضس- - -رات ع ÈاإلنÎنت ح - -ول ال - -ك - -اتب
” بثها
اإلسسبا Êميغيل دي سسÒفانتيسس ،التي ّ
على قناة يوتيوب التابعة Ÿعهد سسرفانتسس
ب-ا÷زائ-ر ،سس-ي-تّ-م ب-ر›ة ن-ق-اشس-ات افÎاضسية
على اŸباشسر ب ÚاŸتحدث Úوا÷مهور ،وذلك
حسسب ا÷دول التا‹:
غداً األربعاء  ٢١أاكتوبر :ندوة على اŸباشسر
–ت عنوان «جزائر سسرفانتسس :سسفينة نوح
مصسّغرة :طريقة أاخرى لفهم أاسسر سسرفانتسس»،
ي -دي-ره-ا خ-وسس-ي-ه م-ان-وي-ل ل-وسس-ي-ا م-ي-ج-ي-اسس،
الكاتب وعا ⁄فقه اللغة والرئيسس الفخري
÷معية «السسÒفانتيني.»Ú
األربعاء اŸقبل  ٢٨أاكتوبر :ندوة مباشسرة
ت -دي -ره -ا السس -ي -دة ب-يÓ-ر ج-اري-دو ك-ل-ي-م-ن-ت-ي،
أاسستاذة الدراسسات العربية واإلسسÓمية ‘ كلية

اآلداب ‘ ج- -ام- -ع- -ة م- -رسس- -ي -ة– ،ت ع -ن -وان
«م -ف -ات -ي-ح ك-يشس-وت ال-ع-رب-ي-ة اإلسسÓ-م-ي-ة :بÚ
اŸوريسسكي .»Úمع اإلشسارة إا ¤أان الندوتÚ
ت -ن -ط-ل-ق-ان ع-ل-ى السس-اع-ة السس-ادسس-ة وال-نصس-ف
مسساًء.
وسسيجري النقاشس على منصسة زووم Zoom
ال- -ت- -اب- -ع- -ة Ÿع- -ه- -د سس- -رف -ان -تسس ‘ ا÷زائ -ر
العاصسمة ،من أاجل تبادل اآلراء حول حياة
وعمل الكاتب الشسه .Òو‘ هذا الصسدد ،فإان
ال -تسس -ج -ي -ل اŸسس -ب -ق م -ط-ل-وب ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
ال- -ن -دوت ،Úوي -ك -ون ال -تسس -ج -ي -ل ع -ل -ى الÈي -د
اإللكÎوsecarg@cervantes.es. Ê

لبداع» ‘ اليوم العاŸي للكاتبات
لدب وا إ
الهند تكّرم «رائدات ا أ

الروائية عائششة بنور تتّوج با÷ائزة التقديرية الدولية

أاق -امت أاك -ادÁي -ة ال -ت -م -ي -ز ب -ال -ه-ن-د ،أاول
لبداع
لدب وا إ
أامسض ،حفلة تكر Ëرائدات ا أ
من شستى البلدان العربية وتتويجهن بجوائز
ت-ق-دي-ري-ة دول-ي-ة ،وت-أات-ي اŸن-اسس-ب-ة اح-ت-فاء
باليوم العاŸي للكاتبات وتقديرا Ÿنجزهن ‘
لب-داع ،و–ت
لدب وا إ
›الت ال -ث -ق -اف-ة وا أ
إاشس- -راف م- -دي- -ره- -ا صس -اب -ر ن -واسض و›لسض
ضس -م -ان ا÷ودة ال -داخ -ل -ي -ة ب -ك -ل -ي-ة أان-وار
لسسÓم العربية للبنات Ãو‚ام بولية
ا إ
كÒل بالهند.
نورا لدين لعراجي
ت -ن ّ-وعت أاسس -م-اء ال-ك-ات-ب-ات اŸكّ-رم-ات م-ن
البلدان العربية اŸتنوعة ‡ثلة الكاتبة الدكتورة
ماغي عبيد من لبنان ،واألديبة الروائية الشسهÒة
عائشسة بّنور من ا÷زائر ،والكاتبة والصسحفية
السسورية ماجدول Úالرفاعي من هولندا والكاتبة
إاÁان أاحمد يوسسف من مصسر.
اسس- -ت -ط -رد رئ -يسس ح -ف -ل -ة ال -ت -ك -ر Ëوم -دي -ر
أاك-ادÁي-ة ال-ت-م-ي-ز ب-ال-ه-ن-د ال-دك-ت-ور صسابر نواسس
ﬁمد قائ« :Óهذه مبادرة فريدة من بلد كالهند
لتتويج رائدات األدب واإلبداع العربية بجوائز
تقديرية دولية ‘ اليوم العاŸي للكاتبات ،ل
شسك أان -ه-ا صس-ف-ح-ة ج-دي-دة ‘ ال-ت-اري-خ و–ف-ي-ز
Ÿزيد من اإلبداع ‘ العربية».
وق ّ-دمت رئ-يسس-ة ا÷لسس-ة األسس-ت-اذة ال-دك-ت-ورة
آامنة بلع Óكلمة حول وضسع اŸرأاة ‘ العا ،⁄وقد
” تنسسيق الندوة –ت رئاسسة كل من الدكتور
صسابر نواسس مدير أاكادÁية التميز ود  -رملى
مديرة كلية أانوار اإلسسÓم ود  -شسكيب منسسق
›موعة ضسمان ا÷ودة الداخلية بكلية أانوار

اإلسسÓم واألسستاذة هيفاء شساكري من ا÷امعة
اŸل- -ي- -ة ن -ي -ودل -ه -ي ،د  -زر ن -ك -ار م -ن ج -ام -ع -ة
جواهرلل نهرو نيودلهي ،د  -سسمينة كوثر من
جامعة مولنا آازاد األردية الوطنية بحيدر آاباد د
 صسديقة جابر من جامعة آاله آاباد ،د  -جبيليةرئ- -يسس- -ة قسس- -م ال- -ل -غ -ة ب -ا÷ام -ع -ة،ك -م -ا شس -ارك
الÈوف -يسس -ور ال -دك -ت -ور ›يب ال -رح -م -ن رئ-يسس
Óب-داع م-ن أاج-ل السسÓ-م
اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اŸي -ة ل -إ
ب -ال -ه -ن-د ور سس-ع-ي-د ال-رح-م-ن رئ-يسس قسس-م ال-ل-غ-ة
العربية با÷امعة العالية Ãدينة كلكتا الهند،
ال -روائ -ي ال -ل -ب -ن -ا Êع -م -ر سس -ع -ي -د ،وك-ذا م-ئ-ات
اŸشسارك ÚواŸشساركات من أانحاء العا.⁄
Óشسارة ،الروائية ا÷زائرية عائشسة بنور لها
لإ
العديد من اŸؤولفات الروائية ،والتي ترجمت
م -ن-ه-ا إا ¤ال-ف-رنسس-ي-ة وال‚ل-ي-زي-ة والسس-ب-ان-ي-ة،
ونالت العديد من ا÷وائز األدبية عربيا ودوليا
وك -رمت ‘ اÙاف -ل ال -ع -رب -ي -ة ،م -ن أاع -م -ال -ه-ا
الصسادرة« ،ال ّسسوط وال ّصسدى ،اعÎافات امرأاة،
سس- -ق- -وط ف- -ارسس األحÓ- -م ،نسس- -اء ‘ ا÷ح -ي -م،
الز‚ّيـة...اŸوؤوودة تسسأال فمن يجيب؟ ﬂالب،
ليسست كباقي النسساء!!...إالخ».

لنعاشض نقاط الظل ثقافيا بباتنة
–ضسÒات مسستمّرة إ

«زهرة األمل الثقافية» تك ّسشر ا÷مود وتنتصشر للفعل الثقا‘
لوراسض باتنة
لم-ل ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ب-ع-اصسمة ا أ
شس-اركت ج-م-ع-ي-ة زه-رة ا أ
ككل سسنة ‘ ،إاحياء ذكرى ›ازر  17أاكتوبر  ،1961بتنظيم العديد من
النشساطات الثقافية ،التي راعت فيها إاجراءات ا◊جر الصسحي بسسبب
تفشسي وباء كورونا ،واختارت رئيسسة ا÷معية أامال بكاي هذه اŸرة
لسسرة الثورية ‡ثلة ‘ منظمة اÛاهدين لولية باتنة.
تكر Ëا أ
باتنة :حمزة Ÿوشسي
التكر Ëجاء حسسب بكاي ‘ ،تصسريح ÷ريدة «الشسعب» ،اعÎافا بدور هذه
اŸنظمة الثورية اÛاهدة ‘ مسسÒة ا÷زائر منذ السستقÓل وإا ¤غاية اليوم،
من خÓل الهتمام بفئة اÛاهدين وذويهم وا◊رصس على توثيق كل اŸراحل
التاريخية والثورية Ãنطقة األوراسس من معارك ضسارية خاضسها اÛاهدون ضسد
السستعمار الفرنسسي الغاشسم ،وواصسلت اŸنظمة –ت قيادة كل اÛاهدين
الذين تعاقبوا على تسسيÒها ‘ اŸسساهمة ‘ بناء ا÷زائر ،وفتح أابوابها لنقل
الشسهادات ا◊ية وŒميعها وتوثيقها لÎسسيخ حب الوطن ‘ نفوسس األجيال
ا◊الية والقادمة .وأاشسارت بكاي إا ¤أانها قامت بتكر Ëاألسسرة الثورية بهدايا
ولوحات فنية وتاريخية بعضسها من إابداع وأانامل الفنانة التشسكيلة آامال بكاي
رئيسسة ا÷معية ،لقت اسستحسسانا كبÒا من طرف اŸنظمة التي اثنت على

ال-ت-واج-د اŸي-دا÷ Êم-ع-ي-ة زه-رة األم-ل ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ ك-ل اŸن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ية
الثقافية والتاريخية ،حيث تعت Èا÷معية شسريك فعال مع اŸنظمة وذلك من
سسنوات طويلة .وحرصست ا÷معية باŸناسسبة على زيارة بعضس القرى واŸشساتي
اŸصسنفة كنقاط ظل ثقافية بولية باتنة ،التقت خÓلها بعدد من اÛاهدات
ونسساء األرياف الÓئي لزلن يحافظن على تقاليد وموروث منطقة األوراسس
الشسامخ ،من لباسس تقليد وحلي وغÒها من الÎاث اŸادي والÓمادي ،الذي
–رصس ا÷معية على جمعه إل‚از معرضس ثقا‘ كب– ÒضسÒا لشسهر الÎاث
القادم .واسستغلت بكاي فرصسة هذه الحتفالت اıلدة لتضسحيات ا÷زائريÚ
داخ-ل ال-وط-ن وخ-ارج-ه ،ل-ل-ت-ذك Òب-أاه-م-ي-ة السس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ال-ت-ع-ديل الدسستوري
ا÷ديد اŸزمع اجراؤوه ‘ الفا— نوفم Èالقادم ،كمحطة مهمة ‘ بناء ا÷زائر
ا÷ديدة ،مشسيدة بالعديد من اŸقÎحات التي تضسمنها التعديل خاصسة ما تعلق
بÎقية وتطوير اÛتمع اŸد ÊودسسÎته ،إاضسافة لبعضس ا◊قوق وا◊ريات
الخرى التي ” تكريسسها ميدانيا بفضسل حرصس رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
اÛيد تبون .ونّوهت بكاي Ãجهودات وا‹ باتنة ،توفيق مزهود ولقاءاته
اŸتكررة مع ا÷معيات الناشسطة ،لوضسع خارطة طريق لتنمية الولية ثقافيا
واجتماعيا واقتصساديا ،وأاشسارت ‘ حديثها إا– ¤ضسÒها لÈنامج ثقا‘ ضسخم
لفائدة نقاط الظل بالولية سستكشسف عنه لحقا ،وسستنطلق فيه Ãجرد اختفاء
الوباء وعودة ا◊ياة الطبيعة Ûاريها.
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الثÓثاء  ٢٠أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٣ربيع األول  ١٤٤٢هـ

’خÒة
مسصاعدوه نصصحوه بالهدوء ‘ أŸناظرة أ أ

ترإمب ‘ مهّمـ ـ ـ ـة صسعب ـ ـ ـة لتفـ ـ ـ ـادي «هزÁة مهين ـ ـ ـة»

’م -ري-ك-ي دون-ال-د
ن -اشص -د أل -رئ -يسس أ أ
’د’ء
ت - -رأمب م- -ؤوي- -دي- -ه ب- -ن- -ي- -ف- -ادأ أ إ
ب-أاصص-وأت-ه-م م-ب-ك-رأ ،بينما حّث منافسصه
ج -و ب -اي -دن سص -ك -ان ن -ورث ك -ارو’ي -ن -ا
ع-ل-ى»أل-ذه-اب ل-ل-تصص-ويت» م-ع أقÎأب
’خÒة.
أŸناظرة أ أ
لم-ري-ك-ي-ة ‘
ذك -ر مشش-روع الن-ت-خ-اب-ات ا أ
جامعة فلوريدا أان نحو  ٢7.9مليون أامريكي
أادلوا بالفعل مبكرا بأاصشواتهم ،إاما من خÓل
الÈيد أاو بطريقة مباششرة ،قبل النتخابات
الرئاسشية التي Œرى ‘ الثالث من نوفمÈ
القادم.
لق- -ب- -ال ع -ل -ى
ي- -رج- -ع السش- -بب ‘ ه- -ذا ا إ
ال - - -تصش- - -ويت اŸب- - -ك- - -ر إاﬂ ¤اوف بشش- - -أان
التجمعات الكبÒة ‘ مراكز القÎاع يوم
النتخابات ،مع انتششار وباء كورونا الذي
أاصشاب  ٨.١مليون أامريكي وأاودى بحياة أاكÌ
من  ٢١٨أالفا.
وقال الرئيسس ا÷مهوري ترامب ‘ Œمع
انتخابي بكارسشون سشيتي ‘ نيفادا حيث بدأا
ال -تصش -ويت اŸب -ك -ر ي-وم السش-بت« :ال-تصش-ويت
اŸب -ك -ر ج -ار ح -ال -ي -ا ،ل -ذا اخ -رج -وا وأادل-وا
ب -أاصش -وات -ك -م».ودع -ا اŸرشش-ح ال-دÁق-راط-ي
ب -اي -دن ال -ن -اخ -ب ‘ Úن -ورث ك -ارولي -ن -ا إا¤
لدلء بأاصشواتهم ‘ أاقرب وقت .ويحتدم
اإ
التنافسس ب Úترامب وبايدن ‘ ولية نورث
كارولينا «اŸتأارجحة» التي فاز بها ترامب
ب -ف-ارق  ٣.66ن -ق-ط-ة م-ئ-وي-ة ‘ ان-ت-خ-اب-ات
.٢٠١6

كورونا ‘ قلب إ◊ملة
ه -اج -م ب -اي -دن م -ن-افسش-ه ت-رامب ل-ق-ول
لسش -ب -وع إان
لخ ÒخÓ- -ل ع- -ط -ل -ة ن -ه -اي -ة ا أ
اأ
الوليات اŸتحدة «Œاوزت مرحلة اÿطر»
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا ،وأاكد بايدن
بهذا الصشدد أان معدل ا◊الت ا÷ديدة ‘
البÓد ارتفع إا ¤أاعلى مسشتوى خÓل أاششهر.
لم -ور ت -زداد سش -وءا ول ي -زال ه -و
وت- -اب -ع« :ا أ
(ت-رامب) ي-ك-ذب ع-ل-ي-ن-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بوضشع
الوباء».
ورغ -م إاصش -اب -ة ت -رامب ب -فÒوسس ك -ورون -ا
وتعافيه منه مؤوخرا ،إال أانه سشخر من بايدن
‘ نيفادا لنهجه ا◊ذر من الوباء .وقال
ت- -رامب ب- -ل- -ه- -ج- -ة سش- -اخ- -رة« :نسش -ت -م -ع إا¤
العلماء!..إان أاصشغينا إاليهم بششكل كامل ،لكنا
لن ‘ بلد يواجه ركودا هائ.»Ó
اآ
وردت حملة بايدن سشريعا وقال اŸتحدث
لصش-اب-ة
ب -اسش -م -ه -ا ان -درو ب -ي -تسس« :ح-الت ا إ
بفÒوسس كورونا ‘ ازدياد ،وتسشريح العمال
يزداد».
‘ السشياق ،أاوصشى الفريق اŸششرف على
لمريكي النتخابية ،ترامب،
حملة الرئيسس ا أ
ب -ال -ت -زام ال -ه -دوء وع-دم م-ق-اط-ع-ة خصش-م-ه،
اŸرشش -ح ال -دÁق -راط -ي ج -و ب -اي-دن ،خÓ-ل
اŸناظرة التلفزيونية الثانية ،ونصشحوه بأان
يتحدث بصشوت أاك Ìهدوءا وأان Áزح أاك.Ì
ويأامل فريق حملة ترامب النتخابية ‘
أان ال -ت -ن -ازل ع -ن اŸنصش-ة ،سش-ي-ج-ع-ل ت-رامب
خصشمه بايدن خÓل هذا النزال «يبدو مثل
لنه بدون مقاطعة متواصشلة،
عجوز ثرثار» ،أ
سشيفصشح عن أاحكام إانششائية مششوششة.
ورأات تلك اŸصشادر أان على ترامب أان
«يسشمح فقط للناخب Úأان يصشوتوا لصشا◊ه،
وأان ل ينقذ بايدن أاثناء اŸناظرة».
وي- -ت -وق -ع مسش -اع -دو ت -رامب أان ي -ت -ط -رق
الرئيسس خÓل اŸناظرة القادمة إا ¤ما نششر
مؤوخرا عن هان‚ ،Îل بايدن.

وكانت صشحيفة «نيويورك بوسشت» نششرت
لرب -ع -اء اŸاضش-ي م-راسشÓ-ت ه-ان Îب-اي-دن
اأ
للكÎو ،Êوتب Úمنها أان بايدن
ع ÈالÈيد ا إ
البن يششتبه ‘ أانه رتب لقاء Ÿمثل ششركة
لوكرانية «بوريزما» مع والده ،حÚ
الغاز ا أ
لخ Òيشش -غ -ل م -نصشب ن -ائب ال -رئ -يسس
ك -ان ا أ
لم-ري-ك-ي.وأاف-ي-د ب-أان م-ت-ح-دث-ا ب-اسش-م ه-ذه
اأ
الششركة طلب ‘ إاحدى الرسشائل نصشيحة من
هان Îحول كيفية اسشتخدام نفوذه «نيابة عن
الشش -رك -ة» ،ف -ي -م -ا ات-ه-م ت-رامب ب-اي-دن وف-ق
الصشحيفة ،بالكذب والتورط ‘ الفسشاد.
وم - -ن اŸق - -رر إاج - -راء آاخ - -ر م - -ن - -اظ - -رة
تلفزيونية قبيل النتخابات الرئاسشية هذا
اÿميسس ‘ مدينة ناششفيل بولية تينيسشي.
لم -ري -ك -ي -ة
يشش- -ار إا ¤أان الن- -ت -خ -اب -ات ا أ
سشتجرى ‘  ٣نوفم ÈاŸقبل ،وسشيتم خÓلها
ان -ت -خ-اب ال-رئ-يسس ون-ائب ال-رئ-يسس ،وج-م-ي-ع
أاعضشاء ›لسس النواب البالغ عددهم ،٤٣5
وثلث أاعضشاء ›لسس الششيوخ بالكونغرسس،
إاضشافة إا ¤حكام  ١٣ولية وإاقليم.

