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رئيــــــــسس ا÷مهوريــــــــة Ãناسشبـــــــــة
اليـــــــــوم الوطنــــــــــي للصشحافــــــــــــة:

لضشمــــان تغطيـــــة وسشائــــل
لجنبية لÓسشتفتاء
لعÓم ا أ
ا إ

قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار التغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيÒ
ا÷ذري انطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
ولن يوقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
عويل اŸأاجورين
^ الصضحا‘ ا÷زائري ظل مواليا لوطنه ‘ الظروف الصضعبة
^ اإلعـ ـ ـ ـ ـلم قـ ـ ـّدم خدمـ ـ ـة نوعيـ ـ ـة ‘ التحضض ـ Òللسضتفت ـ ـ ـ ـ ـاء
^ ا÷زائري ـ ـ ـ ـون مدع ـ ـ ـ ـوون للمشضارك ـ ـ ـ ـة بك ـ ـ ـ ـ ـل دÁقراطيـ ـ ـ ـة
^ من اŸسضتعجل تق ـ ـ ـن Úاألسضاليـ ـ ـب اŸسضتج ـ ـدة ‘ الصضحافـ ـ ـة

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د اÛي- -د ت- -ب -ون ،اÿم -يسس ،رسش -ال -ة اإ ¤الأسش -رة
الإعÓمية Ãناسشبة اليوم الوطني للصشحافة وتسشليم جائزة الصشحفي اÎÙف
اأشش -اد ف -ي -ه -ا ع -ل-ى وج-ه اÿصش-وصس ب-احÎاف-ي-ة الصش-ح-اف-ي ‘ Úم-راف-ق-ة ال-ت-حضشÒ
لÓسشتفتاء حول مششروع تعديل الدسشتور.
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«سشيبويـــــه» الصشحافة
ا÷زائريــــــــــــــــــــــــة
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السضلطـ ـ ـ ـ ـة اŸسضتقلـ ـ ـ ـة
للنتخابات توافق مؤوقتا
على  17طل ـ ـب اعتمـ ـ ـاد

أاعلنت السشلطة الوطنية اŸسشتقلة لÓنتخابات،
مسشاء أاول أامسس ،أانها وافقت مؤوقتا على سشبعة
عششر طلب اعتماد من ب Úخمسشة وعششرين
من قبل وسشائل إاعÓم أاجنبية ابدت رغبتها ‘
ت -غ -ط -ي -ة السش -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى مشش -روع ت-ع-دي-ل
الدسشتور ليوم أاول نوفم.2020 È
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بدء العد التناز‹ لنتهـــــــاء
حملة السشتفتاء على الدسشتور

مرافع ـ ـ ـ ـ ـات إلقنـ ـ ـ ـ ـ ـاع
الناخـ ـ ـ ـب بالتصضـ ـ ـ ـويت
اإليجاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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اسشتبعد موجة ثانية لكورونا
بركا Êيؤوكد من قسشنطينة:

إاع ـ ـذارات لألحـ ـزاب
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي خرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
اإلجراءات الصضحية

ق -ال ال -دك -ت -ور ب -ق -اط ب -رك -ا Êعضش -و ال-ل-ج-ن-ة
ال-ع-ل-م-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة ت-ط-ور فÒوسس ك-ورون-ا ،أاول
أامسس« ،ل Áك -ن ال -ت -ح -دث ع -ن م-وج-ة ث-ان-ي-ة
ل-ل-وب-اء ك-وف-يد  19إال ب -ع -د م -رور أاسش -ب -وع ع-ن
موعد الدخول اŸدرسشي» ،موضشحا أانه ل Áكن
لوروبية
م-ق-ارن-ت-ه-ا م-ع ف-رنسش-ا وب-اق-ي ال-دول ا أ
للف.
التي تششهد يوميا إاصشابات تعد با آ
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ترتيب الفيفا

«اÿضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر» يقف ـزون
وداعا ﬂتـ ـ ـار
سضعيـ ـ ـ ـ ـ ـدي ..اإ ¤اŸركز الـ  30عاŸيا
^ كافا‹ :حظوظ اŸنتخب ا÷زائري كبÒة ‘ التأاهل للمونديال

ربح أاششبال اŸدرب جمال بلماضشي ،خمسس مراكز ‘ ترتيب العام ل–Óاد
الدو‹ لكرة القدم «فيفا» ،وبلغوا اŸركز الثÓث ÚعاŸيا ،ترتيب يعتÈ
خامسس أافضشل نتيجة ‘ تاريخ الفريق الوطني ا÷زائري ،وجاء بعد الفوز
على منتخب نيجÒيا بهدف دون رد ‘ النمسشا ،والتعادل بهدفŸ Úثلهما ‘
مباراة اŸكسشيك خÓل تربصس ششهر أاكتوبر اŸنقضشي.
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وزير السشكـــن والعمـران
واŸدينـــــــــة ناصشـــــــــري:

رح- -ل ال- -زم- -ي- -ل ال- -ف- -ق- -ي -د ﬂت -ار
سشعيدي ،أاحد أابرز رؤوسشاء التحرير
ال -ذي -ن م -روا ب -ج -ري -دة «الشش -عب»،
لوف-ي-اء اŸت-مّ-رسشÚ
وأاح-د أاب-ن-ائ-ه-ا ا أ
الذين  ⁄يدخروا جهدا بأاقÓمهم
‘ ال -دف -اع ع -ن اسش -ت-م-راري-ة ورق-ي
هذا العنوان العريق.
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نظرا للطابع السشتثنائي للسشنة الدراسشية

مل ـ ـ ـ ـف عقـ ـ ـار برنامـ ـ ـج وزارة الÎبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ُتح ـ ـ ـ ـ ـّدد رزنامـ ـ ـ ـة
«عـ ـدل  »2بالعاصضمـ ـ ـ ـة الختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات ‘ فصضل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

سضيطوى الشضهر اŸقبل
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قررت وزارة الÎبية الوطنية ،أاول أامسس– ،ديد فÎات إاجراء الختبارات الفصشلية على
Óطوار التعليمية الثÓثة خÓل السشنة الدراسشية  2021- 2020لتحقيق
فÎت ،Úبالنسشبة ل أ
مبدأاي اŸسشاواة وتكافؤو الفرصس ب ÚالتÓميذ ،حسشب ما جاء ‘ رزنامة الختبارات للوزارة.
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الوضض ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصشابات ا÷ديدة273:
ا إ
حالت الششفــــــــــاء170:
الــــوفيـــــــــــــــــــــــات9:
لصشابـات55630 :
إاجما‹ ا إ
اŸتماثلون للششفـاء38788 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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‘ حفل جائزة رئيسس أ÷مهورية ÷ائزة ألصشحفي أÎÙف

بلحيمر :تعديل ألدسشتور يؤوكد أهتمام ألدولة بالصشحافة
^ تكييف أŸنظومة ألتششريعية مع مقتضشيات ألتحول ألرقمي
أكد وزير ألتصشال ألناطق ألرسشمي باسشم
أ◊ك-وم-ة ع-م-ار ب-ل-ح-ي-مر ،أن ألتصشويت على
مشش -روع ت -ع -دي -ل أل -دسش -ت-ور  ،٢٠٢٠سش -ي-ع-زز
لع Ó-م -ي ‘ أل -ب Ó-د .وشش ّ -دد ع -ل -ى
أŸشش- -ه- -د أ إ
لطار ألقانون مع مقتضشيات
أهمية تكييف أ إ
أل-رق-م-ن-ة وأل-ت-ط-ور أل-ت-ك-نولوجيﬁ ،ذرأ ‘
أل -وقت ذأت -ه م-ن أ÷رأئ-م ألسش-يÈأن-ي-ة أل-ت-ي
«تسش -ت -ه -دف ألسش -ت -ق-رأر أل-وط-ن-ي وأل-نسش-ي-ج
ألجتماعي».
حمزة ﬁصشول
أشصار بلحيمرÃ ،ناسصبة أليوم ألوطني للصصحافة
أŸصصادف لـ  22أكتوبر من كل سصنة ،إأ ¤أŸرحلة
أŸفصص-ل-ي-ة أل-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه-ا أŸم-ارسص-ة أإلعÓ-م-ي-ة ‘
أ÷زأئر ،بعد أزيد من  30سصنة على إأقرأر ألتعددية
وألسصعي أŸسصتمر لتجسصيد حرية ألصصحافة ‘ إأطار
أŸسصؤوولية ألقانونية وأألخÓقية.
وأك -د وزي -ر ألتصص -ال أل -ن -اط -ق أل-رسص-م-ي ب-اسص-م
أ◊كومة ،عمار بلحيمر ،مسصاء أÿميسس ‘ ،حفل
إأسص- -دأء ج- -ائ- -زة رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ل -لصص -ح -ف -ي
أÎÙف ،أن ألصصحافة ألوطنية باتت أمام حتمية
أل -ت -ح -ول أل -رق -م -ي ب -ال -ت -وأزي م-ع ت-ك-ي-ي-ف أإلط-ار
ألتنظيمي وألتشصريعي.
وأوضصح بلحيمر ،أمام ألوزير أألول ،عبد ألعزيز
جرأد ،ورئيسس أÛلسس ألدسصتوري ،كمال فنيشس،
وأعضصاء ‘ أ◊كومة و‡ثل Úألسصرة أإلعÓم ،بأان
مشصروع تعديل ألدسصتور ألذي سصيعرضس لÓسصتفتاء
ألشص -ع -ب -ي ب -ع -د أسص-ب-وع ،يشص-ك-ل أألرضص-ي-ة أÓŸئ-م-ة
لتحقيق ألوثبة ألنوعية.
وق -ال أل -وزي -ر« :إأن أل -وث -ي-ق-ة أل-دسص-ت-وري-ة ت-وف-ر
ضصمانات سصتعزز أŸشصهد أإلعÓمي ،وسصتعطي بعدأ
ج- -دي- -دأ Ÿن- -ظ -وم -ة أ◊ق -وق وأ◊ري -ات ‘ إأط -ار
هويتنا ومقوماتنا ألوطنية ألتي نعتز بها جميعا
وكذأ ‘ سصياق أŸبادئ أإلنسصانية أŸعروفة».
وأشص -ار إأ ¤أن مشص -روع ت -ع -دي -ل أل -دسص-ت-ور «أك-د
أهتمام ألدولة بالصصحافة ألوطنية» ،وفقا Ÿا جاء
‘ أŸادة  54من إأضصافات «نوعية» تخصس «تأاكيد
مبدأ حرية ألصصحافة Ãختلف ألوسصائط ،ألتفصصيل
‘ مكونات هذه أ◊رية على غرأر حرية ألتعبÒ
وأإلبدأع.
وألول مرة “ت دسصÎة «أ◊ق ‘ إأنشصاء قنوأت
ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة وم-وأق-ع وصص-ح-ف إأل-كÎون-ي-ة Ãج-رد
ألتصصريح ،بدل ألÎخيصس .كما أسصتحدثت فقرة ‘
ذأت أŸادة “نع نشصر خطاب ألتمييز وألكرأهية،
وك -ذأ أل -ت -نصص -يصس ع -ل -ى ع -دم ت -وق -ي -ف أي نشص-اط
صصحفي دون صصدور قرأر قضصائي.

أهتمام خاصس

‘ أŸقابل ،أشصاد وزير ألتصصال ،بـ «ألهتمام
أÿاصس أل- -ذي ي -ول -ي -ه رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة Ÿه -ن -ة
ألصص- -ح- -اف -ة وأŸن -تسص -ب Úل -ه -ا» .ووصص -ف رسص -ال -ت -ه
Ãناسصبة أليوم ألوطني للصصحافة «بالقيّمة» وألتي
«شصملت ›مل أ÷وأنب أŸرتبطة باŸهنة وآأفاق
تطويرها».
وقدم بلحيمر ،قرأءة ‘ خمسصة ﬁاور لكلمة
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،إأذ رأى ‘ «أل -ع -ل -م وأŸع-رف-ة

وأل-رق-م-ن-ة وأل-ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي أل-ره-يب ع-امÓ
مفصصليا لتحقيق آأمال أ÷زأئر ‘ ألرقي وألتنمية».
وهو ما أكده ألرئيسس تبون بقوله« :أإننا على
ي - -ق Úب- -أان أل- -رق- -م- -ن- -ة ل- -يسصت خ- -ي- -ارأ وأإ‰ا ه- -ي
مسصتلزمات ألعصصر ألذي نعيشصه ،بل هي –ّد علينا
كسصب رهاناته Ãا يصصون وحدة ألبÓد وسصيادتها
وي -ط -ور أدأء أإلدأرة أ÷زأئ -ري-ة خ-دم-ة لÓ-ق-تصص-اد
وترقية حقوق أŸوأطن» Ãا فيها تلك أŸتعلقة
باإلعÓم».
ويضص -ع رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ،أألم-ن أŸع-ل-وم-ات-ي
ضصمن أولويات بناء أ÷زأئر أ÷ديدة ،من خÓل
«إأعدأد أألطر ألقانونية وأآلليات ألÓزمة Ÿوأكبة
ألطفرة ألتكنولوجية» ،ولذلك يشصدد على ضصرورة
إأع -دأد أŸورد أل -بشص -ري أŸؤوه -ل وت -ط -وي -ر أل -ب -ن-ى
ألتحتية.
وأعت Èبلحيمر ،تأاكيد رئيسس أ÷مهورية على
أسصتحدأث أآلليات ألكفيلة بتقن Úوتأاط Òألعمل
أŸسص -ت -ج -دة ‘ ع -ا ⁄ألصص -ح-اف-ة ب-فضص-ل أل-رق-م-ن-ة
وأإلعÓ- -م أإلل -كÎو Êخ -ط -وة «ن -ح -و ألن -دم -اج ‘
ح-رك-ي-ة أل-ت-ط-ور أل-ع-اŸي ت-ت-ط-لب إأع-دأد م-ن-ظومة
تشصريعية وتنظيمية مÓئمة».
وحذر ألوزير من خطورة أ÷رأئم أإللكÎونية،
قائ« :Óإأنها تسصتهدف ألسصتقرأر ألوطني ووحدة
أل -نسص -ي -ج ألج -ت -م -اع -ي وت -ق-تضص-ي تضص-اف-ر أ÷ه-ود
ووأجب أŸوأطنة Ÿوأجهة أألخطار أÙتملة».
وأسص-ت-دل ب-ق-ول رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة« :ل-ق-د ج-عل
أŸرتزقة وأÿونة من أŸوأقع أللكÎونية ›ال
خصصبا للÎويج لهذه أÿطابات ولكافة أ◊مÓت
أŸسصعورة ألرأمية إأ ¤زرع ألف Ïوإأحباط معنويات
أŸوأط -ن ،»ÚمشصÒأ إأ« ¤ألشص -رف -اء أل -ذي -ن تصص-دوأ
لهذه أŸوأقع وأحبطوأ كل أıططات ألشصيطانية
ضصد ألبÓد».
و‘ ألسصياق ،أبرز حرصس ألرئيسس تبون ،على
أحÎأم م -ق -وم -ات ألصص -ح -اف -ة وأخ -ل -ق -ت -ه-ا «ودع-م
ﬂت-ل-ف أل-ك-ف-اءأت ،م-رأع-اة ل-ل-ت-م-ي-ز وألسص-ت-حقاق
ألÓزم لتطوير أŸهنة».

تتويج ألفائزين

وشصهد أ◊فل تتويج ألفائزين بالطبعة ألسصادسصة
÷ائزة رئيسس أ÷مهورية للصصحفي أÎÙف وألتي
أخت Òلها موضصوع «ألرقمنة ...جسصر ألعبور نحو
أ÷زأئر أ÷ديدة».
‘ ف -ئ -ة ألصص-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة ،ع-ادت أ÷ائ-زة
أألو ¤للصصحفية بيومية «أ÷مهورية» ليلى زرقيط،
ع -ن –ق -ي-ق «أل-رق-م-ن-ة ...ح-ج-ر أألسص-اسس ÷زأئ-ر

أششرف عليها ألوأ‹

أأجوأء أحتفالية «متفاوتة» ببومردأسس

‘ أج-وأء وم-ظ-اه-ر م-ت-ف-اوت-ة لÓ-ح-ت-فال باليوم
ألوطني للصصحافة أŸتزأمنة أيضصا مع أإلعÓن عن
قائمة ألفائزين بجائزة رئيسس أ÷مهورية للصصحفي
أÎÙف ،ك - -انت أألسص - -رة أإلع Ó- -م - -ي - -ة ل - -ولي - -ة
بومردأسس ‘ أŸوعد ‘ أحتفال ورمزي إأ ¤أبعد
أ◊دود أشصرف عليه وأ‹ ألولية.
أثنى ألوأ‹ ‘ كلمته على «ألدور ألكب Òألذي
تقوم به وسصائل أإلعÓم ‘ تنوير ألرأي ألعام ورفع
أنشص -غ -الت أŸوأط -ن Úوم -وأك -ب -ة م-ع-رك-ة أل-ت-ن-م-ي-ة
ألوطنية وأÙلية» ،معتÈأ أن مناسصبة هذه ألسصنة
«ج -اءت ‘ م -رح -ل -ة حسص-اسص-ة وم-فصص-ل-ي-ة ت-ع-يشص-ه-ا
أ÷زأئر مع موعد ألسصتفتاء على ألدسصتور يوم

ألفا— نوفم Èألقادم ألذي سصيمهد ،كما قال ،لوضصع
ل- - -ب - -ن - -ة Ÿي Ó- -د أ÷زأئ - -ر أ÷دي - -دة ودول - -ة أ◊ق
وألقانون».
كما ثمن ألوأ‹ أŸكتسصبات ألتي حققها قطاع
أإلعÓم ألذي كان دأئما مسصنودأ Ãنظومة قانونية
وتنظيمية سصيضصاف لها لحقا إأطار قانو Êخاصس
باإلعÓم أإللكÎو Êألذي يعد رأفدأ مهما لشصرأئح
وأسص- -ع- -ة م- -ن أÛت- -م -ع ‘ إأط -ار ت -رق -ي -ة أل -ع -م -ل
أإلع Ó-م -ي وت -ع-زي-ز ح-ري-ت-ه ‘ ظ-ل أحÎأم ث-وأبت
أألم -ة وألل -ت -زأم ب -أاخ Ó-ق -ي -ات أŸه -ن -ة ،ع-ل-ى ح-د
تعبÒه».
بومردأسس :ز.كمال

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها ألجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدأرة وألمالية
أ إ

www.echaab.dz

ألهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

أل -غ -د» .وح -ازت ف -ه -ي -م-ة ب-ن ع-ك-روف م-ن «صص-وت
أألحرأر» على أ÷ائزة ألثانية ،فيما كانت ألثالثة
من نصصيب وأ◊اج طاهر علي من «أ◊ياة ألعربية».
و‘ ف- -ئ- -ة أإلعÓ- -م ألسص- -م -ع -ي (أإلذأع -ي) ،ت -وج
صصحفيان أثنان من ألقناة أإلذأعية أألو ¤با÷ائزة
أألو ¤وهما عبد ألناصصر كاسصح لعور ،عن موضصوع
«كورونا تفرضس ألتباعد وتبعث ألتوأصصل ألرقمي»
وأحمد أم Úحرأن ،عن موضصوع «رقمنة أإلدأرة...
إأزأل -ة أل -بÒوق -رأط -ي-ة» .وح-ل ث-ان-ي-ا وث-ال-ث-ا ك-ل م-ن
رحيمة آأيت حميشس من إأذأعة تيزي وزو ،وصصÓح
ألدين بن غدقة من إأذأعة سصطيف.
و‘ ف- -ئ- -ة أإلع Ó-م أل -ت -ل -ف -زي -و ،Êق -ررت ÷ن -ة
ألتحكيم حجب أ÷ائزت Úأألو ¤وألثالثة ،وأكتفت
Ãن -ح أ÷ائ -زة أل-ث-ان-ي-ة ل-لصص-ح-ف-ي-ة م-ن أل-ت-ل-ف-زي-ون
أ÷زأئري آأمال مرير عن برنامج «ألثقافة ‘ زمن
كورونا».
و‘ ف- -ئ -ة أإلع Ó-م أإلل -كÎو ،Êع -ادت أ÷ائ -زة
أألو ¤لفريق صصحفي من «ألشصروق أونÓين» هم
حسصام ألدين فضصيل ،مهدي فرأح وضصياء بورزق عن
موضصوع «رقمنة ألقطاع ألصصحي ...بوأدر أ÷زأئر
أ÷دي -دة» ،وع -ادت أ÷ائ -زة أل-ث-ان-ي-ة ل-ع-ب-د أل-ق-ادر
شصمسس ألدين هوأري من وكالة أألنباء أ÷زأئرية،
وتوج ثالثا أحمد لعÓوي من ألوطن برسس.
وعادت جائزة ÷نة ألتحكيم ،للصصحفية نسصرين
رأب -ح -ي م -ن إأذأع -ة أل -ق -رآأن أل-ك-ر ،Ëع-ن م-وضص-وع
«ألرقمنة ...جسصر أ÷زأئر أ÷ديدة».

ثّمن دورها ‘ ألتعريف بكفاح
ألششعب ألصشحرأوي

ألرئيسس غا‹ يهنئ ألصشحافة
أ÷زأئرية ‘ عيدها

ه -ن -أا رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة ألصص-ح-رأوي-ة
ألدÁقرأطية ،إأبرأهيم غا‹ ،ألصصحافة أ÷زأئرية
Ãناسصبة يومها ألوطني ،مثمنا ألدور ألكب Òألذي
تلعبه ‘ ألتعريف بكفاح ألشصعب ألصصحرأوي ألعادل
من أجل أ◊رية وألسصتقÓل.
وق -ال رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ألصص-ح-رأوي-ة ،أألمÚ
ألعام ÷بهة ألبوليسصاريو ‘ ،رسصالة تهنئة وجهها
ل -لصص -ح -ف -يÃ Úن -اسص-ب-ة أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-لصص-ح-اف-ة
أ÷زأئرية -أŸصصادف لـ 22أكتوبر من كل سصنة-
«إأن ألشصعب ألصصحرأوي ألذي لزأل يعا ÊألحتÓل
وأل -تشص -ري -د وأل -ق -م -ع أŸم -ن -ه -ج ضص -د م -ن -اضصÓ-ت
وم -ن -اضص -ل -ي أن -ت -ف -اضص -ة ألسص-ت-قÓ-ل أŸب-ارك-ة ه-م
ي- -وأج- -ه- -ون بصص Èو–ّد جÈوت أج- -ه- -زة أل -ق -م -ع
أŸغ -رب -ي-ة ،وي-وأصص-ل ك-ف-اح-ه ب-ث-ب-ات وإأصص-رأر وه-و
يرفع ألتحدي ،يقف لكم إأجÓل وتقديرأ وأحÎأما
م -عÎف -ا ل -ك -م ب -ا÷م -ي-ل ،وي-ح-ي-ي-ك-م –ي-ة أألخ-وة
وأل -وف -اء وم -ن خÓ-ل-ك-م ألشص-عب أ÷زأئ-ري أل-ب-ط-ل
وألقيادة أ÷زأئرية وعلى
رأسص -ه -ا أل -رئ -يسس وأألخ أل -ع -زي -ز ع -ب -د أÛي-د
تبون».
وأضصاف قائ« ،Óأإلخوة ألصصحفيون ‘ أ÷زأئر
ألشص-ق-ي-ق-ة ‘ ي-وم ع-ظ-ي-م ك-ه-ذأ ،ل ي-ف-وت-ن-ي ب-اسص-م
ألشصعب ألصصحرأوي وحكومة أ÷مهورية ألعربية
ألصصحرأوية ألدÁقرأطية ،وأصصالة عن نفسصي ،أن
أت -ق -دم ل -ك -م وم -ن خÓ-ل-ك-م إأ ¤ك-اف-ة أإلعÓ-م-يÚ
وأŸدون Úأ÷زأئري Úألذين رأفقونا ويرأفقوننا
‘ ك -ف -اح -ن -ا أل -ن -ب -ي -ل م-ن أج-ل أ◊ري-ة وأل-ك-رأم-ة
وأسصÎجاع ألسصيادة أŸسصلوبة على أ÷زء أÙتل
من ترأبنا ألوطني».
وأكد ألرئيسس غا‹ ‘ هذأ ألصصدد ،أن هذه
أŸناسصبة «ل Áكن أن تفوت دون ألوقوف بإاجÓل
وتقدير وأحÎأم وعرفان أمام ذأك ألرعيل ،ولن
ننسصى إأطÓقا كيف كانوأ لنا صصوتا يوم  ⁄يكن لنا
صصوت ،وغطوأ بشصجاعة أيام بدأية ألغزو ألعسصكري
أل-ظ-ا ⁄ع-ل-ى شص-ع-ب-ن-ا ون-ق-ل-وأ صص-ور ف-رأر ج-م-اهÒ
شصعبنا أŸهددة باإلبادة ألفارة من أ÷حيم ألقصصف
(بالنابا ⁄وألفوسصفور أألبيضس) أÙرم دوليا ‘ كل
من ألكلتة وأمكال وتفاريتي وأم أدريكة».

