بناء علــى طلــب قدمـــه
وزيـــــــــــــر العـــــــــــدل

لسشئلـــــة وانششغــــــــالت
مفتـــــــــوح أ
اŸـــــواطن Úحـــــول الوثيقـــــــة

موقـ ـع إالكـ ـ ـÎو Êخ ـ ـ ـ ـاصس
Ãشس ـ ـ ـ ـروع الدسستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور

رف ـ ـ ـ ـ ـ ـع ا◊صسان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
عن النائب Úعبد القـ ـادر
واعلي وﬁسسن بلعبـ ـاسس
ISSN 1111-0449
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الفريق السشعيد ششنڤريحة
مـــــــــن بششـــــــار:

التعديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الدسستـ ـ ـوري
مرحلـ ـة هام ـ ـة عـ ـلى درب
تشسييد ا÷زائر ا÷ديدة

5

أاكد الفريق السشعيد ششنڤريحة رئيسس أاركان
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب -ي ،أان السش -ت -ف -ت -اء
الشش- -ع -ب -ي ع -ل -ى مشش -روع ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ور،
م -رح -ل -ة ه -ام -ة ،سش-ي-واصش-ل الشش-عب ا÷زائ-ري
قطعها بكل عزÁة وإاصشرار ،على درب تششييد
ا÷زائر ا÷ديدة.
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مـ ـ ـ ـ ـ ـÓي Úتلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ
يلتحق ـون باŸـ ـ ـدارسس
ا’بتدائيـ ـ ـ ـة اليـ ـ ـ ـ ـ ـوم

^ الدرسس ا’فتتاحـ ـي يتنـ ـاول فـ ـÒوسس كـ ـورونا وسسـبل الوقاي ـ ـة منـ ـه

مل ـ ـ ـ ـ ـصشـــــ33ــــ0ـ0ــــ-ــــــ6ــــــ0ــــ-ــــــ7ــــــ0ـ ـف
‘ يــــــــوم دراسشـــــي تكرÁــــا
للÈوفيسشور ﬁفوظ بوسشبسشي

تـ ـ ـ ـ ـ :ÒاÛتم ـ ـ ـ ـع
اŸـ ـ ـد Êشسري ـ ـ ـ ـ ـ ـك
‘ صسناع ـ ـ ـة الق ـ ـ ـرار

‘ نـــدوة Ÿنظمــــة الصشحفــــيÚ
الرياضشي Úا÷زائري ،Úبلحيمر:

مشسروع تعديل الدسستـور
يضسمـ ـ ـن حمايـ ـ ـة أاوسس ـ ـع
◊ري ـ ـ ـ ـ ـ ـة الصسحافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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‘ اليوم الرابـــــع عششـــــر
من حملـــــة السشتفتـــــاء:

اŸشساركة اإ’يجابية
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن أاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
«جمهوري ـة جديـ ـدة»
ت-دخ-ل ح-م-ل-ة السش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ال-دسش-ت-ور ال-يوم
أاسشبوعها الثالث ،و‘ اليوم الرابع عششر منها ،أاكد
متدخلون على أاهمية اŸششاركة كفعل حضشاري
يضشمن التغي ،Òول تكتمل أاهمية اŸششاركة إال
لي-ج-اب-ي ال-ذي ي-عني حسشبهم اŸرور
ب-ال-تصش-ويت ا إ
ال-ط-ب-ي-ع-ي ن-ح-و «ج-م-هورية جديدة» .و‘ الوقت
نفسشه ،حذر اŸششاركون ‘ ا◊ملة من اŸقاطعة،
مؤوكدين أانها سشلوك ل يخدم الوطن.
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لول عبد العزيز جراد ،اليوم،
يششرف الوزير ا أ
على افتتاح اŸوسشم اŸدرسشي ا÷ديد 2020
لوراسس باتنة ،إاذ يلتحق
 ،2021/من عاصشمة ا أ
اليوم تÓميذ الطور البتدائي باŸدارسس ›ددا،
‘ انتظار التحاق تÓميذ الطورين اŸتوسشط
والثانوي ،اŸقرر يوم  04نوفم Èالداخل.

بسشـــــــــــــبب جائحـــــــة كــــــورونا

خسسائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر سسوناط ـ ـ ـ ـ ـراك
بلغ ـ ـ ـ ـت  10مليـ ـ ـ ـ ـار دو’ر
تكّبد ›مع سشوناطراك خسشائر كبÒة تقدر بـ  10مليار دولر إا ¤غاية
نهاية سشبتم 2020 Èمقارنة بنفسس الفÎة من عام  2019بسشبب جائحة
ك-ورون-ا ،مسش-ج Ó-ان-خ-ف-اضش-ا بنسشبة  41ب-اŸائ-ة م-ن رق-م أاع-م-ال-ه-ا للتصشدير،
حسشبما جاء ‘ حصشيلة لوزارة الطاقة.
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بعــــــــــــــــــــد مبـــــــــــــاراة
ا÷زائــــــر – اŸكسشيـــك

يعت Èالطفل رجل الغد ولذلك يحتاج
إا ¤سش- -ي- -اسش- -ة ج- -دي- -دة واسشÎات- -ي -ج -ي -ة
لنه يعول عليه ‘
◊مايته والعناية به ،أ
ب - -ن - -اء ا÷زائ - -ر ا÷دي - -دة وا◊دي- -ث- -ة،
حسشب ما أابرزه كل من رضشا ت Òرئيسس
اÛلسس ال - - - - -وط- - - - -ن- - - - -ي الق- - - - -تصش- - - - -ادي
والج- -ت- -م- -اع- -ي ،وم- -ر Ëشش- -ر‘ رئ- -يسش -ة
ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة
الطفولة با÷زائر.
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حـــــــوادث اŸـــــــرور

حسساب ـ ـ ـات التواصس ـ ـ ـل مديريـ ـ ـ ـة اأ’مـ ـ ـ ـن الوطنـ ـ ـي تطلق
ا’جتم ـ ـاعي لـ «الفـاف» حملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة توعوي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تسسّجل أارقاما قياسسية
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Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة ت-وعوية وصشحية ‘
أاط-ل-قت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
›ال الوقاية والسشÓمة اŸرورية –ت ششعار «الششرطة ..مرافقكم الدائم»،
حسشب بيان للمديرية.
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الوضس ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصشابات ا÷ديدة223:
ا إ
حالت الششفــــــــــاء131:
الــــوفيـــــــــــــــــــــــات8:
لصشابـات54892 :
إاجما‹ ا إ
اŸتماثلون للششفـاء38346 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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خÓل سصبتم ÈأŸنصصرم

‘ زيارة لو’ية أدرأر :

بومزار يؤوكد على توسسيع شسبكة اŸوزعات الÈيدية

ا’متثال ’تفاق أاوبيب +يتجاوز الـ %100
بلغ مسصتوى أ’متثال ’لتزأمات خفضس
إأنتاج ألبلدأن أŸوقعة على إأعÓن ألتعاون
أوبيب +نسصبة  ١٠٢باŸائة ،حسصبما أفادت
به ،أول أمسس ،وزأرة ألطاقة ‘ بيان لها.
جاء ‘ البيان Ãناسسبة ا’جتماع  23للجنة
ال- -وزاري- -ة اŸشسÎك- -ة Ÿت- -اب- -ع- -ة ات- -ف- -اق أاوب -يب
وخارجها اŸنعقد ع Èتقنية التحاضسر عن بعد
وال -ت -ي شس -ارك ف -ي-ه وزي-ر ال-ط-اق-ة ورئ-يسض ن-دوة
اأ’وب- -يب ،ع- -ب- -د اÛي- -د ع -ط -ار ،أان «ال -ل -ج -ن -ة
الوزارية اŸشسÎكة قد عÈت عن ارتياحها بشسأان
نسسبة ا’متثال الكلي التي بلغت  102باŸائة شسهر
سسبتم ÈاŸنصسرم».
ورحبت ذات اللجنة بالتزام البلدان التي ⁄
يبلغ متوسسط نسسبة امتثالها  100باŸائة خÓل
ال- -فÎة اŸم -ت -دة م -ن م -اي -و إا ¤سس -ب -ت -م2020 È
ب-ال-ق-ي-ام ب-ت-خ-ف-يضس-ات إاضس-اف-ي-ة ل-تعويضض فائضض
اإ’نتاج قبل نهاية السسنة ا÷ارية.
Óشسارة ،فإان هذا اللقاء ” عقده عقب اجتماع
لإ
اللجنة التقنية اŸشسÎكة التي تضسم خÈاء من
البلدان اأ’عضساء ‘ اللجنة الوزارية اŸشسÎكة.
وحسسب ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة اŸشسÎك -ة ،ف -إان
اŸنتوج اÙلي اÿام من اŸنتظر أان يتقلصض
خ Ó-ل سس -ن -ة  2020ب-نسس-ب-ة  4.1ب-اŸائ-ة ،وم-ن
اŸتوقع أان ينخفضض الطلب العاŸي للنفط بـ
 9.5مليون برميل يوميا وأان يتقلصض طلب البلدان
خارج أاوبيب كانت Ãقدار  2،37مليون برميل
يوميا.
وخÓل  ،2021من اŸرجح أان يسسجل اŸنتوج
اÙلي اÿام ارتفاعا بـ  4.6+باŸائة ‘ ،حÚ
من اŸرتقب أان يرتفع الطلب العاŸي للنفط بـ

 6.54مليون برميل يوميا وأان يرتفع طلب البلدان
خ- -ارج أاوب- -يب ه- -و اآ’خ- -ر Ãق -دار  0،89مليون
برميل يوميا.

تطور ملحوظ أ’سساسسيات السسوق سسنة 2021
وقالت اللجنة الوزارية اŸشسÎكة إانها «تتابع
عن كثب تطور ا÷ائحة التي أاضسحت مقلقة من
جديد ‘ عديد البلدان ،وكذا لتداعياتها على
ا’ن -ت -ع -اشض ا’ق -تصس -ادي وع -ل-ى ط-لب ال-بÎول»،
حسسب البيان.
واعتÈت اللجنة مع هذا إان السسوق سسيعرف
السسنة اŸقبل ،بعد تطبيق اتفاق خفضض ا’نتاج
لبلدان أاوبيب– ،+سسنا ملحوظا أ’سساسسياته.
من جهته ،أابرز عطار اŸنحى التصساعدي
÷ائ-ح-ة ك-وفيد 19-ال- -ت- -ي أاضس -حت “سض أاه -م
ا’قتصساديات’ ،سسيما ‘ أاوروبا حيث ” ›ددا

نظمتها شصركة سصوناطرأك

تطبيق تداب Òتقييدية،وقال إان اسستمرار الوضسع
ق-د ي-ع-ي-ق ا’ن-ت-ع-اشض اŸنشس-ود لÓ-ق-تصس-اد خÓل
اأ’شس -ه -ر اŸق -ب -ل ،وسس-ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ت-ط-ور ال-ط-لب
العاŸي على النفط.
وأاضساف إان تواصسل ا÷هود اŸبذولة من قبل
البلدان اŸوقعة على بيان التعاون’ ،سسيما ‘
›ال احÎام التزامات خفضض ا’نتاج ،سسيؤودي
’ﬁالة إا ¤اعادة توازن سسوق النفط العاŸية.
كما أاعرب رئيسض ندوة أاوبيب عن قناعته إازاء
قدرة بلدان أاوبيب ‘ ،+حال تدهور الوضسع،
على التصسرف بسسرعة وفعالية لضسمان اسستقرار
السسوق.
وأاشساد عطار بجهود البلدان التي خفضست
شس -ه -ر سس -ب -ت -م Èال-ف-ارط ‘ ا’ن-ت-اج زي-ادة ع-ل-ى
اŸسستوى اŸطلوب وهذا بشسكل ارادي من أاجل
تعويضض فائضض ا’نتاج خÓل اأ’شسهر السسابقة.
وأال -ح ع -ط -ار أايضس -ا ع -ل -ى ضس -رورة م -واصس -ل -ة
ال-ب-ل-دان ع-ل-ى احÎام ال-ت-زام-ات-ه-م ب-هدف اعادة
توازن واسستقرار سسوق النفط.
يذكر أان اللجنة اŸشسÎكة التقنية اسستحدثت
شسهر ديسسم 2016 Èلتقييم وضسعية سسوق النفط
دوري -ا وك -ذا مسس -ت -وى احÎام ال -ت-زام-ات خ-فضض
ا’ن -ت -اج م -ن ق -ب -ل ب -ل -دان أاوب -يب وخ-ارج أاوب-يب
اŸوقع Úعلى بيان التعاون.
وت-ت-ك-ون ال-ل-ج-ن-ة ال-وزارية اŸشسÎكة للمتابعة
أ’وبيب من سسبع دول أاعضساء ‘ أاوبيب (ا÷زائر
واŸملكة العربية السسعودية واإ’مارات العربية
اŸتحدة والعراق والكويت ونيجÒيا وفنزوي)Ó
ودول - -ت Úغ Òأاعضس - -اء ‘ اŸن - -ظ- -م- -ة (روسس- -ي- -ا
وكازاخسستان).

صسحفيون ‘ دورة تدريبية حول مهن اÙروقات
أسصتفاد صصحفيون من ﬂتلف وسصائل
’ع Ó-م أŸك -ت -وب-ة وأŸرئ-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
أ إ
وأÿاصص -ة ع -ل -ى م -دأر ي -وم Úم -ن دورة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول م-ه-ن ق-طاع أÙروقات،
’ول مرة
نظمتها شصركة سصوناطرأك ،و أ
’ط-ارأت أŸسصÒة ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
ي -نشص -ط-ه-ا أ إ
ب - -غ- -رضس أل- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -اŸصص- -ط- -ل- -ح- -ات
’سص-اسص-ي-ة أŸن-درج-ة ‘ إأطار
وأŸف-اه-ي-م أ أ
ع-م-ل-ه-م ،ل-ت-م-ك Úألصص-ح-ف-ي Úمن فهمها
وألتخصصصس ‘ ألقطاع ،وبالتا‹ تبسصيط
هذه أŸفاهيم أŸتعلقة بقطاع أÙروقات
للقارئ.
سصهام بوعموشصة
تطرق اÈÿاء ومديرو اŸؤوسسسسة لنشساط
سسوناطراك ‘ إانتاج النفط وبخاصسة الغاز،
واإ’نتاج ‘ آابار النفط وكذا انعكاسسات عملية
التنقيب Ãختلف أانواعها على البيئة ،حيث
أاكد مسسؤوول التنقيب ﬂتار ناصسر ‘ مداخلته
أان شس -رك -ة سس -ون -اط -راك ت -و ¤أاه -م -ي -ة ك -بÒة
ل-ل-دراسس-ة وال-ت-ط-وي-ر ق-ب-ل ع-ملية ا’سستكشساف
حيث تسستثمر أاموا’ معتÈة ‘ الدراسسات،

مشسÒا إا ¤أان تكلفة حفر بئر النفط تقدر
بحوا‹ من  4إا 7 ¤مليون دو’ر.
‘ اŸق -اب -ل ت-ن-اولت م-داخÓ-ت اŸسسÒي-ن
كيفية انتقاء سسوناطراك للشسركاء اأ’جانب من
أاج -ل شس -راك -ة ت -ع -ود ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى السس-وق
الوطنية .ا÷انب التقني كان له نصسيب اأ’وفر
‘ الشسرح ،حيث قدمت للصسحفي Úشسروحات
معمقة حول الوسسائل واآ’’ت اŸسستخدمة ‘
عملية حفر آابار النفط.
و–دث اÿب ‘ Òال- - - -ط - - -اق - - -ة ﬂل - - -وف
›راب ،عن صسادرات اÛمع من الغاز التي
بلغت العام اŸاضسي  90.3مليون تاب ،مضسيفا
أان سس -ون -اط -راك ل -دي -ه -ا م-ع-ام-ل ال-ت-ك-ري-ر ‘
ﬂتلف دول العا ⁄أابرزها أاوغيسستا بإايطاليا
‡ا سسيحقق أارباحا للشسركة.
و كشسف ›راب عن مشساريع مد أانابيب
الغاز مع إاسسبانيا والنيجر ،غ Òأان اŸشسروع مع
هذه الدولة اأ’فريقية متوقفة بسسبب اأ’وضساع
اأ’م- -ن- -ي- -ة ‘ ال- -ن- -ي- -ج- -ر .م- -ؤوك- -دا أان أاول -وي -ة
سس -ون -اط -راك ه -ي ت -ل -ب -ي -ة ح -اج -ي -ات السس -وق
ال- -وط- -ن- -ي- -ة،ح- -يث أان نسس- -ب- -ة إارضس- -اء السس- -وق
ا÷زائ -ري -ة ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ق -درت ب73
باŸائة.
من جهته أاكد اŸكلف بالعÓقات العامة

وا’تصس- -ال م- -ن Òصس- -خ- -ري أان اسسÎات -ي -ج -ي -ة
الشسركة ا÷ديدة للتكوين ،لتمك Úاإ’عÓميÚ
من التخصسصض ‘ عملهم الصسحفي كي ’ يقع
خلط ‘ اŸفاهيم.

أك- - - -د وزي- - - -ر ألÈي- - - -د وأŸوأصصÓ- - - -ت
ألسص-ل-ك-ي-ة وألÓ-سص-لكية إأبرأهيم بومزأر،
أمسس ،بو’ية أدرأر ،أن تقريب أÿدمة
ألعمومية من أŸوأطن تعد من أولويات
ألقطاع.
خ Ó-ل اسس -ت -م -اع -ه ل -ع -رضض ح -ول وضس -ع-ي-ة
قطاعه بالو’ية ‘ إاطار زيارة العمل التي
يقوم بها إا ¤اŸنطقة ،دعا الوزير إا ¤العمل
على توسسيع شسبكة اŸوزعات الÈيدية اŸالية
اآ’ل -ي -ة ل -ت -ق -ريب ه-ذه اÿدم-ة م-ن اŸواط-ن،
مشسÒا ‘ هذا الصسدد أان هناك برنامج خاصض
بهذه الو’ية يتضسمن تركيب  50وحدة من هذه
اŸوزعات تشسمل ›معات سسكنية ومقرات
إادارية ومرافق عمومية.
ك -م -ا شس -دد ب -وم-زار ع-ل-ى إاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة
لوسسائل اإ’‚از اÙلية ‘ Œسسيد مشساريع
القطاع ،خاصسة الشسباب أاصسحاب اŸؤوسسسسات
اŸصس- -غ- -رة وال- -ذي- -ن Áل- -ك -ون ،ك -م -ا أاضس -اف،
‘‘مؤوهÓت ‘ ›ال الصسيانة ومشساريع الربط
بشس -ب -ك -ة اأ’ل-ي-اف ال-بصس-ري-ة وت-ق-د Ëخ-دم-ات
جوارية‘‘.

اللجنة العلمية تضسبط النشساطات اŸهددة
’سستقرار الوضسعية
^ زيارات فجائية وعقوبات ضسد اıالف ÚللÈوتوكول

ت- -ل -قت أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
وأ◊رفي Úأ÷زأئري ،Úتعليمات صصارمة
من أللجنة ألعلمية Ÿتابعة ألوباء بتحديد
أل -نشص -اط-ات أل-ت-ج-اري-ة أل-ت-ي تشص-ك-ل ب-ؤورة
ﬁت -م -ل -ة ل -ت -فشص-ي فÒوسس ك-ورون-ا ،ب-ع-د
تسص- -ج- -ي- -ل ت- -رأخ- -ي أل- -ت- -ج- -ار ‘ ت -ط -ب -ي -ق
ألÈوتوكول ألصصحي ‘ هذه ألفÎة ألتي
’صصابات ،منّوهة أن
تعرف تزأيد عدد أ إ
أıال -ف Úت -ن -ت-ظ-ره-م ع-ق-وب-ات تصص-ل إأ¤
أل -غ-ل-ق ب ١5 Úإأ ٣٠ ¤ي-وم-ا وسص-ن غ-رأمة
مالية.

..وبرنامج طموح لسسوناطراك ‘
الطاقات اŸتجددة بـ  1300ميغاواط

خالدة بن تركي

و‘ رده عن سسؤوال الشسعب ،حول مشساريع
سس- -ون- -اط -راك ‘ ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة أاك -د
مسسؤوول الطاقات اŸتجددة بÓل كÓشض أان
سسوناطراك لديها برنامج طموح يهدف إا¤
إا‚از حوا‹  1300ميغاواط لتوليد الطاقة
ÓسستهÓك.
الشسمسسية ل إ
و سسيتم إا‚ازه على مدى عشسر سسنوات إا¤
غاية ‡ ،2030ا سسيمكن الشسركة من تلبية
إاح-ت-ي-اج-ات ال-ك-ه-رب-اء اŸسس-ت-ه-لكة إا‘ 80 ¤
اŸائة ع Èكل الÎاب الوطني .مشسÒا إا ¤أان
هذه الطاقة سستكون نظيفة –افظ على البيئة
وغ Òم -ك -ل-ف-ة ،ك-م-ا “ك-ن-ن-ا م-ن ت-ق-ل-يصض غ-از
أاكسس- -ي- -د ال -ك -رب -ون،وأاضس -اف اÿب Òأان ال -غ -از
وال -ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ه-م-ا ﬁرك-ات اإ’ن-ت-ق-ال
الطاقوي.

قال عضسو اŸكتب الوطني جابر بن سسديرة
لـ»الشسعب» »:إان ا÷معية تلقت اتصسا’ من اللجنة
العلمية Ÿتابعة الوباء أاكدت فيه تسسجيل تراخ
كب ‘ Òتطبيق الÈوتوكول الصسحي على مسستوى
ب -عضض ال -نشس -اط -ات ال -ت-ج-اري-ة ال-ت-ي أاث-رت ع-ل-ى
اسستقرار الوضسعية الصسحية وتسساهم ‘ تفاقم
الفÒوسض ،مشسÒا أان اأ’سسواق الكÈى للخضسر
والفواكه تهاونت بشسكل كب ‘ ÒاحÎام التدابÒ
الوقاية وسسجلت غياب شسبه تام لتداب Òالصسحة.
وأارجع بن سسديرة اŸشسكل إا ¤تسسي Òهذه
اأ’سس-واق ال-ت-ي ت-خضس-ع ل-ل-ب-ل-دي-ات ،ح-يث ط-البت
ا÷م -ع -ي -ة ب -إاسس -ن -اد تسس -يÒه -ا ب-ع-د إاع-داد دفÎ
الشسروط إا ¤اÿواصض ،خاصسة وأان أاغلبها ’
يتوفر على أاعوان الرقابة وتعمل بشسكل عشسوائي

ت -ك -ب-د ›م-ع سص-ون-اط-رأك خسص-ائ-ر
كبÒة تقدر بـ  ١٠مليار دو’ر إأ ¤غاية
ن -ه-اي-ة سص-ب-ت-م ٢٠٢٠ Èم-ق-ارن-ة بنفسس
أل- -فÎة م -ن ع -ام  ٢٠١٩بسص-بب ج-ائحة
فÒوسس ك- -ورون- -ا ،مسص- -ج  Ó-أن -خ -ف -اضص -ا
ب -نسص-ب-ة  ٤١ب -اŸائ -ة م -ن رق -م أع -م-ال-ه-ا
ل -ل -تصص -دي -ر ،حسص -ب -م -ا ج-اء ‘ حصص-ي-ل-ة
لوزأرة ألطاقة.
” الكشسف عن هذا اŸبلغ ‘ حصسيلة
نشس -رت -ه -ا ال-وزارة ،أامسض ،خÓ-ل اج-ت-م-اع بÚ
وزير الطاقة واŸديرين الو’ئي Úلقطاعه.

خسسائـ ـ ـ ـ ـر سسوناطـ ـ ـراك بلغـ ـت  10ملي ـ ـ ـار دو’ر

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

’لكÎو:Ê
’لكÎو/ contact@echaab.dz :ÊأŸوقع أ إ
ألÈيد أ إ

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
’دأرة وألمالية
أ إ

www.echaab.dz

ألهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

مليار دينار جزائري.
وواجهت شسركات القطاع الطاقوي تباطًؤوا
‘ ال -نشس -اط ا’ق -تصس-ادي ال-ع-اŸي وت-ق-ل-يصض
عدد عمالها كجزء من اإ’جراءات اŸتخذة
وإازاء
Ÿكافحة انتشسار الفÒوسض،
هذا الوضسع ،تقرر اتخاذ إاجراءات عاجلة
للتخفيف من هذه اأ’زمة الصسحية واŸالية،
Ãا ‘ ذلك تخفيضض اŸيزانية ا’سستثمارية
Ûم -ع-ي (سس-ون-اط-راك سس-ون-ل-غ-از) م-ن اج-ل
توف Òمبلغ  150مليار دينار جزائري ،حسسب
الوزارة.

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسصؤوول ألنشصر

مصسطفى هميسسي
رئيسس ألتحرير

مرزاق صسيادي

ودع- -ا وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع إا ¤ا’ب- -ت -ع -اد ع -ن
«اأ’سس -ال -يب ال -بÒوق -راط-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ث-مÚ
الهياكل التي اكتمل إا‚ازها ووضسعها فورا
ح -ي -ز ا’سس -ت -غÓ-ل ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا÷م-اع-ات
اÙلية ضسمانا لتقد Ëاÿدمة للزبائن عÈ
هذه الهياكل اŸنتشسرة عﬂ Èتلف مناطق
الظل بالو’ية.
وأاشسار بومزار باŸناسسبة أان جائحة كورونا
أابرزت مدى أاهمية التجارة اإ’لكÎونية‡ ،ا
يسس -ت -دع -ي ،م -ث -ل -م -ا أاك-د ع-ل-ي-ه ،ال-ع-م-ل ع-ل-ى
اسس-ت-غÓ-ل وم-واك-ب-ة ال-ت-ح-و’ت ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
سسيما بو’ية أادرار التي تعد بوابة ا÷زائر
نحو البلدان اإ’فريقية.
ووج -ه ‘ ه -ذا الصس-دد ت-ع-ل-ي-م-ات بضس-رورة
ان -تشس -ار خ-دم-ة م-ت-ع-ام-ل الÈي-د السس-ري-ع عÈ
ﬂت- -ل- -ف رب- -وع ال- -وط- -ن ،خ -اصس -ة ‘ و’ي -ات
ا÷نوب التي بإامكانها ،كما أاوضسح الوزير ،أان
تتحول إا ¤قاعدة لوجسستية لتوزيع الطرود
الÈي -دي -ة اŸرسس -ل-ة ن-ح-و ال-ب-ل-دان اإ’ف-ري-ق-ي-ة
سسيما ‘ ظل توفر اŸنشسآات القاعدية ‡ثلة
‘ شسبكة الطرقات اŸنجزة باŸنطقة.

عضصو أŸكتب ألوطني ÷معية ألتجار ،جابر بن سصديرة :

بسصبب جائحــــــة كورونــــــا:

وتشس Òا◊صسيلة ،إا ¤أان ›مع سسونلغاز
سس -ج -ل خسس -ائ -ر ب-ق-ي-م-ة 7ر 18م-ل-ي-ار دي-نار
جزائري بسسبب انخفاضض ا’سستهÓك جراء
ت -راج -ع ال -نشس -اط ا’ق -تصس -ادي وزي -ادة دي-ون
الشس-رك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء والغاز
خÓل نفسض الفÎة.
ك-م-ا ت-أاث-رت شس-رك-ة ن-ف-ط-ال ال-ت-ي سس-ج-لت
خسس-ائ-ر ت-ق-در ب-ن-حو  41م-ل-ي-ار دي-نار خÓل
نفسض فÎة اŸقارنة ‘،ذات السسياق سسجل
ف- -رع سس- -ون- -اط- -راك اŸت -خصسصض ‘ ال -ن -ق -ل
ا÷وي ،طÒان ال- -ط -اسس -ي -ل -ي ،خسس -ارة بـ 1.5

العدد
18385

02

و‘ إاطار خارطة طريق تطوير القطاع،
” ال -ن -ظ -ر أايًضس -ا ‘ إاع -ادة ت -ن -ظ-ي-م ك-ل م-ن
سس -ون -اط -راك وسس -ون -ل-غ-از ،م-ن اج-ل السس-م-اح
للشسركت ÚبالÎكيز على أاعمالهما اأ’سساسسية،
–ديث أان - -ظ- -م- -ة ال- -تسس- -ي ÒواŸع- -ل- -وم- -ات،
و–سس Úتكاليف ا’سستغÓل وا’سستثمار.
أاما الهدف اآ’خر اÙدد هو تخفيضض
ميزانية التسسي Òللشسركت Úالعموميت Úبنسسبة
 17باŸائة ،أاي Ãبلغ إاجما‹ قدره  182مليار
Óرقام التي قدمتها
دينار جزائري ،وفًقا ل أ
الوزارة.

قد يسساهم ‘ تدهور الوضسعية الصسحية ،عكسض
اÓÙت واŸط- -اع- -م ال -ت -ي ت -ل -ت -زم ب -ت -ط -ب -ي -ق
إاجراءات الÈوتكول الصسحي وقواعد ا◊ماية
الفردية وا÷ماعية للوقاية من الوباء اŸتعلقة
بإاجبارية ارتداء الكمامة ،تطبيق قواعد التباعد
ا÷سسدي ،تعقيم اÙل بصسفة دائمة وتهوئته
بانتظام بفتح اأ’بواب والنوافذ ،وهو اأ’مر الذي
يغيب بأاسسواق اÿضسر والفواكه.
وأاك -د اŸت -ح-دث اسس-ت-ج-اب-ة ا÷م-ع-ي-ة ل-ط-لب
ال -ل -ج -ن -ة ال -ع -ل -م -ي-ة م-ن خÓ-ل تسس-ط Òب-رن-ام-ج
–سسيسسي وتوعوي سسيتم –ديد نقاط انطÓقه
ابتداء من اأ’سسبوع اŸقبل رفقة أاعوان مديرية
التجارة وأاعوان الشسرطة للقيام بزيارات فجائية
ا ¤اأ’سس- -واق ال- -كÈى ل- -ل- -ح- -ديث م- -ع ال- -ت- -ج -ار
ودعوتهم ا ¤ا’لتزام بتداب Òالوقاية للحفاظ
على سسÓمة اŸواطن Úوا◊د من سسبل انتشسار
ال -وب -اء ،وضس -رورة ال -ع-م-ل ب-ه-ذه اإ’ج-راءات دون
تهاون أاو اسستسسهال .

‘ لقاء مع نقابيÚ

بن زيان يدرسس انشسغا’ت
الباحث ÚالدائمÚ
” ،أامسضÃ ،ق -ر وزارة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ،ع -ق-د ل-ق-اء م-ع ‡ث-ل-ي
ال- -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ب -اح -ث Úال -دائ -مÚ
وا’–ادية الوطنية للتعليم العا‹ والبحث
ال - -ع - -ل - -م - -ي خصسصض Ÿن - -اقشس - -ة ع- -دد م- -ن
ا’نشسغا’ت التي تخصض الباحث Úالدائم،Ú
حسسبما أافاد بيان للوزارة.
“ثلت هذه ا’نشسغا’ت التي طرحت ‘
هذا اللقاء الذي أاشسرف عليه رئيسض ديوان
ال -وزارة-حسسب ال -ب-ي-ان ذات-ه« ‘ -عÓ-ق-ات
العمل ببعضض مراكز البحث ومسسأالة السسكن
واŸسس -ار اŸه -ن -ي ل -ل-ب-احث ال-دائ-م و“وي-ل
البحث العلمي Ãراكز البحث والÎبصسات
باÿارج».
وأاوضس- -ح اŸصس -در ذات -ه أان ه -ذا ال -ل -ق -اء
«جرى ‘ جو سساده النقاشض الÌي والبناء
و” اقÎاح م -ت-اب-ع-ة ال-ن-ق-اشض ع-ل-ى مسس-ت-وى
÷ان متخصسصسة ‘ كل انشسغال من اŸسسائل
اŸعروضسة».

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:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 ١شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

çóM
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يدشّصن مشصاريع تنموية ذأت طابع أجتماعي وأقتصصادي

جـ ـ ـراد يفتتـ ـ ـح الـ ـ ـ ـدخول اŸـ ـ ـدرسشي من باتن ـ ـة الي ـ ـ ـ ـ ـوم
’ول ع -ب -د أل -ع-زي-ز ج-رأد،
يشص -رف أل -وزي -ر أ أ
أل -ي -وم ،ع -ل -ى أف-ت-ت-اح أŸوسص-م أŸدرسص-ي أ÷دي-د
’ورأسس باتنة ،إأذ
 ،2021/ 2020من عاصصمة أ أ
ي- -ل- -ت- -ح- -ق أل -ي -وم ت Ó-م -ي -ذ أل -ط -ور أ’ب -ت -دأئ -ي
ب -اŸدأرسس ›ددأ ‘ ،أن -ت -ظ -ار أل-ت-ح-اق تÓ-م-ي-ذ
أل -ط -وري -ن أŸت -وسص -ط وأل-ث-ان-وي ،أŸق-رر ي-وم 04
نوفم Èألدأخل.
باتنة :حمزة Ÿوشصي
ي -ق -وم أل -وزي -ر أأ’ول ب -اف -ت -ت -اح أل-دخ-ول أŸدرسص-ي
أ÷ديد من أŸدرسصة أ’بتدأئية أأ’م Òعبد ألقادر
بوسصط مدينة باتنة ،وألذي سصيبدأأ كمرحلة أأو ¤بعودة
ت Ó-م -ي -ذ أل -ط -ور أ’ب -ت -دأئ -ي ،ح-يث ضص-ب-طت مصص-ال-ح
مديرية ألÎبية لو’ية باتنة حسصبما أأفادت به أŸكلفة
باإ’عÓم ’مية بن ألشصريف ،جميع ألÎتيبات ألÓزمة
لضصمان دخول مدرسصي آأمن وصصحي أ’زيد من 1٨0329
تلميذ ،منهم  32276تلميذ جديد موزع Úعلى 65٨
مدرسصة أبتدأئية ع Èترأب ألو’ية ،منها  03أبتدأئيات
أسصتلمت حديثا.
ف -ي -م -ا ي -ب -ل -غ ع -دد أأ’سص -ات-ذة أŸؤوط-ري-ن ‘ أل-ط-ور
أ’بتدأئي 7391منهم  259أأسصتاذ جديد ” تعي26 Ú
Óسصاتذة ‘ أŸوأد
منهم من خريجي أŸدأرسض ألعليا ل أ
ألثÓثة لغة عربية ،فرنسصية ،أأمازيغية و 233من خÓل

أسص -ت -غ Ó-ل ق -وأئ -م أ’ح -ت -ي -اط ب -ع-ن-وأن  201٨للطور
أ’بتدأئي.
أأم -ا ف -ي -م -ا ي -خصض ع -م -ل -ي-ات أل-تضص-ام-ن أŸدرسص-ي
فسصيضصمن  534مطعما مدرسصيا وجبة غذأء سصاخنة
للتÓميذ منذ أليوم أأ’ول للدخول أŸدرسصي ،إأضصافة
أ 352 ¤حافلة نقل مدرسصي سصتعمل على ضصمان تنقل
ألتÓميذ من وأ ¤مدأرسصهم كانت قد دعمت ب 20

حافلة جديدة قبل أأيام قليلة،
وف -ي -م -ا ي -خصض ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع م-ن-ح-ة  5000دينار
جزأئري بشصكل عام فقد بلغت نسصبة ألتسصديد 3٨.63
ب-اŸائ-ة ،ب-ي-ن-م-ا ب-ل-غت نسص-ب-ة ت-وزي-ع أل-كتاب أŸدرسصي
 51،49باŸائة ‘ ،أطار ألÈوتوكول ألصصحي أÿاصض
بالدخول أŸدرسصي بعدما ” ضصبط جميع ألÎتيبات
أ’سصتثنائية ألوقائية وألتنظيمية ألÎبوية ألتي وفقا
Ÿع-ط-ي-ات أل-وضص-ع ألصص-ح-ي أ’سص-ت-ث-ن-ائ-ي أل-ذي Áي-زه
أن -تشص -ار وب -اء ك -ورون -ا م -ن خÓ-ل أع-دأد أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات
ألÎبوية وألتفويج ألÓزم Ãا يضصمن إأجرأءأت ألتباعد
أ’جتماعي وألسصلوكيات ألوقائية لضصمان “درسض آأمن
للتÓميذ ،على أأن يتم أسصتكمال دخول ألتÓميذ ‘
ألطورين ألثانوي وأŸتوسصط يوم  4نوفم.2020 È
وأ÷دير بالذكر ‘ أأ’خ Òأأن ألوزير أأ’ول عبد
ألعزيز جرأد ،سصيلتقي ‘ ختام زيارته لباتنةﬂ ،تلف
ف -ع -ال-ي-ات أÛت-م-ع أŸد ،ÊلÓ-سص-ت-م-اع ’نشص-غ-ا’ت-ه-ا
وأل -ت -ط -رق ل-ع-دة قضص-اي-ا وط-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أل-ت-ع-دي-ل
ألدسصتوري ،أŸزمع إأجرأؤوه ‘ ألفا— من شصهر نوفم،È
كأابرز حدث وطني ،إأضصافة إأ ¤ألرد على إأنشصغا’ت
ألفعاليات أŸدنية أŸتعلقة أسصاسصا حول رفع ألتجميد
ع -ن ب -عضض أŸشص -اري -ع أل -ت -ن -م -وي-ة أل-ه-ام-ة ع-ل-ى غ-رأر
أŸسصتشصفى أ÷امعي وألÎأموأي وغÒها.

ألفريق ألسصعيد شصنڤريحة من بشصار:

التعديل الدسشتوري مرحلة هامة على درب تششييد ا÷زائر ا÷ديدة

أكد ألفريق ألسصعيد شصن ريحة رئيسس أركان
أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،أن أ’سص-ت-ف-تاء ألشصعبي
ع -ل -ى مشص -روع ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور ،م-رح-ل-ة ه-ام-ة،
سص-ي-وأصص-ل ألشص-عب أ÷زأئ-ري ق-ط-ع-ه-ا ب-ك-ل عزÁة
وإأصصرأر ،على درب تشصييد أ÷زأئر أ÷ديدة.
قام رئيسض أأركان أ÷يشض ألوطني ألشصعبي ،أأمسض‘ ،
إأط -ار أل -زي -ارأت أل -ت -ف -ت -يشص -ي -ة وأل -ت -ف-ق-دي-ة إأ ¤أل-ن-وأح-ي
ألعسصكرية ،بزيارة عمل وتفتيشض إأ ¤ألناحية ألعسصكرية
ألثالثة ببشصار ،تزأمنا وأنطÓق برنامج ألتحضص Òألقتا‹
لسصنة .2021-2020
وت -رح -م أل -ف -ري -ق ألسص -ع -ي -د شص -ن ري -ح -ة ب -ع -د م -رأسص-م
أ’سصتقبال ،رفقة أللوأء مصصطفى أسصماعلي ،قائد ألناحية
ألعسصكرية ألثالثةÃ ،دخل مقر قيادة ألناحية ،على روح
ألشصهيد ألبطل «مصصطفى بن بولعيد» ،ألذي يحمل مقر
قيادة ألناحية أسصمه ،ووضصع إأكلي Óمن ألزهور أأمام أŸعلم
Ÿخلد له ،وت Óفا–ة ألكتاب على روحه وعلى
ألتذكاري أ ُ
أأروأح ألشصهدأء أأ’طهار.
وعقد ألفريق لقاء توجيهيا مع إأطارأت ومسصتخدمي
ألناحيةÃ ،قر قيادة ألناحية ،وأألقى كلمة توجيهية بثت إأ¤
جميع وحدأت ألناحية ،أأكد فيها أأن أ’سصتفتاء ألشصعبي
أŸق -ب -ل ع -ل -ى مشص -روع ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور ،م-رح-ل-ة ه-ام-ة،
سصيوأصصل ألشصعب أ÷زأئري قطعها بكل عزÁة وإأصصرأر،
على درب تشصييد أ÷زأئر أ÷ديدة ،و–قيق أزدهارها
أ’قتصصادي ونهضصتها أ’جتماعية وألثقافية وقال« :إأننا
ب-ق-در م-ا ن-ع-ت Èأ’سص-ت-ف-ت-اء ألشص-ع-ب-ي أŸق-ب-ل ع-لى مشصروع

بناء على طلب قدمه وزير ألعدل

رف ـ ـ ـ ـع ا◊صشان ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـ ـن الن ـ ـ ـ ـ ـائبÚ
عبد القادر واعلي وﬁسشن بلعباسس
ت-ق-رر ،أمسس ،خÓ-ل ج-لسص-ة م-غ-ل-ق-ة ن-ظ-م-ه-ا
أÛلسس ألشص- -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،رف -ع أ◊صص -ان -ة
ألŸÈان -ي-ة ع-ن أل-ن-ائ-ب Úع-ب-د أل-ق-ادر وأع-ل-ي
وﬁسص -ن ب -ل -ع -ب -اسس ،وذلك ب -ن -اء ع -ل -ى ط -لب
’ختام ،حسصب ما
قدمه وزير ألعدل حافظ أ أ
أورده بيان لذأت ألهيئة ألتشصريعية.
أأوضصح أŸصصدر أأنه ” خÓل أ÷لسصة أŸغلقة ألتي
ت -رأأسص -ه -ا ألسص -ي -د سص -ل -ي-م-ان شص-ن Úرئ-يسض أÛلسض،
«تÓوة ألتقرير ألذي أأعدته ÷نة لشصؤوون ألقانونية
وأإ’دأري -ة وأ◊ري -ات ب -خصص-وصض أأ’ع-ب-اء أŸوج-ه-ة
ضصد ألنائب ،»Úليفسصح أÛال بعدها للنائب عبد
ألقادر وأعلي ألذي «أأعلن عند تناول ألكلمة ،تنازله
بصصرأحة عن حقه ‘ أ◊صصانة ألŸÈانية».
وأأما بخصصوصض ألنائب ﬁسصن بلعباسض ،فأاضصاف
ألبيان أأنه «غاب عن أأطوأر هذه أ÷لسصة وهو ما دفع
با’حتكام إأ ¤أ’قÎأع ألسصري للفصصل ‘ طلب رفع
أ◊صصانة عنه» ،حيث أأفرزت نتائج هذأ أ’قÎأع،
ألذي «شصارك فيه  321مصصوت ،تصصويت  242نائب بـ
«نعم» مقابل  40نائبا صصوتوأ بـ «’» ،وأمتناع  19نائبا
عن ألتصصويت فيما ” أعتبار  20صصوتا ملغى».
وأأشصار بيان أÛلسض إأ ¤أأن «ألفصصل ‘ طلب رفع
أ◊صصانة ألŸÈانية يكون بتصصويت أأغلبية أأ’عضصاء
وذلك طبقا أ’حكام أŸادة  72من ألنظام ألدأخلي
للمجلسض ألشصعبي ألوطني».
وكانت ÷نة ألشصؤوون ألقانونية وأإ’دأرية وأ◊ريات
ب -اÛلسض ألشص -ع -ب -ي أل -وط -ن-ي ق-د أسص-ت-م-عت ‘ 30
سصبتم Èو 7أأكتوبر  ،2020للنائب عبد ألقادر وأعلي
ألذي رد على ما نسصب إأليه من أأعباء مع تسصجيل
“سصكه بعدم ألتنازل عن حصصانته ألŸÈانية‘ ،
ح Úسصجلت أللجنة عدم أسصتجابة ألنائب ﬁسصن
بلعباسض لدعوتها من أأجل أ’سصتماع إأليه.

ت -ع -دي-ل أل-دسص-ت-ور ،أل-ذي ي-ت-م أل-ت-حضص Òأ÷دي ل-ه ،م-ادي-ا
ومعنويا ،باعتباره مرحلة هامة من أŸرأحل ألتي سصيوأصصل
ألشصعب أ÷زأئري قطعها بكل عزÁة وإأصصرأر ،على درب
تشصييد أ÷زأئر أ÷ديدة ،و–قيق أزدهارها أ’قتصصادي
ونهضصتها أ’جتماعية وألثقافية ،فإاننا ‘ أ÷يشض ألوطني
ألشص -ع -ب -ي ،ن -رى أأن –ق -ي -ق ك -ل ه -ذه أأ’ه -دأف ألسص -ام -ي-ة
وأل -ن -ب -ي -ل -ةÁ ،ر ح -ت -م -ا ع– Èق -ي -ق أأ’م -ن وأ’سص-ت-ق-رأر،
فا÷زأئر أآ’منة وأŸسصتقرة وألقادرة على حفظ سصيادتها
وأسص -ت -ق Ó-ل -ه-ا أل-وط-ن-ي ووح-دت-ه-ا ألÎأب-ي-ة وألشص-ع-ب-ي-ة ،ب-ل
وألقادرة على صصون مقومات شصخصصيتها وحمايتها من أأي
شصكل من أأشصكال ألتحريف ،هي جزأئر قابلة للتطور على
أأك Ìمن صصعيد ،وقابلة للنهوضض ‘ كافة أÛا’ت».
وأأك -د أل -ف -ري -ق أأن شصسص -اع-ة ألÎأب أل-وط-ن-ي ،وأم-ت-دأد
ح -دوده ،وأح -ت -دأم ألصص -رأع -ات أ÷ي -و-سص -ي -اسص -ي -ة ،أل-ت-ي

أأصصبحنا نعيشصها إأقليميا ودوليا ،كلها تتطلب من أأفرأد
أ÷يشض ألوطني ألشصعبي ،أأن يحرصصوأ شصديد أ◊رصض،
على موأكبة هذه ألتحديات وألرهانات ‘ ،بعدها أأ’مني
وألعسصكري’ ،سصيما فيما يتعلق بـ»ألتأام Úألشصامل للحدود،
وحماية أŸوأقع أ’قتصصادية أ◊سصاسصة ‘ جنوبنا ألكب،Ò
وأل -تصص -دي ıت -ل -ف أآ’ف -ات ،ع -ل -ى غ -رأر أل -ه -ج-رة غÒ
ألشصرعية ،وتهريب أıدرأت وأأ’سصلحة وألذخÒة ،و’
شصك أأن بلوغ ذلك ،يسصتوجب بالضصرورة أنسصجاما وتكامÓ
مهنيا وعملياتيا كبÒين ومتوأصصل ،Úبﬂ Úتلف مكونات
قوأم أŸعركة لقوأتنا أŸسصلحة» .وترأأسض ألفريق أجتماع
ع- -م- -ل ،حضص- -ره أŸدرأء أ÷ه- -وي Úومسص- -ؤوو‹ أŸصص -ال -ح
أأ’منية وقادة ألقطاعات ألعملياتية ،تابع خÓله عرضصا
شصام Óقّدمه قائد ألناحية ،حول ألوضصع ألعام ‘ إأقليم
أ’ختصصاصض.
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ت-ت-دأول-ه-ا شص-ب-ك-ات ت-وأصص-ل أج-ت-م-اع-ي ب Ó-ت-وق-ف ،رغ-م أأن
أŸسص -األ -ة م -ره -ون -ة ب -ت -حسص -ن أل-وضص-ع ألصص-ح-ي وŒاوز خ-ط-ر
كوفيد 19-ألفتاك.
أأكد على هذأ أأك Ìمن مسصوؤول وردده ،لكن ألسصوؤأل يطرح
ع Èموأقع أفÎأضصية ويسصتمر ‘ شصكل حملة ضصاغطة :متى
فتح أ◊دود وأسصتئناف ألرحÓت Ãختلف أأنوأعها أأسصوة Ãا
عرفته قطاعات أأخرى عادت أإ ¤ألنشصاط بصصفة تدريجية ‘
أنتظار أ’نفرأج.
 ⁄يكلف ألسصائلون أŸرأفعون لهذأ ألطلب نفسصهم عناء
متابعة ألوضصعية ألوبائية ،ألتي وأن تÎأجع حدتها ب ÚحÚ
وأآخر ،ف Óزألت –صصد أ’أروأح ألÈيئة وتفرضض مزيدأ من
أ◊يطة وأ◊ذر Ÿوأجهة أأي طارئ.
 ⁄ي- -اأخ- -ذ ه- -وؤ’ء ‘ أ◊سص- -ب- -ان م -ا ت -نشص -ره ÷ن -ة أل -رصص -د
وأŸتابعة Ÿكافحة وباء كورونا من تقارير يومية ،عارضصة أأدق
أل -ت -ف -اصص -ي -ل ع -ن ت -دأب Òم -وأج -ه -ة فÒوسض سص -ري -ع أ’ن -تشص-ار
وألتحول .و ⁄يتمعنوأ عن قصصد ‘ تدهور ألوضصعية ألوبائية
أŸقلقة ‘ ألعا ⁄و–ذيرأت ببقاء حا’ت أ◊جر وأ◊ظر
أ÷وي معلقا .هي قفزت على هذأ أŸعطى ألصصحي ،مرددة
موقفا أآخر ،غ Òعابئة بقرأرأت –فظ وصصرأمة لوحدأت
سصياسصية أأبقت على ألطوأرئ وعدم ألسصقوط ‘ أأية مغامرة
مكلفة.
أإنها مسصاألة تعÒها ألسصلطات ألعمومية أأقصصى درجة أهتمام
وأضصعة صصحة أŸوأطن ‘ صصدأرة أ’أولويات باعتباره أأسصاسض
أ’أمن ألصصحي أŸنشصود وأ’سصتقرأر ألوطني.
من أأجل ذلك جاءت ÷نة رصصد ومتابعة تطور وباء كورونا،
متضصمنة أأهل أختصصاصض بقطاعات حيوية ،من صصحة ،صصناعة
صصيد’نية ،سصكان وأإعÓم .وهي ÷نة تتو ¤مهمة أإطÓع ألرأأي
ألعام عن تطورأت ألوضصعية ألوبائية وألطرق ألكفيلة للحيلولة
دون أنتشصار ألفÒوسض.
رأأينا هذأ ‘ ندوأت يومية نشصطتها أللجنة عارضصة صصورأ
دقيقة عن ألتكفل Ãصصاب Úوظروف أŸوأجهة ألصصعبة ،مقدمة
مقاربة أسصتشصرأفية لÓلتزأم بتدأب Òألوقاية ألسصÓح ألوحيد ضصد
ألفÒوسض ‘ أنتظار أأدوية ولقاحات عÓج سصحري.
شصكلت ÷نة ألرصصد وأŸتابعة أإطارأ تنظيميا ’أي قرأر
أتخذته ألسصلطات ألعمومية ‘ ﬁاربة وباء كورونا ،فكانت
أŸرج -ع -ي -ة أل-ع-ل-م-ي-ة أل-ت-ي أسص-ت-ن-د أإل-ي-ه-ا ‘ أأي أإج-رأء وط-ن-ي
Ÿوأجهة فÒوسض كورونا وأ◊د من أنتشصاره ،وفتح أ◊دود
وأل -رح Ó-ت أ÷وي -ة أل-ت-ي ت-ت-م-ادى أأصص-وأت ‘ أŸط-ال-ب-ة ب-ه-ا،
تخضصع لها أ’إجرأء و’ تشصكل أ’سصتثناء.