إإيرإن ترإهن على فوز بايدن
ي -ع -ت -ق -د ج ّ-ل اŸراق -ب Úالسش-ي-اسش-ي ،Úأاّن
لمÒك- -ي دون- -ال- -د ت- -رامب
إادارة ال- -رئ- -يسس ا أ
تراهن على إامكانية الوصشول إا ¤اتفاق نووي
جديد مع إايران بعد ششهر واحد من فوزه
بالرئاسشة لفÎة حكم ثانية ،لكن طهران تأامل
‘ اŸقابل بفوز اŸرششح الدÁقراطي جو
بايدن بانتخابات الثالث من الششهر اŸقبل،
وط- - -ي صش- - -ف- - -ح - -ة ت - -رامب وسش - -ي - -اسش - -ات - -ه
«اŸتششددة».
يضش -ي-ف ه-ؤولء اŸراق-ب Úب-أان ال-ع-ق-وب-ات
اŸفروضشة على إايران سشتسشتمر ‘ حال بقاء
لب-يضس ،ل-ت-وج-ي-ه رسش-ال-ة
ت -رامب ‘ ال -ب-يت ا أ
ل- -ط- -ه- -ران م -ف -اده -ا أان سش -ي -اسش -ة الضش -غ -ط
القصشوى عليها سشتسشتمر إا ¤أان ترضشخ إايران
وتقبل التفاوضس على اتفاق جديد.
وق - -د ع- -رضس ب- -اي- -دن تصش- -وره ال- -ك- -ام- -ل
Ÿسشتقبل العÓقات مع إايران ‘ مقال كتبه
الششهر اŸاضشي ،وأاششار فيه إا ¤أانه Áتلك
لبعاد للتعامل مع طهران.
تصشورا ثÓثي ا أ
ويرى اŸرششح الدÁقراطي أانه إاذا عادت
إاي- -ران إا ¤الم- -ت- -ث- -ال «الصش -ارم» ب -الت -ف -اق
النووي ،فإان الوليات اŸتحدة سشوف تنضشم
›ددا إا ¤الت -ف -اق ال-ن-ووي م-ع-ه-ا ك-ن-ق-ط-ة
انطÓق للمفاوضشات من جديد.

 75سصنة على تأاسصيسصها

’ بديل عن إأ’· إŸتحدة Ÿوإجهة –ديات إلعصسر
ق- -ال أل- -رئ- -يسس أل- -روسص- -ي ،ف Ó-دÒÁ
’· أŸتحدة تبقى مؤوسصسصة
بوت Úإأن «أ أ
عاŸية ’ بديل لها تتيح إأمكانية أ◊وأر
’ط-رأف وألشص-رأك-ة
أŸت -ك -اف -ئ م -ت-ع-دد أ أ
ب Úألدول».
وه ّ- -ن - -أا ب - -وت ‘ ،Úرسش - -ال - -ة وّج - -ه- -ه- -ا إا¤
اŸشش- -ارك ‘ Úاج- -ت- -م- -اع ع -ق -د ‘ م -وسش -ك -و
Ÿناسشبة مرور  75عاما على تأاسشيسس منظمة
األ· اŸت- -ح- -دة ،أاعضش -اء ال -ب -ع -ث -ات األ‡ي -ة
اŸعتمدة لدى موسشكو بهذه الذكرى.
وأاضش- - -اف ‘ ال - -رسش - -ال - -ة اŸنشش - -ورة امسس
اإلثن« :Úل ششك ‘ أاننا لن تسشتطيع مواجهة
–ديات عصشرنا العاŸية وضشمان اŸسشتقبل

السش -ل -م -ي واŸزده -ر ل -ل -بشش -ري-ة ،إال ب-تضش-اف-ر
جهودنا».
ك -انت صش -ح-ي-ف-ة «ن-ي-زاف-يسش-ي-م-اي-ا غ-ازي-ت-ا»
الروسشية قالت أامسس الول إان موسشكو تنظر
إا ¤الج- -ت- -م- -اع- -ات ا÷اري- -ة ب -رع -اي -ة األ·
اŸت- -ح- -دة ◊ل األزم- -ة ال- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة «Ãن -ط -ق
ال-ت-ج-رب-ة» ،وأان-ه-ا غ Òم-ق-ت-ن-ع-ة “ام-ا ب-ن-جاح
ج -ه -ود اŸن -ظ -م -ة األ‡ي -ة ‘ إان -ه-اء األزم-ة،
وتششكيل حكومة وإاجراء انتخابات.
وأاوضشحت الصشحيفة أان روسشيا تنظر لÎى
«ما إاذا كانت األ· اŸتحدة سشتكون قادرة
على بناء طريق لتجنب اŸزيد من األعمال
القتالية».

إأدأنة أ‡ية لقصصف أŸدنيÚ

توّقعات بوضسع آإلية Ÿرإقبة
إلهدنة ‘ إإقليم كارإباخ

دعا وزير اÿارجية الروسشي سشÒغي
لفروف ،أامسس الثن ،Úطر‘ النزاع ‘
إاق- -ل- -ي- -م ك- -اراب- -اخ اŸت- -ن- -ازع ع -ل -ي -ه بÚ
أاذرب- -ي- -ج- -ان وأارم -ي -ن -ي -ا ،وغÒه -م -ا م -ن
الÓعب Úالدولي ،Úإا ¤الكف عن إاثارة
خطاب اŸواجهة ،متوقعا أانه قد يتم
قريبا وضشع آالية Ÿراقبة وقف إاطÓق
النار ‘ اŸنطقة.
قال لفروف ‘ مؤو“ر صشحا‘‘ ،
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام-ة
خ -ت -ام ﬁادث -ات -ه م -ع ا أ
Ûلسس أاوروبا ‘ موسشكو« :نحن على
لرجح ل
لن ،وعلى ا أ
لهم ا آ
قناعة بأان ا أ
ي -ت -ط -لب ذلك ج -ه -ودا ك-بÒة ،ه-و ال-ك-ف
الفوري عن إاثارة خطاب اŸواجهة بÚ
ال -ط -رف ،Úوك -ذلك ع Èخ -ط ال Ó-ع -بÚ
الدولي ÚاŸسشؤوول.»Ú
وأاّكد أان روسشيا وأاذربيجان وأارمينيا
قد تتفق ‘ القريب العاجل على مراقبة
وقف إاطÓق النار ‘ اŸنطقة.
وأاضشاف ‘ هذا السشياق« :من أاجل
تفعيل وقف إاطÓق النار ،وقد تأاكدنا من
ذلك بعد تبني وثيقت ⁄ Úتتيحا تغيÒ
لرضس بششكل جذري ،يجب
الوضشع على ا أ
وضشع آالية مراقبة اللتزام بنظام وقف
إاطÓق النار .نعمل على ذلك بنششاط،
وت -ع -م -ل وزارة دف -اع-ن-ا م-ع ال-زمÓ-ء م-ن
أاذربيجان وأارمينيا ،آامل أان يتم تنسشيق
للية ‘ القريب العاجل».
مثل هذه ا آ
يذكر أاّن إاقليم كاراباخ اŸتنازع عليه
ب Úأارمينيا وأاذربيجان يششهد ،منذ ٢7
سشبتم ÈاŸاضشي ،مواجهات مسشلحة بÚ
ي-ري-ف-ان وب-اك-و ج-رت ب-اسش-ت-خ-دام سشÓ-ح
اŸدف -ع-ي-ة وال-طÒان وال-دب-اب-ات ،وسش-ط
تعرضس بلدات سشكنية للقصشف وسشقوط
قتلى ب Úالعسشكري ÚواŸدني Úعلى حد
سشواء.
و ⁄تتوقف أاعمال القتال بششكل كامل
لن رغم توصشل الطرف ،Úبوسشاطة
حتى ا آ
لنسش-ان-ي-ة
روسش -ي -ة ،إا ¤ات -ف -اق ال -ه -دن -ة ا إ
اعتبارا من  ١٠أاكتوبر ا÷اري.
ه-ذا وب-ي-ن-م-ا ت-ت-واصش-ل الت-هامات بÚ
أاذرب- -ي -ج -ان وأارم -ي -ن -ي -ا ب -خ -رق ال -ه -دن -ة
لنسش-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-وصش-ل-ت-ا إال-ي-ه-ا بوسشاطة
اإ
 ·ÓاŸتحدة
لم Úالعام ل أ
روسشية ،أادان ا أ
أان- -ط- -ون- -ي- -و غ- -وتÒيسس ال- -ه -ج -وم ال -ذي
لذرية بصشاروخ
تعرضشت له مدينة غنجه ا أ
سشكود مسشاء ا÷معة‡ ،ا أادى إا ¤مقتل
 ١٣مدنيا وجرح أاك Ìمن  ٤5آاخرين،
فضش Óعن تدم Òأاك Ìمن  ٢٠منزل.
وأاوضشح سشتيفان دوجاريك اŸتحدث
لم Úال- -ع- -ام  ‘ -ب- -ي- -ان  -أان
ب - -اسش - -م ا أ
غ-وتÒيسس ي-دي-ن ج-م-ي-ع ال-ه-ج-م-ات على
اŸن-اط-ق اŸأاه-ول-ة ب-السش-ك-ان اŸتضش-ررة
من الصشراع.
وتوّقع غوتÒيسس أان يلتزم الطرفان
لنسشانية التي أاعلن عنها بششكل
بالهدنة ا إ
تام ،وأان يسشتأانفا اŸفاوضشات ا÷وهرية
دون تأاخ.Ò

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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وصصول أول رحلة Œارية إأمارأتية إأ ¤مطار تل أبيب

إسسرإئيل تطلب من إلبحرين فتح سسفارة ‘ إŸنامة
هبطت صصباح أمسس أ’ثن ‘ Úمطار
ت- -ل أب- -يب أول رح- -ل- -ة Œاري- -ة ت- -اب -ع -ة
’مارأتية قادمة من
ÿطوط أ’–اد أ إ
أبو ظبي ،بعد توقيع أتفاق ألتطبيع بÚ
’مارأت ‘ وأشصنطن منتصصف
إأسصرأئيل وأ إ
ألشصهر أŸاضصي.
أاقلت الطائرة وفدا إاماراتيا مؤولفا من 5٨
شش -خصش -ا ،ب -ي -ن -ه -م مسش -ؤوول -ون ك-ب-ار ‘ شش-رك-ة
ال–اد ورجال أاعمال وصشحفيون.
ج -اءت ه -ذه ال -رح -ل -ة عشش -ي -ة وصش -ول وف-د
إاماراتي رفيع اŸسشتوى إا ¤إاسشرائيل ‘ ،أاول
زيارة رسشمية له عقب توقيع اتفاق التطبيع
اÈŸم ب Úا÷انب Úمؤوخرا.
وكانت وزارة اŸواصشÓت اإلسشرائيلية قد
أاعلنت ‘ بيان عن اتفاق مع اإلمارات سشيتم
Ãوجبه تسشي ٢٨ Òرحلة أاسشبوعية ب Úتل أابيب
ومطاري دبي وأابو ظبي.
وأاوضشح البيان أان رئيسس الوزراء اإلسشرائيلي
ب-ن-ي-ام Úن-ت-ن-ي-اه-و سش-ي-وق-ع ب-ن-فسش-ه ع-ل-ى ه-ذا
التفاق ‘ مطار تل أابيب فور وصشول الوفد
ال- -رسش- -م- -ي اإلم- -ارات- -ي ال- -ي- -وم ال- -ث Ó-ث -اء إا¤
إاسشرائيل.
وإاضشافة إا ¤الرحÓت التجارية سشتضشاف
 ١٠رحÓ- -ت شش- -ح -ن أاسش -ب -وع -ي -ة ،إا ¤ج -انب
رحÓت أاخرى سشتسشّير ب Úمطارات اإلمارات
وم- -ط- -ار «إايÓ- -ت رام- -ون» ال- -دو‹ ج- -ن- -وب- -ي
إاسشرائيل.
وقد وصشفت وزيرة اŸواصشÓت اإلسشرائيلية
مÒي ري- -غ- -ي- -ف ال- -ت -وصش -ل إا ¤ه -ذا الت -ف -اق
ب-ال-ل-ح-ظ-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وق-الت إان-ه ي-ع-ن-ي ب-دء
م- -وج -ة ازده -ار اق -تصش -ادي م -ع ف -ت -ح أاسش -واق
جديدة.
وتوصشلت اإلمارات وإاسشرائيل ‘  ١٣أاوت
اŸاضشي إا ¤اتفاق لتطبيع العÓقات بينهما ”

توقيعه يوم  ١5سشبتم ÈاŸاضشي ‘ واششنطن.
وق-وب-ل الت-ف-اق ب-ت-ن-دي-د ف-لسش-ط-يني واسشع،
حيث اعتÈته الفصشائل والقيادة الفلسشطينية
«خيانة» من اإلمارات ،وطعنة ‘ ظهر الششعب
الفلسشطيني.

طلب فتح سسفارة ‘ إŸنامة
أاف -ادت ه -ي -ئ -ة ال -بث اإلسش -رائ -ي-ل-ي-ة «ك-ان»،
األحد ،بأان وزيرا إاسشرائيليا أارسشل طلبا رسشميا
إا ¤البحرين لفتح سشفارة لها ‘ اŸملكة.
وأاوضش- - -حت «ك- - -ان» أان وزي- - -ر اÿارج - -ي - -ة
اإلسش -رائ -ي -ل -ي ،غ-اب-ي أاشش-ك-ي-ن-ازي ،ق-دم ط-ل-ب-ا
رسش-م-ي-ا إا ¤ن-ظÒه ال-ب-ح-ري-ن-ي ،ع-ب-دال-ل-ط-يف
الزيا ،Êمن أاجل فتح سشفارة إلسشرائيل ‘
اŸن-ام-ة ،اسش-ت-ك-م-ال Ÿع-اه-دة السشÓ-م وق-ع-ها
البلدان ‘ سشبتم ÈاŸاضشي.
يأاتي هذا بعد أان وّقعت البحرين وإاسشرائيل
‘ اŸنامة ،أاول أامسس ،على «بيان تاريخي
مششÎك ح -ول إاق -ام -ة ع Ó-ق -ات دب -ل-وم-اسش-ي-ة
إايذانا ببداية عهد جديد وواعد ‘ العÓقات
ب Úالبلدين».
كما أابرم الطرفان ،خÓل اجتماعات بÚ
مسشؤوول Úبحريني Úوإاسشرائيلي ÚوأامÒكي‘ Ú
اŸنامة ،عددا من مذكرات التفاهم بينهما
ت -ت -ن -اول ال -ع Ó-ق -ات الق -تصش-ادي-ة وال-ت-ج-اري-ة
والتصش- -الت وال- -ت- -ج- -ارة واÿدم -ات ا÷وي -ة
وتنقل األفراد واÿدمات اŸصشرفية واŸالية
والتعاون ب Úوزارتي اÿارجية وغÒها من
›الت التعاون اŸششÎك.
و“نح اتفاقات وبيانات األحد أاسشسشا لفتح
ال-ب-ح-ري-ن وإاسش-رائ-ي-ل سش-ف-ارت Úل-دى ب-عضشهما
البعضس ،مع توقيع مزيد من الوثائق إلقامة
التعاون ب Úالطرف.Ú

دول أوروبية كÈى تنّدد با’سصتيطان

فلسسط Úتدعو إ ¤فرضض عقوبات على إإسسرإئيل

دعت وزأرة أÿارج - - -ي- - -ة وأŸغÎبÚ
ل - -دول- -ة ف- -لسص- -ط ،Úأمسس أ’ث- -ن ،Úإأ¤
ف -رضس ع -ق -وب-ات دول-ي-ة ع-ل-ى إأسص-رأئ-ي-ل
’ج-ب-اره-ا ع-ل-ى ألÎأج-ع عن مشصاريعها
إ
أ’سص -ت -ي -ط -ان -ي -ة ،خ -اصص -ة ب -ع -د –وي -ل
’’ف من هكتارأت أ’رأضصي
عشصرأت أ آ
أل- -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة أÙت -ل -ة إأﬁ ¤م -ي -ات
طبيعية.
وششّددت الوزارة ‘ بيان لها على ضشرورة
ردع سشلطات الحتÓل السشرائيلي من خÓل
ف -رضس ع -ق-وب-ات دول-ي-ة ع-ل-ي-ه-ا ÈŒه-ا ع-ل-ى
الÎاجع عن مششاريعها السشتيطانية وقضشمها
وت-ه-وي-ده-ا ألراضش-ي ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أام-ام صش-مت
دو‹ مريب.
وأادانت ‘ سشياق متصشل ،إاقدام سشلطات
الح -ت Ó-ل ع -ل -ى –وي -ل عشش-رات اآللف م-ن
هكتارات أاراضشي الفلسشطيني ‘ Úالغوار ا¤
ما يسشمى بـ «ﬁمية طبيعية» تقع ششرق خلة
مكحول ‘ العوار الششمالية ‘ اطار تنفيذ
قرار الضشم السشرائيلي على الرضس و بششكل
ميدا– Êت مسشميات ولفتات ﬂتلفة.
وأابرزت أان العملية تهدف ‘ األسشاسس إا¤
Óغ-وار لصش-ال-ح
–ق -ي -ق الضش -م ال -ت -دري -ج -ي ل  -أ
توسشيع مسشطحات اŸسشتوطنات ،وخلق عملية
تششبيك اسشتعمارية توسشعية ب Úالنقاط و البؤور
السش -ت -ي -ط -ان -ي -ة واŸعسش -ك -رات اŸوج-ودة ‘
الغوار.
واع-تÈت اÿارج-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-نية الصشمت

الدو‹ على انتهاكات الحتÓل التي ترتقي
Ÿسش -ت -وى ا÷رائ -م ت -خ-ل-ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-دو‹
وال· اŸت-ح-دة وه-ي-ئ-ات-ه-ا ع-ن مسش-ؤوول-ي-ات-ه-ا
والتزاماتها الخÓقية والقانونية اŒاه معاناة
الشش -عب ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،وأاضش-افت أان الك-ت-ف-اء
ب-ب-ي-ان-ات ال-ت-ن-دي-د ب-ات يشش-ج-ع الحتÓل على
التمادي ‘ ضشم الراضس الفلسشطينية اÙتلة،
ومواصشلة تنفيذ ﬂططاته الهادفة ا ¤تدمÒ
أاي -ة ف -رصش -ة ل -ت-ح-ق-ي-ق ح-ل ال-دول-ت ،Úوإاق-ام-ة
ال-دول-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة وع-اصش-م-تها
القدسس الششرقية اÙتلة.
وك -ان م -دي -ر ع -ام اŸصش-ادر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘
سشلطة جودة البيئة ،عيسشى موسشى قد أاعلن
أامسس أان سش- -ل- -ط- -ات الح -ت Ó-ل السش -رائ -ي -ل -ي
تسشيطر على  ٣6منطقة ‘ الضشفة الغربية
–ت مسشمى «ﬁمية طبيعية» ،لتحويلها ا¤
معسشكرات ومسشتوطنات.
‘ السشياق ،أاكد رئيسس الوزراء الفلسشطيني،
ﬁمد أاششتية ،أامسس ،أان رفضس  5دول اوروبية
ك -بÒة ل -ت -وسش -ع الح -ت Ó-ل اإلسش -رائ -ي-ل-ي ع-ل-ى
أاراضش -ي دول -ة ف -لسش -ط ،Úاıال -ف ل -ل -ق-ان-ون
ال -دو‹ ه -و رد ع -م -ل -ي ان -ت -ه -اك -ات اسش-رائ-ي-ل
للششرعية الدولية.
ح -ب أاشش-ت-ي-ه ‘ ك-ل-م-ت-ه Ãسش-ت-ه-ل ج-لسش-ة
ور ّ
ا◊ك- -وم- -ة  ،79ب - -إاعÓ- -ن أاŸان- -ي- -ا ،ف- -رنسش- -ا،
ب-ري-ط-ان-ي-ا ،إاي-ط-ال-يا وإاسشبانيا رفضشهم للتوسشع
السشتيطا ،Êباعتباره يقوضس أاسشسس السشÓم،
ويقضشي على حل الدولت.Ú
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نحو “ديد مهّمة «أŸينورسسو»

«إإيكوكو» و«إإيبسشو» تطلقان مبادرة لدعم إلششعب إلصشحرإوي
لمن ألدو‹ ،نهاية ألشسهر ،أجتماعا لدرأسسة تطورأت ملف ألقضسية ألصسحرأوية وإأصسدأر قرأر أ‡ي بشسأان ألتمديد
مع أقÎأب موعد عقد ›لسس أ أ
ل‡ية لتنظيم ألسستفتاء ‘ ألصسحرأء ألغربية «أŸينورسسو» أŸرتقب أن تنتهي مهمتها ‘  31من شسهر أكتوبر أ÷اري ،تعكف إأدأرة ندوة
للبعثة أ أ
لسسيوية «إأيبسسو» ،بدعم من ›موعة من
لفريقية أ آ
لوروبية للتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي «إأيكوكو» ومنظمة تضسامن ألشسعوب أ إ
ألتنسسيقيات أ أ
لنسسان وأ◊ق ‘ تقرير
لكادÁي ÚوأŸثقف ،Úعلى صسياغة مبادرة جديدة حول ألصسحرأء ألغربية –ت عنوأن «دعم ألقانون ألدو‹ وحقوق أ إ
أ أ
أŸصس Òلشسعب ألصسحرأء ألغربية ،آأخر مسستعمرة ‘ أفريقيا».
تسشعى هذه اŸبادرة  -بحسشب بيان للمنظمت- Ú
إاŒ« ¤ديد اإلحسشاسس بالششرعية ‘ معا÷ة النزاع ‘
الصشحراء الغربية وتعزيز العÎاف باألحقية الكاملة
ل -لشش -عب الصش -ح -راوي ‘ ك -ف -اح -ه السش -ل -م -ي م -ن أاج-ل
‡ارسشة حقه ‘ تقرير ششؤوونه».
وأاعربت كل من «ايكوكو» و»ايبسشو» عن رغبتهما ‘
الÎكيز على ا÷انب األكادÁي ‘ إاطار هذه اŸبادرة
بصش-ف-ت-ه «وسش-ي-ل-ة ل-ب-عث ال-تضش-ام-ن م-ع شش-عب الصشحراء
الغربية» .كما أان هذا ا÷انب «يعت Èوسشيلة إلظهار
اهتمام الرأاي العام وكسشب الدعم واŸسشاندة من لدن
ع - -دي - -د األك - -ادÁي Úح- -ول ال- -ع- -ا◊ ⁄ق- -وق الشش- -عب
الصشحراوي».