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسشؤوول ألنششر

مصشطفى هميسشي
رئيسس ألتحرير

مرزأق صشيادي

ألعدد
١٨3٨٧

لول:
ألوزير أ أ

02

حرية تعب Òأك Èبعد إأقرأر تعديل ألدسشتور
لول عبد ألعزيز جرأد،
أكد ألوزير أ أ
مسشاء أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أن
مشش - -روع ت - -ع - -دي - -ل أل - -دسش- -ت- -ور ،أل- -ذي
سش -ي -ع-رضس ع-ل-ى ألسش-ت-ف-ت-اء ألشش-ع-ب-ي ‘
أل - -ف - -ا— م - -ن ن - -وف - -م ÈأŸق - -ب - -لÁ ،ن- -ح
ألصشحفي« Úحرية أك Èللتعب.»Ò
ق -ال ج -رأد ‘ تصص -ري -ح ل -لصص -ح -اف-ة ،ع-ل-ى
هامشس حفل تتويج ألفائزين بجائزة رئيسس
أ÷مهورية للصصحفي أÎÙف ،إأن مشصروع
تعديل ألدسصتور Áنح «حرية تعب Òأك.»È
كما ع Èعن أمله ‘ أن Áكن مشصروع
ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-ور م-ن أل-وصص-ول إأ« ¤صص-ح-اف-ة
حرة “كن ألصصحفي ÚأÎÙف Úمن تطوير
وج -ه -ات ن -ظ -ره -م و–ل -ي Ó-ت -ه -م م -ع أحÎأم
أخÓ- -ق- -ي- -ات أŸه -ن -ة» وإأ ¤إأنشص -اء صص -ح -اف -ة
ّﬁكمة.
و‘ ذأت ألسص- -ي -اق ،ه -ن -أا أل -وزي -ر أألول ك -ل
ألصص-ح-ف-ي Úورج-ال أإلعÓ-م وم-ه-ن-ي-ي ألقطاع
Ãناسصبة أليوم ألوطني للصصحافة.

...ويؤوكد :إأمدأد ألرأي ألعام باÈÿ
أŸوثوق «يدعم مسشار ألتغي’’Ò
أكد ألوزير أألول عبد ألعزيز جرأد ،أمسس،
أن ألصصحافة ألوطنية “ثل «رأفدأ مهما ‘
ترسصيخ ألفعل ألدÁقرأطي» ،مشصÒأ إأ ¤أن

إأم -دأد أل -رأي أل -ع -ام ب -ا ÈÿأŸوث-وق «ي-دع-م
مسصار ألتغي ’’Òألذي تعيشصه أ÷زأئر.
و‘ م -نشص -ور دون -ه ع-ل-ى حسص-اب-ات-ه Ãوأق-ع
أل-ت-وأصص-ل ألج-ت-م-اع-يÃ ،ن-اسص-ب-ة إأحياء أليوم
ألوطني للصصحافة ،تقدم ألوزير أألول بتهانيه
ل -لصص -ح-ف-ي ÚوأŸن-تسص-ب Úإأ ¤ق-ط-اع أإلعÓ-م،
مشصددأ على أن «ألصصحافة ألوطنية كانت ول
ت - -زأل رأف - -دأ م- -ه- -م- -ا ‘ ت- -رسص- -ي- -خ أل- -ف- -ع- -ل
ألدÁقرأطي».
وتابع جرأد مؤوكدأ أن «تنوير ألرأي ألعام
ب- -ا ÈÿأŸوث- -وق وف- -ت- -ح أل -ن -ق -اشس أل -ن -ق -دي
وأŸت -وأزن وأŸسص -ؤوول ي -دع -م مسص -ار أل -ت-غ-يÒ
أل -ذي ت -ع -يشص -ه أل -ب Ó-د» ،م -ت -م -ن -ي -ا أل -ت -وف -ي-ق
للصصحفي ‘ Úأدأء مهمتهم.

›لسس ألصشحفي Úأ÷زأئري ‘ Úوقفة رمزية

بوخدششة  :نتبنى أ◊وأر أسشلوبا ◊ل مششكÓت ألقطاع
ن -ظ -م أÛلسس أل -وط -ن -ي ل -لصش -ح -ف-يÚ
أ÷زأئري ،Úبالتنسشيق مع بلدية سشيدي
أﬁم -د ب -ال -ع-اصش-م-ة ،ب-ق-اع-ة ع-زأل-دي-ن
لول ،وقفة رمزية –ت
›وبي ،أمسس أ أ
شش - -ع - -ار «إأع Ó- -م م- -ن- -ظ- -م ...صش- -ح- -اف- -ة
مسشؤوولة» ،للتعب Òعن تضشحيات رجال
لعÓ- -م أل- -ذي -ن أح -ب -وأ م -ه -ن -ة
ونسش- -اء أ إ
أŸت- - -اعب ،ح - -يث ك - -رم ›م - -وع - -ة م - -ن
ألصش- -ح- -اف- -ي Úم- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -م صش- -ح- -ف- -ي -و
«ألششعب».
سشهام بوعموششة
أبرز رئيسس أÛلسس ألوطني للصصحفيÚ
أ÷زأئري Úرياضس بوخدشصة ،دور هذه ألنقابة
‘ ت- -ب- -ن- -ي أ◊وأر أسص- -اسص -ا وأسص -ل -وب -ا ‘ ح -ل
ألصصعوبات ألتي يوأجهها قطاع أإلعÓم كغÒه
م -ن أل -ق -ط -اع -ات أıت -ل-ف-ة ،أل-ت-ي –اول أن
ت-ت-خ-ط-ى أل-ع-ق-ب-ات ‘ إأط-ار أل-ت-ن-مية ألشصاملة

ألتي تسصعى إأليها أ÷زأئر ،مؤوكدأ أن هناك
عÓقة وطيدة ب Úألتنمية وألعمل أإلعÓمي
أ÷وأري.
وقال بوخدشصة« :لهذأ أرتأاينا دعوة زمÓئنا
أŸرأسصل Úمن عدة وليات للنقاشس وألتحاور
على ضصوء ألوضصع ألصصحي ألذي عطل ألكثÒ
م - -ن ج- -لسص- -ات أ◊وأر ،ل- -دي- -ن- -ا أل- -ك- -ث Òم- -ن
أŸشصكÓت ،آأم ‘ Óأن يكون هذأ أللقاء سصنة
حميدة ينتقل إأ ¤وليات أخرى».
م -ن ج -ه -ت -ه أع -رب رئ -يسس ب -ل -دي -ة سص-ي-دي
أﬁمد عبد أ◊ميد بن علجية ،عن تقديره
لتضصحيات أصصحاب مهنة أŸتاعب ‘ إأيصصال
أŸع-ل-وم-ة أل-دق-ي-ق-ة ل-ل-موأطن وإأ‚اح أŸسصار
أل -دÁق -رأط -ي أ◊ر ل -ب -ن -اء ج -زأئ -ر ج -دي-دة،
مشصÒأ إأ ¤أن أليوم ألوطني للصصحافة جاء
ب -اعÎأف أألج -ي -ال ل-لصص-ح-اف-ي Úم-ن-ذ أل-ث-ورة
أÛي- -دة إأ ¤م- -ا ب- -ع- -د أإلسص- -ت- -قÓ- -ل م -رورأ
بالعشصرية ألسصودأء إأ ¤ألتعددية.

كّرم ألصشحفي ‘ Úيومهم ألوطني

حميدو يششيد بجهود أإلعÓم ‘ ألÎويج للسشياحة
أث -ن -ى وزي -ر ألسش -ي-اح-ة وألصش-ن-اع-ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-ع-م-ل أل-ع-ائ-ليﬁ ،مد
حميدو ،على أÛهودأت ألتي يقدمها
لعÓم من أجل ألتعريف بالوجهة
أ إ
ألسش- -ي -اح -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،م -ن خ Ó-ل
إأيصشال صشورة كاملة لكل أبناء ألوطن
ح- -ول أه- -م أŸن- -اط- -ق أÓÿب- -ة أل- -ت- -ي
تزخر بها بÓدهم ،ألتي تعد Ãثابة
قارة “لك ﬂتلف ألكنوز من سشياحة
دأخ-ل-ي-ة ،ح-م-وي-ة ،ث-ق-اف-ي-ة ،دي-ن-ية،
ج -ب -ل -ي-ة ،سش-اح-ل-ي-ة وأل-ت-ي ك-انت غÒ
معروفة أمام ألعديد.
آأسشيا مني
لسص- -رة
‘ ح - -ف - -ل ت - -ك- -رÁي خصس ب- -ه أ أ
لع Ó-م -ي -ة ،ع-ل-ى غ-رأر ي-وم-ي-ة «ألشص-عب»،
أإ
Ãناسصبة أحتفالها باليوم ألوطني للصصحافة
لسصرة
أŸصصادف لـ 22أكتوبر ،أكد حميدو ،أ أ
لع Ó-م -ي -ة أل -ت -ي ق -ال أإن -ه -ا شص -ريك دأئ -م
أإ

وقاطرة لتنوير ألرأي ألعام وألÎويج لكل ما
ت -زخ -ر ب -ه أ÷زأئ-ر م-ن م-ن-اط-ق سص-ي-اح-ي-ة،
خاصصة وأنه ‘ غضصون سصنت Úسصيتم ألقضصاء
أل- -ن- -ه- -ائ- -ي ع- -ل -ى مشص -ك -ل ن -قصس أŸرأف -ق
لسصرة وذلك بفضصل أسصتثمارأت جزأئرية،
وأ أ
خاصصة بناء قرى سصياحية.
وأك -د ح -م -ي -دو ح-رصس دأئ-رت-ه أل-وزأري-ة
ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل ك-اف-ة أل-ع-رأق-ي-ل ألبÒوقرأطية
أل -ت -ي ت -وأج -ه أŸسص -ت -ث -م -ري -ن وت -تسص-بب ‘
نفورهم عن أÛال ،سصوأء كانوأ أجانب أم
ج-زأئ-ري Úوذلك ع-م Ó-ب-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أÛي -د ت -ب-ون أل-رأم-ي-ة
للقضصاء على كل هذه ألتصصرفات.
ومن هذأ ألباب ،قال وزير ألسصياحة إأن
أبوأب ألوزأرة مفتوحة لكل أŸبادرأت ألتي
من شصأانها ترقية ألقطاع وجعل ألسصياحة
أ÷زأئرية ‘ ألريادة وعلى كل ألرأغب‘ Ú
ألسص- -ت -ث -م -ار ‘ ›ال ألسص -ي -اح -ة أل -ت -ق -دم
بعروضصهم للنظر فيها.

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
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الصسحـ ـ ـ ـ ـا‘ ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـري ظ ـ ـ ـ ـ ـل موالي ـ ـ ـ ـا لوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ‘ الظروف الصسعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون،
لعÓمية Ãناسسبة
لسسرة ا إ
اÿميسس ،رسسالة إا ¤ا أ
اليوم الوطني للصسحافة وتسسليم جائزة الصسحفي
اÎÙف ،أاشس- - -اد ف- - -ي- - -ه - -ا ع - -ل - -ى وج - -ه اÿصس - -وصس
ب- -احÎاف- -ي- -ة الصس- -ح -اف -ي ‘ Úم -راف -ق -ة ال -ت -حضسÒ
لÓسستفتاء حول مشسروع تعديل الدسستور .إاليكم
نصسها الكامل:
«بسس -م ال -ل -ه ال-رح-م-ن ال-رح-ي-م ،والصسÓ-ة والسسÓ-م ع-ل-ى
أاشسرف اŸرسسل.Ú
أاسس-رة الصس-ح-اف-ة واŸن-تسس-ب-ون ل-ل-م-ه-ن-ة ،اإلعÓ-ميون ‘
ال -ق -ط -اعِ Úال -ع-م-ومِ-ي واÿاصص و‘ ك-ل وسس-ائ-ل التصس-ال
التقليدية وا◊ديثة ...السسÓم عليكم ورحمة الله وبركاته.
إانه Ÿن دواعي الفخرِ والعتزاز أان نحتفي سسويا باليومِ
ال-وط-نِ-ي ل-لصس-ح-اف-ة اسس-ت-ذك-ارا ل-ل-م-اضسي اŸشسرف وتطلعا
للمسستقبل الواعد لهذه اŸهنة التي نخصسها Ãا تسستحق من
دعمٍ واهتمام.
إانها مناسسبة نقف عندها بكل احÎاٍم وعرفان أامام
نضس -الت ال -رع -ي -ل األول م-ن اإلعÓ-م-ي Úال-ذي-ن سس-اه-م-وا
ب -وط -ن -ي -ة ع -ال -ي -ة واحÎاف -ي -ة مشس -ه -ودة ‘ م-ق-اوم-ة ق-وى
الحتÓل والتعريف بعدالة قضسيتنا التحررية ‘ اÙافل
الدولية.
لقد ناضسل هؤولء اإلعÓميون بإامكانات
مادية ﬁدودة بل تكاد تكون منعدمة دعما
ل -ل -م-ج-اه-دي-ن ‘ اŸدِن واألري-اف ول-وح-دة
الشسعب والتفافه حول ثورته اÛيدة.
إان الصس- -ح- -ا‘ ا÷زائ- -ري ظ- -ل م- -وال- -ي- -ا
لوطنه ،لسسيما ‘ الظروف الصسعبة التي مر
بها ،حيث قدم اŸنتسسبون للمهنة حياتهم
الغالية دفاعا عن سسيادة الوطن وعن القيمِ
اإلنسسانية اŸثلى.
وسس- -ت- -ظ- -ل مسس- -اه- -م- -ات ه- -ؤولء وأاول -ئك
اإلع Ó-م -ي Úم-رج-ع-ي-ة مشس-رف-ة ‘ ‡ارسس-ة
مهنة الصسحافة بحرية ومسسؤوولية ،معبدين الطريق أامام
خريجي ا÷امعة ا÷زائرية الذين ينتسسبون تباعا لهذه
اŸه -ن -ة اŸت -ج -ددة ب -ف -ع -ل ال -ت -ط-ورات اŸذه-ل-ة ‘ ع-اِ⁄
تكنولوجيات اإلعÓمِ والتصسال.

اإل‚ازات التي أابهرنا بها أاطفال «جمعية اإلبداع والبتكار
العلمي لولية اŸسسيلة» الذين ابتكروا «اŸزرعة الذكية»
و»ا◊ذاء الذكي للمكفوف.»Ú
إان ه -ذا ال -ت -م -ي -ز يسس -ت -ح -ق إاشس-ادة م-ت-م-ي-زة ÷م-ل-ة م-ن
العتبارات منها“ ،تع هؤولء اŸبدع Úالصسغار بدرجة
وع-ي م-ت-ق-دم-ة ي-ع-كسس-ه-ا اه-ت-م-ام-ه-م ب-قضس-اي-ا جوهرية ‘
اŸق -ارب -ة الق -تصس -ادي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة ا÷دي-دة ك-ت-ط-وي-ر
الفÓحة والتكفل الÓئق بذوي الحتياجات اÿاصسة.
كما يكتسسي هذا اإل‚از طابعا لفتا لدور اÛتمع
اŸد Êال- -ب- -ن- -اء ‘ اك- -تشس- -اف واح- -تضس -ان
اŸواهب اŸع -ول ع -ل -ي-ه-ا لك-تسس-اب ره-ان
اŸسس -ت -ق-ب-ل ب-ال-رق-م-ن-ة وب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
الذكية.
من هذا اŸنطلق ،فإانني أاؤوكد واجب
الهتمام بتنمية و–فيز اŸواهب العلمية
الشسابة ،ملحا بشسكل خاصص على التعجيل
ب-إاي-ج-اد ﬂاب-ر اب-ت-ك-ار لصس-ا◊ه-م تسس-اعد
على Œسسيد وتطوير أافكارهم إاسسهاما ‘
بناء جزائر التطور واألمل.
إان هذه اıابر التي يتع Úتعميمها على كافة أارجاء
Óليات األخرى ذات الصسلة،
الوطن ،سستكون Ãثابة رافد ل آ
على غرار «األكادÁية ا÷زائرية للعلوم والتكنولوجيات»
اŸسستحدثة ‘ مشسروع التعديل الدسستوري اŸرتقب.

سسيداتي ،سسادتي
إان الصسحافي Úيعيشسون اليوم مرحلة فارقة ‘ مسسارِهم
اŸه -ن-ي ،ب-فضس-ل ت-ن-وعِ وت-ط-وِر ﬁت-وي-ات وأاشس-ك-ال وسس-ائ-ل
اإلعÓ- -م والتصس- -ال ،ال- -ت- -ي ت -ف -ت -ح ›ال اإلب -داِع واسس -ع -ا
Óسسف
باسستخداِم الرقمنة والوسسائط اإللكÎونية التي ،ول أ
الشسديد ،يوظفها البعضص ألغراضص تنوء عن شسرف اإلنسسان
وŒانب أاخÓقيات اŸهنة.
وأامام هذا الوضسع اŸرشسح للتفاقم بات من الضسروري
بل من اŸسستعجل التفك Òالتشساركي واإليجابي لسستحداث
اآلليات الكفيلة بتقن Úوتأاط ِÒأاسساليب العمل اŸسستجدة ‘
عا ِ⁄الصسحافة بفضسلِ الرقمنة واإلعÓمِ اإللكÎو.Ê
لقد جعلنا هذا اÛال إاحدى أاولويات النهوضص بقطاع
التصس- -ال خ -دم -ة ◊ق اŸواط -ن ‘ اŸع -ل -وم -ة الصس -ادق -ة
وŸراف -ق -ة مسس -ار ب -ن -اء ج-زائ-ر ج-دي-دة ق-وام-ه-ا ا◊ك-ام-ة
والفعل الدÁقراطي ‘ كنف الشسفافية وتكافؤو الفرصص بÚ
كافة اŸواطنات واŸواطن.Ú
Œسسيدا Ÿا تقدم ” قبل أايام قÓئل ،وضسع أاول إاطار
قانو Êيحدد كيفيات ‡ارسسة نشساط اإلعÓم ع ÈاألنÎنت
وضسمان حق الرد أاو التصسحيح ع ÈاŸوقع اإللكÎو.Ê
وسس -م -حت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة بضس -ب -ط نشس -اط الصس -ح -اف -ة
اإللكÎونية التي يقبل عليها مÓي ÚاŸواطن Úإا ¤جانب
توطينها ‘ ا÷زائر والسسعي إا ¤إانتاج ﬁتوى إالكÎوÊ
جزائري.
إاننا على يق Úبأان الرقمنة ليسست خيارا وإا‰ا هي من
مسستلزمات العصسر الذي نعيشسه ،بل هي –ّد علينا كسسب
رهاناته Ãا يصسون وحدة البÓد وسسيادتها ويطور أاداء
اإلدارة ا÷زائ- -ري- -ة خ- -دم -ة ل Ó-ق -تصس -اد ولÎق -ي -ة ح -ق -وق
اŸواطن Ãا فيها تلك اŸتعلقة باإلعÓم.
إان بÓدنا التي انتقلت مؤوخرا إا ¤البث الرقمي الكامل،
سستواصسل العمل من أاجل التحكم ‘ اسستعمال الرقمنة
وتعميمها على كافة ›الت ا◊ياة بطرق آامنة وكفاءات
جزائرية مبدعة ،سسواء داخل الوطن أاو خارجه.
وأاود بهذه اŸناسسبة ،أان أاتوجه بتحية تقدير مسستحقة
لشس-ب-اب-ن-ا ال-ط-م-وح وه-و ي-ب-ه-رن-ا ب-اسس-ت-م-رار بذكائه اÿارق
وبابتكاراته اŸتميزة ‘ ›الت ترتبط بالثورة الصسناعية
الرابعة وما توفره من فرصص لتسسهيل التواصسل ب Úالبشسر
و–سس Úأاداء اŸؤوسسسسات.
ومن األسسماء التي –ضسر ‘ Êهذا اŸقام ،الطالبة
ليندة عليان التي “كنت من تطوير ‰وذج أامني يناسسب كل
األنظمة التكنولوجية ويضسمن التحكم ‘ الوصسول إا ¤أاي
حاسسوب ،كما يسساعد على حماية األصسول الرقمية ،على
غرار البيانات واŸسستندات.
ك -م -ا أات -احت ‹ م -ن -اسس-ب-ة ت-دشس Úم-ع-رضص اŸؤوسسسس-ات
ال -ن -اشس -ئ -ة م -ؤوخ -را ،ف -رصس -ة ال -وق -وف ع -ل -ى ق -درات ه-ذه
اŸؤوسسسسات على البتكار والعزم على اŸسساهمة ‘ تطوير
ا÷زائر Ãهارات شسابة من ا÷نسس.Ú
لقد اسستوقفتني بشسكل خاصص إابداعات فتيان من ولية
سسطيف انتزعوا بكل جدارة اŸركز األول ‘ اŸسسابقة
ال -دول -ي -ة ل -ل -روب -وت -يك ب -ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة ،إا ¤ج-انب ت-لك

سسيداتي ،سسادتي
ل- -ق- -د أاول- -ي- -ن- -ا ف -ئ -ة الشس -ب -اب م -ن -اصسب
اŸسس -ؤوول -ي -ة ال -ع -ل-ي-ا ،لسس-ي-م-ا ‘ ال-رق-م-ن-ة
واق - - -تصس - - -اد اŸع - - -رف- - -ة والسس- - -تشس- - -راف
واŸقاولتية من خÓل القطاعات الوزارية
اŸسس-ت-ح-دث-ة ،م-ع ت-ك-ل-ي-ف ا◊ك-ومة بوضسع
اآلل-ي-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ب-ن-ي ال-رق-منة كأاسسلوب
ع -م -ل م -ن شس -أان -ه –سس Úخ -دم-ات اإلدارة
وتسس -ه -ي -ل ت -ع -ام Ó-ت اŸواط-ن ،إا ¤ج-انب
إاحداث قفزة نوعية ‘ القتصساد الوطني.
إان الرتكاز على الرقمنة واŸعرفة لبناء
وترقية اقتصساد وطني قوي وتنافسسي ،هو خيار اسسÎاتيجي
نعول عليه كثÒا من أاجل تطوير خدمات جديدة وكذا
السستثمار ‘ ثروات مكملة للنفط تكون قابلة للتصسدير
ولسس- -ت- -ح- -داث ال -ق -ي -م -ة اŸضس -اف -ة ،لسس -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل
اŸؤوسسسس -ات اŸصس-غ-رة وال-ن-اشس-ئ-ة ال-ت-ي ت-ع-د م-ن م-ق-وم-ات
القتصساد ا÷ديد.
دع -م -ا ل -ه -ذه اŸق -ارب-ة ق-م-ن-ا م-ن-ذ أاي-ام ف-ق-ط ب-إاطÓ-ق
الصس -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ت-م-وي-ل اŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ،ك-آال-ي-ة
جديدة للتمويل اŸرن واÙفز للشسباب حاملي اŸشساريع
والذين غالبا ما اصسطدم طموحهم بالعراقيل البÒوقراطية
اÙبطة.
إاننا عازمون على Œاوز هذه العراقيل بالŒاه نحو
حكومة إالكÎونية تعمل على السستفادة القصسوى من مزايا
ال -رق -م -ن -ة ،لسس-ي-م-ا م-ن ح-يث رب-ح ال-وقت واŸال وا÷ه-د
وال-ت-ح-ك-م ‘ ال-ب-ي-ان-ات واŸسس-ت-ن-دات وم-راقبة التحويÓت
اŸالية Œنبا للتصسرفات اŸشسبوهة وغ Òالقانونية التي
ميزت إا - ¤عهد قريب  -عÓقة اإلدارة Ãا عرف «برجال
األعمال واŸسستثمرين».
لقد تأاثر القتصساد الوطني واÿزينة العمومية بشسكل
بليغ من هذه التصسرفات اÿطÒة التي عقدنا العزم على
وأادها وعلى عدم إافÓت كل من تسسبب ‘ نهب اŸال العام
و‘ أاع -م -ال ال -فسس -اد واإلضس -رار Ãصس -ل-ح-ة اŸواط-ن Úم-ن
اŸتابعات القضسائية التي تتولها األجهزة اıتصسة بشسكل
مسستقل ،عادل وشسفاف.
ألجل هذا يتع Úعلينا وضسع األمن اŸعلوماتي ضسمن
أاولويات بناء ا÷زائر ا÷ديدة ،من خÓل إاعداد األطر
القانونية واآلليات الÓزمة Ÿواكبة الطفرة التكنولوجية
وما أاوجدته من تطبيقات إالكÎونية و‰اذج رقمية فائقة
الدقة.
تعزيزا لهذا ا÷انب ،فإان إاعداد اŸورد البشسري اŸؤوهل
وتطوير البنى التحتية اÿاصسة Ãجال الرقمنة سسيمسسح ‘
آان واح -د ب -السس -ت -ف -ادة م -ن ف -وائ -د ال -رق -م -ن-ة ،إا ¤ج-انب
ال -تصس -دي ıاط -ر السس -يÈي -ان-ي-ة ع-ل-ى أام-ن ال-بÓ-د وع-ل-ى
منظومة ا◊قوق وا◊ريات الفردية وا÷ماعية.
من هنا فإان كافة اŸؤوسسسسات مطالبة ،عاج Óغ Òآاجل،
ب -إاع -ادة ه -ي -ك -ل -ة ن -فسس -ه -ا والن -دم -اج ‘ ع -ا ⁄اÿدم-ات
اإلل -كÎون -ي -ة ال -ذي أاضس -ح -ى واق -ع-ا ل م-ف-ر م-ن-ه وق-اسس-م-ا
مشسÎكا Áيز Ãسستويات متفاوتة حياة الشسعوب ونشساط

^ اإلع ـ ـ ـ ـÓم
ا÷زائـ ـ ـري ق ـ ـّدم
خدم ـ ـة نوعي ـ ـ ـة ‘
التحضس ÒلÓسستفتاء

ا◊كومات ع Èالعا.⁄
إان هذا الواقع اŸبني على التحول الرقمي السسريع يوفر
ل -ل -ح -ك -وم -ات ول -ل-ق-ط-اع اÿاصص ف-رصس-ا ه-ائ-ل-ة لÓ-ن-تشس-ار
والتوسسع بﬂ Úتلف شسرائح اÛتمع وفئات اŸواطن Úبل
يتعدى مداه كل ا◊دود.
لقد سسبق ‹ إاسسداء التوجيهات الÓزمة والتي أاحرصص
ك -ل ا◊رصص ع -ل -ى Œسس -ي -ده-ا ب-خصس-وصص
اإلسس -راع ‘ رق -م-ن-ة ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة
و–قيق الÎابط بينها ،إاسسهاما ‘ ﬁاربة
البÒوقراطية والفسساد ،مع ضسرورة إايجاد
حل جذري Ÿشسكل بطء تدفق اإلنÎنت،
ن -ظ-را أله-م-ي-ة ال-ت-دف-ق السس-ري-ع ‘ إا‚اح
عملية الرقمنة.
إان -ن -ا إاذ نسس -ج -ل ب -ارت -ي-اح شس-روع ب-عضص
القطاعات ‘ تبني العملية من خÓل وضسع
أارضسيات رقمية خاصسة ،فإاننا نعول أايضسا
ع -ل -ى اÛت -م -ع اŸدŸ Êراف -ق-ة ه-ذه ا÷ه-ود ب-ال-ت-وع-ي-ة
Óق-ب-ال ع-ل-ى ال-رق-م-ن-ة وا◊ل-ول ال-ت-كنولوجية
وال-ت-ح-ف-ي-ز ل -إ
كخيار ل بديل عنه لبناء ا÷زائر ا÷ديدة التي وقع شسهادة
ميÓدها ا◊راك الشسعبي اŸبارك.
‘ هذا السسياق ،يتع Úعلى اŸواطن الذي يقع ‘ قلب
التحول الرقمي الندماج بقوة ‘ هذه العملية عن طريق
اكتسساب ‰ط تفك Òجديد وانتهاج أاسسلوب حياة يتماشسى
مع ا◊لول اإللكÎونية اŸبتكرة التي توفرها اŸؤوسسسسات
الوطنية كالدفع اإللكÎو Êوﬂتلف اŸعامÓت اإلدارية
والقتصسادية.