‘ نــــدوة Ÿنظمــــة ألصصحفي Úألريـــاضصي Úأ÷زأئــــــري ،Úبلحيمــــر:

مشش ـ ـ ـروع تعديـ ـ ـل الدسشتـ ـ ـ ـور يضشمـ ـ ـ ـن حمايـ ـ ـ ـة أاوسشـ ـ ـ ـع ◊ريـ ـ ـ ـ ـة الصشحاف ـ ـ ـ ـ ـ ـة
’عÓمية
^ حـذأري من أحتقار ألسصند ألقانو ‘ ÊأŸمارسصة أ إ
أكد ،وزير أ’تصصال ألناطق ألرسصمي
باسصم أ◊كومة ،عمار بلحيمر ،أمسس ،أن
مشصروع تعديل ألدسصتور « ،2020يضصمن
ح -م -اي-ة أوسص-ع ◊ري-ة ألصص-ح-اف-ة» ،وأف-اد
ب- -أان وضص- -ع نصص- -وصس ق- -ان -ون -ي -ة ج -دي -دة
سص -ي -ن -ه -ي أل -ف -وضص -ى ألسص-ائ-دة ‘ أل-ق-ط-اع،
مشصÒأ ‘ أل- - - -وقت ذأت- - - -ه ،إأ ¤أرت - - -ب - - -اط
أسص- -ت- -ح- -دأث ه- -ي- -ئ- -ات ضص- -ب- -ط أŸم -ارسص -ة
’عÓ-م-ي-ة ب-ت-ن-م-ي-ة أل-وع-ي أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي
أ إ
لدى ألصصحفي.Ú
حمزة ﬁصصول
أأب -رز وزي -ر أ’تصص -ال ،ح-دود أ’سص-ت-قÓ-ل-ي-ة
وألÎأب -ط ب Úح -ري -ة ألصص -ح -اف -ة وألسص -ل-ط-ات
أل -ع -م -وم -ي -ة ،أسص -ت -ن-اد إأ ¤أŸب-ادئ وأŸوأث-ي-ق
أŸتعارف عليها دوليا وبناء على ما ورد ‘
مشصروع تعديل ألدسصتور أŸعروضض لÓسصتفتاء
ألشصعبي ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل.
ب -ل -ح -ي -م -ر ،و‘ م -دأخ -ل -ة ج -م-عت أل-ط-رح
أأ’كادÁي (باعتباره خبÒأ قانونيا) ،با÷انب
ألعملي (كونه وزيرأ ‘ أ◊كومة) ،خÓل ندوة
ن -ظ -م -ت -ه -ا أŸن -ظ -م -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-لصص-ح-ف-يÚ
أل - -ري - -اضص - -ي Úأ÷زأئ - -ري ،Úأأك- -د أأن أ◊ق ‘
أإ’عÓم من «أأسصمى حقوق أإ’نسصان» ،بل «هو
ألضصامن Ÿمارسصة حقوق أإ’نسصان» ،وفق ما
ت -نصض ع -ل -ي -ه مصص -ادر أل -تشص-ري-ع ع-اŸي-ا سص-وأء
«ألعرف» أأو»أ’تفاقيات ألدولية».
وم- - -ن ه- - -ذأ أŸن- - -ط- - -ل - -ق ،ج - -اء أŸؤوسصسض
أل -دسص -ت -وري ،ب -إاضص -اف -ات ن -وع -ي-ة ‘ أل-وث-ي-ق-ة
أل-ن-ه-ائ-ي-ة Ÿشص-روع ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور« ،تضص-من
ح -م -اي -ة أأوسص-ع ◊ري-ة ألصص-ح-اف-ة» ،م-ن خÓ-ل
«إأبعادها قدر أإ’مكان عن ألتعسصف أإ’دأري
وألبÒوقرأطية» ،يقول ألوزير.
وأأشصار ،إأ ¤ألبند أŸسصتحدث ‘ أŸادة 54
( 50سصابقا) ،ألذي ينصض على أأنه «’ Áكن
ت -وق-ي-ف نشص-اط ألصص-ح-ف وأل-ق-ن-وأت أإ’ذأع-ي-ة
وألصص- -ح- -ف أإ’ل- -كÎون -ي -ة إأ’ Ãق -تضص -ى ق -رأر
قضصائي».
و‘ ذأت أŸادة ن- - -ق- - -اط ج- - -دي - -دة– ،دد
مضصمون حرية ألصصحافة ‘  6حقوق وهي
«أ◊ق ‘ أل - -ت - -ع - -ب Òوأإ’ب- -دأع ،أل- -وصص- -ول إأ¤

مصصادر أŸعلومة ،أسصتقÓلية ألصصحفي وألسصر
أŸه -ن -ي (م -ا ع -دأ سص Òأل -ت -ح -ق-ي-ق أل-قضص-ائ-ي
وأأ’من ألوطني) إأنشصاء ألصصحف وألنشصريات
وأل -ق -ن -وأت وأŸوأق-ع Ãج-رد أل-تصص-ري-ح ونشص-ر
أأ’خبار وألصصور وأآ’رأء».
وحددت إأطار ‡ارسصة هذه أ◊رية ألذي ’
Áكن أأن يتم إأ’ ‘ أحÎأم ألقانون وثوأبت
أأ’مة وقيمها ألدينية وأأ’خÓقية وألثقافية،
مع منع نشصر خطاب ألكرأهية.
وب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل- -ل- -وزي -ر ،ت -ت -م -اشص -ى أل -ب -ن -ود
أŸسص -ت -ح-دث-ة ،م-ع أأ’صص-ول أŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه-ا
دول -ي -ا ‘ ت -ك -ريسض ح-ري-ة ألصص-ح-اف-ة و–دي-د
›ال ألتدخل ألسصلطات ألعمومية ،فاأ’خÒة
م-ل-زم-ة «ب-وأجب أل-ت-ح-ف-ظ (ع-دم أل-ت-دخل) ‘
‡ارسصة حرية ألتعب ،»Òوملزمة أأيضصا «بوأجب
أ◊رصض ع -ل -ى أل -ت -ع -ددي -ة أإ’عÓ-م-ي-ة وأأ’م-ن
ألعام».
ف -م -ن م-ه-ام أل-دول-ة ،ي-ق-ول أل-وزي-ر ،ت-ف-ادي
أ’ح- -ت -ك -ار أل -ذي Áن -ع أŸن -افسص -ة وت -ع -ددي -ة
أأ’فكار ‘ أ◊قل أإ’عÓمي ،إأ ¤جانب توفÒ
ث Ó-ث-ي-ة «أأ’م-ن ،وأأ’م-ان وألسصÓ-م-ة» ،ف-ه-ن-اك
«إأجماع على إأمكانية تدخل ألدولة للحفاظ
أأ’من ألعام وأأيضصا Ùاربة خطاب ألتمييز
وألكرأهية وألعنصصرية».
وربط بلحيمر تدخل ألسصلطات ألعمومية
‘ أŸم -ارسص -ة أإ’ع Ó-م -ي -ة ب -ت -وف-ر  3عوأمل
أأسص-اسص-ي-ة ه-ي «أأن ي-ك-ون (أل-ت-دخ-ل) م-نصص-وصض
ع- -ل- -ي -ه مسص -ب -ق -ا ‘ أل -ق -ان -ون ح -ت -ى ’ ي -ك -ون
عشصوأئيا» وأأن «يحقق هدفا مشصروعا لتحقيق
أأ’من وأ’سصتقرأر وألسصيادة وعدم أŸسصاسض
ب -ح -ي -اة أل -ن -اشض وشص -رف -ه -م» ،وأأيضص-ا « ب-ط-اب-ع
ألضصرورة ‘ ›تمع دÁقرأطي».
و‘ ألسصياق ،يؤوكد ألوزير أأن «ألفوضصى ألتي
تشصوب قطاع أإ’عÓم ‘ ألبÓد ناجمة عن
أل-ف-رأغ-ات أل-ق-ان-ون-ي-ة» ،وي-رى ب-ت-ج-زئ-ة أأ’طر
ألقانونية ألناظمة للمهنة وأأن ’ تقتصصر على
ÓعÓم« ،كاسصتحدأث قانون
ألقانون ألعضصوي ل إ
ي- -ج- -م- -ع ب Úح- -ري -ة أل -وصص -ول ل -ل -م -ع -ل -وم -ات
وأŸسص-ؤوول-ي-ة ‘ ح-م-اي-ة أأ’م-ن أل-ع-ام ،وق-ان-ون
يضصمن أ’سصتقرأر أŸهني..ألخ».
وشصّدد بلحيمر ،على أأن ألقانون وحده من

يضصمن حرية ألصصحافة ويحدد ›ا’ت تدخل
أل -دول -ة ،ق-ائ« :Ó-ح-ذأري م-ن أح-ت-ق-ار ألسص-ن-د
أل -ق-ان-ون ،ف Ó-ت-وج-د أأي-ة ‡ارسص-ة م-ه-م-ا ك-ان
نوعها خارج ألقانون» ،مؤوكد أأن ذلك «سصيسصمح
باŸمارسصة ألهادئة للحرية».
وق -ال« :إأن أن -ه -ي -ار أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة
وأŸشص -اك -ل أل -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا ن-اج-م-ة ع-ن غ-ي-اب
أل -ق -ان -ون» ،ك -اشص -ف -ا ع -ن ق -ي -ام أل -وزأرة ب -دور
ألوسصيط إ’نقاذ أأك Èعدد ‡كن من صصحفييها
من شصبح ألبطالة ،حيث سصمح مشصاريع توسصعة
وت-ط-وي-ر أل-ق-ط-اع أل-ع-ام ب-ت-وظ-ي-ف حوأ‹ 150
صصحفيا ◊د أآ’ن.
وأأبدى بلحيمر تفهما كب Òلوضصعية منتسصبي
ألقطاع أÿاصض ،قائ« :Óفضصلت أأن أأكون أأول
نقيب يدأفع عنهم ،رغم أأن ألقانون ألتجاري
هو ألناظم ألوحيد له وأأ’مور –ل ‘ إأطار ما
يحدده».
و‘ حالة تزكية ألشصعب أ÷زأئري للوثيقة
ألدسصتورية ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل ،سصتخضصع
عديد ألنصصوصض ألقانونية Ãا فيها ألقانون
ÓعÓ- -م  2012إأ ¤أŸرأج- -ع- -ة
أل - -عضص- -وي ل - -إ
وألتحي ،Úوفق مقتضصيات أŸرحلة وضصرورة
تنظيم ألقطاع بصصفة نهائية.
ولكون حرية ألصصحافة مقÎنة با◊ريات
أأ’خ -رى ،أأك -د ب-ل-ح-ي-م-ر ،أأن مشص-روع أل-ت-ع-دي-ل
ألدسصتوري ،ينصض بصصريح ألعبارة «على حرية
ألصصناعة وأ’سصتثمار وألتجار ،وحرية ألفكر
وأل -ت -ع-ب Òأ÷م-اع-ي» ،وك-ل-ه-ا تشص-ج-ع أŸب-ادرة
وأ’بتكار ‘ أŸيدأن أإ’عÓمي.
ألوعي وآأليات ألضصبط
وزي - -ر أ’تصص - -ال ،و‘ م- -ع- -رضض رده ع- -ل- -ى
ت -دخ Ó-ت وأنشص -غ -ا’ت ألصص-ح-ف-ي ‘ Úأل-ن-دوة
أل -ت -ي أح -تضص -ن -ه -ا أŸركب أل -ري -اضص -ي ﬁم -د
بوضصياف ،أأكد أأن «رهان وضصع آأليات ضصبط
قوية يقع أأيضصا على ألصصحفي Úومدى وعيهم
بأاهمية ألوحدة وألتمثيل ألنقابي».
وقال «إأن ألتوجه نحو أسصتحدأث ›لسض
وطني للصصحافة يضصم هيئات بطاقة ألصصحفي
أÎÙف وآألية قياسض أ’نتشصار وهيئة ألتحكيم
وأأ’خ Ó-ق -ي -ات ،م-ن-وط ب-وج-ود “ث-ي-ل ن-ق-اب-ي
منظم للصصحفي.»Ú

وأأوضص -ح ب -أان «تشص -تت ألصص -ح -ف -ي Úيسص-اع-د
أأعدأء حرية ألصصحافة» ،وأأن ألدولة تتطلع أأن
تسصلم بطاقة ألصصحفي أÎÙف من قبل هيئة
ÎÙفة أŸهنة « لتطه Òألقطاع من ألدخÓء
وأŸتطفل.»Ú
ويسص-م-ح تشص-ك-ل ه-ي-ئ-ات ضص-ب-ط ق-وي-ة وذأت
مصص- -دأق- -ي- -ة وب- -ت -ح -دي -د أŸع -اي Òأل -ق -ان -ون،
Ÿم -ارسص -ة أŸه -ن -ة وأ’سص -ت -ف -ادة م-ن أإ’شص-ه-ار
أل -ع -م -وم -ي« ،ف -م -ن ’ يصص -رح ب -ال -ع -م -ال ل-دى
ألضص -م -ان أ’ج -ت-م-اع-ي ،وم-ن ’ يسص-دد أأع-ب-اءه
ألضص-ري-ب-ي-ة و’ Áلك صص-ح-ي-ف-ة سص-وأب-ق ع-دل-ية
Óشصهار».
خالية لن يسصمح له بالولوج ل إ
إأضصافات نوعية
و‘ سص- -ي -اق آأخ -ر ،ق -ال م -ت -دخ -ل -ون خ Ó-ل
أل -ن -دوة ،إأن مشص -روع ت -ع -دي-ل أل-دسص-ت-ور ،ح-م-ل
إأضصافات نوعية ‘ ›ال ألصصحافة « ،فحق
إأنشصاء ألصصحف وألنشصريات Ãجرد ألتصصريح
سص-ي-ع-زز أل-ت-ع-ددي-ة أإ’عÓ-م-ية ويقوي أŸبادرة
وأ’ب- - -ت- - -ك- - -ار» ،حسصب أÿب ‘ Òأل- - -ق- - -ان- - -ون
ألدسصتوري ،رشصيد لورأري.
ه- -ذأ أأ’خ ،Òق- -دم م -ق -ارن -ة ب Úن -ظ -ام -ي
ألتصصريح وألÎخيصض أŸعمول به حاليا« ،إأذ
يطلب من صصاحب أŸشصروع أإ’عÓمي ،تقدË
أŸلف وأنتظار ألرخصصة لسصنة أو لسصنوأت أأولن
ي -رأه -ا أأب -دأ» ،ب -ي-ن-م-ا يسص-م-ح ن-ظ-ام أل-تصص-ري-ح
بتعزيز ألولوج إأ ¤أŸمارسصة أإ’عÓمية من
قبل ألصصحفي Úأ◊قيقي.Ú
م -ن ج -ان -ب-ه ،ق-ال أل-ن-اط-ق أل-رسص-م-ي ب-اسص-م
ألسصلطة ألوطنية لÓنتخابات ،علي ذرأع ،أأن
ح-ري-ة ألصص-ح-اف-ة ت-ت-جسص-د م-ن خÓ-ل Œسص-ي-د
ح- -ري- -ة وأسص- -ت- -قÓ- -ل -ي -ة ألسص -ل -ط -ات و›ا’ت
ألنشصاط ،بالشصكل ألذي يعطي للشصعب ألسصيادة
أŸطلقة ‘ بناء موؤسصسصاته من خÓل إأبدأء
رأأي -ه ‘ مشص -روع ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور أŸع-روضض
عليه.
وأعت Èصصحفيون ‘ ،تدخÓتهم أأن ألوثيقة
ألدسصتورية  ،2020أنتقلت بحرية ألصصحافة من
ق- -ي -م -ة م -ع -ي -اري -ة إأ ¤ح -ق وأجب أل -ت -ك -ريسض
وأ◊ماية ،ودعوأ ‘ أŸقابل ،إأ ¤إأنهاء 30
سص- -ن- -ة م- -ن أل- -ف- -وضص -ى وأ’رت -ب -اك ل -ل -مشص -ه -د
أإ’عÓمي ألوطني.
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اŸشساركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإ’يجابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
م ـن أاجـ ـل «جمهوري ـة جديـدة»

لي- -ج- -اب -ي ال -ذي ي -ع -ن -ي حسض -ب -ه -م اŸرور
تدخل حملة السضتفتاء على الدسضتور ،ا إ
ال-ي-وم ،أاسض-ب-وع-ه-ا ال-ث-الث ،و‘ اليوم الرابع الطبيعي نحو «جمهورية جديدة».
و‘ ال -وقت ن -فسض -ه ،ح -ذر اŸشض -ارك -ون ‘
عشض-ر م-ن-ه-ا ،أاك-د م-ت-دخ-ل-ون ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
اŸشضاركة كفعل حضضاري يضضمن التغي ،Òا◊ملة من اŸقاطعة ،مؤوكدين أانها سضلوك
ول تكتمل أاهمية اŸشضاركة إال بالتصضويت ل يخدم الوطن.

جمعيــــات ثقافيــــة ‘ لقــــاء –سضيسضـــــي:

دسسÎة ا◊رك ـ ـة ا÷معوي ـ ـة أ’ول م ـرة

ث-م-نت ا÷م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة اŸشض-ارك-ة ‘
ل -ق -اء –سض -يسض-ي ح-ول دور اÛت-م-ع اŸد‘ Ê
السض - -ت- -ف- -ت- -اء الشض- -ع- -ب- -ي ع- -ل- -ى ال- -ت- -ع- -دي- -ل
ال-دسض-ت-وري ،أامسس ب-بسض-ك-رة ،دسضÎة شض-راك-ة
ا◊ركة ا÷معوية ‘ التنمية الوطنية.
أأوضشح بهذأ أÿصشوصس رئيسس جمعية «روأفد
أل -ث -ق -اف-ي-ة» أÙل-ي-ة ،أأح-م-د ج-ل-ول ،خÓ-ل أل-ل-ق-اء
أŸن-ت-ظ-م ب-ق-اع-ة أÙاضش-رأت ب-اŸت-ح-ف أ÷هوي
ل -ل -م -ج -اه -د أل -ع -ق -ي-د ﬁم-د شش-ع-ب-ا ،Êأأن أ◊رك-ة

أ÷معوية تعت Èمششروع تعديل ألدسشتور أŸعروضس
لÓ-سش-ت-ف-ت-اء ألشش-ع-ب-ي ‘ أل-ف-ا— م-ن ن-وف-م Èألقادم
«نقلة نوعية ‘ ألدسشات ÒأŸاضشية ،حيث ألول مرة
يتم دسشÎة أ◊ركة أ÷معوية كششريك أأسشاسشي فعال
‘ أل -ت -ن -م -ي -ة ألشش -ام-ل-ة ل-ل-بÓ-د وت-ول-ي-ه-ا أأه-م-ي-ة ‘
أÛتمع بتوسشيع نششاطها».
وأأبرز أأن أŸوأطن Úمعنيون بدرجة أأو ¤بفهم
ﬁت - -وي - -ات أل - -دسش - -ت - -ور أ÷دي - -د وب - -درج- -ة أأكÈ
ب-اŸسش-اه-م-ة ‘ أŸشش-ارك-ة ‘ ألسش-ت-ف-ت-اء ولسش-يما

جامعيون و‡ثلون للمجتمع اŸد Êمن ورقلة:

اŸقاطعة ‘‘سسلوك ’ يخدم الوطن»

أاج-م-ع مشض-ارك-ون ‘ ن-دوة –سض-يسض-ية
حول مشضروع تعديل الدسضتور ،نظمت،
أامسس ،بورقلة ،أان هذا اŸشضروع يضضمن
شض -راك -ة «ف -ع -ل -ي -ة» ل -ل -م -ج-ت-م-ع اŸد‘ Ê
صضناعة القرار السضياسضي.
أأوضش -ح م -ت -دخ -ل-ون م-ن أأسش-ات-ذة ج-ام-ع-يÚ
ﬂتصش ‘ Úألقانون و‡ثلي أÛتمع أŸدÊ
‘ هذه ألندوة ،ألتي بادر بها أÛلسس ألششعبي
ألولئي ،أأن مششروع تعديل ألدسشتور أŸعروضس
لÓسشتفتاء عليه ‘ ألفا— نوفم Èألقادم Áنح
للمجتمع أŸد Êمسشاحة وأسشعة للمششاركة ‘
أ◊ياة ألعامة وأŸسشاهمة ‘ صشناعة ألقرأر
ألسش - -ي- -اسش- -ي م- -ن خÓ- -ل ت- -ق- -د ËأŸب- -ادرأت
وأŸقÎحات ألبناءة ،سشيما ع ÈأŸششاركة ‘
مدأولت أÛالسس أŸنتخبة.
ويرى أألسشتاذ ﬁمد أÿطيب ‰ر ،من
جامعة ورقلة ،أأن أŸؤوسشسشات أ÷ديدة ألتي
سش -ت -ن-ب-ث-ق م-ن أل-دسش-ت-ور أŸع-دل سش-تسش-ت-ج-يب
ل -ت -ط -ل -ع -ات ألشش -عب أ÷زأئ -ريŸ ،ا “ث -ل-ه –
حسشبه من إأرأدة ششعبية «حقيقية «.
ومن جانبه أأكد سشليمان حكوم ،أأحد أأعيان
و‡ثلي أÛتمع أŸد Êبورقلة ،أأن مششروع
تعديل ألدسشتور هو ‘‘ألسشبيل ألوحيد للوصشول

با÷زأئر إأ ¤بر أألمان ‘‘‡ ،ا يسشتوجب –
حسشبه ضشرورة أŸششاركة ‘ ألسشتفتاء ألقادم،
معتÈأ أŸقاطعة ‘‘سشلوكا ل يخدم ألوطن‘‘.
وت -ط -رق أŸشش -ارك -ون ‘ ه -ذه أل -ن -دوة إأ¤
بعضس موأد مششروع تعديل ألدسشتور ،منوهÚ
Ãا يضشمنه من ألتزأم باÙافظة على قيم
وم- -ب- -ادئ ث- -ورة أأول ن- -وف -م 1954 ÈأÛيدة
وترقية أŸوأطنة وأأخذه بع Úألعتبار أأيضشا –
وحسشبهم أŸسشتجدأت ألوطنية وألدولية وفقا
ل -رؤوي -ة أسش-تشش-رأف-ي-ة إأ ¤ج-انب حسش-م-ه وب-ك-ل
وضشوح Ÿسشأالة ألفصشل ب Úألسشلطات وضشمان
رقابة ششعبية فعلية على تسشي Òألششأان ألعام.
و‘ سشياق ذي صشلة ،نظم لقاء –سشيسشي
‡اثل بدأر ألثقافة مفدي زكرياء حضشرته
ج -م -ع -ي-ات نسش-وي-ة ف-اع-ل-ة ب-ال-ولي-ة ،ح-يث ”
ألتطرق خÓله بالتحليل وأŸناقششة إأ ¤نقاط
ﬂتلفة تضشمنها مششروع تعديل ألدسشتور .
ك -م -ا ن -ظ-مت م-ن ج-ه-ت-ه-ا ﬁاف-ظ-ة ح-زب
جبهة ألتحرير ألوطني بورقلة ندوة –سشيسشية
باŸركز ألثقا‘ لبلدية سشيدي خويلد بحضشور
أأم -ن -اء أل -قسش -م -ات وم -ن -اضش -ل -ي أ◊زب ع -ل -ى
مسشتوى بلديات سشيدي خويلد وع Úألبيضشاء
وحاسشي بن عبد ألله

رئيسس ا÷معية الوطنية «وفاء» للتضضامن الوطني:

اŸشسروع مرحلة أاو ¤على طريق التغي ÒاŸنشسود
صض-رح رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة «وفاء»
ل - -ل- -تضض- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي ن- -وار صض- -دام ،أامسس،
ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-أان مشض-روع ت-ع-ديل الدسضتور
اŸع- -روضس لÓ- -سض- -ت -ف -ت -اء الشض -ع -ب -ي ي -وم أاول
نوفم ÈاŸقبل «يسضتجيب لتطلعات الشضعب».
أأوضشح صشدأم خÓل لقاء جهوي ،ششارك فيه
‡ثلو أ◊ركة أ÷معوية لعديد ألوليات وأŸنظم
باŸركز ألثقا‘ أإلسشÓمي عبد أ◊ميد بن باديسس
‘ إأطار حملة أإلسشتفتاء ،بأان «ألدسشتور أ÷ديد
يسش- -ت -ج -يب ل -ت -ح -دي -ات أŸرح -ل -ة أ◊ال -ي -ة ويضش -ع
أŸرح- -ل- -ة أألو ¤ع -ل -ى ط -ري -ق أل -ت -غ -ي ÒأŸنشش -ود
ويتماششى مع تطلعات ألششعب أ÷زأئري».
وأعت Èرئيسس أ÷معية أأن «ألتعديل ألدسشتوري

يكرسس مبادئ وقيم أ÷مهورية ويحفظ أ◊ريات
ويعّززها ،باإلضشافة إأ ¤ألنهوضس باÛتمع أŸدÊ
وألششباب كششركاء حقيقي.»Ú
وأأكد صشدأم بأان تكريسس وŒسشيد مبادئ حرية
ألتعب ÒوأŸسشاوأة ب Úأ÷نسش Úمن خÓل تعزيز
أل -دور ألق -تصش -ادي ل-ل-م-رأأة ي-وج-د ‘ صش-م-ي-م ه-ذأ
ألتعديل ألدسشتوري.
ك -م -ا دع -ا رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة «وف-اء» ألشش-عب وك-ل
أ÷م -ع -ي-ات إأ« ¤أŸشش-ارك-ة أل-ق-وي-ة وأل-وأسش-ع-ة» ‘
أسشتفتاء  1نوفم.2020 È
Óششارة ،فإان أ÷معية ألوطنية «وفاء» للتضشامن
ل إ
ألوطني ألتي يقع مقرها بولية ميلة لها فروع على
مسشتوى  46ولية ع Èألوطن.

لم Úالعام ل–Óاد الوطني للفÓح Úا÷زائري:Ú
ا أ

قوان Úجديدة بعد إاقرار الدسستور لتحفيز الفÓحÚ
أأك -د أألم Úأل -ع -ام ل–Ó-اد أل-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-حÚ
أ÷زأئ - -ريﬁ ،Úم - -د ع - -ل - -ي- -وي ،أأمسس ،م- -ن ب- -رج
ب -وع -ري -ري -ج ،ب -أان «مشش -روع أل -ت -ع -دي-ل أل-دسش-ت-وري
أŸط -روح ل Ó-سش -ت -ف -ت-اء ‘ أل-ف-ا— ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل
سش- -ي- -ك- -ف- -ل ح- -ق- -وق أل- -فÓ- -ح Úوي- -ك -رسس م -ب -ادئ
ألدÁقرأطية».
وأأوضشح عليوي ،لدى تنششيطه Œمعا ‘ إأطار
ح -م-ل-ة ألسش-ت-ف-ت-اء Ÿشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور ضش-م
فÓحي ألولية Ãزرعة ‰وذجية ببلدية ألياششÒ
(غرب ألولية) ،بأان «هذأ أŸششروع سشيحفظ حقوق

أل -ف Ó-ح Úوذلك م -ن خ Ó-ل م -وأده أ÷دي-دة أل-ت-ي
تهدف إأ ¤نبذ ألبغضشاء وألعنف وألبÒوقرأطية وكل
أألفكار ألسشلبية ألقدÁة من خÓل قوأن Úجديدة
–ف- -ز أل -ف Ó-ح Úع -ل -ى أل -ع -م -ل وأإلخ Ó-صس ف -ي -ه
وأإلنتاج مع أ◊فاظ على حقوقهم كاملة».
ك- -م- -ا رأف- -ع أألم Úأل- -ع- -ام ل–Ó- -اد أل- -وط- -ن- -ي
للفÓح Úأ÷زأئري Úمن أأجل ألتصشويت بـ»نعم»
على مششروع تعديل ألدسشتور يوم ألقÎأع ،دأعيا
ألفÓح Úإأ ¤عدم تفويت فرصشة أŸششاركة بقوة ‘
ألسشتفتاء يوم ألفا— نوفم ÈأŸقبل.

أŸنخرط ‘ Úأ◊ركة أ÷معوية ،معتÈأ أأن إأ‚اح
ألسشتفتاء «يعد Ãثابة توقيع على عقد ألششرأكة
وأسشتعدأد للمسشاهمة ‘ ألتغيÒأت أ◊قيقية ألتي
سشتششهدها ألبÓد».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أأشش-ارت رئ-يسش-ة ج-م-ع-ي-ة «ألنخبة»،
سش -اي -ح ت-رك-ي-ة ،أأن أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري أل-ذي ج-اء
أسش -ت -ج -اب -ة ل -ل-ت-ح-ولت ألسش-ي-اسش-ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة،
«سشيعمل ح Úتزكيته على إأعطاء قوة للجمعيات
وأل -ف -اع -ل Úل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ تسش -ي Òألشش -أان أل -ع -ام
وسش -ت -زول ك -ل أل -ع -ق -ب-ات أأم-ام-ه-ا م-ن خÓ-ل إأع-ادة
“وقعها أجتماعيا بعيدأ عن ألعزلة وألحتكار».
كما أأكد بدوره رئيسس جمعية «ترأث أألجيال»،
ع -ل-ي ع-ل-ي-ة ،أأن ألسش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور
وع Ó-وة ع -ل -ى أأن -ه «ح -ل -ق -ة ه -ام-ة ‘ ب-ن-اء ألصش-رح
Óرأدة ألشش-ع-ب-ي-ة» ،ف-ه-و
أل -دÁق -رأط -ي وأن-ع-ك-اسس ل -إ
«Áثل أأيضشا أنتقال إأ ¤مرحلة جديدة من خÓل
دسشتور يسشتجيب لتطلعات أÛتمع ألرأقي ألذي
ت -ؤوط-ره أ÷م-ع-ي-ات أل-ن-اشش-ط-ة أل-وأع-ي-ة ب-دوره-ا ‘
أŸشش -ارك -ة أ◊ق -ي -ق -ي -ة ب -اع-ت-ب-اره-ا أألك Ìم-ع-رف-ة
لحتياجاته وترصشد حركيته».
Óششارة ،فإان هذأ أللقاء ألتحسشيسشي حول دور
ل إ
أÛتمع أŸد ‘ Êألسشتفتاء أŸقبل ألذي حضشره
ع - -دد م - -ن أل - -ف - -اع- -ل ‘ ÚأÛال أل- -ث- -ق- -ا‘ م- -ن
ششخصشيات فنية وثقافية ﬁلية إأ ¤جانب جمعيات
ث -ق -اف-ي-ة ” ،خÓ-ل-ه ت-ك-ر‡ Ëث-ل÷ Úم-ع-ي-ات م-ن
ألطوأقم ألتي سشاهمت ‘ أÛهود ألعام Ÿكافحة
فÒوسس كورونا.

لصضÓح
رئيسس حركة ا إ
الوطني ،في ‹Óغويني:

الوثيقة الدسستورية
تضسمن ﬁاربة الفسساد
‘ ﬂتلف القطاعات
قال رئيسس حركة أإلصشÓح ألوطني في‹Ó
غ -وي -ن-ي ،أأمسس ،ب-ال-ب-ل-ي-دة ،إأن مشش-روع أل-دسش-ت-ور
أ÷دي- -د «سش- -ي- -ع- -زز أل- -ع- -دأل- -ة أأك ‘ Ìأ÷زأئ- -ر
وسشيسشاهم ‘ ﬁاربة ألفسشاد».
أأكد غويني ‘ كلمة أألقاها خÓل Œمع ششعبي
عقده باŸركز ألثقا‘ لبلدية أأولد يعيشس ‘
إأطار حملة أإلسشتفتاء Ÿششروع ألدسشتور ،أأن هذأ
أألخ Òيتضشمن موأد ركزت بصشفة خاصشة على
ت -ع -زي-ز أل-ع-دأل-ة ‘ بÓ-دن-ا وﬁارب-ة أل-فسش-اد ‘
ﬂتلف ألقطاعات.
وأأضش- - -اف أأن مشش- - -روع أل - -دسش - -ت - -ور أŸع - -دل
Óسش -ت -ف -ت -اء ‘ أل -ف-ا— م-ن ن-وف-مÈ
أŸع -روضس ل  -إ
أŸقبل سشيسشاهم بقوة ‘ أسشتقÓلية ألعدألة من
خ Ó-ل أسش -ت -ح -دأث أÙك -م-ة أل-دسش-ت-وري-ة أل-ت-ي
سشتكون أ◊كم ألفصشل بﬂ Úتلف ألسشلطات ‘
ألبÓد و“نع ألتعدي على ألسشلطات ألتششريعية
وألتنفيذية وألقضشائية.
وأأشش- -ار أأيضش -ا أأن أÛلسس أألع -ل -ى ل -ل -قضش -اء
سش-ي-ع-م-ل ع-ل-ى دع-م ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة وأسش-ت-قÓ-لية
ألقضشاء خصشوصشا عقب إأبعاد وزير ألعدل من
ترؤوسشه للمجلسس أŸذكور كما ينصس عليه مششروع
أل -دسش-ت-ور أŸع-دل وت-ك-ريسس آأل-ي-ة ألن-ت-خ-اب بÚ
ألقضشاة وتوسشيع صشÓحياته إأ ¤ألتطرق لظروف
عمل ألقاضشي.
كما دعا رئيسس حركة أإلصشÓح ألوطني جميع
Óنتخاب بقوة
أ÷زأئري Úدأخل وخارج ألبÓد ل إ
‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل للتوقيع على ششهادة
م- -ي Ó-د أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة وألرت -ق -اء Ÿوأط -ن -ة
ح- -ق- -ي- -ق- -ي -ة ت -ق -وم ع -ل -ى أŸوأزن -ة ب Úأ◊ق -وق
وألوأجبات وإأعطاء أألولوية للكفاءأت ‘ جميع
أÛالت.

وزير الشضباب والرياضضة ،سضيد علي خالدي:

الدسستور منطلق إ’عادة بناء الدولة الوطنية
أاك-د وزي-ر الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة سض-ي-د ع-لي
خالدي ،أامسس ،بغليزان ،أان مشضروع تعديل
الدسضتور اŸعروضس لÓسضتفتاء ‘ الفا— من
لرادة الشضعب
نوفم ÈاŸقبل يعد «Œسضيدا إ
‘ التغي.»Ò
قال ألوزير ،خÓل لقاء مع أ÷معيات ألرياضشية
أÙلية Ãناسشبة زيارته ألتفقدية أ ¤ألولية إأن
مشش -روع ت -ع -دي -ل أل -دسش-ت-ور ج-اء ت-وأف-ق-ي-ا ›سشً-دأ
Óرأدة ألششعبية.
ل إ
وأأبرز خالدي أأن «هذه ألوثيقة ألدسشتورية تعد
ت- -ك -ريسش -ا لل -ت -زأم -ات رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ب -ب -ن -اء
ج -م -ه-وري-ة ج-دي-دة وت-ل-ب-ي-ة وأسش-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات
وطموحات ألششعب ‘ بناء دولة قانون ومؤوسشسشات
دول- -ة دÁق -رأط -ي -ة Œع -ل أ÷زأئ -ر ‘ م -ن -أاى ع -ن
ألن-ح-رأف-ات ألسش-ت-ب-دأدي-ة أل-ت-ي ك-ادت أأن ت-عصش-ف
بالدولة».
وأأضش -اف ق -ائ « :Ó-إأن مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور
ي -ؤوسشسس ÷م-ه-وري-ة ج-دي-دة م-ت-أاصش-ل-ة ‘ ج-ذوره-ا
أل -ن -وف -مÈي-ة ،عصش-ري-ة ‘ أأدأئ-ه-ا ودÁق-رأط-ي-ة ‘
عÓ-ق-ات-ه-ا م-ع أŸوأط-ن ،Úج-م-ه-وري-ة ق-ائ-م-ة ع-لى
أŸؤوسشسشات ،وألفصشل ب Úألسشلطات وألتدأول على
ألسشلطة».
ولفت ألوزير إأ ¤أأنه « ‘ حال تزكية ألششعب

أ÷زأئ -ري Ÿشش -روع ت -ع -دي -ل أل -دسش -ت -ور ف -إان ه -ذأ
سشيكون منطلقا إلعادة بناء ألدولة ألوطنية ألقائمة
على ألعدألة ألجتماعية وأŸسشاوأة ب ÚأŸوأطنÚ
وت- -ك- -اف- -ؤو أل -ف -رصس ب Úك -ل أ÷زأئ -ري Úوأل -ت -وأزن
أ÷هوي ب Úكل مناطق ألوطن».
ك- -م- -ا ع- -رج أل -وزي -ر إأ ¤م -ك -ان -ة ودور ألشش -ب -اب
وأ◊رك - -ة أ÷م - -ع - -وي - -ة وف - -ع - -ال - -ي - -ات أÛت- -م- -ع
أŸد،ÊمششÒأ إأ ¤أأنها « –ظى بأاهمية بالغة لدى
رئيسس أ÷مهورية لسشيما فيما يخصس أŸششاركة ‘
أ◊ياة ألسشياسشية وتسشي Òألششؤوون ألعامة وترقية
ألدÁقرأطية ألتششاركية».
وذكر ‘ هذأ ألسشياق أأن مششروع تعديل ألدسشتور
«سشيفتح أÛال وأسشعا أأمام ألششباب للولوج إأ¤
مششاركة حقيقية ‘ أ◊ياة ألعامة وألسشياسشية إأ¤
جانب إأششرأك أÛتمع أŸد ‘ Êمكافحة ألفسشاد
وألوقاية منه وأسشتحدأث مرصشد وطني للمجتمع
أŸد Êكهيئة أسشتششارية لدى رئيسس أ÷مهورية».
كما دعا سشيد علي خالدي جميع ألفاعل‘ Ú
قطاع ألششباب وألرياضشة إأ ¤أŸششاركة بقوة ‘
ألسش -ت -ف-ت-اء ألشش-ع-ب-ي و»ألن-خ-رأط ‘ مسش-ع-ى ب-ن-اء
أ÷مهورية أ÷ديدة يوم ألفا— من نوفم ÈأŸقبل
أŸرتبط برمزية تضشحيات أألجدأد بوفاء وثبات
أألحفاد».

وزير الطاقة عبد اÛيد عطار:

تزكية اŸشسروع حماية للÌوات الوطنية

أاك -د وزي -ر ال -ط -اق-ة ،ع-ب-د اÛي-د ع-ط-ار،
أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصض- -م- -ة ،أان مشض- -روع
تعديل الدسضتور الذي سضيعرضس لÓسضتفتاء
‘ ال -ف -ا— ن -وف -م Èال -ق -ادم ،ي-ك-ف-ل السض-ي-ادة
الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.
لدى أختتام أللقاء مع مديري ألطاقة للوليات
وأل -ذي ” أف -ت -ت -اح -ه ألث -ن ،Úدع-ا ع-ط-ار إأط-ارت
ألقطاع للمششاركة ‘ أسشتفتاء ألفا— نوفم ،Èمؤوكدأ
أأن مششروع ألدسشتور أ÷ديد يكرسس ألعديد من
أŸوأد للحفاظ على سشيادة ألدولة على موأردها
ألطبيعية ألوطنية.
و‘ هذأ أÿصشوصس ،ذكر عطار باŸادة  14ألتي
تنصس على أأن « سشيادة ألدولة “ارسس على فضشائها
أألرضشي وأ÷وي ومياهها» وأŸادة  20ألتي تنصس
على أأن « أŸلك ألعام هو ملك أÛموعة ألوطنية
وأل -ذي يضش -م ب -اط -ن أألرضس وأŸن-اج-م وأÙاج-ر
وأŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-ط-اق-وي-ة وألÌوأت أŸعدنية
وألطبيعية وأ◊ية ıتلف مناطق أÛال ألبحري
ألوطني وأŸياه وكذأ ألغابات».
Óحكام أألخرى Ÿششروع ألقانون
ولدى تطرقه ل أ
أألسشاسشي أŸتعلق با◊فاظ على ألÌوأت ألوطنية (

أŸوأد  21و 63و 64وكذأ  ،)139أأبرز وزير ألطاقة
أأن « كل هاته أألحكام تؤوكد أأن مششروع ألدسشتور قد
وفر كافة أألمور ‘ ›ال ألسشيادة ألكاملة على
أŸوأرد ألطبيعية للبلد» ،ما من ششأانه ضشمان «
تنمية وأأمن طاقوي وغذأئي».
و‘ تطرقه إأ ¤ألقانون أ÷ديد للمحروقات،
ذكر عطار بأان هناك  48نصشا تطبيقيا لهذأ ألقانون
‘ طور ألسشتكمال.
ولدى ﬂاطبته كافة أإلطارأت وأŸتدخل‘ Ú
أÛالت أل -ط -اق -وي -ة ،دع -ا إأ ¤ت -ك -ث -ي -ف أ÷ه -ود
ل -ت -ح -ق-ي-ق ﬂت-ل-ف ألÈأم-ج أل-ت-ن-م-وي-ة أŸق-ررة ‘
›الت أÙروق- -ات وت- -وزي -ع أل -ك -ه -رب -اء وأل -غ -از
وأŸنتوجات ألنفطية وذلك ‘ أآلجال أÙددة.
وأأكد أأن «مديري ألطاقة على مسشتوى ألوليات
لديهم مهام ومسشؤووليات كبÒة» ،مذكرأ بعدد من
أألعمال ألتي تكتسشي طابعا أأولويا لضشمان ألتنمية
ألجتماعية وألقتصشادية على أŸسشتوى أÙلي.
وب -ه -دف ضش -م -ان م -ت -اب -ع -ة وت-ط-ب-ي-ق ت-وصش-ي-ات
أŸشش -ارك ‘ Úألج -ت -م -اع ،دع -ا ع -ط-ار أŸدي-ري-ن
ألولئي Úللطاقة إأ ¤ألتجند ميدأنيا وألرد على
ششكاوى أŸوأطن.Ú

رئيسس حزب الوسضيط السضياسضى من عنابة:

عقد اجتماعي جديد يضسمنه التعديل الدسستوري

أأك -د رئ -يسس ح -زب أل-وسش-ي-ط ألسش-ي-اسش-ى ،أأح-م-د
لعروسشي رويبات ،أأمسس ،بعنابة ،بأان مششروع تعديل
ألدسشتور أŸعروضس لÓسشتفتاء ألششعبي ‘ ألفا—
من نوفم ÈأŸقبل «جاء للقضشاء على أأركان ألنظام
ألسشابق ومظاهر ألفسشاد».
وأأوضشح رويبات ‘ Œمع ششعبي نششطه بقاعة
أŸسشرح أ÷هوي عز ألدين ›وبي بوسشط أŸدينة
يندرج ‘ إأطار أ◊ملة ألسشتفتائية ،بأان ألقضشاء
على أأركان ألنظام ألفاسشد «يتم بإازألة رموز ألتزوير
ألتي تغلغلت ‘ دوأليب أŸؤوسشسشات» ،معتÈأ ‘
هذأ ألسشياق أأن «إأزألة هذه ألرموز ل بد أأن ينطلق
من أألسشفل ليششمل كل أŸسشتويات».
وأأردف رئ -يسس ح -زب أل -وسش -ي -ط ألسش-ي-اسش-ي ب-أان
ألشش -عب أل-ذي رفضس ألسش-ت-م-رأري-ة ضش-م-ن م-ط-الب
أ◊رأك ألششعبي لـ 22فÈأير « 2019يطمح أليوم إأ¤
عقد أجتماعي جديد يقÎحه ألتعديل ألدسشتوري

ألذي أأرأد أأن يكون توأفقيا ومتماششيا مع إأرأدة
ألششعب وطموحاته».
وأأضشاف رويبات بأان مششروع ألتعديل ألدسشتوري
ألذي يعت« Èتوأفقيا» يحمل ألكث Òمن مقÎحات
تشش-ك-ي-ل-ت-ه ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-دمت بـ  120مقÎح
ترجم  30منها ‘ وثيقة ألتعديل ألدسشتورى ،مششÒأ
إأ ¤أأن ح -زب أل -وسش -ي-ط ألسش-ي-اسش-ي ي-خ-وضس ح-م-ل-ة
أإلسشتفتاء بـ»قناعة وثقة كبÒة ‘ إأرأدة ألتغي.»Ò
وŸن ي-ن-ت-ق-د مسش-ع-ى أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-توري ،أأكد
ن- -فسس أŸسش -ؤوول أ◊زب -ي ع -ل -ى «ضش -رورة أل -ق -رأءة
ب -ت -م -ع -ن وع -م -ق Ÿضش -م -ون م-وأد وث-ي-ق-ة أل-ت-ع-دي-ل
ألدسشتوري ألتي تÎجم تعهدأت رئيسس أ÷مهورية،
ألسشيد عبد أÛيد تبون ،ألذي وعد بدسشتور جديد
يلبي مطالب ألششعب» ،دأعيا لÓنضشمام إأ ¤هذأ
أŸسش -ع -ى م -ن خ Ó-ل أل -تصش -ويت لصش -ال -ح أل -ت-ع-دي-ل
ألدسشتوري وأإلسشهام ‘ بناء عهد جديد للجزأئر.
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بلمهدي يؤوكد من معسسكر:

السشتفتاء يكتسشي أاهمية كبÒة ‘ بناء ا÷زائر ا÷ديدة
أاك - -د وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوق-اف ال-دك-ت-ور ي-وسس-ف ب-ل-مهدي،
وا أ
أامسس ،أان اŸؤوسسسس-ات ال-دي-ن-ي-ة سس-ي-كون
لصسÓ-ح-ات ال-ت-ي ال-تزم
ل-ه-ا ح-ظ م-ن ا إ
ب -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ل -تصس -ح -ي -ح
الخ - -ت Ó- -لت اŸوج - -ودة ‘ اŸؤوسسسس - -ة
الدينية.
معسسكر /أام ا.Òÿسس
أاوضسح يوسسف بلمهدي لدى زيارة عمل
وتفقد لولية معسسكر ،أان مكاسسب عظيمة
سستحظى بها اŸؤوسسسسة الدينية ‘ ا÷زائر
لهمية التي يكتسسيها
ا÷ديدة ،لفتا إا ¤ا أ
اسستفتاء الفا— نوفم ،Èوالذي يتزامن مع
ذك-رى ان-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة،
واŸولد النبوي الشسريف ،إاضسافة ا ¤تدشسÚ
لع - -ظ - -م ب - -ه - -ذه اŸن - -اسس- -ب- -ة
اŸسس - -ج - -د ا أ

اŸقدسسة.
وقال بلمهدي ،إان اŸؤوسسسسة الدينية لبد
ان تؤودي دورها ا◊ضساري كامل ‘ توعية
لمة واحدة
اÛتمع ،وا◊رصس على بقاء ا أ

لصسول
موحدة ،من خلل التبليغ الصسحيح أ
الدين وقواعده ونبذ أاشسكال الفرقة والف،Ï
مشسيدا ‘ ذات الصسدد بالنشساط الجتماعي
لئمة ودورهم ا÷وهري ‘
واŸواطناتي ل أ
ال -ت -حسس -يسس وال -ت -وع-ي-ة خ-لل فÎة ا◊ج-ر
لمام أا‰وذجا
الصسحي ،داعيا ا ¤أان يبقى ا إ
للمنفعة العامة ‘ اÛتمع.
وع -اي -ن وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة ي-وسس-ف
بلمهدي ،لدى زيارته ولية معسسكر ،مشسروع
إا‚از اŸسس -ج -د ال -ق -طب ال -ذي ي -تسس-ع لـ10
آالف مصسلي ،واŸتعطلة أاشسغاله ‘ الوقت
ا◊ا‹ .وط -الب اŸق -اول -ة اŸشس -رف -ة ع -ل-ى
ل‚از بتدارك التأاخر .كما تفقد مسسجد
اإ
سسيدي حسسان الذي شسهد اŸبايعة العامة
لم Òعبد القادر ،ودشسن مسسجد عثمان
ل أ
بن عفان Ãاوسسة ،وأاشسرف أايضسا على تكرË
اŸتأالق ‘ Úمسسابقة حفظ القرآان الكر،Ë
اŸن -ظ -م -ة Ãن -اسس -ب-ة الح-ت-ف-الت ب-اŸول-د
النبوي الشسريف.