بعث إلتضشامن وكسشب إلدعم
وتهدف اŸبادرة إا ¤اŸسشاهمة ‘ جعل الذكرى
العاششرة ألحداث «إاكد Ëإايزيك» «◊ظة مهمة على
الصشعيد العاŸي من أاجل تسشليط الضشوء على واقع
الششعب الصشحراوي وتعزيز التضشامن معه» وكذا «جمع
أاكادÁي Úمن أاك Èعدد ‡كن من البلدان ‘ إاطار
ﬁفل عام لنصشرة الكفاح العادل للششعب الصشحراوي
من أاجل تقرير مصشÒه».
كما تسشعى هذه اŸبادرة إا‡« ¤ارسشة الضشغط من
أاجل اإلفراج عن اŸعتقل Úالسشياسشي ÚالصشحراويÚ
الذين “ت إادانتهم ‘ ﬁاكم غ Òقانونية وجائرة».
وكذا «إارسشال إاششارة سشياسشية قوية» للمجتمع الدو‹
وعلى رأاسشه األ· اŸتحدة ‡ثلة ‘ ›لسس األمن
وا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ب-أان «التسشوية السشياسشية
للقضشية الصشحراوية قد طال أامدها».
وح -ثت اŸن -ظ -م -ت-ان ك-ل اŸت-ع-اط-ف Úو›م-وع-ات
ال -تضش-ام-ن م-ع قضش-ي-ة الشش-عب الصش-ح-راوي ع-ل-ى دع-وة
األكادÁي ÚواŸثقف Úكل ‘ بلده أاو غÒهم من الذين
Áكن التواصشل معهم إا ¤التوقيع على هذا اإلعÓن
قبل  31أاكتوبر  ،2020بهدف إاطÓق هذه اŸبادرة يوم
 8ن -وف -م Èال -ق -ادم ال -ت -ي تصش-ادف ال-ذك-رى ال-ع-اشش-رة
للتفكيك العنيف ıيم «إاكد Ëإايزيك» من قبل قوات
الحتÓل اŸغربية ‘  8نوفم.2010 È

إلذكرى إلعاششرة ÷رÁة «إكد Ëأإزيك»
ت- -أات- -ي ه- -ذه اŸب- -ادرة م- -ع اقÎاب إاح- -ي -اء الشش -عب
الصشحراوي ‘ ،الثامن من نوفم ÈاŸقبل ،الذكرى
العاششرة للهجوم الذي نفذته قوات الحتÓل اŸغربية
على اıيم السشلمي الذي نظمه آالف الصشحراويÚ

‘ منطقة «إاكد Ëأازيك» قرب مدينة العيون اÙتلة
الصشحراوية ،احتجاجا على القمع والتمييز اŸمنهج
ضش -ده -م م -ن ق -ب -ل الح -ت Ó-ل اŸغ-رب-ي غ Òالشش-رع-ي
ل -ب -ل -ده -م ول -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ح-ق ت-ق-ري-ر اŸصش Òلشش-عب
الصشحراء الغربية.
وعلى الرغم من الطبيعة السشلمية “اما لÓحتجاج،
إال أان قوات الحتÓل اŸغربية حاصشرت وضشايقت من
يدخلون اıيم ويغادرونه و‘ النهاية دمرت اıيم
وقتلت عددا من اÙتج Úواعتقلت اŸئات وضشربت
عششرات اÙتج Úالسشلمي ‘ ،Úعملية لقيت إادانة
 ·ÓاŸتحدة
واسشعة من قبل ›لسس األمن التابع ل أ
ومنظمات حقوق النسشان وا◊كومات ‘ جميع أانحاء
العا .⁄و“ ⁄ن -ع إادان -ة اÛت -م -ع ال -دو‹ ل-ل-ه-ج-وم،
اÙاكم اŸغربية من ا◊كم على  25صشحراويا من
اŸتظاهرين ‘ «اكد Ëازيك» بأاحكام قاسشية لسشنوات،
ف -ي -م -ا اع-تÈه ﬁام-ون وم-راق-ب-ون وم-ن-ظ-م-ات دول-ي-ة
«إاجراءات غ Òعادلة».
وبعد مرور عقد على أاحداث «أاكد Ëإازيك» ،دعا
علماء ‘ ›الت متنوعة من دول ﬂتلفة ومنها
الوليات اŸتحدة واليابان والÈتغال وموزمبيق ،األ·
اŸتحدة ككل وحكومات هذه الدول على حدة إا¤
تكر Ëذكرى «اكد Ëأازيك» عن طريق اتخاذ إاجراءات
«ملموسشة لضشمان حق تقرير اŸصش Òلششعب الصشحراء
الغربية من خÓل اŸضشي قدما ‘ تنظيم اسشتفتاء

تقرير مصش Òالششعب الصشحراوي بإاششراف دو‹ Áكن
الصشحراوي Úمن تقرير مسشتقبلهم بحرية ونزاهة».

إأل· إŸتحدة Œانب إ◊قّ وإ◊ياد

على صشعيد آاخر ،أاكد ‡ثل جبهة البوليسشاريو ‘
األ· اŸتحدة الدكتور سشيدي ﬁمد عمار ،بداية
األسشبوع ،أان تقرير األم Úالعام األخ Òحول الصشحراء
ال -غ -رب -ي -ة ل ي-ت-واف-ق م-ع نصس وروح مسش-لسش-ل ال-تسش-وي-ة
األ‡ية واإلفريقية ويسشاوي بغ Òحق ب Úالضشحية
وا÷Óد.
وأاوضشح سشيدي ﬁمد عمار ،أان التقرير األخÒ
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيشس ،حول
Óم Úالعام ل أ
ل أ
األوضشاع ‘ الصشحراء الغربية ⁄« ،يكن تقريرا وافيا
ول ششام Óمن حيث وصشف الوضشع كما هو ،بل أاك Ìمن
ذلك ،حيث «أاعطى انطباعا خاطئا» Ûلسس األمن
الدو‹ بأان األمور هادئة وتسش Òعلى ما يرام ‘ ،وقت
تشش -ه -د اŸن -ط-ق-ة ح-ال-ة غ-ل-ي-ان ،ل سش-ي-م-ا ‘ م-ن-ط-ق-ة
الكركرات .كما تواصشل سشلطات اŸغربية انتهاكاتها
الصشارخة ◊قوق اإلنسشان ‘ األراضشي اÙتلة.
وك- -ان رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،األم Úال- -ع -ام ÷ب -ه -ة
ال -ب -ول -يسش -اري-و السش-ي-د إاب-راه-ي-م غ-ا‹ ،أاب-ل-غ غ-وتÒيشس
ورئيسس ›لسس األمن الدو‹ ا◊ا‹ 6 ‘ ،أاكتوبر
ا÷اري ،وبصشفة ششافية ووافية عن «عدم رضشاه» عن
هذا القرار.

لو ¤لنتخاب سسعّيد رئيسسا لتونسس
‘ ألذكرى أ أ

حكومة إŸششيششي تباششر إصشÓحات عاجلة

أع - -ل - -نت أ◊ك- -وم- -ة أل- -ت- -ونسس- -ي- -ة م- -ب- -اشس- -رة
إأصسÓحات سسياسسية وأقتصسادية عاجلة Ÿوأجهة
لف-ق ،وب-اتت ت-ه-دد
أزم -ة أق -تصس-ادي-ة ت-ل-وح ‘ أ أ
لو.¤
ألقطاع ألعام بالدرجة أ أ
وق-ال رئ-يسس أ◊ك-وم-ة هشس-ام أŸشس-يشس-ي ،إأن-ه
سس-ي-ت-م ضس-خ مسس-اع-دأت ع-اج-ل-ة ت-بلغ  1.5مليار
دولر ‘ ألشسركات أ◊كومية ‘ ،إأطار ﬁاولة
لصس Ó-ح أل -ق -ط-اع أŸت-ع ،Ìك-م-ا سس-ت-ق-دم دف-ع-ة
إ
لجور Ÿوظفي ألدولة.
جديدة من زيادأت ‘ أ أ
تأاتي هذه ألصسÓحات بعد عام على أنتخاب
قيسس سسعيد رئيسسا للبÓد.

ترإجع إلسشتثمارإت إÿارجية

جÓل بوطي/وكالت
اإلجراءات ا÷ديدة التي أاعلن عنها اŸششيششي ،أاول
أامسس ‘ ،مقابلة مع التلفزيون الرسشمي ،تششمل قطاع
اŸالية العامة للدولة الذي أاصشبح ‘ وضشع حرج ،إاذ
يتوقع أان يصشل عجز اŸيزانية إا 14 ¤باŸائة من الناœ
اÙلي اإلجما‹ عام  2020وهو أاعلى مسشتوى خÓل
نحو أاربعة عقود .وتتعرضس البÓد أايضشا ،لضشغوط من
م-ق-رضش Úدول-ي ÚإلصشÓ-ح الشش-رك-ات ال-ع-ام-ة وŒم-ي-د
أاجور القطاع العام  -التي زادت إا ¤أاك Ìمن  17مليار
دينار ‘  2020من  7.6مÓي - 2010 ‘ Òوذلك ‘
إاطار إاجراءات لتقليل عجز اŸوازنة.
وت -واج -ه م-ع-ظ-م شش-رك-ات ال-ق-ط-اع ال-ع-ام صش-ع-وب-ات
مالية ،بعضشها مهدد باإلفÓسس نتيجة نقصس اŸوارد
اŸالية .وقال هششام اŸششيششي ،إان ا◊كومة خصشصشت
أاربعة مÓي Òدينار للششركات العامة ضشمن خطوات
أاو ¤إلصشÓحها ومنحها «جرعة أاكسشج .»Úوششركة
اÿطوط التونسشية للطÒان واحدة من أابرز الششركات
ال -ت -ي ت -واج -ه مصش -اعب م -ال -ي -ة .وق -د تضش-اع-فت ه-ذه
اŸصشاعب بسشبب وباء فÒوسس كورونا ،وكانت الششركة
طلبت من ا◊كومة هذا العام دعما ماليا Ÿواجهة
هذه اŸصشاعب.

العاصشمة ومنوبة وبن عروسس وأاريانة ،ششمال،
ووليتا سشوسشة واŸنسشت Òششرقا.

إنقاذ إلششركات ورفع إألجور
وقال اŸششيششي ،إانه قرر أايضشا تقد Ëالدفعة الثالثة
من زيادات األجور Ÿوظفي القطاع العام احÎاما
للتزام ا◊كومة أامام ال–اد العام التونسشي للششغل.
وب-عث رسش-ائ-ل سش-ي-اسش-ي-ة ع-دي-دة ا ¤الشش-عب ال-ت-ونسش-ي
ب -ع -ودة ال -ث-ق-ة ب Úا◊ك-وم-ة واŸواط-ن ،ال-ذي ي-ط-الب
بتحسش Úظروف ا◊ياة ،والوصشول ا ¤مششهد سشياسشي
نزيه ونضشيف من خÓل جعل اŸواطن ‘ قلب كل
ال -ت -ح -ولت ا◊اصش -ل-ة رغ-م ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
البÓد.

حظر ّŒول بسشبب إلوباء

وتأاتي اإلصشÓحات القتصشادية تزامنا مع إاعÓن
ح -ظ -ر ال-ت-ج-ول ،ب-داي-ة م-ن ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ع Èك-اف-ة
تونسس .وجاء ذلك خÓل اجتماع للمششيششي مع عدد
من القيادات األمنية العليا بقصشر ا◊كومة ،وفق بيان
لرئاسشة ا◊كومة.
وتعيشس  6وليات حظرا للتجول الليلي منذ نحو
أاسشبوع Úللحد من انتششار فÒوسس كورونا؛ وهي تونسس

تراجعت السشتثمارات اÿارجية اŸتدفقة
على تونسس ،خÓل  9األششهر األو ¤من العام
ا÷اري ،بنسشبة  26,4باŸائة كمؤوششر على
ت -أاث -ر ال -ب Ó-د ب -ت -داع -ي -ات ج -ائ -ح -ة ك -ورون-ا.
واسش-ت-ق-ط-بت ت-ونسس اسش-ت-ث-م-ارات ب-ق-ي-مة 1,5
مليار دينار تونسشي ( 531,3مليون دولر) ،ا¤
ن-ه-اي-ة سش-ب-تم ،2020 Èم- -ق- -اب- -ل أاك Ìم -ن ()2
م -ل -ي-اري دي-ن-ار خÓ-ل ال-فÎة ذات-ه-ا م-ن سش-ن-ة
 ،2019وف -ق م -ع -ط -ي -ات ال -وك -ال -ة ال -ت -ونسش -ي -ة
للنهوضس بالسشتثمار اÿارجي .وأافاد ذات
اŸصشدر ،أان كل القطاعات عرفت بدورها تراجعا
ﬁسش- -وسش -ا ‘ اسش -ت -ق -ط -اب السش -ت -ث -م -ارات ال -دول -ي -ة
اŸباششرة متأاثرة ،على غرار بقية دول العا ،⁄بالÎاجع
ال Ó-فت ل-ل-نشش-اط الق-تصش-ادي ال-ع-اŸي بسش-بب ان-تشش-ار
جائحة كورونا .وأابرزت اŸعطيات الحصشائية للهيئة،
من جهة أاخرى ،ان السشتثمارات الدولية التي حصشلت
عليها تونسس خÓل  9أاششهر الو ¤من السشنة ا÷ارية
خ -ارج ق -ط -اع ال -ط -اق -ة سش-م-حت ب-إا‚از  404مششروع
اسشتثمار بقيمة  857,2مليون دينار أاسشحدثت حوا‹ 7
آالف منصشب ششغل جديد .أاما بخصشوصس أاهم الدول
التي اسشتثمرت ‘ تونسس خÓل  9أاششهر الو ¤من
السش- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،ح- -اف- -ظت ف- -رنسش -ا ع -ل -ى الصش -دارة
باسشتثمارات بلغت  360مليون دينار وإايطاليا بـ110,7
مليون دينار ،تلتها لكسشمبورغ بـ 107,2مليون دينار ثم
أاŸانيا ‘ اŸركز الرابع بنحو  68مليون دينار تونسشي.
وتعد تونسس البلد العربي الوحيد الذي نفذ انتقال
دÁق -راط-ي-ا ه-ادئ-ا ب-ع-د الن-ت-ف-اضش-ات ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا
اŸنطقة ‘ عام  .2011لكن اقتصشادها يتع Ìبفعل
ارتفاع الدْين وتدهور اÿدمات العامة ،وتأاث Òتفششي
فÒوسس ك -ورون -ا وأايضش-ا ب-ف-ع-ل الضش-ط-راب السش-ي-اسش-ي
الذي طغى على وضشع البÓد هذه السشنة.
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أإسشوأإ سشيناريو
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فضسيلة بودريشس

Óزمة اللبنانية من دون اتفاق الفرقاء ‘
ل حديث عن ﬂرج ل أ
بÒوت وتقاطعهم على تششكيلة ا◊كومة ا÷ديدة التي تتو ¤مهمة
إارسشاء اإلصشÓحات اŸسشتعجلة لمتصشاصس الغضشب الششعبي .والبداية
ب -إان -ق-اذ م-ا Áك-ن إان-ق-اذه اق-تصش-ادي-ا ،م-ع إاع-ادة ت-رم-ي-م ال-ث-ق-ة ال-ت-ي
تصشدعت ب Úاللبناني Úوالطبقة السشياسشية.
أاي تعثّر ﬁتمل غ Òمقبول ،كونه سشيضشيّع فرصشة Œاوز النهيار
اŸا‹ ومنع تفاقم الهوة القتصشادية ‘ ،وقت بات توجه جديد
يسشود بهدف رفع الدعم عن السشلع واŸواد الإسشÎاŒية ما يضشاعف
من تهديدات النفجار الششعبي.
تسشتمر األزمة اللبنانية من دون التعجيل بالنفراج رغم الضشغط
الفرنسشي ‘ ،ظل وضشع إاقليمي صشعب يعصشف باŸنطقة ويحاصشرها
من كل جانب ،ألن ‘ هذا الظرف ششديد ا◊سشاسشية تسشجل بوادر
مقلقة بششأان مسشتقبل لبنان ،وا◊فاظ على وحدته وسشÓمته الÎابية
تعد مسشأالة جوهرية وينبغي أان تدرج ضشمن الأولويات ‘ ،ظل أاطماع
خارجية Áكنها أان تسشتخدم ذريعة للتدخل اÿارجي لتنقضس عليه.
يرتقب أان يعود ا◊ريري ،الذي قاد ‘ اآلونة األخÒة اتصشالت
ماراتونية مكثفة لتسشميته خÓل هذا األسشبوع ،بتكليف من الرئيسس
عون ،على خلفية أانه يحظى بأاغلبية تسشمح له بالعودة إا ¤تششكيل
ا◊ك- -وم -ة ا÷دي -دة .وإان ك -ان ا◊ري -ري ي -درك ج -ي -دا أان الصش -راع
الضشمني الذي أاجهضس ﬁاولت تششكيل ا◊كومة ،يتمثل ‘ اÓÿف
على توزيع ا◊قائب الوزارية ،خاصشة السشيادية Ãا فيها اŸالية ،التي
أاحدثت ششرخا أاششعل حدة اÓÿف ب Úبعضس األطراف السشياسشية،
وح -ال -ة النسش-داد دف-عت ب-ال-رئ-يسس ال-ف-رنسش-ي م-اك-رون إا ¤الضش-غ-ط
و–ذير اŸسشؤوول ‘ ÚبÒوت ،لذا قام Ãنحهم مهلة زمنية ﬁددة،
كششرط لدعم هذا البلد ا÷ميل الذي عانى كثÒا من ويÓت ا◊رب
ونخر الفسشاد منظومته القتصشادية.
أاصشبح الفششل ‡نوعا ،ألن إاسشقاط ورقة اÓÿفات ‡كن ،عÈ
تقد Ëبعضس التنازلت من طرف التششكيÓت السشياسشية Ãختلف
أاقطابها ،لتجنب سشقوط لبنان فريسشة ألسشوإا سشيناريو ،ألن من حق
الششعب اللبنا Êأان يعيشس ‘ أامن واسشتقرار وتطور.