القدم ،إا‰ا يأاتي تلبية لطلبات الشسعب بإاحداث القطيعة
مع كافة التجاوزات واŸمارسسات السسلبية التي أافقدت ثقة
اŸواط -ن ‘ م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة وأاصس-ابت اإلدارة ب-ال-وه-ن
والقتصساد بالفسساد والضسمور.
ل -ق -د ت -ع-ه-دن-ا ‘ ديسس-م ÈاŸاضس-ي ب-السس-ت-ج-اب-ة ل-ه-ذه
ال -ط -ل -ب -ات ب-ل ا◊ق-وق اŸشس-روع-ة وه-ا ن-ح-ن ن-و‘ ت-ب-اع-ا
بالتزاماتنا تنفيذا للÈنامجِ الذي زكاه الشسعب واŸع Èعن
خياراته وطموحاته ،لسسيما تلك اŸتعلقة بصسيانة الهوية
الوطنية ‘ أابعادها الثÓث ،اإلسسÓم والعربية واألمازيغية
وترقية ا◊قوقِ وا◊ريات وتكريسص اŸسساواة ،لسسيما ‘
م-ن-اط-ق ال-ظ-ل ال-ت-ي ت-ق-ع ضس-م-ن أاول-وي-ات ب-رن-امِ-ج ال-تنمية
الوطنية ،إا ¤جانب ا◊فاظ على اŸال العام وتشسجيِع
ي
السستثمار اŸنتج و–رير اŸبادرات وكذا الفصسل الفعل ِ
واŸرن ب Úالسسلطات.
فبفضسل الله ،ثم بجهود كافة اıلصس Úانطلق قطار
التغي Òا÷ذري باŒاه التطور والتقدم ولن يوقفه عويل
اŸأاجورين ول دسسائسص اŸاكرين الذين تزعجهم قرارات
ا÷زائر السسيدة ول تروقهم خياراتها اإلسسÎاتيجية ،سسواء
فيما يتعلق بقضسايا الوطن أاو بالشسأان الدو‹ وأاخصص بالذكر
ه-ن-ا م-واق-ف-ن-ا ال-ث-اب-ت-ة وم-ب-ادرات-ن-ا ا◊ك-ي-م-ة ح-ول منطقة
ا÷وار اإلفريقي.

^ قطـ ـ ـار التغيÒ
ا÷ ـ ـذري انطلـق
ولـ ـن يوقفـ ـ ـه عويـ ـ ـل
اŸأاجوري ـ ـ ـن

^ ا÷زائري ـ ـ ـ ـون
مدعوون للمشساركـ ـة
بكـ ـل دÁقراطيـ ـ ـ ـة
‘ السستفت ـ ـ ـاء

سسيداتي ،سسادتي
إان اختيار موضسوع« :الرقمنة ...جسسر
لبناء ا÷زائر ا÷ديدة» مادة للتنافسص حول
ج- -ائ- -زة رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ل- -لصس -ح -ف -ي
اÎÙف ،يتيح ‹ فرصسة التنويه بجهود
قطاعِ التصسال الرامية إا ¤تعميمِ الرقمنة
‘ ﬂت - - -ل ِ- - -ف اŸؤوسسسس - - -ات والشس- - -رك- - -ات
اإلعÓمية.
ك -م-ا أاشس-ي-د ع-ال-ي-ا ب-احÎاف-ي-ة الصس-ح-اف-ي ‘ Úم-راف-ق-ة
عملية التحضس ÒلÓسستفتاء حول مشسروع تعديل الدسستور،
ÓعÓم اإللكÎو Êووسسائط
لسسيما من خÓل توظيفهم ل إ
التواصسل الجتماعي لتغطية ﬂتلف مراحل هذا ا◊دث
ي الهام بل واŸصسÒي ‘ مسسار التأاسسيسص ÷زائر
الوطن ِ
جديدة.
إاننا إاذ نشسيد Ãهنية أاسسرة اإلعÓم الوطني ‘ التعاطي
مع السستفتاء ،فإاننا ‚دد التزامنا بضسمان حرية الصسحافة
والتعب ‘ Òإاطار القوان Úسسارية اŸفعول
والضس -واب -ط األخ Ó-ق -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -م -ث -ل-ه-ا
الصسحا‘ تلقائيا ‘ أاداء رسسالته اإلعÓمية
النبيلة.
ويحق لصسحافتنا دون عقد ول مغالة
أان تلقن دروسسا ‘ اŸهنية والحÎافية
لصسحافة بعضص الدول التي تدعي الريادة
‘ ›ال ح- -ري- -ة الصس- -ح -اف -ة ،ل -ك -ن -ه -ا ‘
ا◊قيقة تتخذ من حرية التعب Òشسعارا
أاج-وَف ت-طّ-وع-ه ل-ت-ن-ف-ي-ذ حسس-اب-ات خ-اصسة
–ركها لوبيات معادية للجزائر التي ل تقبل الÎويضص ول
التهج.Ú
إان مثل هذه اŸمارسسات الدنيئة هي وصسمة عار ‘
جبهة القنوات التي تدوسص على أاخÓقيات اŸهنة وحقوق
اإلنسسان و‘ مقدمتها حقوق اŸرأاة والطفل من أاجل نفث
سس -م -وم -ه -ا Œاه بÓ-دن-ا Ãا ت-نشس-ره م-ن م-ع-ل-وم-ات ك-اذب-ة،
لسس -ي -م -ا Ãن -اسس -ب -ة اŸواع -ي -د ال-كÈى ‘ ت-اريِ-خ ا÷زائ-ر
ا÷ديدة ،على غرار موعد السستفتاء الوشسيك حول مشسروع
تعديل الدسستور.
إان هذه الوثيقة اŸعروضسة للتصسويت يوم الفا—ِ نوفم،È
مع كل ما يحمله هذا اليوم من رمزية ومن ثقل تاريخي،
يذكر األعداء بصسÓبة ا÷زائري Úووطنيتهم تعزز ثوابت
األم -ة وم -ق -وم -ات ه -وي -ت -ه -ا غ Òال -ق -اب -ل -ة لÓ-ن-فصس-ام ول
للمزايدات.
ألجل ما تقدم ،نأامل ‘ تزكية الشسعب بقوة لهذه الوثيقة
ال-ن-وف-مÈي-ة ال-ه-وى واŸب-ت-غ-ى وال-ت-ي سس-ت-ك-ون Ãث-اب-ة ل-ب-نة
أاسساسسية ‘ صسرِح بناء جزائر جديدة تكرسص الدÁقراطية
وا◊ك- -م ال- -راشس- -د ع -ن ط -ري ِ-ق عصس -رن -ة اإلدارة وأاخ -ل -ق -ة
اŸعامÓت على ﬂتلف اŸسستويات.
إان التأاسسيسص لعهد جديد ‘ تاريِخ ا÷زائر الضسارب ‘

سسيداتي ،سسادتي
ل يسسعني مع اقÎاب موعد السستفتاء
حول تعديل الدسستور سسوى Œديد الدعوة
ل -ل -ج -زائ -ري -ات وا÷زائ -ري Úداخ -ل ال-وط-ن
وخارجه ،إا ¤اŸشساركة بكل دÁقراطية ‘
ه -ذا السس -ت-ف-ت-اء ال-ذي سس-اه-مت الصس-ح-اف-ة
ال -وط -ن -ي -ة ‘ م -راف -ق -ة ﬂت -ل -ف مسس -ارات -ه
ب -الشس -رِح وال-ت-وع-ي-ة وب-ال-ت-غ-ط-ي-ة اإلعÓ-م-ي-ة
للنشساطات والنقاشسات ذات الصسلة.
لقد سسجلنا بارتياحٍ كب“ Òكن اإلعÓم ا÷زائري من
أاداء خدمة ذات نوعية ومصسداقية من خÓل اسستعمال
اŸواق ِ-ع اإلل -كÎون-ي-ة ووسس-ائ-ط ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ‘
النقل اآل Êللمعلومة و‘ سسرعة نشسرها وتقاسسمها وكذا
التفاعل الفوري مع موضسوعِ السستفتاء.
ت-ع-زي-زا ل-ه-ذا األداء ،ف-إان مشس-روع ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-توري
يضسمن ا◊ق ‘ إانشساء مواقع وصسحف إالكÎونية تكريسسا
◊رية الصسحافة بكل ما “ثله من حرية تعب Òوإابداع وحق
‘ الوصسول إا ¤مصسادر ا Èÿوحماية اسستقÓلية الصسحا‘
والسسر اŸهني.
وم -ن الضس -م -ان -ات األسس -اسس -ي -ة األخ -رى اŸتضس -م -ن -ة ‘
اŸشس -روع ن -ذك -ر أايضس -ا ،ع -دم إاخضس -اِع ج -ن -ح-ة الصس-ح-اف-ة
ي نشساط صسحفي
للعقوبات السسالبة للحرية وعدم توقيف أا ِ
مهما كانت وسسائل بثه ونشسره دون صسدور قرار قضسائي.
ل -ق -د ك -انت ل -ق -اءات-ي ب-ع-دي-د الصس-ح-اف-ي Úم-ن اإلعÓ-م
الوطني العموميٍ واÿاصص وكذا األجانب ،فرصسة أاكدت
م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا م- -وق -ف ال -دول -ة ال -واضس -ح ل -ت -وف Òال -دع -م
والضسمانات اŸهنية الÓزمة لÓرتقاء دوما بأاداء الصسحافة
ا÷زائرية دون اسستثناء.
إان هذا الدعم سسيعزز ا◊قوق اŸكفولة للصسحا‘ وهو
ي-ؤودي رسس-ال-ت-ه اإلعÓ-م-ي-ة –ت م-ظ-ل-ة ال-ق-ان-ون ،مشسفوعا
باألخÓق واآلداب اŸهنية القائمة على احÎام ا◊قوق
وا◊ريات ونبذ خطابات التفرقة والتمييز والكراهية.
لقد جعل اŸرتزقة واÿونة من اŸواقِع اإللكÎونية
›ال خصسبا للÎويِج لهذه اÿطابات ولكافة ا◊مÓت
اŸسس- -ع -ورة ال -رام -ي -ة إا ¤زرِع ال -ف Ïوإاح -ب -اط م -ع -ن -وي -ات
اŸواطن .Úلكن وبحمد الله ،فإان الشسرفاء
انÈوا من خÓل ذات اŸواقع للتصسدي لكل
اıططات الشسيطانية ضسد بÓدنا.
وليتأاكد األعداء وا◊اقدون من ﬂتلف
النحل واŸشسارب ،أان للجزائر رّب يحميها
وشس -عب ع -ق -د ال -ع -زم ع -ل -ى صس -ي -ان -ة أام -ان-ة
الشسهداء وتأام Úمسستقبل األجيال القادمة
بالعلم والعمل وبوحدة الصسف دوما وأابدا.
تلكم هي ا÷زائر التي تظل واقفة بفضسل
تضسحيات أابنائها الÈرة و‘ مقدمتهم أافراد
Óم-ة وحصس-ن-ه-ا
ا÷يشص ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ال-درع ال-واق-ي ل -أ
ا◊صس Úال- -ذي أافشس- -ل ب- -اق- -ت- -دار واحÎاف -ي -ة ع -ال -ي -ة ك -ل
اÙاولت ال -ع -دائ -ي -ة واŸن -اورات اÿب -ي -ث -ة ضس -د وط-ن-ن-ا
اŸفدى.
كما ل ننسسى وبÓدنا تتعافى تدريجيا من وباء كورونا،
تضس -ح -ي -ات السس -لك ال -ط -ب -ي وشس -ب -ه ال -ط -ب-ي ال-ذي تصس-دى
بشسجاعة وإايثار للجائحة ،مسسنودا بدعم الدولة وÃسساهمة
اÛتمعِ اŸد Êومرافقة أاسسرة الصسحافة الوطنية.
إاننا إاذ نثمن عاليا تضسحيات كافة النماذج اإليجابية
والقدرات البناءة ،فإاننا نتطلع إا ¤كسسب رهان الرقمنة
قريبا ،مبارك Úكل جهد يسسخر بإاخÓصص لبناء ا÷زائر
ا÷ديدة التي ل تزول بزوال الرجال.
خ -ت -ام -ا أاه -ن -ئ ال -ف -ائ -زات وال -ف -ائ-زي-ن ب-ج-ائ-زة رئ-يسِص
ا÷مهورية للصسحا‘ اÎÙف اŸقامة سسنويا Ãناسسبة
ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة وأاج-دد دع-م-ي وتشس-ك-رات-ي ل-كل
اإلعÓمي Úوالصسحافي ،Úمتمنيا لهم كل ا Òÿوالسسداد.
كما ل يفوتني ونحن نتأاهب لÓحتفال بذكرى مولد خÒ
األنام اŸصسطفى عليه أافضسل الصسÓة والسسÓم ،أان أاتقدم
ل -لشس -عب ا÷زائ-ري ول-ل-مسس-ل-م Úك-اف-ة ب-أاج-م-ل ال-تÈي-ك-ات
وأاعطرها ...والسسÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤وبركاته».

^ م ـ ـ ـن اŸسستعجـ ـ ـل
تقن Úاألسساليب
اŸسستجـ ـ ـدة
‘ الصسحافـ ـ ـ ـة
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رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،الفريق السصعيد شصنقريحة:

الششعب سشيفّوت الفرصشة على اÎŸبصش Úباسشتقرار ا÷زائر

أاك -د رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشص-ع-ب-ي ،ال-ف-ري-ق السص-ع-ي-د شص-ن-ق-ريحة،
أاول أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،أانه على
ي- -ق Úب -أان الشص -عب ا÷زائ -ري سص -ي -خ -رج
بـ»ق - - -وة» ي - - -وم أاول ن- - -وف- - -م Èال- - -ق- - -ادم
ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ ا’سص-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشص-روع
ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور ،حسص-ب-ما أافاد به بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
أاوضسح البيان أانه خÓل زيارة عمل وتفتيشس
إا ¤ق- -ي- -ادة ال- -ق- -وات الÈي- -ة ،ع -ق -د ال -ف -ري -ق
شس -ن -ق -ري -ح -ة ل -ق -اء ت -وج -ي -ه -ي -ا م-ع اإ’ط-ارات
واŸسستخدم ،Úأالقى كلمة قال فيها «إاننا على
يق Úتام أان هذا الشسعب اأ’بي سسيخرج بقوة
يوم الفا— من نوفم Èالقادم للمشساركة ‘
ا’سس -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى مشس -روع ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور
وسسيد‹ بصسوته السسيد بخصسوصس التعديÓت
اŸقÎح- -ة م- -ف- -وت- -ا ب- -ذلك ال- -ف- -رصس- -ة ع- -ل -ى
اÎŸبصس Úبأامن واسستقرار جزائرنا الغالية».
وذكر ‘ ذات الصسدد أان «الذاكرة ا÷ماعية
Ûتمعنا برهنت من خÓل صسفحات التاريخ
الوطني ا◊افل Ãحطاته اŸضسيئة أان بوصسلة
الشس- -عب ا÷زائ -ري ك -انت دوم -ا ت -ت -ج -ه ن -ح -و

اأ’صسوب ونحو اأ’صسلح».
وعليه  -كما أاضساف الفريق شسنقريحة-
«فإان اسستحضسار ذكرى اند’ع ثورة أاول نوفمÈ
اŸظ -ف -رة وتضس -ح -ي -ات وب -ط-و’ت م-ن وه-ب-وا
ا÷زائ -ر ف -خ -ر ا’سس -ت-قÓ-ل وأان-اروا ط-ري-ق-ه-ا
بشسعاع فجر السسيادة الوطنية هو واجب وطني
ي -ف -رضس ن -فسس -ه ع -ل -ى ك -اف -ة شس -رائ -ح الشس-عب
ا÷زائري ع Èجميع أانحاء الوطن».
وأابرز رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي
أان ذلك «واجب Áنحنا جميعا ا’فتخار بل
ا’عتزاز با’نتماء إا ¤هذا الشسعب الذي هو

شسعب اŸواقف الثابتة والسسديدة وا◊اسسمة
ي- -ت -خ -ذه -ا ‘ ح -ي -ن -ه -ا و‘ ال -وقت اŸن -اسسب
ويÈزها واضسحة اŸعا ⁄والد’’ت خاصسة ‘
أاوق -ات الشس -دة ،م -واق -ف ت -أات-ي نصس-رة ل-ل-وط-ن
وهبة صسادقة تÈز بصسفة عفوية وتعلن عن
نفسسها بكل وفاء وصسراحة وشسجاعة «.
إاثر ذلك ،ترأاسس الفريق شسنقريحة اجتماع
عمل حضسره رؤوسساء اأ’قسسام وإاطارات القوات
الÈية تابع خÓله عرضسا شسام Óقدمه قائد
ال -ق -وات الÈي -ة ح -ول م -دى ت -ن -ف -ي-ذ ﬂط-ط
ت- -ط -وي -ر ال -ق -وات الÈي -ة وﬂت -ل -ف ال -ت -دابÒ
واإ’ج - -راءات ال- -رام- -ي- -ة إا ¤إا‚اح ب- -رن- -ام- -ج
–ضس Òال- -ق -وات لسس -ن -ة  ،2021-2020ح -سس-ب
ذات اŸصسدر.
وب -اŸن -اسس -ب -ة أاسس -دى ال -ف -ري -ق ج -م -ل-ة م-ن
التعليمات والتوجيهات التي تصسب ‘ ›ملها
على ضسرورة السسهر على مواصسلة التحضسÒ
القتا‹ للوحدات واأ’فراد وا’رتقاء باأ’داء
العملياتي لقوام اŸعركة الÈي إا ¤مسستواه
اŸنشسود وبالتا‹ التكيف مع –ديات حماية
ا◊دود ال-وط-ن-ي-ة وضس-م-ان اأ’م-ن وا’سس-ت-قرار
ع Èكامل الÎاب الوطني.

وزير الداخلية ،كمال بلجود:

اŸششاركة ‘ ا’سشتفتاء ﬁطة فاصشلة ‘ تاريخ ا÷زائر
ع Èوزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ،أاول
أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،عن «قناعته» بأان «الشصعب ا÷زائري لن يخلف وعده»
م-ن أاج-ل ال-ت-غ-ي Òم-ن خÓ-ل مشص-ارك-ت-ه ‘ ا’سص-ت-ف-ت-اء الشص-ع-ب-ي ح-ول ال-دسص-تور يوم
الفا— نوفم Èالقادم.
ق- - -ال ال- - -وزي- - -ر خÓ- - -ل ج - -لسس - -ة خصسصست
لÓ- -سس- -ت- -م -اع ل -ه ‘ إاط -ار دراسس -ة اŸي -زان -ي -ة
ال-ق-ط-اع-ي-ة لسس-ن-ة  2021أام -ام ÷ن -ة اŸال -ي-ة
واŸي -زان -ي -ة ل -ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أان
ا÷زائ -ر ع -ل -ى مشس-ارف إاح-ي-اء ال-ذك-رى ال66
’ند’ع الثورة التحريرية اÛيدة ،مؤوكدا عن
قناعته بأان الشسعب ا÷زائري الذي  ⁄يتخلف
سسابقا عن موعده من أاجل –رير ا÷زائر يوم
أاول نوفم ،1954 Èلن يخلف وعده هذه اŸرة

م- -ن أاج -ل ال -ت -غ -ي Òم -ن خ Ó-ل مشس -ارك -ت -ه ‘
اÙط -ة ال -ف -اصس-ل-ة م-ن ت-اري-خ-ه ا◊اف-ل عÈ
Óد’ء برأايه ‘ ا’سستفتاء الشسعبي
الذهاب ل إ
حول الدسستور يوم الفا— نوفم.»2020 È
واغ -ت -ن -م ب -ل -ج-ود ل-ي-ت-ق-دم بـ»أازك-ى ال-ت-ه-اÊ
وال -تÈي-ك-ات» أ’سس-رة اإ’عÓ-م Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم
الوطني للصسحافة اŸوافق ل  22اكتوبر من كل
سسنة ،وهي سسانحة ،كما قال« ،نسستذكر من
خ Ó- -ل- -ه- -ا ونشس- -ي- -د ب- -ال- -ع- -م- -ل وا’حÎاف- -ي- -ة

واŸصسداقية التي تتسسم بها اأ’سسرة اإ’عÓمية
با÷زائر ‘ تنوير الرأاي العام بكل موضسوعية
وشسفافية».

’وقاف ،يوسصف بلمهدي:
وزير الشصؤوون الدينية وا أ

الدسشتور ﬁطّة مهمة ‘ مسشار اإ’صشÓحات

’وقاف
صصرح وزير الشصؤوون الدينية وا أ
ي -وسص -ف ب -ل -م-ه-دي ،أامسس ،م-ن اŸسص-ي-ل-ة ،أان
التصصويت لصصالح مشصروع تعديل الدسصتور
خÓل اسصتفتاء الفا— نوفم ÈاŸقبل يعد
«مرحلة من مراحل –صص ÚالبÓد».
أاوضس -ح ب-ل-م-ه-دي ل-دى إاشس-راف-ه ع-ل-ى م-راسس-م
حفل تكر Ëحفظة القرآان واأ’ئمة اŸتقاعدين
بقاعة اÙاضسرات عبد اÛيد عÓهم بجامعة
ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة أان «ا÷زائر باشسرت
مسسار اإ’صسÓحات التي تصسب ‘ صسالح اسستقرار
البÓد والتي كانت بدايتها بإاجراء ا’نتخابات
الرئاسسية لتأاتي مرحلة ا’سستفتاء على مشسروع
ت- -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور وال -ت -ي تسس Òضس -م -ن سس -ي -اق
اإ’صسÓحات التي أاقرها رئيسس ا÷مهورية عبد
اÛيد تبون الذي وعد بأان تتم مراجعة هذه
ال- -وث- -ي- -ق- -ة خÓ- -ل السس- -ن- -ة اأ’و ¤م- -ن ع -ه -دت -ه
الرئاسسية».
كما أاشسار بلمهدي إا ¤أان «مشسروع التعديل
ال -دسس-ت-وري يشس-ك-ل م-ن-ط-ل-ق-ا ل-ت-جسس-ي-د ا÷زائ-ر
ا÷ديدة» ،مؤوكدا أان «التصسويت لصسا◊ه سسيعزز

اأ’من وا’سستقرار».
وأاف -اد ب -أان ق -ط -اع -ه ال -وزاري ل-دي-ه «ال-ق-درة
إ’قناع اŸواطن Úبأاهمية التصسويت ‘ اŸوعد
ا’نتخابي اŸقبل» ،مشسÒا إا ¤أان «ا’نضسباط
وطريقة التنظيم اŸسسجل ‘ ÚاŸسساجد عقب
إاع- -ادة ف- -ت- -ح -ه -ا وك -ذا ا◊رصس ع -ل -ى ا’ل -ت -زام
بالÈوتوكول الصسحي كلها عوامل تعكسس قدرة
هذا القطاع على –قيق ذلك».