‘ يوم دراسسي تكرÁا للÈوفيسسور ﬁفوظ بوسسبسسي

ت :ÒاÛتمع اŸد Êششريك ‘ صشناعة القرار
^ ششر‘ :الوثيقة الدسشتورية تتضشمن ألول مرة مبدأا اŸصشلحة العليا للطفل

ي-ع-ت Èال-ط-ف-ل رج-ل ال-غد ولذلك
ي-----ح-----ت----اج ا ¤سس----ي----اسس----ة ج----دي----دة
واسسÎات--ي-ج-ي-ة ◊م-اي-ت-ه وال-ع-ن-اي-ة
لنه يعول عليه ‘ بناء ا÷زائر
به ،أ
ا÷دي----دة وا◊دي----ث---ة ،ب---حسسب م---ا
أاب-----رزه ك-----ل م-----ن رضس-----ا ت Òرئ-----يسس
اÛلسس ال------وط------ن------ي الق------تصس------ادي
والج-ت-م-اع-ي ،وم-ر Ëشس-ر‘ رئيسسة
ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ية
الطفولة با÷زائر.
حياة كبياشس
أاف--اد ت ‘ Òتصس--ري--ح ل--لصس--ح-اف-ة ع-ل-ى
ه--امشس ال--ي--وم ال--دراسس--ي ح-ول ال-ط-ف-ول-ة
واŸراهقة ‘ فكر الÈوفيسسور ﬁفوظ
ب--وسس-بسس-ي ،ال-ذي اح-تضس-ن-ه ،أامسس ،ف-ن-دق
«م---ارك ،»Òأان---ه ” الت---ف--اق م--ع ال--ه--ي--ئ--ة
ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة ع-لى
وضسع سسياسسة أاخرى للنهوضس بالطفل ‘
لخÒة على كل
ا÷زائر ،حيث تعمل هذه ا أ
م--ا ه--و ق--ان--و Êوإانسس--ا ،Êب--ي--ن--م--ا ي--ه--ت--م
اÛلسس ال--------وط--------ن--------ي الق-------تصس-------ادي
والجتماعي بجانب السسياسسة العمومية،
ال--ت--ي –ت-اج ا ¤وسس-ائ-ل م-ادي-ة وبشس-ري-ة،
و–تاج كذلك ا ¤جانب اسسÎاتيجي على
اسساسس ان الطفل هو رجل الغد.
وع--ل--ى خ--ل--ف-ي-ة ا÷رائ-م ال-بشس-ع-ة ال-ت-ي
تعرضست إاليها الطفلة شسيماء وغÒها ،أاكد
ت Òأان الدولة سستضسرب بقوة يد اÛرمÚ
الذين يسستهدفون الÈاءة ،ومقابل ذلك -
يضسيف  -لبد من الÎكيز على ا÷انب
التصسا‹ من خلل التحسسيسس والتوعية،
مشسÒا ان الدولة تعمل على حماية الطفل
واŸراه--ق وتضس--ع ‘ حسس--ب--ان--ه-ا وضس-ع-ي-ة
لخرى
الشسباب دون أان تهمل الشسرائح ا أ
من اÛتمع.
وبالنسسبة لليوم الدراسسي ،قال ت Òإانه
ن----ظ---م ت---ك---رÁا ل---لÈوف---يسس---ور ﬁف---وظ
بوسسبسسي اıتصس ‘ طب العقل للطفل
واŸراهق ،الذي يعت Èمرجعا حقيقيا ‘
كل ما يتعلق بهذه الشسريحة ،مشسÒا ا ¤ان

اŸواضس---ي---ع الخ--رى ال--ت--ي سس--ت--ت--ن--اول--ه--ا
ال--ل--ق--اءات ال--ق-ادم-ة م-ن ن-فسس السس-لسس-ل-ة،
سس-تسس-ل-ط الضس-وء ع-ل-ى شس-خصس-ي-ات اخ-رى
ع--ل--ى غ--رار ال--ف--ق-ي-د ج-ي-ل‹ ال-ي-ابسس...
وغÒه.
و‘ سسياق مغاير ،كشسف ت Òعن تنظيم
ل--ق--اء ي--ت--ن-اول م-وضس-وع-ا اق-تصس-ادي-ا ح-ول
اق--تصس-اد ال-ط-اق-ة وع-دم ال-ت-ب-ذي-ر ‘ ه-ذا
اÛال وذلك Ãركز سسونلغاز ب Íعكنون،
م----ن اج----ل –سس Úه----ذا ال----ن---م---وذج م---ن
السس-ت-ه-لك ال-ط-اق-وي ،م-ذك-را باللقاءين
السسابق Úاللذين نظمهما اÛلسس سسالفا،
وذلك ‘ اطار ›موعة التفك Òالسسلوكي،
بغرضس التعرف على النقائصس وا÷وانب
السسلبية للسسياسسات العمومية.
من جانبها –دثت مر Ëشسر‘ ،رئيسسة
الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة،
‘ تصسريح لها ،على الهامشس ،على أاهمية
م--ث--ل ه--ذا ال--ل--ق-اء ال-ذي ي-ؤوك-د اله-ت-م-ام
ال-ك-ب Òال-ذي ت-ول-ي-ه السس-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية
لهذه الشسريحة من اÛتمع.
وذكرت شسر‘ ‘ هذا الصسدد ،باŸواد
ال-----ت-----ي ج----اءت ‘ ال----دسس----ت----ور ا÷دي----د
اŸع--روضس ل--لسس--ت--ف--ت--اء ي-وم  1نوفم،È
لول م---رة ،تضس---م---ن م---ب---دأا
وق----الت إان---ه ،أ
اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ط-ف-ل ،مشسÒة ا ¤ان
هذا اŸبدأا جاء ‘ التفاقيات الدولية

أاسساتذة جامعيون بسسوق أاهراسس:

وتعتÈه خطوة كبÒة ‘ ›ال تكريسس
حقوق الطفل .كما نصس كذلك  -تضسيف -
ع--ل--ى ح--م--اي--ة ال--ط-ف-ل م-ن شس-ت-ى أاشس-ك-ال
العنف ،كما يحافظ على ›انية التعليم
لبناء.
لسسرة ‘ حماية ا أ
وينصس على دور ا أ
وف---ي---م--ا ي--ت--ع--ل--ق ب--ا÷رائ--م ال--ت--ي راح
لط-ف-ال واŸراه-ق-ون ،أاك-دت
ضس--ح--ي-ت-ه-ا ا أ
لب----ق---اء ع---ل---ى ا÷انب
شس----ر‘ ضس----رورة ا إ
الردعي العقابي لكل من تسسول له نفسسه
العتداء على الÈاءة ،ومع ذلك  -تضسيف
 لبد من الÎكيز كذلك على ا÷انبالوقائي من خلل التبليغ عن طريق الرقم
لخضسر  ،1111عن حالت العتداءات
اأ
ال--ت--ي ي--ت--ع-رضس ل-ه-ا ال-ط-ف-ل ،دون إاغ-ف-ال
ا÷انب التحسسيسسي والتوعوي.
وي--ذك--ر ،أان--ه سس--ي--ت--م رف--ع اŸقÎح--ات
والتوصسيات التي تنبثق عن اليوم الدراسسي
إا ¤السس--ل--ط--ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-ب-لد ،ب-ه-دف
ضس--م--ان اŸشس--ارك--ة ال--ف--ع--ل--ي--ة وال--ف--ع--ال-ة
ل---ل--م--خ--تصس ÚواÈÿاء ،وك--ذا ف--ع--ال--ي--ات
اÛت----م---ع اŸد ‘ Êصس---ن---اع---ة ال---ق---رار
ال--ع--م--وم--ي اŸت--ع--ل--ق بشس--ؤوون ال--ط--ف--ول--ة
واŸراهقة.
Œدر الشسارة ،ا ¤ان اللقاء خصسصس
لتكر ËالÈوفيسسور ﬁفوظ بوسسبسسي
لسسهامات التي قدمها ‘ سسبيل
نظ Òا إ
لطفال واŸراهق.Ú
حماية وترقية ا أ

التعديل يعزز الدÁقراطية ويقلصص ا◊كم الفردي

اع -ت ،Èأامسس ،أاسس -ات -ذة ج -ام -ع -ي -ون
بسس- -وق أاه- -راسس ،أان مشس- -روع ت -ع -دي -ل
ال - -دسس- -ت- -ور اŸع- -روضس لÓ- -سس- -ت- -ف- -ت- -اء
الشس- -ع- -ب -ي ‘ ال -ف -ا— ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل،
«–صس Úل -ل -ه -وي -ة ال-وط-ن-ي-ة وت-ع-زي-ز
للدÁقراطية».
لسس-ت-اذ ال-ب-احث ب-ج-ام-ع-ة سس-وق
ت -ط -رق ا أ
أاهراسس ياسس Úخذايرية ‘ ،لقاء –سسيسسي،
اح- -تضس- -ن- -ت- -ه ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات م -ي -ل -ود
طاهري ،وبادر إا ¤تنظيمه اŸكتب الولئي
لكادÁية الوطنية لÎقية اÛتمع اŸدÊ
ل أ
وت -ع-زي-ز ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ،إا ¤م-ا تضس-م-ن-ه
اŸشسروع من إايجابيات مثل مسسأالة الهوية
والذاكرة.
وقال ذات ا÷امعي ‘ هذا اللقاء ،الذي
حضس-ره عضس-و السس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-لة

للنتخابات عبد الواحد مدوري وعدد من
لكادÁية الوطنية للمجتمع اŸدÊ
أاعضساء ا أ
وم -واط -ن-ون« :إان مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور
يشسكل تعزيزا للدÁقراطية وتقليصسا للحكم
الفردي» ،مضسيفا أان «اŸواطن أاصسبح طرفا
‘ معادلة اسستكمال دولة اŸؤوسسسسات وبناء
ا÷زائ- -ر ا÷دي- -دة م- -ن خ- -لل اŸشس- -ارك- -ة
ليجابية ‘ اسستفتاء أاول نوفم ÈاŸقبل».
اإ
وب -ع -د أان اع-ت Èأان ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري
«يشس -ك -ل أارضس -ي -ة لÎق -ي -ة وأاخ -ل -ق -ة ال -ع -م-ل
السسياسسي وا÷معوي» ،أاكد خذايرية على
«النية الصسادقة لرئيسس ا÷مهورية السسيد
عبد اÛيد تبون لقيادة البلد نحو التغيÒ
ليجابي» ،مضسيفا أان «التغي Òسسيكون بعد
اإ
الفا— نوفم ÈاŸقبل إاذا زكى الشسعب تعديل
الدسستور» ،ما سسيمكن ،بحسسبه ،من «القضساء

على اŸمارسسات الرجعية والفسساد اŸا‹
والسس- -ي- -اسس- -ي ال- -ذي عشس- -عشس ‘ م- -ف -اصس -ل
لدارة».
اإ
وذكر أايضسا ،أان مشسروع تعديل الدسستور
«يدفع إا ¤تفعيل دور اÛتمع اŸد‘ Ê
ب- -ن -اء ال -دول -ة» ،مضس -ي -ف -ا أان «اقÎاح إانشس -اء
مرصسد وطني للمجتمع اŸد Êهو تكريسس
لدور ا÷معيات ‘ بناء اÛتمع وفق رؤوية
مسستقبلية يبنيها ا÷ميع».
من جهته ،أاكد عضسو اÛلسس الوطني
للسسلطة اŸسستقلة للنتخابات عبد الواحد
مدوري ،أان الهيئة التي Áثلها «سستكون عند
حسسن ظن اختيار الشسعب يوم أاول نوفمÈ
اŸقبل» ،مذكرا بأان النتخابات الرئاسسية
ل -ي-وم  12ديسس- -م 2019 Èق -د ج -رت ب -ك-ل
شسفافية وكرسست مطلب السسيادة الشسعبية.
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لسسرة ،كوثر كريكو:
وزيرة التضسامن الوطني وا أ
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مششروع الدسشتور وسّشع حظوظ اŸرأاة ‘ التمثيل النيابي

اأك -دت وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي
والأسسرة وقضسايا اŸراأة كوثر كريكو،
اأن ال - -ت - -ع - -دي - -ل ال - -دسس- -ت- -وري ال- -ذي
سس-يصس-وت ع-ل-ي-ه الشس-عب ا÷زائ-ري ‘
ال- -ف -ا— م -ن ن -وف -م ،Èخصس اÛت -م -ع
اŸدÃ Êكانة هامة كشسريك فعال ‘
مواكبة التغي Òا◊قيقي والواقعي،
ووازن ب ÚاŸواط- -ن- -ات واŸواط- -ن‘ Ú
ميدان الشسغل بضسمان مبداإ التناصسف
ب-ي-ن-ه-م-ا ،ووسس-ع م-ن ح-ظوظ مشساركة
اŸراأة ‘ التمثيل النيابي.
واأب -رزت ك -ري -ك -و خ -لل ك -ل-م-ة األ-ق-ت-ه-ا،
اأمسس ،ع- -ل- -ى ه- -امشس زي- -ارت -ه -ا اإ ¤ولي -ة
غ - -رداي- -ة ،اأن الأسس- -رة ك- -انت اأيضس- -ا ﬁور
اهتمام مشسروع تعديل الدسستوري القادم،
لأنها نواة اÛتمع .كما نصس على حماية
الطفل وتفضسيل مصسلحته العليا Ãسسوؤولية
مشسÎك -ة ب Úالأسس -رة وال -دول -ة ،ع -ل -ى ح-د
سسواء.
وعّرجت الوزيرة ‘ كلمتها على مشسروع
ق -ان -ون ال -وق -اي -ة م -ن ج -رائ -م الخ-ت-ط-اف
ومكافحتها ،اŸنبثق من اجتماع ›لسس
ال- -وزراء الأخ ،Òوال -ذي ج -اء ل -يضس -ع ح -دا
لهذه الظاهرة الغريبة عن ›تمعنا ،وهذه
ا÷رائ- -م ال- -بشس- -ع -ة يسس -ت -ن -ك -ره -ا الضس -مÒ
الإنسسا ،Êفضسل عن اسسÎاتيجية الوقاية
ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ق-اسس-م ف-ي-ه-ا اŸسس-وؤول-ي-ة
الدولة وكل فواعل اÛتمع من الأسسرة
واÛتمع اŸد Êوالإعلم.
ودعت كريكو فعاليات اÛتمع اŸدÊ
وف- -واع- -ل اÛت- -م- -ع بصس- -ف- -ة ع- -ام- -ة ،اإ¤
اŸسس- - -اه- - -م- - -ة ‘ ب - -ن - -اء اأسسسس وم - -ع - -ا⁄
ا÷م -ه-وري-ة ا÷دي-دة ،ال-ت-ي ت-نشس-د ال-ع-م-ل
والإب -داع والب -ت-ك-ار ،وت-رت-ك-ز ع-ل-ى رك-ي-زة
صس -ل -ب -ة وه -ي ب-ي-ان اأول ن-وف-م ،Èوتسس-ت-نÒ
بنÈاسس عهد الأسسلف واأمانة الشسهداء.
وق- -الت ال- -وزي- -رة ،اإن -ه -ا ع -ل -ى ي -ق Úاأن
مصس- -در السس -ي -ادة ‘ ال -ب -لد وه -و الشس -عب
سسيقول كلمته يوم الفا— نوفم ،Èبصسوت
واح- -د «ن- -ع- -م» ل- -ل- -ت- -غ- -ي Òال -داع -م ل -ب -ن -اء
ا÷مهورية ا÷ديدة ،وفاء ‘ ذلك لشسعار
«على العهد باقون وللأمانة حافظون».
وفيما يتعلق بزيارتها اإ ¤ولية غرداية،
اأوضس- -حت ال -وزي -رة اأن -ه -ا ت -دخ -ل ‘ اإط -ار
ال-ت-حضس Òل-ل-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ن-ظم
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ب -رن -ام -ج الأ· اŸت-ح-دة
الإ‰ائي  ،PNUDحول موضسوع «اŸراأة
ال - -ري - -ف- -ي- -ة ضس- -م- -ن ع- -ا ⁄اŸق- -اولت- -ي- -ة:
اآفاق– ،»2030ت شس - -ع - -ار« :اإب- -داع اŸراأة
الريفية Ãعاي Òدولية» ،اÿميسس الفارط،
بالعاصسمة.

...ودعوة للتصشويت بقوة من تلمسشان

وقالت وزيرة التضسامن الوطني والأسسرة

وقضسايا اŸراأة ‘ ،كلمة األقتها اأمام ‡ثلي
اÛت - -م- -ع اŸد Êب- -ت- -ل- -مسس- -ان ،اأمسس ،اإن
اŸصس -ل -ح -ة ال -فضس -ل -ى ل -ل -ط -ف-لÃ ،ا ف-ي-ه-ا
ا◊ف -اظ ع -ل -ى صس -ح -ت -ه وسس-لم-ت-هﬁ ،ور
اهتمام بالغ ‘ مشسروع التعديل الدسستوري
الذي سسيصسادق عليه مصسدر السسلطة ‘
البلد وهو الشسعب بالأغلبية بنعم للتغيÒ
الهادف لبناء ا÷مهورية ا÷ديدة.
ودعت الوزيرة فعاليات اÛتمع اŸدÊ
اإ ¤ق- -ول ك- -ل- -م- -ت- -ه -ا ي -وم ال -ف -ا— ن -وف -مÈ
باŸشساركة بقوة ‘ التصسويت بـ»نعم» على
مشس -روع ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ،ال-ذي سس-ي-ف-ت-ح
الباب لبناء صسرح ا÷زائر ا÷ديدة التي
وعد بها رئيسس ا÷مهورية.
من جهة اأخرى ،اأكدت الوزيرة اأنه ”
اتخاذ الإجراءات اللزمة لضسمان دخول
م -درسس -ي اآم -ن ل -ف -ئ -ة ذوي الح -ت -ي -اج -ات
اÿاصسة ،مشسÒة اإ ¤اأن ” اإسسداء تعليمات
صسارمة من اأجل تنفيذ صسارم للÈوتوكول
الصس -ح -ي اŸوج -ه ل -ل -م -وؤسسسس -ات ال -ت -اب -ع-ة
للقطاع.
واأب- -رزت ال- -وزي- -رة خ -لل زي -ارت -ه -ا اإ¤
م -غ -ن -ي -ة ب -ولي -ة ت -ل -مسس-ان ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
مسس - - -ت - - -وى ال - - -ت - - -حضسÒات الصس - - -ح - - -ي- - -ة
وال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة Ãوؤسسسس- -ات ال- -ق -ط -اع
اسس -ت -ع -دادا ل -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي ،اأن -ه-ا ‘
م-ت-اب-ع-ة دائ-م-ة وم-ت-واصس-ل-ة ع-ل-ى اŸسستوى
اŸركزي Ÿدى تنفيذ الÈوتوكول الصسحي
ب -اŸوؤسسسس -ات ،مشسÒة اأن مصس -ا◊ه -ا ت-و‹
اهتمام كب Òلضسرورة اللتزام بالÈوتوكول
الصسحي من اأجل سسلمة وصسحة الأطفال.
وفيما يتعلق بالنتائج التي حققتها فئة
ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ‘ ام -ت -ح-ان
شس -ه -ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ،اأوضس-حت ال-وزي-رة اأن
هذه الفئة دائما ما –قق حصسيلة اإيجابية
‘ المتحانات النهائية ،مسستدلة بالطالبة
التي حققت اأعلى معدل باأك Ìمن ‘ 18
شسعبة الرياضسيات.

رئيسس مكتب جمعية ترقية اÛتمع اŸد ،Êقدور مهري:

التفرقة ب Úأافراد الششعب سشتزول بتزكية اŸششروع

أاك-----د رئ----يسس اŸك----تب ال----وط----ن----ي
للجمعية الوطنية لÎقية اÛتمع
اŸد ،Êق--دور م-ه-ري ،أامسسÃ ،ي-ل-ة،
أان مشس----روع ت----ع----دي----ل ال----دسس----ت----ور
اŸعروضس لÓسستفتاء الشسعبي ‘ أاول
نوفم ÈاŸقبل« ،يضسع حدا لسسياسسة
ال--ن--هب وال--ت-م-ي-ي-ز وال-ت-ف-رق-ة ال-ت-ي
كانت “ارسس من قبل».
أاوضس---ح م---ه--ري ،خ--لل ل--ق--اء ن--ظ--م--ه
اŸك--تب ال--ولئ--ي ل--ذات ا÷م--ع--ي--ة ب-دار
الثقافة مبارك اŸيلي ‘ ،اإطار حملة
السس-ت-ف-ت-اء ،ب-حضس-ور ف-ع-ال-ي-ات اÛت-مع
اŸد ÊاÙلي ،بأان اŸسستعمر الفرنسسي
ت---رك ‘ ا÷زائ---ر «‡ارسس---ات ت---ت---ع--ل--ق
ب--ال--ن--هب وال-ت-م-ي-ي-ز وال-ت-ف-رق-ة ب Úاأف-راد
الشسعب سستزول إاذا ما “ت تزكية مشسروع
التعديل الدسستوري».
وأاضساف ،أان تلك اŸمارسسات «تضسرب
◊م--ة الشس--عب وت-زرع خ-ط-اب ال-ك-راه-ي-ة
الذي ” ŒرÁه مؤوخرا» .ولذلك ،فإان
ا÷معية الوطنية لÎقية اÛتمع اŸدÊ
واŸواط--ن--ة ،ب--حسسب م--ه--ري ،م--ق--ت--ن--ع-ة
Ãشسروع تعديل الدسستور الذي يسستجيب
للمطالب التي تقدمت بها ،على غرار
إانشساء اÙكمة الدسستورية.
واع--ت Èم--ه--ري أان مشس--روع ال--ت--ع--دي-ل
الدسستوري «خال من الثغرات» التي كانت
‘ الدسسات Òالسسابقة ،ما يسستدعي من
اŸواطن -بحسسبه-أان يتخذ قراره بوعي
Œاه هذه الوثيقة ،دون النسسياق وراء ما

وصس---ف---ه---ا بـ»اŸغ---ال---ط---ات واŸراوغ--ات
لط----راف ال----ت---ي
الصس----ادرة م----ن ب----عضس ا أ
يزعجها ما ورد فيها من تعديلت».
ك----م---ا دع---ا ب---اŸن---اسس---ب---ة اŸواط---نÚ
لطلع على مشسروع التعديل الدسستوري
ل إ
والسس---ت--فسس--ار ع--ن ﬁت--واه ،ب--حسسب م--ا
ي----ق----ول----ه اÈÿاء واıتصس---ون ‘ ه---ذا
الشسأان ،لرفع اأي لبسس أاو غموضس حوله.
وأاب-----رز م-----ه-----ري ب-----اÿصس-----وصس ،دور
اÛت---م--ع اŸد ‘ Êمشس--روع ال--ت--ع--دي--ل
ال--دسس--ت-وري ،م-ع-تÈا ذلك «م-ه-م-ا» ل-ب-ن-اء
ا÷زائر ا÷ديدة و»يفتح اÛال أامام
ال-ك-ف-اءات وال-ط-اق-ات ال-وط-ن-ي-ة وي-ع-كسس
Œسس--ي--د ال--ت--زام--ات رئ--يسس ا÷م--ه--وري-ة
السسيد عبد اÛيد تبون».
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لسشاتذة من أنتقال ألعدوى
لولياء وأ أ
وسشط ﬂاوف أ أ

 5مÓي Úتلميذ يلتحقون اليوم باŸدارسس ا’بتدائية
الدرسس ا’فتتاحي يتناول فÒوسس كورونا وسسبل الوقاية منه

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

أكدوأ جاهزية أŸؤوسشسشات لسشتقبال أŸتمدرسشÚ

أاولياء التÓميذ :نحن مع قرارات اللجنة العلمية
لولياء
أع-ل-نت أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ية أ
أل -ت Ó-م -ي -ذ ،م -ع ب -دأي -ة أل -ع -د أل-ت-ن-از‹
ل - -ل - -دخ - -ول أŸدرسش - -ي ،ع- -ن ج- -اه- -زي- -ة
أŸؤوسشسشات ألÎبوية لسشتقبال ألتÓميذ
‘ ظ -روف ج -ي -دة ،لسش -ي -م-ا م-ع ﬂاوف
أن - -تشش- -ار فÒوسس ك- -ورون- -ا ،م- -ؤوك- -دة أن
تقارير أŸمثل Úع 48 Èولية مطمئنة
وتسشمح بالعودة ‘ ألتاريخ أŸعلن عنه
من قبل وزأرة ألÎبية ألوطنية ،دأعية
لط-رأف أŸن-ادي-ة ب-ال-ت-أاج-ي-ل لÓ-ب-ت-عاد
أ أ
لن
لول-ي-اء ،أ
ع -ن م-ا ي-ث Òق-ل-ق وت-وت-ر أ أ
أل -ق -رأر يسش-ت-ح-ق أل-ت-ح-دي م-ع أل-ب-ق-اء ‘
ترقب.
خالدة .ب

ي- -ل- -ت- -ح- -ق أك Ìم- -ن  5مÓيÚ
تلميذ ‘ ألطور ألبتدأئي ،أليوم،
Ãقاعد ألدرأسشة ،موزع ÚعÈ
أزي - - -د م - - -ن  19أل -ف م -ؤوسشسش -ة
تربوية ع Èألوطن.
وي- - - - - - - - - -خصشصس أل - - - - - - - - -درسس
ألف - -ت- -ت- -اح- -ي ل- -ه- -ذه ألسش- -ن- -ة
ألدرأسشية ألسشتثنائية ،لوباء
كوفيد 19-وألقوأعد ألوأجب
ألتقيد بها Ÿكافحته.
خالدة بن تركي
عمل Ãبدإا التوعية السشبيل الوحيد للوقاية
م -ن ﬂت -ل-ف اآلف-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ،خصشصشت
وزارة الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ال -درسص األول م -ن
الدخول اŸدرسشي حول ا÷ائحة يقدم خلل
األسشبوع األول ول تتجاوز ا◊صشة الواحدة 45
دقيقة ،وفقا Ÿا جاء ‘ ﬂططات اŸششروع
السشتثنائي للوزارة ،الذي اقÎحت فيه ا◊جم
السشاعي اÿاصص بالتلميذ ولكل فوج فرعي.

بطاقات بيداغوجية لأÓسساتذة للتوعية
خلفا للسشنوات اŸاضشية ،التي يتناول فيها
ال-درسص الف-ت-ت-اح-ي ح-ول ال-وط-ن وال-وف-اء ل-ه،
ارت -أات وزارة الÎب -ي -ة ،ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع وزارة
الصش -ح -ة والسش -ك -ان وإاصش -لح اŸسش -تشش -ف -ي-ات،
تقد Ëدرسص توعوي وقائي من فÒوسص كورونا
م-ن خ-لل ت-وزي-ع ب-ط-اق-ات ب-ي-داغ-وج-ي-ة على
األسشاتذة تعتمد ‘ –ضش Òحصشته ،على أان
ُت -ك -ي -ف حسشب اŸسش -ت -وى اإلدراك -ي وال-ع-ق-ل-ي
ل -ل -ت -لم -ي-ذ وحسشب األنشش-ط-ة اŸقÎح-ة ل-ك-ل
مسشتوى دراسشي.
وتسشهل هذه العملية على األسشاتذة –قيق
ال- -ه- -دف اŸت- -م- -ث- -ل ‘ اسش- -ت- -غ -لل ال -ت -دابÒ
واإلج- -راءات ال- -ت- -ي ي -تضش -م -ن -ه -ا الÈوت -وك -ول
ال-وق-ائ-ي م-ن أاج-ل ت-ع-ري-ف ال-ت-لم-ي-ذ ب-ال-وب-اء
وك-ي-ف-ي-ة م-ك-اف-ح-ت-ه ،وم-ن خ-لل السش-ه-ر ع-ل-ى
تقدÁه بكامل اŸؤوسشسشات الÎبوية ،بحسشب
وثيقة وزارة الÎبية الوطنية.
طالب عدد من األسشاتذة ،الذين –دثت
إاليهم «الششعب» ،بتطبيق اإلجراءات والتدابÒ
الوقائية ميدانيا وليسص على الورق ،ألن واقع
اŸؤوسشسشات الÎبوية يسشتوجب تكاتف جهود
ا÷ميع إل‚اح الÈوتوكول من خلل توفÒ
وسش-ائ-ل ال-ت-ن-ظ-ي-ف ،ع-ل-ى غ-رار ال-ك-لور لتعقيم
أارضشيات األقسشام ،الطاولت والكراسشي ،وكذا
ت- -وف ÒاŸق- -ي- -اسص ا◊راري غ ÒاŸوج -ود ‘
أاغلب اŸؤوسشسشات الÎبوية.
وأاكد عدد من أاسشاتذة الطور البتدائي ‘
تصشريح لـ «الششعب» ،انه ل وجود لهياكل تسشمح
بالتباعد و–قيق الدخول واÿروج بانتظام
داخل اŸؤوسشسشة« ،أاقل ششيء رسشم علمات
ل -ل -ت -لم -ي -ذ ع -ل -ى أارضش -ي-ة السش-اح-ة ول وج-ود
ل -ل -ك -م -ام -ات ،خ -اصش -ة وأان ال -ك-ث Òم-ن أاول-ي-اء
التلميذ إامكاناتهم ل تسشمح بششرائها يوميا».
واألدهى ‘ هذا ،يتسشاءل األسشاتذة كيف
ي -ت -م ت -دريسص ت-لم-ي-ذ (سش-ن-ة 1أاو سش -ن-ة 2أاو
التحضشÒي) دون القÎاب منهم ،وكيف يتم
تعليمهم إامسشاك القلم أاو الكتابة وأانت بعيد
ع -ن -ه -م وك -ي -ف Áك -ن ل -ت -ل-م-ي-ذ الب-ت-دائ-ي أان
يتواصشل مع أاسشتاذه وهو يضشع الكمامةÃ« ،ا

أان تلميذ البتدائي غÈ› Òين على
لبسص الكمامات داخل األقسشام ولكنهم ناقلÚ
ج- -ي- -دي- -ن ل -ل -فÒوسص» ،ف -ه -و ل -ن ي -رى ﬂارج
ا◊روف عند نطق األسشتاذ لها ول ملمح
األسشتاذ ‘ حصشصص فهم اŸنطوق والقراءة
والرياضشيات والتي تلعب فيه ملمح وإاÁاءات
وج -ه األسش -ت -اذ دورا م -ه -م -ا ‘ –ق-ي-ق ه-دف
ا◊صشة الÎبوي.

دخول مدرسسي صسعب بيداغوجيا
ج -دد أاسش-ات-ذة ال-ط-ور الب-ت-دائ-ي م-ط-ل-ب-ه-م
ل-فصش-ل الب-ت-دائ-ي-ات ع-ن ال-ب-ل-دي-ات وإا◊اق-ه-ا
بالوزارة ،كونها تعجز عن توف Òأادنى ششروط
العمل ،سشواء من وسشائل ،هياكل أاو أادوات التي
ي-ل-ج-أا اŸدي-ر أاو األسش-ت-اذ لشش-رائ-ه-ا ب-إام-كاناته
اÿاصش-ة ‘ ،ظ-ل ت-خصش-يصص م-ي-زان-ي-ة ضش-ئ-ي-لة
لقطاع الÎبية ،لسشيما ‘ ظل جائحة كورونا،
حيث يجب توف Òوسشائل التعقيم والتطهÒ
لضشمان سشلمة التلميذ وجماعات الÎبية.
وه -و اŸط -لب ال -ذي نشش -ر ع Èصش -ف -ح -ات
الÎبية بسشاعات قبل الدخول اŸدرسشي ،حيث
أاك - - -دوا ح - - -اج - - -ة اŸدارسص ا ¤اŸراف - - -ق- - -ة
واŸراقبة لكي ل يششكل الوضشع خطرا عليهم
ول على عائلت التلميذ ،وهذا من خلل
تأام Úعودة مدرسشية آامنة ،وسشط تفششي الوباء
‘ البلد من خلل توف Òإاجراءات التطه،Ò
ال-ت-ع-ق-ي-م وال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة ،ك-إالزامية وضشع
الكمامات ıتلف عمال سشلك الÎبية ،إا¤
ج- -انب إاج -راءات وق -ائ -ي -ة ت -ب -دأا م -ن م -دخ -ل
اŸدرسشة ا ¤غاية اÿروج منها.
وأاجمع األسشاتذة ع Èالوطن ،أان الدخول
اŸدرسش-ي ل-ه-ذه السش-ن-ة السش-ت-ث-ن-ائ-ية / 2020
 2021صش-عب ب-ي-داغ-وج-ي-ا وك-ارث-ي صش-ح-يا ‘
حال عدم التقيد بالتداب Òالصشحية ،خاصشة
ب -اŸدارسص ال -ت -ي ت -ع -ا Êضش -ع -ف-ا ‘ م-ي-زان-ي-ة
التسشي.Ò

أاخصسائيو الصسحة يقÎحون أاهم نقاط
درسس الوقاية من كورونا
ثمن اıتصص ‘ الصشحة العمومية الدكتور
أاﬁمد كواشص ‘ ،اتصشال ب ـ «الششعب» ،مبادرة
تخصشيصص الدرسص األول حول جائحة كورونا،
من أاجل إا‚اح الÈوتوكول الصشحي اÿاصص
بالدخول اŸدرسشي الذي يبنى أاسشاسشا على
–ضش Òاألسشاتذة حول النقاط اŸدرجة ‘

الدرسص وطريقة تبليغ الرسشالة.
وبحسشب كواشص ،تكون على أاسشاسص
ت -ك-ي-ف ال-درسص ،وف-ق مسش-ت-وى ال-ط-ور
وم -دى اسش -ت -ي -ع-اب-ه-م ل-ل-م-وضش-وع ،ع-دم
ت -ه -وي -ل ال -وب -اء وإادخ -ال-ه ‘ األم-راضص
اıت- -ل -ف -ة ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا ال -بشش -ري -ة،
اسش-ت-ج-واب ال-ت-لم-ي-ذ وﬁاولة اسشتنباط
اŸف - -اه - -ي - -م اıت - -ل- -ف- -ة اŸوج- -ودة ‘
اÛت-م-ع واألسش-رة وي-ت-م أاخ-ذه-ا ك-ن-موذح
وتصشحيح األفكار.
وي- -جب ،ب- -حسشب اŸت- -ح -دث ،ت -ع -ري -ف
ت- -لم -ي -ذ ال -ط -ور األول ب -أان «ك -ورون -ا» ه -و
فÒوسص م -ن ال -فÒوسش-ات م-ث-ل ال-زك-ام وي-ت-م
ال-وق-اي-ة م-ن-ه ب-ال-ن-ظ-اف-ة اŸسش-تمرة والتعقيم
وغسشل األيدي واسشتعمال الكمامة والتباعد
ا÷سش -دي ،م -ع ضش -رورة احÎام ال -ت -ع -ل -ي -م -ات
واإلشش- - - -ارات اŸوج- - - -ودة داخ - - -ل اŸدرسش - - -ة
واللتزام بطاولة وكرسشي واحد وعدم الدخول
ا ¤األقسشام األخرى والمتناع عن Ÿسص الفم
واألنف والعين Úوالعطسص والسشعال ‘ حالة
الضشرورة ‘ اŸنديل أاو مرفق اليد.
هي نصشائح يعمل األسشتاذ على تقدÁها
ضشمن ا◊صشصص األو ¤للدرسص الفتتاحي التي
تسشتمر ألسشبوع كامل من اجل تعريفهم بهذا
الوباء وضشرورة الوقاية منه.

العدد
18٣85
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م -ع تضش -اع-ف ﬂاوف األول-ي-اء واألسش-ات-ذة
بشش -أان ع -دم ج -اه -زي -ة اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة
لسشتقبال التلميذ ،لسشيما مع تزايد عدد
اإلصشابات بكوفيد  ،19أافاد رئيسص ا÷معية
ال-وط-ن-ي-ة ألول-ي-اء ال-ت-لم-ي-ذ ،خ-ال-د أاح-مد‘ ،
اتصشال بـ «الششعب» ،أانه ” تسشخ Òالوسشائل
اŸادية والبششرية الكافية لسشتقبال  10مليÚ
ت- -ل -م -ي -ذ ‘ األط -وار ال -ث -لث -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة
الÈوت -وك -ول -ي -ة ،ب -حسشب م -ا ج -اء ‘ ت -ق -اري -ر
اŸمثل Úالولئي.Ú
وأابدى خالد أاحمد ،تاأييده لتصشريح وزير
الصشحة عبد الرحمان بن بوزيد ،بخصشوصص
اسشتعداد اŸدارسص لسشتقبال التلميذ ،من
حيث الÈوتوكول اŸدرسشي الذي تعمل عليه
اللجنة العلمية منذ أاششهر ،وتقرر بناء عليه
–ديد تاريخ العودة للطور البتدائي اليوم،
 21أاكتوبر.
‘ ح Úالطورين اŸتوسشط والثانوي ‘ 4

نوفم ،Èمؤوكدا أان تأاجيل العودة يضشر التلميذ
م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ع-ل-م-ي-ة ،ح-يث ي-ف-ق-د ج-م-ي-ع
مكتسشباته القبلية أاو من الناحية النفسشية ،اأين
يصشبح بسشيكولوجيا غ Òمهيإا للدراسشة وهنا
تصشعب عملية اإلدماج الدراسشي.
Ÿنادين بتأاجيل
وقال أاحمد خالد ،بششأان ا ُ
العودة إا ¤الدراسشة ،إانه تعّد على صشلحيات
اللجنة العلمية Ÿتابعة الوباء ،كون القرار جاء
Ãوافقة منها وبعد تششاور مع جهات عديدة
وزارة الصش- -ح -ة ،الÎب -ي -ة والسش -ل -ط -ات ،ل -ي -ت -م
اŸوافقة ‘ النهاية على التاريخ اŸعلن ،واأي
جهة تدعو لغ Òذلك فهو تهويل وزرع للتوتر ل
يخدم مصشلحة التلميذ ول األسشاتذة ،مششÒا
أان ﬂاوف األولياء ‘ ﬁلها ،ألن منحنى
اإلصشابات ‘ تزايد ،غ Òأان األمر يسشتحق
التحدي ‘ ،انتظار ما يحدث من تغيÒات ‘
الوضشعية الوبائية.
واسشتطرد قائل« :عديد الدول ‘ أاوروبا
تسش -ج -ل إاصش -اب-ات ب-اآللف وم-ع ذلك سش-م-حت
بالدراسشة ،وكيف لنا أان نسشجل عددا قليل
مقارنة بها ول نسشمح بالدراسشة» ،مؤوكدا على
ضشرورة وضشع الثقة الكاملة ‘ اللجنة العلمية
من أاجل تبديد اıاوف والتوتر ،سشيما ‘
ن -ف -وسص األول -ي -اء ،ألن ت -أاثÒه-م م-ب-اشش-ر ع-ل-ى
أابنائهم أاو على التلميذ.
ودعا أاحمد خالد ،إا ¤ترك األمر للجنة
العلمية ووزارة الÎبية التي أاكدت جاهزيتها
ألي احتمالت ‘ حال تغ Òالوضشعية الوبائية،
خاصشة وأان األمر يسشتدعي التعايشص مع الوباء
بالششكل الذي ل يؤوثر ‘ جميع اÛالت،
خ-اصش-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-قطاع حسشاسص
كالÎبية وÃصش 10 Òملي Úتلميذ توقفوا عن
الدراسشة لـ 8أاششهر كاملة ،غ Òأان األمر ل
يعني عدم البقاء ‘ تأاهب من أاجل سشلمة
أابنائنا ،ألنها تبقى الأهم من كل ششيء.

لسشري ،ألدكتور نبيل وأ‘ لـ «ألششعب»:
ألسشتششاري أ أ

التأاهيل النفسسي للتلميذ قبل التفك ‘ Òاللوازم اŸدرسسية

اسستعمال الكمامة يسسبب اإ’رهاق وقلة
الÎكيز عند اأ’طفال
يتسشبب اسشتعمال الكمامة داخل األقسشام،
بحسشب تصشريح األطباء ‘ ،اإلرهاق والغثيان
وق -ل -ة الÎك -ي-ز وه-ذا راج-ع لن-خ-ف-اضص نسش-ب-ة
األكسش- -ج ‘ Úال- -دم- -اغ وال -دم وارت -ف -اع ث -اÊ
أاكسشيد الكربون ،ا ¤جانب ضشيق التنفسص عند
األشش-خ-اصص ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون أام-راضش-ا ت-ن-فسشية،
كالربو وا◊سشاسشية ،داع Úاألطفال ا ¤التقيد
بقواعد النظافة ،مثل الغسشل باŸاء والصشابون
واسشتعمال اŸعقم عند الدخول مباششرة ا¤
ال -ب -يت وع-دم ت-ق-ب-ي-ل األشش-خ-اصص اŸسش-ن Úأاو
أاصشحاب األمراضص اŸزمنة.
وششدد األطباء على األسشاتذة ضشرورة جعل
لسش-رة
األط -ف -ال وسش -ي -ل -ة ع -ل -م -ي-ة ووق-ائ-ي-ة ل -أ
واÛتمع ،ألنهم يلتزمون بنصشائح اŸعلم أاكÌ
من األولياء.
‘ ح Úيكون ا◊ديث أاسشهل مع تلميذ
الطور اŸتوسشط والثانوي ،ألنهم أاوعى وأادرى
Ãا يحدث حول الوضشعية الوبائية ،ناهيك عن
كونهم الفئة األك Ìعرضشة للعدوى ،فعليهم
Œنب اسش -ت -لف أاو ت -ب -ادل وسش -ائ -ل ال -دراسش -ة
وال -ك -تب وال -ب -ح -وث ون -ق -ل-ه-ا ا ¤اŸن-زل ،م-ع
ضش- -رورة ت -ع -ام -ل ال -ط -اق -م اإلداري والÎب -وي
بحنكة مع أاي حالة مششبوهة ‘ القسشم دون
التهويل أاو التخويف ،وŒنبا ألي إارباك ‘
الوسشط اŸدرسشي.
وأاكد األطباء ،أان ‚اح الÈوتوكول الصشحي
اÿاصص ب- -ال- -دخ- -ول اŸدرسش- -ي م -ب -ن -ي ع -ل -ى
الصشرامة ‘ تطبيقه ومدى Œاوب وتنسشيق
األسشرة ‘ منع بعث أاو اسشتقبال الفÒوسص،
وم -دى ت -ف -ع -ي -ل ال -طب اŸدرسش -ي م -ن خ -لل
اŸراق -ب -ة ال -ط -ب -ي-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-ع-ام-ل Úداخ-ل
اŸؤوسشسشات الÎبوية ومدى وعيهم و–ملهم
اŸسشؤوولية بعدم إادخال الفÒوسص للمدارسص.

عشش -ي -ة ك -ل دخ -ول م -درسش -ي ،ت-ب-دأ
أل- -ع- -ائÓ- -ت ‘ أل -ت -حضش Òل -ه -ذأ أ◊دث،
بشش -رأء ﬂت-ل-ف أŸسش-ت-ل-زم-ات أŸدرسش-ي-ة
لبنائها .لكن مع أسشتمرأر أنتششار وباء
أ
لصش- -اب- -ات ‘
ك- -ورون- -ا وأرت- -ف- -اع ع- -دد أ إ
أ÷زأئر وألعا ،⁄تبقى عملية ألتأاهيل
أل-ن-فسش-ي ل-ل-ط-ف-ل بشش-أان ف-ك-رة أسش-ت-ئناف
أل -درأسش-ة دون ق-ل-ق ضش-روري-ة ،وي-نصش-ح
بها أıتصشون بهدف ألتقليل من «فوبيا»
لسشرة.
ألعدوى لدى ألطفل وأ أ
مر Ëبلغيث
ق-ام م-ع-ه-د ال-ك-وتشش-ي-ت-غ ال-ع-ا‹ ل-ل-دراسشات
واألبحاث الدولية بالعاصشمة ،بدورة تدريبية
”
جهت بششكل خاصص ل أ
وّ
لولياء والتلميذّ ،
فيها تقد Ëمعلومات نظرية ،مهنية ومهارية
لكيفية التحضش Òالنفسشي للدخول اŸدرسشي،
وكيف نتجنب السشلوكات السشيئة التي Œعل
ال -ط -ف -ل ي -ع-يشص ح-ال-ة خ-وف ‘ ظ-ل ج-ائ-ح-ة
كورونا .ولهذا لبد من التعايشص مع الوضشع
ا◊ا‹ ،ول ن- -ؤوج- -ل ال- -دراسش -ة ون -ت -ك -ي -ف م -ع
الوضشعية الصشحية.
ي -ق -ول م-دي-ر اŸع-ه-د ال-دك-ت-ور ن-ب-ي-ل وا‘،
أاسشتاذ ﬁاضشر بجامعة ا÷زائر ،اسشتششاري
أاسش -ري وم -درب م-ه-ارات ح-ي-ات-ي-ة ‘ ،اتصش-ال
هاتفي مع «الششعب» ،من خلل –لي األولياء
ب-ال-ه-دوء واإلج-اب-ة ع-ل-ى أاسش-ئ-ل-ة ط-ف-ل-هم فيما

يخصص فÒوسص كورونا وتوعيته بخطورته اإذا
 ⁄يلتزم بالتداب Òالوقائية ،وهنا يجب على
األول -ي -اء ت -ع -ل -ي -م أاب -ن -ائ -ه -م ق-واع-د السش-لم-ة
الصشحية وعدم إاششعارهم باÿوف ،ألن الصشحة
النفسشية مهمة ‘ هذه ا◊الة ،وعدم ا◊ديث
م- -ع- -ه- -م ع- -ن الصش- -ع- -وب- -ات واıاط -ر ال -ت -ي
سش -ي -واج -ه -ون -ه -ا خ -لل م-وسش-م-ه-م ال-دراسش-ي،
باإلضشافة إا ¤مسشاعدتهم على التأاقلم وضشبط
أاوق- -ات- -ه- -م ق- -ب- -ل دخ- -ول اŸدرسش- -ة ،يضش- -ي -ف
ﬁدثنا.
لط -ف -ال ال -ذي -ن ي -رفضش-ون أاو
ب -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
ينزعجون من ارتداء الكمامة ،أاكد األسشتاذ أانه
يجب على األولياء ترك ا◊رية للطفل ‘
اختيار الكمامة واللون اŸناسشب ،Úبينما هناك
ف -ئ -ة أاخ -رى م -ن األط -ف -ال ت -ت-أاث-ر Ãح-ي-ط-ه-ا
اÿارج -ي وت -رت -دي ال -ق -ن -اع ال -واق-ي ب-ف-رح-ة
ت-ق-ل-ي-دا ل-ل-ك-ب-ار ،داع-ي-ا األسش-ات-ذة إا ¤التذكÒ
اŸسش -ت -م -ر بضش -رورة غسش -ل ال-ي-دي-ن ،ال-ت-ب-اع-د
ا÷سشدي ب Úالتلميذ ،وعدم الحتكاك مع
بعضشهم البعضص.
كما قّدم الدكتور وا‘ ‘ ،حديثه ،بعضص
التقنيات التي Áكن العتماد عليها ‘ هذا
ال -دخ -ول اŸدرسش -ي السش -ت -ث -ن -ائ -ي واŸم -ي-ز،
كبديل يسشاعد على التعليم ،سشواء من خلل
العتماد على وسشائل التكنولوجيا أاو تقسشيم
التوقيت والعدد بالنسشبة للتلميذ ،أاو وضشع
آالية مناسشبة للدراسشة اŸنزلية ،وŒنيد كل
ال-وسش-ائ-ل ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة م-ن أاج-ل ضش-م-ان
دخول ناجح ،صشحي وآامن.
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لزمة ألصشحية
‘ ظل أ أ

اŸشصرفون على األقسصام اŸد›ة اأمام –دي
الÈوتوكول الصصحي

ح -رصس رؤوسش -اء ب-ل-دي-ات ب-ال-ع-اصش-م-ة،
ع- -ل- -ى أل- -ت- -حضش Òأ÷ي- -د ل- -ل- -م -ؤوسشسش -ات
لم- -ك- -ان- -ي- -ات
ألÎب - -وي- -ة وت- -وف Òك- -ل أ إ
وأل - -وسش- -ائ- -ل لضش- -م- -ان دخ- -ول م- -درسش- -ي
سش -ي-ك-ون ‘ ظ-رف أسش-ت-ث-ن-ائ-ي و»م-رأقب»
لول مرة ،بسشبب أسشتمرأر تفششي وباء
أ
فÒوسس كورونا ،وعملوأ ‘ هذأ ألسشياق
على تهيئة أŸدأرسس وتدعيمها بأادوأت
أل- -ت- -ط- -ه Òوأل -ت -ع -ق -ي -م ووضش -ع -ه -ا –ت
تصش- -رف أل -ت Ó-م -ي -ذ وأŸع -ل -م Úوع -م -ال
ألتنظيف.