ل‡ية متفائلة بنجاح أ◊وأر ألليبي
ألبعثة أ أ

ﬁادثات  5+5إلعسشكرية تششّدد على تثبيت وقف إلقتال

“يزت ،أامسس ،ا÷ولة الرابعة
م -ن ﬁادث -ات ال-ل-ج-ن-ة ال-عسش-ك-ري-ة
 5+5الليبية اŸمثلة ◊كومة الوفاق
وا÷يشس الليبي ‘ جنيف ،بحضشور
اŸبعوثة األ‡ية باإلنابة ،سشتيفاÊ
وليامز ،بلقاءات مباششرة ب Úوفدي
ط- -ر‘ ال- -ن -زاع .وأاع -ربت ال -ب -ع -ث -ة
األ‡ية عن تفاؤولها بهذا التقدم،
مششÒة إا ¤أان م - -ب - -اح - -ث - -ات ه- -ذه
ا÷ول- -ة سش- -تسش -ت -م -ر ح -ت -ى ال -راب -ع
والعششرين من الششهر ا÷اري‘ .
اط -ار ال -ت -حضش Òل -ل -ح -وار الشش-ام-ل
اŸق-رر ت-ن-ظ-ي-م-ه ‘ ت-ونسس م-ط-ل-ع
نوفم ÈاŸقبل.
ذكرت البعثة األ‡ية ‘ بيان
صش- -ح- -ف -ي ،أامسس ،أان ه -ذه ا÷ول -ة
ان -ط -ل -قت ب -اج -ت -م -اع-ات ت-ق-اب-ل-ي-ة
مباششرة ب Úوفدي طر‘ النزاع ‘
ليبيا .وأاع-ربت اŸب-ع-وث-ة األ‡ية
بالنيابة سشتيفا Êويليامز ،عن أاملها
‘ أان يتوصشل الوفدان إا ¤حلحلة
كافة اŸسشائل العالقة بغية الوصشول
إا ¤وق- -ف دائ- -م إلط Ó-ق ال -ن -ار ‘
ع-م-وم أان-ح-اء ل-ي-ب-ي-ا ،م-ذك-رة ب-نداء
 ·ÓاŸت - -ح - -دة
األم Úال- - -ع - -ام ل  - -أ
أانطونيو غوتÒيشس الذي أاطلقه ‘
 23مارسس اŸاضشي ودعا فيه إا¤
ضشرورة وقف إاطÓق النار ‘ جميع
أان -ح -اء ال-ع-ا ،⁄م-ط-ال-ب-ة ‘ ال-وقت
ذات -ه ج -م-ي-ع األط-راف اŸت-ح-ارب-ة
بوضشع مششاعر عدم الثقة والعداوة
ج- -ان- -ب- -ا وت- -رك ج- -م -ي -ع األع -م -ال
العدائية.

من أإجل تثبيت وقف إطÓق إلنار
اج-ت-م-اع-ات ال-ل-ج-ن-ة ال-عسش-كرية
اŸششÎك- - - -ة  5+5اŸشش -ك -ل -ة م-ن
مسش- -ؤوول Úعسش- -ك- -ري Úم- -ن ط- -ر‘
ال- -ن- -زاع ‘ ل- -ي -ب -ي -ا ب -رع -اي -ة األ·
اŸت-ح-دة ،ت-ه-دف Ÿن-اقشش-ة ج-م-ل-ة
م -ن اŸسش -ائ -ل ال -رام -ي -ة ل -ت-ح-ق-ي-ق
تسشوية نهائية لÓزمة.
وك -انت مصش -ادر ل -ي -ب -ي-ة وأا‡ي-ة
أاعلنت ‘ ،وقت سشابق ،أان اجتماع
ج -ن -ي -ف ،سش -ي -ن -اقشس ت -ث-ب-يت وق-ف
إاط Ó- - -ق ال - - -ن - - -ار ب Úال - - -ط- - -رفÚ
اŸتنازع ،Úووضشع خطة مششÎكة
لتفكيك اÛموعات اŸسشلحة ‘
ﬂت -ل -ف أان -ح -اء ال-بÓ-د وال-ت-ف-اه-م
ح -ول م -ن -ط -ق -ت -ي سش -رت وا÷ف -رة

وإاب-ق-ائ-ه-ا م-ن-ط-قة منزوعة السشÓح
ومسشاحة آامنة ،إاضشافة إا ¤إاخراج
اŸرت- -زق- -ة وال- -ق- -وات األج- -ن- -ب -ي -ة
اŸوج -ودة ‘ ل -ي -ب -ي -ا .وتتزامن
اŸب -اح-ث-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة م-ع اسش-ت-ع-داد
اŸبعوثة األ‡ية باإلنابة سشتيفاÊ
وليامزÿ ،وضس معركتها األخÒة
م -ن أاج -ل دف -ع األط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة
اŸتنازعة للتوقيع على اتفاق ◊ل
األزم -ة ق-ب-ل ان-ت-ه-اء ولي-ت-ه-ا أاوائ-ل
نوفم ÈاŸقبل.

–ضشÒإت مكّثفة Ùادثات تونسس

وت-ت-زام-ن ن-ه-اي-ة م-ه-م-ة ول-ي-ام-ز
على رأاسس البعثة األ‡ية ‘ ليبيا،
مع موعد انعقاد ﬁادثات تونسس
اŸصشÒي -ة ،م-ط-ل-ع ن-وف-م ،Èوال-ت-ي
م- -ن اŸت -وق -ع أان ت -ب -حث تشش -ك -ي -ل
›لسس رئ -اسش -ي ج -دي-د م-ن ثÓ-ث-ة
أاعضش -اء ورئ -يسس ح -ك-وم-ة م-ن-فصش-ل
ع -ن -ه ،ون -ق -ل م -ق -رات اŸؤوسشسش-ات
السش -ي-ادي-ة إا ¤م-دي-ن-ة سش-رت .وم-ن
أاج- -ل إا‚اح ه- -ذه اŸه- -م- -ة ب- -دون
ت- -أاخ ،Òوضش -عت ول -ي -ام -ز خ -ارط -ة
ط-ري-ق م-ك-ث-ف-ة ل-ل-ح-وار وع-لى عدة
مسشارات ،بدأاتها باجتماع القاهرة
لبحث اŸسشار الدسشتوري ،ب11 Ú
و 13أاك -ت -وب -ر ا÷اري ،ث -م اŸسش-ار
ال- -عسش -ك -ري ب -ج -ن -ي -ف ،أامسس ،عÈ
اج -ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-عسش-ك-ري-ة ،5+5
واج- -ت- -م- -اع- -ات –ضشÒي -ة Ÿؤو“ر
تونسس ،ع Èدوائر مرئية ،بداية من
 26أاكتوبر .وأابرز ما ” التفاق
ع- -ل- -ي- -ه ‘ ال- -غ- -ردق -ة Ãصش -ر ،ه -و
«اإلسشراع بعقد اجتماعات اللجنة
العسشكرية اŸششÎكة  5+5بلقاءات
مباششرة ،واإلفراج الفوري عن كل
من هو ﬁتجز من دون أاي ششروط
أاو قيود ،واتخاذ التداب Òالعاجلة
لتبادل اÙتجزين بسشبب العمليات
العسشكرية ،وذلك قبل نهاية أاكتوبر
اŸقبل» .كما اتفق الطرفان على
«إاي - -ق - -اف ح - -م Ó- -ت ال - -تصش- -ع- -ي- -د
اإلعÓ- -م- -ي وخ- -ط -اب ال -ك -راه -ي -ة
واسش -ت -ب -دال -ه ب -خ -ط -اب ال -تسش -ام -ح
والتصشالح ونبذ العنف واإلرهاب،
واإلسش - - -راع ‘ ف - - -ت - - -ح خ- - -ط- - -وط
اŸواصش Ó- -ت ا÷وي - -ة والÈي- -ة Ãا
يضشمن حرية التنقل للمواطن ÚبÚ
كافة اŸدن الليبية».
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علوم وتكنولوجيا
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قريبا..

قرصص واحد يششمل جميع أادويتك اليومية..

دف ÎمÓحظاتك الورقي قد يصصبح جهازك اللوحي ا÷ديد
ماذا سشيحصشل إاذا “ّكنت العلب
ال-ك-رت-ون-ي-ة م-ن اسش-ت-نسش-اخ بصش-مة
أاصش-اب-ع اŸسش-ت-ل-م؟ أاو ع-ن-دم-ا ت-ك-ون
ع- - - - -ب - - - -وة ا◊ل - - - -يب أاو ال - - - -عصشÒ
ال-ك-رت-ون-ي-ة م-زودة ب-ج-ه-از ي-حدد
م - -دى صش - -لح - -ي - -ت - -ه - -ا ،وي - -ن- -ق- -ل
اŸع -ل -وم -ات ال -غ -ذائ -ي-ة والصش-ح-ي-ة
لخ - -رى اÿاصش - -ة ب - -اŸن - -ت - -ج إا¤
ا أ
جهازك ا÷وال؟
وهل تؤودي طريقة بسضيطة لتحويل
أل -ورق إأ ¤أج -ه -زة إأل -كÎون-ي-ة وأب-ت-ك-ار
ع- -لب «ذك- -ي- -ة» وأشض- -ي- -اء أخ- -رى ك -ثÒة
إلحدأث ثورة صضناعية جديدة؟

للكÎونيات
مششكلة ا إ
الورقية
يحظى تصضنيع أألجهزة أإللكÎونية
م-ت-ع-ددة أل-وظ-ائ-ف ع-ل-ى رك-ائ-ز ورق-ية
ب- -اه- -ت- -م -ام ك -بÒ؛ ن -ظ -رأ ل -ت -ك -ل -ف -ت -ه -ا
أŸن-خ-فضض-ة ومÓ-ءم-ت-ه-ا ل-ل-ب-ي-ئ-ة وخ-فة
وزنها ومرونتها.
ل- -ك- -ن لسض- -وء أ◊ظ ،ف- -إان ت- -ط- -وي- -ر
أإللكÎونيات ألورقية يخضضع لتحديات
كبÒة ،مثل تدهورها ألسضريع ‘ وجود
أل-رط-وب-ة ،وألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-بطاريات
مصضدر طاقة ،وألتوأفق أÙدود مع
تقنيات أإلنتاج ألضضخم أ◊الية.
و◊ل مثل هذه أŸشضكÓت ألتقنية
أŸع -ق -دة ،كشض-ف ب-اح-ث-ون ع-ن ع-م-ل-ي-ة
طباعة جديدة Áكنها –ويل أي قطعة
من ألورق ألعادي ،أو ألورق أŸقوى إأ¤
ل-وح-ة م-ف-ات-ي-ح م-ق-اوم-ة ل-ل-م-اء Áك-نك
طيها ووضضعها ‘ جيبك ،باإلضضافة إأ¤
أن -ه -ا ل ت -ت-ط-لب مصض-درأ ل-ل-ط-اق-ة ،ول
تتأاثر بالرطوبة وأ◊رأرة وألغبار ،كما
Áكن طيها بسضهولة كأاي ورقة عادية،
وتظل ﬁافظة على جميع خصضائصضها
أإللكÎونية.
حقق ألبتكار أ÷ديد مهندسضون ‘
«جامعة بوردو» (-Purdue Univer

أاجهزة رخيصشة

 ،)sityعن طريق –ويلهم ألورق إأ¤
ج- -ه- -از إأل- -كÎوÃ ،Êسض -اع -دة ط -اب -ع -ة
ثÓ- -ث- -ي- -ة أألب- -ع- -اد ،وق- -د أسض- -ت- -ع- -رضص
أŸه-ن-دسض-ون أب-ت-ك-اره-م ب-ط-بعهم لوحة
إأل-كÎون-ي-ة ع-ل-ى ورق-ة ع-ادي-ة ل-ل-ت-ح-ك-م
ب -ج -ه-از م-وسض-ي-ق-ى ،ل-تسض-م-ح ب-ال-ت-ح-ك-م
Ãسضتوى ألصضوت وإأعادة ألتشضغيل.

مولد نانو كهربي
تبدأ ألعملية برشص مادة على ألورقة
Œعلها مقاومة للماء ،بعد ذلك توضضع
ع-ل-ي-ه-ا دأئ-رة إأل-كÎون-ي-ة مصض-ن-وع-ة من
رقائق نانوية ،وÁكن ربطها بأاي جهاز
ع Èألبلوتوث.
ه- -ذه أألج -ه -زة أل -ورق -ي -ة ل ت -ت -أاث -ر
بالرطوبة وأ◊رأرة وألغبار ،عÓوة على
ذلكÁ ،كن طيها بسضهولة كأاي ورقة
ع -ادي-ة ،وت-ب-ق-ى ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
خصضائصضها.
تسض -ت -ف -ي -د ه -ذه أل -ت-ق-ن-ي-ة م-ن طÓ-ء
خاصص طارد للسضوأئل وألغبار ،ويسضمح
بعد ذلك بطباعة طبقات دوأئر كهربية
متعددة أعلى ألورق من دون أي تلطيخ
أو تدهور ب Úألطبقات.
ع -ن ط -ري -ق أسض-ت-خ-دأم ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ة
أ◊دي -ث -ة ق -د –ل ورق -ة ع -ادي-ة م-ه-م-ل-ة
ﬁل لوحة أŸفاتيح أÿاصضة با◊اسضوب

(جوهيوك جيو„-بيكسضاباي)
ع - -ل - -ى أ÷انب أآلخ - -ر م - -ن أل - -ورق
ألعادي أو ألورق أŸقوىÁ ،كن بعد
ذلك أسض - -ت- -خ- -دأم أل- -ط- -ب- -اع- -ة ب- -ا◊È
Óشضارة إأ ¤نقاط ألضضغط (أألزرأر)
ل إ
وم -ا “ث -ل -ه ،ك -م -ا Áك -ن ط -ب-اع-ة ه-ذه
أل -ط -ب -ق -ات ب -أاي تصض -م -ي -م ت-ري-ده ،م-ن
لوحات أŸفاتيح ألرقمية إأ ¤عناصضر
ألتحكم ‘ مسضتوى ألصضوت.
ل يحتاج أ÷هاز إأ ¤مصضدر للطاقة؛
ألنه يحصضل على كل ما يحتاجه من
ألطاقة بضضغط أŸسضتخدم على لوحة
أŸف-ات-ي-ح ،ح-يث ت-ت-ول-د خÓ-ل-ه-ا ط-اقة
كهربية تصضل إأ 300 ¤ميكرووأت لكل
سضنتيم Îمربع.
عÓ- -وة ع- -ل- -ى ذلك ،ل ي- -ل -زم وج -ود
ب -ط -اري -ات أو م-ق-ابسص ط-اق-ة ل-تشض-غ-ي-ل
لوحة أŸفاتيح ألنهائية ،وبدل عن ذلك
طور ألباحثون نظام توليد طاقة جديد
ُي -ع -رف ب -اسض -م م -ول -د أل -ن -ان -و ك -ه -رب-ي
ألحتكاك ،ألقادر على تشضغيل ألدأئرة
أإللكÎونية بالكامل من Ÿسضة أŸشضغل
وأل -ط -اق -ة أŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة ،أل -ت -ي ي -ت -م
إأنتاجها.
ع- -ن- -دم -ا ي -ت -م ألضض -غ -ط ع -ل -ى أألج -زأء
أŸطبوعة من ألورقÁ ،كنها نقل أإلشضارأت
ع Èألبلوتوث إأ ¤جهاز آأخر مثل أ◊اسضوب
أÙمول ،على سضبيل أŸثال.

ي- -ق- -ول م- -ه- -ن- -دسص أل -طب أ◊ي -وي،
رمسض-يسص م-ارت-ي-ن-ي-ز ‘ ،ب-ي-ان صض-ح-ف-ي
Ÿوقع جامعة بوردو «هذه هي أŸرة
أألو ¤أل -ت -ي ي -ت -م ف -ي -ه-ا ع-رضص ج-ه-از
إأل-كÎو Êي-ع-م-ل ب-ال-ط-اق-ة أل-ذأتية على
ألورق».
وأضضاف «لقد طورنا طريقة ÷عل
ألورق طاردأ للماء وألزيت وألغبار عن
ط -ري -ق ط Ó-ئ -ه ب -ج -زي -ئ -ات م -ف -ل -ورة،
ويسض- -م- -ح ل- -ن- -ا ه- -ذأ أل -ط Ó-ء ألشض -ام -ل
ب-ط-ب-اع-ة ط-ب-ق-ات م-ت-عددة من ألدوأئر
على ألورق من دون جعل أ◊ Èيتلطخ
من طبقة إأ ¤أخرى».
وت -وف -ر أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا أل-ك-ث Òم-ن
أل -ت -ق -ن -ي-ات أŸت-ق-دم-ة أŸف-ي-دة ،ف-ه-ي
تتطور بشضكل جيد باسضتخدأم عمليات
أإلن -ت -اج أ◊ال -ي -ة ،وه -ي ج-ي-دة ل-ل-ب-ي-ئ-ة
(Áكن إأعادة تدوير ألورق ببسضاطة مرة
أخرى) ،وهي مرنة ،فضض Óعن كونها
م -ق -اوم -ة ل -ل-م-اء وق-اب-ل-ة ل-ل-ت-خصض-يصص.
وتشض- -م -ل ألسض -ت -خ -دأم -ات أÙت -م -ل -ة
ألتغليف ألذكي ،أو عندما تكون أجهزة
أإلدخال أŸؤوقتة مطلوبة.
يقول مارتينيز «أتخيل هذه ألتقنية
لتسضهيل تفاعل أŸسضتخدم مع تغليف
أŸوأد ألغذأئية ،للتحقق ‡ا إأذأ كان
أل-ط-ع-ام آأم-ن-ا لÓ-سض-ت-هÓ-ك ،أو ل-تمكÚ
أŸسض-ت-خ-دم م-ن أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى أسضتÓم
ألشضحنة ،ألتي تصضل إأ ¤أŸنزل ،عن
ط -ري -ق سض-حب إأصض-ب-ع-ه ف-وق ألصض-ن-دوق
لتعريف نفسضه بشضكل صضحيح ،وأسضتÓم
طلبه ‘ أ◊ال».
ويسض- -ت -ط -رد« :ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ذلك،
أثبتت ›موعتنا ألبحثية أن أألجهزة
أل-ورق-ي-ة أل-بسض-ي-ط-ة Áك-ن –وي-ل-ها إأ¤
وأجهات مشضغل موسضيقى للمسضتخدمÚ
لخ -ت -ي -ار أألغ-ا ،Êوتشض-غ-ي-ل-ه-ا ،وت-غ-يÒ
شضدة ألصضوت».
لسشÎالية
الصشحافة ا أ

ششركة أاديداسص كششفت حذاء رياضشيا ” تصشنيعه بتقنية مبتكرة

الروبوتات تنسصج أاحذية اŸسصتقبل عالية األداء والصصديقة للبيئة

‘ إاطار سشباق الششركات العاŸية
لح - -ذي- -ة
ال - -كÈى اŸصش - -ن - -ع - -ة ل  - -أ
ل- -تصش- -م- -ي -م أاح -ذي -ة أاك Ìك -ف -اءة
ب- -اسش -ت -خ -دام أاح -دث ال -ت -ق -ن -ي -ات،
كششفت ششركة أاديداسص ()adidas
م - -ؤوخ- -را ع- -ن ح- -ذاء ري- -اضش- -ي ”
تصش-ن-ي-ع-ه ب-ت-ق-ن-ية مبتكرة تعتمد
على روبوتات تسشتخدم بر›يات
م-ت-ط-ورة صش-م-مت خصش-يصش-ا لنسشج
جزئه العلوي خيطا خيطا.
وتتيح هذه ألتقنية تصضميم أ◊ذأء
أ÷دي -د ب -ن -اء ع -ل -ى ب-ي-ان-ات شض-خصض-ي-ة
ل -ل -مسض -ت-خ-دم ت-ت-ع-ل-ق ب-ك-ي-ف-ي-ة أ◊رك-ة،
وأخ - -رى ح - -ول أل - -ظ- -روف أÙي- -ط- -ة
بالعدأء أثناء أ÷ري.