وحثّ ب - -ل- -م- -ه- -دي ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة اŸواط- -نÚ
واŸواطنات عموما ومسستخدمي قطاع الشسؤوون
الدينية واأ’وقاف خصسوصسا على «Œنب السسلبية
خÓ-ل اسس-ت-ف-ت-اء ال-ف-ا— ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل م-ط-البا
إاياهم Ãمارسسة حقهم الدسستوري».
وأاردف ق -ائ  Ó-إان مشس -روع ت -ع -دي-ل ال-دسس-ت-ور
«يسس -ت -م -د مضس -م -ون -ه م -ن اŸب -ادئ ال -ن-وف-مÈي-ة
وي -ح -اف -ظ ع -ل -ى ال-نسس-ي-ج ا’ج-ت-م-اع-ي ال-وط-ن-ي
ويكرسس مطالب ا◊راك اŸبارك».
وشسكلت اŸناسسبة أايضسا فرصسة ليتطرق السسيد
ب -ل -م -ه -دي ل -ب -عضس اŸك-اسسب ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه
الوزاري والتي من بينها ا÷امع اأ’عظم الذي
«سسيتم فتحه خÓل شسهر نوفم ÈاŸقبل».
Œدر اإ’شسارة إا ¤أانه و‘ إاطار ا’حتفال
ب -اŸول -د ال -ن -ب -وي الشس -ري -ف ” ت -وزي -ع ك -راسس-ي
م - -ت - -ح - -رك- -ة ع- -ل- -ى أاشس- -خ- -اصس م- -ن ف- -ئ- -ة ذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة وح-ق-ائب م-درسس-ي-ة ع-ل-ى
تÓميذ معوزين وهي مبادرة جسسدها ›لسس
سسبل اÒÿات التابع Ÿديرية الشسؤوون الدينية
واأ’وقاف بو’ية اŸسسيلة.

وزير الشصباب والرياضصة سصيد علي خالدي:

مششروع تعديل الدسشتور»ﬁطة فارقة ‘ تاريخ ا÷زائر»
أاك-د وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة سص-ي-د ع-لي
خ-ال-دي ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،أان
مشص- - -روع ت- - -ع - -دي - -ل ال - -دسص - -ت - -ور اŸع - -روضس
لÓسصتفتاء الشصعبي ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل،
يشص- -ج- -ع الشص- -ب -اب ع -ل -ى اŸشص -ارك -ة ‘ ا◊ي -اة
ال -ع -ام -ة والسص -ي -اسص -ي -ة ،م -ع -تÈا ه -ذا اŸوع-د
«ﬁطة فارقة ‘ تاريخ ا÷زائر».
خÓل كلمة أالقاها خÓل يوم –سسيسسي نظمته
ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة ال -ري -اضس-ي-ة والشس-ب-ان-ي-ة ل-و’ي-ة
ا÷زائر حول مشسروع تعديل الدسستور ،أابرز الوزير
أاه -م اإ’ج -راءات ال -ت -ي تضس -م -ن -ه -ا مشس -روع ت-ع-دي-ل
ال -دسس -ت -ور اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الشس -ب-اب سس-ي-م-ا م-ا ي-خصس
صسÓحيات ›لسس ا’على للشسباب الذي سسيكون
Ãثابة هيئة اسستشسارية سستسساهم بشسكل «فعال» ‘
رسسم وتطبيق السسياسسيات العامة.
ودعا باŸناسسبة هذه الشسريحة من اÛتمع
ال -ت -ي وصس -ف -ه -ا بـ «خ -زان اأ’م -ة» إا ¤اŸشس-ارك-ة

«بقوة» والتصسويت لصسالح هذا اŸشسروع الذي -
كما قال« -سسيمكنهم من حمل اŸشسعل والعيشس
‘ كنف دولة ا◊ق والقانون –Îم فيها ا◊قوق
وا◊ريات» ،واصسفا هذا ا’سستفتاء ب «ﬁطة
فارقة ‘ تاريخ ا÷زائر وفرصسة للشسباب من
أاجل اŸسساهمة الفعلية ‘ إاحداث التغي Òالذي
طالب به الشسعب ‘ حراكه اŸبارك».
من جهة أاخرى ،تطرق الوزير إا ¤الضسمانات

التي وردت ‘ مشسروع تعديل الدسستور ،اŸتعلقة
بتفعيل دور اÛتمع اŸد ‘ Êتسسي Òا◊ياة
ال-ع-ام-ة ،م-ت-ط-رق-ا إا ¤اŸه-ام اŸوك-ل-ة ل-ل-مرصسد
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ،Êوم-رك-زا ع-ل-ى دور
اÛتمع اŸدŒ« ‘ Êسسيد اŸعنى ا◊قيقي
ل -ل -دÁق -راط -ي -ة ال -تشس -ارك-ي-ة» وه-و الشس-أان ال-ذي
«سس- -يسس- -م- -ح يضس- -ي- -ف ال- -وزي- -ر ‘ اŸسس -اه -م -ة
ا◊ق -ي-ق-ي-ة ‘ إاح-داث ق-ط-ي-ع-ة م-ع اŸم-ارسس-ات
القدÁة وبناء دولة قوية –مي الضسعيف».
من جهتها ،أابرزت مندوب وسسيط ا÷مهورية
للجزائر العاصسمة ،تافليسس جازية ،أان مشسروع
تعديل الدسستور يرمي إا« ¤بناء جزائر جديدة
تسسÎجع فيها الثقة ب ÚاŸواطن ومؤوسسسساته من
خÓل فتح قنوات مباشسرة ب Úا÷انب ،»Úواصسفة
هذا التعديل الدسستوري بـ» مشسروع وطني يعمل
‘ إاطار توافق وطني يلبي طموحات ﬂتلف
الشسرائح سسيما منهم الشسباب».

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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’جنبية لÓسصتفتاء:
’عÓم ا أ
لضصمان تغطية وسصائل ا إ

السشلطة اŸسشتقلة لÓنتخابات توافق مؤوقتا على  17طلب اعتماد
أاع-ل-نت السص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-لة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ،مسص- -اء أاول أامسس ،أان -ه -ا
واف- -قت ع -ل -ى سص -ب -ع -ة عشص -ر ( )17ط- -لب
اعتماد مؤوقت من ب Úخمسصة وعشصرين
( )25م -ن ق -ب -ل وسص -ائ -ل إاع Ó-م أاج -ن -ب-ي-ة
أابدت رغبتها ‘ تغطية ا’سصتفتاء على
مشص- -روع ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -ور ل -ي -وم أاول
نوفم.2020 È
جاء ‘ بيان للسسلطة تلقت وكالة اأ’نباء
ا÷زائ - -ري - -ة ،نسس - -خ - -ة م - -ن - -ه أان- -ه «‘ إاط- -ار
التحضسÒات القائمة لÓسستفتاء على مشسروع
ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور أ’ول ن-وف-م ،2020 Èووف-ق-ا
ل-ل-م-ه-ام اıول-ة ل-ه-ا ط-ب-ق-ا أ’ح-ك-ام ال-ق-انون
العضسوي رقم  07-19اŸؤورخ ‘  14سسبتمÈ

 ،2019سس -ي -م -ا اŸادة  49م-ن-ه ،ت-ع-لم السسلطة
الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات أانها قد وافقت
على سسبعة عشسر ( )17طلب اعتماد مؤوقت من
ب Úخمسسة وعشسرين ( )25طلب تلقتها خÓل
الفÎة اŸمتدة من ا’أحد  11أاكتوبر  2020اإ¤
غ -اي -ة اÿم -يسس  22أاك-ت-وب-ر  2020م-ن ق-ب-ل
وسسائل إاعÓم أاجنبية ابدت رغبتها ‘ تغطية
ا’سس -ت -ف -ت-اء ح-ول ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ل-ي-وم أاول
نوفم.»2020 È
و‘ هذا اإ’طار ،يضسيف اŸصسدر ذاته ،فإان
السس -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
«اتخذت كامل التداب ÒالÓزمة لتسسهيل أاداء
الفرق اإ’عÓمية اŸعتمدة ‘ مهام تغطية
›ريات ا’سستفتاء».

’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري ،Úسصليم لعباطشصة:
ا أ

مششروع تعديل الدسشتور مسشعى حتمي لبناء ا÷زائر ا÷ديدة

’م Úال - -ع - -ام ل–Ó- -اد ال- -ع- -ام
أاك - -د ا أ
ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úسص-ل-ي-م ل-ع-باطشصة،
أاول أامسس ،بوهران ،أان مشصروع تعديل
الدسصتور اŸطروح لÓسصتفتاء ‘ الفا—
م- -ن ن- -وف- -م« Èمسص- -ع -ى ح -ت -م -ي ل -ب -ن -اء
ا÷زائ- -ر ا÷دي- -دة ول- -ل- -ق- -ط- -ي- -ع -ة م -ع
‡ارسصات اŸاضصي».
أاب- -رز ل- -ع- -ب- -اطشس- -ة خÓ- -ل ن- -دوة ج -ه -وي -ة
Óط-ارات ال-ن-ق-اب-ي-ة ل-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب ع-قدت
ل -إ
Ãيناء وهران أان مشسروع تعديل الدسستور يعد
«مسس-ع-ى ح-ت-م-ي-ا ل-ب-ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة Ÿا
ي- -تضس- -م- -ن -ه م -ن م -واد ك -ثÒة ت -ع -ن -ى خ -اصس -ة
Ãك -اف-ح-ة ال-فسس-اد و–سس Úع-م-ل-ي-ة ال-تسس-يÒ
ا’قتصسادي».
واعت Èاأ’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úبأان مكافحة الفسساد التي سسينجم
عنها دون شسك –سسن ‘ التسسي Òا’قتصسادي
للمؤوسسسسات تعد أاحد أاهم اŸطالب الشسرعية
التي رفعها ا◊راك الشسعبي ‘  22فيفري
الذي ضسم ‘ صسفوفه أاغلبية عاملة ،مشسÒا
‘ ذات الصس- - -دد إا ¤أان «مشس - -روع ت - -ع - -دي - -ل

الدسستور سسيؤومن مطالب ا◊راك ومكتسسبات
الشسعب والفئة العمالية».
وإا ¤جانب تدعيم ا◊ريات والفصسل بÚ
السسلطات ،جاء ‘ ذات الوثيقة الدسستورية
دسسÎة ال -وق -اي -ة م -ن ال-فسس-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه ‘
مسسعى يرمي ،وفقا للعباطشسة ،إا« ¤حماية
ا’قتصساد الوطني ومكاسسب العمال» ،مشسÒا
إا ¤أان ال -ب Ó-د «ت -واج -ه صس -ع-وب-ات و–دي-ات
ناŒة عن انحرافات وتراكمات ‰ط التسسيÒ
الفاسسد» ‘ السسابق.
وأاكد أانه «’ Áكن للطبقة العاملة التي
“ثل نسسبة كÈى من الشسعب أان تبقى على
الهامشس وÃعزل عن موعد هام ‘ تاريخ
ا÷زائر سستفتح عهدا جديدا للبÓد ويحافظ
ع-ل-ى م-ك-تسس-ب-ات-ه-ا» ،مضس-ي-ف-ا ‘ ذات الصس-دد
«أاننا كمنظمة عمالية يجب أان نلعب دورنا ‘
–سسيسس العمال من أاجل ا’نخراط ‘ هذا
اŸسسعى بقوة».
ودعا سسليم لعباطشسة إا« ¤التصسويت بقوة»
‘ ال- -ف- -ا— م- -ن ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل «م -ن أاج -ل
إاحداث القطيعة مع ‡ارسسات اŸاضسي».

د.منقور قويدر أاسصتاذ القانون العام بغليزان:

التعديل الدسشتوري يعّزز حرية الصشحافة بضشمانات جديدة
أاك -د أاسص -ت -اذ ال -ق -ان -ون ال -ع -ام ب -اŸرك -ز
ا÷امعي الشصهيد أاحمد زبانة بغليزان،
ال -دك -ت -ور ق -وي -در م -ن -ق -ور ،أان مشص -روع
التعديل الدسصتوري قدم عدة مضصامÚ
‘ الشص- -ق اŸت- -ع -ل -ق ب -ح -ري -ة الصص -ح -اف -ة،
’ع Ó-م أاح-د أاع-م-دة ال-ب-ن-اء
ب -اع -ت -ب -ار ا إ
السص- -ي- -اسص- -ي ال -ت -ع -ددي وال -فضص -اء ال -ذي
ت -ت -ج -ل -ى عÈه أاه -م صص -ور ال -ت-ع-ب Òع-ن
’ب - - -داع
ال- - - -رأاي و‡ارسص - - -ة ح - - -ري - - -ة ا إ
الفكري.
وهران :براهمية مسصعودة
أاوضسح د .منقور أانه ‡ا ’ شسك فيه أان
حرية الصسحافة عرفت تطورا ملحوظا منذ
دسس -ت-ور ا’ن-ف-ت-اح لسس-ن-ة  ،1989وح- -ق -قت عÈ
ال -ع -ق -ود ال -ث Ó-ث -ة اŸاضس -ي -ة أاشس -واط -ا ك-ثÒة؛
انعكسس ذلك من خÓل كÌة العناوين العمومية
واÿاصس-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ل-غ-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة،
ن-اه-يك ع-ن ام-ت-داد ال-ت-ع-ددي-ة اإ’عÓ-م-ية إا¤
القطاع Úالسسمعي والبصسري.
وحسسب أاسستاذ القانون العام ،فإان التشسريع
رافق هذا التطور ببعضس الضسمانات كحظر
ح -بسس الصس -ح -ف -ي Úوإانشس -اء سس -ل -ط -ة لضس -ب -ط
السسمعي البصسري ،لكن رغم ذلك بقيت بعضس
اŸعوقات قائمة ‘ ›ال ا◊قل اإ’عÓمي
كإاشسكالية اإ’شسهار وأاخÓقيات اŸهنة وعدم
وضس-وح ال-وضس-ع ال-ق-ان-و Êل-ل-قنوات التلفزيونية
اÿاصس -ة ال -ن -اشس -ط -ة ح -ال -ي -ا وك -ذلك ال -ق -ي-ود
اإ’داري -ة اŸب -ط -ئ -ة ◊رك -ي-ة ت-أاسس-يسس وسس-ائ-ل
إاعÓمية جديدة.
وبخصسوصس اإ’ضسافة التي جاء بها التعديل
الدسستوري ‘ هذا اÛال ،أاكد د .منقور أانه
م- -ن خÓ- -ل ق- -راءت- -ه أ’ح -ك -ام اŸادة  54من
اŸشس -روع اسس-ت-ط-اع اسس-ت-خÓ-صس ع-دة ن-ق-اط،
تتعلق بتأاكيد اŸشسرع و“سسكه Ãكسسب حرية
ال- -رأاي وال- -ت- -ع- -ب ،Òوك- -ذلك Ãكسسب ح -م -اي -ة
الصسحفي Úضسد العقوبات السسالبة للحرية.
وعلى الصسعيد اŸهني واأ’خÓقي يطرح
اŸشسروع -حسسب اŸتحدث  -ضسرورة –قيق
اسستقÓلية الصسحفي Úوحماية السسر اŸهني؛
م - -ؤوك - -دا ‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق أان ه - -ذا اŸب- -دأا

الدسستوري يحتاج إا ¤آاليات للتفعيل تقتضسى
‘ ح- -ال ق- -ب- -ول الشس- -عب Ÿشس -روع ال -ت -ع -دي -ل
الدسستوري ‘ الفا— نوفم 2020 Èأان يعاد
ال-ن-ظ-ر مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-ج-م-ي-ع ال-تشس-ريعات التي
تتصسل بالصسحافة واإ’عÓم والنشسر.
‘ اŸق- -اب -ل أاشس -ار د .م -ن -ق -ور أان مشس -روع
التعديل الدسستوري تضسمن تبسسيط إاجراءات
إانشساء الصسحف والنشسريات وجعل ذلك يتم
ع Èإاجراء التصسريح فقط ،أاما مسسأالة تأاسسيسس
ال- -ق- -ن- -وات اإ’ذاع- -ي- -ة وال -ت -ل -ف -زي -ة واŸواق -ع
اإ’لكÎونية فقد ترك أامر –ديدها للقانون،
تفاديا للغموضس والفراغ القانو Êا◊ا‹ الذي
ي-ح-ي-ط ب-وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م السس-م-ع-ي-ة ال-بصس-رية
اÿاصسة التي تسستهدف اŸشساهد واŸسستمع
ا÷زائري.
م- - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ” ،ضس - -ب - -ط اإ’ط - -ار
ال-دسس-ت-وري ◊ري-ة الصس-ح-اف-ة وال-ذي ي-تجسسد
من خÓل حظر الÎويج ÿطابات الكراهية،
وضس -رب ال -ث -وابت ال -وط -ن -ي -ة وق -ي -م اÛت-م-ع
اأ’خÓقية والدينية ،وبالرجوع إا ¤اŸادة 34
من مشسروع التعديل الدسستوري فإان الŸÈان
سسيحظر عليه كسسلطة تشسريعية أان يحد أاو
ي- -ق- -ي- -د م- -ن ح- -ري -ة الصس -ح -اف -ة إا’ ‘ ح -ال -ة
Óه-داف ال-ت-ي سس-ب-ق ذك-رها ،مع
اسس-ت-ه-داف-ه ل -أ
إاضسافة أاهداف –قيق النظام العام وحماية
حقوق وحريات أاخرى يضسمنها الدسستور.
‘ اŸق -اب -ل ي -ط -رح ال -ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري
حسسب اŸت- -ح -دث ضس -م -ان -ة –د م -ن ت -دخ -ل
السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ‘ ال-ع-م-ل اإ’عÓمي من
خÓل جعل القضساء السسلطة الوحيدة اıولة
باتخاذ قرار توقيف أاية وسسيلة إاعÓمية عن
النشساط.
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مرافعـ ـ ـ ـات إلقن ـ ـ ـ ـاع الناخ ـ ـ ـب
بالتصضويـ ـت اإليجابـ ـ ـي
مع بدء العد التناز‹ ’نتهاء حملة اسصتفتاء الفا— نوفم ،Èحول مشصروع تعديل الدسصتور ،الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية،
’حزاب السصياسصية ،من خرجاتهم ‘ اŸيدان ،منشصط Úالعديد من التجمعات الشصعبية ،يومي
كّثف ‡ثلو اÛتمع اŸد Êوا أ
’قناع الناخب بأاهمية الفعل ا’نتخابي ‘ هذه اÙطة ا◊اسصمة.
اÿميسس وا÷معةﬁ ‘ ،اولة منهم إ
وحرصس ‡ثلو التشصكيÓت السصياسصية وا◊ركة ا÷معوية ،على التأاكيد أان منح اŸوافقة للتعديل الدسصتوري ،تكريسس
’صصÓحات.
لدولة القانون واسصتكمال Ÿسصار ا إ

نائب حركة البناء الوطني ،أاحمد الدان من بومرداسس:

التصضويت بـ«نعم» ،عبور آامن للجزائر ا÷ديدة

دع -ا ن -ائب ح -رك -ة ال -ب -ن-اء ال-وط-ن-ي
أاح -م -د ال -دان ‘ Œم-ع شص-ع-ب-ي ن-ظ-م-ه،
أامسس ،ب -ب-وم-رداسس ،الشص-عب ا÷زائ-ري
وم- -ن- -اضص- -ل- -ي ا◊رك- -ة إا ¤ال- -تصص -ويت
بـ»نعم» على مشصروع تعديل الدسصتور
اŸط -روح ل Ó-سص -ت -ف -ت -اء الشص -ع -ب -ي ي -وم
«ال - -ف - -ا— ن - -وف - -م ،»Èوأاضص- -اف ال- -دان
«سص -نصص-وت ب-ن-ع-م م-ن أاج-ل ا’سص-ت-ق-رار
وا’سص-ت-م-رار م-ن أاج-ل ع-ب-ور آام-ن ن-حو
ا÷زائر ا÷ديدة».
بومرداسس..ز /كمال
دأف -ع أح -م -د أل -دأن ن -ائب رئ -يسس ح-رك-ة
أل -ب -ن -اء ع -ن أف -ك -ار أ◊زب وق-ن-اع-ت-ه أŒاه
أل -ك-ث Òم-ن أŸسض-ائ-ل ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-قضض-اي-ا
أل -رأه -ن -ة م -ن -ه -ا مشض -روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور

وموقف أ◊ركة منه ،معتÈأ أن «تبني حركة
أل -ب -ن -اء ل-ل-مشض-روع أ÷دي-د ن-اب-ع م-ن ق-ن-اع-ة
وضضمانات حملتها موأد ألدسضتور أ÷ديدة
ألذي كرسس مبادئ حماية ألهوية ألوطنية
وت -ل -ب -ي -ة أ◊ري -ات أŸط -ل-وب-ة» ،مضض-ي-ف-ا أن
’ث-رأء وث-ي-ق-ة
أ◊رك- -ة ق -دمت  40أقÎأح-ا إ
أŸشضروع حتى يتوأفق مع توجهات أ◊زب
وت -ط -ل -ع -ات ألشض -عب أ÷زأئ -ري ‘ أل -ت-غ-يÒ
أ◊قيقي».
وأعت Èألدأن ‘ مسضتهل حديثه أن حركة
أل -ب -ن -اء أل -وط -ن-ي ت-رى ‘ مشض-روع أل-ت-ع-دي-ل
أل -دسض -ت -وري «ضض -ام -ن -ا ل -ه -وي -ة أ÷زأئ -ريÚ
’مة ،أما من حيث ألشضكل
وحماية لثوأبت أ أ
فسض -ي -ع -ط -ي -ه ق-ي-م-ة أل-وف-اء ل-لشض-ه-دأء ن-ظ-رأ
’رتباطه بأاول نوفم Èوبيانه من أجل بناء
أ÷زأئ- -ر أ÷دي- -دة أل- -ت- -ي ’ ت- -ك- -ون خ- -ارج
’سض-اسض-ي-ة
ألشض -رع -ي -ة ألشض -ع -ب -ي-ة ،أ◊ري-ات أ أ
وأل -ت -ن -م -ي -ة أ’ق -تصض -ادي -ة ’سض -ت -ك -م-ال ب-ن-اء

رئيسس حزب الكرامة بالنيابة ﬁمد الداوي:

Œسضيد إلرادة الشضعب ‘ التغيÒ

اع-ت Èرئ-يسس ح-زب ال-ك-رام-ة ب-ال-ن-ي-ابة
ﬁمد الداوي ،أامسس ،بغليزان ،أان مشصروع
ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور اŸع-روضس لÓسصتفتاء ‘
ال -ف -ا— م -ن ن -وف -م ÈاŸق -ب-ل ي-ع-د «ﬁط-ة
مهمة ‘ تاريخ ا÷زائر وتؤوسصسس لقطيعة
مع ‡ارسصات اŸاضصي».
أبرز ألدأوي خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي
‘ إأط- -ار ح -م -ل -ة أ’سض -ت -ف -ت -اء ب -دأر ألشض -ب -اب
«ب -ل -ج -ي  ‹Ó-ح -م -ا »Êأن ه -ذأ أ’سض -ت -ح -ق -اق
«ي -ؤوسضسس Ÿرح -ل -ة ج -دي -دة وج-زأئ-ر ج-دي-دة،

Œع- -ل م -ن ألشض -عب م -ق -ررأ ل -دسض -ت -ور ب Ó-ده،
وŒسضد إأرأدته ألشضعبية ‘ ألتغي.»Ò
وأشضار إأ ¤أن « أŸعركة أ◊قيقة للجزأئر
أآ’ن هي معركة ألقوأن Úألتي سضتنبثق من
ألدسضتور أŸعروضس لÓسضتفتاء ‘ ألفا— من
نوفم ÈأŸقبل كون ألدسضتور عبارة عن ﬁاور
كبÒة ’بد على أŸوأطن من قرأءتها قرأءة
دق -ي -ق -ة ب -دل أن -ت -ق -اده -ا وأ◊ك -م ع-ل-ى م-وأد
ألدسضتور مسضبقا «.