ت- -ت- -خ- -وف أıتصش -ة ‘ ع -ل -م أل -ن -فسس
لرط -وف -و Êف -ري-دة ن-وأسش-ة ،م-ن ع-دم
أ أ
لقسش-ام أŸد›ة
ق -درة أŸشش -رف Úع-ل-ى أ أ
لطفال أŸتمدرسش Úدأخلها
ألتحكم ‘ أ أ
من ذوي ألحتياجات أÿاصشة ‘ ،ظل
لزم-ة ألصش-ح-ي-ة أل-ت-ي ت-عيششها أ÷زأئر
أ أ
على غرأر باقي دول ألعا ،⁄وﬂاوف
أول -ي -اء ت Ó-م -ي -ذ ه-ذه أل-ف-ئ-ة أŸت-زأي-دة
بسش - -بب ح - -ال - -ت - -ه - -م أÿاصش- -ة وضش- -ع- -ف
لصشحاء.
لطفال أ أ
مناعتهم مقارنة با أ

زهرأء.ب

فتيحة كلوأز

يقف رؤوسساء بلديات ،أليوم ،أمام أمتحان
أحÎأم ألÈوتوكول ألصسحي أÿاصس بالدخول
أŸدرسس - -ي ل - -ل - -ط - -ور أ’ب - -ت - -دأئ - -ي ،وت - -وفÒ
أŸسستلزمات وألوسسائل ألكفيلة بتطبيقه على
أرضس أل - -وأق- -ع ،أ’ن أ◊م- -اي- -ة م- -ن أل- -فÒوسس
ألتاجي تقتضسي موأد معقمة ومطهرة ،ويقظة
من جميع أŸسسؤوول Úوألعامل Úدون أسستثناء
لوضسع ألتلميذ ‘ قلب –دي ألتقيد بإاجرأءأت
أل -وق-اي-ة ح-م-اي-ة ل-ه م-ن ن-ق-ل ع-دوى ﬁت-م-ل-ة
بالفÒوسس ألتاجي.
و ‘ ه- -ذأ ألسس- -ي- -اق ،أك- -د رئ- -يسس ب- -ل- -دي- -ة
أ◊رأشس مرأد مزيود ‘ ،تصسريح لـ «ألشسعب»،
أن –ضسÒأت ألدخول أŸدرسسي تقوم بها كل
عام ألبلديات على مسستوى ألقطر ألوطني،
ول -ك -ن ه -ذأ أل -ع -ام ف -ي -ه خصس -وصس -ي -ة ‘ ،ظ-ل
أسستمرأر أنتشسار كوفيد – 19حيث سسيجري
ألدخول أŸدرسسي –ت مرأقبة ،ووفق آأليات
جديدة لتطبيق ألÈوتوكول ألصسحي.
وعلى هذأ أأ’سساسس ألتزمت بلديته على
غ-رأر ب-ل-دي-ات أل-وط-ن ،ب-ت-ن-ظ-يف  26مدرسسة
وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا أشس-ه-ر ق-ل-ي-ل-ة ق-ب-ل م-وع-د أل-دخ-ول
Óقسسام أو ﬁيطها
ألرسسمي ،سسوأء بالنسسبة ل أ
أÿارجي ،و“ت تعقيمها منذ  10أيام حسسبه
«‘ ظروف عادية ،ووفق ألÈتوكول أŸسسطر
من قبل وزأرة ألÎبية».
ورفضس م- -زي- -ود أإ’فصس- -اح ع -ن أŸي -زأن -ي -ة
أıصسصسة من قبل مصسا◊ه ،لتوف Òموأد
ألتعقيم وألتطه Òبجميع أŸدأرسس ،وأكتفى
ب -ال -ق -ول إأن -ه-ا ع-م-لت ع-ل-ى صس-رف أŸي-زأن-ي-ة
أıصسصسة Ÿكافحة ألوباء أŸسسجلة بعنوأن
 ،2020وإأذأ أحتاج أأ’مر سستضساف لها عمليات
أخرى لسسد أ’حتياجات ،لكن تبقى ألقضسية
أأ’ه- -م ‘ ن- -ظ- -ره م- -دى م -ت -اب -ع -ة وم -رأف -ق -ة
أŸسس- -ؤوول ÚوأŸع- -ل- -م Úب- -اŸدأرسس ت- -ن -ف -ي -ذ
إأجرأءأت ألوقاية.
أما سسعد بوغرأرة رئيسس بلدية وأد ألسسمار
ف- -ق- -ال ‘ تصس- -ري- -ح لـ»ألشس -عب» ،إأن مصس -ا◊ه
عملت منذ أك Ìمن شسهر على ألتحضس Òأ÷يد
ل- -ل- -دخ- -ول أŸدرسس -ي ،خ -اصس -ة وأن أŸدأرسس

بقيت أك Ìمن  8أشسهر مغلقة‡ ،ا تطلب
إأعادة تهيئة أأ’قسسام وتنظيفها بشسكل عميق
وتهيئة سساحات أللعب ،وأŸسساحات أÿضسرأء
‘ وقت مبكر.
ومن أجل أ’لتزأم بتنفيذ بنود ألÈوتوكول
ألصسحي أŸوصسى به من قبل أللجنة ألعلمية
Ÿتابعة ورصسد ألوباء ،أعلن «م »Òوأد ألسسمار،
عن رصسد  6مليون دينار ( 600مليون سسنتيم)
’ق-ت-ن-اء وسس-ائ-ل أل-ت-ع-ق-ي-م وأل-ت-طه Òمن كلور،
هÓم تطه Òأليدين ،وتقرر وضسع قارورتÚ
للهÓم أŸطهر بسسعة  2ل Îلكل وأحدة ‘ كل
قسسم ،و” توف 3 Òآأ’ف كمامة لتوزيعها على
ألتÓميذ ،و 96كاشسفا للحرأرة سسيوضسع كاشسف
‘ ك -ل قسس-م ،ك-م-ا سس-ن-غ-ط-ي ح-ت-ى أك-م-ال-ي-تÚ
وثانوية.
‘ ح ” Úتعليق أŸلصسقات ألتي توضسح
أŒاه وروأق أل - -دخ - -ول وأÿروج ،ب - -ج - -م - -ي- -ع
أŸدأرسس أŸن- -تشس- -رة ع- -ل- -ى ت- -رأب أل -ب -ل -دي -ة
وأŸقدر عددها  11مدرسسة ،مشسÒأ إأ ¤أن
ه- - -ذأ أإ’شس- - -ك- - -ال غ Òم- - -ط - -روح أ’ن أغ - -لب
أŸدأرسس لديها مدخل.Ú
وأ’ن دوره - -ا أصس - -ب - -ح ف - -اع  ‘ Ó- -أل - -فÎة
أأ’خÒة ” ،أإ’تفاق مع أ÷معيات ألنشسطة ‘
ألبلدية –يقول أŸسسؤوول أÙلي– إ’شسرأكها
‘ عملية –سسيسس ألتÓميذ بأاهمية ألتقيد
ب- -الÈت- -وك -ول ألصس -ح -ي وإأج -رأءأت أل -ت -ب -اع -د
أ’ج -ت -م -اع -ي ،وه-ذأ ع-ن-د خ-روج-ه-م لسس-اح-ة
أŸدرسسة وقت أ’سسÎأحة ،وإأذأ أقتضسى أأ’مر
ي -ق -دم -ون مشس -اه -د ح -ي -ة ’سس -ت-ع-م-ال أل-هÓ-م
أŸطهر وأرتدأء ألكمامات وأحÎأم مسسافات
ألتباعد أ’جتماعي.
و تفاءل بوغرأرة بتنفيذ ألÈتوكول ألصسحي
على أكمل وجه ،بالنظر لتطور ألوعي عند
أل -ت Ó-م -ي -ذ ‘ فÎة أ◊ج -ر ألصس -ح -ي ،وت-ع-ل-م
أسستخدأم ألقناع ألوأقي ،وأسستعمال أŸطهر
أليدين.
بدوره ،أعلن نور ألدين جوأح رئيسس بلدين
تسس -ال -ة أŸرج -ة ،ع -ن أت -خ-اذ ك-ل أإ’ج-رأءأت،

فيما تدعم ألقطاع ألÎبوي بعنابة بـ 22مششروعا جديدأ

إاجراءات وقائية صصارمة بعنابة لدخول مدرسصي آامن
أتخذت ألسشلطات ألولئية ومديرية
لجرأءأت
ألÎبية لولية عنابة كافة أ إ
ألوقائية ألÓزمة لدخول مدرسشي آأمن،
وأ◊يلولة دون أنتششار وباء كوفيد،19-
وسشط تÓمذة ألطور ألبتدأئي وألذين
يلتحقون أليوم Ãقاعد ألدرأسشة ‘ ظل
لزم -ة ألصش -ح-ي-ة أل-ت-ي “ر ب-ه-ا أل-بÓ-د،
أ أ
ح -يث ت -خضش -ع أل-ع-م-ل-ي-ة ل-رق-اب-ة ط-ب-ي-ة
وصش -ح -ي-ة صش-ارم-ة ل-ل-ت-حسش-يسس م-ن ه-ذأ
ألفÒوسس..
عنابة :هدى بوعطيح
جّندت أ÷هات أŸعنية كافة أإ’مكانيات
أŸادية وألبشسرية إ’‚اح ألدخول أŸدرسسي
للسسنة ألدرأسسية  ’ ،2021 – 2020سسيما منها
ت -وف Òوسس -ائ -ل أل -وق -اي -ة ،ع -ل -ى غ-رأر أق-ت-ن-اء
ألكمامات ،أŸعقمات وأجهزة قياسس أ◊رأرة،
فضس Ó- -ع- -ن ت- -ع- -ق- -ي- -م ﬂت- -ل- -ف أŸؤوسسسس -ات
ألÎبوية ،بهدف ألتكفل أأ’مثل بالتÓميذ ،إأ¤
ج -انب أأ’سس -رة ألÎب -وي -ة ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-لÈت-وك-ول
ألصسحي.
وعرفت بعضس أŸؤوسسسسات ألÎبوية بو’ية
عنابة إأعادة تهيئة وترميم ،بسسبب ألوضسعية
أŸهÎئة ألتي كانت تتوأجد عليها ،وهو ما
جعلها ’ تتوفر على أدنى شسروط ألتمدرسس،
وب -اتت تشس -ك -ل خ -ط -رأ ح -ق -ي -ق -ي-ا ع-ل-ى ح-ي-اة
أŸت- -م- -درسس ،Úح- -يث ّŒن -د ل -ه -ا ف -ئ -ات م -ن
أÛت -م -ع أŸد ،Êوأل -ذي -ن سس -ارع -وأ ل-ت-ه-ي-ئ-ة

أÙي -ط أل -دأخ -ل-ي وأÿارج-ي ل-ه-ا ،وت-رم-ي-م
Óقسس- -ام ،وإأصسÓ- -ح
أ÷درأن أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة ل  - -أ
أل -ط -او’ت وده -ن -ه -ا ‘ ،سس-ب-ي-ل أن ي-ت-م-درسس
ألتÓميذ ‘ ظروف صسحية حسسنة.
وب- -ال- -رغ -م م -ن ت -ب -اي -ن أآ’رأء ب Úم -ؤوي -دي
ومتخوف للدخول أŸدرسسي بسسبب ألوباء ،إأ’
أن أغلب ألتÓميذ على أ” أ’سستعدأد أليوم،
للعودة إأ ¤مدأرسسهم بعد غياب دأم أك Ìمن
 07أشسهر ‘ ،ألوقت ألذي يأامل فيه أأ’ولياء
أل-ت-ك-ف-ل أأ’م-ث-ل ب-أاب-ن-ائ-ه-م وأل-ت-ط-ب-يق ألصسارم
ل -لÈت -وك -ول ألصس -ح-ي ،دون أي ت-ه-اون ح-م-اي-ة
أ’طفالهم من هذأ ألفÒوسس ،مؤوكدين بأانهم
لن يقفوأ ضسد تأاخر “درسس أبنائهم ،على أن
ت-ت-ك-ف-ل ألسس-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة با÷انب ألصسحي
وعدم أنتشسار ألوباء وسسط ألتÓميذ.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،ت-دع-م أل-ق-ط-اع ألÎب-وي
ب -و’ي -ة ع -ن -اب -ة بـ 22مشس- -روع- -ا ج -دي -دأ ”
أسستÓمه لهذه ألسسنة ألدرأسسية منها ثانويت،Ú
 05متوسسطات› 10 ،معات مدرسسية ،وحدة
ل-ل-كشس-ف ألصس-ح-ي نصس-ف دأخ-ل-ي-ة ،وم-ط-ع-مÚ
مدرسسي.Ú
وأك -د ‘ ه -ذأ ألشس -أان وأ‹ ع -ن -اب -ة ج -م -ال
ألدين برÁي ضسرورة توف Òخدمة أإ’طعام
أŸدرسس - -ي ب- -ت- -ق- -د Ëوج- -ب- -ات ع Èج- -م- -ي- -ع
أŸؤوسسسس -ات ألÎب -وي -ة أل -ت -ي ’ ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
م- -ط- -اع- -م ،ك -م -ا ت -دع -م أل -ن -ق -ل أŸدرسس -ي بـ
20ح-اف-ل-ة ” ،ت-وزي-ع-ه-ا م-ؤوخ-رأ ع-ل-ى ﬂتلف
أل-ب-ل-دي-ات ،وأل-ت-ي أسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ع-ل-ى وجه
أÿصسوصس مناطق ألظل بو’ية عنابة.

أÿاصس-ة ب-ت-ع-ق-ي-م  11م -درسس -ة –ت وصس-اي-ة
بلديته ،وألتنسسيق مع مدرأء أŸدأرسس ،لتنفيذ
ألÈوت-وك-ول ألصس-ح-ي و–دي-د أح-ت-ي-اج-ات كل
م- -درسس -ة م -ن وسس -ائ -ل أل -ت -ع -ق -ي -م وأل -ت -ط -هÒ
وألكمامات لتسسليمها لها دون نقصسان ‘ ،حÚ
” Œهيز أŸطاعم لتقد Ëوجبات سساخنة
أبتدأء من أول يوم دخول للمدأرسس.
وأكد أن أŸدأرسس سستشسهد عمليات تنظيف
يوميا صسباحا ومسساء ،وقد ” رصسد ميزأنية
’قتناء وسسائل ألوقاية وألتعقيم حسسب عدد
ألتÓميذ.

بهدف أ◊فاظ على «أمن
وسشÓمة» ألتÓميذ

الدرك الوطني يضصع
ﬂططا أامنيا خاصصا
بالدخول اŸدرسصي

وضسعت قيادة ألدرك ألوطني ﬂططا
أم -ن -ي -ا وق-ائ-ي-ا خ-اصس-ا ب-ال-دخ-ول أŸدرسس-ي
أ÷دي -د وذلك ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ألسس -ل -ط-ات
أŸعنية بهدف أ◊فاظ على «أمن وسسÓمة»
ألتÓميذ ،حسسبما أفاد به بيان لهذأ ألسسلك
أأ’مني.
وأوضسح ألبيان ذأته أنه «–سسبا للدخول
أŸدرسسي  ،2021–2020وسسعيا للمسساهمة
‘ إأ‚اح- -ه وم- -وأك- -ب- -ت- -ه ،ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ألسس -ل -ط-ات أŸع-ن-ي-ة ،وضس-عت ق-ي-ادة أل-درك
ألوطني ﬂططاً أمنياً وقائياً خاصسًا لهذأ
ألغرضس» ،حيث سسيتم «توزيع أفرأد ألدرك
أل-وط-ن-ي ضس-م-ن تشس-ك-يÓ-ت ث-اب-ت-ة ومتحركة
متمثلة ‘ دوريات ونقاط مرأقبة لضسمان
أأ’من وإأدأرة ألسسيولة أŸرورية على مسستوى
أÙاور أŸؤودية إأ ¤أŸؤوسسسسات ألÎبوية».
وتهدف هذه أإ’جرأءأت أŸتخذة على
أŸسستوى ألوطني –حسسب أŸصسدر ذأته –
إأ« ¤توف Òأأ’من Ãحيط كل أŸؤوسسسسات
ألتعليمية عن طريق تكثيف دوريات مرأقبة
‘ ﬁيط أŸؤوسسسسات وأŸسسالك أŸؤودية
إأل -ي -ه -ا خ -اصس -ة ‘ أل -فÎأت أŸت -زأم -ن-ة م-ع
أوق -ات أل -دخ -ول وأÿروج تسس -ه -ي◊ Ó-رك-ة
أŸرور وحفاظا على سسÓمة وأمن ألتÓميذ
ووق-وف-ا ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق أإ’ج-رأءأت أل-وق-ائ-ية
للحد من أنتشسار وباء كورونا أŸسستجد».
وع- -ل- -ى ه- -ذأ أأ’سس- -اسس ،أك -دت مصس -ال -ح
ألدرك ألوطني – يضسيف ذأت ألبيان– على
أنها «تبقى دأئمة أ÷اهزية ومهيأاة للحفاظ
ع -ل -ى أأ’م -ن أل -ع -م -وم -ي بصس -ف -ة مسس -ت -م-رة
وألتدخل ‘ كل ما يتعلق بضسمان ألسسكينة
ألعمومية» ،كما «سستباشسر عن طريق ألفرق
أإ’ق -ل -ي-م-ي-ة ،وح-دأت أم-ن أل-ط-رق-ات وف-رق
ح-م-اي-ة أأ’ح-دأث ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ألسس-ل-طات
أıتصس -ة «ب -رن -ا›ًا إأتصس-ال-يً-ا و–سس-يسس-يً-ا
لفائدة أŸتمدرسس Úوكذأ أوليائهم ◊ثهم
على ضسرورة أحÎأم أإ’جرأءأت أ’حÎأزية
للحد من إأنتشسار فÒوسس كورونا وألوقاية
من حوأدث أŸرور ،وأآ’فات أ’جتماعية ‘
ألوسسط أŸدرسسي».
ويضس - -ع أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي ‘ خ - -دم- -ة
أŸوأط- -ن »‘ Úك- -ل وقت وم- -ك- -ان ،أل- -رق -م
أأ’خضسر ( )10.55لطلب ألنجدة وأإ’سسعاف
أو أل- -ت -دخ -ل ع -ن -د ألضس -رورة» وك -ذأ م -وق -ع
« »TARIKIع Èأأ’نÎنت ،وم- - - -ن خ Ó- - -ل
Óسس-تعÓم عن حالة
صس-ف-ح-ة أل-ف-ايسس-ب-وك ،ل -إ
ألطرقات ،باإ’ضسافة إأ ¤أŸوقع أإ’لكÎوÊ
ل -لشس -ك -اوى أŸسس-ب-ق-ة وأإ’سس-ت-عÓ-م ع-ن ب-ع-د
«.»www.ppgn.mdn.dz
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قالت أıتصسة ‘ علم ألنفسس أأ’رطوفوÊ
ف- -ري- -دة ن -وأسس -ة ،إأن أل -ت -ع -ام -ل م -ع أأ’ط -ف -ال
أŸد› ‘ Úأقسسام خاصسة يتطلب طريقة
خاصسة حتى يقتنع هؤو’ء أأ’طفال با’لتزأم
وأحÎأم ألÈوتوكول ألصسحي خاصسة ما تعلق
ب -ارت -دأء أل-ق-ن-اع أل-وأق-ي وأل-ت-ع-ق-ي-م أŸسس-ت-م-ر
لليدين وأحÎأم ألتباعد أ’جتماعي.
‘ ذأت ألسسياق ،أكدت أŸتحدثة أن ألتزأم
هذه ألفئة يتطلب إأصسرأرأ وتكرأرأ من طرف
أıتصس ÚأŸشسرف Úعليهم دأخل أأ’قسسام
أŸد›ة وك- -ذأ أن- -خ- -رأط أأ’ول- -ي- -اء ‘ ه- -ذه
ألعملية أ’ن دورهم أسساسسي ’كتسساب أأ’طفال
أŸد› Úألقدرة على أحÎأم قوأعد ألوقاية
م -ن ك-وف-ي-د– ‘ ،19ظ- -ل صس- -ع- -وب- -ة ت -ط -ب -ي -ق
ألÈوت -وك -ول ألصس -ح -ي خ -اصس-ة أرت-دأء أل-ق-ن-اع
أل -وأق -ي أل -ذي ي -تسس -بب ‘ ن-قصس أأ’وكسس-جÚ
لدى ألطفل.
وكشسفت ‘ سسياق حديثها أنها تشسرف على
ط -ف -ل م-ت-وح-د م-ل-ت-زم ب-اإ’ج-رأءأت أل-وق-ائ-ي-ة
وألتدأب Òأ’حÎأزية كارتدأء ألقناع ألوأقي
وأل -ت -ع -ق -ي -م أŸسس -ت-م-ر ل-ل-ي-دي-ن ،وك-ذأ أحÎأم
ألتباعد أ’جتماعي ب Úأأ’شسخاصس ،معتÈة
ه-ذه أ◊ال-ة أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ق-درت-ه ألوصسول إأ¤
ه -ذأ أŸسس -ت -وى م -ن أ’نضس -ب-اط بسس-بب أل-دور

ألذي تقوم به أأ’م ‘ مرأفقته وأ’هتمام به
ح -ت -ى –ولت ت -لك أ’إج -رأءأت أل -وق -ائ-ي-ة إأ¤
عادة أكتسسبها من خÓل ألتكرأر.
و ذكرت نوأسسة أن أأ’قسسام أŸد›ة هي
أقسس -ام ‘ م -دأرسس ع -ادي -ة ي -ت -م -درسس ف -ي-ه-ا
أطفال من ذوي أ’حتياجات أÿاصسة ألذين
يعانون تأاخرأ ذهنيا بسسيطا أو ألتوحد ،يسسمح
لهم باكتسساب معر‘ –ت إأشسرأف نفسسانيÚ
متخصسصس ،Úلذلك وجب ألتحكم ‘ هذه ألفئة
من أجل أحÎأمهم للÈوتوكول ألصسحي ألذي
وضس -ع -ت-ه وزأرة ألÎب-ي-ة ،ح-يث وضس-عت أل-دول-ة
أ÷زأئرية عدة صسيغ لضسمان “درسس هذه
ألفئة حسسب طبيعة إأعاقتهم ودرجاتها.
وإأ ¤جانب أŸرأكز أÿاصسة ألتابعة أإ¤
وزأرة أل -تضس -ام -ن أل -وط -ن -ي وأأ’سس -رة وقضس-اي-ا
أŸرأة ،عمدت ألدولة إأ ¤فتح أقسسام مد›ة
‘ بعضس أŸؤوسسسسات ألÎبوية عﬂ Èتلف
مناطق ألوطن بغية ألتكفل باأ’طفال من ذوي
أإ’عاقة أ◊سسية ،أŸكفوف Úوألصسم وألتأاخر
ألذهني أÿفيف.
و‘ سسياق متصسل أبدت ألتنسسيقية ألوطنية
أ’ولياء تÓميذ «ألÎيزومي ﬂ »21اوفها من
عودة أطفال هذه ألفئة من ذوي أ’حتياجات
أÿاصسة إأ ¤ألدرأسسة ‘ ظل ما تعرفه حا’ت
أإ’صسابات أ÷ديدة من أرتفاع بعد أسستقرأر
دأم أ’سس -اب -ي-ع ،بسس-بب ضس-ع-ف م-ن-اع-ت-ه-م أل-ت-ي
ي -ع -تÈه -ا أأ’ط -ب-اء أه-م ع-ام-ل م-ه-م Ùارب-ة
ألفÒوسس ألتاجي.
من جهة أخرى ،قالت نوأسسة إأن أ◊جر
ألصسحي أثر سسلبا على هذه ألفئة ،حيث فقد
ألكث Òمنهم مكتسسباتهم ألتعليمية بالنظر إأ¤
فÎة أ◊جر ألطويلة ،لذلك ينتظر أأ’ولياء
وأŸشس- -رف Úع- -م- -ل ك -ب Òإ’ع -ادت -ه -م إأ ¤ج -و
أل -درأسس -ة ،ل-ت-م-ك Úه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن ح-ق-ه-ا ‘
ألتعليم وألتلقي أŸعر‘ ،و–ديا حقيقيا أمام
ضس-ع-ف ج-ه-از م-ن-اع-ت-ه-م م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ع-رضسة
Óصسابة بـ»كوفيد–.»19
ل إ

بهدف –سش Úظروف ألتمدرسس

توزيع  60حافلة لنقل التÓميذ على  32بلدية ببومرداسس

أششرف ،صشباح أمسس ،وأ‹ بومردأسس
ي-ح-ي ي-ح-ي-ات-ن ،ع-ل-ى مرأسشيم توزيع 60
حافلة للنقل أŸدرسشي للتÓميذ لفائدة
 32بلدية وهذأ عششية أنطÓق أŸوسشم
ألدرأسشي أ÷ديد بهدف –سش Úظروف
أل-ت-م-درسس خ-اصش-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-اطنÚ
ب -اŸن -اط -ق أل -ن -ائ -ي -ة وت -خ -ف -ي-ف م-ع-ان-اة
أل-ت-ن-ق-ل ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-اط-ن Úب-عيدأ عن
أŸؤوسشسش -ات أل -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة ،وه-و أح-د أه-م
لولياء
أŸطالب ألتي ناضشل من أجلها أ أ
لسشنوأت ‘ ظل عجز حظÒة ألبلديات
وفششل بعضس أŸبادرأت أŸتعلقة بتكليف
ألناقل Úأÿوأصس للقيام باŸهمة..

بومرداسس..ز /كمال
أكد وأ‹ بومردأسس ‘ تعليقه على طبيعة
أ’سس- -ت- -ع- -دأدأت أŸت- -خ- -ذة ل- -ب -دأي -ة أŸوسس -م
ألدرأسسي أ÷ديد «أن كل ألظروف أŸادية
وألبشسرية مسسخرة إ’‚اح ألعملية وأسستقبال
أل - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ‘ أحسس - -ن أل - -ظ- -روف ‘ ظ- -ل
ألÈوتوكول ألصسحي أŸتخذ للوقاية من تفشسي
فÒوسس كورونا ،مع توف Òكافة أإ’مكانيات
ووسسائل ألتطه Òوألتنظيف لفائدة أŸدأرسس
أ’بتدأئية إ’‚اح ألدخول أŸدرسسي ‘ هذه
ألظروف أ’سستثنائية».
وشس - - -ه - - -دت ،أمسس ،م - - -ع - - -ظ- - -م أŸدأرسس

–ضسÒأت مكثفة للسسهر على تطبيق تدأبÒ
ألÈوت - -وك- -ول ألصس- -ح- -ي وت- -ه- -ي- -ئ- -ة أŸدأخ- -ل
وألسساحات بتحديد أماكن ﬂصسصسة وأروقة
ل -ت -ج -نب أ’ح -ت -ك-اك وأل-ت-ج-م-ع رغ-م صس-ع-وب-ة
Œسس-ي-د أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ط-ه Òوأل-ت-ن-ظ-يف ،وهي
سسلوكات تعا Êمنها مدأرسس ألطور أ’بتدأئي
نتيجة عدم Œاوب ألبلديات مع أ◊اجيات
أأ’سساسسية منها أشسغال ألتهيئة وألصسيانة ألتي
تأاخرت إأ ¤عشسية ألدخول أŸدرسسي.
و عرفت أ’سستعدأدأت ألبيدأغوجية ألتي
أشسرفت عليها مديرية ألÎبية تدعيم أأ’طوأر
ألتعليمية ألثÓثة بالتاأط Òألبشسري باللجوء أإ¤
أل -ق-ائ-م-ة أ’ح-ت-ي-اط-ي-ة لسس-ن-ة  2018لتوظيف
أسس- -ات- -ذة ج- -دد لسس- -د أل- -ع -ج -ز وضس -م -ان ح -ق
ألتمدرسس للتÓميذ ،مقابل هذأ عاشس أأ’ولياء
حالة أسستنفار بسسبب طبيعة جدول ألتوقيت
أŸكيف مع ألÈوتوكول ألصسحي.
وشسهدت أŸؤوسسسسات ألتعليمية منذ ألصسباح
Óولياء لÓسستفسسار على توقيت
توأفدأ كبÒأ ل أ
ألدرأسسة أ÷ديد ألذي أعتمد عملية ألتفويج
وأل -ت -ن -اوب أل -ي -وم-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-دأرسس ذأت
ألدوأم ألوأحد ‘ ،ح Úعرفت أŸؤوسسسسات
أأ’خ -رى أل -ت -ي ت -ت -ب-ع ن-ظ-ام أل-دوأم Úرزن-ام-ة
أخرى من حيث ألتوقيت تتكون من  6أيام ‘
أأ’سسبوع Ãا فيها يوم ألسسبت ،مع وضسع برنامج
خ -اصس ل -ت Ó-م -ي -ذ ألسس -ن -وأت أأ’و ،¤أل -ث -ان -ي-ة
وألثالثة يتابعون فيها برنا›ا من نصسف يوم
بالتناوب لكل فوج.

أأ’ربعاء  21أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  04ربيع أأ’ول  1442هـ
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أرباح «يو.بي.إأسس» ترتفع  99باŸائة

تدأو’ت كبÒة ‘ أأ’سسوأق ألعاŸية
ح- -ق- -ق «ي- -و.ب- -ي.إأسس» ،أمسس ،ق- -ف- -زة
بنسسبة  99باŸائة ‘ أرباح ألربع ألثالث
ب- -ف- -ع- -ل أح- -ج- -ام ت- -دأو’ت ك- -ث- -ي -ف -ة ‘
’سس -وأق أل -ع-اŸي-ة‡ ،ا سس-اع-د أل-ب-نك ‘
أ أ
–قيق أدأء قوي ‘ أنشسطة أ’سستثمار
أŸصسر‘ ،وكذلك زيادة غ Òمتوقعة ‘
أرباح إأدأرة ألÌوأت ،وفقا لـ»رويÎز».
أرتفع صسا‘ ربح أك Èمدير للÌوأت إأ¤
 2.1مليار دو’ر للفÎة ب Úجويلية وسسبتم،È
ل-ي-ت-ف-وق بسس-ه-ول-ة ع-ل-ى أل-ت-وق-عات عند 1.557
مليار دو’ر.
وأل -زي -ادة أل -ق -وي-ة أ’رب-اح أول ب-نك أوروب-ي
كب ،Òيعلن عن نتائج أعماله للربع ألثالث،
ت -أات -ي ب -ع -د أدأء م-ت-ب-اي-ن ل-ل-ب-ن-وك أأ’م-ري-ك-ي-ة
أل -كÈى أل -ت -ي شس-ه-دت ألÎك-ي-ز ع-ل-ى تسس-ج-ي-ل

ألتدأول Ÿكاسسب كبÒة ،بينما تأاثرت ألبنوك
ألتي تنشسط ‘ قطاع ألتجزئة أŸصسرفية سسلبا
جرأء أ÷ائحة.
وشس - -ه - -د ق- -ط- -اع أ’سس- -ت- -ث- -م- -ار أŸصس- -ر‘
Óرب-اح ق-ب-ل ألضس-رأئب
ل -ي -و.ب -ي.إأسس ،ق -ف -زة ل  -أ
ب-نسس-بة  ‘ 268أŸائ -ة خ Ó-ل أل -رب-ع ،ب-فضس-ل
أرت -ف -اع ك -ب ‘ Òأل -ت -دأو’ت وأنشس-ط-ة أسس-وأق
أأ’سسهم أŸالية‡ ،ا عوضس وزيادة أنخفاضسا
‘ أنشسطته لÓسستشسارأت .وأرتفعت أإ’يرأدأت
‘ وح - -دأت أأ’سس - -ه - -م وألصس - -رف أأ’ج- -ن- -ب- -ي
وألفائدة وأ’ئتمانÃ ،ا يزيد قلي Óعن ‘ 40
أŸائ -ة م -ق -ارن -ة م -ع ن -فسس أل -فÎة ق-ب-ل ع-ام.
وشسهد قطاع إأدأرة أ’أصسول ‰و أأ’رباح سستة
أمثالها مقارنة مع نفسس ألفÎة قبل عام.

بسسبب قيود أك Ìصسرأمة Ÿكافحة أ÷ائحة

أأ’سسهم أأ’وروبية تÎأجع

أع -ل -ن أ÷ه -از أŸرك -زي أل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي
Óحصس-اء ،أمسس ،أن خسس-ائ-ر أ’ق-تصس-اد
ل -إ
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ل-ل-ع-ام أ÷اري ب-ل-غت أكÌ
من  2.5مليار دو’ر مقارنة مع ،2019
بسس-بب أل-ت-دأع-ي-ات أل-ت-ي خ-ل-ف-ت-ه-ا أزم-ة
جائحة فÒوسس كورونا.
’حصس---اء ‘ ت--ق--ري--ر ح--ول أب--رز
ذك---ر أ إ
’حصسائية ‘ فلسسط Úللعام
أŸؤوشسرأت أ إ
 ،2020أن نصسيب ألفرد من ألنا œأÙلي
’جما‹ أنخفضس بنسسبة  ‘ 15.6أŸائة
أإ
م--ق--ارن--ة م--ع أل--ع--ام أŸاضس--ي ل--يصس--ل إأ¤
 2,480دو’ر.
وأنخفضس عدد ترأخيصس أأ’بنية بنسسبة 45
‘ أŸائة ،خÓل ألربع ألثا Êمن  .2020كما
Óب- -ن- -ي- -ة أ÷دي- -دة
سس- -ج- -ل ع- -دد أل- -رخصس ل - -أ
أنخفاضسا بنسسبة  ‘ 48أŸائة خÓل نفسس
ألفÎة ،بÎأجع نسسبته  ‘ 40أŸائة مقارنة
بالربع أŸقابل من  .2019وشسهد ألربع أأ’ول
من ألعام أ÷اري أنخفاضسا ‘ مؤوشسر كميات
أإ’ن -ت -اج ألصس-ن-اع-ي ب-نسس-ب-ة  ‘ 6.17أŸائ- -ة،
وأسستمر أ’نخفاضس خÓل ألربع ألثا ،Êليصسل
إأ ¤أك Ìمن  ‘ 2.52أŸائة.
وشسهد ألرقم ألقياسسي أ’سسعار أŸسستهلك
‘ ف -لسس -ط Úت-رأج-ع-ا ‘ مسس-ت-وي-ات أأ’سس-ع-ار

’و ¤م- -ن 2020
’رب- -اع أل- -ثÓ- -ث- -ة أ أ
خÓ- -ل أ أ
وكانت ذروة هذأ ألÎأجع خÓل ألربع ألثاÊ
’ول
بوأقع  ‘ 1.18أŸائة ،مقارنة بالربع أ أ
’سسعار ‘
من ألعام .وشسهدت مسستويات أ أ
ألربع Úألثا Êوألثالث ترأجعا ،باŸقارنة
م -ع أل -رب -ع ÚأŸن -اظ -ري-ن م-ن  2019بوأقع
 ‘ 1.51أŸائ - - -ة و ‘ 2.0٣أŸائ -ة ع -ل -ى
’ول-ي-ة إأ¤
أل -ت -وأ‹ .وأشس -ارت أل -ت-ق-دي-رأت أ أ
ترأجع إأنفاق ألسسياحة ألوأفدة إأ ¤فلسسطÚ
بنسسبة  ‘ 68أŸائة ،باŸقارنة مع 2019
لتبلغ  466مليون دو’ر ،وتقدر خسسائر قطاع
ألسس -ي -اح -ة أل -وأف -دة إأ ¤ف -لسس -ط Úب -ح-وأ‹
 1,021مليار دو’ر لعام .2020
وأظ - -ه- -رت أل- -ب- -ي- -ان- -ات ،أن أك Ìم- -ن رب- -ع
أŸشس -ارك ‘ Úأل -ق-وى أل-ع-ام-ل-ة ع-اط-ل-ون ع-ن
أل -ع -م -ل ‘ أل -رب -ع أل -ث -ا Êم -ن أل-ع-ام أ÷اري.
وأفادت ألبيانات بأان معدل ألبطالة ‘ ألربع
ألثا Êلعام  2020بلغ  ‘ 27أŸائة‘ 49 :
أŸائة ‘ قطاع غزة و ‘ 15أŸائة بالضسفة
أل- -غ -رب -ي -ة .وأضس -افت أن  ‘ 52أŸائ - -ة م- -ن
أŸعيل Úألرئيسسي Úألعامل Úبأاجر  ⁄يتلقوأ
أجورهم خÓل فÎة أإ’غÓق و ‘ 2٣أŸائة
منهم تلقوأ أجورهم كاŸعتاد ،بينما حصسل 25
‘ أŸائة منهم على أجور بشسكل جزئي.

 132تريليون قدم مكعب أحتياطي ألعرأق من ألغاز
أعلن مسسؤوول كب Òبوزأرة ألنفط ألعرأقية،
أمسس ،أن أحتياطي ألعرأق من ألغاز تبلغ حاليا
 1٣2تريليون قدم مكعب قياسسي .وقال حامد
ي-ونسس ،وك-ي-ل وزأرة أل-ن-ف-ط أل-ع-رأق-ي-ة لشس-ؤوون
ألتوزيع ‘ ،بيان« :إأن كمية ألغاز أŸصساحب
للنفط أŸسستثمر حاليا وألنا œعن عمليات
أإ’نتاج ألنفطي تبلغ  1500مليون قدم مكعب
قياسسي ،من أصسل إأجما‹ كمية أإ’نتاج ألبالغة

 2700مليون قدم مكعب قياسسي» وفقا لـ موقع
«أأ’Ÿانية» .وأضساف يونسس« :أن لدى وزأرة
أل -ن -ف -ط خ -ط-ط-ا ت-ه-دف إأ ¤أسس-ت-ث-م-ار ك-ام-ل
ألكميات أŸتبقية من إأنتاج ألغاز أŸصساحب
إ’نتاج ألنفط أÿام ألبالغة  1200مليون قدم
م -ك -عب ق -ي -اسس -ي ،م -ن خ Ó-ل أŸشس-اري-ع ق-ي-د
ألتنفيذ وأإ’‚از ،مشسÒأ أنه من أŸأامول أن
يتم ذلك نهاية ألعام .»202٣

جرى تدأول ألذهب ،أمسس ألثÓثاء،
‘ ن- - -ط- - -اق ضس- - -ي - -ق ف - -وق  1900دو’ر
Óونصس- -ة ،وسس- -ط ح -ال -ة ح -ذر ق -ب -ي -ل
ل - -أ
أŸوع -د أل -ن-ه-ائ-ي لÓ-ت-ف-اق بشس-أان ح-زم-ة
–ف- -ي- -ز م- -ال- -ي- -ة أم- -ري- -ك- -ي -ة ج -دي -دة،
ل- -ل- -ت- -خ- -ف- -ي- -ف م- -ن ت- -دأع -ي -ات فÒوسس
كورونا.
ترأجع ألذهب ‘ ألتعامÓت ألفورية بنسسبة
Óونصسة.
 0.2باŸائة إأ 1901.10 ¤دو’ر ل أ
فيما نزلت ألعقود أأ’مريكية أآ’جلة للذهب
ب -نسس-ب-ة  0.4ب- - -اŸائ - -ة إأ 1904.50 ¤دو’ر
Óونصسة .وقال ﬁلل أأ’سسوأق« ،هان تان»:
ل أ
«إأن أŸع -ن -وي -ات أÙي -ط -ة ب -ال-ذهب م-ازألت
مؤوقتة‡ ،ا يبقي ألذهب ألفوري عند مسستوى
 1900دو’ر ت -ق -ري -ب -ا ،إأذ أن أل -ب-عضس ي-وأصس-ل
أل -ت -ع -ل -ق ب -أام -ل أن يسس-ت-ط-ي-ع أل-دÁق-رأط-ي-ون

وألبيت أأ’بيضس ألتوصسل إأ ¤أتفاق ‘ أŸدى
ألقريب (بشسأان حزمة ألتحفيز)».
ويعت Èألذهب –وطا ‘ موأجهة ألتضسخم
وأن -خ -ف -اضس أل -ع -م -ل -ة ‘ ظ-ل مسس-ت-وي-ات غÒ
مسس -ب -وق -ة م -ن أل -ت -ح-ف-ي-ز أل-ع-اŸي ل-ت-خ-ف-ي-ف
ألضس -رب -ة أ’ق -تصس-ادي-ة أل-ن-اج-م-ة ع-ن ج-ائ-ح-ة
كورونا .ويÎقب أŸسستثمرون أآ’ن أŸناظرة
ألنهائية ب Úألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب
وم- -ن -افسس -ه أل -دÁق -رأط -ي ج -و ب -اي -دن ،ه -ذأ
أÿميسس.
وبالنسسبة للمعادن ألنفيسسة أأ’خرى ،نزلت
Óونصسة،
ألفضسة  0.2باŸائة إأ 24.46 ¤دو’ر ل أ
وت -رأج -ع أل-بÓ-ت 0.4 Úب- -اŸائ- -ة إأ852.72 ¤
Óونصسة ،وأرتفع ألبÓديوم  0.1باŸائة
دو’ر ل أ
Óونصسة.
إأ 2٣45.4٣ ¤دو’ر ل أ

ألذهب يتمسسك ب ـ 1900دو’ر وسسط حالة حذر

أŸصسري ﬁيي ألدين مديرأ
تنفيذيا لصسندوق ألنقد
ألدو‹
أع - -ل- -ن ›لسس أل- -وزرأء أŸصس- -ري ،ع- -ن
أنتخاب أŸرشسح أŸصسري ألدكتور ﬁيي
ألدين باإ’جماع ،مديرأً تنفيذيًا بصسندوق
ألنقد ألدو‹ وعضسوأً Ãجلسس إأدأرته ‡ثًÓ
Ÿصس-ر و›م-وع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ،ب-حسسب
موقع أأ’Ÿانية.
وأك -د ﬁي -ي أل -دي -ن ،أن ع-م-ل-ه سس-ي-ك-ون
منصسبا على مسساندة ألدول ألعربية لتحقيق
أهدأفها أ’قتصسادية وألتنموية ،من خÓل
سسياسساتها أŸالية وألنقدية ،خاصسة أن هذه
أل -فÎة تشس -ه-د –دي-ات كÈى ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع
ت -ب -ع -ات ج -ائ -ح -ة ك-ورون-ا وت-أاثÒأت-ه-ا ع-ل-ى
أأ’وضس- -اع أ’ق- -تصس- -ادي- -ة وخ- -اصس -ة ت -رأج -ع
معد’ت ألنمو وألتشسغيل وزيادة أŸديونية،
حسسب ألبيان.
وقال ﬁيي ألدين ،ألذي شسغل منصسب
وزي -ر أ’سس -ت -ث -م -ار أŸصس-ري أأ’سس-ب-ق« :إأن-ه
سسيتم ألعمل أيضسا على –فيز أ’سستثمار
أÿاصس للمشساركة ‘ ألنمو ،وألتأاكيد على
أهمية ألسسياسسات أŸتوأزنة لتحقيق أهدأف
أل-ت-ن-م-ي-ة وخ-اصس-ة م-ك-اف-ح-ة ألفقر و–قيق
ألعدألة ‘ توزيع ألدخول ومسساندة ألبيئة
وألتعامل مع ألتغÒأت أŸناخية» ،وفق ما
تضسمنه ألبيان.
وأشس- -ار ن -فسس أل -ب -ي -ان ،إأ ¤ت -وﬁ ¤ي -ي
ألدين مناصسب دولية متعددة ،كان آأخرها
عمله ألسسابق ‘ ألبنك ألدو‹ نائبا أول
ل -رئ -يسس ›م -وع-ة أل-ب-نك أل-دو‹ ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسستدأمة وألعÓقات مع أأ’· أŸتحدة
وأŸشساركات ،وبعدها تو‹ منصسبه أ◊ا‹
 ·ÓأŸتحدة لتمويل
Óم Úألعام ل أ
مبعوثًا ل أ
ألتنمية أŸسستدأمة.

أأ’ورو ينكمشش بسسبب تÓشسي
آأمال حزمة –فيز أأمريكية
عانى أأ’ورو للصسعود فوق مسستوى 1.18
دو’ر ،أمسس ،مع تبدد آأمال ألتوصسل ◊زمة
–ف- -ي- -ز Ÿسس -اع -دة م -تضس -رري ك -ورون -ا ‘
Óصسول
ألو’يات أŸتحدة ،موجهة ضسربة ل أ
عالية أıاطر عاŸيا ،كما ضسغطت زيادة
أإ’صسابات بفÒوسس كورونا ‘ أوروبا على
ألعملة أŸوحدة ،وفقا لـ»رويÎز».
وفيما –افظ أأ’سسوأق على تفاؤولها بأان
ت -ت -م -خضس أÙادث -ات ب Úرئ -يسس -ة ›لسس
أل -ن -وأب ن -انسس -ي ب -ي -ل -وسس -ي ووزي-ر أÿزأن-ة
سستيفن منوتشس ،Úعن أتفاق قبل أنتخابات
ألرئاسسة ‘ ألثالث من نوفم ،Èإأ’ أن أي
أتفاق ينبغي أن يقره ›لسس ألشسيوخ ألذي
يسسيطر عليه أ÷مهوريون ،وحيث ’ تزأل
هناك معارضسة قوية ◊زمة –فيز أك.È
وترأجع ألدو’ر أأ’سسÎأ‹  ‘ 0.٣أŸائة
إأ 0.7045 ¤دو’ر أمريكي ،مسسج Óأقل
مسس -ت -وى ‘ ث Ó-ث -ة أسس -اب -ي -ع ع -ن-د 0.70٣8
دو’ر ،بفضسل تنامي ألتوقعات بتبني ألبنك
أŸركزي ‘ ألبÓد إأجرأءأت تيسس Òنقدي
ألشسهر أŸقبل .وأحتفظ أ÷نيه أ’سسÎليني
Ãكاسسبه ألقليلة من أ÷لسسة ألسسابقة عند
 1.2941دو’ر .وأسس -ت -ق -ر م -ؤوشس-ر أل-دو’ر،
ألذي يقيسس أدأء ألعملة أأ’مريكية أمام سسلة
من ألعمÓت ،إأ ¤حد كب Òعند .9٣.848

’وروب-ي-ة ،أمسس،
’سس-ه-م أ أ
ت -رأج-عت أ أ
إأذ أدت ق- -ي- -ود أك Ìصس- -رأم- -ة Ÿك- -اف- -ح -ة
أنتشسار فÒوسس كورونا ‘ أنحاء ألقارة،
وشس- - -ك- - -وك بشس- - -أان –ف- - -ي - -ز ج - -دي - -د ‘
أل- -و’ي -ات أŸت -ح -دة ق -ب -ل أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسسية إأ ¤كبح ألتفاؤول ،ألناجم عن
أرب- - -اح ق - -وي - -ة م - -ن ب - -نك ي - -و.ب - -ي.إأسس
ألسسويسسري وآأخرين ،وفقا لـ»رويÎز».
ترأجع أŸؤوشسر سستوكسس  600أأ’وروبي 0.1
‘ أŸائ -ة ،ل -ي -ق -ت -ف-ي أث-ر ضس-ع-ف ‘ أأ’سس-وأق
أآ’سس -ي -وي-ة .وأع-ل-نت إأي-رل-ن-دأ ع-ن إأح-دى أكÌ
أل-ق-ي-ود أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-وف-يد 19-صس- -رأم -ة ‘
أوروب- -ا ،أول أمسس أ’ث- -ن ،Úب- -ي- -ن- -م -ا ف -رضست
إأيطاليا وإأسسبانيا وبريطانيا قيودأ لكبح أنتشسار
أل- - -فÒوسس‡ ،ا ي- - -ثﬂ Òاوف بشس- - -أان أأ’ث - -ر
أ’قتصسادي أÙتمل.