نسشيج الروبوت

ع - -ل - -ى م - -دى ألسض - -ن - -وأت أل - -ث Ó- -ث
أŸاضض -ي -ة ،ك -ان ع-ا ⁄سض-ب-اق-ات أ÷ري
مهووسضا بتقنية وأحدة هي ألوأح ألياف
أل-ك-رب-ون ،وي-ت-م أل-ي-وم أسض-ت-خدأمها من
ق -ب -ل ج -م -ي -ع مصض -ن-ع-ي أح-ذي-ة أ÷ري
تقريبا ‘ تصضنيع نعال أحذيتهم عالية
أألدأء.
لكن مع تسضابق ألشضركات ألرياضضية
لتضضم Úأأللوأح ألكربونية ‘ أحذيتها
ألرياضضية ” ،إأهمال مادة ألنسضيج ‘
أ÷زء ألعلوي من أألحذية ألرياضضية.
أثناء ذلك ،عملت أديدأسص مع شضركة
ل -ل -ط-ب-اع-ة ثÓ-ث-ي-ة أألب-ع-اد وم-ه-ن-دسض-ي
ب -ر›ي -ات وري -اضض -ي ،Úع -ل -ى ت -ط -وي-ر
ط -ري -ق -ة ج -دي -دة “ام-ا إلنشض-اء أ÷زء
ألعلوي من أ◊ذأء .تدعى هذه ألتقنية
باسضم «فيوتشضر كرأفت ترنغ» (-Fu
 ،)turecraft Strungوف -ي-ه-ا ي-ق-وم
روبوت بنسضج أك Ìمن ألف خيط ‘
زوأيا منحنية حول أ÷زء ألسضفلي من
أ◊ذأء أو ألنعل.
إلنشض -اء ه -ذه أل -ل-وح-ة أÿي-ط-ي-ة” ،
ب -ن -اء روب -وت -ات م -ت -خصضصض -ة وتصض-م-ي-م
بر›يات وإأجرأء عمليات مسضح عالية
أل-دق-ة ل-ك-ي-ف-ي-ة –رك أق-دأم أل-ع-دأئÚ
أثناء أ÷ري .وÁكن للروبوت ،ألذي
ي-ح-ت-وي ع-ل-ى  10ب-ك-رأت ﬂت-ل-ف-ة من
أÿي - -وط أŸل- -ح- -ق- -ة ب- -ه ،نسض- -ج أ÷زء

أسضتخدأم مادة وأحدة (ألبو‹ يوريثÚ
أ◊رأري) ‘ تصض -ن -ي-ع أح-ذي-ة ري-اضض-ي-ة
عالية أألدأء Áكن تدويرها ‘ .ألوقت
ألذي أŒه فيه ألعديد من أŸصضنعÚ
ن - -ح - -و أسض- -ت- -خ- -دأم م- -وأد “ت إأع- -ادة
تدويرها ‘ صضناعة أحذيتها أ÷ديدة.
إأّن-ه-ا سض-لسض-ل-ة م-ن أل-ق-ف-زأت أل-ت-ق-نية
أل -ت -ي سض -ت -ح -دث ت -غ -يÒأت ج -ذري-ة ‘
صضناعة أألحذية لتحولها إأ ¤صضناعة
روبوتية ونظيفة.
مواقع إالكÎونية

أل- - -ع- - -ل - -وي م - -ن أ◊ذأء ب - -ن - -اء ع - -ل - -ى
ألتصضميمات ألرقمية.
وت -ع -ت -م -د ه -ذه أل -تصض -م-ي-م-ات ع-ل-ى
ب -ي-ان-ات سض-ل-وك-ي-ة ،م-ث-ل سض-رع-ة أل-ع-دأء
وطريقة عدوه وألظروف أÙيطة به
أث -ن -اء ألسض -ب -اق ،وأل-ت-ي ي-ت-م د›ه-ا م-ع
ب- -ي- -ان- -ات أخ- -رى ح -ول ح -رك -ة أل -ق -دم
ل -ل -مسض -اع -دة ‘ –دي -د أŸك -ان أل -ذي
يجب أن يوضضع فيه كل خيط من هذه
أÿيوط‡ ،ا يعني أن كل حذأء يتم
تصض-م-ي-م-ه ‘ أŸسض-ت-ق-ب-ل سض-ي-ك-ون ع-لى
م- -ق- -اسص مسض- -ت -خ -دم -ه بشض -ك -ل دق -ي -ق،
وﬂت- -ل- -ف -ا ع -ن غÒه ب -اخ -ت Ó-ف ه -ذه
ألبيانات.
وسض-ت-خّصض-صص ه-ذه أل-ت-ق-نية أ÷ديدة
مبدئيا ،حسضب بيان للشضركة ،لتصضنيع
أح -ذي -ة أ÷ري ع -ال-ي-ة أألدأء أل-ت-ي م-ن
أŸنتظر أن تطرح ‘ أألسضوأق أوأخر
 2021أو بدأية  ،2022وتبحث ألشضركة
حاليا ‘ كيفية أسضتخدأمها باŸنتجات
أألخرى ألتي تصضنعها.

نحو صشناعة نظيفة ومتطورة

رغم أن أديدأسص ذهبت بعيدأ ‘
أسض-ت-خ-دأم أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أŸت-قدمة ‘
تصضنيع أحذية عالية أ÷ودة من خÓل
ت -ط -وي -ر روب -وت-ات وب-ر›ي-ات خ-اصض-ة
وأسض -ت -خ-دأم أل-ب-ي-ان-ات ألسض-ل-وك-ي-ة ،ف-إان
ألع-ت-م-اد ع-ل-ى ه-ذه أل-ت-ك-ن-ولوجيات ل
يعد شضيئا جديدأ ‘ هذأ أÛال.
فقد حول سضباق ألشضركات أŸصضنعة،

من أجل توف Òأفضضل أŸنتجات ،من
صضناعة ملوثة إأ ¤صضناعة تعتمد على
ألروبوتات وتسضتخدم خامات صضديقة
ل -ل -ب -ي -ئ-ة إلن-ت-اج أح-ذي-ة مصض-م-م-ة ع-ل-ى
مقاسص أŸسضتخدم.Ú
ف -ق -ب -ل سض -ن -وأت ق -ل-ي-ل-ة ،ك-انت ه-ذه
ألشضركات تصضنع كل عام أك Ìمن 25
مليار زوج أحذية ‘ ألعا ،⁄وتسضتخدم
‘ ألعادة ب 26 Úو 65نوعا من أŸوأد
لتصضنيع ألزوج ألوأحد ‘ ،ح Úتسضتغرق
عملية ألتصضنيع  360مرحلة ﬂتلفة،
‡ا يجعل عملية تدويرها معقدة جدأ.
وهذأ ما يجعل صضناعة أألحذية من
ب Úأألنشض -ط -ة أألك Ìإأضض -رأرأ ل -ل -ب-ي-ئ-ة،
خاصضة وأن جل هذه أŸنتجات عادة ما
ي-ت-م أل-ت-خ-لصص م-ن-ه-ا ‘ أل-ط-ب-ي-ع-ة رغم
أح -ت -وأئ -ه -ا ع-ل-ى م-وأد مضض-رة ب-ال-ب-ي-ئ-ة
كاŸوأد ألبÓسضتيكية وألغرأئية.
ل -ذلك ع -م -لت ألشض-رك-ات أل-كÈى ‘
ه- - -ذأ أÛال ع - -ل - -ى ت - -ط - -وي - -ر ه - -ذه
ألصض- - -ن- - -اع- - -ة ،ب- - -الع- - -ت- - -م - -اد ع - -ل - -ى
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أŸتقدمة لتجاوز هذه
ألنقاط ألسضودأء ،مع خفضص عدد أŸوأد
أŸسضتخدمة.
فقامت شضركة «نايكي» (- )Nike
ع -ل -ى سض -ب -ي -ل أŸث-ال  -ب-ت-ط-وي-ر ن-ع-ال
ألحذية ألعدو من طبقات رقيقة من
أإلسض-ف-ن-ج وأل-ك-رب-ون ب-اسض-ت-خ-دأم ت-قنية
أل -ط -ب -اع -ة ث Ó-ث -ي -ة أألب -ع -اد أصض -ب -حت
تسضتعمل أليوم على نطاق وأسضع.
وت -وّصض-لت أدي-دأسص م-ن ج-ان-ب-ه-ا إأ¤

ألعدد
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هل سصنذهب للصصيدليات لطباعة
ا◊بوب العÓجية بدلً من شصرائها؟

م - -ع ت- -ق- -دم أل- -ع- -م- -ر وأرت- -ف- -اع
م- -ع- -دلت أإلصض- -اب -ة ب -األم -رأضص
أŸزم- -ن -ة ،ي -ت -زأي -د ع -دد أل -ذي -ن
ي-ت-ن-اول-ون ح-ب-وًب-ا م-ت-ع-ددة ل-عÓ-ج
حالت مرضضية ﬂتلفة ،ويÓحظ
أن ب- -عضص ك- -ب- -ار ألسض -ن ك -ثÒأ م -ا
ي -ح -م -ل -ون ح-ق-ي-ب-ة أدوي-ة صض-غÒة
ت -ك -ون ف -ي -ه -ا ع Ó-ج-ات ﬂت-ل-ف-ة
يتناولونها على مدأر أليوم.
يشضّ- -ك- -ل ت -ع -دد أألدوي -ة وت -ع -دد
أوق -ات ت-ن-اول-ه-ا إأزع-اج-ا أو ح-ت-ى
Óشضخاصص ألذين
صضعوبة بالنسضبة ل أ
ي -ع -ان -ون م-ن أل-نسض-ي-ان وأل-تشض-تت،
سض -ي -ك -ون م -ن أŸري -ح وأآلم -ن أن
يأاخذ ألناسص حبة وأحدة فقط ‘
أليوم ،توفر كل أألدوية أŸناسضبة
‘ وقت م- - -ن- - -اسضب وب- - -ج- - -رع- - -ة
مناسضبة.
وه - -ذأ م - -ا ن - -اقشض - -ه أل - -ب- -احث
ب-ال-ه-ن-دسض-ة أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة سض-م-وي-ل
ف - -ادودأري - -ا ‘ م - -ق - -ال- -ه Ãوق- -ع
كونفرزيشضن ،إأذ أعت Èتكنولوجيا
ط-ب-اع-ة أألدوي-ة ب-ط-اب-عات ثÓثية
أألبعاد Áكن أن تشضكل ح Óلهذه
أŸشض -ك -ل -ة ،ف -ب -إام -ك -ان -ه-ا إأطÓ-ق
أألدوية ‘ أ÷سضم بطريقة ذكية
ع Èأح- -ت- -وأئ- -ه -ا ع -ل -ى ط -ب -ق -ات
ع- -دي- -دة ،ف- -ب- -ع -د إأط Ó-ق أل -دوأء
أألول ،تنكشضف ألقشضرة ألتالية من
أ◊ب -ة ،ث -م ت -ذوب ،وت -ط -ل -ق دوأًء
ﬂتلًفا .ويسضتمر ذلك حتى تتم
إأذأبة أ◊بة بأاكملها.
ل-ك-ن ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-دوأئية لن
تفيد سضوى عدد ﬁدود جدأ من
أŸرضضى ،إأذأ ” إأنتاجها بكميات
كبÒة ،فكل مريضص يحتاج ◊بات
متعددة خاصضة به تناسضب أألدوية
أل-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا وم-وأعيد تناولها
ون -ظ -ام -ه أل -غ -ذأئ-ي أل-ذي يصض-ف-ه
أل -ط -ب-يب وألصض-ي-د‹ ل-ي-تÓ-ءم م-ع
حالته ألصضحية.
وتسضاعد ألطباعة ثÓثية أألبعاد
Óدوية ‘ إأنتاج عقاق Òخاصضة
ل أ
ألشض-خ-اصص ب-أاع-ي-ن-ه-م ،م-ا ي-حّسض-ن
فعالية ألعÓج وكفاءته ويقلل من
أآلث -ار أ÷ان -ب-ي-ة ع Èأل-ت-ح-ك-م ‘
أŸك- -ون- -ات ب- -دق -ة ل -ت -ن -اسضب ك -ل
م -ريضص ع -ل -ى ح -دة ،وه-و م-ا ق-د
ي- -ج- -ع- -ل أل -وصض -ف -ات أل -ع Ó-ج -ي -ة
أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ع-ب-ارة ع-ن م-ق-ادي-ر
عÓ-ج-ي-ة ﬁددة Áك-ن ط-ب-اعتها
‘ ألصضيدليات أو حتى ‘ أŸنازل
بشض- -ك -ل ف -وري ،أألم -ر أل -ذي م -ن
شضأانه أن يغ Òمن صضناعة ألدوأء
ويشضكل ثورة ‘ ألنظام ألصضحي
أ◊ديث.

ولكن ذلك ل يعني أن شضركات
أألدوية لن تكون لها أهمية ،فمن
أŸتوقع أن تكون سضّباقة ‘ هذأ
أŸضض - - -م - - -ار .وب - - -دأت شض- - -رك- - -ة
( )Merckأل- -رأئ- -دة ‘ أل- -ع- -ل -وم
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ب-الفعل ‘ شضرأكة
إلن -ت -اج م -ع -دأت تصض -ن-ي-ع أألدوي-ة
أŸط -ب -وع -ة ب -ال -ت -ق-ن-ي-ات ثÓ-ث-ي-ة
أألبعاد ،وأعتÈت أن إأنتاج ألعÓج
‘ أŸسض -ت -ق -ب -ل سض -ي -ع -ت -م -د ع-ل-ى
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا أك Ìم -رون -ة وأق -ل
مركزية.
وم -ع ذلك ف -ه -ن-اك أل-ع-دي-د م-ن
ألتحديات أمام هذه ألتكنولوجيا
ألوأعدة ،إأذ يث Òباحثون ‘ علم
أألدوي -ة وألصض-ي-دل-ة شض-ك-وك-ا ح-ول
ك-ف-اءة أل-عÓ-ج-ات أŸن-ت-ج-ة ب-هذه
أل -ت -ق -ن -ي -ة أ÷دي -دة ،ك -م -ا ي-ح-ذر
ق -ان -ون -ي -ون م -ن إأم -ك -ان -ي -ة إأن-ت-اج
أألدوية بطريقة غ Òشضرعية وبÓ
ضض- -وأب- -ط صض- -ح- -ي- -ةÃ ،ا ‘ ذلك
أألدوي- - - -ة أıدرة وأŸضض - - -ادأت
أ◊يوية.
و“ت أŸوأف -ق -ة ب -ال-ف-ع-ل ع-ل-ى
دوأء م -ط -ب-وع ثÓ-ث-ي أألب-ع-اد م-ن
ق - - -ب - - -ل إأدأرة أل- - -غ- - -ذأء وأل- - -دوأء
أألمÒك -ي-ة ( ،)FDAل -ك -ن-ه ل-يسص
حبة متعددة ،فا◊بة ألتي وأفقت
ع- -ل- -ي- -ه- -ا إأدأرة أل- -غ- -ذأء وأل- -دوأء
( )FDAمصضنوعة من عقار قابل
للذوبان ‘ أŸاء ،لكن ألعديد من
أألدوي-ة غ Òأل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ذوب-ان ‘
أŸاء سض -ت -ك -ون أم -ام -ه-ا –دي-ات
إأضضافية لضضمان أمتصضاصص أ÷سضم
ل-ه-ا ،وه-و م-ا ي-ن-ط-ب-ق أيًضض-ا ع-ل-ى
أ◊بة أŸتعددة.
وعلى ألرغم من إأجرأء ألكثÒ
م -ن أألب -ح-اث ب-ال-ف-ع-ل ،ف-إان ه-ذأ
ألشضكل أ÷ديد إلنتاج أألدوية ما
زأل أمامه طريق طويل ،ول سضيما
أن- -ه ي- -ت- -ط -لب م -وأف -ق -ة أ÷ه -ات
ألصض -ح -ي-ة وأل-رسض-م-ي-ة ،وتسض-ت-غ-رق
ه- -ذه أŸوأف- -ق -ات سض -ن -وأت ب -ع -د
أجتياز ألتجارب ألسضريرية.
رÃا ‘ غضض - - - - - -ون  5سضنوأت،
سضيحصضل ألبعضص منا على وصضفة
طبية ألقرأصص متعددة شضخصضية
مصض -ن -وع -ة ب -اسض -ت -خ -دأم ط -اب -ع-ة
ث Ó-ث -ي -ة أألب -ع -اد ‘ ألصض-ي-دل-ي-ات
أÙل -ي -ة .وسض -ي -أاخ-ذ أألشض-خ-اصص
ألذين يعانون من حالت متعددة
ح -ب -ة وأح -دة م -ط -ب -وع -ة ث Ó-ث-ي-ة
أألب -ع -اد ‘ أل -ي -وم ب-دًل م-ن ع-دد
كب Òمن أ◊بوب ينبغي أخذها ‘
موأعيد ﬁددة.
مواقع إالكÎونية

غوغل تتيح لك الوصصول
فوكسصفون صصانعة آايفون
الدنألدغننيةةأاوماعليتنصةصفعن Òأاطورايلغقناء التايوانية تطلق منصصة جديدة لصصناعة
السصيارات الكهربائية
أضضافت غوغل ميزة جديدة تتيح لك
ألوصضول إأ ¤أغنية معينة عن طريق
ألدندنة أو ألتصضف Òأو ألغناء ،وهذه
أÿاصضية مدعومة بخوأرزميات ألتعلم
لمÒكية.
ل‹ ألتي طورتها ألشضركة أ أ
أآ
سض -ي -ت -م-ك-ن أŸسض-ت-خ-دم-ون م-ن ف-ت-ح
أح- -دث إأصض -دأر م -ن ت -ط -ب -ي -ق غ -وغ -ل
للجوأل ،أو أدأة بحث غوغل ،ثم ألنقر
على أيقونة أŸيكروفون ،أو أن يطلبوأ
شضفهيا ألبحث عن أغنية أو ألضضغط
على زر «ألبحث عن أغنية» ،ثم ألبدء
لغنية أو تصضف Òنغمها.
بالدندنة با أ
لي شضخصص
وسضتكون أŸيزة متاحة أ
ل‚ليزية على
يسضتخدم غوغل باللغة أ إ
نظام تشضغيل ألهوأتف ألذكية أÿاصص
بآابل «آأي أو إأسص» ( ،)iOSأو ع ÈأكÌ
من  20لغة موجودة بالفعل على نظام
«أندرويد» (.)Android
وت -ق -ول ألشض-رك-ة إأن-ه-ا سض-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
زي- -ادة أŸسض- -ت -خ -دم ‘ ÚأŸزي -د م -ن
أل - -ل - -غ- -ات ع- -ل- -ى ك Ó- -أل- -ن- -ظ- -ام‘ Ú
أŸسضتقبل ،وتقول إأن تقنيتها للمطابقة
ل -ن ت -ت -ط-لب م-نك أن ت-ك-ون م-غ-ن-ي-ا ،إأذ
تعمل أÿوأرزمية بشضكل أسضاسضي على
ألتوصضل إأ‰ ¤ط رقمي Áثل جوهر
لغنية ،أو ما تسضميه غوغل «بصضمة
أأ
لصضبع» (.)fingerprint
أإ
مواقع إالكÎونية