رئيسس ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية:

مواد دسضتورية جديدة تلبي مطالب ا◊راك

أابرز رئيسس ا÷بهة الوطنية للعدالة
ا’جتماعية خليف رضصوان ،أان مشصروع
ت- -ع- -دي -ل ال -دسص -ت -ور ي -تضص -م -ن ‘ م -واده
ب -ع -دي -ن سص -ي-اسص-ي واج-ت-م-اع-ي ي-ك-رسص-ان
وحدة الشصعب ا÷زائري.
أوضضح خليف خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي
ح- -ول «أه -م -ي -ة أŸشض -ارك -ة ‘ أسض -ت -ف -ت -اء أول
نوفم »2020 Èبدأر ألثقافة «مصضطفى خالف»
بسضعيدة ،أمسس ‘ ،إأطار حملة أ’سضتفتاء أن
«وثيقة مشضروع تعديل ألدسضتور تتضضمن بعدين
أج-ت-م-اع-ي وسض-ي-اسض-ي ي-ك-رسض-ان وحدة ألشضعب
أ÷زأئ- - -ري وأ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى وح - -دة ألÎأب
ألوطني».
وأشض -ار إأ ¤أن مشض -روع ت -ع -دي -ل أل -دسض -ت -ور
«يتضضمن موأدأ جديدة جاءت لتلبي مطالب

أ◊رأك ألشض- -ع- -ب -ي ‘ Œسض -ي -د ب -ن -اء ج -زأئ -ر
جديدة وقوية».
وأبرز أŸتحدث أن أ’سضتفتاء حول مشضروع
ت -ع -دي -ل أل -دسض -ت-ور ي-ع-تﬁ« Èط-ة أو ¤ل-ب-ن-اء
جزأئر جديدة تنتظرها –ديات كبÒة».
كما أضضاف خليف رضضوأن قائ« Óإأننا نعول
كثÒأ على سضوأعد ألشضباب لبناء جبهة دأخلية
قوية ويكونوأ حصضنا منيعا لكل من تسضول له
نفسضه أŸسضاسس بسضيادة أ÷زأئر».
وحث رئ -يسس أ÷ب -ه -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ع-دأل-ة
أ’جتماعية أŸوأطن Úعلى ألتوجه بقوة إأ¤
صضناديق أ’قÎأع يوم ألفا— نوفم ÈأŸقبل
وأإ’د’ء بأاصضوأتهم حول وثيقة مشضروع تعديل
ألدسضتور».

رئيسس ا÷بهة الوطنية للحريات:

حان الوقت لتغي Òحقيقي يضضمنه الدسضتور
صصرح رئيسس ا÷بهة الوطنية للحريات
ﬁمد زروقي ،أامسس ،بوهران ،أان مشصروع
ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت-ور ي-ع-د ف-رصص-ة م-ن أاج-ل
إاعادة البÓد ا ¤مسصار التنمية.
أوضضح زروقي خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي
باŸركز ألثقا‘ «ألصضغ Òبن علي» ‘ إأطار
حملة أ’سضتفتاء أن مشضروع تعديل ألدسضتور
يعد «فرصضة من أجل إأعادة ألبÓد أ ¤مسضار
ألتنمية باعتبار أن هذه ألوثيقة ألدسضتورية
تتيح أ’مكانيات ألقانونية ألضضرورية لتسضوية
مشضاكل أ÷زأئر وأ÷زأئري.»Ú
وأردف أŸتحدث قائ Óإأنه «حان ألوقت
م -ن أج -ل ت -دأرك أل -وضض -ع -ي-ة وأŸضض-ي ق-دم-ا
ومشضروع تعديل ألدسضتور يعد ألضضامن لذلك».

وأعت Èرئيسس أ÷بهة ألوطنية للحريات بأان
«ألوقت قد حان من أجل تغي Òحقيقي على
ك - -ل أŸسض - -ت - -وي- -ات» ،مشضÒأ إأ ¤أن «مشض- -روع
ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور يشض-ك-ل ن-ق-ط-ة أن-طÓ-قة من
أجل Œسضيد هذأ ألتغي Òوكذأ ألتصضدي لكل
م - -ن ي - -ري - -د أŸسض- -اسس ب- -الشض- -عب أ÷زأئ- -ري
ووطنه».
ومن أجل إأحدأث ألتغي- Òيضضيف نفسس
أŸصض- -در -ف- -إان»أ÷زأئ- -ر ب -ح -اج -ة أ ¤ق -وة
ألشضعب ألتي يتع Úألتعب Òعنها يوم ألفا—
نوفم ÈأŸقبل من خÓل أŸشضاركة بقوة ‘
أ’سضتفتاء وألتصضويت لصضالح مشضروع تعديل
ألدسضتور».

أŸؤوسضسضات وموأجهة ألتحديات أ◊قيقية».
كما دعا نائب حركة ألبناء بهذه أŸناسضبة
«أ– ¤الف وطني نوفمÈي للمسضاهمة ‘
ب- -ن- -اء أŸشض- -روع أل- -وط -ن -ي» وك -ذأ ألسض -م -اح
«ب -اع -ت -م -اد أح -زأب ج -دي -دة» ،م -ع ت -وج-ي-ه
’صض- -ح- -اب دع- -وة
أن- -ت- -ق- -ادأت ضض- -م- -ن- -ي- -ة « أ
أŸق -اط -ع -ة» وأل -ت -أاك -ي -د ب-ق-ول-ه»ن-رفضس ك-ل
أŸزأيدأت ونحن أجتهدنا وقبلنا باŸشضروع
ب -ع -د أل -ت -ع -دي Ó-ت ن -ظ -رأ Ÿا ي -ح -م -ل-ه م-ن
ط- -م -وح -ات مسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -ف -ائ -دة ألشض -عب
أ÷زأئري.

رئيسس حزب ا◊رية والعدالة
بالنيابة من بسصكرة :

هذا الدسضتور هو
«الأفضضل مقارنة
بسضابقيه»

أعت Èرئيسس حزب أ◊رية وألعدألة
بالنيابة جمال بن زيادي ،أول أمسس،
ببسضكرة ،أن إأصضدأر أحكام على وثيقة
مشضروع تعديل ألدسضتور أŸعروضس
لÓسضتفتاء ألشضعبي ‘ ألفا— من نوفمÈ
ألقادم «يجب أن يكون بعد أطÓع جدي
عليها».
أوضضح بن زيادي خÓل تنشضيطه لقاء
–سضيسضيا ‘ إأطار أ◊ملة أ’سضتفتائية
’طلسس» ،بعاصضمة ألو’ية ،أنه
بقاعة «أ أ
«من ألضضروري أن يطلع أŸوأطنون
و’سضيما ألشضباب منهم على ما جاء ‘
مشضروع تعديل ألدسضتور ويبنوأ قناعاتهم
و’ يÎكوأ أÛال لغÒهم ليقرروأ بد’
عنهم».
كما أعت Èأن مشضروع تعديل ألدسضتور
’فضضل
أŸعروضس لÓسضتفتاء هو»أ أ
مقارنة بالدسضات Òألسضابقة» ،مضضيفا أن
ألتغي« Òيحتاج إأ ¤سضنوأت وصض Èلكن
هناك حاجة إأ ¤وثيقة Áكنها أن “ثل
ميثاقا ›تمعيا يسضاعد على –ديد
أ◊قوق وألوأجبات وكيفية ألوصضول إأ¤
ألسضلطة و‡ارسضتها وأÿروج منها وبناء
مؤوسضسضات ألدولة ’سضتعادة ألثقة بن
أ◊اكم وأÙكوم ألتي تكون باحÎأم
ألدسضتور».

 ..ويؤوكد من تيبازة :رهان
بناء ا÷زائر ا÷ديدة يكمن
‘ احÎام الدسضتور
إأعت Èرئيسس حزب أ◊رية وألعدألة
بالنيابة ،جمال بن زيادي ،أمسس ،من
تيبازة ،أن ألرهان أ◊قيقي ألذي يوأجه
أ÷زأئر أ÷ديدة يكمن ‘ أحÎأم
ألدسضتور ،موضضوع أ’سضتفتاء ألشضعبي يوم
ألفا— نوفم Èألقادم.
وأوضضح أŸسضؤوول أ◊زبي ‘ Œمع
نشضطه ،أمسس ،بتيبازة ‘ ،إأطار أ◊ملة
أ’سضتفتائية أن مشضروع تعديل ألدسضتور
 2020يعد «أحسضن دسضتور ‘ تاريخ
ألوطن ،دسضتور توأفقي وتتسضع فيه
أ÷زأئر للجميع»’ ،فتا إأ ¤أن «ألرهان
أ◊قيقي ألذي يوأجه بناء أ÷زأئر
أ÷ديدة يكمن ‘ أحÎأم مؤوسضسضات
ألدولة للدسضتور».

رئيسصة حزب Œمع أامل ا÷زائر ،زرواطي من باتنة:

التعديل ا÷ديد ‡ر آامن للعبور للجزائر ا÷ديدة

حرصصت رئيسصة حزب Œمع أامل ا÷زائر
«تاج» ،فاطمة الزهراء زرواطي ،أامسس،على
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-تصص-ويت ب-ق-وة ع-لى
التعديل الدسصتوري ا÷ديد اŸزمع إاجراؤوه
‘ ال- -ف- -ا— ن- -وف- -م Èال- -ق -ادم ،م -ؤوك -دة ع -ل -ى
الضص -م -ان -ات ال -ك -بÒة ال -ت -ي ي -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه-ا
’نسصان وحرياته
ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة حقوق ا إ
العامة.
باتنة :حمزة Ÿوشصي

أشضارت زروأطي خÓل تنشضيطها لتجمع شضعبي
بعاصضمة أأ’ورأسس باتنة بقاعة أÙاضضرأت بديوأن
مؤوسضسضات ألشضباب ،إأ ¤أن ألتصضويت لصضالح مشضروع
تعديل ألدسضتور هوألضضامن أيضضا للعبور أآ’من لبناء
أ÷زأئر أ÷ديدة ألتي طالب بها أ◊رأك ألشضعبي.
وأوضضحت زروأطي ‘ ،كلمتها بحضضور مناضضلي

أ◊زب وأŸتعاطف Úمعه بباتنة ،أن خيار ألتصضويت
بـ»نعم» لصضالح ألدسضتور هوألفرصضة ألذهبية ألتي
يتمكن من خÓلها أ÷زأئريون رد جميل ألشضهدأء
وألوفاء لبيان أول نوفم 1954 Èوأ’نطÓق بقوة
ن -ح -وأŸسض -ت -ق -ب -ل وأ’زده -ار أŸنشض -ود م -ن ط -رف
أ÷ميع.
وحثت أŸتحدثة ،على ضضرورة أŸشضاركة ألقوية
‘ هذأ أŸوعد ألذي وصضفت بالتاريخي وألهام
وأŸصضÒي لبناء أ÷زأئر أ÷ديدة ،بسضوأعد أبنائها
وم -وأج-ه-ة ك-ل أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ي-ف-رضض-ه-ا أل-رأه-ن
ألعاŸي لÓنتقال إأ ¤مرحلة جديدة يكون فيها
صض -وت أ÷زأئ -ر ن -اف -ذأ ومسض -م-وع-ا ‘ ك-ل أŸن-اب-ر
أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وأل-دول-ي-ة خ-ارج-ي-ا و–ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة
أÙلية وتفعيلها دأخليا ،أأ’مر ألذي من شضانه أن
يحفظ كرأمة أŸوأطن ويحقق ألعدألة أ’جتماعية
كون ألدسضتور أ÷ديد يشضكل قاعدة متينة وأرضضية
صضلبة Œعل من ألشضعب أ÷زأئر سضيدأ ‘ قرأرأته
وقويا فوق أرضضه وثابتا على موأقفه.

’صصÓح الوطني ،في ‹Óغويني:
رئيسس حركة ا إ

تعديل الدسضتور يكّرسس دور الشضباب وا÷معيات
أك -د رئ -يسس ح -رك -ة أإ’صض Ó-ح أل -وط -ن-ي ف-ي‹Ó-
غويني ،أول أمسس ،ببومردأسس ،أن مشضروع تعديل
ألدسضتور أŸطروح على أ’سضتفتاء ‘ ألفا— نوفمÈ
أŸق-ب-ل ي-ك-رسس دور ألشض-ب-اب وج-م-ع-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد ‘ Êأ÷زأئر أ÷ديدة ألتي ينشضدها أ÷ميع.
ويرى غويني ،ألذي نشضط Œمعا –سضيسضيا
ح -ول أ’سض -ت -ف -ت -اء ع -ل-ى مشض-روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور
باŸركز ألثقا‘ أإ’سضÓمي Ãدينة بومردأسس ،بأان
مشضروع تعديل ألدسضتور أŸطروح على أ’سضتفتاء
هو»فرصضة سضانحة من أجل تكريسس هذأ ألتوجه
نحو ألشضباب وجمعيات أÛتمع أŸد ،»Êمشضددأ
على ضضرورة أغتنام هذه ألفرصضة خدمة للوطن.
ول -فت رئ -يسس أ◊رك-ة أن-ت-ب-اه ألشض-ب-اب أŸه-ي-ك-ل

وغ ÒأŸهيكل و‡ثلي جمعيات أÛتمع أŸدÊ
حول ضضرورة عدم أ’قتصضار (ألشضباب وأ÷معيات)
على أ÷انب أŸطلبي ‘ –ركاتهم ونشضاطاتهم
وت-وسض-ي-ع-ه-ا ل-تشض-م-ل م-ي-ادي-ن أخ-رى ‘ أŸسض-ت-قبل،
على غرأر أŸرأقبة وأŸرأفقة وأŸتابعة وتقدË
أÓŸحظة وهوما يضضمنه ألدسضتور أ÷ديد.
من جهة أخرى ،دعا ألشضعب أ÷زأئري بكل
أطيافه للمشضاركة وألتصضويت «بنعم» على «مشضروع
أÛت- -م- -ع» ،و–وي- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -تصض -ويت ،ي -وم
أ’سضتفتاء ،إأ« ¤نصضر للبÓد ضضد كل أŸشضككÚ
وأŸثبط Úألذين يريدون إأفشضال هذأ أ’سضتفتاء
وجعلها (عملية ألتصضويت) ﬁطة رئيسضية ‘ تاريخ
ألبÓد يفصضل من خÓلها ‘ عديد أŸلفات».

رئيسس حزب جبهة اŸسصتقبل ،عبد العزيز بلعيد:

اإلعÓم مرافق ıتلف مراحل مشضروع تعديل الدسضتور
أكد رئيسس حزب جبهة أŸسضتقبل عبد ألعزيز
ÓعÓم «دور فعال
بلعيد ،أول أمسس ،باŸسضيلة ،أن ل إ
‘ أإ’سض-ه-ام ‘ ح-م-ل-ة أل-ت-وع-ي-ة ب-أاه-م-ي-ة ألتصضويت
لصض- -ال- -ح مشض- -روع ت- -ع- -دي- -ل أل- -دسض- -ت -ور أŸع -روضس
لÓسضتفتاء ألشضعبي ‘ ألفا— من نوفم ÈأŸقبل».
أعت Èبلعيد خÓل Œمع شضعبي يندرج ‘ إأطار
حملة أ’سضتفتاء بدأر أ◊مÓوي بعاصضمة ألو’ية أن
رسضالة أإ’عÓم ألذي يحتفي بيومه ألوطني ‘ 22
أكتوبر من كل سضنة «سضتدفع نحو ألفهم ألصضحيح
للوثيقة كما سضتؤودي إأ ¤رفع نسضبة ألتصضويت عموما
وبنعم على وجه أÿصضوصس».
وأوضض -ح رئ -يسس ج -ب -ه -ة أŸسض -ت-ق-ب-ل أن أ’عÓ-م
م -رأف -ق ıت -ل -ف م-رأح-ل ع-رضس مشض-روع ت-ع-دي-ل
ألدسضتور على أ’سضتفتاء سضيكون - ،حسضبه« -فعا’
ودأعما» باعتباره ينقل آأرأء وطروحات أıتصضÚ
‘ ألقانون ألدسضتوري وألذين هم وحدهم ﬂولون
لشض -رح وإأب -دأء أل -رأي ب-خصض-وصس م-زأي-اه ون-ق-ائصض-ه
على حد تعبÒه.

...ويرافع من أاجل إا‚احه بباتنة
رأفع رئيسس جبهة أŸسضتقبل عبد ألعزيز بلعيد،
أمسس ،من باتنة ،من أجل إأ‚اح أسضتفتاء ألفا—
نوفم ÈأŸقبل حول مشضروع تعديل ألدسضتور.
ودعا ذأت أŸتحدث خÓل Œمع نشضطه ‘
إأطار أ◊ملة أ’سضتفتائية بدأر ألثقافة ﬁمد ألعيد
آأل خ -ل -ي -ف-ة ب-ع-اصض-م-ة أل-و’ي-ة م-ن-اضض-ل-ي تشض-ك-ي-ل-ت-ه
ألسض-ي-اسض-ي-ة إأ« ¤أل-ت-ج-ن-د وت-ك-ث-ي-ف ح-مÓ-ت ت-وعية
أŸوأط- -ن Úبشض -أان أŸشض -ارك -ة ب -ق -وة ‘ أسض -ت -ف -ت -اء
مشضروع تعديل ألدسضتور».
وأع -ت Èرئ -يسس ج -ب -ه -ة أŸسض-ت-ق-ب-ل ب-أان مشض-روع
ألتعديل ألدسضتوري «سضيشضكل بدأية لبناء أ÷زأئر
أ÷ديدة ألتي يحلم بها أ÷زأئريون وبإامكان كل
وأحد من أبنائها أن يجد مكانه فيها»’ ،فتا أ ¤أن
حزبه يدعمه كونه «يتماشضى مع طموحات ألشضعب
أ÷زأئري وسضÒسضم مسضار أ÷زأئر وفق مبادئ أول
نوفم.»1954 È

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

اŸشضروع Áنح تأاشضÒة اŸرور نحو التغيÒ

دع -ا أأ’م Úأل -ع -ام ل–Ó-اد أل-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-حÚ
أ÷زأئريﬁ ،Úمد عليوي ،أول أمسس ،من ميلة،
إأ ¤ضضرورة ألتفاف أ÷ميع حول مشضروع تعديل
أل -دسض -ت -ور وت -زك-ي-ت-ه ‘ أل-ف-ا— م-ن ن-وف-م Èوأل-ذي
أعتÈه «يحتاج إأ ¤رأي يجمع ’ يفرق».
وقال عليوي خÓل أللقاء نشضطه بدأر ألثقافة
مبارك أŸيلي Ãيلة ’« :بد من شضرح معنى مشضروع
ت -ع -دي -ل أل -دسض -ت -ور أل-ذي ي-وح-د ألشض-عب Ãخ-ت-ل-ف
أطيافه وÁنح تأاشضÒة أŸرور نحو ألتغي.»Ò

وخاطب أأ’م Úألعام ل–Óاد ألوطني للفÓحÚ
أ÷زأئري Úفئات ألفÓح Úوسضكان أأ’رياف ألذين
ع- -ان- -وأ ويÓ- -ت أ’سض -ت -ع -م -ار وك -ذأ سض -وء أأ’وضض -اع
أ’قتصضادية باإ’ضضافة إأ ¤ألعرأقيل ذأت ألطابع
أإ’دأري أل- -ت- -ي أث- -رت ع -ل -ى نشض -اط -ه -م أل -ف Ó-ح -ي
بقوله»:إأن مشضروع تعديل ألدسضتور ضضامن للحريات
وأ◊ق-وق» خصض-وصض-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ف-ئ-ة ألشض-ب-اب أل-ت-ي
تضضم كفاءأت هامة ’بد من أن تشضغل مناصضب ‘
أÛالسس أŸنتخبة.
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وزير ألدأخلية بلجود أمام ÷نة أŸالية وأŸيزأنية:

 ..2021سشنة تطؤير اإلدارة اإللكÎونية

كشش -ف وزي -ر أل -دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙل -ي -ة وأل -ت -ه -ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،ك-م-ال
بلجود ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة أن
م-ي-زأن-ي-ة ق-ط-اع-ه أل-وزأري لسش-نة 2021
أل- -ت- -ي ت -ف -وق  555.565.000.000دج
سش - -ي - -ت - -م ت - -ن - -ف- -ي- -ذه- -ا سش- -ي- -م- -ا ‘ وضش- -ع
’دأرة وك-ذأ
إأسشÎأت -ي -ج -ي -ة ل -عصش -رن -ة أ إ
Ÿوأصش- -ل- -ة أل- -ت -دأب ÒأŸت -خ -ذة ل -ت -حسشÚ
أÿدمة ألعمومية.
أاوضشح الوزير خÓل جلسشة خصشصشت لÓسشتماع
له ‘ إاطار دراسشة اŸيزانية القطاعية لسشنة
 2021أامام ÷نة اŸالية واŸيزانية للمجلسض
الششعبي الوطني أان مششروع «ميزانية الوزارة
لسشنة  2021تقدر ب  555.565.924.000دج،

ب -زي -ادة ق -دره -ا  123.571.506.000دج أاي
بنسشبة  28،60باŸائة با’عتمادات اŸفتوحة
لسش-ن-ة  ،2020واŸق -در م -ب -ل-غ-ه-ا اإ’ج-م-ا‹ ب
 431.994.418.000دج».
واأشش -ار ب -ل -ج -ود ا ¤اأن ه -ذه ا’أخÒة سش -ي -ت -م
تنفيذها ‘ اإطار وضشع اسشÎاتيجية لعصشرنة
ا’إدارة ق -ائ -م -ة ع -ل -ى وضش -ع ح -ي -ز ال-ت-ط-ب-ي-ق
للعديد من ا’إجراءات والقرارات ،التي من
ششاأنها ،كما قال« ،تطوير ا’إدارة ا’إلكÎونية
 ، e - administrationاŸوجهة أاسشاسشا
ل-ل-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل Ãت-ط-ل-ب-ات اŸواطن »Úوكذا
تدعيم اإ’دارة بوسشائل عصشرية للتسشي.Ò
كما سشيتم تنفيذها ‘ برنامج تكوين ـ يضشيف
ال -وزي -رـ ÷م -ي-ع ف-ئ-ات اŸوظ-ف ‘ Úق-ط-اع-ه

الوزاري ،على اŸسشتوي ÚاŸركزي واÙلي،
و‘ م - -ع - -ظ- -م اÛا’ت ذات الصش- -ل- -ة Ãه- -ام
اإ’دارة واÿدمات اليومية اŸقدمة للمواطن،
فضش Óعن مواصشلة التداب ÒاŸتخذة لتحسشÚ
اÿدم- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة وت -نشش -ي -ط وتÒة إا‚از
اŸششاريع قيد اإ’‚از واسشتكمالها.
وب -ع -دم -ا أاك -د أان مشش-روع اŸي-زان-ي-ة ل-دائ-رت-ه
ال -وزاري -ة  ⁄ي -ق -تصش -ر حصش -را ع -ل -ى ا÷وانب
اŸال -ي -ة ،ب -ل ام -ت -د ،ك -م -ا ق -ال ،إا ¤ال -ت -دابÒ
التششريعية ،تطرق بلجود إا ¤ميزانية التسشيÒ
حيث أاوضشح أان ا’عتمادات اŸفتوحة لسشنة
 2020كانت تقدر ب  431.994.418.000دج
وأان ’ع -ت -م -ادات اŸقÎح -ة ل -لسش -ن -ة اŸق-ب-ل-ة
 555.565.924.000دج أاي بزيادة قدرها ( +
 123.571.506.000دج) وهو ما يعادل نسشبة
( )% 28،60 +م-ق-ارن-ة ب-ا’ع-ت-م-ادات اŸال-ية
اŸفتوحة سشنة .2020
وعن ميزانية التجهيز أاوضشح الوزير أانها “ت
‘ إاطار «احÎام تعليمات وتوجيهات ا◊كومة
ال -ت -ي ت -ن -درج ‘ مسش -ع -ى م -واصش -ل -ة ال -تسش -يÒ
العق ÊÓللموارد اŸتوفرة خÓل فÎة -2019
 ،»2021باإ’ضشافة غÓف ما‹ يقدر ب 100
مليار دج وذلك اسشتجابة Ÿتطلبات السشاكنة،
سش -ي -م -ا اŸشش -اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-زود ب-اŸي-اه
الصشا◊ة للششرب والتطه Òالتهيئة ا◊ضشرية
والطرقات واŸسشالك وفك العزلة على مناطق
الظل.