وأسستأانفت أأ’سسوأق أأ’وروبية ،ألتي تديرها
ي -ورون -كسست ،أل -ت -دأو’ت بشس -ك -ل ط-ب-ي-ع-ي ،إأذ
تهدف ألشسركة أŸشسغلة للبورصسات’ ،سستئناف
كامل أÿدمات بعد أن تعرضست إأ ¤أعطال
فنية ‘ أليوم ألسسابق .وأسستقر أŸؤوشسر كاك
 40ألفرنسسي تقريبا ‘ ألتعامÓت أŸبكرة،
بعد أن جرى تعليق ألتدأول عليه أول أمسس
أ’ثن .Úوكانت تقارير أأ’رباح نقطة مضسيئة.
وأرتفع سسهم يو.بي.إأسس ألسسويسسري ‘ 2.1
أŸائة ،إأذ حقق قفزة  ‘ 99أŸائة ‘ أأ’رباح
أل-فصس-ل-ي-ة ،ب-فضس-ل ك-ث-اف-ة ح-ج-م ألتدأو’ت ‘
أأ’سس -وأق أل -ع -اŸي -ة .ورب -ح سس -ه -م سس -وي-دب-نك
ألسسويدي  ‘ 0.9أŸائة ،إأذ أعلن عن صسا‘
ربح فصسلي يفوق ألتوقعات ،بدعم من أدأء
ق- -وي لسس- -وق أأ’سس- -ه- -م وأل- -دخ- -ل م- -ن صس- -ا‘
ألعمو’ت.

لتجاوز جمود ملف «بريكسست»

أنطÓق ﬁادثات أوروبية بريطانية جديدة
’وروب- -ي- -ون
أسس - -ت - -أان - -ف أŸف - -اوضس - -ون أ أ
وألÈيطانيون أŸكلفون بتحديد ألعÓقة
ألتجارية بعد بريكسست أÙادثات ،أمسس
ألثÓثاء ،من أجل كسسر جمود أŸلف ،بعد
’وروبي ،أول أمسس
عرضس قدمه أ’–اد أ أ
أ’ث -ن ،Úورفضس-ت-ه ل-ن-دن ،وف-ق م-ا ذك-رت
مصسادر أوروبية.
بحسسب موقع «ألفرنسسية» ،ألتقى أŸفاوضس
أأ’وروبي ميشسال بارنييه مع نظÒه ألÈيطاÊ
دي- -ف- -ي- -د ف -روسست ،أب -ت -دأء م -ن ألسس -اع -ة 1٣:00
بتوقيت غرينتشس ،وفقا أ’حد هذه أŸصسادر.
وكان أŸسسؤوو’ن قد –ادثا بالفعل ،يوم أ’ثن.Ú
وت-عّ-ث-رت أŸف-اوضس-ات ب-ع-د أل-ق-م-ة أأ’وروب-ي-ة
أل -ت -ي ُع -ق -دت ي -وم أÿم -يسس أŸاضس-ي ،وط-ل-بت
خÓلها ألدول أأ’عضساء ‘ أ’–اد تناز’ت من
ل-ن-دن ،م-ؤوك-دًة رغ-ب-ت-ه-ا ‘ م-وأصس-ل-ة أÙادث-ات
ل -ل -ت -وصس -ل إأ ¤أت -ف -اق ل -ل-ت-ب-ادل أ◊ّر ق-ب-ل أل-ع-ام
أŸقبل ،موعد وقف تطبيق ألقوأعد أأ’وروبية
‘ أŸم -ل -ك -ة أŸت -ح -دة .وأع -ل -ن رئ -يسس أل-وزرأء
بوريسس جونسسون ،أن أÙادثات أنتهت ،وطلب
من ألÈيطاني Úأ’سستعدأد للخروج بدون أتفاق،
وهو أحتمال مدمر لÓقتصسادأت ألتي تضسررت
ب -ال -ف-ع-ل بسس-بب وب-اء ك-وف-ي-د .19-و‘ أتصس- - - -ال
هاتفي مع فروسست ،يوم أ’ثن ،Úأكد بارنييه
أسستعدأد ألتكّتل لتكثيف أÙادثات بناء على
ألنصسوصس ألقانونية.
وأسستقبلت أ◊كومة ألÈيطانية أ ÈÿبÈود،
وق -ال م -ت -ح ّ-دث ب -اسس -م رئ -يسس أل -وزرأء ب -وريسس
جونسسون ،أن «أŸملكة أŸتحدة ’ زألت تعتقد
بعدم وجود أسساسس ’سستئناف أÙادثات ،ما ⁄
يغّير أ’–اد أأ’وروبي بشسكل جوهري مقاربته
للملف».
وقال مصسدر أوروبي ،أمسس ألثÓثاء« :ألكرة
أآ’ن ‘ م -ل -عب ل -ن -دن ،ل -ق-د ق-دم ب-ارن-ي-ي-ه ل-ف-ت-ة
برسسالته ألليلة أŸاضسية ...يبدو أن ألÈيطانيÚ
يريدون أŸزيد ،لكن دون –ديده أو Ÿاذأ».
وخرجت بريطانيا من أ’–اد أأ’وروبي ‘
ج-ان-ف-ي ،ل-كّ-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى خ-اضس-ع-ة ل-غ-ال-ب-ية قوأعد
ألتكتل حتى أنتهاء أŸرحلة أ’نتقالية ‘ ٣1
ديسسم ÈأŸقبل ،وهي تّتهم بروكسسل باŸماطلة
‘ أŸف- -اوضس- -ات ح- -ول أل- -عÓ- -ق -ات أل -ت -ج -اري -ة
أŸسستقبلية.
وي ّ-ت -ه -م ج -ونسس -ون ب -روكسس -ل ب -أان -ه -ا ت -رفضس
أ’عÎأف بسسيادة بريطانيا ،أعتبارأ من ألعام
أŸقبل ‘ ميادين عدة ،على غرأر صسيد ألسسمك
وأŸسساعدأت أ◊كومية ،ويقول إأنها يجب أن

تغّير موقفها من أجل إأبرأم أتفاق.
وتتع ÌأŸفاوضسات حيال ثÓثة موأضسيع:
حق وصسول أأ’وروبي Úإأ ¤أŸياه ألÈيطانية
أل-غ-ن-ي-ة ب-اأ’سس-م-اك وألضس-م-ان-ات أŸطلوبة من
ل -ن -دن بشس -أان أŸن -افسس -ة أل-ع-ادل-ة ،رغ-م إأح-رأز
ت -ق -دم م -ؤوخ -رأً ،وط -ري -ق -ة ح ّ-ل أÓÿف-ات ‘
أ’تفاق أŸسستقبلي.

أسسعار
ألنفط
تسستقر عند
 42.5دو’رأ
للÈميل
 ⁄يطرأ تغ Òيذكر على أسسعار
ألنفط ،أمسس ،لتسستقر بعدما ُمنيت
بخسسائر على مدى ثÓثة أيام ،نتيجة
أıاوف من أن يقود تزأيد حا’ت
أإ’صسابة بفÒوسس كورونا عاŸيا،
لعرقلة تعا‘ ألطلب على ألوقود ،بينما
تؤودي زيادة أإ’نتاج ألليبي إأ ¤وفرة ‘
أإ’مدأدأت ،وفقا لـ»رويÎز».
وترأجع خام برنت ‘ ألتعامÓت
أآ’جلة أربعة سسنتات أو ما يوأزي ‘ 0.1
أŸائة إأ 42.58 ¤دو’رأ للÈميل،
متعافيا من مسستوى  42.19دو’رأ ،ألذي
ترأجع إأليه ‘ وقت سسابق من أ÷لسسة.
وأرتفعت ألعقود أآ’جلة ÿام غرب
تكسساسس ألوسسيط أأ’مريكي سسنتا وأحدأ
إأ 40.84 ¤دو’رأ للÈميل ،بعدما
ترأجعت ‘ وقت سسابق إأ40.48 ¤
دو’رأ.
وŒاوزت حا’ت أإ’صسابة
بكوفيد 19-أربع Úمليونا ،أول
أمسس أ’ثن ،Úمع تصساعد
أŸوجة ألثانية للمرضس ‘
أوروبا وأمريكا
ألشسمالية ،لتقود
إ’جرأءأت عزل
جديدة.

á°VÉjQ
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contact@echaab.dz / www.echaab.dz

جي ‹Óحسصان (رئيسص إأ–ادية أÓŸحة ألشصرأعية) لـ «ألشصعب»:

بادمينتون

اŸوسسم ا÷ديد ينطلق ‘ جانفي القادم
كشص - -ف رئ - -يسص أل–ادي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ل - -ل - -م Ó- -ح - -ة
ألشص -رأع -ي-ة ،ج-ي ‹Ó-حسص-ان ‘ ،تصص-ري-ح خ-اصص ÷ري-دة
«ألشصعب» ،عن إأنهاء ألسصنة ألرياضصية بيضصاء بالنظر لعدم
ق -درت -ه -م ع -ل -ى أل -ع -ودة ÷و أŸن -افسص -ة بسص-بب أل-وضص-ع-ي-ة
أل-وب-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا أل-بÓ-د ،وب-ال-ن-ظ-ر لعدم جاهزية
ألرياضصي Úبعد ألتوقف ألطويل عن ألتدريبات جعلهم
لج-ت-م-اع أل-ذي ج-م-ع-ه م-ع
ي ّ-ت -خ -ذون ه -ذأ أل -ق -رأر ب -ع-د أ إ
أعضصاء أŸكتب ألفيدرأ‹ ‘ ألسصاعات ألقليلة أŸاضصية.

إ÷زإئرية مثلما كان عليه إ◊ال ‘ كل إلتظاهرإت إلتي كانت ‘
إلسشابق سشوإء قارية أإو عربية».

الÎكيز على الفريق الوطني لتدارك التأاخر

نبيلة بوقرين
Óهدإف إŸسشتقبلية
تطّرق إلرجل إألول على رأإسس إلفيدرإلية ل أ
إŸتعلقة باŸوسشم إلرياضشي إلقادم قائ« :Óعقدنا إجتماعا مع
أإعضشاء إŸكتب إلفيدرإ‹ مؤوخرإ ،خرجنا بقرإرإت جد مهمة
ت-ت-ع-ل-ق Ãسش-ت-ق-ب-ل إÓŸح-ة إلشش-رإع-ي-ة ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا إن-ه-اء إلسشنة
إلرياضشية  2020 / 2019بيضشاء لعدم قدرتنا على إكمال إŸنافسشة
بسشبب عدم جاهزية إألندية ألنهم ُ ⁄يباششروإ إلتدريبات ◊د إآلن
بالنظر لتدإعيات كوفيد  ،19و‘ نفسس إلوقت هناك بروتوكول
صشحي يجب تطبيقه ،ما يعني أإن إŸأامورية صشعبة جدإ من حيث
إلتكاليف ،ومن جهة أإخرى إلوضشع يتطلب على إألقل ششهرين
لتحضش Òإلرياضشي Úحتى يتمكنوإ من تدإرك إلتأاخر إلنا œعن
إلتوقف إلطويل بعدما أإُوقفت كل إŸنافسشات منذ ششهر مارسس
إŸاضشي».
وإصشل جي ‹Óحسشان قائ« :Óسشنتفّرغ للتحضشÒإت إÿاصشة
بالعناصشر إلوطنية إلتي تنتظرها عدة موإعيد ،وكلها مهمة ‘
إلسشنة إلقادمة وإألمر يتعلق باأللعاب إألوŸبية بطوكيو  2021ألننا
‰لك تأاششÒت Úللتوإجد ‘ هذإ إŸوعد ،إلبطولة إلعربية إلتي

كانت مقررة با÷زإئر سشبتم ÈإŸاضشي ،وإلتي سشتكون ‘ نفسس
إلششهر من إلعام إلقادم ،وإأللعاب إŸتوسشطية بوهرإن  2022إلتي
نرإهن على –قيق أإفضشل إلنتائج بها بحول إلله لتششريف إÓŸحة

مانشصسص Îسصيتي

ﬁاولة جديدة لضسم ميسسي ‘ اأ’فق
ع-اد م-ل-ف م-غ-ادرة إل-ن-ج-م إألرج-ن-ت-ي-ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسش-ي ل-ن-ادي-ه ب-رششلونة
إلسشبا Êليطفو على إلسشطح بعدما أإششارت تقارير إخبارية إ‚ليزية أإن
نادي مانششسش Îسشيتي سشيقوم Ãحاولة جديدة للتعاقد مع قائد «إلبلوغرإنا»
‘ سشوق إلنتقالت إلششتوية إÙددة ‘ جانفي إŸقبل.
و‘ هذإ إلسشياق ،أإوضشحت صشحيفة «دإيلي مÒور» ،أإن نادي برششلونة
يريد إلسشتفادة ماليا قبل أإن يغادر ميسشي إلصشيف إŸقبل ›انا ،حيث Áكن
Ÿانششسش Îسشيتي إلتحرك عن طريق تقد Ëعرضس ﬂفضس هذإ إلششتاء.
ورجحت إلصشحيفة ذإتها أإنه من إÙتمل أإن يغادر ليوميسشي «كامب نو»
إلصشيف إŸقبل عندما ينتهي عقده..كما ” إلتذك Òبالتصشريحات إألخÒة Ÿدير
إل -ع -م -ل -ي -ات إŸال-ي-ة ل-دى م-انششسش Îسش-ي-ت-ي ،ع-م-ر ب-رإدة ،إل-ذي إعÎف ب-أان إل-ن-ادي
إل‚ليزي سشيفكر ‘ ضشم ميسشي إذإ أإصشبح متاحا.

فرنسصا

رأبطـــــــــــــة

وفاة ا◊ارسش السسابق
برونومارتيني

تو‘ حارسس إŸرمى إلسشابق
أبطال أوروبا
للمنتخب إلفرنسشي لكرة إلقدم
وإŸدي- -ر إŸسش- -اع -د Ÿرك -ز
م- -ون- -ب -ي -ل -ي -ي إل -ت -ك -وي -ن -ي،
ب-رون-وم-ارت-ي-ن-ي ،ع-ن ع-م-ر
يناهز  58عاما ،حسشب ما
أإع- -ل -ن ع -ن -ه أإمسس إل -ث Ó-ث -اء،
ب -رن -ام -ج م -ب-اري-ات دور إÛم-وع-ات Ÿن-افسش-ة
ن -ادي -ه إل -ذي أإن-ه-ى م-ع-ه مسشÒت-ه
رإبطة أإبطال أإوروبا لكرة إلقدم ،إŸقررة إليوم:
إلكروية سشنة .1999
وعانى مارتيني ،إلذي خاضس  31مبارإة دولية ب 1987 Úو ،1996من
لو:¤
^ أÛموعة أ أ
توقف إلقلب وإ÷هاز إلتنفسشي بدإية إألسشبوع إŸاضشي ‘ مركز تكوين
)
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)
ا
سشالزبورغ (إلنمسش
«غرإمون» بضشوإحي مدينة مونبيليي ،قبل نقله ‘ حالة حرجة إ¤
بايرن ميونيخ (إŸانيا)  -أإتلتيكومدريد (إسشبانيا)
مسشتششفى «أإرنودوفيلنوف».
وتو ¤مارتيني ،إŸنحدر من بلدة نيف Òوسشط فرنسشا ،مسشؤوولية
^ إÛموعة إلثانية:
حرإسشة مرمى منتخب «إلديكة» خلفا ÷ويل باتسس ،إلذي بلغ نصشف
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ريال مدريد (إسشبانيا
نهائي مونديال  ،1986وتّوج بلقب بطل أإوروبا سشنة  ،198٤قبل أإن يسشلم
إن Îم -ي Ó-ن (إي -ط-ال-ي-ا)  -ب-وروسش-ي-ا م-ونشش-ن-غÓ-دب-اخ
إŸششعل لفابيان بارتيز إلذي ” تفضشيله على حارسس باريسس سشان
(أإŸانيا)
جÒمان برنار لما.

برن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامج
مباريات اليوم

^ أÛموعة ألثالثة:
أإوŸبياكوسس (إليونان)  -مرسشيليا (فرنسشا)
مانششسش Îسشيتي (إ‚لÎإ)  -بورتو(إلÈتغال)

إالغاء عدة دورات دولية

أتلتيكو مدريد

دييغو كوسستا خارج اŸنافسسة Ÿدة  3أاسسابيع

^ أÛموعة ألرأبعة:
م -ي -دت -ي Ó-ن -د (إل-د‰ارك)  -أإت-الن-ت-ا
أإعلن نادي أإتلتيكومدريد إإلسشبا Êأإن إصشابة مهاجمه «دييغو كوسشتا» سشتحرمه
(إيطاليا)
من إŸششاركة أإمام مضشيفه بايرن ميونيخ إألŸا Êحامل إللقب ‘ مسشتهل مششوإره إليوم
أإج-اكسس (ه-ول-ن-دإ)  -ل-ي-فربول
‘ دوري أإبطال أإوروبا لكرة إلقدم.
(إ‚لÎإ).
ذكر إلنادي ‘ ،بيان له أإن إلÓعب خضشع للفحوصشات ،وتأاكدت معاناته من إصشابة عضشلية
‘ فخده إأليسشر من دون أإن يحدد فÎة غيابه ،مششÒإ فقط إ ¤أإنه ‘ إنتظار Œاوبه مع إلعÓج،
لكن وسشائل إعÓم ﬁلية –دثت عن إمكانية غيابه لثÓثة أإسشابيع.
وخرج إلدو‹ إإلسشبا Êمع بدإية إلششوط إلثا ‘ ÊإŸبارإة إلتي فاز بها فريقه  0 -2على سشيلتا فيغو يوم
إلسشبت إŸاضشي ضشمن منافسشات إلدوري بسشبب إإلصشابة ،وإسشتبدل بالÈتغا‹ جوإو فيليكسس إلذي قد يحل
مكانه ‘ إلتششكيلة إألسشاسشية ‘ مبارإة بايرن ميونيخ إ ¤جانب إألوروغويا Êلويسس سشوإريز.

كما تطرق ﬁدثنا إ ¤إلرزنامة إÿاصشة باŸوسشم إلقادم قائ:Ó
«ح -ال -ي -ا إلÎك -ي -ز ُم -نصشب ع-ل-ى إل-ع-ن-اصش-ر إل-وط-ن-ي-ة إل-ت-ي ت-وإصش-ل
إلتحصشÒإت إÿاصشة باŸوإعيد سشالفة إلّذكر ،وإألمر يتعلق بـ 6
عناصشر  3إناث و 3ذكور يتوإجدون حاليا باŸدرسشة إلوطنية بÈج
إلبحري ضشمن ثالث معسشكر من  15إ 29 ¤أإكتوبر ،يرإفقهم ثÓث
مدرب Úإضشافة إ ¤إلطبيب ،فيما تقلّصشت عدد إ◊صشصس إŸتعلقة
بالطبيب إلنفسشا ÊوإŸدلك باŸقارنة مع إلبدإية ألّننا كنا مُلزمون
على تسشي Òإألمور بطريقة صشحيحة لتفادي إإلصشابات ،وبعدما
تدإرك إÓŸحون ‘ إ÷انب إلبد Êأإصشبح إآلن إلÎكيز على إألمور
إلفنية لكي نكون جاهزين وفقا لÈنامج متكافئ من كل إلنوإحي،
وهذإ ما يبعث على إلتفاؤول ألننا كنا متخوف Úجدإ بعد إلتوقف
إلطويل عن إلتدريبات».
وإصشل رئيسس إإل–ادية قائ« :Óكما حّددنا إلرزنامة إÿاصشة
باŸوسشم إلرياضشي إلقادم ،وإلتي سشتكون ‘ ششهر جانفي بالتزإمن
مع إلعطلة إلششتوية حتى يتمكن إلرياضشيون من إŸششاركة ‘ هذإ
إŸوعد إلوطني مثلما جرت عليه إلعادة ‘ إلسشنوإت إŸاضشية ،و‘
حال  ⁄تسشتقر إلوضشعية إلصشحية سشنضشطر إ ¤تأاجيل أإول منافسشة
وطنية إ ¤غاية مارسس أإي ‘ عطلة إلربيع ألننا ل نسشتطيع
إŸغامرة بالرياضشي ،Úويبقى إلعمل متوإصش Óمع عناصشر إلفريق
إلوطني بطريقة عادية حتى نكون ‘ إŸوعد مثلما سشبق ‹ إلقول،
على أإمل أإن تتحسشن إألمور ‘ أإقرب وقت ‡كن ويزول إلوباء».

أع - -ل - -نت أل–ادي - -ة أل - -دول- -ي- -ة
للبادمينتون ،ع Èموقعها ألرسصمي
ع -ل -ى شص-ب-ك-ة ألنÎنت ،ع-ن أإل-غ-اء
ب-عضص أل-دورأت أل-دول-ي-ة أŸسص-طرة
‘ أل - - -فÎة أ◊ال - - -ي - - -ةÃ ،ا ‘ ذلك
أل - -دورت Úأل - -دول - -ي - -ت ( Úأوأسص - -ط
و أك -اب -ر) ،أل -ل -ت -ان ك -ان-ت-ا م-ق-ررتÚ
ب- -ا÷زأئ- -ر ن- -ه- -اي- -ة شص -ه -ر أك -ت -وب -ر
أ÷اري ،وذلك بسص - - - -بب ت- - - -فشص- - - -ي
فÒوسص كورونا «كوفيد .»19
كان يفÎضس إأن تسشتضشيف إ÷زإئر
إل -دورة إل-دول-ي-ة إÿاصش-ة ب-ف-ئ-ة إلأك-اب-ر
 ‘ 2020إلفÎة إŸمتدة من  22إ25 ¤
إأك -ت -وب -ر إ÷اري ،وإأخ-رى خ-اصش-ة ب-ف-ئ-ة
إلأوإسشط ‘ من  26إ 28 ¤من نفسس
إلششهر.
وبهذإ إلإلغاء إلإجباري إلذي فرضشته
إلوضشعية إلصشحية إلتي يجتازها إلعا⁄
ح -ال -ي -ا بسش -بب ت-فشش-ي ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا،
تضش -ي -ع إل -ع -ن -اصش -ر إل -ت -ي ك -انت ت -ع -ت-زم
إŸشش- -ارك- -ة ‘ ه- -ذه إل- -دورإت ف- -رصش -ة
◊صش- -د ن -ق -اط إضش -اف -ي -ة “ك -ن -ه -ا م -ن
–سش Úموإقعها ‘ إلÎتيب إلعاŸي.
وب- -الإضش -اف -ة إﬁ ¤ط -ت -ي إ÷زإئ -ر،

أ–اد ألعاصصمة

–ضس ـ ـÒات مكثّف ـ ـ ـ ـة لنهـ ـ ـائي الـكأاسش اŸمت ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
دخ -ل ن -ادي إأ–اد أل -ع -اصص -م -ة أسص-ب-وع-ه
أل-ث-ا Êم-ن أل-ت-حضص ‘ Òت-ربصص مسص-ت-غا،Â
وأل-رأب-ع م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-ع-م-ل رف-قة ألطاقم
أل -ف-ن-ي أ÷دي-د ب-ق-ي-ادة أŸدرب أل-ف-رنسص-ي
ف -رأنسص -وأ سص -ي -ك -ول -ي -ن -ي ،أل -ذي ي -ع-م-ل م-ع
أشص -ب -ال -ه ع -ل -ى ت -دأرك ت -أاخ -ره -م أل-ب-دÊ
وŒه - -ي - -زه - -م ل - -دخ- -ول م- -عÎك أŸوسص- -م
ألكروي ( )2021 – 2020بقوة ،خصصوصصا أن
لو ‘ ¤أŸوسصم سصتكون بهدف
أŸوأجهة أ أ
لول
حصصد أللقب  ‘ 19خزأئن ألفريق ،وأ أ
Óدأرة أ÷ديدة ‘ نهائي ألكأاسص أŸمتازة
ل إ
ضصد نادي شصباب بلوزدأد.
ﬁمد فوزي بقاصص
ي -وإصش -ل رف -ق -اء م -ت -وسش -ط إŸي-دإن أإوسش-ام-ة
شش-ي-ت-ة ،إل-ت-حضش Òل-ل-م-وسش-م إ÷دي-د ب-ك-ل جّ-دي-ة
وع- -زم ع- -ل- -ى رف- -ع إل- -ت -ح -دي وب -ل -وغ إأله -دإف
إŸسشطرة من قبل إإلدإرة ،حيث رفع إŸسشؤوول
–Óاد ر”
إألول على رأإسس إلعارضشة إلفنية ل إ
إلعمل عاليا منذ دخول تربصس مسشتغا ،Âأإين
يتدرب إلÓعبون Ãعدل ثÓث حصشصس ‘ إليوم
إلوإحد ،إألو ‘ ¤إلصشباح إلباكر خاصشة بالركضس
ع-ل-ى شش-اط-ئ إل-ب-ح-ر ،ف-ي-م-ا إل-ث-ان-ي-ة قسش-م ف-ي-ه-ا
إلطاقم إلفني إلتعدإد إ ¤فوج ،Úإألول يتدرب
دإخل إلقاعة وإلثا Êعلى أإرضشية إŸيدإن‘ ،
ح Úأإن إ◊صش- -ة إŸسش -ائ -ي -ة ﬂصشصش -ة ل -ل -ع -م -ل

إلتكتيكي مع كامل إلتعدإد.
ه -ذإ ،وكشش -ف إÙضش -ر إل -ب -د ‘ Êتصش -ري -ح
–Óاد ،أإن
خصس ب- -ه إلصش- -ف- -ح- -ة إل- -رسش- -م- -ي- -ة ل  -إ
إلتحضشÒإت للموسشم إلكروي إ÷ديد تسش‘ Ò
إل -ط -ري-ق إلصش-ح-ي-ح ،وق-ال ب-ه-ذإ إلشش-أان «دخ-ل-ن-ا
أإسشبوعنا إلثا Êمن تربصس مسشتغا Âوإلرإبع منذ
إنطÓق إلتحضشÒإت .عملنا كثÒإ من إ÷انب
إلبد Êوحضشرنا إألرضشية لدخول برإمج عمل
جديد» .وأإضشاف« ،إآلن سشننحني لعمل أإقصشر
من ناحية إŸدة إلزمنية ،لكن أإك Ìكثافة من

أهلي برج بوعريريج

ألÈتو زأكÒو:Ê

ليفربول

«ابراهيموفيتشش
ينقل الثّقة إا¤
جميع زمÓئه»
Ÿخضشرم إألÈتو زإكÒوÊ
قارن إ ُ
إŸدرب إلسش- - -اب- - -ق ÷وف- - -ن - -ت - -وسس
وميÓنوو إن ،Îب Úتاأث Òإلسشويدي
زلت- -ان إب- -رإه- -ي- -م- -وف -ي -تشس ق -ائ -د
إلروسشونÒي ،وإلÈتغا‹ كريسشتيانو
رون -ال -دو م -ع ف -ري -ق -ي -ه-م-ا م-يÓ-ن-و
وجوفنتوسس.
وق- - - - - - - - -ال زإكÒو ،ÊخÓ- - - - - - - - -ل
تصشريحاته لصشحيفة « إل جورنال»
إلإيطالية« :لقد دّربت إأبطال كبار
‘ مسشÒتي ،مثل إأوليفر بÒهوف،
وج -ورج وي -ا وح -ت -ى إأدري -ان -و ،ل-ك-ن
إلأسش -ف إل -وح -ي -د إل -ذي إأشش-ع-ر ب-ه،
إأن- - - - - -ن- - - - - -ي  ⁄إأت- - - - - -و ¤ت- - - - - -دريب
إبرإهيموفيتشس».
وإأضش- - - -اف « :إن- - - -ه لعب ك- - - -ب،Ò
وم - -ازلت ل إأف - -ه - -م Ÿاذإ  ⁄ي - -ف- -ز
ب -ال -ك -رة إل -ذه -ب -ي -ة ،ف -ف-ي إل-دوري
إلإي - - -ط - - -ا‹ ل - - -ه ت- - -اأث Òإأك Èم- - -ن
كريسشتيانو رونالدو.
وتابع« :ليسس من قبيل إلصشدفة
إأن إلعديد من إلÓعب Úإلششباب قد
ت-ط-وروإ بشش-ك-ل ك-ب Òم-ن-ذ وصش-ول-ه،
جل فقط ،بل ينقل إلثقة
فهو ل ُيسش ّ
إ ¤جميع زمÓئه ،ويحمل إلفريق
على كتفيه ‘ إللحظات إلصشعبة».

ق-ررت إل–ادي-ة إل-دول-ي-ة ل-ل-ب-ادم-ي-نتون
إل- -غ- -اء إأرب- -ع دورإت إأخ- -رى م -ن ب16 Ú
إŸسشطرة لششهر إأكتوبر إ÷اري ،فيما
إأبقت إلهيئة إلدولية على إلدورة إلدولية
إŸف -ت -وح-ة إŸق-ررة ب-اأŸان-ي-ا ‘ إل-فÎة
إŸمتدة من  27إأكتوبر إ 2 ¤نوفم.È
و‘ وقت سش- - -اب- - -ق ك - -انت إل–ادي - -ة
إل- -دول- -ي -ة ق -د إأل -غت ن -ه -ائ -ي -ات ك -اسش -ي
«توماسس وإأوبر» إللت Úكانتا مقررت‘ Ú
إلد‰ارك ششهر إأكتوبر إ÷اري.
وبحكم موقعها كحاملة للقب بطولة
إف -ري -ق -ي -ا ،ك-ان م-ن إŸق-رر إأن تشش-ارك
إ÷زإئ -ر ‘ ن -ه -ائ -ي-ات ك-اأسس «ت-وم-اسس»
إıصشصشة للذكور ،فيما كان يفÎضس
إأن ي -ق -وم إŸن -ت -خب إŸصش -ري ب -ت-م-ث-ي-ل
إف -ري -ق -ي -ا ‘ ك -اأسس «إأوب -ر» إıصشصش-ة
لÓإناث.
Œدر إلإششارة ،إ ¤إأنّ إلهيئة إلدولية
ق -د ق ّ-ررت إل-غ-اء وت-غ-ي Òم-وإع-ي-د ع-دة
دورإت مسشطرة ‘ برنا›ها إÿاصس
بششهر سشبتم ÈإŸنصشرم Ãا فيها بطولة
إفريقيا لÓأوإسشط «إلفردي» إلتي كانت
مقررة بكوتونو (إلبن )Úوإلدورة إلدولية
بÓغوسس (نيجÒيا).

إلعدد
18385

كلوب :فان دايك سسيعود
أاقوى بعد اإ’صسابة

بن عثمان يدعم التشسكيلة
أإكمل أإهلي برج بوعريريج ،أإمسس إلثÓثاء،
إجرإءإت ضشم إŸهاجم منصشور بن عثمان ،من
نادي جمعية أإوŸبي إلششلف.
وّقع إلÓعب إلبالغ  23عاًما ،على عقد Áتد
Ÿوسشم Úمع إلنادي ‘ ،حضشور نذير بوزناد،
رئيسس ›لسس إدإرة إألهلي.
وسشيخضشع لعب إ÷معية إلسشابق ،للفحصس
إلطبي ،وإختبار «بي.سشي.آإر» للتأاكد من عدم
إصشابته بفÒوسس كورونا ،قبل بدء إلتدريبات
إ÷ماعية للفريق إألصشفر.
وتأامل إدإرة أإهلي إلÈج ‘ ،حسشم إŸزيد من
إل -ت -ع -اق -دإت ق -ب -ل إغ Ó-ق ن -اف -ذة إل -ت-ح-ويÓ-ت

إلصشيفية إ÷ارية ،لدعم صشفوف إلفريق إلذي
عانى من هجرة جماعية ألبرز ركائزه مع نهاية
إŸوسش - -م إŸنصش - -رم ،بسش - -بب إألزم - -ة إŸال - -ي - -ة
إÿانقة.

مولودية وهرأن

مهلة أاخÒة ’سستكمال ملف طلب إاجازة ‘‘اÎÙف‘‘
عّبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن ثقته
‘ ع-ودة م-دأف-ع-ه أل-دو‹ أل-ه-ول-ن-دي فÒج-يل
لصصابة ،حيث يسصتعد
فان دأيك أك Ìقوة من أ إ
للخضصوع ÷رأحة ‘ ألركبة.
Óصشابة ‘ أإربطة إلركبة خÓل
تعرضس فان دإيك ل إ
قمة «مرسشيسشايد» أإمام إيفرتون إلسشبت إŸاضشي عقب
إلتحام مع جوردإن بيكفورد حارسس إيفرتون دإخل
منطقة إ÷زإء.
و ⁄يتحّدد بعد موعد إ÷رإحة إلتي سشيخضشع لها
فان دإيك و ⁄يضشع كلوب جدو ً
ل زمنيًا لعودة قلب
إلدفاع للمباريات.
وقال كلوب Ÿوقع ليفربول« :إلششيء إلوإضشح أإنه
لم-ر ب-ع-د
سش--ي--غ--يب ل--فÎة ط--وي--ل--ة ،ت--وق--عت ه-ذإ إ أ
إŸبارإة مباششرة خاصشة بعد أإن ششاهدت إعادة لهذإ

–ويÓت

لصشابة ،أإنا على
إللتحام ،سشيتخطى فÒجيل هذه إ إ
إتصش--ال دإئ--م ب--ه وك--ل--ن--ا نسش--ان--ده وه-و ي-ع-رف ذلك
وننتظر عودته» .وقال كلوب إن لعب إلوسشط نابي
لبطال
كيتا قد يششارك ‘ مبارإة إليوم ‘ رإبطة إ أ
أإم--ام مضش--ي--ف--ه أإج-اكسس أإمسشÎدإم ب-ع-د إسش-ت-ئ-ن-اف-ه
إلتدريبات عقب تعافيه من فÒوسس كورونا .وكان
إلÓعب إلبالغ من إلعمر  25عامًا أإصشيب بكورونا
أإث-ن-اء إل-ل-عب م-ع م-ن-ت-خب غ-ي-ن-ي-ا ،وسش-يخضشع لعب
لسشبا Êتياغوأإلكانتارإ لختبار لياقة بعد
إلوسشط إ إ
إلتحام مع ريتششارليسشون مهاجم إيفرتون تسشبب ‘
طرد إلÓعب إلÈإزيلي ‘ إلدقيقة .90
وقال كلوب« :تعرضس لكدمة قوية ،ليسشت خطÒة
مثل إصشابة فان دإيك لكني ل أإدري إن كان سشيصشبح
لربعاء».
جاهزإً إ أ

زيدان يرفضش خطة مانشسيسس Îيونايتد بشسأان بوغبا
يرفضس إلفرنسشي زين إلدين زيدإن ،مدرب ريال مدريد،
إÿطة إلتي وضشعها مانششسش Îيونايتد للسشماح بانتقال ‚مه
بول بوغبا إ ¤إلفريق إŸلكي.
ك -انت ت -ق -اري -ر ب -ري -ط -ان -ي -ة زع-مت إأن م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د
إسشتسشلم إأمام رغبة بوغبا باللعب لريال مدريد ،ويخطط
Ÿب- -ادل- -ت- -ه ب -الأوروغ -وي -ا Êف -ي -دي ف -ال -فÒدي ،لعب وسش -ط
إÒŸنغي.
ووفًقا لششبكة «ديفنسشا سشنÎإل» إلإسشبانية ،فاإنه إذإ كانت
هذه هي إلطريقة إلوحيدة لتعاقد إلريال مع بوغبا ،فاإن
زيدإن يرفضشها بششكل قاطع.
وإأششارت إ ¤إأن زيدإن لديه ششغف بعدد قليل من إلÓعبÚ
إ◊الي ‘ Úريال مدريد ،وفالفÒدي إأحد هوؤلء.
وإأوضشحت إأن زيدإن معجب بفالفÒدي إلذي ل يكل من
إل -ع -م -ل ‘ إŸب -اري -ات ،سش -وإء ع -ل-ى إŸسش-ت-وى إل-دف-اع-ي إأو
إلهجومي ،ويرى إأنه جزء إأسشاسشي من حاضشر ومسشتقبل
إلفريق إŸلكي.
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ح -ج -م إل -ع -م -ل ع -ن ط -ري-ق إل-ت-م-اري-ن وإل-ركضس
إلسشريع».
‘ ذإت إلسشياق– ،دث نيكول بوب إÙضشر
إل -ب -د Êل-ل-ف-ري-ق ع-ن إŸب-ارإة إل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة إل-ت-ي
أإج -رإه -ا إل -ف -ري -ق ‘ ن-ه-اي-ة إألسش-ب-وع إألول م-ن
تربصس مسشتغا ،Âأإين أإكد أإن ر” إŸبارإة كان
مرتفعا وعاليا .وقال بهذإ إÿصشوصس« ،ظهر
على إلÓعب Úإرهاق وهو أإمر عادي ،يجب أإن
ي -ظ-ه-ر ذلك ع-ل-ى إلÓ-ع-ب Úوي-ب-ذل-وإ ›ه-ودإت
إضشافية ‘ إلفÎة إلتحضشÒية ،وكل هذإ إلتعب

سشيكون مفيدإ بالنسشبة لهم عند إنطÓق إŸوسشم
إل- -ك -روي ي -وم  21ن -وف -م ÈإŸق -ب-ل» .ك-م-ا أإك-د
إÙضش -ر إل -ب -د ،Êأإن إل Ó-ع -ب Úم -رك-زون ع-ل-ى
عملهم ويعملون بجدية ‘ إلتدريبات ومهتمون
جيدإ بعملية إلسشÎجاع رفقة إلطاقم إلطبي،
وختم قائ« :Óنرإقب كل إلوجبات إلتي يتناولها
إل Ó-ع -ب -ون م -ن -ذ ب-دإي-ة إل-ت-حضشÒإت ،وه-و أإم-ر
سشاعدنا كثÒإ على تقليل وزن إلÓعب ،Úوهو ما
يقتضشيه إŸسشتوى إلعا‹».
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،خصشصس إل -ف -رنسش -ي ب -وب
برنامج عمل ششاقا خاصشا بحامي عرين إلفريق
ﬁم- -د  ÚŸزم -ام -وشس ،إل -ذي ك -ان ي -ع -ا Êم -ن
إصشابة إŸوسشم إŸنصشرم حرمته من لعب إلكثÒ
من إŸباريات وأإبعدته عن إŸنافسشة إلرسشمية
طويÓ؛ مؤوششر يوحي بأان إŸدرب إلسشابق لنادي
باسشتيا يعول كثÒإ على حارسشه ،صشاحب 379
مبارإة خاضشها بأالوإن إلفريق ،من أإجل مسشاعدة
إل- -وإف- -دي- -ن إ÷دد وإلÓ- -ع- -ب Úإلشش- -ب- -اب ع -ل -ى
إلن- -دم- -اج ‘ إل- -ف- -ري -ق ،وق -ي -ادت -ه إ– ¤ق -ي -ق
إألهدإف نهاية إŸوسشم رفقة كودري إلذي يعتÈ
ثا Êأإقدم عنصشر ‘ إلفريق.
يذكر ،أإن إدإرة إ–اد إلعاصشمة قامت ،عششية
إألح -د ،ب -فسش -خ ع -ق -د لعب ج-دي-د ب-الÎإضش-ي،
يتعلق إألمر باŸدإفع إÙوري خريج مدرسشة
برج منايل إلياسس أإوكال ،و“نت له حظا موفقا
‘ باقي مششوإره إلكروي.

بعد مبارأة أ÷زأئر – أŸكسصيك

حسسابات التواصسل ا’جتماعي لـ «الفاف» تسسّجل أارقاما قياسسية

سصجلت حسصابات أل–ادية أ÷زأئرية
ل- -ك- -رة أل- -ق -دم ع -ل -ى م -نصص -ات أل -ت -وأصص -ل
ألج -ت -م -اع -ي ،أرق -ام -ا ق -ي -اسص -ي -ة ‘ ع -دد
أŸتابعات ،خاصصًة بعد أŸبارأة ألودية ألتي
تعادل فيها أÿضصر مع أŸكسصيك (.)2/2
أإبرزت إلفاف ،أإن عدد إŸتابع Úلصشفحته ‘
«ف -يسش -ب -وك» ،وصش -ل إ ٤ ¤م Ó-ي Úو 600أإلف
ششخصس ،مقابل مليون و 300أإلف ◊سشابه على
توي ،Îو 200أإلف على «إنسشتغرإم».
كما Œاوز عدد إŸششاهدين لقناة إل–ادية
إ÷زإئرية لكرة إلقدم على «يوتيوب»  550أإلفا.
وسشلطت إل–ادية إلضشوء أإيضشا ،على “ديد
إŸنتخب إألول ŸسشÒته إÿالية من إلهزإئم،

للمبارإة إلعششرين على إلتوإ‹.
وأإكد أإن إŸبارإة إلتي تغلب فيها إÿضشر على
إŸنتخب إلقطري ( ،)0-1يوم  27ديسشم2018 È
ب -ال-دوح-ة ،ت-ن-درج ‘ إط-ار إŸب-اري-ات إل-دول-ي-ة
إلودية ،إŸعÎف بها من إلفيفا.

لبيار
بقاعة أ أ

الفريق الوطني لكرة اليد يح ّضسر لبطولة العا⁄

أسص-ت-ف-ادت إأدأرة م-ول-ودي-ة وه-رأن م-ن م-ه-ل-ة
ج -دي -دة وأخÒة ،م -دت -ه-ا أسص-ب-وع-ان ،م-ن أج-ل
أسصتكمال ملف طلب إأجازة ألنادي أÎÙف من
ط- -رف م- -دي- -ري -ة م -رأق -ب -ة أل -تسص -ي ÒوأŸال -ي -ة
ألتابعة ل–Óاد أ÷زأئري لكرة ألقدم ،بحسصب
لو.¤
ما علم من ألفريق ألناشصط ‘ ألرأبطة أ أ
كانت ذإت إŸديرية قد منحت إŸولودية ‘ وقت
سشابق ،عندما سشلم لها رئيسس إلنادي إلطيب ﬁياوي
ويسشبق إلÎبصس إجرإء ‘‘إ◊مرإوة‘‘ ،إلذين تدعموإ
إŸلف ناقصشا يوم  8أإكتوبر إ÷اري ،مهلة إأو ¤بعششرة
أإيام من أإجل جلب إلوثائق إلناقصشة ،لكن إألخ ⁄ Òبـ 12لع -ب -ا ج-دي-دإ ،ألول م-ب-ارإة ودي-ة ل-ه-م ،إ÷م-ع-ة
يتمكن من إلوفاء بالتزإماته ،بالنظر إ ¤إلصشعوبات إŸق -ب -ل -ة ،أإم -ام إŸن -ت -خب إل -وط-ن-ي ل-لشش-رط-ة Ãل-عب
إلÈوتوكول إلصشحي ،ألن إل–ادية وفرت إلظروف
إلكبÒة إلتي يجدها ‘ إ◊صشول على إلتقارير إŸالية «أإحمد زبانة» بوهرإن ،بحسشب ذإت إŸصشدر.
نبيلة بوقرين
وإإلم-ك-ان-ات إلÓ-زم-ة تسش-م-ح ل-ل-ط-اق-م إل-فني بتجسشيد
لسشالفيه إلذين ترأإسشوإ ‘ إلسشنوإت إŸاضشية إلششركة
ي -ج -ري إŸعسش -ك -ر ‘ ظ-روف ‡ت-ازة ب-ت-وإج-د  20إÿطط إلتكتيكية ،ألنه  ⁄يبق يفصشلنا وقت كب Òعن
إلرياضشية ذإت إألسشهم للنادي ،وفق نفسس إŸصشدر.
لعبا ينششطون ‘ إلبطولة إÙلية ،مثلما كان عليه إلبطولة إلعاŸية Ãصشر».
ويتع Úعلى ﬁياوي عقد ،و‘ أإقرب إآلجال،
إ◊ال ‘ إلÎبصش ÚإŸاضش - -ي Úبسش - -رإي - -دي ،ب- -حسشب
وإصش -ل إل -رج-ل إألول ع-ل-ى رأإسس إŸدي-ري-ة إل-ف-ن-ي-ة
ج- -م- -ع- -ي -ة ع -ام -ة ل -ل -مسش -اه -م Úم -ن أإج -ل
بششكور ،إلذي قال ‘ هذإ إلصشدد «إلفريق إلوطني ل –Ó-ادي -ة ق -ائ« ،Ó-م-ن إŸم-ك-ن أإن ن-خ-وضس ل-ق-اءي-ن
إŸصشادقة على إلتقارير إŸالية إŸعنية
أن ÎميÓنو
دخل ‘ ثالث تربصس منذ عودته إ ¤جو إلتحضشÒإت ودي Úضشد إŸنتخب إلتونسشي ‘ إأليام إلقادمة ولهذإ
إلتي يجري إإلعدإد لها من طرف
هذه إŸرة يتوإجد بقاعة إألبيار من  17إ 22 ¤رإسشلنا إل–ادية إلتونسشية وطلبنا منها بعث إلدعوة
إıتصش ،Úكما أإشش Òإليه.
وفضش Óعن هذه إلتقارير،
أإكتوبر بنفسس إلتعدإد إلذي كان ‘ سشرإيدي ،ألن إل-رسش-م-ي-ة ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن إي-ج-اد ح-ل ب-التنسشيق مع
ف- - -إان إسش- - -ت- - -ك - -م - -ال إŸل - -ف
إÎÙف ⁄ Úيتمكنوإ من إللتحاق با÷زإئر وزإرة إلششباب وإلرياضشة إليجاد طريقة للتنقل .و‘
كششف تقرير صشحفي إيطا‹ ،أإمسس إلثÓثاء ،عن تغ Òطارئ
إŸط -ل -وب ل -ل -حصش -ول ع -ل-ى
◊د إآلن .بعد إأن كان ‘ إألول إلÎكيز على نفسس إلوقت ،سشتكون فرصشة سشانحة للمحÎف‘ Ú
‘ موقف إدإرة إن ÎميÓنو بششأان مسشتقبل إŸهاجم إألرجنتيني
إج - -ازة إل- -ن- -ادي إÎÙف
إ÷انب إلبد Êلتدإرك إلنقصس إلذي كان لدى إÿارج لÓ-ل-ت-ح-اق ب-اÛم-وع-ة ..م-ا سش-ي-ج-ع-ل إل-ع-مل
لوتارو مارتينيز.
وإلذي يتكون إجمال من
إلÓ-ع-ب Úح-ال-ي-ا ،شش-رع-ن-ا ‘ إألم-ور إل-ف-ن-ية ي -ك -ت -م -ل وي-ك-ون أإفضش-ل ب-ت-وإج-د ك-ل إل-ت-ع-دإد إŸع-ن-ي
وكان أإحد وكÓء لوتارو صشرح مؤوخًرإ ،بأانه – ⁄دث أإي جلسشة مع
 19وثيقة ،يج Èإلششركة
وإلتقنية وإللعب بالكرة بطريقة عادية لكي باŸششاركة ‘ إŸوعد إلعاŸي وإذإ  ⁄نتمكن من
مسشؤوو‹ إن Îبششأان Œديد عقد إلÓعب ،وما يتم تدإوله بخصشوصس هذإ
إل -ري -اضش -ي-ة ذإت إألسش-ه-م
نتمكن من ضشمان جاهزية إÛموعة مع إلتنقل خارج إ÷زإئر أإكيد سشنوإصشل إلتحضشÒإت مع
إب -رإم إت -ف-اق-ي-ة م-ع إدإرة
إألمر ›رد ششائعات.
إلل- -ت- -زإم ب -ك -ل إلشش -روط إل -ت -ي ي -ف -رضش -ه -ا إŸلحي Úفقط».
إل -ن -ادي إل -ه -اوي ،م-ال-ك-ة
ووف ً-ق -ا Ÿوق -ع «ك -ال -تشش -ي -و مÒك -ات -و» إإلي-ط-ا‹ ،ف-إان إن Îسش-يسش-رع وتÒة
شش-ع-ار وأإل-وإن إŸول-ودي-ة،
مفاوضشات إلتجديد مع لوتارو ،حيث ” –ديد موعد لÓجتماع مع وكÓئه
أÙكمة ألرياضصية أ÷زأئرية
وهو ما ل Áكن إلقيام به
قبل إÒŸكاتو إلششتوي إŸقبل Ÿناقششة إلعقد إ÷ديد.
ق- -ب- -ل أإن ي- -ع- -ق- -د إل -ن -ادي
وأإششار إŸوقع إإليطا‹ ،إ ¤أإن لوتارو سشيحصشل ‘ إلعقد إ÷ديد
إلهاوي ،إلذي كان يÎأإسشه
على رإتب سشنوي بقيمة  7مÓي Úيورو ،باإلضشافة إ ¤رغبة إن‘ Î
ﬁياوي÷ ،معيتيه إلعامتÚ
قررت إÙكمة إلرياضشية إ÷زإئرية ،أإمسس إلثÓثاء ،تأاجيل إلبت ‘ إلطعن إلذي تقدم به نادي
إلغاء إلششرط إ÷زإئي إلبالغ  111مليون يورو .وسشبق أإن إرتبط
إلعادية وإلنتخابية.
وفاق سشطيف ،ضشد قرإر إŸكتب إلفدرإ‹ ل–Óادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم.
لوتارو بقوة بالنتقال إ ¤برششلونة ‘ إÒŸكاتو إلصشيفي،
ع- -ل- -ى صش -ع -ي -د آإخ -ر ،تشش -رع
كانت إدإرة وفاق سشطيف قد تقدمت بطعن لدى إÙكمة ضشد قرإر إل–ادية إلقاضشي Ãششاركة
Ÿزإملة موإطنه ليونيل ميسشي ‘ هجوم إلفريق
تششكيلة إŸولودية ،بقيادة مدربها
مولودية إ÷زإئر صشاحب إŸركز إلثالث ‘ مسشابقة دوري أإبطال أإفريقيا ،بدل من وفاق سشطيف ثاÊ
إلكتالو.Ê
‘
إلفرنسشي إ÷ديد برنار كازو،Ê
إلÎتيب .وقال إلنادي إلسشطايفي ‘ ،بيان ع Èصشفحته إلرسشمية على فيسشبوك« :أإجلت إÙكمة
ت -ربصش -ه -ا إإلع -دإدي ل -ب -ط -ول -ة إŸوسش -م
إلرياضشية إ÷زإئرية مرة أإخرى ،إلنطق با◊كم ‘ إلطعن إلذي تقدمت به إدإرة إلنادي ،بخصشوصس
إŸقبل إŸقرر إنطÓقها يوم  28نوفم،È
قضشية إŸرتبة إلثانية» .وأإكد بيان إلنادي إلسشطايفي ،أإن إÙكمة إلرياضشية سشتجتمع ›ددإ يوم 26
إلسشبت إŸقبل ،بأاعا‹ ‘‘لل سشتي‘‘ بولية تلمسشان.
ي -وأصص -ل أŸن -ت -خب أل -وط -ن-ي ل-ك-رة أل-ي-د أك-اب-ر،
–ضصÒأته أŸكثفة أسصتعدأدأ لبطولة ألعا ⁄ألتي
سص -ت -ك -ون شص -ه -ر ج -ان -ف -ي أل -ق -ادم Ãصص -ر ،م-ن أج-ل
لزمة
تدأرك ألتأاخر بعد ألتوقف ألطويل جرأء أ أ
لب-ي-ار
ألصص -ح -ي -ة ،أخ -ت -ار أل -ط -اق-م أل-ف-ن-ي ق-اع-ة أ أ
بالعاصصمة خÓل ألÎبصص ألثالث ألذي يجري من
 17إأ 22 ¤أكتوبر ،بحسصب ما كشصفه أŸدير ألفني
كر Ëبشصكور ÷ريدة «ألشصعب».