أطلقت شضركة «فوكسضكون» ألتايوأنية ألتي تصضنع هوأتف آأيفون من شضركة
أبل ،منصضة Ÿسضاعدة شضركات ألسضيارأت ‘ صضنع سضيارأت كهربائية.
وقدمت فوكسضكون ما أسضمته «منصضة  MIHأŸفتوحة» ،وهي ›موعة
من ألأدوأت ألتي من شضأانها أن تسضمح للشضركة بتصضميم أجزأء كبÒة من
ألسضيارة ألكهربائية.
قال ويليام وي ،أŸدير ألتنفيذي ‘ فوكسضكون إأن هدف ألشضركة هو أن
«تدخل نظام أندرويد للسضيارأت ألكهربائية» ‘ ،إأشضارة إأ ¤نظام تشضغيل
غوغل للهوأتف أÙمولة.
وÁكن لشضركات صضناعة ألسضيارأت أختيار تصضميم هيكل سضيارأتها كما
يحلو لها ،وتسضمي فوكسضكون منصضتها «معيارية» ،ما يعني أنه Áكن
أسضتبدأل بعضص أŸكونات وترقيتها ‘ وقت لحق.
كما تقدم فوكسضكون برأمج Áكن للمطورين ألبناء عليها ،يتعلق بعضضها
بالوظائف أ◊يوية وألسضيارأت بدون سضائق ،حيث يبدو أن ألشضركة –اول
Œميع جميع أألجزأء أŸطلوبة تقريبا لسضيارة بأاكملها.
من جهة أخرى ،قالت ألشضركة إأنها تعمل على ما يسضمى «بطاريات
أ◊الة ألصضلبة» ،وألتي ُينظر إأليها على أنها تطور أ÷يل ألتا‹ لبطاريات
ألليثيوم أيون أ◊الية أŸسضتخدمة ‘ ألسضيارأت ،لفتة إأ ¤أنها تتوقع
إأطÓق «ألبطارية ألصضلبة» ‘ عام .2024
وقال جÒي هسضياو ،مدير أŸنتجات ‘ شضركة فوكسضكون إأنه «بعد عام
 ،2025سضوف يهيمن على ألصضناعة كل من يتقن تقنيات بطاريات أ◊الة
ألصضلبة».
Œدر أإلشضارة ،إأ ¤أن عمÓق ألتكنولوجيا فوكسضفون ،تشضتهر كونها
›معا رئيسضيا Ÿنتجات أإللكÎونيات ألسضتهÓكية مثل ألهوأتف ألذكية،
لكن ألإعÓن أألخ Òدفعها إأ ¤سضوق قد تصضل قيمته إأ 800 ¤مليار دولر
بحلول عام  ،2027وفقا ألبحاث أألسضوأق أŸتحالفة.
cnbc
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ألشصتاء يحمل أŸزيد

منظمة ألصصحة ألعاŸية:

أدوية ششائعة لعÓج ألفÒوسص خّيبت أآلمال

إأصشابات كورونا حول ألعا ⁄تتجاوز  40مليونا

لصص- -اب -ات ب -فÒوسس
ت- -خ- -ط- -ى ع- -دد أ إ
ك -ورون -ا أŸسص-ت-ج-د ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ع-ا⁄
حاجز  40مليون حالة ،بحسصب إأحصصاء
أجرته وكالة «رويÎز» أمسس ،وذلك ‘
ألوقت ألذي يدعم فيه قدوم ألشصتاء ‘
نصصف ألكرة ألشصما‹ موجة جديدة ‘
أنتشصار ألوباء.
Œاوز عدد ألوفيات بالفÒوسس حول ألعا⁄
م -ل-ي-ون-ا وم-ئ-ة أل-ف ح-ال-ة .وت-تصس-در أل-و’ي-ات
أŸت- -ح- -دة ق- -ائ- -م- -ة أل- -دول أأ’ك Ìتسس- -ج- -ي Ó-
Óصس -اب -ات ب-ال-فÒوسس ،ب-أاك Ìم-ن  8مÓيÚ
ل -إ
إأصس- -اب- -ة ،ث- -م أل- -ه- -ن- -د ب- -أاك Ìم -ن  7مÓي،Ú
ف- -الÈأزي- -ل ب -أاك Ìم -ن  5مÓ-ي .Úوتسس-ت-حوذ
أمÒك-ا ألشس-م-ال-ي-ة وأل-وسس-ط-ى وأ÷ن-وب-ي-ة على
زهاء  % 47.27من عدد أإ’صسابات عاŸيا.
وأحتاج ألوباء  32يوما فقط للقفز من 30
م -ل -ي -ون ح -ال-ة إأ 40 ¤م -ل-ي-ون إأصس-اب-ة ،وذلك
مقارنة مع  38يوما أسستغرقها للصسعود من 20
إأ 30 ¤مليون إأصسابة ،و 44يوما ب Úعشسرة و20

مليون حالة بينما أحتاج ألفÒوسس ثÓثة أشسهر
كاملة للوصسول إأ ¤أول عشسرة مÓي Úإأصسابة
منذ ظهور ألعدوى أول مرة Ãدينة ووهان
ألصسينية ‘ مطلع يناير.
وسسجل ألفÒوسس قبل أيام رقما قياسسيا ‘
عدد أإ’صسابات أليومية على مسستوى ألعا ⁄بلغ
أك Ìمن  400ألف إأصسابة.
ويسس -ت -ن -د إأحصس -اء «رويÎز» ع -ل -ى ب -ي -ان-ات
رسسمية من ﬂتلف ألدول ،ويعتقد أÈÿأء أن
Óصسابات وألوفيات أعلى كثÒأ
ألعدد ألفعلي ل إ
ع -ل -ى أأ’رج -ح ‘ ضس -وء قصس -ور ‘ أل -ف-ح-وصس
وإأحجام بعضس ألدول عن ألكشسف عن أأ’عدأد
Óصسابات.
ألفعلية ل إ
وتخطّت حصسيلة ألوفيات جّرأء كوفيد19-
‘ أوروب -ا ،أل -ت-ي ت-وأج-ه م-وج-ة وب-ائ-ي-ة ث-ان-ي-ة
حادة ،عتبة  250ألفا أأ’حد.
وبعد تسسجيل أك Ìمن  8000وفاة ‘  7أيام،
فإاّن أوروبا شسهدت أقسسى أسسبوع منذ منتصسف
م- -اي وسس- -ط سس- -ع- -ي دول إأ ¤أ’ح- -ت -م -اء عÈ

درأسصة تزعم..

تشسديد ألتدأب Òألصسحية.
وكانت منظمة ألصسحة ألعاŸية أكدت أن
ن-ح-و  % 80م -ن مصس -اب-ي ك-ورون-ا ي-ع-ان-ون م-ن
أعرأضس خفيفة إأ ¤متوسسطة ،فيما  % 15من
أŸصساب Úيعانون أعرأضسا حادة.
وم- -ن- -ذ أأ’سس- -ب- -وع ،Úق- -الت أŸن -ظ -م -ة إأن
«أفضس- -ل ت- -ق -دي -رأت -ه -ا» تشس Òإأ ¤أن شس -خًصس -ا
وأحًدأ تقريبًا من كل  10أشسخاصس ‘ جميع
أن -ح -اء أل -ع -ا ⁄رÃا أصس -يب ب -فÒوسس ك-ورون-ا
أŸسستجد.
رئ-يسس قسس-م أل-ط-وأرئ ب-اŸن-ظ-م-ة أل-دك-تور
م -اي -ك -ل رأي -ان أك -د أن أأ’رق -ام ت -خ -ت -ل-ف م-ن
أŸدي - -ن - -ة إأ ¤أل - -ري - -ف ،وب ÚأÛم - -وع - -ات
أıتلفة ،ولكن هذأ يعني ‘ ألنهاية «ألغالبية
ألعظمى من ألعا ’ ⁄يزأل ‘ خطر».
ألتقدير  -ألذي سسيصسل إأ ¤أك Ìمن 760
مليون شسخصس بناًء على عدد سسكان ألعا⁄
أ◊ا‹ ألبالغ حوأ‹  7.6مليار  -يفوق بكثÒ
عدد أ◊ا’ت أŸؤوكدة ،وفًقا لكل من منظمة
ألصسحة ألعاŸية وجامعة جونز هوبكنز ،وهي
أآ’ن أك Ìمن  35مليون ‘ جميع أنحاء ألعا.⁄
وق -ال أÈÿأء م -ن -ذ فÎة ط -وي -ل -ة إأن ع -دد
أ◊ا’ت أŸؤوكدة يقل بشسكل كب Òعن ألرقم
أ◊قيقي.
وترى منظمة ألصسحة ألعاŸية أن ألوضسع ‘
أوروبا يبعث على «ألقلق ألشسديد» .وجاء ذلك
‘ أعقاب أسسبوع شسهد طفرة ‘ أإ’صسابات ‘
ألقارة ( % 44+مقارنة باأ’سسبوع ألسسابق)‘ ،
ح Úأن- -ه -ا أن -خ -فضست ‘ أمÒك -ا أل Ó-ت -ي -ن -ي -ة
وألشسرق أأ’وسسط وآأسسيا.
وتعّد ألو’يات أŸتحدة ألبلد أأ’ك Ìتضسررأ
( 219ألفا و 289وفاة ،ما يوأزي وفاة وأحدة
من أصسل كل خمسسة وفيات ‘ ألعا ،)⁄تليها
ألÈأزيل ( )153,675وألهند (.)114,031
وحسسب تعدأد لفرأنسس برسس ،سسجلت 250
ألفا و 30وفاة ‘ أوروبا من  7مÓي Úو366
ألفا و 28إأصسابة أك Ìمن ثلثيها ‘ أŸملكة
أŸتحدة ،تتبعها إأيطاليا ثم إأسسبانيا وفرنسسا
وروسسيا.
ألعربية نت

متى تتÓششى أألجسشام أŸضشادة لـ «كوفيد ‘ »19-دم أŸرضشى؟
درسس خÈأء من كندأ دم مرضصى
فÒوسس كورونا أŸتعاف ،Úووجدوأ أن
مدى دفاعات أŸناعة ينخفضس بعد
لعرأضس
 10-6أسصابيع من ظهور أ أ
لو.¤
أ أ
ح -ت -ى أآ’نُ ⁄ ،ي-ث-بت ن-ق-ل أل-دم ب-ال-بÓ-زم-ا
ك- -عÓ- -ج ‘ أل- -ت- -ج- -ارب أل- -عشس- -وأئ- -ي -ة ،ول -ك -ن
ألدرأسسات ألصسغÒة أشسارت إأ ¤أنها قد تقلل
من شسدة أŸرضس.
وح ّ-ذر أل -ب -اح -ث -ون م -ن أن -ه إأذأ ث-بت أن م-ا
يسسمى بـ «بÓزما ألنقاهة» مفيد ،فهذأ يعني
أنه ’ توجد سسوى فرصسة قصسÒة للتÈع بها.
ويجب على أŸتÈع Úأ’نتظار أسسبوعÚ
بعد أن تهدأ أأ’عرأضس قبل ألتÈع بالدم -
ل -ل-ت-أاك-د م-ن أخ-ت-ف-اء أ÷زي-ئ-ات أل-فÒوسس-ي-ة -
وتسس -ت-م-ر أأ’ع-رأضس ع-ادة ق-ب-ل أسس-ب-وع Úم-ن
ذلك.
وبالنظر إأ ¤هذأÁ ،كن أن يكون أإ’طار
ألزمني للتÈع بالبÓزما أقصسر من أسسبوعÚ
فقط.
وق- -ال م- -ع- -د أل- -ورق- -ة أل- -ب- -ح- -ث- -ي- -ة وع- -ا⁄
أل -فÒوسس -ات ،أن -دريسس ف -ي -ن -زي ،م-ن ج-ام-ع-ة
مونÎيال بكندأ ’« :نريد نقل ألفÒوسس ،فقط
نقل أأ’جسسام أŸضسادة .ولكن ‘ ألوقت نفسسه،
ُيظهر عملنا أن قدرة ألبÓزما على –ييد
أ÷زي -ئ -ات أل -فÒوسس -ي -ة ت-ت-ن-اقصس خÓ-ل ت-لك
أأ’سسابيع أأ’و.»¤
وت-رت-ب-ط أأ’جسس-ام أŸضس-ادة أل-ت-ي يصس-ن-عها
أ÷هاز أŸناعي ،بنهاية ألÈوتينات ألشسوكية
لفÒوسس  ،SARS-COVID 02ما Áنعها
من أ’لتصساق باÓÿيا وŒعل ألفÒوسس غÒ
فعال.
وأقÎحت ألدرأسسات ألسسابقة أن أأ’جسسام
أŸضس -ادة أل -ت -ي تسس -ت -ه -دف ب -روت Úأل-فÒوسس
ألتاجي ،تصسل إأ ¤ذروتها ‘ ألدم ‘ نحو 3-2
أسسابيع بعد ظهور أأ’عرأضس  -وأن فعالية هذأ
ألدفاع قد تتÓشسى بعد  6-4أسسابيع من ذلك.
و‘ درأسس- -ت -ه -م أ÷دي -دة ،رأقب أل -دك -ت -ور
ف -ي -ن -زي وزم Ó-ؤوه  31م -ريضس-ا ي-ت-ع-اف-ون م-ن
«كوفيد -»19-بتحليل عينات ألدم أŸأاخوذة
من كل فرد على فÎأت شسهرية.
ول -ك -ل ع -ي -ن -ة ،ق-اسس أل-ب-اح-ث-ون مسس-ت-وي-ات
أأ’جسسام أŸضسادة ،ألتي تعمل ضسد بروتÚ
 ،SARS-COVID 02إأ ¤ج - -انب
أخ -ت -ب -ار ق -درة ه -ذه أأ’جسس-ام أŸضس-ادة ع-ل-ى
–ييد ألفÒوسس.
وب -ي -ن -م -ا ’ح -ظ أل -ف-ري-ق أ’خ-تÓ-ف-ات بÚ

أŸرضس- -ى ،وج- -دوأ أن- -ه ‘ ج- -م- -ي -ع أ◊ا’ت،
أن- -خ- -فضست مسس- -ت- -وي- -ات أأ’جسس- -ام أŸضس- -ادة
أŸن-اع-ي-ة أل-ثÓ-ث-ة أل-رئ-يسس-ي-ة ،أل-ت-ي تسس-تهدف
م - -وق - -ع أ’رت - -ب - -اط ع - -ل- -ى ألÈوت Úألشس- -ائك
ل- -ل- -فÒوسس ،م- -ا ب 10-6 Úأسس-اب-ي-ع ب-ع-د ب-دء
أأ’عرأضس.
ت- -خ ّ-ط -ت حصص -ي -ل -ة أل -وف -ي -ات ج ّ-رأء
كوفيد ‘ 19-أوروب- -ا ،أل- -ت- -ي ت -وأج -ه
موجة وبائية ثانية حادة ،عتبة 250
لحد.
ألفا أليوم أ أ
بعد تسسجيل أك Ìمن  8000وفاة ‘ سسبعة
أيام ،فإاّن أوروبا شسهدت أقسسى أسسبوع منذ
م -ن -تصس -ف م -اي-و وسس-ط سس-ع-ي عّ-دة دول إأ¤
أ’حتماء ع Èتشسديد ألتدأب Òألصسحية.
‘ أحدث أإ’جرأءأت أŸتخذة ‘ ألقارة،
أقّرت سسويسسرأ ،ألتي كانت ‘ منأاى نسسبيًا
عن أŸوجة أأ’و ¤وتعا Êحاليًا من أرتفاع
«مّ- -ط- -رد» ‘ أإ’صس- -اب- -ات ،إأل- -زأم- -ي -ة وضس -ع
ألكمامة بدءأً من أ’ثن ‘ Úأأ’ماكن ألعامة
أŸغ -ل-ق-ة وأÙط-ات وأŸط-ارأت وم-وأق-ف
أل -ب -اصس -ات وألÎأم -وي ،إأضس -اف -ة إأ ¤ت-ق-ي-ي-د
ألتجمعات وألتوصسية بالعمل من بعد.
وُتعّد سسويسسرأ ألتي يبلغ عدد سسكانها 8.6
مليون ،ألدولة أأ’وروبية ألتي شسهدت أسسرع
طفرة ‘ أإ’صسابات أأ’سسبوع أŸاضسي (146+
 ،)%حسسب تعدأد لوكالة «فرأنسس برسس».
وق- -د أودى فÒوسس ك- -ورون- -ا أŸسس- -ت- -ج- -د
Ãليون و 111ألفا و 152شسخصساً على أأ’قل
‘ ألعا ⁄وأصسيب به أك Ìمن  39.7مليون
شس -خصس م -ن -ذ ب -دء أأ’زم-ة أل-وب-ائ-ي-ة ،حسسب
تعدأد أجرته «فرأنسس برسس» .وسسجلت ‘

ألعدد
18384
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وم -ع أن -خ -ف -اضس مسس-ت-وي-ات ه-ذه أأ’جسس-ام
أŸضسادة ،أنخفضست أيضسا قدرتها على –ييد
أل -فÒوسس ،وب -ال -ت-ا‹ ،ف-ائ-دت-ه-ا أÙت-م-ل-ة ‘
عملية نقل ألبÓزما .وُنشسرت ألنتائج ألكاملة
للدرأسسة ‘ ›لة Bio m.
ديلي ميل

أعلنت منظمة ألصصحة ألعاŸية أن
أسصتخدأم أربعة أدوية شصائعة ‘ عÓج
 11ألف مصصاب Ãرضس «كوفيد »19-من
 30دولة ،أظهر عدم فعالتها.
ي -ف -ي -د م -وق -ع  ،medrXiv.orgب- -أان ه -ذه
أأ
’دوي - - - - - - - - - - - - - - - -ة ه- - - - - - - - - - - - - - - -يremdesivir :
وhydroxychloroquine
lopinavir
و
و a.1interferon-β-وقد جرت عملية أختبار
هذه أأ’دوية ‘ إأطار مشسروع «ألتضسامن» ألذي
أط-ل-ق-ت-ه م-ن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة أل-ع-اŸي-ة Ÿكافحة
جائحة «كوفيد .»19-وبفضسل هذأ أŸشسروع
ينسسق أطباء ﬂتلف أŸسستشسفيات ‘ عشسرأت
ألبلدأن عملهم ويختÈون طرقا معينة لعÓج
أŸرضس.
وق- - - -د أشسÎك ‘ ه- - - -ذه أل - - -درأسس - - -ة 405
مسستشسفيات من  30دولة ،حيث أخت Èأأ’طباء
فعالية أأ’دوية أأ’ربعة ‘ عÓج أŸصساب Úبـ
«كوفيد ،»19-على ألشسكل ألتا‹ :حيث أختÈ
أأ’ط -ب -اء ف -ع -ال -ي -ة أأ’دوي -ة أأ’رب -ع -ة ‘ ع Ó-ج
أŸصساب Úبـ «كوفيد ،»19-على ألشسكل ألتا‹:
م - - -ريضس - - -ا ع - - -و÷وأ ب - - -ع - - -ق - - -ار
2750
،Remdesivir
و954
و-650
،hydroxychloroquine