أŸدير ألعام للميزأنية ،عبد ألعزيز فايد :

قانؤن اŸالية ،التمرين األول لإلصشلحات اŸرتقب
’سش -ب -وع أŸق -ب-ل نشش-ر
سش -ي -ت -م خ -لل أ أ
م-ي-زأن-ي-ة ب-يضش-اء ل-لسش-ن-ة أŸق-ب-ل-ة Œسشد
أ’صش-لح-ات أŸوأزن-ات-ي-ة أŸقررة أبتدأء
م -ن  ،2023حسش- -ب -م -ا أف -اد ب -ه أول أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-م-يزأنية ،عبد
ألعزيز فايد.
أاكد فايد خÓل جلسشة اسشتماع بلجنة اŸالية
واŸيزانية للمجلسض الششعبي الوطني خصشصشت
Ÿناقششة أاحكام مششروع قانون اŸالية لـ،2021
أان هذه اŸيزانية التي سشتنششر على اŸوقع
ال-رسش-م-ي ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام ل-لميزانية ،تختلف
ششك Óومضشمونا عن الصشيغة ا◊الية لقوانÚ
اŸالية.
و‘ هذا السشياق ،أاوضشح بأان هذه اŸيزانية
تتضشمن ﬁفظة برامج ﬂصشصشة لكل دائرة
وزارية Œسشد السشياسشة العمومية ‘ ﬂتلف
القطاعات مع –ديد مؤوششرات ‚اعة لقياسض
أاث- -ر ت- -ن- -ف- -ي -ذ ه -ذه الÈام -ج وج -ودة اÿدم -ة
العمومية وكلفتها.
وعليه فإان ميزانية “ 2021ثل التمرين اأ’ول
ÓصشÓحات اŸرتقب دخولها حيز التنفيذ ‘
ل إ
 2023تطبيقا للقانون العضشوي  15-18اŸؤورخ
‘  2سشبتم 2018 ÈاŸتعلق بقوان ÚاŸالية.
وللسشماح بتطبيق هذه ا’صشÓحات للنظامÚ
ال-تشش-ري-ع-ي وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي اŸن-ظ-مŸ Úي-زان-ية
الدولة واŸالية العمومية بششكل عام ،فقد ”
اعداد  12نصض قانو Êسشتتم مناقششته على
مسشتوى ا◊كومة ،حسشب فايد الذي يعت Èبان
هذا ا’صشÓح سشيكون Ãثابة «–ول هيكلي
كب. »Ò

..فتح أاك Ìمن  91أالف منصشب ‘ 2021
يبلغ عدد مناصشب التششغيل اŸرتقبة ‘ إاطار
مششروع قانون اŸالية للسشنة اŸقبلة أاك Ìمن
 91أال -ف م -نصشب م -ن ب -ي-ن-ه-ا ح-وا‹  47أالف
توظيف ‘ اŸناصشب الششاغرة ،حسشبما أافاد
ب -ه ،أاول أامسض ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصش-م-ة ،اŸدي-ر
العام للميزانية ،عبد العزيز فايد.
وأاوضش -ح ف -اي -د خÓ-ل ج-لسش-ة اسش-ت-م-اع ب-ل-ج-ن-ة
اŸالية واŸيزانية للمجلسض الششعبي الوطني
‘ إاطار مناقششة أاحكام مششروع قانون اŸالية
ل -ـ  ،2021أان- -ه م -ن اŸرت -قب ان ي -ب -ل -غ ال -ع -دد
م -ن -اصشب ال -تشش -غ -ي -ل السش -ن-ة اŸق-ب-ل-ة 91.642
م -نصشب ،ب -أاث -ر م -ا‹ إاج -م -ا‹ ي-ق-در بـ 35،52
مليار دج.
ويتضشمن هذا الرقم فتح  44.915منصشب ما‹
جديد إا ¤جانب  46.727توظيف جديد ‘
اŸناصشب الششاغرة ،حسشب اŸدير العام.
وسشÒت -ف -ع ب -ذلك ع-دد اŸن-اصشب اŸال-ي-ة م-ن
 2.293.253منصشب ‘  2020إا2.338.168 ¤
منصشب ‘  ،2021وذلك دون احتسشاب حا’ت
التقاعد اŸقررة للسشنة اŸقبلة.

...كتل ـ ـة األجـ ـ ـؤر “ثل  59،5باŸائ ـ ـة
م ـ ـ ـ ـن ميزاني ـ ـ ـة التسشيـ ـ ـÒ

كششف اŸدير العام أان ميزانية التسشي Òلسشنة
 2021تضشمنت زيادة ‘ نفقات رواتب العمال
(إادارات م- -رك -زي -ة ومصش -ال -ح غ‡ Òرك -زة) بـ
 63،40مليار دج حيث انتقلت من 2.243،50
مليار دج ‘  2020إا 2.306،90 ¤مليار دج ‘
( 2021أاي بزيادة  2،83باŸائة).
Óج-ور
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ال-ك-ت-ل-ة ا’ج-م-ال-ي-ة ل -أ
اŸتوقعة لسشنة  2021فهي تقدر ب3.162،69
م- -ل- -ي -ار دج وه -و م -ا Áث -ل  59،5ب-اŸائ-ة من
ميزانية التسشي ،Òحسشب نفسض اŸسشؤوول.

لسشـ ـ ـ ـد لقطـ ـ ـ ـ ـاع
حصشـ ـ ـ ـة ا أ
السشك ـ ـ ـ ـن ‘ ميزانية 2021
اسش -ت -ح -وذ ق -ط-اع السش-ك-ن ع-ل-ى أاك Èحصش-ة ‘
ميزانية  2021وذلك بالنظر للطابع «اأ’ولوي»
الذي يحظى به ‘ سشياسشة الدولة ،حسشبما
أاف- -اد ب- -ه ،أاول أامسض ،ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصش -م -ة،
اŸدير العام للميزانية ،عبد العزيز فايد.
Óرق -ام ال-ت-ي ع-رضش-ه-ا ف-اي-د ،خÓ-ل
ووف -ق -ا ل  -أ
ج -لسش -ة اسش -ت -م -اع ب -ل-ج-ن-ة اŸال-ي-ة واŸي-زان-ي-ة
باÛلسض الششعبي الوطني ‘ إاطار مناقششة
أاحكام مششروع قانون اŸالية لـ  ،2021فإانه ”
توجيه أازيد من  450مليار دج لقطاع السشكن
ضش- -م- -ن مشش- -روع اŸي- -زان- -ي- -ة ا÷دي- -دة وذلك
م- -واصش- -ل- -ة لسش- -ي- -اسش -ة دع -م ال -دول -ة ‘ ›ال
اإ’سشكان.
‘ هذا اإ’طار ،أاوضشح أان ميزانية التجهيز
تتضشمن اعتمادات دفع بقيمة  2799مليار دج
م-ن ب-ي-ن-ه-ا  2236،28م-ل-ي-ار كÈام-ج ق-طاعية
لÓسشتثمار  17،4باŸائة منها موجهة لقطاع
السش -ك-ن م-ق-اب-ل  13،9ب-اŸائ-ة ل-ل-ب-ن-ى التحتية
اإ’داري- - - -ة و 12،7ب -اŸائ -ة ل -ل-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة
للطرقات و 9،2للتهيئة والعمران ،زيادة على
اعتمادات الدفع ،فإان مششروع قانون اŸالية
يتضشمن رخصض برامج (خارج مواضشيع ﬂتلفة
وخ -ارج ال-ع-م-ل-ي-ات ب-رأاسش-م-ال) ت-ق-در ق-ي-م-ت-ه-ا
ب 910،45م-ل-ي-ار دج يسش-ت-ح-وذ ق-ط-اع السش-ك-ن
على نسشبة  31،65باŸائة .
غ Òأان اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل- -فت إا ¤أان رخصش- -ة
الÈامج اŸقررة لـ 2021تششمل ما نسشبته 20،8
ب - -اŸائ- -ة م- -ن ﬂصشصش- -ات إ’ع- -ادة ت- -ق- -ي- -ي- -م
اŸشش - -اري - -ع ا÷اري ا‚ازه- -ا م- -ق- -اب- -ل 79،2
باŸائة برامج جديدة.

اŸدير العام للمحاسشبة :تقليصص حسشابات
التخصشيصص اÿاصص إا 57¤حسشابا
” تقليصض عدد حسشابات التخصشيصض اÿاصض
إا 57 ¤حسش -اب -ا خÓ-ل  2020م -ق -ارن-ة بـ 75
حسش -اب -ا ق -ب-ل  10سش -ن -وات ،حسش -ب-م-ا أاف-اد ب-ه

ب -ا÷زائ -ر اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-م-ح-اسش-ب-ةﬁ ،م-د
العربي غا.Â
وأاك- -د غ- -ا ÂخÓ- -ل ج -لسش -ة ب -ل -ج -ن -ة اŸال -ي -ة
واŸيزانية للمجلسض الششعبي الوطني Ÿناقششة
مششروع قانون اŸالية لسشنة  2021أانه «يتوجب
غلق حسشابات التخصشيصض اÿاصض وتطهÒها،
ووضش- -ع حسش- -اب- -ات ﬁددة ت- -وج- -ه م- -ب- -اشش -رة
Ÿع -ا÷ة اإ’شش -ك -ال-ي-ة اŸط-روح-ة أاو ل-ل-نشش-اط
اŸرغوب ‘ ›ال التنمية تنششئ بناء على
طلبات دقيقة إ’ضشفاء اŸزيد من الششفافية
وترششيد النفقات».
ويقÎح مششروع قانون اŸالية لسشنة  2021غلق
 38حسشاب تخصشيصض خاصض وذلك ‘ إاطار
إاعادة تأاهيل مبادئ اŸيزانية العمومية ،منها
 34حسشابا سشيغلق نهائيا  ،وحسشابات أاخرى
سش- -ت- -ج -م -ع ‘ حسش -اب -ات واح -دة ع -ل -ى غ -رار
صش -ن-دوق-ي ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا وا÷ن-وب  ،ف-ي-م-ا
سشتوجه حسشابات اخرى إا ¤حسشابات خاصشة
ب -ال -ع -م -ل -ي -ات ال-ت-ن-م-وي-ة ا›ÈŸة ول-يسض إا¤
حسشابات تخصشيصض خاصض.

اŸدي ـ ـر الع ـ ـام للخزينة :إادراج  4مؤاد
جديدة تخصص اŸديرية العامة للخزينة
أادرجت اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة  4مواد
ج -دي -دة ضش -م-ن مشش-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة 2021
ت- -خصض ت -دف -ق اأ’رصش -دة اŸت -ب -ق -ي -ة وإاع -ف -اء
الشش- -رك- -ات اŸسش- -ت- -ث -م -رة ‘ السش -وق اŸال -ي -ة
واسشتعمال اجهزة الدفع اإ’لكÎو ÊوعÓقة
اÿزينة مع الصشندوق الوطني لضشمان عمليات
ال - -تصش - -دي- -ر ،حسش- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه ،أاول أامسض،
ب -ا÷زائ -ر اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -خ -زي -ن -ة ف -يصش -ل
تادينيت.
أاوضش -ح ت -ادي -ن -يت ‘ ج -لسش -ة ل -ل -ج -ن -ة اŸال-ي-ة
واŸي- -زان- -ي- -ة ب- -اÛلسض الشش- -ع- -ب -ي ال -وط -ن -ي
Ÿناقششة أاحكام مششروع قانون اŸالية ،2021
أان هذه اŸواد جاءت لتسشهيل عدة إاجراءات
ج -دي -دة ات -خ-ذت م-ن ط-رف ا◊ك-وم-ة ل-دع-م
ا’سشتثمارات وتنمية ا’قتصشاد الوطني.
وحسشب ت -ادن -يت ف -إان أاح -ك -ام مشش -روع ق-ان-ون
اŸالية  2021من خÓل اŸادة  127تسشمح
ب -ت -ح -وي -ل اأ’رصش -دة اŸت -ب -ق -ي-ة اŸسش-ج-ل-ة ‘
كتابات اÿزينة إا« ¤حسشاب النا œللخزينة»،
وال- - -ت- - -ي اقÎحت بسش- - -بب وج- - -ود إاج- - -راءات
ل-ل-م-ح-اسش-ب-ة ال-ع-م-وم-ي-ة تسشمح لبعضض اآ’مرين
ب -الصش-رف ب-ت-ح-وي-ل اع-ت-م-ادات اŸي-زان-ي-ة إا¤
حسشابات ‘ كتابات أام Úاÿزينة.
إا ¤جانب ذلك تقÎح اŸادة  133من مششروع
ال -ق -ان -ون ،ب -حسشب السش -ي -د ت -ادي -ن -يت ،إاع -ف-اء
الشش- - -رك- - -ات اŸدرج- - -ة ‘ السش - -وق اŸال - -ي - -ة
(البورصشة) من الضشريبة على أارباح الششركات
‘ حدود فتح رأاسشمالها على البورصشة Ÿدة 5
سشنوات ،مع “ديد اإ’جراء إا ¤غاية العام
.2026
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‘ أ’جتماع  16لوزرأء ألششؤوون أÿارجية
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بؤقدوم يؤؤكد “سشك ا÷زائر Ãسشار حؤار 5+5

شش - - - - - -ارك وزي - - - - - -ر ألشش - - - - - -ؤوون
أÿارجية ،صشÈي بوقدوم ،أول
أمسس ‘ ،أششغال أ’جتماع ألـ 16
ل - - -وزرأء ألشش - - -ؤوون أÿارج - - -ي- - -ة
ل- -ل- -ح -وأر غ -رب أŸت -وسش -ط (،)5+5
أŸن- -ع- -ق- -د ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -ق- -ن- -ي -ة
أل -ت -ح -اضش -ر أŸرئ-ي بسش-بب أل-وضش-ع
ألصش-ح-ي ‘ أل-ع-ا ⁄ج-رأء ج-ائ-ح-ة
كوفيد ،19-حسشبما أفاد به بيان
للوزأرة.
ت -زام -ن ا’ج -ت -م -اع ال -ذي ن -ظ -م ح-ول
موضشوع «معا أ’جل اأ’من ا÷ماعي
والششراكة ‘ غرب حوضض اŸتوسشط»،
هذه السشنة مع ا’حتفال بالذكرى الـ
 30للحوار .5+5
واغتنم بوقدوم هذه الفرصشة إ’براز
رؤوي- -ة ا÷زائ- -ر ب- -خصش- -وصض ﬂت- -ل- -ف
اŸسش- -ائ- -ل ذات ا’ه- -ت- -م- -ام اŸششÎك
اŸدرج- - - -ة ‘ ج- - - -دول اأ’ع- - - -م- - - -ال،
باÿصشوصض اأ’زمة ‘ ليبيا والوضشع ‘
السش- -اح -ل وك -ذا م -ك -اف -ح -ة ا’ره -اب،
يضشيف البيان.
وأاكد الوزير أاهمية تعاون «أاوسشع» بÚ
اأ’طراف بخصشوصض عديد التحديات

التي تواجهها منطقة غرب اŸتوسشط،
على غرار الهجرة والششبيبة والششغل
والبيئة وكذا التنمية اŸسشتدامة.
وجدد رئيسض الدبلوماسشية ا÷زائرية
Óزمة
“سشك ا÷زائر بحل سشياسشي ل أ
ال-ل-ي-ب-ي-ة و»اسش-ت-ع-داده-ا ال-دائم» للعمل
أ’ج -ل ع -ودة ا’سش -ت -ق -رار ب -ه-ذا ال-ب-ل-د
الششقيق ،بحسشب البيان.
وفيما يتعلق بالوضشع ‘ ما‹ ،أابرز
ب -وق -دوم ‘ ت -دخ -ل -ه ،أان «مصش Òه-ذا
ال -ب -ل -د ي-ب-ق-ى م-ره-ون-ا أاسش-اسش-ا ب-ق-درة
فاعليه السشياسشي ‘ Úعملهم ،عÓوة
على اعادة بناء مؤوسشسشات الدولة‘ ،
ه- -دف يصش- -ب -و ل -ت -ح -ق -ي -ق اŸصش -ا◊ة
الوطنية».
ك -م -ا ج -دد ال -وزي -ر ‘ ،ذات السش -ي -اق،
التزام ا÷زائر Ãرافقة ما‹ ‘ تنفيذ
ات- -ف- -اق السش- -ل- -م واŸصش -ا◊ة ‘ م -ا‹
اŸنبثق عن مسشار ا÷زائر.
وذك -ر وزي -ر اÿارج -ي -ة ،ع -ل-ى صش-ع-ي-د
أاخ -ر ،ب -ت -مسشك ا÷زائ-ر Ãسش-ار ح-وار
 5+5و»باسشتعدادها على العمل أ’جل
حفظ ديناميكية هذا اŸلتقى واحراز
تقدم ‘ التعاون ا’قليمي».

” أإنشش - -اء ›م- -وع- -ة صش- -دأق- -ة
ب-رŸان-ي-ة ج-زأئ-ري-ة-م-وري-ت-ان-ي-ة،
أÿم -يسس ،ب -ن -وأكشش-وط ،م-ن أج-ل
ت - -ب - -ادل أÈÿأت ب Úب - -رŸان - -ي - -ي
أل -ب -ل -دي -ن وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت-ع-زي-ز
ألعلقات ألثنائية وتوطيدها.
اأك -د ال -ن -ائب ا’أول ل -رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة
الوطنية اŸوريتانية على اأن العÓقات
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن «ف- -رضش- -ت- -ه- -ا ح -ق -ائ -ق
ا÷غرافيا والتاريخ» ،داعيا اإ ¤العمل
من اأجل «تعزيزها وتوسشيعها».
كما دعا اإ ¤اإطÓق «مششاريع مششÎكة»
وكذا «تبادل التجارب واÈÿات» من
اأجل تعزيز التعاون ب Úالبلدين «خاصشة
‘ اÛال ا’أمني».
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ذك -ر رئ -يسض اÛم -وع-ة
الŸÈانية جمال عيدا‹ اأن العÓقات
ب Úالبلدين «هي ثمرة روابط التاريخ
والثقافة وا÷وار» ،موؤكدا على اأهمية
«ت- -ع- -زي- -ز ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن
الششقيق.»Ú
ومن جانبه ،اعت Èالسشف Òا÷زائري
‘ نواكششوط نور الدين خندودي اأن
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين «‡تازة»

واأن تطويرها «واعد» لصشالح الششعبÚ
«الششقيق Úوا÷ارين».
واأشش -ار اإ ¤اأن ال -ع Ó-ق-ات ا÷زائ-ري-ة-
اŸوريتانية التي ششهدت «نقلة نوعية»
‘ ع- -دة ق- -ط- -اع -ات تسش ‘« Òا’Œاه
الصشحيح ’ سشيما ‘ التجارة باإقامة
شش-رك-ات ج-زائ-ري-ة ‘ م-وري-ت-ان-يا وكذا
التكوين».
واأضش -اف اأن -ه «ف -ور ا’ن -ت -ه -اء م-ن ف-ت-ح
ا◊دود ي -جب اسش-ت-ك-م-ال ذلك ب-ت-وق-ي-ع
ات -ف -اق اإنشش -اء ÷ن -ة ث -ن -ائ -ي -ة ل-ل-ح-دود
واإقامة طريق تندوف-الزويرات».
واأششاد السشف ‘ Òالوقت نفسشه بسشياسشة
الرئيسض ﬁمد ولد الششيخ الغزوا Êمن
خÓ-ل ب-رن-ام-ج ا’ن-ت-ع-اشض ا’ق-تصش-ادي
وﬁاربة الفقر ،معتÈا اأنه «نهج جدير
ب -ال -ث -ن -اء ‡اث -ل ل -ن-ه-ج «ال-رئ-يسض ع-ب-د
اÛي- -د ت- -ب- -ون ال- -رام- -ي اإﬁ ¤ارب- -ة
ا’إقصشاء والفقر ‘ مناطق الظل ‘
ا÷زائر».
واأب -رز اŸت-ح-دث-ون دور ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
الŸÈان -ي -ة «ك -ع -ام -ل ‘ ال -ت-ق-ريب بÚ
البلدين».

›مؤعة صشداقة برŸانية جزائرية-مؤريتانية

إأ ¤غاية «وقت ’حق»

÷نة اŸالية واŸيزانية تؤؤجل أاششغال هذا األسشبؤع

أع -ل -نت ÷ن -ة أŸال -ي -ة وأŸي-زأن-ي-ة
ب- -اÛلسس ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن -ي ،أول
أمسس ‘ ،ب - -ي- -ان ل- -ه- -ا ،ع- -ن ت- -أاج- -ي- -ل
لسشبوع أŸقبل من
برنا›ها أŸسشطر ل أ
أج -ل درأسش -ة مشش-روع ق-ان-ون أŸال-ي-ة
لـ 2021إأ« ¤وقت ’حق» .
ك- -انت ال- -ل- -ج- -ن- -ة ق -د شش -رعت ‘ دراسش -ة
مشش- - -روع ال- - -ق- - -ان- - -ون ا’ث- - -ن ÚاŸاضش - -ي
ب -ا’سش -ت -م-اع إا ¤ع-رضض ع-ام ح-ول ال-نصض

قدمته وزيرة العÓقات مع الŸÈان نيابة
عن وزير اŸالية.
ك- -م- -ا اسش- -ت- -م- -عت ال- -ل -ج -ن -ة ا ¤مسش -ؤوو‹
اŸدي- -ري- -ات ال -ع -ام -ة وب -عضض اŸدي -ري -ن
اŸركزي Úبوزارة اŸالية قبل أان تنطلق
‘ دراسش - -ة اŸي - -زان- -ي- -ات ال- -ق- -ط- -اع- -ي- -ة
با’سشتماع ا ¤وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة اÿم-يسض،
يذكر نفسض البيان.
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مقــــّررة يــــوم  22نوفمـــ ÈاŸقبـــل

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر سضتـ ـ ـ ـ ـÎأاسس النـ ـ ـ ـ ـدوة الوزاريـ ـ ـ ـ ـة
Ÿنتـ ـ ـ ـ ـدى الـ ـ ـ ـ ـدول اŸصضـ ـ ـ ـ ـدرة للغـ ـ ـ ـ ـاز

تÎأاسس ا÷زائ- - -ر ،ي - -وم  12نوفمÈ
اŸق - -ب - -ل ،الج - -ت - -م- -اع ال- -وزاري الـ 22
Ÿن -ت -دى ال -دول اŸصص -درة ل -ل-غ-از ال-ذي
سص-ي-ع-ق-د ع-ن ط-ري-ق ت-ق-ن-ي-ة التحاضصر
اŸرئي عن بعد ،حسصب ما جاء ‘ بيان
نشص - - -ره اŸن - - -ت- - -دى ع- - -ل- - -ى م- - -وق- - -ع- - -ه
اللكÎو.Ê
خ Ó- -ل الج - -ت- -م- -اع الـ - Û 37ل -سس إادارة
اŸنتدى الذي جرى بحر هذا األسسبوع” ،
ال -ت -ط -رق إا« ¤ال -ت-حضسÒات ا÷اري-ة ل-ع-ق-د
الجتماع الوزاري الـ  22اŸرتقب يوم 12
ن -وف -م Èال -ق -ادم ب-رئ-اسس-ة ا÷زائ-ر» ،حسسب
اŸنتدى.
كما أاوضسح ذات اŸصسدر أان البلد اŸضسيف (
ا÷زائر) أاكد عن اسستعداده التام لتنظيم
هذا ا◊دث على أاعلى مسستوى».
وخÓل جويلية اŸاضسي ،جدد وزير الطاقة
ورئيسس اŸنتدى عبد اÛيد عطار خÓل
اج -ت -م-اع ع-ق-ده م-ع األم Úال-ع-ام ل-ل-م-ن-ت-دى

يوري سسانتÒين «ارادة ا÷زائر ‘ ا‚اح
الجتماع من خÓل مشساركة فعالة من أاجل
بلوغ أاهدافه وتكيفه مع التحديات ا÷ديدة
للظرف الذي Áيز قطاع الغاز سسيما معهد
ال -ب -حث ع-ن ال-غ-از ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ن-ت-دى وال-ذي
يوجد مقره ‘ ا÷زائر».
وضسم الجتماع الـÛ 37لسس ادارة اŸنتدى
م-وظ-ف Úسس-ام Úل-ل-ج-زائ-ر وب-ول-يفيا ومصسر
وغينيا السستوائية وايران وليبيا ونيجÒيا
وق-ط-ر وروسس-ي-ا وت-رينيتي-توباغووفينزويÓ
ف -ي -م -ا شس -اركت ك -ل م -ن ال -ع -راق وم -ال -ي-زي-ا
والÔوي- -ج بصس -ف -ة م Ó-ح -ظ -ة ،حسسب ن -فسس
البيان.
وأاصسبح ‰وذج الغاز العاŸي Ÿنتدى الدول
اŸصس -درة ل-ل-غ-از ي-وف-ر ت-وق-ع-ات ك-ام-ل-ة ع-ن
ا◊صسيلة الطاقوية من  2020إا 2050 ¤مع
سسيناريو جديد لÓنتقال السسريع للطاقة.
كما ” تضسم ÚاŸراجعة ا÷ارية لسسياسسات
وتقنيات اŸناخ للحد من النبعاثات اعتباًرا

رغم تقليصس مسصاحة زراعته

من أاكتوبر  ‘ 2020فرضسيات النموذج.
و” تسسليم تقرير كامل حول تقرير سسوق
ال -غ -از السس -ن -وي قصس Òاألج-ل ا÷دي-د ك-لً-ي-ا
الصسادر عن منتدى البلدان اŸصسدرة للغاز،
وتنفيذ مشسروع معهد األبحاث حول الغاز
والتقدم اŸسستمر ‘ الدراسسة حول « تقييم
ﬁاور ال- -غ- -از ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي وأادوات تسس -يÒ
اıاط- -ر اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -ه- -ا وال- -ت- -ط -ورات
اŸسستقبلية اÙتملة .يضسيف ذات البيان.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-ي-ان-ات واإلحصس-اءات،
قدمت األمانة اإلجراء اŸتقدم واŸنتجات
اÿاصسة بآالية تبادل اŸعلومات ،باإلضسافة
إا ¤اŸبادرة اŸتعلقة ببدء جمع النشسرات
اإلحصسائية الشسهرية والفصسلية للمنتدى.
ورحب أاعضس - - -اء اÛلسس ال- - -ت- - -ن- - -ف- - -ي- - -ذي
ب- -اŸشس- -اري- -ع ،ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا م- -ت -ن -اغ -مÚ
واسستباقي ‘ Úإانشساء قنوات لتبادل البيانات
واŸع -ل -وم -ات ب Úال -ب-ل-دان األعضس-اء وم-ق-ر
اŸنتدى.