’وتارو قد يبقى ‘ النادي

تأاجيل البت ‘ قضسية وفاق سسطيف

أإكتوبر إ÷اري ،لتخاذ قرإرها إلنهائي.
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ثقا‘

تسستهدف اŸنتج ‘ Úالعا ⁄العربي من بينهم ا÷زائر

مركز السسينما العربية يفتح باب التقدË
‘ ورشسة روتردام لب

العدد
18385

«نسسوة روميل» للكاتبة الشسابة فاطمة حفيظ

15

رواية عن حصسار شسرعية اŸظا ⁄الجتماعية
فاطمة حفيظ كاتبة شسابة من مواليد Ã 1993دينة بسسكرة ،برعت ‘ كتابة القصسة واŸقطوعات
النÌية ،وكان لها عدة مشساركات أادبية ‘ عدد من الصسحف واÓÛت الوطنية والعربية“..يز قلمها
’دبية ،وترجمت ذلك ‘ عدة
’بداع وا÷مال الكÓسسيكي للغة الفلسسفية وا أ
بكونه جامع لفنون ا إ
Óطفال
إاصسدارات ،من بينها اÛموعة القصسصسية «سسد Ëوهشساشسة كونية» ( ،)2019العمل القصسصسي ل أ
«أاكاليل تربوية» ( ،)2020ورواية «شسمعون» (..)2020وتعود إالينا فاطمة بعمل روائي جديد بعنوان
«نسسوة روميل».

إاÁان كا‘

يسستمر مركز السسينما العربية
‘ اسسÎات -ي -ج -ي -ت -ه ل -دع -م ُصس s-ن-اع
’فÓم ‘ العا ⁄العربي ،ويفتح
ا أ
ب -اب ال -ت-ق-د Ëل-ل-م-ن-ت-ج Úال-ع-رب
ل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ ورشس -ة «روت -ردام
’ب» ال -ت -ي ت -ق -ام ه -ذا ال-ع-ام عÈ
’نÎنت ،ضس- - -م- - -ن ف- - -ع- - -ال- - -ي - -ات
ا إ
ال- -نسس -خ -ة اŸق -ب -ل -ة م -ن م -ه -رج -ان
روت-ردام السس-ي-ن-م-ائي الدو‹ «من
 27جانفي إا 7 ¤فيفري ،على أان
يكون اŸوعد النهائي للتقد10 Ë
نوفم ÈاŸقبل.

نور الدين لعراجي
ح ّ-دد أاصس -ح -اب ال -ورشس-ة ال-ف-ن-ي-ة أان
يكون اŸنتجون العرب اŸشساركون قد
أانتجوا فيلمًا أاو فيلم ÚقصسÒين على
اأ’قل أاو فيلم Úطويل Úعلى اأ’ك،Ì
كأاهم شسرط Áكن اŸشسارك من ترك
بصس - -م - -ت- -ه ‘ ه- -ذا ال- -فضس- -اء ال- -ف- -ن- -ي
السسينمائي ،حيث سسبق Ÿركز السسينما
العربية منذ  2016التعاون مع روتردام
’ب ‘ ت- -رشس- -ي- -ح اŸن- -ت- -ج Úال- -ع- -رب
للمشساركة ‘ الورشسة ،ومن ب Úاأ’سسماء
التي اختارها مركز السسينما العربية ‘
السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة رام-ي ع-ل-ي-ان م-ن
فلسسط Úوآاية البلوشسي من لبنان وأامÒ
الشسناوي من مصسر وخديجة قدسسي من
السسعودية وسسوريا وآاخرين.
تنظّم ورشسة «روتردام ’ب» مؤوسسسسة
سس -ي -ن -ي -م-ارت ه-ذا ال-ع-ام ع Èاإ’نÎنت
ضس -م -ن ف -ع -ال -ي -ات م -ه -رج -ان روت-ردام
السسينمائي الدو‹ ،وهي ورشسة عمل
ت-دري-ب-ي-ة تسس-تغرق  5أاي-ام ،وتسس-تهدف
اŸنتج Úالواعدين من ﬂتلف أانحاء
العا ،⁄وتسستهدف تواجد أاك Ìمن 69
جا ينتمون إا ¤أاك Ìمن  31دولة،
منت ً
وسسوف تعمل ورشسة العمل على تدريب
اŸنتج ÚاÎÙف Úعلى كيفية بناء
وت -ط -وي -ر شس -ب -ك -ات ال -ت-ع-اون ال-دول-ي-ة،
وإاكسس -اب -ه-م ال-ث-ق-ة واŸه-ارات الÓ-زم-ة
ل -ل -ت -وغ -ل داخ -ل ال-ت-م-وي-ل السس-ي-ن-م-ائ-ي
واŸبيعات والتوزيع على مسستوى دو‹.
مركز السسينما العربية مؤوسسسسة غÒ
ربحية مسسجلة ‘ أامسسÎدام تأاسسسست
‘  2015ع -ل-ى ي-د «م-اد سس-ول-يشس-ي»Ú
بهدف الÎويج للسسينما العربية ،ويوفر
مركز السسينما العربية لصسناع السسينما
العربية ،نافذة احÎافية للتواصسل مع
صسناعة السسينما ‘ أانحاء العا ،⁄عÈ
عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح
ت -ك -وي -ن شس -ب-ك-ات اأ’ع-م-ال م-ع ‡ث-ل-ي

الشس- - -رك - -ات واŸؤوسسسس - -ات ‘ ›ا’ت
اإ’ن -ت -اج اŸشسÎك ،ال -ت-وزي-ع اÿارج-ي
وغÒها ،وتتنّوع أانشسطة مركز السسينما
ال -ع -رب -ي -ة م -ا ب Úأاج-ن-ح-ة ‘ اأ’سس-واق
ال - -رئ - -يسس - -ي- -ة ،ج- -لسس- -ات ت- -ع- -ارف بÚ
السسينمائي Úالعرب واأ’جانب حفÓت
اسس -ت -ق -ب -ال اج-ت-م-اع-ات م-ع م-ؤوسسسس-ات
ومهرجانات وشسركات دولية ،وإاصسدار
›ل-ة السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة ل-ي-ت-م توزيعها
على رواد أاسسواق اŸهرجانات.
‘ السسياق ذاته ،أاتاح مركز السسينما
العربية التسسجيل ع Èموقعه ‘ خدمة
الرسسائل الÈيدية ،وع Èهذه اÿدمة
يتاح للمسستخدم Úا◊صسول على نسسخ
رق -م -ي -ة م -ن ›ل-ة السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة،
أاخ -ب -ار ع -ن أانشس -ط -ة م -رك -ز السس -ي -ن-م-ا
ال -ع -رب-ي-ة ،إاشس-ع-ارات Ãواع-ي-د ال-ت-ق-دم
لÈامج اŸنح واŸهرجانات وعروضض
مؤوسسسسات التعليم والتدريب– ،ديثات
ع - -ن اأ’ف Ó- -م ال - -ع - -رب- -ي- -ة اŸشس- -ارك- -ة

ب -اŸه -رج -ان -ات ،وإال -ق -اء الضس -وء ع -ل-ى
–ديثات أانشسطة شسركاء مركز السسينما
العربية ومشساريعهم السسينمائية.
وأاطلق مركز السسينما العربية ،دليل
السسينما العربية ع Èموقعه على
اإ’نÎنت باللغة اإ’‚ليزية ،وهو دليل
سسينمائي شسامل وخدمي يعتمد على
›موعة أادوات يتم تقدÁها ›تمعة
أ’ول مرة ،بهدف توف ÒاŸعلومات
اŸرتبطة بالسسينما العربية ل ُصسsناع
اأ’فÓم داخل وخارج العا ⁄العربي،
وتيسسر لصسناع اأ’فÓم والسسينمائيÚ
Óسسواق العاŸية ،كما
العرب الوصسول ل أ
تسساعد ‡ثلي صسناعة السسينما
العاŸية ‘ التعّرف بسسهولة على
إانتاجات السسينما العربية ،للتذكÒ
التقدÃ Ëوقع مركز السسينما العربية:

ت -ق -ول ال -ك -ات -ب -ة إان ه-ذه ال-رواي-ة
سس-ت-م-ن-ح ال-ق-ارئ ال-ف-رصس-ة من خÓل
قراءتها و–ليل ما جاء ‘ طياتها،
ليحظى بإامكانية بناء توجه خاصض
‘ رسسم نهايته الشسخصسية وموقفه
الفكري Ûريات كل اأ’حداث التي
” سسردها .تعالج الرواية مأاسساوية
اŸت -غÒات ا◊اصس -ل -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اÛتمع ا÷زائري خاصسة ،والعربي
ع -ام -ة ،وان -ع -ك -اسس-ات ك-ل ذلك ع-ل-ى
ال- -ف -رد ،ح -يث ي -ت -درج ه -ذا ال -ع -م -ل
الروائي ،حسسبما ذكرت ‘ ،جواهر
قضسايا اجتماعية أاسسرية لتنجب لنا
شسخصسية  ⁄تشسارك ‘ صسنع ماضسيها
و’ حاضسرها و’ مسستقبلها «الوليد»،
هذه الشسخصسية التي وجدت لتصسارع
مرحلة تلو اأ’خرى مشسكلة «الهوية
ال -ف -ردي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي-ة» ‘ زح-ام
ال-عÓ-ق-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة الكÓسسيكية
‘ اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ،ومشس -اك -ل-ه
اŸرت-ب-ط-ة ب-تسس-وي-ة وضس-عيته العدلية
والقضسائية.
واع-تÈت ال-ك-ات-ب-ة ف-اطمة حفيظ
أان سسيميائية العنوان تركز على دور
وال- -دة ه- -ذه الشس -خصس -ي -ة ‘ نشس -أات -ه
وتهيئته الرئيسسية والثانوية ،لÎتبط
وضس -ع -ي -ة ه-ذه السس-ي-دة ال-ن-ازح-ة م-ن
جحيم العنف اأ’سسري بوضسع يتشسابه
م -ع وضس -ع ضس -ح -ي -ة ح-رب اŸارشس-ال
روم -ي -ل (ال -غ -زو اأ’Ÿا Êل -ب -ول -ن -دا)،
وت -ت-ن-ام-ى أاح-داث وشس-خ-وصض أاخ-رى
ك- -انت ق- -د اخ- -ت- -زلت ط -ري -ق -ه -ا إا¤
السسجن بفعل حسسابات صسغÒة ،ثم
تبلغ الرواية ذروتها ح Úيبلغ العقاب

ا’جتماعي عقابا جنائيا ’ يناله إا’
قاتل.
وب-ع-د صس-ع-وب-ة وره-اب اسس-ت-ي-ع-اب
هذا اŸشسهد ،تبدأا مشسكلة «الوليد»
م-ن ال-داخ-ل م-ت-م-ث-ل-ة Ãرضض ي-دعى
«م -ت Ó-زم -ة ك -ورسس -اك-وف» ،ل-يÓ-ق-ي-ه
قدره بطبيب أاعصساب ويبدأا الطبيب
ب -ت -ح -ل -ي -ل اŸع-ط-ي-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
لتوظيفها من أاجل العÓج منغمسسا
بنفق فكري عميق يخفي العديد من
ال -تسس -اؤو’ت ال -وج -ودي -ة والÎك -ي -ب-ي-ة
للمجتمع اŸادي ب Úأاهمية وتهميشض
العقل البشسري.
وتضسيف الكاتبة أانه ‘ جانب آاخر
من هذه الرواية يوجد طرح يتوازى
م-ع ط-ب-ي-ع-ة ت-ن-ام-ي اسس-ت-ع-م-ال ال-ق-يم
الدينية والعلمية ،وانحطاط معانيها
وف -ع -ال -ي -ت -ه -ا ‘ ال -تصس -دي Ÿشس -اك-ل

الشسباب الوجودية ،حيث تركز بعضض
تفاصسيل أاحداثها وعدد من القضسايا
الثانوية اŸطروحة فيها على إابراز
الفجوة ب Úما هو نظري وما هو
ت- -ط- -ب- -ي- -ق -ي ،وم -ا أان -ت -ج -ه ذلك م -ن
مشس -كÓ-ت أاخÓ-ق-ي-ة ي-ع-يشس-ه-ا ال-ف-رد
ي - - -وم - - -ي - - -ا –ت ظ - - -ل «ال - - -ن- - -ف- - -اق
ا’جتماعي» ،ناهيك عن خلق نوع
من ا’زدواجية الفكرية لدى اإ’نسسان
وضسعته ‘ نقاشض داخلي ﬁتدم بÚ
نظرية ›تمعه اإ’سسÓمي اŸثالية
وŒليات العدالة ‘ اÛتمع الغربي
غ ÒاŸسس- - -ل- - -م بشس - -ك - -ل ق - -د ي - -جÈ
الكثÒين ،حسسب رأاي فاطمة حفيظ،
على ولوج وضسعية جدلية Áكنها أان
Œرف أاجيا’ يافعة كثÒة إا ¤تيار
معاٍد للدين.

’خرى ‘ القصسة القصسÒة
إاحداهما ‘ الشسعر وا أ

جزائريتان ‘ القائمة القصسÒة Ÿسسابقة «دار اŸسسك»

http://acc.film/rotterdam-Lab

احتفا’ باليوم العربي للمكتبة اŸدرسسية

األلكسسو تناقشش دور اŸكتبة اŸدرسسية
‘ النظم الÎبوية والتعليمية

ع-ق-دت اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لÎب-ي-ة والثقافة والعلوم «أالكسسو» ،أاول
’ث -ن ،Úن -دوة ع -ل -م-ي-ة ح-ول «دور اŸك-ت-ب-ة اŸدرسس-ي-ة ‘ ال-ن-ظ-م
أامسس ا إ
الÎب-وي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ال-دول ال-ع-رب-ي-ة» ،وذلك Ãن-اسس-ب-ة ا’حتفال
باليوم العربي للمكتبة اŸدرسسية الذي يعقد هذه السسنة –ت شسعار:
«اŸكتبة اŸدرسسية فضساء تعّلم وإابداع وحرية».
تهدف هذه اŸبادرة إاŒ ¤ديد ا’لتزام بتعزيز مكانة اŸكتبة اŸدرسسية ضسمن
إاطار العمل على –قيق الهدف الرابع من أاهداف التنمية اŸسستدامة ،التعليم
 ،2030باإ’ضسافة إا ¤تقاسسم التجارب واÈÿات ‘ ›ال اŸكتبة اŸدرسسيّة
ومصسادر التعّلم.
وتناولت هذه الندوة عرضض Œارب عربية ‘ تطوير اŸكتبة اŸدرسسية،
ودورها ‘ الÎبية على اŸعلومة وŒويد التعليم والتعلّم وسسبل تعزيز مكانتها ‘
اŸنظومات التعليميّة ،وشسارك فيها ،بورقات علمّية ،مسسؤوولون وخÈاء من جهات
حكومّية وغ Òحكومّية معنّية بتطوير اŸكتبة اŸدرسسّية وبالتعليم ا÷ّيد ‘
نظمنا الÎبوّية والتعليميّة.

تضسّمنت القوائم القصسÒة
’دبية للمبدعÚ
للمسسابقة ا أ
الشسباب التي تنظمها «دار
اŸسسك» اŸصسرية اسسمÚ
جزائري ،Úهما أاحÓم بن
دريهم و‚اة وذانّ“ .كنت
أاحÓم بن دريهم من بلوغ
القائمة القصسÒة ‘ فئة
الشسعر ،عن ديوانها «العابرون
على ا÷مر» ،أاما ‚اة وذان
فتميزت ‘ فئة القصسة
القصسÒة عن ›موعتها
القصسصسية «الثانية عشسرة
’.»⁄
بتوقيت ا أ

أاسسامة ــ إا
أاع - -ل - -نت «دار اŸسسك ل - -ل - -نشس - -ر
وال -ت -وزي -ع» ع -ن أاسس -م-اء اŸشس-اركÚ
ال -ذي-ن ب-ل-غ-وا ال-ق-ائ-م-ة ال-قصسÒة ‘
ال-ف-روع ال-ثÓ-ث-ة ÷ائ-زت-ه-ا اأ’دب-ي-ة،
وه- -ي ال- -رواي- -ة والشس- -ع- -ر وال- -قصس -ة
ال -قصسÒة .وق -الت ال -دار إان -ه وب -ع -د
اط Ó-ع -ه -ا ع -ل -ى ج -م -ي -ع اأ’ع -م -ال

ال -واردة ل -ل -مسس -اب -ق -ة ،أاع-ل-نت ÷ن-ة
ال -ت -ح -ك -ي-م ع-ن ق-ائ-م-ة ااŸرشس-حÚ
للفوز ‘ فروع اŸسسابقة الثÓثة.
و‚د من ب ÚاŸرشسح› ‘ Úال
الشسعر الفصسيح ا÷زائرية أاحÓم بن
دري -ه -م ع-ن دي-وان «ال-ع-اب-رون ع-ل-ى
ا÷م - -ر» ،وإا ¤ج - -ان- -ب- -ه- -ا ك- -ل م- -ن
اŸصسري Úعبد الناصسر عبد اŸو¤
بيوان «غزالة» ،وعلي ﬁمد علي
ب - -دي- -وان «ل- -ع- -ن- -ة أاتسس- -ت- -وسس- -ك- -ي»،
واŸغربي رضسوان اŸيمو Êبديوان
«صسندوق الوديعة».
ك- -م -ا ورد اسس -م ا÷زائ -ري -ة ‚اة
وذان ‘ قائمة اŸرشسح÷ Úائزة
ال- -قصس- -ة ال- -قصسÒةÃ ،ج -م -وع -ت -ه -ا
ال-قصسصس-ي-ة «ال-ث-ان-ي-ة عشس-رة بتوقيت
اأ’ ،»⁄و‚د إا ¤ج- -ان- -ب- -ه- -ا ث Ó-ث -ة
مصس- - -ري Úه - -م م - -ي سس - -ام - -ح ع - -ن
›موعة «لعبة القدر  /ليتك تعلم»،
وأاحمد معوضض Ãجموعة «أايام من
ال- -ع -زل -ة» ،وأاشس -رف ال -ت -ع -ل -ب -ي ع -ن
›موعة «ا◊اجر».
أاما اŸرشّسحون ‘ ›ال الرواية
ف -ه -م حصس -ري -ا م -ن مصس -ر ،وي-ت-ع-ل-ق
اأ’م -ر Ãح -م -د أاب -و سس Ó-م-ة (رواي-ة
«ل -تسس -ك -ن -وا إال-ي-ه-ا») ،ع-ل-ي ال-فشس-ن-ي

(رواي- -ة «أاي- -ن -م -ا ت -ك -ون -وا ي -درك -ك -م
ا◊ب») ،ع Ó- -ع- -م- -ر ع- -ب- -د اŸع- -ز
(رواي - -ة «ب - -رن - -ب - -ال أارضض السس- -ح- -ر
وا÷مال») ،وتامر مصسطفى (رواية
«القناع الÈونزي»).
وك - - -انت دار اŸسسك ل - - -ل - - -نشس- - -ر
وال-ت-وزي-ع ق-د أاع-ل-نت شس-ه-ر ج-وي-ل-ية
اŸاضس -ي ع -ن مسس -اب -ق-ت-ه-ا ل-لشس-ب-اب
اŸب-دع ،Úوال-ت-ي سس-ت-ك-ون ن-ت-يجتها
إاصس- -دار  6أاع-م-ال شس-ب-اب-ي-ة جديدة
«–مل روح وفكر وانطÓقة الشسباب
مع ا◊فاظ على قيم ومبادئ اللغة
العربية واتباع قواعدها اأ’صسيلة».
واشسÎطت الدار أان يكون العمل
اŸشسارك ‘ اŸسسابقة هو العمل
ا’ب -داع-ي اأ’ول ،وأان ي-ك-ون ب-ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي-ة ال-فصس-ح-ى ،وأاّ’ ي-قّ-ل سسّ-ن
اŸشسارك عن  18سسنة و’ يزيد على
 25سس- -ن- -ة ،وك- -ان ي -فÎضض أان ي -ت ّ-م
اإ’ع Ó-ن ع -ن أاسس -م -اء ال-ف-ائ-زي-ن ‘
م -وع -د أاقصس-اه  20سس-ب-تم ،Èبواقع
فائزين اثن ‘ Úكل فرع من فروع
اŸسسابقة ،على أان يحصسل كل فائز
على فرصسة لطباعة وتوزيع كتابه،
مع –مل الدار نسسبة  50باŸائة من
تكلفة الطباعة.
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األربعاء  ٢١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

على بعد أاسسبوع Úمن السستحقاق الرئاسسي

ترامب يكّثف حملته النتخابية لتضصييق الفارق مع بايدن
ق-ام ال-رئ-يسس الأم-ريكي
دون- - - -ال - - -د ت - - -رامب ،اأمسس
ال -ث Ó-ث -اء ،ب-زي-ارة ولي-ة
بنسسلفانيا ‘ اإطار تكثيف
ح-م-ل-ت-ه الن-تخابية للفوز
ب -ولي -ة رئ -اسس -ي-ة ث-ان-ي-ة.
وي - - - - - -واصس - - - - - -ل ت - - - - - -رامب
ال -ت -ج -م -ع -ات الن-ت-خ-اب-ي-ة
ب- -ال- -ولي- -ات اŸت -اأرج -ح -ة،
اأم ‘ Ó- -تضس- -ي- -ي -ق ال -ف -ارق
ب- - -ي- - -ن- - -ه وب Úم- - -ن - -افسس - -ه
ا ل د  Áق ر ا ط ي ج و با ي د ن .
ك -انت ع -م -ل -ي-ات ال-تصس-ويت
اŸب -ك -ر ‘ الن -ت -خ -اب -ات ق -د
بداأت بولية فلوريدا ،اإحدى
اأك Ìالوليات تاأثÒا ‘ نتائج
السس- -ب -اق اإ ¤ال -ب -يت الأب -يضض،
وي -ت -وق -ع اأن ي -ك -ون ال-ف-ارق ‘
الأصس -وات ف -ي -ه -ا ضس -ئ -ي Ó-بÚ
ا  Ÿر ش س ح  .Úو ت ن ت ظر ال و ل يا ت
اŸت - - -ح- - -دة بشس- - -غ- - -ف ،غ- - -دا
اÿم -يسض ،اŸن -اظ -رة الأخÒة
ب ÚاŸرشس- - - - -ح Úوال- - - - -ت- - - - -ي
س س ت خ ض س ع ل ق و ا ع د ص س ا ر م ة Ÿن ع
ال - -تشس - -ويشض ال - -ذي ح - -دث ‘
ا  Ÿنا ظ رة ا ل س س اب ق ة .
وال-رئ-يسض ا÷م-ه-وري الذي
واج- -هت اإدارت- -ه اأزم -ة ال -وب -اء
بان ت ق ا د ا ت ش س د ي د ة  ،م Îا ج ع ‘
ن -ت -ي -ج -ة اسس-ت-طÓ-ع-ات ال-راأي
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-وط-ن-ي و‘
غ ا ل بي ة ا ل و ل يات ا ◊ اس س م ة ‘
ا ل ن ت خ ابات .
ل ك ن ه م ت ع ا د ل ت قر ي ب ا م ع ج و
بايدن ‘ اسستطÓعات الراأي
‘ ف -ل -وري -دا ،ح-يث اصس-ط-ف،
اأول امسض ،ال- - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن
ا ل نا خ ب  Úا ل ذ ي ن ك ان و ا ي ضس ع ون
الكمامات اأمام بلدية ميامي
ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ل-ل-تصسويت
اŸبكر.
و ‘ ه يا ‹  ،ا ◊ ي ا لش س ع ب ي
‘ م- -ي- -ام- -ي ،ح- -يث ي- -ق- -ط- -ن
ال- - -ع- - -دي- - -د م - -ن ال - -ك - -وب - -يÚ
الأم -ري -ك -ي ،Úك -ان ي-ول-يسس-يسض
لÒي -ان -و ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر ٥١
عامًا مرتديًا قبعة باألوان العلم
الأم - -ري- -ك- -ي وي- -ن- -ت- -ظ- -ر دوره
ل Ó- -إدلء بصس- -وت- -ه .وق- -ال اإن- -ه
سسينتخب ترامب ،لأنه «اأعطى
الأول- -وي- -ة لÓ- -ق- -تصس- -اد» ق -ب -ل
ال -وب -اء ،مضس-ي-فً-ا «ه-و شس-خصض
ي ش س ب ه نا» .

وي-ح-ظ-ى ال-تصس-ويت اŸب-كر
بان تب اه ك ب  Òه ذ ا ال ع ا م  ،و هو
ب -ل -غ مسس-ت-وي-ات غ Òمسس-ب-وق-ة
انعكسست بصسفوف طويلة اأمام
م -راك -ز القÎاع ‘ ال -ولي -ات
التي بداأ فيها القÎاع.

تصصريحات مسصتفّزة

و خ  Óل م ك ا  Ÿة ه ا تف ية م ع
ف-ري-ق ح-م-ل-ت-ه ،ه-اج-م ترامب
م -رة ج -دي -دة ب -ح-دة ال-ط-ب-يب
اأنطو Êفاوتشسي الذي يحظى
ب -احÎام شس -دي -د ‘ ال -ولي-ات
اŸت -ح -دة وال -عضس -و ‘ خ -ل -ي-ة
الأزمة اŸتعلقة بوباء كوفيد-
 ‘ ١9البيت الأبيضض.
وق- -ال ت- -رامب ،اإن ال- -ن- -اسض
«ت -ع -ب -وا .ت -ع -ب-وا م-ن الإصس-غ-اء
ل - - -ف - - -اوتشس - - -ي وك - - -ل ه - - -وؤلء
الأغ-ب-ي-اء» ،ف-ي-م-ا اأسس-فر الوباء
ع - -ن وف - -اة ن - -ح - -و  ٢٢٠األف
ش س خ ص ض ‘ ا ل و ل يا ت ا Ÿت ح د ة .
وت - -اب - -ع ت - -رامب ‘ التصس- -ال
ال -ذي ج -رى ب -حضس -ور وسس-ائ-ل
اإعÓم «لو اأصسغينا اإليه ،لكان
ت -و‘ ن-ح-و  7٠٠األ - -ف اأو ٨٠٠
األف شسخصض».
وقبل اأقل من اأسسبوع Úمن
النتخابات الرئاسسية ،اأد٢9 ¤
مليون اأمريكي باأصسواتهم ‘
كافة اأنحاء البÓد ،شسخصسيًا اأو
ع  Èا ل Èي د  ،و ه و م ا ي سس ا وي
نحو خمسض اŸشساركة الشساملة
اŸتوقعة.
ودع -ا ال -دÁق -راط -ي-ون اإ¤

ال -تصس -ويت ب -ك -ث -اف -ة م -ب -ك -راً،
كاإجراء احÎازي وسسط تفشسي
وب-اء ك-وفيد ‘ .١9-م -واج-ه-ة
ذلك ،ي -ن-دد ت-رامب ب-ن-ه-ج م-ن
شس -اأن -ه اأن ي -وؤدي اإ« ¤ت -زوي -ر»
الن -ت-خ-اب-ات ،ب-دون اأن ي-دع-م
اأق- -وال- -ه ب- -اأدل -ة ،وت -ع -ه -د ب -اأن
ن- -اخ- -ب- -ي- -ه سس- -ي -ت -وج -ه -ون اإ¤
التصسويت باأعداد كبÒة يوم ٣
ن- - - - -وف- - - - -م ،Èل - - - -ت - - - -ك - - - -ذيب
السس -ت -ط Ó-ع -ات ال -ت -ي ُت -ن-ب-ئ
بخسسارته.
وب -حسسب صس-ح-ي-ف-ة م-ي-ام-ي
هÒالد ،ع ÚاŸعسسكران فرقًا
من اÙام– Úسسبًا لتقارب
شس -دي -د ‘ ال -ن -ت-ائ-ج م-ن شس-اأن
حسسمه اأن يحدد اسسم الرئيسض
ا  Ÿق ب ل ل ل و ل يا ت ا  Ÿت ح د ة .

قواعد جديدة لإ‚اح
اآخر مناظرة

وف -ي -م -ا ت-ت-ج-ه الأن-ظ-ار اإ¤
اŸن- -اظ -رة ال -ث -ان -ي -ة والأخÒة
اŸق -ررة ،غ -دا اÿم -يسض ،بÚ
ت-رامب وب-اي-دن ،اأع-ل-نت ÷ن-ة
اŸناظرات الرئاسسية اأنه سسيتم
ت ع د ي ل ق و ا ع د ه ذ ه ا Ÿن اظ ر ة
وخصس-وصسً-ا ق-ط-ع اŸي-كروفون
ع - -ن اŸرّشس - -ح ح Úل ي- -ك- -ون
دوره ‘ الكÓم ،وذلك للحوؤول
دون ت- -ك -رار ال -تشس -ويشض ال -ذي
سساد اŸناظرة الأو.¤
وق -الت ال -ل-ج-ن-ة ،اإّن-ه خÓ-ل
اŸناظرة سسيكون اأمام كّل من
ترامب وبايدن مّدة دقيقتÚ

لÓ-إج-اب-ة ع-ل-ى سس-وؤال ي-طرحه
عليهما اأو على اأحدهما مدير
ال- -ن -دوة ،وخ Ó-ل ه -ذا ال -وقت
سسيكون اŸيكروفون مقطوعًا
عن اŸرشّسح الآخر اŸفÎضض
ب - - -ه اأن ي - - -نصست اإ ¤اإج- - -اب- - -ة
م نا ف س س ه .
وم- - - -ا اأن ُي- - - -ن- - - -ه - - -ي ك Ó- - -
اŸرشّس - - -ح Úدق - - -ي- - -ق- - -ت- - -ي- - -ه
اّ ıصسصست ÚلÓإجابة ،يتحّول
الأم - -ر ع - -ن- -ده- -ا اإ ¤ن- -ق- -اشض
م- -ف- -ت- -وح ب- -ي -ن -ه -م -ا ف -يصس -ب -ح
ب-اإم-ك-ان-ه-م-ا ال-ت-ح-اور م-باشسرة
وت-ك-ون ت-ال-يً-ا م-ي-ك-روف-وناتهما
مفتوحة ‘ نفسض الوقت.
و س س ا ر ع ب ي ل س س ت يب  ، Úمد ي ر
حملة ترامب ،اإ ¤انتقاد قرار
اللجنة بشسّدة .وقال ‘ بيان،
اإّن «ال -رئ -يسض ت -رامب ح-ريصض
ع ل ى م نا ظ ر ة جو باي د ن  ،م ه م ا
ك - -انت ت - -غ- -يÒات ال- -ل- -ح- -ظ- -ة
الأخÒة ال -ت -ي ت -ق ّ-رره -ا ÷ن-ة
م- -ت -ح ّ-ي -زةﬁ ‘ ،اول -ة اأخÒة
م-ن-ه-ا ل-ت-وف Òم-ي-زة Ÿرّشسحها
اŸف ّضسل».
واأضساف ،اأّن ترامب يعتزم
خ Ó-ل اŸن-اظ-رة ط-رح قضس-ي-ة
ه ان  Îباي دن  ‚ ،ل ج و باي د ن ،
ك- -م- -ا ي -ف -ع -ل ب -ان -ت -ظ -ام ق -ب -ل
اأسسبوع Úمن النتخابات.
وخÓ-ل م-ن-اظ-رت-هما الأو¤
‘ سس- -ب- -ت- -م ،Èق -اط -ع ت -رامب
م نا ف س س ه ا ل د  Áقر ا ط ي  7 ١مر ة ،
‘ ح  Úق ا ط ع ه نا ئ ب ا ل ر ئ ي س ض
ا ل س س اب ق  ٢ ٢م ر ة .

لمن يدعو لحÎام الهدنة ا÷ديدة
›لسس ا أ

حرب ناغور Êكاراباخ –تدم

دع - -ا أاعضس - -اء ›لسض األم - -ن ال- -دو‹،
خ Ó-ل اج -ت -م-اع م-غ-ل-ق ،ك Ó-م-ن أارم-ي-ن-ي-ا
وأاذربيجان إا ¤احÎام هدنة جديدة اتفقا
عليها ‘ إاقليم ناغور Êكاراباخ اŸتنازع
ع- -ل- -ي- -ه ‘ ،وقت ت -ت -واصس -ل اŸع -ارك بÚ
ال -ط -رف ،Úوسس -ط ت -أاك -ي -دات ك -ل م -ن-ه-م-ا
بإاحراز تفوق عسسكري على األرضض.
وخÓل الجتماع ،الذي ُعقد بطلب من
فرنسسا وروسسيا والوليات اŸتحدة ،كّرر
أاعضساء اÛلسض  ١٥النداء الذي وجهه
 ·ÓاّŸت -ح -دة أان -ط -ون-ي-و
األم Úال -ع -ام ل  -أ
غ -وتÒيسض ل -ل -ط -رف Úب -احÎام «ال -ه -دن -ة
اإلنسس -ان -ي-ة» ال-ت-ي ك-ان ي-فÎضض أان ت-دخ-ل
حيز التنفيذ األحد.
وق -ال دب -ل -وم -اسس-ي ‘ األ· اŸت-ح-دة،
«ا÷ميع تشساطروا وجهة النظر نفسسها.
ال -وضس -ع سس -ي -ئ ،وع -ل -ى ا÷ان-ب ÚالÎاج-ع
والسستجابة لنداءات األم Úالعام بوقف
إاطÓق النار».
ووفقا لدبلوماسسي ،Úفإان روسسيا -التي
ت -ت -و ¤ح -ال-ي-ا ال-رئ-اسس-ة ال-دوري-ة Ûلسض
األمن -تعمل على إاصسدار بيان يدعو إا¤

اللتزام بوقف إاطÓق النار.
ويدعو مشسروع البيان ،الذي يتوقع أان
يتفق أاعضساء اÛلسض عليه هذا الأسسبوع،
أايضس -ا أارم -ي -ن -ي -ا وأاذرب -ي -ج -ان لسس-ت-ئ-ن-اف
اŸف- -اوضس- -ات ال -ت -ي ت -رع -اه -ا ›م -وع -ة
مينسسك.
وت - -رأاسض ك - -ل م - -ن روسس - -ي - -ا وف - -رنسس- -ا
والوليات اŸتحدة ›موعة مينسسك التي
أانشسأاتها منظمة األمن والتعاون عام ١99٢
إليجاد حل لهذا النزاع اإلقليمي.
وكان يفÎضض أان تبدأا الهدنة الإنسسانية
يوم األحد اŸاضسي منتصسف الليل ،لكن
وزارة الدفاع األذرية قالت ،صسباح الثن،Ú
إان القوات النفصسالية األرمينية قصسفت
أاراضسي منطقة أاغجابÒدي ولي Óمناطق
غÒانبوي وترتر وأاغدام.

اتهامات ؤحصصيلة

من جانبها ،اّتهمت سسلطات ناغورÊ
كاراباخ أاذربيجان بإاطÓق نÒان مدفعيتها
ل -ي « Ó-ع -ل -ى ﬂت-ل-ف ق-ط-اع-ات ا÷ب-ه-ة»

وم-واصس-ل-ة ه-ج-م-ات-ه-ا ‘ الصس-ب-اح .وقالت
أايضس -ا «ج -يشض ك -اراب -اخ ي -ت -خ -ذ إاج -راءات
متناسسبة».
وأاسسفر اسستئناف القتال منذ  ٣أاسسابيع
ع -ن م -ق -ت -ل أاك Ìم -ن  ٨٠٠شس-خصض ،وف-ق
أارق -ام رسس -م -ي-ة ي-نشس-ره-ا ال-ط-رف-ان .ل-ك-ن
ُيعتقد أانّ اÿسسائر أاعلى بكث ،Òإاذ  ⁄تعلن
أاذربيجان عن أاي حصسيلة عسسكرية.
ويسسود التوتر كاراباخ ،وسسط ﬂاوف
من حرب واسسعة النطاق ب Úأاذربيجان
وأارم-ي-ن-ي-ا ج-ن-وب ال-ق-وق-از ،حيث تتنافسض
أان -ق -رة وم -وسس -ك -و .وق -د ع -رضست ك-ل م-ن
روسسيا وإايران الوسساطة ب Úيريفان وباكو
لتسسوية النزاع حول اإلقليم.
وÃوجب ال -ق-ان-ون ال-دو‹ ،ي-ع-د إاق-ل-ي-م
ناغور Êكاراباخ جزءا من أاذربيجان ،لكن
األرمن -الذين يشسكلون األغلبية العظمى
من سسكانه -يرفضسون حكم باكو.
وي-دي-ر اإلق-ل-ي-م شس-ؤوون-ه اÿاصس-ة ب-دعم
من أارمينيا منذ انشسقاقه عن أاذربيجان،
خ Ó-ل صس -راع نشسب ع -ن -د ان-ه-ي-ار ال–اد
السسوفياتي عام .١99١
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الكويت تؤوكد مواصصلة اŸسصاعي إلنهاء اÓÿف اÿليجي
ق - -ال رئ - -يسس ال- -وزراء ال- -ك- -وي- -ت- -ي،
الشس-ي-خ صس-ب-اح اÿال-د الصس-ب-اح ،أامسس،
لنهاء
إان ال-ك-ويت سس-ت-واصس-ل اŸسس-اع-ي إ
اÓÿف ال- -ذي نشسب ب Úق- -ط- -ر ودول
ع -رب-ي-ة ‘ ع-ام  .2017وق -ال ‘ ك-ل-م-ة
لمة« :سسنواصسل اŸسساعي
أامام ›لسس ا أ
لشس- -ق -اء ودع -م
لن- -ه- -اء اÓÿف ب Úا أ
إ
›لسس التعاون اÿليجي».
م -ن -ذ ان -دلع األزم -ة اÿل -ي -ج -ي -ة ،اإث -ر
م-ق-اط-ع-ة السس-ع-ودية واإلمارات والبحرين
ومصسر ،لقطر ‘ منتصسف  ،٢٠١7لعبت
ال- -ك- -ويت دور ال- -وسس- -ي -ط ◊ل اÓÿف -ات
وإانهاء األزمة.
وكانت السسعودية واإلمارات والبحرين
ومصس-ر ق-د ق-ط-عت ال-عÓ-ق-ات السس-ي-اسس-ي-ة
والتجارية وروابط النقل مع قطر ،متهمة
إاي -اه -ا بـ»دع-م اإلره-اب» ،وه-و م-ا ت-ن-ف-ي-ه
ال- - -دوح- - -ة ،ال- - -ت - -ي اع - -تÈت اأن ا◊ظ - -ر
اŸف -روضض ع -ل -ي-ه-ا ي-ه-دف اإ ¤ال-ن-ي-ل م-ن
سسيادتها .ج- -لسس- -ة Ûلسض األم -ن ح -ول

م-ن-ط-قة اÿليج ع- -ق -د ›لسض األم -ن
ال -دو‹ ج -لسس -ة ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وزاري،
اأمسض ،ع Èتقنية الفيديو ‘ ،إاطار بند
ج- -دول األع- -م -ال «صس -ون السس -ل -م واألم -ن
ال-دول-ي »Úح-ول م-راج-ع-ة شس-ام-ل-ة ل-ل-وضسع
األم -ن -ي ‘ م -ن -ط-ق-ة اÿل-ي-ج .وعقدت
ا÷لسسة برئاسسة وزير اÿارجية الروسسي،
سسÒغ -ي لف -روف ،وشس -ارك ف -ي-ه-ا األمÚ
 ·ÓاŸتحدة ،أانطونيو غوتÒيسض،
العام ل أ
وال-رئ-يسض واŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي Ûم-وع-ة
األزم -ات ال -دول-ي-ة ،روب-رت م-ا‹ ،وم-دي-ر
م- -ع- -ه- -د ال- -دراسس- -ات الشس- -رق- -ي -ة ال -ت -اب -ع
ألك- -ادÁي- -ة ال- -ع -ل -وم ال -روسس -ي -ة ،ف -ي -ت -ا‹
ناؤوومك .Úواسستنادا آلراء اŸراقب ،Úفان
هذا «الجتماع يعّد حدثا ‡يزا لرئاسسة
روسس- -ي -ا Ûلسض الأم -ن ال -دو‹ ‘ شس -ه -ر
اأك- -ت -وب -ر ا÷اري ،وه -و ع -ب -ارة ع -ن رؤوي -ة
Óمن ا÷ماعي ‘ منطقة اÿليج
روسسية ل أ
العربي شساركتها بعثة موسسكو ‘ األ·
اŸتحدة مع اأعضساء ›لسض األمن.

وزير يسستنكر السستغÓل السسياسسي Ÿقتل اŸدّرسس

السصلطات الفرنسصية تغلق مسصجدا قرب باريسس
اسس-ت-ن-ك-ر وزي-ر ال-ع-دل ال-ف-رنسس-ي،
إاي -ريك دي -ب -ون م-وري-ت-ي ،اسس-ت-غÓ-ل
لغ- - -راضس
سس - - -ي - - -اسس- - -ي ‘ ÚبÓ- - -ده « أ
ان- -ت- -خ- -اب -ي -ة» ح -ادث م -ق -ت -ل اŸع -ل -م
الفرنسسي ،صسموئيل باتي ،ذبحا ،يوم
ا÷م - -ع - -ة اŸاضس - -ي ،ق - -رب ب - -اريسس.
وقال« :بالكاد انتشسرت اŸأاسساة ،حتى
اسس - - -ت - - -خ - - -دم - - -ه- - -ا السس- - -ي- - -اسس- - -ي- - -ون
لغراضس انتخابية»،
ويسستخدمونها أ
ليضسيف إان «هذا يث Òاشسمئزازي»،
وهو «أامر غ Òلئق».
أاوضسح الوزير الفرنسسي بأانه يجب اأن
تأاخذ ا◊كومة الوقت الكا‘ قبل اإلعÓن
عن عدد مع Úمن اإلجراءات ،ألن «علينا
العمل قبل تقد Ëأاي شسيء ،واسستطيع أان
أاعدد لكم  ٥٠إاجراء ،لكن هذا ليسض ما
نريد القيام به على اإلطÓق .ل Áكننا
الكذب ،من السسهل اŸبالغة واŸزايدة»،
على حد تعبÒه.
واختتم رده على اŸنتقدين بالقول ،اإن
ه- - -ذه»اŸزاي- - -دات ه- - -ي الشس- - -ع- - -ب- - -وي- - -ة
والدÁاغوجية بعينها».
وإازاء الن-ت-ق-ادات ل-ل-ح-ك-وم-ة وات-ه-امها
ب -ال -ت -قصس Òال -ذي  ⁄يسس -م -ح ل -ه -ا ب -ت-وق-ع
جرÁة قتل اŸعلم ،نفى الوزير أان تكون
ا◊كومة قد قصسرت ،واأوضسح اأن «القاتل
 ⁄يكن معروفا لدى أاجهزة األمن ،ول كان
م- -رصس- -ودا ‘ «رادارات- -ه- -ا» ح- -ت -ى ت -ت -ب -ع

نشساطاته وتراقبه عن قرب».
Óداء ا◊كومي
تأاتي هذه النتقادات ل أ
على خلفية جرÁة مقتل اŸعلم ،صسموئيل
باتي ،والسسجال السسياسسي اŸرافق لها،
ق -ب -ل ن-ح-و ع-ام ونصس-ف ال-ع-ام م-ن م-وع-د
النتخابات الفرنسسية الرئاسسية.
‘ السسياق ،أاعلنت السسلطات الفرنسسية،
أامسض ،اأنها سستغلق مسسجداً قرب باريسض
كجزء من حملتها ضسد ما تسسميه اإلسسÓم
اŸتطرف ،التي اأوقف على إاثرها حتى
اآلن نحو  ١٢شسخصسًا ،بعد مقتل األسستاذ
ال- -ذي ع- -رضض ع- -ل- -ى تÓ- -م- -ي -ذه رسس -وم ً-ا
كاريكاتورية مسستفّزة “ثل النبي ﬁمد.
ومّÈر الغلق ،أان اŸسسجد الواقع ‘
ضس -اح -ي -ة ب -ان-ت-ان اŸك-ت-ظ-ة شس-م-ال شس-رق
باريسض ،شسارك مقطع فيديو على صسفحته
Óسستاذ
‘ فيسسبوك فيه تنديد بحصسة ل أ
صسمويل باتي حول حرية التعب ،Òقبل أايام
من قتله ،ا÷معة ،كما أاكد مصسدر قريب
من التحقيق.
واأك -دت وزارة ال -داخ-ل-ي-ة ،أان اŸسس-ج-د
الذي يقصسده نحو  ١٥٠٠مصسٍل ،سسيقفل
اأبوابه اعتباراً من مسساء األربعاء ولسستة
اأشسهر .وطلب وزير الداخلية الذي تعهد
بشسنّ «حرب على أاعداء ا÷مهورية» من
السسلطات اÙلية تنفيذ اإلغÓق.
وأاطلقت الشسرطة الفرنسسية منذ الثنÚ
حملة ضسّد الشسبكات اإلسسÓمية.