فقط.
و ⁄يتلق  4088شسخصس أّيا من هذه أأ’دوية.
وŒدر أإ’شسارة إأ ¤أن أأ’طباء كانوأ يأاملون
أن ه - -ذه أأ’دوي - -ة سس - -ت - -ك - -ون ف - -ع - -ال - -ة ضس- -د
 ،SARS-COVID 02ول-ك-ن-ه وف-ق-ا Ÿن-ظ-مة
ألصسحة ألعاŸية  ⁄يظهر أي من ألعقاقÒ
أأ’ربعة فعالية ملموسسة ‘ عÓج أŸرضسى،
ط -ي -ل -ة م -دة رق -وده -م ‘ أŸسس -تشس-ف-ى وع-ل-ى
حاجتهم للتهوية أŸيكانيكية.
وهذأ يعني أنه إأ ¤أآ’ن ’ يوجد دوأء فعال
مضساد للفÒوسس ألتاجي أŸسستجد ،ومع ذلك
ي - -جب أل - -رق- -ود ‘ أŸسس- -تشس- -ف- -ى ‘ ح- -ا’ت
أŸرضس ألشسديدة ،حيث سسيتمكن أأ’طباء من
تخفيف آأثاره وعوأقبه.
وأسستنادأ إأ ¤هذه ألنتائج ومن أجل ألوقاية
م -ن أŸرضس ،ي -جب أت -ب -اع ج -م -ي -ع ت-ع-ل-ي-م-ات
ألسس -ل -ط -ات ألصس -ح -ي -ة بشس -أان أل-ع-زل-ة أل-ذأت-ي-ة
وأرتدأء ألكمامات وألقفازأت خاصسة وسسائط
ألنقل ألعام وأŸتاجر وأأ’سسوأق وغÒها من
أماكن ألتجمعات ألعامة.
نوفوسصتي

لنفلونزأ وألبقاء على أ÷لد..
كورونا وأ إ

آأخر ألكتششافات بخصشوصص ألفÒوسص ألتاجي
كشصفت درأسصة أجرأها باحثون
يابانيون أنه بإامكان فÒوسس كورونا
أŸسصتجد أن يبقى لتسصع سصاعات على
أ÷لد ألبشصري ‘ ،أكتشصاف يÈز
أ◊اجة إأ ¤غسصل أليدين باسصتمرأر
Ÿكافحة وباء كوفيد ،19-فيما أودي
ألفÒوسس أŸسصتجد بحياة مليون و111
ألفا حول ألعا.⁄
جاء ‘ ألدرأسسة ،ألتي نشسرت هذأ ألشسهر
‘ ›ل -ة أأ’م -رأضس أŸع -دي -ة ألسس -ري-ري-ة ،أّن
أ÷رثومة ألتي تسسبب أإ’نفلونزأ Áكنها ألبقاء
على أ÷لد ألبشسري لنحو  1.8سساعة مقارنة
باŸدة ألطويلة لفÒوسس كوفيد.19-
وذك -رت أّن «ب -ق -اء سس-ارسس-ك-وف 2-لتسسع
سس -اع -ات ع -ل -ى أ÷ل-د أل-بشس-ري ق-د ي-زي-د م-ن
ﬂاطر أ’نتقال با’تصسال مقارنة بفÒوسس
أإ’نفلونزأ ،ما يسسرع من أ÷ائحة».
وأخت Èفريق ألبحث عينات جلدية ›معة
من عينات تشسريح أ÷ثث بعد نحو يوم من
ألوفاة.
يتم تعطيل نشساط كل من فÒوسس كورونا
وفÒوسس أإ’نفلونزأ ‘ غضسون  15ثانية عن
ط -ري -ق أسس -ت -ع -م -ال أإ’ي-ث-ان-ول أŸسس-ت-خ-دم ‘
معقمات أليد.
وقالت ألدرأسسة إأّن «بقاء سسارسس-كوف2-
ع -ل -ى أ÷ل -د ل -فÎة أط -ول ي -زي-د م-ن ﬂاط-ر
أنتقال ألعدوى ومع ذلك فإان نظافة أليدين
Áكن أن تقلل من هذأ أÿطر».
وتدعم ألدرأسسة توجيهات منظمة ألصسحة
ألعاŸية لغسسل أليدين بشسكل منتظم وشسامل
للحد من أنتقال ألفÒوسس ،ألذي أصساب ما
يقرب من  40مليون شسخصس ،وأودى بأاك Ìمن
مليون شسخصس حول ألعا ⁄منذ ظهوره أ’ول
مرة ‘ ألصس Úأوأخر ألعام أŸاضسي.
أودى فÒوسس ك -ورون -ا أŸسس -ت -ج -د ب -ح -ي -اة
مليون و 111ألفًا و 152شسخصسا على أأ’قل ‘
أل -ع-ا ⁄م-ن-ذ أن أب-ل-غ م-ك-تب م-ن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة
أل- -ع- -اŸي- -ة ‘ ألصس Úع- -ن ظ -ه -ور أŸرضس ‘
أوأخر ديسسم ،Èبحسسب حصسيلة أعّدتها وكالة
«فرأنسس برسس» أأ’حد أسستنادأ إأ ¤مصسادر

أوروبا

وفيات كورونا  250ألفا وقيود للحد من أŸوجة ألثانية

هذأ أليوم فقط  5302وفاة و 372ألفا و882
إأصسابة جديدة ‘ ألعا.⁄
وت- -عّ- -د أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة أل -ب -ل -د أأ’كÌ
تضس -ررأً ( 219أل-ف-ا و 289وف -اة ،م -ا ي-وأزي
وأح- -دة م- -ن أصس- -ل ك- -ل خ -مسس -ة وف -ي -ات ‘
ألعا ،)⁄تليها ألÈأزيل ( )153,675وألهند
(.)114,031
وحسسب تعدأد لـ «فرأنسس برسس» أأ’حد،
سسجلت  250ألفا و 30وفاة ‘ أوروبا من
سسبعة مÓي Úو 366ألفا و 28إأصسابة ،أك Ìمن
ثلثيها ‘ أŸملكة أŸتحدة ( 43ألفا و646
وفاة من  722ألفا و 409إأصسابات) وإأيطاليا
( 36أل-ف-ا و 543وف -اة م -ن  414أل-ف-ا و241
إأصسابة) وإأسسبانيا ( 33ألفا و 775وفاة من
 936أل-ف-ا و 560إأصس-اب-ة) وف-رنسس-ا ( 33ألفا
و 392وف- -اة م- -ن  867أل -ف-ا و 197إأصسابة)
وروسسيا ( 24ألفا و 187وفاة من مليون و399
ألفا و 334إأصسابة).
وتتكثف ألقيود ‘ ألقارة للحد من أنتشسار
كورونا ،ففي فرنسسا ألتي سسجلت ألسسبت 32
ألف إأصسابة جديدة ،فرِضس حظر Œول بÚ

 a1interferon-βمع lopinavir lopinavirو a1interferon-β- - 1412

 ،و

- 1411

ألتاسسعة مسساء وألسسادسسة صسباحاŸ ،دة شسهر
ع -ل -ى أأ’ق -ل و‘ مسس -اح -ة تشس -م-ل  10مدن
كÈى ،ب-ي-ن-ه-ا ب-اريسس وضس-وأح-ي-ه-ا .وي-خضس-ع
لهذه ألقيود نحو  20مليون نسسمة ،أي نحو
ثلث سسكان ألبÓد ألتي تعرف وأحدة من
أسسوأ أأ’وضساع ‘ أوروبا (أك Ìمن  33ألف
وفاة و 834,770إأصسابة).
‘ أŸملكة أŸتحدة ،أك Ìألدول أأ’وروبية
تضسررأً ( 43,579وفاة و 15ألف إأصسابة جديدة
أ÷معة) ،أŒهت ألسسلطات إأ ¤تشسديد ألقيود
ب- -دوره- -ا :م -ع ح -ل -ول ألسس -بت ،أصس -ب -ح نصس -ف
ألسسكان خاضسع Úلقيود أك Ìشسدة.
ففي لندن وعدة مناطق أخرىÃ ،ا يعني
نحو  11مليون نسسمة ،مُنعت ألتجمعات ‘
أأ’ماكن أŸغلقة ب ÚألعائÓت وأأ’صسدقاء،
ف -ي -م -ا خضس -عت ’ن -كشس -اي -ر (شس -م -ال غ-رب)
وليفربول ◊ال تأاهب صسحي قصسوى.
‘ أŸانيا حيث أيضساً تزدأد أإ’صسابات،
ط - -ل - -بت أŸسس - -تشس - -ارة أ‚ي  Ó- -مÒك- -ل إأ¤
م- -وأط- -ن- -ي- -ه- -ا ألسس- -بت ضس- -ب- -ط أل- -ع Ó-ق -ات
أ’جتماعية قدر أإ’مكان.

رسسمية.
و”ّ تسسجيل أك Ìمن  39مليونا و 742ألفا
و 730إأصس-اب-ة م-ث-ب-ت-ة ب-ي-ن-ما تعافى  27مليونا
و 341ألفا على أأ’قل.
و’ تعكسس أإ’حصساءأت أŸبنية على بيانات
جمعتها مكاتب فرأنسس برسس من ألسسلطات
أÙلية ‘ دول ألعا ⁄ومن منظمة ألصسحة
أل- -ع- -اŸي- -ة إأ’ ج- -زءأ م- -ن أل- -ع -دد أ◊ق -ي -ق -ي
Óصسابات ،إأذ ’ Œري دول عدة أختبارأت
ل إ
للكشسف عن ألفÒوسس إأ’ للحا’ت أأ’خطر أو
تلك ألتي تظهر عليها أعرأضس.
وسسجّلت ألسسبت  5302وفاة و 372ألفا و882
إأصسابة جديدة ‘ ألعا .⁄وبناء على ألتقارير
أأ’خÒة ،سسّ- -ج- -لت أل- -ه- -ن -د أل -ع -دد أأ’ك Èم -ن
أل-وف-ي-ات أ÷دي-دة ،ت-ل-ي-ه-ا أل-و’يات أŸتحدة،
وألÈأزيل.
وتعد ألو’يات أŸتحدة ألبلد أأ’ك Ìتضسررأ
‘ ألعا ⁄إأذ سسجّلت  219ألفا و 289وفاة من
أصسل ثمانية مÓي Úو 106آأ’ف و 752إأصسابة،
وف -ق ت -ع-دأد ج-ام-ع-ة ج-ون-ز ه-وب-ك-ن-ز .وأع-ل-ن
تعا‘ ثÓثة مÓي Úو 220ألفا و 573شسخصسا
على أأ’قل.
وألÈأزيل هي ألبلد أأ’ك Ìتأاّثرأ بالفÒوسس
بعد ألو’يات أŸتحدة ،إأذ بلغ عدد ألوفيات
ع -ل-ى أرأضس-ي-ه-ا  153أل -ف-ا و 675م-ن خ-مسس-ة
جلت
مÓي Úو 362إأصسابة ،ثم ألهند ألتي سس ّ
 114ألفا و 31وفاة من سسبعة مÓي Úو 494ألفا
و 551إأصسابة ،وأŸكسسيك حيث أعلنت 86059
وفاة من  847ألفا و 108إأصسابات تليها أŸملكة
أŸتحدة مع  43579وفاة من ب 705 Úآأ’ف
و 428إأصسابة.
وحتى أليوم ،أعلنت ألصس( Úباسستثناء ماكاو
وه -ون-غ ك-ون-غ)  4634وف - -اة م- -ن ب85,672 Ú
إأصسابة بينما تعافى  80,786شسخصسا.
ونظرأ للتعديÓت ألتي تدخلها ألسسلطات
ألوطنية على أأ’عدأد أو تأاخرها ‘ نشسرها،
فإان أأ’رقام ألتي يتم –ديثها خÓل ألسساعات
ألـ 24أأ’خÒة قد ’ تتطابق بشسكل دقيق مع
حصسيلة أليوم ألسسابق.
وكالت
و‘ سس-ل-وف-اك-ي-ا ،أع-ل-نت ألسس-ل-ط-ات ح-م-لة
فحوصس طبية ،تشسمل كل من تخطوأ عشسرة
أع -وأم ‘ ،وقت ت -خ ّ-ل -ت ج -ارت-ه-ا أ÷ن-وب-ي-ة
سسلوفينيا عن تتّبع ﬂالطي أŸصساب Úبسسبب
أ’فتقار إأ ¤أإ’مكانات.
‘ بولندأ ،أغِلقت ‘ وأرسسو وغÒها من
أŸدن ألكÈى ،أŸدأرسس وألثانويات وسسط
م - -ن - -ع ح - -ف Ó- -ت أل- -زوأج وت- -ق- -ل- -يصس ع- -دد
أأ’شس -خ -اصس أŸت -اح ت-وأج-ده-م ‘ أŸت-اج-ر
ووسسائل ألنقل وأأ’ماكن ألدينية ،فيما ينبغي
على أŸطاعم أإ’غÓق عند ألتاسسعة مسساء.
‘ ج-م-ه-وري-ة تشس-ي-ك-ي-ا أل-ت-ي تسس-ج-ل أشس-د
مسس -ت -وى إأصس -اب -ات ووف -ي-ات ل-ك-ل  100ألف
شسخصس على صسعيد أوروبا ،طلبت أ◊كومة
من أ÷يشس إأقامة مسستشسفى ميدأ Êخارج
برأغ يتسسع لـ  500سسرير.
وك -انت إأي -ط -ال -ي -ا أع-ل-نت تسس-ج-ي-ل 10010
إأصسابات جديدة ‘ ،أعلى حصسيلة يومية ‘
هذه ألدولة .وبدءأً من ألسسبت ،صسار إألزأميًا
على أ◊انات وأŸطاعم ‘ إأقليم لومبارديا
أأ’ك Ìت -أاث -رأً ،أإ’غ Ó-ق م-ع ح-ل-ول م-ن-تصس-ف
أل -ل -ي -ل .وخصسصست أ◊ك -وم-ة أإ’ي-ط-ال-ي-ة 39
م-ل-ي-ار ي-ورو م-ب-ل-غً-ا إأضس-اف-يً-ا ل-ت-نشس-ي-ط ث-الث
أقتصساد ‘ أوروبا.
فرأنسس برسس

مؤاقيت
الصسÓة

الفجر05:25.................:
الشسروق06:59 ..............:
الظهر12:33.................:
العصسر15:40.................:
المغرب18:06................:
العشسـاء19:29..................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
عنابة
عنابة
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تنّظ ـ ـ ـم مسشابق ـ ـ ـ ـة
’ختي ـ ـار مراسشلـ ـÚ
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وزارة الشســــــــــــــــــــؤؤون
’وقــــــاف:
الدينيــــــة وا أ

:‘ô````°T Ëôe

أاك Ìمن  1700حالة مسشاسس
بحقوق الطفل منذ بداية السشنة
كشس -فت اŸف -ؤضس -ة ال -ؤط -ن -ي-ة ◊م-اي-ة ال-ط-ف-ؤل-ة ،م-ر Ëشس-ر‘ ،اأمسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،اأن ال-ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ◊ماية وترقية الطفؤلة
ت- -ل- -قت ‘ اÿط ا’أخضس -ر ( ،)11/11اأزي- -د م- -ن  1700اإخ-ط-ار حؤل
حا’ت اŸسساسس بحقؤق الطفل ،منذ بداية السسنة ا÷ارية.
اأوضصحت شصر‘ ‘ ،افتتاح للملتقى الوطني حول «دور اÛتمع اŸد‘ Ê
الوقاية من ا÷رائم اŸرتكبة ضصد ا’أطفال»Ã ،بادرة من الهيئة الوطنية
◊ماية وترقية الطفولة ،بالتنسصيق مع مكتب صصندوق ا’أ· اŸتحدة للطفولة
با÷زائر ،اأن «الهيئة تلقت  1728اإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل977( ،
ذكور و 751اإناث) ،وذلك خÓل الفÎة اŸمتدة من الفا—  1يناير اإ ¤غاية 17
اأكتوبر .2020
و‘ السصياق ،اأكدت اŸتحدثة اأن الهيئة تلقت خÓل نفسس الفÎة ع Èرقمها
ا’أخضصر «›موع  704.125مكاŸة هاتفية ،بعضصها تناولت حا’ت اŸسصاسس
بحقوق الطفل واأخرى “ثلت ‘ طلب توجيهات اأو اسصتفسصارات اأو تتعلق
بانشصغا’ت ترتبط Ãسصاألة الطفولة اأو مهام الهيئة.
م-ن ج-ه-ت-ه ،اأشص-اد ‡ث-ل م-ك-تب صص-ن-دوق ا’أ· اŸت-ح-دة ل-ل-ط-ف-ول-ة
ال - -ي - -ون - -يسص - -ف ب - -ا÷زائ - -ر اإسصÓ- -م ب- -وخ- -اري ‘ ،ذات السص- -ي- -اق،
بـ»ا’إ‚ازات» ال - -ت- -ي ح- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا
ا÷زائر ‘ ›ال حماية الطفولة
وترقية حقوقها’ ،سصيما «القانون
اŸتعلق بحماية الطفل ( 15جويلية
 )2015ال - -ذي ي- -ه- -دف اإ– ¤دي- -د
ال- - -ق- - -واع - -د وا’آل - -ي - -ات ◊م - -اي - -ة
ا’أطفال».

اŸول ـ ـ ـد النب ـ ـ ـ ـ ـوي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اÿميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس  29أاكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

أاعلنت وزارة الشصؤوون الدينية واأ’وقاف ‘ ،بيان لها،
أامسس ،أان إاحياء ذكرى اŸولد النبوي الشصريف يكون
اÿميسس  29أاكتوبر ا÷اري.