حمدا :Êا÷زائر لن تلجأا إا ¤اسضتÒاد الثوم

ن -ف -ى وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال-ت-ن-م-ي-ة
الريفية عبد ا◊ميد حمدا ،Êأاول
أامسس÷ ،وء ا÷زائ - - -ر إا ¤اسص- - -تÒاد
ال - -ث - -وم ،رغ - -م ت - -ق- -ل- -يصس مسص- -اح- -ة
زراعته خÓل اŸوسصم ،2020-2019
ل- - -ك - -ن ذلك Á ⁄ن - -ع - -ه م - -ن دع - -وة
لن -ت -اج اÙل-ي
اŸه -ن -ي Úل -تشص -ج -ي -ع ا إ
وا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸك-اسصب اÙق-ق-ة ‘
هذه الشصعبة.
زهراء .ب
قال حمدا ‘ ،Êاجتماع عمل حول شسعبة
الثوم ،جمعه أاول أامسس ،بأاعضساء اÛلسس
ال -وط-ن-ي اŸه-ن-ي اŸشسÎك لشس-ع-ب-ة ال-ث-وم
اŸم- -ث- -ل Úل- -ك- -ل ال- -ف- -اع- -ل ،Úإا ¤ج- -انب
وم -دي -ري اŸع -اه -د ال -ت -ق -ن -ي -ة اŸع -ن -ي-ة،
وإاط -ارات ال -وزارة« ،ب-ال-رغ-م م-ن ت-ق-ل-يصس
اŸسساحة اıصسصسة إلنتاج الثوم خÓل

اŸوسسم  2020- 2019إال أان ا÷زائر لن
Óن-ت-اج
ت -ل -ج -أا إا ¤السس -تÒاد ،تشس -ج-ي-ع-ا ل -إ
الوطني وحفاظا على اŸكاسسب اÙققة
من طرف الشسعبة».
ول -ت -جسس -ي -د ه -ذا اŸسس -ع -ى ،ط -الب وزي -ر
ال - -ف Ó- -ح - -ة م - -ن اŸدي- -ري- -ن اŸرك- -زيÚ
اŸع -ن -ي Úب -إاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ ن-ظ-ام دع-م
ومرافقة شسعبة الثوم وذلك بإاشسراك كل
الفاعل ‘ Úصسياغة وبلورة نظام مرافقة
ج- -دي- -د يشس- -م- -ل ك- -ل األب- -ع- -اد (ال- -ب- -ذور،
اŸراف -ق -ة ،ال -دع -م ،ال -ب -حث ،ال -ت -ح-وي-ل،
ال -تصس -دي-ر ‘ )...إاط-ار م-ق-ارب-ة م-ت-وازن-ة
تهدف إا ¤ضسبط هذه اŸادة.
وت -وق -ف وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة ،ع -ن -د ال -ن-ت-ائ-ج
اÙققة ‘ موسسم  ،2020-2019واسستمع
إا ¤إانشسغالت اŸهني ÚاŸتعلقة باإلنتاج
وال -ت -خ -زي -ن ون -ظ-ام ضس-ب-ط ه-ذا اŸن-ت-وج

الواسسع السستهÓك ،التي صسبت جميعها
‘ دعوة الوزارة الوصسية لتشسجيع اإلنتاج
الوطني والعمل على اسستقرار أاسسعار الثوم
‘ السسوق ‡ا يضسمن اسستدامة الشسعبة
ومسساهمتها فعليا ‘ القتصساد الوطني.
و ‘ ه - -ذ ا ا ل س س - -ي - -ا ق  ،اأ ك - -د ح - -م - -د ا ، Ê
ض س - - -ر و ر ة ا ◊ ف - -ا ظ ع - -ل - -ى ا  Ÿك - -ا س س ب
اÙققة من طرف هذه الشسعبة خÓل
ا ل س س - -ن - -و ا ت ا لأ خ  Òة  ،ح - -ي ث ا ن - -ت - -ق - -ل ت
ا ÷ ز ا ئ -ر م -ن م س س -ت -و ر د ك -ب  Òاإ  ¤ب -ل -د
مصسدر لهذه اŸادة ،ما تÈزه ورقة
ط ر ي ق ا ل ق ط ا ع ا ل ت ي ت ه د ف اإ  ¤ت ق ل ي ص س
ا ل و ا ر د ا ت و ا ل ن ف ق ا ت ا ل ع م و م ي ة  ،ا لأ م ر
ا ل - -ذ ي ي - -ح - -ت - -ا ج اإ  ¤ت - -ك - -ا ت -ف ج -م -ي -ع
ا÷هود ،والعمل يدا واحدة لتطوير
وتعزيز شسعبة الثوم التي حققت قفزة
ن و ع ي ة خ  Óل ا ل س س ن و ا ت ا لأ خ  Òة .

وزير السصكن والعمران واŸدينة ناصصري:

ملف عقار برنامج «عدل  »2بالعاصضمة سضيطوى الشضهر اŸقبل

أاع- -ل- -ن وزي- -ر السص- -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة ،كمال ناصصري ،أامسس ،أانه
سص- -ي- -ت -م ط -ي م -ل -ف ال -ع -ق -ار اÿاصس
بÈنامج «عدل  »2بالعاصصمة خÓل
الشصهر اŸقبل.
أاكد ناصسري خÓل يوم –سسيسسي حول
السس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشس-روع ت-عديل الدسستور

ب -الشس -راق -ة (غ -رب ال -ع -اصس-م-ة) أان-ه ” ‘
اليام القليلة اŸاضسية حل مشسكل العقار
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿك-ت-ت-ب-ي «ع-دل  »2ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة ،مشسÒا إا ¤أانه سسيتم طي هذا
اŸلف «خÓل الشسهر اŸقبل».
واأوضسح اأن العملية «ليسست سسهلة» واأنه
” تسسوية هذا اŸلف بفضسل تعليمات

 ⁄يخلف أاية أاضصرار بشصرية أاو تأاثÒات على البيئة

السضيطرة على حريق Ãركز اŸعا÷ة ◊قل اŸرق
“ك - -نت ف - -رق ال - -ت - -دخ - -ل اıتصص - -ة
التابعة Ûمع سصوناطراك من السصيطرة
لرب -ع -اء ا¤
ع- -ل- -ى ح- -ري -ق شصب ل -ي -ل -ة ا أ
اÿم -يسس ع -ل -ى مسص -ت -وى ف -رن ال -ق -ط-ار
الثاŸ Êركز اŸعا÷ة ◊قل اŸرق الذي
يسصÒه ›م- -ع ب- -رك ،Úم -ؤوك -دة أان ه -ذا
ا◊ادث  ⁄يخلف أاية أاضصرار بشصرية أاو
تأاثÒات على البيئة اÛاورة ،حسصبما
لول ،بيان للمجمع.
أافاد به ،أامسس ا أ
جاء ‘ بيان سسوناطراك أانه « وبتاريخ 21
أاك -ت -وب-ر ( 2020األرب- -ع -اء) ح -وا‹ السس -اع -ة
20سسا20د مسساء شسب حريق على مسستوى فرن
القطار الثاŸ Êركز اŸعا÷ة ◊قل اŸرق
الذي يسسÒه ›مع برك.»Ú
وحسسب ذات اŸصسدر فإانه «” التعامل مع
هذا ا◊ريق بسسرعة من قبل فرق التدخل
اıتصسة التي قامت بتأام ÚاŸنطقة قبل
إاخماد ا◊ريق باسستخدام الوسسائل اŸضسادة
للنÒان».
ك -م -ا أاشس -ارت سس -ون -اط -راك إا ¤أان -ه ‘ إاط-ار
ب -روت -وك -ول اŸسس -اع-دة اŸت-ب-ادل-ة ” ،إارسس-ال
ف -رق ت -دخ -ل مشسÎك -ة ◊ق -ول ح-اسس-ي ب-ركÚ
( )HBNSوأاورهود لتعزيز فرق تدخل حقل
اŸرق‡ ،ا «سس -م -ح ب -السس-ي-ط-رة ع-ل-ى ال-وضس-ع

وإاخ -م -اد ا◊ري -ق م -ع ال -ق -ي -ام ب-تÈي-د ال-ف-رن
واŸنشس- -آات اÛاورة ل- -ت -ف -ادي خ -ط -ر إاع -ادة
الشستعال» ،يضسيف البيان.
من جهة أاخرى ،أاكدت سسوناطراك أان «التعبئة
وسس-رع-ة ال-ت-دخ-ل ل-ف-رق ال-ع-م-ل-ي-ات واإلط-ف-اء
مكنت من السسيطرة على هذا ا◊ادث».

...وحكار يعاين األضضرار
تنقل الرئيسس اŸدير العام لشسركة سسوناطراك
ت- -وف- -ي- -ق ح- -ك -ار ،رف -ق -ة وف -د م -ن اإلط -ارات
اŸسسÒة للشسركة إا ¤حقل اŸرق ،صسباح أاول
أامسسŸ ،تابعة ومعاينة األضسرار التي ◊قت
بالفرن إاثر ا◊ريق الذي نشسب ليلة األربعاء.
وحسسب ب -ي -ان لسس -ون -اط -راك ت -ل-قت «الشس-عب»
نسسخة منه «ناقشس توفيق حّكار مع اإلطارات
اŸسسÒة لهذا ا◊قل ﬂطط التدخل السسريع
ومدى تطبيقه على أارضس الواقع ‡ا مكن
أاعوان ا◊ماية والتدخل من السسيطرة على
ا◊ري-ق ث-م إاخ-م-اده ك-ل-ي-ا .ك-م-ا ت-ط-رق م-ع-ه-م
كذلك إا ¤سسبل وسسيناريوهات صسيانة وإاعادة
تشسغيل هذا الفرن بعد إا‚از اÈÿة الÓزمة
من طرف ﬂتصس ‘ Úمثل هذه ا◊وادث
للعودة إا ¤اإلنتاج ‘ أاقرب اآلجال.

ا◊ك -وم -ة ال -رام -ي -ة اإ ¤ا◊ف -اظ ع-ل-ى
ال-ط-اب-ع الج-ت-م-اع-ي ل-ل-دول-ة من خÓل
ت -وف Òال -ع -ق -ار ل-ك-ل الÈام-ج السس-ك-ن-ي-ة
واسستكمالها.
واأضس - -اف وزي- -ر السس- -ك- -ن اأن ح- -ل ه- -ذا
اŸشسكل من شساأنه –قيق رغبة الآلف
م -ن اŸك -ت -ت -ب Úال -ذي -ن دف-ع-وا الشس-ط-ر
الأول ‘ هذه الصسيغة من السسكن على
مسستوى ا÷زائر العاصسمة..

العدد
18387

وزير التجارة كمال رزيق من بسصكرة:
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Èﬂ 53ا Ÿراقبة اŸنتجات السضتهÓكية

كشص -ف ،أامسس ،وزي -ر ال -ت -ج -ارة ك-م-ال
رزي - -ق ،اع - -ت - -م - -اد دائ - -رت - -ه ال- -وزاري- -ة
ÿارطة Èﬂية وطنية تهدف Ÿراقبة
ا÷ودة بـ Èﬂ 53ا موزعا ع ÈالÎاب
ال -وط -ن-ي ،وذلك ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السص-داسص-ي
لول من سصنة القادمة  ، 2021لضصمان
ا أ
لسصتهÓكية اÙلية
م-راق-ب-ة اŸن-ت-ج-ات ا إ
واŸسص -ت -وردة اŸوج-ه-ة ل-ل-تسص-وي-ق وم-دى
مطابقتها مع اŸعاي Òالصصحية للحفاظ
على صصحة اŸسصتهلك التي اعتÈها خطا
أاحمر.
بسصكرة :حمزة Ÿوشصي

أاشس -ار رزي -ق ،ل -دى م -ع -اي -ن -ت -ه  Èıم-راق-ب-ة
ا÷ودة وقمع الغشس بولية بسسكرة ‘ ،إاطار
زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه إال-ي-ه-ا ،أان
اÿريطة اÈıية سستتوزع على Èﬂ 45ا
ثابتا و 8أاخرى متنقلة ،منها ولية بسسكرة،
حيث ” تقد Ëطلب اعتماد ﬂ 7ابر جديدة
Ÿنحها رخصسة التأاهيل Ÿنح شسهادات نظام
إادارة ا÷ودة اŸعروفة عاŸيا بنظام «إايزو».
ومن شسان هذه اıابر حسسب رزيق اŸوافقة
ع -ل -ى دخ -ول م -ن -ح ت-راخ-يصس دخ-ول ﬂت-ل-ف
اŸن-ت-ج-ات السس-ت-هÓ-ك-ي-ة وذلك ب-ال-تنسسيق مع
مصس-ال-ح ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة م-ب-اشس-رة بالعملية
ع -ل -ى غ -رار ال -ف Ó-ح -ة والصس -ن-اع-ة والصس-ح-ة،
وÃق - -ر م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة أاشس- -اد ال- -وزي- -ر
ب- - -اÛه- - -ودات ا÷ب- - -ارة ال- - -ت - -ي ق - -ام ب - -ه - -ا
موظفوالقطاع خاصسة ‘ ›ابهة تفشسي وباء
فÒوسس كورونا والذين ل يزالون  -حسسبه -
‘ اŸيدان لتأادية مهامهم داعيا إاليهم لبذل
اŸزيد من اليقظة ،مؤوكدا بأان نسسبة عدم
مطابقة اŸنتجات بالولية بلغت  16باŸائة
عقب معاينته  Èıمراقبة ا÷ودة ،وهي

النسسبة التي وصسفها رزيق بغ ÒاŸرضسية.
وخÓل اشسرافه على إاطÓق عملية تصسدير
شس -ح -ن -ة م -ن السس -م -نت م -ن مصس-ن-ع سس-يÓ-سس
بسسكرة باŒاه دولة النيجر ،أاكد الوزير أان
ا◊كومة حريصسة كثÒة على اخÎاق السسوق
الفريقية Œاريا والوصسول إاليها ع ÈاŸعابر
ا◊دودي -ة ،الم -ر ال -ذي ي -ق -تضس -ي اسس-ت-ع-دادا
ك - -ام  Ó- -وŒن- -دا صس- -ارم- -ا م- -ن ق- -ب- -ل ك- -اف- -ة
ال-ق-ط-اع-ات ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ال-تجارة واŸالية
والنقل وا÷مارك.
و‘ رده ع- -ل- -ى انشس- -غ- -الت ب -عضس اŸواط -نÚ
وع-م-ال ال-ق-ط-اع ب-خصس-وصس ال-ن-قصس اŸسسجل
منذ شسهر ‘ مادة ا◊ليب اŸدعم  ،فكشسف
رزيق عن تكليف ÷نة مشسÎكة ب Úوزارتي
الفÓحة والتنمية الريفية والتجارة للعمل على
إاعادة النظر ‘ توزيع هذه اŸادة ا◊يوية من
خÓ- -ل زي- -ادة حصسصس اŸل- -ب- -ن -ات م -ن اŸادة
الولية اŸسستعملة ‘ إانتاج ا◊ليب لتغطية
العجز اŸسسجل بأاغلب وليات الوطن.
ولن بسس -ك -رة م -ع -روف-ة وط-ن-ي-ا ب-إان-ت-اج شس-ع-ب-ة
التمور فقد توقف رزيق مطول لدى تلقيه
لشسروحات حول واقع الشسعبة وافاق تطويرها
ان مديرية اŸصسالح الفÓحية لولية بسسكرة
تتوقع خÓل اŸوسسم الفÓحي ا÷اري –قيق
إانتاج إاجما‹ يفوق الـ  4.8مليون قنطار من
ﬂتلف أانواع التمور تتوزع على عدة أاصسناف
اه -م -ه -ا “ور دق-ل-ة ن-ور ،وال-ت-ي ب-ل-غ إان-ت-اج-ه-ا
نحو 3.5مليون قنطار ،تسسعى الوزارة بالتعاون
مع ﬂتلف الشسركاء خاصسة الفÓح Úومنتجي
هذه الشسعبة لتذليل كل العقبات لزيادة اإلنتاج،
والوصسول لتحقيق قيمة الصسادرات اÿاصسة
بالتمور إا 500 ¤مليون دولر ،على اŸدى
اŸتوسسط.

ثّمن دور اŸؤوسصسصات الناشصئة خÓل ا÷ائحة

Œمـ ـع النقـ ـد اآل‹ يـ ـدرسس تطوي ـ ـر أاجه ـ ـزة
الدف ـ ـع اإللكـ ـ ـÎو ÊالكÓسضيكيـ ـ ـ ـة
ل‹،
ثمن اŸدير العام لتجمع النقد ا آ
لول ،با÷زائر
›يد مسصعودان ،أامسس ا أ
ال -ع -اصص -م -ة ،ال -دور ال -ذي ل-ع-ب-ت-ه ب-عضس
اŸؤوسصسص- -ات ال -ن -اشص -ئ -ة لÎق -ي -ة ت -ط -وي -ر
لل-كÎو Êب-ا÷زائ-ر وذلك ع-ن
ال-دف-ع ا إ
ط-ري-ق اب-ت-ك-ار ط-ري-ق-ة ج-دي-دة ل-ل-دفع
دون اسصتعمال أاجهزة الدفع اŸسصتوردة
من اÿارج.
ذك -ر مسس -ع-ودان ‘ ،تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشس الطبعة الثانية للقاء بŒ Úمع النقد
لو¤
ل‹ واŸؤوسسسسات الناشسئة ،بأان الطبعة ا أ
اآ
ل- -ه -ذا ال -ل -ق -اء ( )2019كشس - - -فت ع - - -ن ثÓ- - -ث
مؤوسسسسات ناشسئة شسبانية سساهمت ‘ تطوير
ب -عضس ال -ط -رق اŸب-ت-ك-رة وال-ب-دي-ل-ة ‘ ال-دف-ع
اللكÎو Êعوضست بكل جدارة اجهزة الدفع
ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة اŸسس-ت-وردة م-ن اÿارج ب-العملة
الصسعبة.
وأاضس- -اف أان- -ه ي- -وج- -د م- -ن ب Úه- -ذه ال- -ط -رق
اسس -ت -ع-م-ال ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ع-ن ط-ري-ق إادراج
بطاقات الدفع سسواء كانت بنكية اوتابعة لÈيد
ا÷زائر مÈزا ان عددا معتÈا من التجار

يسستعملون الهاتف النقال للدفع اللكÎو.Ê
للكÎوÊ
وبعد أان أاكد ضسرورة تعميم الدفع ا إ
ع Èك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن -ي خ -دم -ة ل -ل-ت-ج-ار
وللمواطن ،Úأاكد أانه لبد من القيام بحمÓت
–سس -يسس -ي -ة واسس -ع -ة ل -ت -ع -م -ي-م ه-ذه ال-وسس-ي-ل-ة
للكÎونية ‘ الدفع.
اإ
وقال ‘ ذات السسياق إان  30أالف تاجر يحوز
للكÎو ،Êمضسيفا
حاليا على أاجهزة الدفع ا إ
أان ع - -دده - -م سسÒت - -ف- -ع ب- -فضس- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ات
التحسسيسس.
وأابرز أان ا◊جر الصسحي الذي فرضسه الوضسع
الصس-ح-ي ال-ع-اŸي مّ-ك-ن اŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة
ا÷زائرية من تطوير منصسة Œارية واسسعة
تضسم أاسسواقا الكÎونية Œمع عددا كبÒا من
التجار.
وقال مسسعودان بخصسوصس الطبعة الثانية للقاء
ل‹ واŸؤوسسسسات الناشسئة
بŒ Úمع النقد ا آ
ل‹
إانه مناسسبة لشسرح النظام البيئي للنقد ا آ
اŸسس -ت -ع-م-ل ب-ا÷زائ-ر ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة
للكÎو.Ê
بهدف تطوير الدفع ا إ

توقيع اتفاقية-إاطار ب Úسصونلغاز و»أانسصاج»

عطار :اقتصضاد  35باŸائة من العملة الصضعبة بفضضل اŸناولة
وق -عت الشص -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -وزي-ع
ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از (سص-ون-ل-غ-از) وال-وك-ال-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -دع -م تشص -غ -ي -ل الشص -ب -اب،
اÿم -يسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،ع -ل-ى
ات-ف-اق-ي-ة-إاط-ار م-تعلقة بدعم ومرافقة
اŸؤوسصسص - - -ات والصص - - -ن - - -اع - - -ات الصص- - -غÒة
واŸتوسصطة واŸؤوسصسصات الناشصئة.
خÓل حفل التوقيع ،أاوضسح الرئيسس اŸدير
ال-ع-ام لسس-ون-ل-غ-از شس-اه-ر ب-وÿراسس أان أاح-ك-ام
ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة-اإلط-ار «سس-ت-م-كن من –قيق
تسسي Òفعال وملموسس اك Ìمن اجل Œاوز
بعضس النقائصس».
بوÿراسس :سسونلغاز تدعم للتكامل والندماج
الوطني
و‘ ت- -ط- -رق- -ه إا ¤دور اŸؤوسسسس- -ات الصس- -غÒة
واŸتوسسطة ‘ اسستحداث الÌوة القتصسادية،
مسس-ت-دل ب-ال-ن-م-ط الق-تصس-ادي األŸا ،Êج-دد
ب -وÿراسس ت -أاك -ي -د دع -م سس -ون -ل -غ-از ل-ل-ت-ك-ام-ل
والندماج الوطني من خÓل تعاون اŸؤوسسسسة
العمومية مع مؤوسسسسات ﬁلية للمناولة.
ومن جهته ،ذكر الوزير اŸنتدب لدى الوزير

األول اŸكلف باŸؤوسسسسات اŸصسغرة ،نسسيم
ضس -ي -اف -ات ،ب -ال-ت-زام ال-دول-ة Œاه اŸؤوسسسس-ات
الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة واŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئة،
معربا عن امله ‘ رؤوية «نفسس اŸرافقة Œاه
الشسباب اŸقاول قصسد
إاق- -رار عÓ- -ق- -ة ال -ث -ق -ة
Ãسساهمة ا÷ميع».
ومن جهته ،اعت Èوزير
ال- - - -ط - - -اق - - -ة أان ه - - -ذه
التفاقية-اإلطار
ت -ت -م-اشس-ى م-ب-اشس-رة م-ع
سسياسسة الدولة ورؤويتها
ب- -خصس- -وصس ال- -ت -ك -ام -ل
ال- - -وط- - -ن - -ي ‘ اÛال
القتصسادي ،موضسحا أان األمر يتعلق «بدعم
وم -راف -ق-ة اŸؤوسسسس-ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة
واŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس -ئ -ة م -ن خ Ó-ل م -ن -ح -ه -ا
ﬂط - -ط - -ات أاع - -ب - -اء م- -ن ط- -رف ف- -روع- -ه- -ا
(سس-ون-ل-غ-از-م-ذك-رة ال-ت-ح-ري-ر) ال-تي “كن من
تطوير هذه اŸؤوسسسسات اŸصسغرة ومسساهمتها
الفعالة ‘ القتصساد الوطني».

وأاكد وزير الطاقة من جهة أاخرى أانه أاسسدى
«ت -ع -ل-ي-م-ات دق-ي-ق-ة ÷م-ي-ع م-ؤوسسسس-ات وف-روع
القطاع حتى تشسجع اŸناولة مع اŸؤوسسسسات
اŸصسغرة واŸؤوسسسسات الناشسئة».
ودعا من جهة أاخرى رؤوسساء
اŸؤوسسسس - - - -ات اŸصس - - - -غ - - - -رة
واŸؤوسسسس- -ات ال- -ن- -اشس -ئ -ة إا¤
«اق- - -ت- - -ح- - -ام أاك »Èل- - -لسس - -وق
الوطنية للحصسول على مزيد
م- -ن ﬂط- -ط- -ات األع -ب -اء ل
سس -ي-م-ا م-ن خÓ-ل ال-ت-ك-ت-ل ‘
›موعات.
وأاوضسح عطار من جهة أاخرى
أان ›مع سسونلغاز حقق منذ
سسنة  2015أازيد من  35باŸائة كاقتصساد ‘
ال -ع -م -ل -ة الصس -ع-ب-ة «ب-فضس-ل ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ‘
›ال اŸناولة مع الطاقات ا÷زائرية».
وأاضساف الوزير أان «جائحة كوفيد 19-سسمحت
للمؤوسسسسات ا÷زائرية بإا‚از جزء كب Òمن
اŸناولة أاو من أاشسغال متقطعة كانت تتكفل
بها مؤوسسسسات أاجنبية».