‘ إاطار اتفاقية «نيو سستارت» مع واشسنطن

موسصكو مسصتعدة لتجميد مشصÎك لعدد الرؤؤؤسس النوؤية
أاعلنت روسسيا ،أامسس ،أانها مسستعدة
لـ»Œم- -ي- -د» مشسÎك م- -ع ال- -ولي- -ات
اŸتحدة لعدد رؤووسسهما النووية ،من
أاج -ل “دي -د ال-ع-م-ل Ãع-اه-دة «ن-ي-و
سس-ت-ارت» ل-ن-زع السسÓ-ح ال-ن-ووي Ÿدة
عام إاضسا‘ ،فيما تقÎب مدة انتهاء
مفعولها قبل التوصسل لتفاق حول
Œديدها.
أاك -دت اÿارج -ي -ة ال -روسس -ي -ة ‘ ب-ي-ان،
«ت -قÎح روسس -ي -ا “دي-د (اŸع-اه-دة) ل-ع-ام
وه - -ي مسس - -ت - -ع- -دة ،بشس- -ك- -ل مشسÎك م- -ع
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ،إاŒ« ¤م -ي -د» ع-دد
ال-رؤووسض ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي Áل-ك-ه-ا ال-ط-رفان
خÓل هذه اŸدة».
وأاضسافت اÿارجية الروسسية ،اأن هذا
ال -ت -ج -م -ي -د ي -جب أال يصس -ح-ب-ه «أاي ط-لب
إاضسا‘ آاخر من الوليات اŸتحدة» وأان
ي -ت -ي -ح «كسسب ال -وقت» م-ن أاج-ل م-واصس-ل-ة
اŸشساورات الثنائية حول مسستقبل ا◊د
من األسسلحة النووية.
ل-ق-د اقÎحت واشس-ن-ط-ن صس-ي-غ-ة “ديد
م- -ع- -اه- -دة ن- -ي- -و سس- -ت- -ارت Ÿدة ع -ام م -ع
«Œميد» الÎسسانات النووية ،لكن موسسكو
رفضس- -ت- -ه -ا ‘ ال -ب -دء ،ب -اع -ت -ب -اره -ا «غÒ

مقبولة».
وع -رضض ال -رئ -يسض ال -روسس -ي ف Ó-دÒÁ
بوت ،Úا÷معة“ ،ديد التفاقية ا◊الية
Ÿدة عام على األقل ولكن «دون قيد أاو
شسرط» ،ولكن واشسنطن رفضست.
وق- -د ي- -غ Òه- -ذا ال- -ت -ح -ول ‘ م -وق -ف
م -وسس -ك -و ق -واع -د ال-ل-ع-ب-ة ب-ع-د أان وصس-لت
اŸف -اوضس-ات بشس-أان Œدي-د م-ع-اه-دة ن-زع
السسÓح النووي اŸهمة إا ¤طريق مسسدود
م-ن-ذ أاشس-ه-ر .ع-ل-مً-ا أان الت-ف-اق-ي-ة ا◊ال-ية
تنتهي ‘ اأوائل عام .٢٠٢١
أابقت معاهدة نيو سستارت ،التي أابرمت
‘ ع - - -ام  ،٢٠١٠ت-رسس-ان-ت-ي ال-ب-ل-دي-ن ع-ند
مسستوى يقل كثÒاً عما كانت عليه ا◊ال
خ Ó- -ل ا◊رب ال - -ب- -اردة ،ف- -ح- -دت ع- -دد
م-نصس-ات اإلطÓ-ق ال-ن-ووي-ة السسÎات-ي-جية
اŸنصس- -وب- -ة ع -ن -د  7٠٠وع- -دد ال -رؤووسض
النووية عند .١٥٥٠
ويث Òانتهاء التفاقية الثنائية الرئيسسية
األخÒة ال- -ت -ي –دد ج -زئ -ي ً-ا ت -رسس -ان -ت -ي
اÿصسم Úا÷يوسسياسسي Úو” التفاوضض
ع -ل -ي -ه ‘ ع -ه -د ال-رئ-يسس Úب-اراك أاوب-ام-ا
ودÎÁي ميدفيديفﬂ ،اوف من العودة
اإ ¤سسباق التسسلح.
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ل· أŸتحدة مسصؤوولية تأاّخر حل ألقضصية
حّملت أ أ

ا÷الية الصسحراوية تنّدد بتواطؤو إاسسبانيا واإل–اد األوروبي
لسصبانية ،وقفة أحتجاجية أمام
نظمت جمعيات أ÷الية ألصصحرأوية ،بالتعاون مع “ثيلية ألبوليسصاريو ببÓد «ألباسصك» أ إ
لوروبي مع ألحتÓل أŸغربي وفضصح حجم
لسصبانية وأل–اد أ أ
و أ◊كومة أ إ
قنصصلية أŸغرب Ãدينة بلباو ،للتنديد بتوأط ؤ
لنسصان باŸناطق ألصصحرأوية أÙتلة.
ألنتهاكات أŸغربية أŸسصتمرة ◊قوق أ إ
شص-ه-دت ال-وق-ف-ة ،ال-ت-ي ال-ت-ح-ق بها
عدد كب Òمن اŸتضصامن Úمع القضصية
الصصحراوية ،تعا‹ الأصصوات الغاضصبة
م -ن اسص -ت -م -رار ح -ك -وم-ة اسص-ب-ان-ي-ا ‘
Œاه- -ل مسص- -وؤول- -ي- -ت -ه -ا ال -ت -اري -خ -ي -ة
ب -الصص -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة و»ت-واط-ئ-ه-ا م-ع
اÙتل اŸغربي الذي ينفذ سصياسصة
خطÒة بالأراضصي الصصحراوية ينتهك
‘ ظ -ل -ه -ا اأدن-ى ح-ق-وق اأب-ن-اء الأرضس
اÙتلة.
وحضص -ر ال -وق -ف -ة ا ¤ج -انب ‡ث-ل
البوليسصاريو باŸقاطعةﬁ ،مد عا‹
سص- -ي- -د ال- -بشص ،ÒاŸسص- -وؤول اŸرك- -زي
للجاليات الصصحراوية باأوروبا ،سصيد
اأح - -م - -د اÿراشص - -ي و‡ث - -ل - -ون ع - -ن
ج -م -ع-ي-ات ا÷ال-ي-ة وم-تضص-ام-ن-ون م-ع
قضص -ي-ة الشص-عب الصص-ح-راوي ال-ع-ادل-ة،
اإ ¤ج -انب مشص -ارك -ة اأعضص-اء ا÷ال-ي-ة
الصص- -ح- -راوي- -ة اŸق -ي -م -ة Ãدن ب Ó-د
ا ل - -ب - -ا س ص ك و ا  Ÿن - -ا ط - -ق ا  Ûا و ر ة  .و ”
خ Ó-ل ال -وق -ف -ة ،ال-ت-ي ت-اأت-ي ت-خ-ل-ي-دا
للذكرى اÿامسصة والأربع Úللوحدة
وال -وط -ن -ي -ة ،رف -ع الأع Ó-م ال -وط -ن-ي-ة
الصص - -ح- -راوي- -ة وت- -ردي- -د الشص- -ع- -ارات
اŸنددة بالحتÓل اŸغربي للصصحراء
الغربية وانتهاكاته اŸسصتمرة ◊قوق
الإنسص- -ان ب- -اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة ،وم -ا
يتعرضس له الصصحراويون العزل من
حصص- -ار وتضص- -ي -ي -ق واع -ت -ق -ال بسص -بب
مواقفهم اŸطالبة بجÓء الحتÓل.

تنديد باŸتواطئÚ
ون - -دد اŸشص- -ارك- -ون بـ «ال- -ت- -واط- -وؤ
اŸفضص- -وح ل- -ل- -ح- -ك- -وم -ة الإسص -ب -ان -ي -ة
وال–اد الأوروب- - -ي م - -ع الح - -ت Ó- -ل
اŸغ- -رب- -ي» ،م- -وج -ه Úن -داًء ل -ل -ق -وى
السص-ي-اسص-ي-ة واŸن-ظ-م-ات الج-ت-ماعية
بصص -ف -ة ع -ام-ة ،ب-الضص-غ-ط ع-ل-ى الأ·
اŸتحدة واإسصبانيا وال–اد الأوروبي
من اأجل التدخل العاجل لوضصع حد
ل- -ل- -تصص- -ع -ي -د ال -ه -م -ج -ي ل Ó-ح -ت Ó-ل،
والتعجيل بوضصع اآليات تنهي الحتÓل
غ Òالشصرعي لÓإقليم و“كن الشصعب
الصصحراوي من ‡ارسصة حقه بحرية

‘ تقرير اŸصص ÒوالسصتقÓل».
واأب- - -دى اŸشص- - -ارك - -ون ‘ ب - -ي - -ان،
اأصص -دروه ب -اŸن-اسص-ب-ة ،تضص-ام-ن-ه-م م-ع
ا÷ماه Òالصصحراوية اŸنتفضصة ‘
وج -ه الح -ت Ó-ل ،م-ط-ال-ب ÚاÛت-م-ع
ال- -دو‹ ب- -الضص- -غ -ط ع -ل -ى الح -ت Ó-ل
اŸغربي من اجل اإطÓق سصراح كافة
اŸع-ت-ق-ل Úالسص-ي-اسص-ي Úالصص-ح-راويÚ
والتعجيل بجدية ‘ تنظيم اسصتفتاء
ح - -ر ون - -زي - -ه ي - -ك - -ف- -ل ح- -ق الشص- -عب
الصص - -ح - -راوي ‘ ا◊ري - -ة وت - -ق- -ري- -ر
اŸصص.Ò
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ن-ق-لت «اإي-ك-يب ميديا»
ع- - -ن م- - -ن- - -ظ- - -م - -ي اŸظ - -اه - -رة ،اأن
اıاب- -رات اŸغ- -رب- -ي- -ة اسص -ت -ن -ف -رت
ع-ن-اصص-ره-ا داخ-ل ال-ق-نصص-ل-ي-ة ل-ت-وثيق
اŸظ- -اه- -رة واسص- -ت- -ف -زاز اŸشص -اركÚ
فيها ،موؤكدين اأنهم «اأي اŸنظمون»
‚ح- -وا ‘ ب- -عث رسص- -ال -ت -ه -م بشص -ك -ل
مسصوؤول وهو التفافهم حول ا÷بهة
الشص-ع-ب-ي-ة وŒن-ده-م ÿدم-ة اأهدافها

واأول- -ه- -ا –ري- -ر السص- -اق- -ي -ة ا◊م -راء
ووادي الذهب ،مهما كلفهم ذلك من
ثمن.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه اأك- -د ‡ث -ل ا÷ب -ه -ة
الشصعبية ‘ بÓد الباسصك ليمام سصيد
ال - -بشص ،Òاأن ال - -ت - -ظ- -اه- -رة ت- -اأت- -ي ‘
سص -ي -اق -ات م -نسص -ج -م -ة ،اأول -ه-ا اإح-ي-اء
الذكرى اÿامسصة والأربع ÚلإعÓن
الوحدة الوطنية.
ووج-ه ال-دي-ب-ل-وم-اسص-ي الصص-ح-راوي
ن-داًء ل-ل-ق-وى السص-ي-اسص-ي-ة واŸن-ظ-م-ات
الج -ت -م -اع -ي -ة بصص-ف-ة ع-ام-ة ،ل-دع-وة
الأ· اŸت- - -ح- - -دة وال–اد الأورب- - -ي
واإسص-ب-ان-ي-ا ل-ل-ت-دخ-ل العاجل والتعجيل
ب -وضص -ع اآل -ي -ات ت -ن -ه-ي الح-تÓ-ل غÒ
الشصرعي للصصحراء الغربية.

الأ· اŸتحدة مسسوؤولة
ان- -ت -ق -دت ›م -وع -ات ال -تضص -ام -ن
الدو‹ مع الصصحراء الغربية (منتدى
العمل للصصحراء الغربية) ‘ رسصالة

مفتوحة اإ› ¤لسس الأمن ،الطريقة
التي تتعاطى بها الأ· اŸتحدة مع
قضصية تصصفية السصتعمار ‘ الصصحراء
الغربية ،والتي ل ترقى اإ ¤مسصتوى
التزاماتها Œاه الشصعب الصصحراوي.
واع -ت Èم -ن-ت-دى ال-ع-م-ل ل-لصص-ح-راء
الغربية ،اأن عدم تعي Úمبعوث جديد
اإ ¤الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن-ذ اسصتقالة
هورسصت كوهلر قبل  17شصهرا ،دليÓ
اآخر قاطعا على غياب متابعة عادلة
لهذه القضصية.
وشصددت الرسصالة على اأن الكيفية
التي اأصصبحت تتعاطى بها اŸنظمة
الأ‡ية مع القضصية الصصحراوية ،قد
اأدت م -ن ج -ه -ة اإ ¤ت -وق -ف ال -ع -م-ل-ي-ة
السصياسصية ،بل مسصت من مصصداقيتها،
وم -ن ج -ه -ة اأخ -رى سص-اه-مت ‘ ع-دم
السصتقرار وارتفاع العتداءات على
النسصاء وقمع حرية الإعÓم ،والتجمع
وا◊رك -ة ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م -ن
الصصحراء الغربية.

مطالب شصعبية با◊فاظ على وحدة ليبيا

«ويليامز» –ّذر أاطراف الصسراع من تبعات التدخل اÿارجي
أكدت أŸبعوثة ألأ‡ية أÿاصصة بالإنابة
أإ ¤ل - -ي - -ب - -ي- -ا ،سص- -ت- -ف- -ا Êول- -ي- -ام- -ز ،أن ‚اح
ﬁادثات جنيف سصيكون له ألأثر ألإيجابي
ع- -ل- -ى أŸسص- -اري- -ن ألسص -ي -اسص -ي وألق -تصص -ادي،
ودعت أعضص -اء أل -وف -دي -ن أإ ¤أل -ع -م -ل ب -ج -د
خÓل ألأيام أŸقبلة للتوصصل أإ ¤حلول لكل
أŸسصائل ألعالقة ،و»عدم ألسصماح لأي تدخل
خارجي من شصاأنه أن يطيل أمد ألأزمة»‘ .
ح Úتعالت أصصوأت شصعبية طالبت أطرأف
ألصصرأع با◊فاظ على وحدة ليبيا وألتحلي
باŸسصوؤولية ألأخÓقية وألإنسصانية.
جÓل بوطي
تتواصصل Ãقر الأ· اŸتحدة بجنيفﬁ ،ادثات
ال -ل-ج-ن-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة اŸشصÎك-ة (‘ )5+5
ج-ول-ت-ه-ا ال-راب-ع-ة ،ب-حضص-ور سص-ت-ي-فا Êوليامز «التي
حذرت من تبعات التدخل الأجنبي بكل اأشصكاله.
ويعد عمل هذه اللجنة ،اأي اŸسصار الأمني ،اأحد
اŸسص-ارات ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ي-ه-ا ال-ب-عثة اإ¤
ج -انب اŸسص-اري-ن الق-تصص-ادي والسص-ي-اسص-ي ،وال-ت-ي
انبثقت عن موؤ“ر برل 2020 Úحول ليبيا وتبناها
›لسس الأمن ع Èقراره  2510الذي دعا الطرفÚ
اإ ¤التوصصل لتفاق وقف دائم لإطÓق النار».

–ذير من سسيناريو التقسسيم
واأم - -ام –دي - -ات اŸب - -اح - -ث - -ات ال - -عسص - -ك- -ري- -ة
والسص -ي -اسص -ي-ة ،ط-الب «Œم-ع اŸواط-ن» وه-و ك-ي-ان
جديد Áثل سصبع قيادات للحراك الشصعبي ،اأطراف
الصصراع ا– ¤مل مسصوؤولياتهم كاملة Œاه الشصعب
الليبي .ودعوا ‘ بيان ،تلقت «الشصعب» نسصخة منه،
ج- -م- -ي- -ع الأط- -راف ا ¤الل- -ت -زام Ãسص -وؤول -ي -ات -ه -م
الأخÓقية والقانونية Œاه الأزمة والتعاطي معها
من منطلق اإنسصا ÊواأخÓقي .كما اأكد التجمع على

«اأن ليبيا واحدة موحدة ول تقبل التقسصيم ل على
اأسصسس اإقليمية او عرقية او ما شصابه ذلك»ﬁ .ذرا
‘ نفسس الوقت من سصيناريو التقسصيم الذي يلوح ‘
الأفق.
وقال اŸوقعون على البيان« ،نحن شصباب ليبيا
الذين ُنشصكل النسصيج الجتماعي الليبي صصاحب
اŸصصلحة ا◊قيقية ‘ توحيد البÓد وحمايتها من
ال -فشص -ل وا◊ف -اظ ع-ل-ى ث-روات-ه-ا وع-ل-ى مسص-ت-ق-ب-ل
ابنائها .نوؤكد ان ليبيا اليوم –ولت ا ¤دولة فاشصلة
ومسصتعمرة ومهددة بالتقسصيم ،انتشصر فيها السصÓح
والفسصاد اŸا‹ والداري» .وعليه ندعو ا ¤دعم
السصتقرار ،وهذا لن يتم ال بايقاف التدخÓت
اÿارج- -ي- -ة وا خ- -راج ك- -اف- -ة اŸرت- -زق- -ة وال -ق -وات
الجنبية ،وتفكيك اŸليشصيات وجمع سصÓحها.
واأم---ام الن---قسص---ام---ات اŸسص--ج--ل--ة ‘ ا÷يشس
الليبي ،طالب «Œمع اŸواطن» بتوحيد ودعم
اŸوسصسصة العسصكرية للقيام بواجباتها الدسصتورية
من بسصط المن وحماية ا◊دود الÈية والبحرية
وا÷وي----ة وﬁارب----ة ال ره----اب وصص---د ال---ع---دوان
اÿارجي ،على ان تكون Ãناى من التجاذبات
السص-ي-اسص-ي-ة ،وت-ك-ون ق-ي-ادة اŸو سصسص-ة ال-عسص-كرية
بامرة هيية الركان العامة ،بعد اعادة هيكلتها،
وتكون الية اتخاذ القرار وفق نظام الغلبية.
اإضصافة ا ¤توحيد الجهزة المنية ونواتها من
العناصصر ما قبل سصنة .2011

دعوة لتوحيد موؤسسسسات الدولة
وتزامنا مع التحضص Òلقيادات وهيكلة جديدة
ع -ل -ى مسص -ت -وى اÛلسس ال -رئ -اسص -ي ،شص-دد «Œم-ع
اŸواطن» على توحيد موسصسصات الدولة ،باعتماد
م -ع -ي -ار «ال -وط -ن -ي -ة وال -ك -ف -اءة وال -ن -زاه -ة» ل -ت-و‹
اŸناصصب السصيادية .وتعطيل اتفاق الأ· اŸتحدة
لسص -ن-ة  2015ال -ذي  ⁄ي -ت -م الل -ت -زام ب-ب-ن-وده م-ن-ذ

اعتماده بشصكل نهايي وعدم العتماد عليه ‘ اي
تسصوية قادمة ،باعتباره قد فشصل ‘ حل الزمة
الليبية سصابقًا ،ولن يكون جزءا ً من ا◊ل مسصتقب ً
.Ó
وال- -دخ- -ول ‘ م -رح -ل -ة ال -ت -حضص Òل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ال-رئ-اسص-ي-ة والŸÈان-ي-ة ط-ب-ق-ا لÓ-إعÓ-ن الدسصتوري
ب -ع -د ا ن ي -ت -م ت -ع-دي-ل-ه ÿدم-ة اŸرح-ل-ة ‘ م-وع-د
اقصصاه الول من فيفري لسصنة .2021
وت -ع -ت ÈاŸصص -ا◊ة ال -وط -ن-ي-ة الشص-ام-ل-ة ،وع-ودة
ال- -ن- -ازح ÚاŸه- -ج- -ري Úق ْسص- -را ً ،وا خÓ- -ء سص- -ب- -ي- -ل
ﬁت -ج -زي ال -را ي ،وال سص -راع ‘ اإج -راءات ت -ب -ادل
اÙتجزين الذين انخرطوا ‘ العمليات القتالية.
اأب -رز اŸط -الب الشص -ع -ب -ي -ة ال -ت-ي ت-رف-ع-ه-ا ق-ي-ادات
ا◊ركات الحتجاجية ÷ميع الفاعل ‘ ÚاŸشصهد
ال-ل-ي-ب-ي ،م-وؤك-دة ع-ل-ى ال-ت-زام ب-ع-ث-ة اُل · اŸتحدة
للدعم ‘ ليبيا با◊ياد التام والتعامل مع حراك
الشصعب الليبي Ãنطق العقل وعدم فرضس اأجندات
خارجية فوق ارادة الشصعب الليبي.

اإيطاليا ترحب Ãباحثات جنيف
رح -بت اإي -ط-ال-ي-ا ب-ان-طÓ-ق ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة م-ن
م-ف-اوضص-ات ال-ل-ج-ن-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-ل-ي-ب-ية اŸشصÎكة
( ‘ )5+5جنيف .وقالت ،اإن اÿطوة تعد مسصاهمة
مهمة ‘ اŒاه ا◊ل السصياسصي لÓأزمة الليبية الذي
تدعمه بقناعة.
وبداأت ‘ جنيف ،الثن ،Úا÷ولة الرابعة من
ﬁادث- -ات ÷ن -ة ( ،)5+5وه-ي ال-ل-ج-ن-ة ال-عسص-ك-رية
اŸشصكلة من قبل  5مسصوؤول Úعسصكري Úمن طر‘
النزاع ‘ ليبيا ،على اأن تسصتمر اأسصبوعا كام،Ó
تسصعى الأ· ‘ نهايتها للخروج بخريطة طريق
واضص -ح -ة ح -ول اŸسص -ائ-ل ال-ع-ال-ق-ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
الأمني والتوصصل اإ ¤اتفاق دائم وشصامل لإطÓق
النار مع اآليات ﬁددة لتطبيقه ومراقبته ،اسصتنادا
اإ ¤مقررات موؤ“ر برل 18 Úجانفي اŸاضصي.
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فضصيلة بودريشس

مؤوشصرات قا“ة تدفع بتوقعات أاسصعار النفط و–جّم من اآلمال
‘ بلوغ مصصاف التوازن ب Úمعادلتي العرضس والطلب ،لكن يبدو أان
«أاوبك ،»+ل -ن ت -ق -ف م -ك-ت-وف-ة األي-دي وسص-تسص-ارع ‘ تصص-ف-ي-ة أاج-واء
الضصطرابات التي تعصصف بسصوق الÌوة السصوداء السصائلة ‘ ،ظل
ب -روز م -وج-ة ث-ان-ي-ة ف-ادح-ة وط-وي-ل-ة األم-د م-ن فÒوسس ك-وف-ي-د19-
صصارت تلوح ‘ األفق.
ت -ع -ق -د «أاوبك »+اج-ت-م-اع-ا م-وسص-ع-ا ب-ت-اري-خ  30ن-وف-م Èوال-فا—
ديسصم ÈاŸقبل ‘ ،Úظرف حسصاسس ،تواجه فيه جدية تقويضس
الطلب الذي يهوي باألسصعار نحو اŸزيد من النهيار ،و ⁄يعد أامام
منظمة الدول اŸصصدرة للنفط وشصركائها من اŸنتج ÚاŸسصتقل،Ú
سصوى التحرك الفوري الناجع نحو التعديل من خططها وكبح آالتها
اإلنتاجية ،على خلفية أانه كان مقررا ‘ السصابق زيادة اإلنتاج،
اعتبارا من شصهر جانفي اŸقبل ،لكن الÎاجع عن ذلك يعد خيارا
ليسس له بديل حتى يتعافى الطلب الذي مازال متقطعا ويعرف
اضصطرابا عميقا.
الطلب العاŸي على النفط مازال منكمشصا يسصد شصهية اŸنتج،Ú
‘ ظل ضصعف أاداء القتصصاد العاŸي والتقلب الشصديد الذي أاضصعف
من توقعات الطلب واألسصعار ،وقلل من إامكانية أان تعود األسصعار إا¤
مسصتوياتها العادلة التي ل تقل عن  70دولرا للÈميل ،بحسصب
ت -ق -دي -رات ب -عضس اÈÿاء ،ألن ال -فÒوسس ضص -رب ال -ط-لب واألسص-ع-ار
واŸنتج Úوسصيمسس على اŸدى اŸتوسصط مسصتقبل تدفق الطاقة،
على خلفية أان السصتثمارات ‘ قطاع الطاقة سصتنخفضس ما ب18 Ú
إا 20 ¤باŸائة ،وهذا ما سصيقود إا ¤موت مؤو ⁄وبطيئ للعديد من
اŸشصاريع النفطيةÃ ،ا فيها الزيوت الصصخرية التي تفوق كلفتها
اسصتخراج الطاقة التقليدية.
 ⁄تعد أاسصعار النفط –مل جاذبية على اإلطÓق ،ألن وضصع
السصوق ليسس بخ Òأامام نقصس الوضصوح ‘ عودة السصتقرار والنتعاشس
القتصصادي ،بعد ضصربة كورونا القوية التي حّدت من بلوغ أاوبك
وشصركائها الهدف ا÷وهري اŸتمثل ‘ –قيق السصعر العادل ،و⁄
يعد أامام «أاوبك »+سصوى التوافق حول صصيغ جديدة للتعاون مع
منتج Úكبار آاخرين.

إأثر موأفقته على دفع تعويضصات
بقيمة  335مليون دولر

أامريكا بصسدد رفع السسودان
من قائمة اإلرهاب خÓل أايام
رح- - - -بت ألسص- - - -ل- - - -ط- - - -ات
ألسص - - -ودأن - - -ي - - -ة ب - - -اإع Ó- - -ن
أل-رئ-يسس ألأم-ريكي دونالد
ت-رأمب ،ع-ن رف-ع تصص-ن-ي-ف
ب Ó-ده -ا م -ن ق -ائ-م-ة أل-دول
ألرأعية لÓإرهاب.
قال رئيسس ›لسس السصيادة
الن-ت-ق-ا‹ ب-السص-ودان ،ال-فريق
اأول ركن عبد الفتاح الÈهان،
اإن هذه اÿطوة يتاأكد فيها
ال- -ت- -ق- -دي -ر ال -ك -ب Òل -ل -ت -غ -يÒ
ال- -ت- -اري- -خ -ي ال -ذي ح -دث ‘
السصودان ولنضصال وتضصحيات
الشص- -عب السص- -ودا Êم- -ن اأج -ل
ا◊رية والسصÓم والعدالة.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه ،رحب رئ- -يسس
›لسس ال- - -وزراء ع - -ب - -د ال - -ل - -ه
حمدوك ،بالقرار واأكد ‘ -
خ - -ط - -اب ب - -اŸن - -اسص - -ب - -ة  -اأن
«الشصعب السصودا ⁄ Êيكن يوما
داعيا اأو راعيا لÓإرهاب».
واأوضص- -ح اأن ه- -ذا ال- -ق -رار،
جاء بعد حوار جاد ومسصتمر
م -ع الإدارة الأم -ري -ك -ي-ة ع-ل-ى
مدار سصنة من الزمن ،حيث
سص-ي-ف-ت-ح ال-ب-اب واسص-ع-ا لتاأكيد
وت- - -ع- - -زي- - -ز ع - -ودة السص - -ودان
اŸسصتحقة للمجتمع الدو‹،
قبل اأن ينبه اإ ¤اأن «الطريق
ط - -وي- -ل واأن ه- -ن- -اك ح- -اج- -ة
للتخطيط ا÷اد والعمل معا
لÓسصتفادة القصصوى من هذه
الفرصصة».
وي- -وؤك -د رئ -يسس ال -وزراء ‘
ذات السصياق ،اأنه ،بفضصل هذه
اÿطوة الهامة ،سصيفتح الباب
واسص -ع -ا اأم -ام السص -ت -ث -م -ارات
الإق - -ل - -ي - -م - -ي - -ة وال - -دول - -ي - -ة،
وسص- -يسص- -اع- -د السص -ودان ع -ل -ى
السص - -ت - -ف- -ادة ال- -قصص- -وى م- -ن
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ،ب-ع-دم-ا ظ-ل
ﬁروم - -ا م - -ن - -ه - -ا لأك Ìم- -ن
عقدين من الزمن ‘ ،وقت
شصهد فيه العا ⁄تطورا هائÓ
‘ هذا اÛال.
وك -ان ال-رئ-يسس الأم-ري-ك-ي،

دون -ال -د ت -رامب ق-د اأع-ل-ن ‘
ت- -غ- -ري -دة ع -ل -ى حسص -اب -ه عÈ
م- -وق- -ع ال- -ت- -واصص- -ل «ت- -وي،»Î
الث- - - -ن ،Úع - - -ن رف - - -ع اسص - - -م
السص -ودان ع -ن ق -ائ -م -ة ال-دول
ال- -راع- -ي -ة ل Ó-إره -اب Ãج -رد
اسص- -ت- -ك- -م- -ال –وي- -ل م- -ب- -ل- -غ
ال - -ت - -ع - -ويضص- -ات ل- -لضص- -ح- -اي- -ا
الأمريكي ÚوعائÓتهم.

دفع  335مليون
دولر للضسحايا
و‘ ه- -ذا الصص- -دد ،اأوضص- -ح
ح- - -م - -دوك ،اأن ح - -ك - -وم - -ت - -ه
اسص-ت-ط-اعت خ-فضس العقوبات
التي كانت مقررة على بÓده
اأك Ìمن  10مÓي Òدولر اإ¤
بضص - -ع م - -ئ- -ات اÓŸي335( Ú
مليون دولر) ،مشصÒا اإ ¤اأنه
وبالرغم من الأزمة الطاحنة
والظروف الصصعبة التي ّÁر
بها السصودان ،فقد ” توفÒ
اŸبلغ من موارده الذاتية ،من
خÓ- -ل تصص- -دي- -ر م -وارده م -ن
الذهب.
وكانت ﬁكمة اأمريكية قد
اأدانت ح- - -ك- - -وم- - -ة السص - -ودان
السص- -اب- -ق -ة ب -ق -ي -ادة ال -رئ -يسس
اŸعزول عمر البشص ،Òبتنفيذ
عمليات اإرهابية خÓل تفجÒ
سص -ف-ارت-ي اأم-ري-ك-ا ‘ نÒوب-ي
ودار السصÓم ‘ اأوت ،1998
واأيضصا Ãحاولة للهجوم على
اŸدم-رة الأم-ري-ك-ي-ة (ي-و.اآسس
كول) ‘ عام  ،2000بسصاحل
خ- -ل- -ي- -ج ع- -دن .وت- -اأت -ي ه -ذه
التسصوية كجزء من مطالبات
اأسصر الضصحايا.
‘ م - -وازاة ذلك ،ت - -ك- -ث- -ف
واشص- -ن- -ط- -ن الضص- -غ- -وط ع -ل -ى
اÿرط-وم ل-ت-ط-ب-ي-ع ال-عÓ-قات
مع اإسصرائيل قبل النتخابات
ال- -رئ- -اسص- -ي- -ة الأم- -ري -ك -ي -ة ‘
3نوفم Èالقادم.
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علوم وتكنولوجيا

دول العا ⁄تسشتخدم التكنولوجيا ‘ اŸراقبة والرصشد

اسضتخدام الصض Úطائرات بدون طيار يث Òجدل على مواقع التواصضل

م - - -ن ك - - -امÒات اŸراق - - -ب- - -ة ‘ الشش- - -وارع
وا◊اف Ó- - - -ت إا ¤ال - - - -ط - - - -ائ- - - -رات اŸسشÒة،
تسش -ت -خ -دم دول ال -ع -ا ⁄ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ‘
اŸراق - - -ب - - -ة وال - - -رصش - - -د وم - - -ن - - -ع ا÷رائ - - -م
ومكافحتها ،وإاذا كان ذلك يحدث ‘ بعضض
البلدان وفق ضشوابط قانونية إال أان تلك
السشتخدامات تث Òجدل ‘ بلدان أاخرى.
أاشصعل فيديو “ت مشصاركته مع ﬁطة «سصي
سص - -ي ت- -ي ‘» ( )CCTVالصص-ي-ن-ي-ة ا◊ك-وم-ي-ة -
ب-ت-اريخ  13أاك -ت -وب -ر ا÷اري  -وسص-ائ-ل ال-ت-واصص-ل
الجتماعي ‘ الصص - Úوعلى رأاسصها موقع «ويبو»
( - )Weiboبآالف من التعليقات ما ب Úمؤويد
وم -ع-ارضس ل-ت-وسص-ي-ع ن-ط-اق ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ط-ائ-رات
اŸسصÒة واسصتخدامها ‘ عمليات اŸراقبة.
عيون ‘ السشماء
وأاظهر الفيديو الشصرطة الصصينية وهي تتصصدى
لصص - -ف- -ق- -ة اŒار ب- -اıدرات ،وذلك ‘ مصص- -ن- -ع
مهجور للطوب ‘ مدينة قويل Úجنوب الصص،Ú
واŸث ÒلÓهتمام هو أان الشصرطة  ⁄تكن لتتصصدى
ل -ه -ذه الصص -ف -ق -ة وتضص -ب -ط اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ب-دون
مسصاعدة طائرة مسصÒة.
ك- -ان رد ال- -ف- -ع- -ل ع- -ل -ى وسص -ائ -ل ال -ت -واصص -ل
الج-ت-م-اع-ي اÙل-ي-ة م-ن-قسص-م-ا م-ا ب Úم-ت-خ-وف

وقلق من أانه  ⁄تبق هناك مسصاحة للخصصوصصية أاو
«الختباء» على حد تعب Òالبعضس ،أاو أان ا◊كومة
الصصينية قد باتت “تلك أاعينا ‘ السصماء.
وتناول آاخرون األمر من زاوية إايجابية ،بل
اقÎحوا تزويد تلك الطائرات اŸسصÒة بأانواع من
األسص -ل -ح -ة ل -ع -ل -ه -ا تسص -اه -م ‘ ال -تصص-دي ◊الت
إاجرامية أاخرى.
وأاث -ار ه -ذا ال -ف -ي -دي -و ﬂاوف اŸداف-ع Úع-ن
ح-ق-وق اÿصص-وصص-ي-ة ،ح-يث أاع-رب-وا ع-ن ت-خ-وفهم
بشص -أان سص -رع -ة ت -ب -ن -ي اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة وال-دول
ال -غ -رب -ي -ة األخ-رى أاشص-ك-ال ﬂت-ل-ف-ة م-ن ت-ق-ن-ي-ات
اŸراقبة.
كما رأاى البعضس أانه بات من الواجب تدخل
الŸÈان لوضصع تشصريع يحدد صصÓحيات الشصرطة
‘ اسصتخدام الطائرات اŸسصÒة.
الطائرات اŸسشÒة وكورونا
تعيدنا هذه ا◊ادثة إا ¤شصهر سصبتم2019 È
عندما ‚حت طائرة مسصÒة ‘ اإلبÓغ عن أاحد
اŸطلوب Úالذي كان قد ‚ح ‘ الهرب Ÿدة 17
عاما ،وكان يعيشس ‘ كهف Ãقاطعة يونان التي
تقع ‘ جنوب غرب الصص.Ú
ومع ظهور وباء «كوفيد  »19-لعبت الطائرات

اŸسصÒة دورا مهما ‘ حمÓت التوعية الصصحية
اÛتمعية ضصد الوباء ،حيث اسصتخدمت كوسصيلة
ÓعÓن العام ‘ عموم أانحاء الصص ،Úإاضصافة إا¤
ل إ
قيامها بإاصصدار –ذيرات علنية عند ضصبطها أاحد
لفراد بدون كمامة.
ا أ
لمر على الصص Úفحسصب ،فقد
ول يقتصصر ا أ
اسص- -ت- -خ- -دمت دول أاوروب -ي -ة ع -دي -دة ال -ط -ائ -رات
لغ -راضس ‡اث -ل -ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا اسص-ت-خ-دام
اŸسصÒة أ
هذه الطائرات بغرضس فرضس حظر التجول ‘
إاسصبانيا.
على اÿط منذ ٢٠١٠
ي- -ذك -ر أان ال -ط -ائ -رة اŸسصÒة (Unmanned
 )Aerial Vehicleأاو اخ- -تصص- -ارا «ي- -و إاي -ه ‘»
( )UAVوتسصمى أايضصا «الدرون» ( )droneليسصت
لو¤
اخÎاع -ا ج -دي -دا ،ف -ق -د ب -دأات ال -ت-ج-ارب ا أ
ل -ل -ت -ح -ك -م ‘ ال -ط -ائ-رات ع-ن ب-ع-د ق-ب-ي-ل ا◊رب
لو ،¤و” إادخ -ال ت -ط -وي -رات ع -ل -ى
ال- -ع- -اŸي- -ة ا أ
لو ¤والثانية.
التجربة أاثناء ا◊رب ÚالعاŸيت Úا أ
وكان أاول اسصتخدام فعلي لها من قبل الوليات
اŸتحدة ‘ حرب فيتنام عام  ،1964وكانت أاول
مشص-ارك-ة ف-ع-ال-ة ل-ه-ا ‘ م-ع-رك-ة سص-ه-ل ال-ب-ق-اع بÚ
سصوريا وإاسصرائيل عام .1982
تختلف الطائرات اŸسصÒة ما ب Úعسصكرية
ومدنية ومن ناحية التكنولوجيا اŸسصتخدمة فيها
وأاسصعارها (ليز‹ برات-ويكيبيديا)
وبعد أان كانت الوليات اŸتحدة وبريطانيا
وإاسصرائيل هي البلدان الوحيدة اŸنتجة لهذا النوع
م -ن ال -ط -ائ -رات دخ -لت الصص Úع -ل -ى اÿط ع -ام
 ،2010وما ب Úعامي  2010و 2013ازداد عدد
الدول اŸنتجة حتى وصصل إا 76 ¤دولة.
وتختلف الطائرات اŸسصÒة ما ب Úعسصكرية
ومدنية ،ومن ناحية التكنولوجيا اŸسصتخدمة فيها
وأاسصعارها.
الصشحافة الÈيطانية

«مسشّيرات حسشب الطلب»..

طّÓب أاتراك ينتجون طائرات دون طيار متعددة اŸهام

أاسّش- - -سض  4ط Ó- -ب أات - -راك ي - -درسش- -ون ‘
لن-ت-اج
ج -ام-ع-ة ب-ورصش-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ،شش-رك-ة إ
ط -ائ -رات مسشÒة شش -خصش -ي -ة “ت-لك م-ي-زات
خاصشة حسشب طلب الزبائن سشواء للمرح أاو
لعمال ،وسشط تنامي تلك الصشناعة
إا‚از ا أ
‘ تركيا.
الشص - -رك - -ة ال - -ت - -ي –م- -ل اسص- -م «م- -اي فÓ- -ي»
(- )Mayflyبحسصب الطÓب -تهدف إا ¤إانتاج
ك -م -ي -ات ك -بÒة م-ن ال-ط-ائ-رات اŸسصّ-ي-رة Ãي-زات
وأاشص -ك-ال ت-راع-ي ط-ب-ي-ع-ة األع-م-ال اÿاصص-ة ال-ت-ي
سصتقوم بها.
مسشيّرات ‡يزة
ك - -انت «ج - -ام غ- -وز إام إافCamgöz1 ( »1
 ،)MFالسصم األول الذي يطلق على ‰اذج أاولية
لتلك الطائرات اŸسصÒة التي أانتجها الطÓب.
و” إان -ت -اج ت -لك ال-ن-م-اذج م-ن ح-يث ال-تصص-م-ي-م
واŸكونات وال›Èيات Ãوارد ﬁلية ،قبل أان
يتقدم الطÓب بطلب إا ¤مكتب براءات الخÎاع
والعÓمات التجارية الÎكية للحصصول على براءة
اخÎاع.
ويسصتفيد الطÓب خÓل مرحلة تطوير عملهم،
من اŸرافق واıتÈات التي توفرها لهم شصركة
«هوسس مهندسصلك» (،)Huss Mühendislik
التي تعمل بالتعاون مع جامعة بورصصة التقنية‘ ،
›ال إان- -ت- -اج ال- -تصص -ام -ي -م الصص -ن -اع -ي -ة وأاج -ه -زة
التصصالت اإللكÎونية وأانظمة ال›Èيات.
ويأاتي هذا التوجه الطÓبي ‘ ظل تنامي تلك
الصص -ن-اع-ة ﬁل-ي-ا ،وت-أاك-ي-د ال-رئ-يسس الÎك-ي رجب
طيب أاردوغان ‘ ،يوليو“/وز اŸاضصي ،أان بÓده
سص -تصص -ب -ح ضص -م -ن ال-دول األرب-ع األو ¤ع-اŸي-ا ‘
صصناعة الطائرات اŸسصÒة.
وأاوضصح أاردوغان ‘ حوار مع ›لة «كري»Î
اÙلية ،آانذاك أان صصناعة الطائرات اŸسصÒة
اŸسص- -ل -ح -ة وغ ÒاŸسص -ل -ح -ة ،م -ن أاه -م مشص -اري -ع
الصصناعات الدفاعية الÎكية ،وهناك وجود طلب
خارجي كب Òعلى اŸسصيّرات الÎكية.
أاحÓم طÓبية
الطالب بقسصم الهندسصة الكهربائية ‘ جامعة
ب-ورصص-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ،ي-اسص Úج-ل-يك ،ي-ق-ول إان ت-رك-يا
“ك -نت خ Ó-ل السص -ن -وات ال -ق -ل -ي-ل-ة اŸاضص-ي-ة م-ن
–ق- - - -ي- - - -ق إا‚ازات ك - - -بÒة ‘ ›ال ال - - -طÒان
العسصكري والطائرات اŸسصيّرة.
ويضص -ي -ف ج -ل -يك أان -ه وزم Ó-ءه ي -ؤوم -ن-ون بÌاء
مسصاهمات رواد األعمال من الشصباب ‘ ›ال
تطوير قطاع صصناعة الطائرات اŸسصÒة ،ولسصيما
أان تركيا باتت “تلك إامكانات قوية ‘ ›الت
الطÒان اŸد.Ê
ويتابع« :هدفنا أان نكون قادرين على دخول
السصوق باŸنتجات اÙلية ،وكوجه متناٍم لصصناعة
الطÒان اŸد ÊالÎكي ،نحن قادرون على خوضس
غمار هذا القطاع من خÓل إانتاج طائرات مسصÒة
ت -راع -ي م -ت-ط-ل-ب-ات ال-زب-ائ-ن واسص-ت-خ-دام أان-ظ-م-ة
Áك- -ن- -ه- -ا إان -ت -اج ح -ل -ول م -ب -اشص -رة لح -ت -ي -اج -ات

اŸسصتخدم النهائي».
ويذكر الطالب جليك  -وهو يدرسس ‘ السصنة
الثالثة حالًيا  -أانهم يقومون أايضًصا بتصصنيع أاجهزة
Áكنها اختبار فعالية هذه األنظمة.
ويتابع« :هدفنا الرئيسصي من عملنا هو دخول
سصوق الطائرات اŸسصÒة من خÓل طائرات دون
ط-ي-ار ،ت-ع-م-ل ب-اسص-ت-خ-دام ب-رام-ج وأاج-ه-زة ﬁلية
بنسصبة .»%0 10
مسشيّرات وفق احتياجات الزبائن
يوضصح جليك طريقة عمل اŸشصروع« ،نعمل
ع -ل -ى إان -ت -اج ط -ائ -رات مسصÒة وف -ق اح -ت -ي -اج-ات
ال-زب-ائ-ن ،ف-ع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال ع-ن-دم-ا ت-أاتي إالينا
Ãشصكلة ما ،نقوم بإاجراء دراسصات عليها ،فإاذا
ك-نت م-زارًع-ا نسص-ت-ط-ي-ع ت-زوي-دك ب-ط-ائرة مسصÒة
لرشس اŸبيدات الزراعية بتكلفة قليلة».
ويشص Òإا ¤أان «الطائرات اŸسصيّرة التي قاموا
بتصصميمها تعمل بشصكل تلقائي (أاوتوماتيكي) من
خ Ó-ل –دي -د ن -ق -ط -ة ال -ب-داي-ة ون-ق-ط-ة ال-ه-ب-وط
والعمل اŸطلوب القيام به».
كما يلفت إا ¤أان فريقه مسصتعد إلقامة تعاون
م -ع شص -رك -ات أاخ -رى م -ن أاج -ل إان -ت -اج ال -ط-ائ-رات
اŸسصÒة ،مؤوّكًدا أانه وزمÓءه يعملون جاهدين من
أاجل –قيق أاحÓمهم ‘ تطوير مشصروعهم إا¤
آافاق أارحب.

لنتاج
اŸرح وا إ
من جهته ،يقول عبد الله جاقر أاوغلو  -طالب
للكÎونية
دكتوراه ‘ قسصم الهندسصة الكهربائية وا إ
بجامعة بورصصة التقنية  -إان فريقه يعمل حالًيا
على تسصجيل الطائرة اŸسصÒة «جام غوز إام إاف»1
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‘ مكتب براءات الخÎاع والعÓمات التجارية
الÎك - -ي- -ة وا◊صص- -ول ع- -ل- -ى ب- -راءة اخÎاع ع- -ل- -ى
التصصميم.
لّو‹ للمسصيّرة ،يوضصح
وعن ميزات النموذج ا أ
ج -اق -ر أاوغ -ل -و ،أان ل -ه -ا زاوي -ة ع-رضس 175 -170
درجة ،ودقة ( K4عالية جًدا) وكامÒا  25إاطاًرا
‘ الثانية (عدد الصصور ‘ الثانية).
بدوره ،يبّين فرقان إايشصيقاي -وهو طالب ‘
السصنة الثانية ‘ قسصم هندسصة اŸيكاترونيكسس-
أان-ه-م ق-دم-وا  5أاوضص- -اع طÒان ﬂت -ل -ف -ة ‘ أاول
طائرة مسصّيرة قاموا بإانتاجها (جام غوز إام إاف.)1
ويذكر إايشصيقاي أان اŸسصّيرة اŸذكورة Áكن
تعديل ميزاتها وفق طلب واحتياجات الزبائن،
ك -م -ا أان -ه -ا ق -ادرة ع -ل-ى إاج-راء م-ن-اورات وال-ع-م-ل
ب -وضص -ع -ي -ة «الشص -ق -ل -ب -ة (ال -ق -ف -ز ع -ل-ى ال-ت-وا‹ ‘
اŒاه -ات ﬂت -ل -ف -ة)» ال -ت -ي ي -ح-ب-ه-ا مسص-ت-خ-دم-و
الطائرات اŸسصيّرة.
فيما يلفت مت Úشصريف -وهو طالب ‘ السصنة
ال-ث-ال-ث-ة ب-قسص-م ال-ه-ن-دسص-ة اŸي-ك-ان-ي-كية ‘ جامعة
بورصصة التقنية -أان سصوق الطائرات اŸسصÒة يعج
بالتصصاميم اŸوحدة ،وأانهم أارادوا إانتاج نوع ‡يز
من اŸسصيّرات.
ويعرب شصريف عن أامله ‘ دخول سصوق إانتاج
الطائرات اŸسصÒة ،من أاوسصع أابوابه ،من خÓل
ن -ي -ل ِرضص -ا اŸسص -ت -خ -دم ال -ن -ه-ائ-ي وإاي-ج-اد ح-ل-ول
للمشصاكل عن طريق اسصتخدام الطائرات اŸسصÒة.
لناضشول
وكالة ا أ
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ينبغي مراعاتها عند ششراء اŸصشابيح

خÈاء أاŸان يحّددون  5معاي Òمهمة إلضضاءة اŸنزل..