وج- -اء ‘ ال -ب -ي -ان« ،ت -ع -ل -ن وزارة الشص -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
واأ’وقاف ،أان يوم اأ’حد هو غرة شصهر ربيع اأ’نوار
 1442هجري اŸوافق لـ 18أاكتوبر  ،2020وعليه تعلم

الوزارة كافة اŸواطن Úأان ذكرى اŸولد النبوي الشصريف
سصتكون ،إان شصاء الله ،يوم اÿميسس  12ربيع اأ’ول 1442
هجري اŸوافق لـ 29أاكتوبر .»2020

إاحباط ﬁاو’ت هجرة غ Òشسرعية ÃسستغاÂ

تفكي ـ ـ ـك  4ششبكـ ـ ـ ـ ـات «حراڤ ـ ـ ـ ـة» بعـ ـ ـ ـ ـ “ Úـ ـ ـ ـ ـوششنت
فككت مصسالح الدرك الؤطني
بؤ’ية ع“ Úؤشسنت ،من تفكيك 4
’ب-ح-ار
شس -ب-ك-ات ل-ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت ا إ
السسري وتؤقيف  36شسخصسا ،مثلما
ع - - -ل - - -م ،أامسس ،ل - - -دى ذات السس- - -لك
’مني.
ا أ
ق -امت ال -ف -رق -ة اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل-درك
الوطني بولهاصصة ،بتفكيك شصبكة وطنية
ل-ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت ال-ه-ج-رة غ Òالشص-رعية
ع- -ن ط- -ري- -ق ال -ب -ح -ر وإاح -ب -اط ﬁاول -ة
Óب -ح -ار السص -ري ان-طÓ-ق-ا م-ن شص-اط-ئ
ل -إ
تامالوسس (بلدية ولهاصصة).
وك-ل-لت ال-ع-م-ل-ية بتوقيف  13شصخصصا،
من بينهم امرأاة ،إاضصافة إا ¤حجز زروق
م-ط-اط-ي و 3م-رك-ب-ات ن-ف-ع-ية وﬁركÚ
و 16صصفيحة معبأاة بالبنزين بسصعة 30
لÎا ب- -ك- -ل واح- -دة ،فضص Ó- -ع- -ن أاج -ه -زة
لتحديد اŸسصار وهواتف ﬁمولة ومبلغ
م -ا‹ م -ن ال -ع -م -ل-ة الصص-ع-ب-ة ي-ق-در بـ300
أاورو.
و‘ ع - -م- -ل- -ي- -ت‡ Úاث- -ل- -ت“ ،Úك- -نت
عناصصر الدرك الوطني للفرقة اإ’قليمية
ب-ب-وزج-ار م-ن ت-ف-ك-يك شص-ب-ك-ت Úل-ت-ن-ظ-ي-م
رح Ó-ت ال -ه -ج -رة غ Òالشص -رع-ي-ة ،ح-يث
سص- -م -حت اأ’و ¤ب -ت -وق -ي -ف  7أاشصخاصس
وحجز قارب للنزهة مزود Ãحرك و4
صص -ف -ائ-ح ب-ن-زي-ن ،ف-ي-م-ا ت-وجت ال-ع-م-ل-ي-ة
الثانية بتوقيف  3أاشصخاصس وحجز قارب
صصيد مزود Ãحرك ،إاضصافة إا ¤بوصصلة
ولوحت ÚإالكÎونيت.Ú
وف -ك -كت ال -ف -رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
الوطني بسصيدي بن عدة ،شصبكة تنشصط ‘
اÛال وإاح- -ب -اط رح -ل -ة إاب -ح -ار سص -ري -ة
انطÓقا من أاحد شصواطئ بلدية سصيدي
بن عدة .كما ” توقيف  13شصخصصا من
بينهم امرأاة ‘ العملية.
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الثمن  10دج

الثÓثاء  20أاكتؤبر 2020م المؤافق لـ  03ربيع ا أ
’ول  1442هـ العدد 18384

تفتح مؤؤسسسسة «الشسعب» باب اختيار
مراسسل Úمن كل و’يات البÓد ،وفق
مسسابقة سستجرى ‘ التؤاريخ اÙددة
’حقا .وعلى كل راغب ‘ اŸشساركة
فيها إارسسال سسÒة ذاتية على العنؤان
التا‹:
info@ech-chaab.com.
وسس- -ت- -ج- -رى اŸسس- -اب- -ق -ة ع -ل -ى ث Ó-ث
م- -راح -ل ،اح -ت -ي -اط -ا ،بسس -بب ال -ؤضس -ع
الؤبائي:
وسس- - -ط :ت - -ي - -ب - -ازة ،غ - -رداي - -ة ،عÚ
’غ-ؤاط ،ب-ج-اي-ة،
ال -دف-ل-ى ،الشس-ل-ف ،ا أ
ال -ب-ل-ي-دة ،ال-ب-ؤي-رةÔ“ ،اسست ،ت-ي-زي
وزو ،ا÷زائ - - -ر ،ا÷ل - - -ف - - -ة ،اŸدي - - -ة،
اŸسس -ي-ل-ة وب-ؤم-رداسس ،ي-ؤم  27أاكتؤبر
.2020
شس -رق :ت -بسس -ة ،أام ال -ب -ؤاق -ي ،ب -ات-ن-ة،
بسس- - -ك- - -رة ،إال- - -ي- - -زي ،ورق- - -ل - -ة ،ب - -رج
ب - -ؤع - -ري - -ري - -ج ،ال - -ط- -ارف ،ال- -ؤادي،
خنشسلة ،سسؤق أاهراسس ،ميلة ،جيجل،
سس -ط -ي -ف ،سس -ك -ي -ك-دة ،ع-ن-اب-ة ،ق-اŸة،
وقسسنطينة ،يؤم  26أاكتؤبر .2020
غ -رب :سس -ع -ي -دة ،سس -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس،
مسس -ت -غ -ا ،Âت -ل -مسس -ان ،ت-ي-ارت ،بشس-ار،
م -عسس -ك -ر ،وه-ران ،ت-ن-دوف ،ال-ب-يضس،
تيسسمسسيلت ،النعامة ،ع“ Úؤشسنت،
غ - -ل - -ي - -زان ،وأادرار ،ي - -ؤم  25أاكتؤبر
.2020
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وأافشصلت اÛموعة اإ’قليمية ◊راسس
السص -واح -ل Ãسص -ت -غ -ا Âن -ه -اي -ة اأ’سص -ب-وع
اŸاضصي ﬁاو’ت هجرة غ Òشصرعية ‘
ع -رضس ال -ب-ح-ر ،م-ك-نت م-ن ت-وق-ي-ف 138
شص -خصس ،ب -حسصب م -ا اسص -ت-ف-ي-د م-ن ه-ذه
الهيئة.
وأاوضص - - -ح اŸصص - - -در ،أان ال- - -وح- - -دات
العائمة التابعة ◊راسس السصواحل “كنت
م- -ن اعÎاضس ع- -دة ق- -وارب م- -ط- -اط -ي -ة
وأاخرى تقليدية الصصنع على طول سصاحل
و’ية مسصتغا Âوإانقاذ أاشصخاصس آاخرين
كانوا بصصدد مغادرة اإ’قليم الوطني عن
طريق البحر بشصكل غ Òقانو.Ê
وأاوقف  138شصخصس ،بينهم أاجانب من
جنسصيات ﬂتلفة ونسصاء وقصصر .وقامت
ذات ال-وح-دات ب-اق-ت-ي-اده-م إا ¤ال-ي-ابسص-ة
للقيام باإ’جراءات القانونية اŸعمول بها
‘ م -ث -ل ه -ذه ا◊ا’ت ق -ب -ل تسص -ل -ي-م-ه-م
للمصصالح اأ’منية اıتصصة ثم للجهات
القضصائية .وعÌت ذات الوحدات على

طرد يحتوي على قرابة  30كيلوغراما
من الكيف اŸعالج يطفو على السصطح
شصمال اŸيناء التجاري.
وتعت Èهذه العملية الثالثة من نوعها
‘ ظ- -رف وج- -ي- -ز ،ب- -ع- -د أان اسصÎج- -عت
وحدات حرسس السصواحل خÓل اأ’سصابيع
اŸاضصية طردين عائم‡ Úاثل Úبهما
 129كلغ و 32كلغ من الكيف اŸعالج على
التوا‹ معبأاين ‘ شصكل صصفائح شصمال
ويليسس ومسصتغا.Â
وبو’ية تلمسصان أاحبط عناصصر أامن
و’ية تلمسصان مؤوخراﬁ ،اولة للهجرة
غ Òالشصرعية ع Èالبحر ،بحسصب بيان
ÿلية ا’تصصال لذات الهيئة اأ’منية.
ونفذت هذه العملية الفرقة ا÷نائية
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل-مصص-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة
القضصائية إاثر حاجز أامني Ãدخل مدينة
ت -ل -مسص -ان وت -وق-ي-ف م-رك-ب-ة وإاخضص-اع-ه-ا
للتفتيشس والعثور بحوزة  5أاشصخاصس كانوا
على متنها على مبلغ يفوق  5مÓي Úدج.

جامعة قاŸة تدرج  150ششريط فيديو باŸنصشة الرقمية
Óبواب اŸفتوحة ا’فÎاضصية
أادرجت جامعة قاŸة  150شصريط فيديو Ãنصصتها الرقمية ل أ
برسصم اŸوسصم ا÷امعي  2021-2020لتعريف الطلبة ا÷دد بكل اŸيادين والتخصصصصات
واŸسصارات التكوينية ،بحسصب ما علم ،أامسس ،من مدير جامعة  8ماي  ،1945صصالح العقون.
‘ تصصريح لوكالة اأ’نباء ا÷زائرية ،أاوضصح العقون لدى شصرحه Ÿكونات اŸنصصة الرقمية
اŸسصتحدثة ،تكيفا مع الظروف الصصحية اŸرتبطة بجائحة كورونا ،بأانه ” الÎكيز بشصكل
خاصس على ا÷انب السصمعي البصصري لتمك Úحاملي البكالوريا ا÷دد من ا’طÓع على
كامل التفاصصيل واŸعلومات اÿاصصة با÷امعة ،مÈزا بأانه Áكن الولوج للمنصصة عن طريق
الهواتف الذكية ،إا ¤جانب أاجهزة ا◊اسصوب .وأاضصاف ،بأان هذه الفيديوهات ” إاعدادها
وتصص-وي-ره-ا م-ن ط-رف اŸسص-ؤوول Úال-ب-ي-داغ-وج-ي Úأان-فسص-ه-م م-ن ع-م-داء ال-ك-ل-يات ورؤوسصاء
اأ’قسصام واأ’سصاتذة ،موضصحا بأانها تتيح لكل شصخصس من اÙيط اÿارجي للجامعة
وخاصصة الطلبة ا÷دد وأاوليائهم الفرصصة للتعرف بالصصوت والصصورة على الكليات واأ’قسصام
والتخصصصصات واŸسصارات التكوينية والفرصس اŸتاحة ‘ العمل ‘ كل تخصصصس وكيفية
متابعة الدراسصة فيه.

34°

31°

france prix 1

لنسشمـ ـ ـ ـ ـ ـي اأ’ششيـ ـ ـ ـاء
بأاسشمائها ..وإا’!!..
^ مصسطفى هميسسي
إاذا  ⁄نسصّم الفشصل فشص Óفكيف Áكن أان ننÈي Ÿعا÷ته ،وإاذا ⁄
نسصم الفسصاد فسصادا فكيف Áكن توف Òمسصتلزمات القضصاء عليه ،وإاذا ⁄
نسصم عجز نظام وانحرافاته وأاخطائه ،فكيف Áكن فهم وحصصر ما
ينبغي Œاوزه ومعا÷ته لبناء نظام جديد وآاليات عمل جديدة ،تضصمن
أان ’ يتكرر ما حدث للنظام السصابق.
وإاذا  ⁄نسصم ،بشصكل صصريح وواضصح ،الذي تسصبب ‘ قيام مناطق
الظل ،التي يتعذب فيها أاك Ìمن  8مÓي Úجزائري ،فكيف Áكن تÈير
ات -خ -اذ اإ’ج -راءات ال Ó-زم -ة ل-تصص-ح-ي-ح ه-ذه اأ’خ-ط-اء وتصص-ح-ي-ح ه-ذا
التقصص ،Òوتصصحيح خاصصة الظروف والوضصعيات التي تسصببت ‘ قيامها،
وإاذا تأاخرنا ‘ تسصمية كل هذا بأانه أازمة دولة وأازمة حكم وأازمة ‡ارسصة
السص-ل-ط-ة فÁ Ó-ك-ن ال-ت-ك-ف-ل ب-انشص-غ-ا’ت ا÷زائ-ري ،Úو’ Áك-ن ت-ل-ب-ية
مطالبهم ‘ التغي Òو‘ فرضس احÎام القانون ووقف هدر اŸال العام
ونهبه والتخلي عن كل اأ’سصباب التي انتهت بالبÓد إا ¤مثل هذه اأ’زمة.
إاذا  ⁄نسصم بشصكل صصحيح الذي كان وراء وجود عدد من اŸسصؤوولÚ
السصام Úالسصابق ‘ Úالسصجون وأامام اÙاكم ،فÁ Óكن منع تكرر
ال -ذي تسص -بب ‘ ذلك ،أاي غ -ي -اب ال -رق -اب -ة وغ -ي -اب ا◊سص -اب وا÷زاء
والعقاب.
نقول كل هذا أ’نه ما زال هناك من يÎدد ،أاو حتى يجد حرجا‘ ،
تشصخيصس أامراضس دولتنا وتشصخيصس أامراضس نظام ا◊كم وتشصخيصس
أامراضس ‡ارسصة السصلطة ،ويجد حرجا أاك ‘ Èتشصخيصس كل عوامل
ا÷مود والركود وكل عوامل الفشصل وكل عوامل الفسصاد واإ’فسصاد ،وترى
الكثÒين ما زالوا يتوقفون عند اÈŸرات وعند ذرائع متنوعة لتثبيط
عزÁة كل إارادة تغي.Ò
لقد –دث الرئيسس تبون مّرات عديدة عن كل ذلك بصصيغ متنوعة،
و–دث ب -اÿصص -وصس ع -ن ع -وائ -ق وك-واب-ح تÎاءى ح-ي-ن-ا ‘ تصص-رف-ات
بÒوق -راط -ي -ة ،وتÎاءى أاح -ي -ان -ا أاخ-رى ‘ م-ن-اورات ف-ايسص-ب-وك-ي-ة أاو ‘
حمÓت بوسصائط متنوعة و‘ تصصرفات تسصتهدف حينا ربط ا◊اضصر
باŸاضصي وأاحاي Úأاخرى مقارنة ا◊اضصر باŸاضصي وﬁاولة الÈهنة
على أانه ليسس هناك فرق.
لقد فصصل ا◊راك الشصعبي العارم ب Úعهدين وينبغي أان يفصصل
نهائيا ب Úنظام ،Úومهما تواصصل بعضس من النظام ‘ تصصرفات أاو
‡ارسصات فهو ’ Áكن أان يعني ’ اسصتمرار النظام السصابق و’ عودته،
وقد التزم الرئيسس تبون التزاما حاسصما بالقول« :لن نسصمح للعصصابة
بالعودة».

بؤمرداسس

اإ’طاحـ ـ ـة بعصشابـ ـ ـة أاحـ ـ ـياء بسشـ ـ ـي مصشطف ـ ـ ـ ـى

أاطاحت مصصالح اأ’من ا◊ضصري بسصي مصصطفى (شصرق
بومرداسس) ،بعصصابة أاحياء تضصم تسصعة عناصصر ،مسصبوقÚ
قضص-ائ-ي-ا ،ك-انت ت-ع-ت-دي ع-ل-ى اŸواط-ن Úب-اسص-ت-ع-مال أاسصلحة
بيضصاء ،بحسصب مصصدر من أامن الو’ية.
وأاوضص -ح رئ -يسس خ -ل -ي -ة ا’ع Ó-م ب -أام-ن ال-و’ي-ةﬁ ،اف-ظ
الشصرطة ،كرÁو تواتي ‘ ،تصصريح لوأاج ،أانه ” تفكيك هذه
ال -عصص -اب-ة ووضص-ع ح-د ل-نشص-اط-ات-ه-ا اإ’ج-رام-ي-ة ،إاسص-ت-ن-ادا إا¤
معلومات أامنية مفادها قيام عناصصرها ،اŸنحدرة من نفسس
ب-ل-دي-ة سص-ي مصص-ط-ف-ى ،ب-إاخ-ف-اء أاسص-ل-ح-ة ب-يضص-اء تسص-تعمل ‘

اإ’عتداء على اŸواطن.Ú
وبعد توقيف عناصصر هذه العصصابة وتفتيشس مسصاكنهم” ،
حجز بحوزتهم أاسصلحة بيضصاء من ﬂتلف اأ’حجام وقذائف
نارية ودرعا واقيا ،إاضصافة إا ¤كمية من اأ’قراصس اŸهلوسصة
ومبلغ ما‹ من عائدات ترويج السصموم ،يضصيف اŸتحدث.
وإاث -ر ت -ع -م -ي-ق ال-ت-ح-ري-ات ‘ ال-قضص-ي-ة واسص-ت-ك-م-ال ك-اف-ة
اإ’جراءات القانونية ” ،تقد ËاŸشصتبه فيهم والذين تÎاوح
أاع -م -اره -م م-ا ب 25 Úو 40سص-ن-ة ،أام-ام ا÷ه-ات ال-قضص-ائ-ية
اıتصصة من أاجل اÙاكمة.

حؤادث مرور

وف ـ ـ ـاة سشبع ـ ـ ـة أاششخ ـ ـ ـاصس وج ـ ـ ـرح  161آاخـ ـ ـ ـر
لقي سصبعة أاشصخاصس حتفهم وأاصصيب  161آاخر بجروح،
‘ يوم ،جراء حوادث مرور وقعت على اŸسصتوى الوطني،
بحسصب بيان للمديرية العامة للحماية اŸدنية.
وسص -ج -لت أاث -ق -ل حصص -ي -ل -ة ب -و’ي -ة اأ’غ -واط ب-وف-اة 03
أاشصخاصس وإاصصابة  06آاخرين بجروح ” إاسصعافهم ونقلهم
ل -ل -مسص -تشص -ف-ى اÙل-ي ،إاث-ر اصص-ط-دام ب Úسص-ي-ارت Úع-ل-ى
الطريق الوطني رقم  47ببلدية أافلو.
وعÓوة على هذه العمليات ،تدخلت ذات اŸصصالح
بو’ية أادرار على إاثر «انهيار جدار خارجي Ÿنزل من
الطوب ،باŸكان اŸسصمى «قصصر تيلول »Úببلدية ودائرة
حاسصي خليفة ،حيث خلف ا◊ادث وفاة طفلت Úتبلغان من
العمر  05و 08سصنوات ” نقلهما إا ¤مسصتشصفى زاوية
كنتة».
وأاشصار البيان ،إا ¤أان مصصالح ا◊ماية اŸدنية «أاخمدت
 4حرائق حضصرية وﬂتلفة بكل من و’يات ا÷زائر،
تبسصة ،غرداية وتيارت ،أادت ا ¤صصابة ثÓثة أاشصخاصس
بصصعوبة ‘ التنفسس وشصخصس واحد بحروق من الدرجة
ال -ث-ان-ي-ة ب-و’ي-ة غ-رداي-ة ،وإاصص-اب-ة شص-خصس ب-ح-ال-ة صص-دم-ة
بو’ية ا÷زائر ” إاسصعافهم ‘ ع ÚاŸكان ثم إاجÓؤوهم
ا ¤اŸسصتشصفيات اÙلية».
وبالبيضس ،تدخلت مصصالح ا◊ماية للو’ية من أاجل
«تقد Ëاإ’سصعافات اأ’ولية لـ 05أاشصخاصس ﬂتنق Úعلى
اثر اسصتنشصاقهم لغاز أاحادي الكربون اŸنبعث من سصخان

اŸاء ‘ داخل منزلهم السصكني الكائن بحي  112مسصكن،
ببلدية ودائرة الرقاصصة ” ،التكفل بالضصحايا ‘ عÚ
اŸك- -ان و–وي- -ل- -ه- -م ‘ ح -ال -ة م -ق -ب -ول -ة إا ¤اŸصص -ل -ح -ة
ا’سصتشصفائية اÙلية».
ين ّ
ظمهـــــا اÛلـــــــــسس الؤطنـــــــــــــي
ا’قتصســـــــــــادي وا’جتماعــــــــــي

ندوة حول فكر الÈوفيسشور
ﬁفـ ـ ـ ـ ـ ـوظ بوسشبسشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ينظم اÛلسس الوطني ا’قتصصادي وا’جتماعي،
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ال -ه -ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة
ال-ط-ف-ول-ة ،ودع-م م-ن م-ك-تب ال-ي-ون-يسص-يف با÷زائر،
ال -ي -وم ،ن -دوة ف -ك -ري -ة ي -نشص -ط-ه-ا خÈاء ‘ اÛال،
ب -ع -ن -وان« :ال -ط-ف-ول-ة واŸراه-ق-ة ب-ا÷زائ-ر ‘ ف-ك-ر
الÈوف -يسص -ور ﬁف-وظ ب-وسص-بسص-ي» ،ب-ف-ن-دق اŸاركÒ
بالعاصصمة.
الندوة الفكرية ،التي تنظم –ت الرعاية السصامية
لرئاسصة ا÷مهورية ،تدخل ‘ إاطار سصلسصلة الندوات
التي يكرم من خÓلها اÛلسس مفكرين وشصخصصيات
وط- -ن -ي -ة ،ق -دمت إاسص -ه -ام -ات ه -ام -ة ذات ال -ع Ó-ق -ة
با÷انب ا’قتصصادي وا’جتماعي با÷زائر.