لضشاءة ا◊ديثة
عند ششراء مصشابيح ا إ
يجب مراعاة بعضض اŸعاي ÒاŸهمة لتلبية
لداء،
اŸت-ط-ل-ب-ات ال-ع-ال-ي-ة ف-ي-ما يتعلق با أ
لضش-اءة مشش-رق-ة
ح -يث ي -جب أان ت -ك -ون ا إ
وداف -ئ -ة وب-أال-وان ح-ق-ي-ق-ي-ة وخ-ال-ي-ة م-ن
لبهار.
الوهج وا إ
ف -ي -م -ا ي -ل -ي نصص -ائ-ح اÈÿاء األŸان أله-م 5
م-ع-اي Òي-ن-ب-غ-ي م-راع-ات-ه-ا ع-ن-د شصراء مصصابيح
اإلضصاءة.
كفاءة الطاقة

تسصتهلك الدايودات (« )Diodesالثنائيات»
ال -ب -اع -ث-ة ل-لضص-وء ،واŸع-روف-ة اخ-تصص-ارا ب-اسص-م
Ÿب -ات ل -ي-د ( ،)LEDق -درا أاق -ل م -ن ال -ط-اق-ة
الكهربائية وتدوم لفÎة أاطول .وتقول إايريسس
فوŸان ،من بوابة «ليشصت.دي» األŸانية «Áكن
للمرء توف % 80 Òمن اسصتهÓك الطاقة سصنويا
Ãج -رد اسص -ت -خ -دام مصص -اب -ي -ح (ل -ي -د) اŸوف-رة
للطاقة بدل من مصصابيح اإلضصاءة القدÁة».
وقبل عدة سصنوات كان األمر يقتصصر على
كشصافات ليد إلضصاءة اŸنازل ،والتي كانت تقوم
ب- -إاشص- -ع -اع الضص -وء ع -ل -ى شص -ك -ل ن -ق -اط ،وك -انت
مصصممة لكي –ل ﬁل مصصابيح الهالوج،Ú
ولكن اآلن تتوفر مصصابيح ليد ÷ميع نطاقات
السص -ت -خ -دام ت -ق -ري -ب -ا ‘ اŸن-زلÃ ،ا ‘ ذلك
اإلضصاءة األسصاسصية لنطاقات اŸعيشصة.
وي -وضص -ح م -لصص -ق ال -ط -اق-ة اÿاصس ب-ال–اد
األوروب -ي ع-ل-ى ال-ع-ب-وات م-دى ت-وف Òال-ل-م-ب-ات
ل- -ل -ط -اق -ة ،ووف -ق -ا Ÿع -ه -د أاوك -و (‘ )Öko
ال -ع -اصص -م-ة األŸان-ي-ة ب-رل ،Úف-إان ه-ن-اك ع-ددا
ﬁدودا م-ن مصص-اب-ي-ح ل-ي-د تسص-ت-و‘ م-ت-ط-ل-بات
أاعلى فئة ‘ توف Òالطاقة «إايه،)A++( »++
وتضص -م ال -ف -ئ -ة ال -ت -ال -ي -ة «إاي-ه )A+( »+م -ع-ظ-م
مصصابيح ليد وكذلك اŸصصابيح اŸوفرة للطاقة
ذات الكفاءة العالية.
وتشص -ت-م-ل ال-ف-ئ-ة «إاي-ه» ( )Aع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات
اŸوفرة للطاقة بشصكل متوسصط ،وتأاتي مصصابيح
الهالوج Úمنخفضس ا÷هد الكهربائي ‘ الفئة
«ب - -ي» ( )Bك- -ح- -د أاقصص- -ى ،و–ت- -ل مصص -اب -ي -ح
الهالوج Úعالية ا÷هد الكهربائي فئتي «دي
وسصي» ( Cو ،)Dو‘ اÿتام تأاتي مصصابيح
ال -ت -وه -ج ال -ع -اكسص-ة ،ال-ت-ي ل ت-زال م-ت-واف-رة ‘
األسصواق ‘ ،الفئة «إاي» (.)E
السشطوع
يقول مارتن براندسس ،من فريق اسصتشصارات
الطاقة التابع للرابطة ال–ادية Ÿراكز حماية
اŸسصتهلك األŸانية« :لقد تطورت التكنولوجيا
بشصكل كب Òلدرجة أان مصصباح ليد يوفر إاضصاءة
أاكÃ Ìقدار  10مرات مقارنة Ãصصابيح التوهج
السصابقة».
ويتم قياسس درجة سصطوع مصصباح اإلضصاءة
بوحدة اللومن ،ويشص Òإا ¤تدفق الضصوء أاو كمية
الضصوء اŸنبعثة من اŸصصباح .وكلما كانت قيمة
ال -ل -وم -ن أاع -ل -ى ،ك -ان اŸصص -ب -اح أاك Ìسص-ط-وع-ا
وإاشصراقا.
وأاضصاف براندسس أان الكث Òمن اŸسصتهلكÚ
يعتمدون على بيانات الوات ( ،)Wattوهذا ما
ي -فسص -ر سص -بب إاق -دام الشص -رك-ات اŸن-ت-ج-ة ع-ل-ى
“ييز عبوات مصصابيح ليد بقَيم الوات ،حيث
يبدو مصصباح ليد بقيمة  60واتا سصاطعا للغاية».
وترتبط درجة السصطوع ‘ الغرفة بطبيعة
السصتخدام والتفضصيÓت الشصخصصية ألصصحاب
اŸنزل ،وŒدر اإلشصارة هنا إا ¤قيمة لوكسس،
وال -ت -ي ت -وضص -ح م -ق -دار الضص -وء السص -اق-ط ع-ل-ى
السصطح.
وتنصصح فوŸان باسصتعمال قيمة  300لوكسس
‘ غ- -رف اŸع -يشص -ة وال -ن -ط -اق -ات األخ -رى ‘
اŸن-زل ،وب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ن-ط-اق-ات ،ال-ت-ي ي-تم فيها
القيام باŸهام البصصرية مثل اŸكاتب أاو

األماكن ،التي تنطوي على خطورة مثل اŸوقد
أاو سصطح العمل ‘ اŸطبخ ،فمن األفضصل أان
تتم إاضصاءتها بقيمة  500لوكسس ،وهو ما يعني
تدفق الضصوء بقيمة  500لومن لكل م Îمربع،
وÁكن الوصصول إا ¤معدلت إاضصاءة أاعلى من
خÓل اسصتعمال مصصابيح إاضصافية ،مثل مصصباح
مكتب أاو اللمبات اŸد›ة بقطع األثاث.
للوان
عرضض ا أ
من ضصمن اŸعاي Òاألخرى ÷ودة اإلضصاءة
Óلوان البيئية
مدى عرضس مصصابيح اإلضصاءة ل أ
بشصكل حقيقي .وأاوضصح براندسس أان «اŸسصتهلك
ي -ت -ع -رف ع-ل-ى م-دى ع-رضس األل-وان م-ن خÓ-ل
قيمة  Raأاو  ،CRIوتعت Èقيمة  100مشصابهة
لضصوء النهار».
و“تاز اŸصصابيح اŸوفرة للطاقة ا◊الية،
والتي يتم اسصتعمالها ‘ إاضصاءة اŸنازل ،بقيمة
 80إا ، 90 ¤وإاذا رغب اŸرء ‘ تسصليط الضصوء
على ركن ‘ الغرفة ،فيمكنه العتماد على
أالوان اإلضصاءة الصصناعية بدل من إاضصاءة بأالوان
حقيقية ،مثل مصصابيح  ،RGB-LEDوالتي
ت- -ق- -وم ب- -اŸزج ب Úال- -ل -ون األح -م -ر واألخضص -ر
واألزرق.
لبهار
ا إ

ت -تسص -بب ك -ل مصص -اب -ي-ح اإلضص-اءة الشص-ائ-ع-ة ‘
Óبهار عندما يتم النظر إاليها
تعرضس اŸرء ل إ
مباشصرة ،وأاوضصح براندسس أانه Áكن ا◊د من
خطر اإلبهار من خÓل اسصتخدام زاوية إاشصعاع
أاقل من  360درجة ،عÓوة على أانه Áكن ا◊د
من اإلبهار من خÓل اسصتعمال مصصابيح إاضصاءة
مزودة بأاغطية.
وي- - - -نصص - - -ح اÿب ÒاألŸا Êبضص - - -رورة Œنب
اإلبهار ‘ األماكن ،التي تتطلب القيام Ãهام
بصصرية صصعبة ،مثل اŸطبخ وا◊مام والدرج
وكذلك غرفة اŸكتب ،وهنا Áكن اسصتعمال
اŸصصابيح ذات الشصبكة أاو اŸصصابيح اŸزودة
بعاكسس ،وإاذا انعكسس الضصوء من اللمبة على
األسصطح العاكسصة ،ففي هذه ا◊ال ُيطلق عليه
اإلبهار اŸنعكسس.
وتنصصح فوŸان باتباع بعضس اإلجراءات للحد
من اإلبهار اŸنعكسس مثل ترتيب اŸصصابيح ‘
وضصعية سصليمة ومراعاة حدود كثافة اŸصصابيح
واسصتعمال أاسصطح مطفأاة.
الراحة والدفء
ت - -ع- -د درج- -ة ح- -رارة األل- -وان م- -ن اŸع- -ايÒ
Óحسصاسس بأاجواء اإلضصاءة اŸناسصبة،
ا◊اسصمة ل إ
ويتم قياسس درجة حرارة األلوان بوحدة الكلفن،
وتشص Òدرجة حرارة األلوان العالية إا ¤الضصوء
Óزرق ،أاما درجة حرارة األلوان
البارد اŸائل ل أ
اŸنخفضصة فإانها تشص Òإا ¤اإلضصاءة الدافئة
واŸريحة.
وأاوضص -ح ب -ران -دسس أان ق -ي-م-ة الضص-وء األب-يضس
ال- - -داف - -ئ تÎاوح ب 2500 Úإا 3000 ¤كلفن،
وتتناسصب أالوان اإلضصاءة اŸريحة مع نطاقات
اŸع -يشص -ة بشص -ك -ل م -ث -ا‹ ،وت -ب -ل -غ ق -ي-م-ة ضص-وء
الشصموع ،اÙبب لدى الكثÒين ،أاقل من أالفي
كلفن.
وبالنسصبة لغرف اŸكتب أاو الدراسصة أاو العمل،
ف -إان ف -وŸان ت-نصص-ح ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى اإلضص-اءة
البيضصاء اÙايدة بقيمة تÎاوح من  3300إا¤
 5300كلفن ،حيث Áتاز ضصوء النهار األبيضس
بقيمة أاك Ìمن  5300كلفن بأانه رصص Úللغاية،
وÁكن أان يكون لهذا الضصوء تأاث Òمنشصط ‘
الصصباح عند اسصتعماله ‘ ا◊مام أاو اŸطبخ.
ون- -ظ- -را ألن ه- -ذا الضص- -وء غ Òم- -رغ- -وب ف -ي -ه
ب -اŸسص -اء ،ف  Ó-ب -د اأن ت-ك-ون اŸصص-اب-ي-ح ق-اب-ل-ة
للتعتيم وينبعث منها ضصوء أابيضس دافئ.
لŸانية
ا أ
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رئيسس ألوزرأء أصضدر قرأرًأ «ÓÃزمة ألبيت» ‘ ألبÓد

ألصضحة ألعاŸية تؤوّكد:

السشعودية اّتخذت تداب Òقوية خÓل جائحة كورونا

أكد أŸدير ألعام Ÿنظمة ألصضحة
ألعاŸية ،أمسس ألثÓثاء ،أن وزأرة
ألصضحة ألسضعودية أتخذت تدأب Òقوية
لدأء
لماكن أŸقدسضة أ
لعادة فتح أ أ
إ
ألعمرة خÓل أ÷ائحة ،وقال« :أŸنظمة
‡تنة للقيادة ‘ ألسضعودية ولدعمها
مبادرة تسضريع إأتاحة أدوأت مكافحة
فÒوسس كورونا».
أسش -ت-أان-فت أŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسش-ع-ودي-ة ‘ 4
أأك -ت -وب -ر أ÷اري ،أأدأء أل -ع -م -رة ت -دري -ج -يً-ا ‘
أŸسش -ج -د أ◊رأم ب -ع-د ت-ع-ل-ي-ق-ه-ا م-ن-ذ م-ارسص
أŸاضش- -ي ضش- -م- -ن إأج- -رأءأت أح- -ت -وأء فÒوسص
كورونا.
ك -م -ا أأع -ل -نت وزأرة أ◊ج وأل -ع -م -رة ع-ن أأرب-ع

مرأحل للعمرة ،تبدأأ أŸرحلة أأ’و ¤بطاقة
تششغيلية تصشل إأ ،٪ 30 ¤فيما تنطلق أŸرحلة
أل -ث -ان -ي-ة ‘ أل-ث-ام-ن عشش-ر م-ن أأك-ت-وب-ر أ◊ا‹
بنسشبة  ٪ 75من ألطاقة ألتششغيلية ،و‘ أأ’ول
م-ن ن-وف-م Èسش-تسش-ت-أان-ف أل-ع-م-رة وأل-زي-ارة من
دأخ -ل وخ -ارج ألسش -ع -ودي -ة ت -دري -ج -يً-ا ب-ط-اق-ة
تششغيلية تصشل إأ ،٪ 100 ¤وتنطلق أŸرحلة
أل -رأب -ع -ة Ãج -رد أإ’ع Ó-ن ع -ن أن -ت -ه -اء أأزم-ة
كورونا أأو زوأل أÿطر.

غسضيل وتطهÒ
إأ ¤ذلك ،ق- -امت أل- -رئ- -اسش- -ة أل -ع -ام -ة لشش -ؤوون
أŸسشجد أ◊رأم وأŸسشجد ألنبوي ،بتكثيف

هذه أاول دولة أاوروبية تعيد اإ’غÓق التام ’حتواء الوباء

أأع-م-ال أل-ت-ط-ه Òوأل-ت-ع-ط Òب-اŸسشجد أ◊رأم
وسشاحاته على مدأر ألسشاعة ،لضشمان سشÓمة
أŸصشل ÚوأŸعتمرين ،ومنع وصشول فÒوسص
ك -ورون -ا ل-ل-مسش-ج-د أ◊رأم ،ح-يث جّ-ن-دت 180
موظف يششرفون على أأك Ìمن  4000عامل
وع -ام -ل -ة ل-ت-ط-ه Òوت-ع-ط ÒأŸسش-ج-د أ◊رأم،
م - -وزع Úع - -ل- -ى  3وردي - -ات خ Ó- -ل أأ’رب- -ع
وألعششرين سشاعة ،ليتم غسشل أŸسشجد أ◊رأم
وسشاحاته أÿارجية ومرأفقه  10مرأت يوميا.
وخ ّصشصشت ألرئاسشة ألعامة لششؤوون أŸسشجد
أ◊رأم وأŸسش -ج -د أل -ن-ب-وي ،مسش-ارأت ﬁددة
’سشتقبال ألدفعة ألثانية من أŸعتمرين ‘
كافة مدأخل سشاحات أŸسشجد أ◊رأم ،عÈ
عدة مناطق :أأ’و :¤باب علي رضشي ألله عنه،
وأل-ث-ان-ي-ة م-دخ-ل أأج-ي-اد ،وأل-ث-ال-ثة مدخل نفق
كدي ،وألرأبعة ألششبيكة ،وحددت لكل منطقة
رئ -يسص م -وق-ع م-دع-وم-ا ب-ع-دد م-ن أŸرأق-ب،Ú
وذلك حسشب أŸسشارأت أÙددة وأıططة
لهم وأŸعتمدة مسشبقا لكل نقطة.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أأوضش -ح م -دي -ر إأدأرة ألسش -اح -ات
ب -اŸسش-ج-د أ◊رأم ،أأح-م-د أل-ع-ت-ي-ب-ي ‘ ،وقت
سشابق ،أأن أإ’دأرة قامت بتوف Òأ÷و أŸناسشب
للعبادة بكل طمأانينة وروحانية للمعتمرين ،من
خÓل تقد Ëكل ما Áكن أ’دأء ُنسشكهم بكل
يسشر وسشهولة.
ونّوه ألعتيبي بأان جميع منسشوبي أإ’دأرة كانوأ
م -ت -وأج -دي -ن ‘ ك -اف -ة أŸدأخ -ل وأŸسش -ارأت
لضش -م-ان سش Òأل-ع-م-ل ع-ل-ى ألشش-ك-ل أŸط-ل-وب،
وتسش -ه -ي ◊ Óً-رك -ة أŸع -ت -م -ري-ن وأل-زوأر أ’دأء
م -ن -اسش -ك -ه -م ب -ك -ل يسش-ر وسش-ه-ول-ة ،وذلك وف-ق
ت -ط -ب -ي -ق أإ’ج -رأءأت أل -وق -ائ-ي-ة وأ’حÎأزي-ة،
وأت- -ب -اع أل -ت -ع -ل -ي -م -ات ألصش -ادرة م -ن أ÷ه -ات
أıتصشة منذ بدأية جائحة فÒوسص كورونا.
ألعربية نت

أمل يلوح..

ابنة  14عاما تكتششف عÓجا ﬁتم ÓللفÒوسس التاجي

‘ وقت ينتظر ألعا ⁄أجمع على «أحر
من أ÷مر» لقاحًا وعÓجًا للقضضاء على
فÒوسس كورونا أŸسضتجد ،ألذي أصضاب
لن أك Ìمن  40مليون شضخصس
حتى أ آ
وأودى بحياة أك Ìمن مليون حول
ألعا ،⁄أسضتطاعت مرأهقة أمÒكية من
أصضل هندي تقد Ëأبتكار جديد من
شضأانه أن يوفر عÓجًا ﬁتم ً
Ÿ Óرضس
كوفيد.19-
وفازت أأنيكا تششÈولو بجائزة «–دي ألعلماء
ألششباب  »M3لعام  ،2020وÃكافأاة نقدية
قدرها  25أألف دو’ر أأمÒكي.
فقد قّدمت صشاحبة  14عامًا أبتكارأ ً يكتششف
ج-زيء رصش-اصص ب-إام-ك-ان-ه أ’رت-ب-اط أن-ت-ق-ائ-يً-ا
ب - - -الÈوت Úألشش- - -وك- - -ي ل- - -فÒوسص «سش- - -ارسص-
كوف.»2-
إأ ¤ذلك قالت أأنيكا إأنها أسشتلهمت أكتششاف
عÓ-ج-ات ﬁت-م-ل-ة ل-ل-فÒوسش-ات ع Èأ’طÓ-ع
ع- -ل- -ى ت- -اري- -خ وب- -اء أإ’ن- -ف -ل -ون -زأ ع -ام ،1918
وأكتششاف كيف أأن ألكث Òمن ألناسص Áوتون
كل عام ‘ ألو’يات أŸتحدة رغم ألتطعيمات

«وضضع أıالط ‘ Úأ◊جر»
ك -ان م -دي -ر ب -رن -ام-ج أل-ط-وأرئ ‘ م-ن-ظ-م-ة
ألصشحة ألعاŸية مايكل رأين ،نصشح ألسشلطات
أ’ث- - -ن Úبـ «وضش - -ع أıال - -ط ‘ Úأ◊ج - -ر»،
Ÿوأج -ه -ة أ’رت -ف -اع أŸق -ل -ق ‘ ع-دد ح-ا’ت
كوفيد ‘ 19-قسشم كب Òمن أأوروبا وألو’يات
أŸتحدة ‘ ،ح Úأسشتغربت زميلته ألطبيبة
ماريا فان كÒخوف لـ»عدم أسشتيعاب ألناسص
مفهوم أنتقال ألعدوى خÓل ألتجمعات ‘
ح Úأأن ذلك من سشمات فÒوسص كورونا».
ب -ي -ن -م -ا ق -ال أŸدي-ر أل-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة ألصش-ح-ة
أل- -ع- -اŸي- -ة ت -ي -دروسص أأده -ان -وم غ -يÈيسش -وسص
ﬁذرأ ً« :أأع -ل -م أأن أل -ن -اسص سش -ئ-م-وأ ل-ك-ن ه-ذأ
ألفÒوسص أأثبت أأنه ‘ حال ’ نبقى متيقظÚ
Áك- -ن- -ه أأن ي- -ع -ود ل -ي -ن -تشش -ر بسش -رع -ة وي -ه -دد
أŸسشتششفيات وأأ’نظمة ألصشحية».
يأاتي هذأ ألتفششي أ÷ديد للفÒوسص ،مع ثبوت
وجود ثغرأت ‘ عملية كششف أıالط‘ Ú
ع- - -دة دول أأوروب- - -ي- - -ة ،م- - -ا زأد م - -ن ح - -ا’ت
كوفيد 19-أŸثبتة ‘ أأوروبا بششكل كب‘ Ò
أأ’سشبوع ÚأŸاضشي ،Úوأأرغم ألسشلطات على
فرضص سشلسشلة تدأب Òلوقف تفششي ألوباء.
ألعربية نت

أايأاتي الفرج من إايبو’؟

Óنفلونزأ
ألسشنوية ،ورغم ألعقاق ÒأŸضشادة ل إ
أŸتاحة ‘ ألسشوق ،وفق «سشي إأن إأن».
وأأضش -افت أأن ه -دف -ه-ا أŸق-ب-ل ه-و أل-ع-م-ل م-ع
ألعلماء وألباحث ،Úألذين يصشارعون من أأجل
ألسش -ي -ط-رة ع-ل-ى أإ’صش-اب-ة Ãرضص ك-وف-ي-د19-
وألوفاة جرأء تلك أإ’صشابة ،وذلك ع Èتطوير
أكتششافاتها إأ ¤عÓج فعلي للفÒوسص ،معتÈة

أأن أبتكارها قد يبدو قطرة ‘ ﬁيط ،لكنه ’
يزأل Áثل إأضشافة إأ ¤كل تلك أ÷هود.
كما أأوضشحت أأن «كيفية “كني من تطوير
هذأ أ÷زيء بدرجة أأكÃ Èسشاعدة أأخصشائيي
ألفÒوسشات وأŸتخصشصش ‘ Úتطوير ألعقاقÒ
هي ما سشوف تقرر ‚اح تلك أ÷هود».

مادة ‘ القنب قد –مي من تلف الرئة الناجم عن «كوفيد!»19-

هناك حاجة إأ ¤مزيد من ألبحث لتطبيق
هذأ على ألعÓج.
وي -ع -د ألسش -ي -ت -وك Úن-وع-ا م-ن ألÈوت Úت-ف-رزه
أÓÿيا أŸناعية أسشتجابة لÓلتهاب وألعدوى.
وم- -ع ذلك ،ف- -إان أسش -ت -ج -اب -ة ألسش -ي -ت -وك -ي -ن -ات
أŸف -رط -ة أأث -ن-اء ح-ال-ة سش-ي-ئ-ة بشش-ك-ل خ-اصص لـ
«كوفيد ،»19-ع -ل -ى سش -ب -ي -ل أŸث -الÁ ،ك-ن أأن
تلحق ألضشرر بالرئت Úوتقتل أŸرضشى.
وثبت أأن ألببتيد ألذي يحدث بششكل طبيعي،
يسشمى أأبل ،Úيقلل هذه أ’سشتجابة ‘ ألنماذج
أıتÈي- -ة Ÿرضص ق -ات -ل آأخ -ر ،أأو م -ت Ó-زم -ة
ألضشائقة ألتنفسشية لدى ألبالغ ،Úأأو متÓزمة
ألضشائقة ألتنفسشية أ◊ادة.
و‘ بحثُنششر حديثا من قبل علماء من كلية
طب أأ’سش -ن -ان ‘ ج -ورج -ي -ا وك -ل -ي-ة أل-طب ‘
ج- -ورج- -ي- -ا ،ث- -بت أأن زيت  CBDي-زي-د م-ن
مسش- -ت- -وي- -ات أأ’ب- -ل ،Úب -اإ’ضش -اف -ة إأ– ¤سشÚ
مسش -ت -وي -ات أأ’كسش -ج Úوت -ق -ل -ي -ل أ’ل-ت-ه-اب -
وبالتا‹ تلف ألرئة ألذي يحدث  ‘ -متÓزمة
ألضشائقة ألتنفسشية أ◊ادة (.)ARDS

أصضبحت إأيرلندأ أول دولة عضضو ‘
لغÓق
لوروبي تعيد فرضس أ إ
أل–اد أ أ
ألتاّم لحتوأء جائحة كوفيد ،19-وفق
ما أعلن رئيسس ألوزرأء مايكل مارتن
ألذي أصضدر قرأرًأ «ÓÃزمة ألبيت»
على مسضتوى ألبÓد ل يشضمل أŸدأرسس.
يدخل ألتدب Òومدته سشتة أأسشابيع حّيز ألتنفيذ
م-ن-تصش-ف ل-ي-ل أأ’رب-ع-اء ،وسش-ت-غ-ل-ق Ãوجبه كل
ششركات ألبيع بالتجزئة غ Òأأ’سشاسشية ،كما
سش -ي -ق-تصش-ر خÓ-ل-ه ع-م-ل أ◊ان-ات وأŸط-اع-م
على تقد Ëخدمة أ’سشتÓم وأŸغادرة.
جهه إأ ¤أأ’مة عÈ
وقال مارتن ‘ خطاب و ّ
ألتلفزيونُ« :يطلب من جميع ألسشكان ألبقاء ‘
ألبيت».
وحّذرت أ◊كومة ‘ بيان من أأّن خرق ألقيود
على ألتنّقل أŸفروضشة ضشمن نطاق خمسشة
كيلومÎأت سشيعّرضص مرتكبه لعقوبة.
كما أأضشاف أأن أŸدأرسص ودور رعاية أأ’طفال
سش-ت-ب-ق-ى م-ف-ت-وح-ة «أ’ن-ن-ا ل-ن نسش-م-ح ب-أان ي-ق-ع
مسشتقبل أأو’دنا وششبابنا ضشحية جديدة لهذأ
أŸرضص».
إأ ¤ذلك ،لفت إأ ¤أأنه سشيتم “ديد حظر
أل-زي-ارأت أŸن-زل-ي-ة وأ’ح-ت-ف-ا’ت ‘ أأ’م-اكن
أŸغ-ل-ق-ة ،ع-ل-م-ا أأن أأ’ح-دأث أل-ري-اضش-ي-ة على
مسشتوى أÎÙف Úسشتجرى من دون جمهور.
وتابع قائ ً
« Óإأذأ ‚حنا ‘ أأ’سشابيع ألسشتة
أŸق-ب-ل-ة ،سش-ن-ح-ظ-ى ب-ف-رصش-ة أ’ح-ت-ف-ال ب-عيد
أŸيÓد بششكل معقول».
ي - -ذك - -ر أأن إأي - -رل - -ن- -دأ سشّ- -ج- -لت  1852وفاة
بكوفيد 19-وف -ق أأ’رق-ام أل-رسش-م-ي-ة .وب-ل-غت
ألوفيات أليومية ذروتها ‘ أأفريل مع  77وفاة،

علماً أأّن أ◊صشيلة أليومية بقيت ‘ أأ’سشابيع
أأ’خÒة دون ألعششرة.
وعلى ألرغم من أأن ألبÓد  ⁄تسشجل أأمسص
أ’ثن Úأ’ي وفيات جديدة ،لكنها تششهد على
غرأر دول عدة تسشارعا ‘ وتÒة أإ’صشابات
جلت أأمسص  1031إأصشابة.
بكوفيد ،19-وقد سش ّ

خÓيا فّتاكة قد تقتل كورونا!

درأسضة جديدة تزعم:

زعم علماء أكتشضاف أن زيت
ألكانابيديول ( )CBDقد يزيد من
مسضتويات مادة كيميائية وأقية ‘
لخرىÁ ،كن أن
لعضضاء أ أ
ألرئت Úوأ أ
توفر أ◊ماية من أسضوأ آأثار
«كوفيد.»19-

ألعدد
18385
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وأنخفضشت مسشتويات أأ’بل ‘ Úألدم إأ ¤ما
يقرب من ألصشفر ‘ ‰وذج  ،ARDSولكنها
زأدت عشش- -ري- -ن ضش- -ع -ف -ا ع -ن -دم -ا ” إأع -ط -اء
CBD.
وقال ألباحث ألدكتور جاك يو« :كادت أتفاقية
أل-ت-ن-وع أل-ب-ي-ول-وج-ي أأن ت-ع-ي-ده-ا إأ ¤أŸسش-توى
ألطبيعي».
وي -ع -م -ل أأ’ب -ل Úك-م-ن-ظ-م رئ-يسش-ي يسش-اع-د ‘
أ◊فاظ على مسشتوى ضشغط ألدم وأ’لتهابات،
وينتج ‘ ألقلب وألرئت Úوألدماغ وألدم .وهو
ي -ع -م -ل إأ ¤ج -انب مسش -ت-ق-ب-ل أإ’ن-ز ËأÙول
‚Óي-وت-نسش )ACE 2( 2 Úل -ل-ت-ح-ك-م ‘
ل -أ
ضشغط ألدم.
‚ÓيوتنسشÚ
ومع ذلك ،فإان أإ’نز ËأÙول ل أ
 2ه- -و أل- -وسش -ي -ل -ة ذأت -ه -ا أل -ت -ي ي -دخ -ل ب -ه -ا
«كوفيد »19-أÓÿي - -ا أل - -بشش - -ري- -ة ،وي- -ع- -ط- -ل
ألوظيفة ألطبيعية.
ويقطع فÒوسص كورونا عÓقة ألعمل بÚ
 ACE 2وأأ’بل ،ÚوÁنعهما من ألسشماح
Óوع -ي -ة أل -دم-وي-ة ب-ا’سشÎخ-اء ،وأخ-ت-ط-اف
ل -أ
أÓÿيا إ’نتاج أŸزيد من ألفÒوسشات.
وي -ق -ول أل -ب -احث وع -ا ⁄أŸن-اع-ة ‘ ،DCG
باباك بابان« :نحن ’ نعرف حتى أآ’ن عن
أŸسشبب ،لكنه مؤوششر جيد جدأ للمرضص».
ويبدو أأن أنخفاضص مسشتويات أإ’نز ËأÙول
‚Óيوتنسش 2 Úله تأاث Òغ Òمباششر على
ل أ
إأنتاج أأ’بل ،Úوبالتا‹ يقلل من أ◊ماية ألتي

–دث بششكل طبيعي دأخل ألرئت Úوأأ’عضشاء
أŸرتبطة بهما.
وي -ح -ذر أل -ب -اح-ث-ون م-ن أأن ه-ن-اك ح-اج-ة إأ¤
مزيد من ألبحث ،لكنهم يششÒون إأ ¤أ’رتباط
أل -ق -وي أŸوج -ود ‘ ع -م -ل -ه -م ألسش -اب -ق ع -ل-ى
م-تÓ-زم-ة ألضش-ائ-ق-ة أل-ت-ن-فسش-ي-ة أ◊ادة وأل-دور
أŸهم ألذي يلعبه أأبل ،Úباإ’ضشافة إأ ¤فوأئد
زيادة مسشتويات أأ’بل Úع ÈعÓج CBD.
ومع ذلك ،هناك نقاشص كب Òومسشتمر دأخل
أÛتمع ألعلمي حول فعالية  ،CBDوألذي
ُوصشف على أأنه عÓج ÷ميع أ◊ا’ت ألتي
تÎأوح م- - - -ن أ’ك- - - -ت- - - -ئ- - - -اب وأأ’ ⁄أŸزم - - -ن
وأضش -ط -رأب -ات أل-ن-وم ،إأ ¤أأ’م-رأضص أ÷ل-دي-ة
أŸتكررة مثل حب ألششباب.
وه -ن-اك ن-درة ‘ أأ’دل-ة وأل-ب-ح-وث ألسش-ري-ري-ة
ل -دع -م ه -ذه أل -ف-وأئ-د أŸزع-وم-ة ،م-ع م-ع-ظ-م
أل -دع -م لـ CBDك -ع Ó-ج ي -ن -ب -ع م -ن أأ’دل -ة
ألقصشصشية.
ويقول ديفي سشميث ،رئيسص قسشم أأ’مرأضص
أŸعدية وألصشحة ألعامة ألعاŸية ‘ جامعة
ك-ال-ي-ف-ورن-ي-ا سش-ان دي-ي-غ-و« :ي-ب-دو أأن أ÷م-ه-ور
يعتقد أأن  CBDهو دوأء».
وح- -ت- -ى أآ’ن ،وأف- -قت إأدأرة أل- -غ- -ذأء وأل -دوأء
أأ’مريكية ( )FDAفقط على عÓج وأحد
مرتبط بـ ،CBDما يسشاعد ‘ نوبات ألصشرع.
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ل شضك أن Œربة ألعلماء مع أمرأضس
لسضلحة
سضابقة قد تقدم ألعديد من أ أ
لتفكيك «شضفرأت» ألفÒوسس أŸسضتجد
ألذي أصضاب أÓŸي Úحول ألعا ،⁄وما
زأل مسضتمرًأ ملوحًا Ãوجات ثانية.
م- -ن ب Úت -لك أأ’سش -ل -ح -ة أ÷دي -دة Ÿوأج -ه -ة
فÒوسص ك - -ورون - -ا أل - -ذي ظ - -ه - -ر ‘ ديسش - -مÈ
أŸاضشي ،وما زأل يوأصشل حصشاده ،ما كششفته
درأسش- -ة نشش- -رت ح -دي -ث -ا ‘ ›ل -ة «’نسش -يت»
أل -ع -ل -م -ي-ة أŸرم-وق-ة ،ب-ع-د أأب-ح-اث أسش-ت-م-رت
طوي ً
 ،Óحول فÒوسص «إأيبو’» ،وألناج Úمنه،
وأŸن -اع -ة أل -ت -ي ي-ك-تسش-ب-ون-ه-ا ،وأل-ت-ي تسش-ت-م-ر
سشنوأت بعد أإ’صشابة.
فقد توصشلت أأطول درأسشة ‘ ألعا ⁄أأجرأها
علماء بريطانيون وغينيون حول ألناج Úمن
إأيبو’ ،إأ ¤أأن أŸناعة قد تسشتمر سشنوأت‘ ،
نتائج مبششرة ،قد يكون لها آأثار إأيجابية على
أأ’بحاث حول مناعة كوفيد .19
وأأتت ت -لك أÓÿصش -ة ك -ن -ت-ي-ج-ة ل-درأسش-ة ت-ع-د
أأ’طول وأأ’ك Ìششمو’ً ‘ ألعا ⁄حول ألناجÚ
من أŸرضص أŸدمر ألذي تفششى ‘ غرب
إأفريقيا ب Úعامي  2013و .2016وÁكن أأن
تسش -اع-د ‘ ف-ه-م أسش-ت-ج-اب-ة أ÷سش-م أŸن-اع-ي-ة
ل - - -فÒوسص ك - - -ورون - - -ا وغÒه م- - -ن أأ’م- - -رأضص
أ◊يوأنية أŸنششأا.

ل أجسضام مضضادة..ولكن
‘ ألتفاصشيل ،بعد أأن أأفادت درأسشة حديثة أأن
أأ’جسشام أŸضشادة ألتي تتكون إأثر أإ’صشابة
بكورونا قد تسشتمر Ÿدة ششهرين فقط ،ما
أأدى إأ ¤تكهنات بأان أŸناعة ضشد ألفÒوسص
قد ’ تدوم طوي ً
 Óوأأن أأولئك ألذين تعافوأ
سشيتعرضشون ÿطر أإ’صشابة مرة أأخرى ،بعد
فÎة قصشÒة ،وجد فريق من ألعلماء ‘ غينيا
أأن بعضص ألناج Úمن إأيبو’ هناك  ⁄يظهروأ
أأي أأجسش- -ام مضش- -ادة ب- -ع -د ث Ó-ث -ة أأشش -ه -ر م -ن
إأصشابتهم على ألرغم من أأن ششفاءهم تطلب
أسشتجابة قوية Ùاربة ألفÒوسص.
ل -ك -ن أل -ب -حث أأظ -ه-ر أأن ل-دي-ه-م أل-ق-درة ع-ل-ى

ﬁاربة ألعدوى مرة أأخرى ع Èما يعرف بـ
«أÓÿيا ألتائية ألقاتلة» ،وهي نوع من خÓيا
ألدم ألبيضشاء ألتي –فز أ’سشتجابة أŸناعية
وأÓÿيا ألبائية ألتي –فظ درسص أŸعركة
ألتي خاضشها أ÷سشم جرأء أأ’مرأضص وتفرز
أأجسشاما مضشادة بسشرعة عند إأعادة تنششيطها.
غ Òأأن أ’ختبارأت أ◊الية Ÿا بعد أإ’صشابة
بكورونا ،تركز على أأ’جسشام أŸضشادة فقط،
و’ تقيسص تلك أÓÿيا ألتائية أأو ألبائية.

أŸناعة ألطبيعية
تعليقا على هذأ أ’سشتنتاج ،قال مايلز كارول
أŸؤول- -ف أل- -رئ- -يسش- -ي ل- -ل -ت -ق -ري -ر أŸنشش -ور ‘
’نسشيت ،وأأ’سشتاذ ‘ جامعة أأكسشفورد ونائب
م -دي -ر خ -دم -ة أل -ع-دوى أل-وط-ن-ي-ة ‘ ألصش-ح-ة
ألعامة« :فقط أ’ن أأ’جسشام أŸضشادة ’ Áكن
أكتششافها ’ ،يعني بالضشرورة أأن ششخ ًصشا ما ⁄
يكتسشب مناعة من ألعدوى».
يذكر أأّن تلك ألدرأسشة ألتي تعد أأ’ك Èمن
نوعها ‘ ألعا ،⁄قدمت للعلماء «تقييما فريدأ
ل- - -ك- - -ل م- - -ن أأ’جسش - -ام أŸضش - -ادة أŸع - -ادل - -ة
وأسش- -ت -ج -اب -ات أÓÿي -ا «أل -ت -ائ -ي -ة» ع Èأأخ -ذ
وفحصص عينات دم على مدى ثÓث سشنوأت
من  117ناج و 66جهة أتصشال و 23ششخ ًصشا
سشلبيًا ‘ غينيا.
وق - -د كشش - -فت أأن  ٪ 95م -ن أل -ن-اج Úل-دي-ه-م
أأجسشام مضشادة أأو أسشتجابة من أÓÿيا ألتائية
ضشد ألفÒوسص .وحتى بعد أأك Ìمن  3سشنوأت
من أإ’صشابة بإايبو’ ⁄ ،يسشجل هؤو’ء ألذين
خضش -ع -وأ ل -ل -ت -ج -ارب أأو أل-ف-حصص «أن-خ-ف-اضش-ا
كبÒأ» ‘ أأي من أأ’جسشام أŸضشادة أأو أÓÿيا
ألتائية.
ولعل أأهم ما أأششارت إأليه تلك ألنتائج ،هو أأن
أŸناعة أŸكتسشبة بششكل طبيعي ،أأعلى بعششر
م- -رأت م -ن ت -لك أل -ت -ي وف -ره -ا ل -ق -اح إأي -ب -و’
أ÷ديد ،وألذي ” أسشتخدأمه بنجاح خÓل
أأحدث جائحة ششهدتها إأفريقيا ،ب Úعامي
 2018و.2019
وكالت

موأقيت
ألصصلة

ألفجر٠5:26.................:
ألشصروق٠7:٠٠ ..............:
ألظهر12:33.................:
ألعصصر15:38.................:
ألمغرب18:٠٤................:
ألعشصـاء19:28..................:

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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«الششعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب»
تنّظ ـ ـ ـم مسشابق ـ ـ ـ ـة
لختي ـ ـار مراسشلـ ـÚ

تفتح مؤوسصسصة «ألشصعب» باب أختيار
مرأسصل Úمن كل و’يات ألبلد ،وفق
مسصابقة سصتجرى ‘ ألتوأريخ أÙددة
’حقا .وعلى كل رأغب ‘ أŸشصاركة
فيها إأرسصال سصÒة ذأتية على ألعنوأن
ألتا‹:
info@ech-chaab.com
وسص- -ت- -ج- -رى أŸسص- -اب- -ق -ة ع -ل -ى ث -لث
م- -رأح -ل ،أح -ت -ي -اط -ا ،بسص -بب أل -وضص -ع
ألوبائي:
وسص- - -ط :ت - -ي - -ب - -ازة ،غ - -ردأي - -ة ،عÚ
’غ-وأط ،ب-ج-اي-ة،
أل -دف-ل-ى ،ألشص-ل-ف ،أ أ
أل -ب-ل-ي-دة ،أل-ب-وي-رةÔ“ ،أسصت ،ت-ي-زي
وزو ،أ÷زأئ - - -ر ،أ÷ل - - -ف - - -ة ،أŸدي - - -ة،
أŸسص -ي-ل-ة وب-وم-ردأسس ،ي-وم  27أكتوبر
.2٠2٠
شص -رق :ت -بسص -ة ،أم أل -ب -وأق -ي ،ب -ات-ن-ة،
بسص- - -ك- - -رة ،إأل- - -ي- - -زي ،ورق- - -ل - -ة ،ب - -رج
ب - -وع - -ري - -ري - -ج ،أل - -ط- -ارف ،أل- -وأدي،
خنشصلة ،سصوق أهرأسس ،ميلة ،جيجل،
سص -ط -ي -ف ،سص -ك -ي -ك-دة ،ع-ن-اب-ة ،ق-اŸة،
وقسصنطينة ،يوم  26أكتوبر .2٠2٠
غ -رب :سص -ع -ي -دة ،سص -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس،
مسص -ت -غ -ا ،Âت -ل -مسص -ان ،ت-ي-ارت ،بشص-ار،
م -عسص -ك -ر ،وه-رأن ،ت-ن-دوف ،أل-ب-يضس،
تيسصمسصيلت ،ألنعامة ،ع“ Úوشصنت،
غ - -ل - -ي - -زأن ،وأدرأر ،ي - -وم  25أكتوبر
.2٠2٠

حـــــوأدث أŸـــــــرور

مديرية األمن الوطني تطلق حملة وطنية توعوية

أاهمية بالغة للجانب التوعوي اŸروري،
إا ¤ج -انب ت-ك-ل-ي-ف ح-مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس
والتوعية بالشسراكة مع ﬂتلف الفاعلÚ
‘ اÛتمع وتعزيز العمل ا’تصسا‹ مع
ﬂت- -ل- -ف وسس- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م م- -ن خ Ó-ل
ب- -ر›ة حصسصس إاذاع -ي -ة وت -ل -ف -زي -ون -ي -ة
ل -ف-ائ-دة مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام ،م-ع
التذك Òبالدعائم ا’تصسالية للمديرية»،
مشسÒا ا ¤أاهمية «ترسسيخ ثقافة الوعي
اأ’مني اŸروري لدى أافراد اÛتمع،
ع-ل-ى غ-رار اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-ل-م-دي-ري-ة
Óمن الوطني وشسبكات التواصسل
العامة ل أ
Óم-ن ال-وط-ني (فايسسبوك
ا’ج-ت-م-اع-ي ل -أ
وتوي.»)Î
Óم-ن
واغ -ت -ن -مت اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -وط -ن -ي اŸن -اسس-ب-ة ،ل-دع-وة اŸواط-نÚ
ومسس -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق إا ¤ت-وخ-ي ا◊ذر

 32°أ÷زأئر

 29°وهرأن

ألثمن  1٠دج

’ربعاء  21أكتوبر 2٠2٠م ألموأفق لـ  ٠٤ربيع أ أ
أ أ
’ول  1٤٤2هـ العدد 18385

لمن
أط-ل-قت أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل -وط -ن -ي ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة ت-وع-وي-ة
وصص - - -ح - - -ي - - -ة ‘ ›ال أل - - -وق - - -اي- - -ة
وألسص - -لم- -ة أŸروري- -ة –ت شص- -ع- -ار
«ألشص -رط -ة ...م -رأف -ق-ك-م أل-دأئ-م»،
حسصب بيان للمديرية.
“تد ا◊ملة إا ¤غاية نهاية نوفمÈ
اŸقبل ،حسسب اŸصسدر ،الذي أاشسار إا¤
«مرافقة مسستعملي الطريق لتحسسيسسهم
وت -وع -ي -ت -ه -م Ãخ -اط -ر ح-وادث اŸرور»
وكذا توعية مسستعملي الطريق (السسواق،
ال - -رك - -اب ،ال - -راج - -ل )Úب - -ك - -ل ا÷وانب
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -احÎام وت -ط -ب -ي -ق ق -واع -د
السسÓمة اŸرورية وتعزيز ثقافة وقائية
م -روري -ة ل -دي -ه -م ،م -ع ا’ل -ت -زام الصس-ارم
بتطبيق تداب Òالوقاية للحد من انتشسار
فÒوسس ك- -ورون- -ا وم -ك -اف -ح -ت -ه ‘ ،ظ -ل
ارت- - -ف - -اع ع - -دد اإ’صس - -اب - -ات ‘ اآ’ون - -ة
اأ’خÒة ،با’عتماد على مقاربة جوارية
›تمعية».
وأاشسار البيان ،ا ¤أان ا◊ملة تشسمل
«ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ت-وع-وي-ة ع-ل-ى مسستوى
ن- -ق- -اط اŸراق- -ب- -ة اŸروري -ة وﬁط -ات
وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل ،ع -ل -ى غ -رار الÎام -وي
وﬁطة اŸسسافرين ،تتضسمن كل الشسروح
اŸتعلقة بالوقاية من حوادث اŸرور».
وأاكد رئيسس خلية ا’تصسال والصسحافة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،أان
ب -اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
Óم-ن ال-وط-ني «تو‹
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ

 29°أ÷زأئر

 3٠°وهرأن

وات- -ب- -اع السس -ل -وك اأ’م -ث -ل ‘ السس -ي -اق -ة
واحÎام قواعد قانون اŸرور ،مذكرة
بالرقم اأ’خضسر  15 - 48ورقم النجدة
 17للتواصسل الدائم مع مصسالح الشسرطة
على مدار السساعة وأايام اأ’سسبوع ،لتلقي
البÓغات واإ’صسغاء للمواطن.Ú
وفاة  17شصخصصا وجرح 1263
آأخر ‘ أسصبوع
ول -ق-ي  17شس-خصس-ا مصس-رع-ه-م وأاصس-يب
 1263آاخر بجروح متفاوتة اÿطورة جراء
وق- - - -وع  1045ح - -ادث م - -رور اأ’سس- -ب- -وع
اŸنصس- -رم ،ب- -حسسب حصس- -ي- -ل -ة ل -ل -ح -م -اي -ة
اŸدنية.
وسسجلت أاثقل حصسيلة ،يضسيف البيان،
‘ و’ية تلمسسان بوفاة  4أاشسخاصس وجرح
 31آاخر ” إاسسعافهم و–ويلهم إا ¤اŸراكز
ا’سستشسفائية إاثـر  31حادثا مروريا.

26°

france prix 1

الزاويـ ـة الثالثـة
^ مرزأق صصيادي
لو حكا ‹ صسديق ما رأايته ووقفت عليه البارحة صسباحا ‘ حافلة
«إايتوزا» متوجّهة إا ¤اŸرادية ،لتحفظت على بعضس تفاصسيل القصسة،
ال -ت -ي سس -أاروي -ه -ا ب -خ -ج -ل ‘ ال-ك-ل-م-ات ،وتصس-ويب ‘ ف-واصس-ل اأ’ح-ك-ام
اŸسسبقة ،التي تسسبق كثÒين ‘ زمن صسناعة رأاي عام بـ»فايسسبوك»
وإاخوانه ا’فÎاضسي.Ú
فتاة جميلة ،حّد الظهور على صسفحة أاوÛ ¤لة تهتم بأاخبار
اŸشساه ،Òتتمتم كلمات ،وهي واقفة “سسح اأ’فق بعينيها اÿضسراوين،
بهندام خارج توا من عا ⁄اŸوضسة ،وبشسعر أاصسفر متهّدل على كتفÚ
يحمÓن أاريحية وعنفوان العشسرين .كانت طوال الطريق ترّدد الكلمة
نفسسها اŸرسسومة على ثغر يبدو أانه متعود عليه ،ذلك انه يرسسم ﬂارج
اÿروف بدقة متناهية وبطÓقة لسسان يخفي «هوية» ’ ،تظهر من أاول
نظرة ،و’ ثا Êنظرة و’ ثالث نظرة ،التي ’ ينصسح بها من يطلقون
أاحكاما مسسبقة على هذه الفتاة غ Òالعادية..
ركزت بشسكل خاصس على تلك الكلمة ،التي لو جهرت بها هذه الفتاة
أاو من كان ‘ سسنها ‘ سسنوات الدم والدموع ،تسسعينيات القرن اŸاضسي،
لكانت صُسنفت ب Óمقدمات ،و’ ﬂارج حروف مأالوفة «إارهابية» ،من
الراكب ÚواŸارين ‘ الشسارع ،وكل من التقط أانفاسسها وهي ترّدد:
أاسستغفر الله!
نعم ،كانت هذه الفتاة ا÷ميلة ،ذات الوجه اÓŸئكي ،ترّدد طوال
الرحلة من موريسس أاودان إا ¤اŸرادية« ،أاسستغفر الله» ،التي ينخفضس
ديسسيبالها حّد التمتمة ،ويرتفع أاحيانا حّد الهمسس اÿفيف ،الذي شسّد
إاليها عددا من الراكب ،ÚاŸنبهرين ،ليسس من اسستغفار فتاة جميلة ،غÒ
متحجبة ،و’ منقبة ..بل من فتاة «متÈجة» ‘ نظر كثÒين يرجّحون
الشسكل على اÙتوى ،والظاهر على الباطن ،و»اŸتعارف عليه» على
ا◊قيق والواقع..
لكن الدهشسة انقشسعت من عقول بعضس من كانوا يÓحظونهاÃ ،جرد
ما ردت هاتفيا على متصسل بها ،بلغة فرنسسية باريسسيةُ ،تخÃ Èدى
“ُكنها من هذه اللغة ،التي “ ⁄سسح منها ما زرعه والداها ‘ ،الصسغر..
وب Úالصسورت ‘ Úالقصسة ،تقفز صسورة مواطنة ،من زاوية ثالثة’ ،
يراها من تعودوا الضسغط على زناد اللغة ‘ «حروب هوية» ،تغذيها
اأ’حكام اŸسسبقة ،وباريسس بشسكل خاصس منذ ..1920

إأشصهــــــــــــــــــــــــار

ألشصعب2٠2٠/1٠/21/
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