ضضيافات :مرافقة
الشضباب اŸقاول
إلقرار عÓقة الثقة
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السسبت  ٢٤أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٧ربيع األول  ١٤٤٢هـ

نظرا للطابع السستثنائي للسسنة الدراسسية

وزارة الÎبية ُتـحّدد رزنامة الختبارات ‘ فصسلÚ
قررت وزارة الÎبية الوطنية ،أاول
أامسص– ،دي - - - - - - - - - - -د فÎات إاج- - - - - - - - - - -راء
الخ -ت -ب -ارات ال -فصس -ل -ي -ة ع-ل-ى فÎت،Ú
Óط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث
ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
خ Ó-ل السس -ن-ة ال-دراسس-ي-ة 2021- 2020
لتحقيق مبدأاي اŸسساواة وتكافؤو الفرصص
ب ÚالتÓميذ ،بحسسب ما جاء ‘ رزنامة
الختبارات للوزارة.
يأاتي القرار نظرا للطابع السستثنائي للسسنة
ال - -دراسس - -ي - -ة ا◊ال- -ي- -ة ،وف- -ق ذات اŸصس- -در.
وبحسسب هذه الرزنامة ،يتم تنظيم اختبارات
ال-فصس-ل األول م-ن م-راح-ل ال-ت-ع-ل-ي-م الب-تدائي
واŸتوسسط والثانوي ‘ جميع اŸسستويات من
 ٢٨فيفري إا ٤ ¤مارسس .٢٠٢١
أام -ا اخ -ت -ب -ارات ال -فصس -ل ال -ث -ا Êب -ال -نسس-ب-ة
Ÿرح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ان-طÓ-ق-ا من ١٣
ي -ون -ي -و ب -ال -نسس -ب -ة ل-لسس-ن-وات (األو ¤وال-ث-ان-ي-ة
وال-ث-ال-ث-ة وال-راب-ع-ة) ،واب-ت-داء م-ن ال-فا— يونيو
بالنسسبة للسسنة اÿامسسة ابتدائي.
وŒرى اختبارات الفصسل الثا Êمن مرحلة
التعليم اŸتوسسط ‘ نفسس التاريخ ( ١٣جوان)
ب -ال -نسس-ب-ة ل-لسس-ن-وات األو ¤وال-ث-ان-ي-ة وال-ث-ال-ث-ة
متوسسط.
وب-ال-نسس-ب-ة Ÿرح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ثانوي ،حدد

تاريخ اختبارات الفصسل الثا Êمن  ١٣إا١٧ ¤
جوان  ٢٠٢١للسسنت Úاألو ¤والثانية.
أام - - -ا ب - - -خصس- - -وصس األقسس- - -ام اŸع- - -ن- - -ي- - -ة
ب -الم-ت-ح-ان-ات ال-رسس-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ف-ح-ددت

ارتياح حذر لألولياء وﬂاوف من خطر العدوى

بومرداسص :ز.كمال
ع -ادت أاج -واء ال -ب -ه-ج-ة وا◊رك-ة ال-نشس-ط-ة
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ل-ت-ع-م ﬁي-ط اŸؤوسسسسات التعليمية
وأاقسسام الصسف الدراسسي بعد حوا‹ ثمانية
أاشسهر من النقطاع ،وهو ا◊دث الذي عاشسه
األولياء أايضسا الذين رافقوا أابناءهم صسباحا
إا ¤اŸدرسس- - - -ة ع Èف - - -وج ÚوŸدة ي - - -وم،Ú
األربعاء واÿميسس ‘ ،سسابقة أاو ‘ ¤تاريخ
اŸدرسس- - - - -ة ا÷زائ - - - -ري - - - -ة حسسب شس - - - -روط
الÈوت-وك-ول الصس-ح-ي ‘ ج-ان-ب-ه ال-ب-ي-داغوجي
التنظيمي ،حفاظا على الصسحة العامة وŒنب
ﬂاطر اإلصسابة ،رغم حالة السستنفار التي
شس-ه-دت-ه-ا م-درسس-ة أاح-م-د ب-اك-ور ب-زموري بعد
الشستباه ‘ إاصسابة مديرة اŸدرسسة بفÒوسس
ك -ورون -ا ،وه -و م -ا دف -ع م -دي -ري-ة الصس-ح-ة ا¤
إاخضساع الطاقم Úاإلداري والÎبوي للتحاليل
ال-ط-ب-ي-ة Ãسس-تشس-ف-ى ال-ث-ن-ي-ة ‘ انتظار صسدور
النتائج.
وب -حسسب ب-عضس األول-ي-اء واألسس-ات-ذة ال-ذي-ن
–دثوا لـ»الشسعب» ،فإان شسروط الÈوتوكول
الصس- -ح- -ي الصس- -ارم- -ة شس- -ه -دت صس -ع -وب -ات ‘
التطبيق بسسبب كثافة العدد ‘ اŸدارسس حتى

بالتفويج ،ناهيك عن نقصس اإلمكانات اŸادية
ووسس- -ائ -ل ال -وق -اي -ة وال -ت -ط -ه Òب -اŸؤوسسسس -ات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،خ-اصس-ة ب-ال-ب-ل-ديات النائية بسسبب
غياب اŸتابعة واŸرافقة الدائمة من قبل
السس- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة لسس Òم -دارسس ال -ط -ور
البتدائي التي تشسرف عليها ،رغم التعليمات
الصس -ارم -ة والج-ت-م-اع-ات اŸت-ك-ررة ل-ت-حضسÒ
ع -م -ل -ي -ة ال -دخ-ول اŸدرسس-ي السس-ت-ث-ن-ائ-ي ‘
ظروف صسحية وتنظيمية حسسنة.
أام -ام ه -ذه ال -ت-خ-وف-ات وم-ن-اشس-دات أاول-ي-اء
ال -ت Ó-م -ي-ذ بضس-رورة ات-خ-اذ إاج-راءات صس-ح-ي-ة
كافية ◊ماية أابنائهم من خطر اإلصسابة بعد
تسس -ج -ي -ل ع -دد ك -ب Òم -ن ال -ت -ج -اوزات وع-دم
اسستكمال أاشسغال التهيئة والصسيانة ،رغم اŸدة
ال-زم-ن-ي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي ك-انت ك-اف-ي-ة ل-ت-ح-ق-يق
أاهداف القطاع ،صسّعد وا‹ الولية من لهجته
Œاه رؤوسساء البلديات «بتحميلهم مسسؤوولية أاي
تقصس ‘ Òتطبيق الÈوتوكول الصسحي وتوفÒ
وسس -ائ -ل ال -ت -ط-ه Òوك-اف-ة اإلم-ك-ان-ات ل-ف-ائ-دة
اŸدارسس البتدائية».
وهي النقطة التي يتفق عليها ا÷ميع من
أاول -ي-اء ،أاسس-ات-ذة وم-دي-ري-ن ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ح-ال-ة
ال- -ت- -ه- -اون ال- -واضس- -ح ‘ م- -ت -اب -ع -ة ح -اج -ي -ات
اŸؤوسسسسات التعليمية لتحقيق دخول ناجح،
أاقلها مواد التطه Òالتي  ⁄تسسلم بكميات
كافية ،فيما  ⁄تتحقق وعود مديرية الÎبية
بتدعيم اŸدارسس البتدائية Ãواد التنظيف
عشس -ي -ة ال -دخ -ول ،ع -ل -ى غ -رار اŸت -وسس -ط -ات
وال -ث -ان -وي -ات ل -ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة ال-ن-ق-ائصس
اŸسسجلة.
يذكر ،أان الدخول اŸدرسسي لهذه السسنة
بولية بومرداسس ،شسهد التحاق أازيد من ١٣٤
أال- -ف ت -ل -م -ي -ذ Ãق -اع -د ال -دراسس -ة ‘ ال -ط -ور
البتدائي ” بر›تهم على مرحلت ‘ Úشسكل
أاف- -واج و‘ ي- -وم Úاألرب- -ع- -اء واÿم- -يسس ،م -ع
تسسليم  ١٠مشساريع جديدة ما ب› Úمعات
مدرسسية وأاقسسام توسسعة أاغلبها على مسستوى
األحياء السسكنية ا÷ديدة بالولية.

انطÓق السسنة الدراسسية ا÷ديدة

 400حافلة لنقل  42أالف تلميذ Ãعسسكر
اسستفاد قطاع الÎبية بولية معسسكر
م -ع ان -طÓ-ق السس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة ا÷دي-دة
 400ح-اف-ل-ة ل-ل-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ،ب-حسسب م-ا
علم ،أاول أامسص ،لدى مدير الÎبية.
أاوضس -ح ي -ح -ي -ى ب -الشس Ó-غ -م ،ل -وك-ال-ة األن-ب-اء
ا÷زائرية ،أان قطاع الÎبية حظي بـ ٤٠٠حافلة
لنقل حوا‹  ٤٢أالف تلميذ من اŸناطق النائية
نحو اŸؤوسسسسات الÎبوية ،بينها  96حافلة تابعة
ل -وزارة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي واألسس -رة وقضس-اي-ا
ا- -Ÿرأاة و ١٢١ح-اف-ل-ة ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-داخ-ل-ية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية و١٢٣
حافلة مؤوجرة من قبل البلديات.
وأاضس- - -اف ن- - -فسس اŸسس- - -ؤوول ،أان مصس - -ا◊ه،
بالتعاون مع مصسالح الولية والبلديات ،تعمل
ع-ل-ى ت-غ-ط-ي-ة ك-ل ن-ق-اط ال-ظ-ل ب-ال-ولي-ة بشسبكة

لولياء التÓميذ ،جميلة خيار:
رئيسسة الفدرالية الوطنية أ

سسجلنا نقائصص ‘ تطبيق الÈوتوكول لكننا ضسد التهويل
أاك -دت رئ-يسس-ة ال-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
لول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ج-ميلة خيار ،وجود
أ
نقائصص ‘ تطبيق الÈوتوكول الصسحي
‘ الكث Òمن الوليات ،غ Òأان هذا ل
يÈر ال - -ت - -ه - -وي - -ل ال - -ذي ح - -دث ج - -راء
لخبار اŸتداولة حول تسسجيل إاصسابات
ا أ
وسس - -ط ط - -اق- -م إاداري ب- -إاح- -دى اŸدارسص
ببومرداسص ،معتÈة أان التعامل مع هذه
ا◊الت ّ ﬁ
ضس -ر ل-ه م-ن ط-رف ال-ه-ي-ئ-ات
اıتصس - - -ة ،سس - - -واء وزارة الÎب - - -ي - - -ة أاو
الطاقم الطبي ،الذي يؤوكد أانه ل خطر
ع -ل -ى ال -ت Ó-م-ي-ذ وغ-ل-ق اŸدارسص إاج-راء
غ Òصس- - -ح- - -ي- - -ح ب - -ال - -ن - -ظ - -ر ا ¤وج - -ود
ب -روت -وك -ولت ع -اŸي -ة ت -ع -ت -م-د ‘ ه-ذه
ا◊الت.
خالدة بن تركي

مدرسسة أاحمد باكور بزموري عاشست حالة اسستنفار

أاجمعت أاراء أاولياء التÓميذ بولية
ب- -وم- -رداسص« ،ع- -ن ارت- -ي- -اح- -ه -م ل -ع -ودة
أابنائهم إا ¤مقاعد الدراسسة بعد ثمانية
أاشس-ه-ر م-ن ال-ع-ط-ل-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة بسسبب
جائحة كورونا ،بدون إاخفاء ﬂاوفهم
م -ن خ-ط-ر ال-ع-دوى ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ف-اوت ‘
ت -ط -ب -ي-ق واحÎام ت-داب ÒالÈوت-وك-ول
الصس -ح -ي م -ن م -ؤوسسسس-ة إا ¤أاخ-رى ،رغ-م
الÎت-ي-ب-ات اŸت-خ-ذة م-ن ق-ب-ل السس-ل-طات
ال -ع -م -وم-ي-ة وصس-لت ح-د ت-ه-دي-د رؤوسس-اء
ال -ب -ل -دي -ات اŸت -ق -اعسس Úم -ن ق -ب -ل وا‹
ب-وم-رداسص ،ف-ي-م-ا ع-اشست م-درسس-ة أاحمد
ب -اك -ور ب -زم-وري ح-ال-ة اسس-ت-ن-ف-ار بسس-بب
لداري
الشس- -ت- -ب- -اه ب- -إاصس- -اب- -ة ال -ط -اق -م ا إ
والÎبوي بكوفيد.19.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

النقل اŸدرسسي.
وكشس -ف م-دي-ر الÎب-ي-ة ل-ولي-ة م-عسس-ك-ر ،م-ن
جهة ثانية ،عن إاطÓق عملية تضسامنية لصسالح
التÓميذ اŸعوزين من ضسعيفي البصسر تشسمل
ت-وزي-ع  ١.٤٠٠ن-ظ-ارة ط-ب-ي-ة وال-ف-حصس ال-طبي
اÛا Êألصسحابها وهي نظارات ‡ولة من
ق- -ب- -ل م -دي -ري -ة اإلدارة اÙل -ي -ة وت -ع -اضس -دي -ة
اŸسساعدة اŸدرسسية.
و”  -ب - -حسسب ن- -فسس اŸت- -ح- -دث– -ضسÒ
 ٢١.٤٢٠حقيبة مدرسسية بلوازمها لتوزيعها على
التÓميذ اŸعوزين ،اقتنيت  ١6.٤٢٠منها من
قبل البلديات ‘ ،ح ” Úاقتناء  5آالف حقيبة
اعتمادا على ميزانية الولية ،كما ” توزيع ٧5
أال -ف م -ن-ح-ة م-ال-ي-ة ب-ق-ي-م-ة  5آالف دج ع- -ل- -ى
التÓميذ اŸعوزين.

اب -ت-داء م-ن  ١ج -وان  ،٢٠٢١ل-لسس-ن-ة اÿامسس-ة
ابتدائي وأايام  ٧و ٨و 9جوان للسسنة الرابعة من
مرحلة التعليم اŸتوسسط ،ومن  6إا ١٠ ¤جوان
Ÿسستوى الثالثة ثانوي.

مصسنفة من ب Úمناطق الظل

احتجاج أاولياء أامام
ابتدائية بقرية عقلة
األرباع بورقلة

أادت وضس -ع -ي -ة اب -ت -دائ -ي-ة اÛاه-د
سسويسسي بوجمعة بقرية عقلة األرباع،
التي تعد من ب Úمناطق الظل ،التابعة
ل-ب-ل-دي-ة أان-ق-وسس-ة وال-ب-ع-يدة بحوا‹ ٣٠
كلم عن عاصسمة الولية ورقلة ،بأاولياء
التÓميذ إا ¤الحتجاج أامام مدخل
الب-ت-دائ-ي-ة وم-ن-ع أاب-ن-ائ-ه-م من مزاولة
الدراسسة.
أاوضس -ح أاول -ي -اء ال-تÓ-م-ي-ذ ،أان سس-بب
اح -ت -ج -اج -ه -م ي -ع -ود إا ¤م -ا وصس -ف -وه
ب -ال -وضس -ع -ي -ة غ Òال Ó-ئ-ق-ة ل-ل-م-درسس-ة
الب- -ت -دائ -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -م -درسس ف -ي -ه -ا
أاب -ن-اءه-م ،م-ط-ال-ب Úا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
ب -ال -ت -دخ -ل ال -ع-اج-ل م-ن أاج-ل –سسÚ
ظ- -روف ال -ت -م -درسس ب -ه -ذه اŸؤوسسسس -ة
الÎبوية.
ت -ع -ا Êه -ذه اŸدرسس -ة ،ب -حسسب م-ا
ذكره أاولياء التÓميذ ،من عدة نقائصس
وغ-ي-اب اŸت-ط-ل-ب-ات الضس-روري-ة ،ع-ل-ى
غرار اŸياه ،ونقصس الطاولت ونظافة
ﬁي - -ط اŸؤوسسسس - -ة ،ب - -اإلضس- -اف- -ة إا¤
التأاخر ‘ ا‚از السسكنات الوظيفية
للمعلم Úالذين اضسطر بعضس األولياء
إا ¤خيار إايوائهم ‘ منازلهم اÿاصسة.
ورفضس اÙت- -ج- -ون ال- -ع- -دول ع- -ن
رأاي -ه -م ‘ م -ن -ع أاب -ن -ائ -ه -م م -ن دخ-ول
ق- -اع- -ات ال -دراسس -ة إا ¤غ -اي -ة ت -دخ -ل
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وم-دي-ري-ة الÎب-ية
و“ك- -ي- -ن- -ه -م م -ن ن -ق -ل انشس -غ -الت -ه -م
والسستماع إا ¤مطالبهم والبحث عن
سسبل إليجاد ا◊لول ‘ أاقرب اآلجال
اŸمكنة.
وت- -زام- -ن -ا م -ع ال -دخ -ول اŸدرسس -ي
ل -ت Ó-م -ي -ذ ال -ط -ور الب -ت-دائ-ي ،ع-ادت
وضس -ع -ي -ة ب -عضس اŸدارسس الب-ت-دائ-ي-ة
بولية ورقلة والنقائصس اŸسسجلة بها
ا ¤الÈوز ›ددا ،خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل-ق
ب -ن -قصس ال -ت -ج -ه-ي-ز ون-ظ-اف-ة اÙي-ط
ووضسعية اŸطاعم اŸدرسسية ودورات
اŸياه ،ما أاثار حفيظة األولياء الذين
عّبر الكث Òمنهم عن اسستيائهم لعدم
ت- -ق- -د Ëح- -ل- -ول م- -ن شس -أان -ه -ا –سسÚ
وضسعية “درسس أابنائهم.
وطالب أاولياء التÓميذ اŸسسؤوولÚ
اÙل -ي Úبضس -رورة ال -ت -دخ-ل ال-ع-اج-ل
والوقوف على كافة النقائصس من أاجل
إاي -ج -اد ح -ل -ول ك -ف-ي-ل-ة ب-ال-قضس-اء ع-ل-ى
اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ت -ت -خ -ب-ط ف-ي-ه-ا ه-ذه
اŸدارسس البتدائية.
ورقلة :إاÁان كا‘
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دعت خيار ‘ تصسريح ل ـ «الشسعب» أاولياء
التÓميذ ا ¤التعامل بحكمة مع الوضسع ،ألن
األم- -ر ﬁضس- -ر ل- -ه م -ن ط -رف وزارة الÎب -ي -ة
الوطنية وﬂتلف القطاعات اıتصسة التي
تؤوكد عدم وجود خطر على الفئة العمرية
األقل من  ١5سسنة ،مشسÒة أان األسسر اليوم أامام
–دي إا‚اح الدخول اŸدرسسي بعيدا عن
ال -ت -ه -وي -ل ال -ذي ي-ن-ع-كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ن-فسس-ي-ة
اŸتمدرسس.Ú
م -ن ج -ه -ت-ه ال-ط-ب-يب اıتصس ‘ الصس-ح-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ال -دك -ت -ور اﬁم-د ك-واشس أاك-د ‘
تصسريح لـ «الشسعب» ،أانه منذ ظهور ا÷ائحة
‘ مارسس اŸاضسي سسجلت إاصسابات ﬂتلفة
لدى العديد من الفئات العمرية و” التعامل
م -ع -ه -ا ب -ح -ك-م-ة دون ت-ه-وي-ل أاو ت-خ-وي-ف ،م-ع
اللتزام باإلجراء الصسحي اŸتمثل ‘ ا◊جر

اŸن -ز‹ وال -ت -ب-اع-د ا÷سس-دي Ÿدة  ١٤يوما،
واسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ع-ق-ي-م وال-ت-ط-هŸ Òن-ع ان-ت-ق-ال
العدوى ب Úاألشسخاصس ﬁل اتصسال مباشسر أاو
غ Òمباشسر باŸشسكوك ‘ إاصسابتهم.
واعت Èالدكتور كواشس ،أان ما حدث ‘
بومرداسس غ Òمؤوسسسس ،ونشسر اÿوف وسسط
ال -ت Ó-م -ي -ذ وأارعب الأول-ي-اء ،رغ-م ع-ل-م-ه-م أان
الفÒوسس ل يؤوثر على أابنائهم .واألجدرـ يقول
الطبيب -عزل اŸشسكوك ‘ إاصسابتهم Ÿدة
سس -ب -ع -ة أاي -ام وع Ó-ج األع -راضس ،م -ع ت -ع -ق -ي-م
اŸدرسس -ة لسس -ت -م-رار ال-دراسس-ة ،ألن ال-ت-ع-ل-ي-ق
ي- -ك- -ون ب- -ع- -د تسس -ج -ي -ل إاصس -اب -ات ‘ أاوسس -اط
التÓميذ.
وبخصسوصس الÈوتوكولت العاŸية اŸعمول
ب- -ه- -ا ‘ ه- -ك- -ذا ح -ال -ة– ،دث د.ك -واشس ع -ن
ضسرورة تفعيل التحقيق الوبائي من خÓل تتبع
سسلسسلة العدوى ومصسدرها وإاخضساع الفريق
العامل للفحصس الروتيني واŸتابعة اليومية
ل- -ل- -ح- -الت اŸشس -ب -وه -ة ،م -ع إال -زام -ي -ة وضس -ع
ال- -ك- -م- -ام- -ات ÷م- -ي -ع األشس -خ -اصس ال -ب -ال -غÚ
واŸراقبة الصسحية ألي أاعراضس تظهر على
اŸتعامل Úمع اŸصساب األول بشسكل مباشسر او
غ Òمباشسرة ويتم تعقيم اŸدرسسة بأاكملها.
وشس - -دد ال - -ط - -ب - -يب اıتصس ‘ الصس- -ح- -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة اŸت-اب-ع-ة وال-ت-ح-ري
الصسحي الوبائي اÙدد ب ٧ Úا ١٤ ¤يوما
ق -ب -ل اإلق -دام ع -ل -ى غ -ل -ق اŸدارسس وت-ع-ل-ي-ق
ال-دراسس-ة ،ألن اإلج-راء ل-ه ان-ع-ك-اسس-ات سس-ل-ب-ية
على نفسسية التÓميذ واألولياء على حد سسواء،
ن- -اه- -يك ع -ن خ -ل -ق ف -وب -ي -ا م -ن ال -وب -اء وم -ن
اŸدرسسة التي تتحول بعدها ا ¤مصسدر خطر
ل -ل -ت -ل-م-ي-ذ ،ح-ت-ى ب-ع-د م-رور فÎة واسس-ت-ئ-ن-اف
الدراسسة بعدها.

اسستبعد موجة ثانية لكورونا ،بركا Êيؤوكد من قسسنطينة:

إاعذارات لألحزاب التي خرقت اإلجراءات الصسحية

ق -ال ال -دك -ت -ور ب -ق -اط ب -رك -ا Êعضس-و
ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-مية Ÿتابعة تطور فÒوسص
كورونا ،أاول أامسص« ،ل Áكن التحدث
عن موجة ثانية للوباء كوفيد 19.إال
ب -ع -د م-رور أاسس-ب-وع ع-ن م-وع-د ال-دخ-ول
اŸدرسسي» ،موضسحا أانه ل Áكن مقارنتها
لوروبية التي
مع فرنسسا وباقي الدول ا أ
للف.
تشسهد يوميا إاصسابات تعد با آ
قسسنطينة :مفيدة طريفي
–دث ب -ق -اط خ Ó-ل ال -ل -ق -اء ال-ت-ك-وي-ن-ي
ا÷ه -وي ع -ن «أاه -م -ي -ة ت -ط -ب -ي -ق الÈوت -وك-ول
الصسحي للوقاية واŸكافحة ضسد تفشسي وباء
ك -ورون -ا خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة السس -ت-ف-ت-اء» ،وال-ذي
أاشس -رف ع -ل -ي-ه أاعضس-اء م-ن السس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسس-ت-ق-ل-ة ،ب-ف-ن-دق م-اري-وت قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ع-ن
›م-وع اÿروق-ات اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-ت-ج-م-ع-ات
ا◊زبية خÓل تنشسيط حملة السستفتاء.
وأاك-د ب-ق-اط ،أان رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة
Óح - -زاب ال - -ت - -ي خ- -رقت
وج - -ه إاع - -ذارات ل  - -أ
الÈوتوكول الصسحي الذي كان ينصس على أان
تكون التجمعات بنسسبة  ٢5باŸائة من طاقة
اسس-ت-ي-ع-اب ال-ق-اع-ات اŸغ-ل-ق-ة ،وأان «ال-ت-ق-ارب
ب -ه -ذا الشس -ك -ل غ Òم -ق-ب-ول وإاذا ك-انت ه-ن-اك
أاحزاب تعتقد نفسسها فوق القانون ،فهناك
طرق أاخرى للتعامل كاللجوء إا ¤العدالة».
وأاف -اد ‘ ن -فسس السس -ي -اق ،أان ال -ل -ج -ن -ة ق -د

اعتمدت  ٣5بروتوكول صسحيا ،لضسمان سسÓمة
اŸواطن ‘ Úجميع األماكن ،منها ما يخصس
الدخول اŸدرسسي ،التعليم العا‹ ،الرياضسة،
اŸسساجد وغÒها.
وكشسف عضسو اللجنة العلمية Ÿتابعة تطور
فÒوسس كورونا ،عن إاعداد األخÒة بروتوكول
صس -ح-ي لـ ١5ولي -ة ،لضس -م -ان صس-ح-ة ال-ن-اخب
واŸسستخدم Úداخل مكاتب القÎاع ،باعتبار
أان ع -م -ل -ي -ة السس -ت -ف-ت-اء لب-د أان –Îم ف-ي-ه-ا
أاسسسسه ،بدءا من التباعد الصسحي ،سسيما وأان
القاعات اŸوجهة لÓسستفتاء مغلقة وتسسهل
انتشسار الفÒوسس.
لذلك ـ اسستطرد ـ كل التداب Òمتخذة من
أاجل حماية اŸواطن ،Úدخول مكتب القÎاع،
وضس -ع -ي -ة اŸسس -ت -خ -دم Úووضس -ع-ي-ة ال-ن-اخ-بÚ
واأله -م م -ك -ان القÎاع ال -ذي  ⁄ي -ع -د غ-رف-ا
بسستائر ،بل ” تكييفها لوضسع بشسكل مغاير،
من خÓل تسسلسسل اŸسسار النتخابي.
‘ اŸق -اب -ل ،اسس -ت -ب -ع -د ال -دك -ت -ور ب -رك -اÊ
ال -ذه -اب ن -ح-و Œدي-د ا◊ج-ر الصس-ح-ي شس-ب-ه
ال -ك -ل -يﬁ ،م  Ó-مسس -ؤوول -ي -ة ال -وضس-ع الصس-ح-ي
وتطوره للولة الذين أاعطيت لهم الصسÓحية
للتدخل وفرضس ا◊جر الصسحي على منطقة
ما ،إاذا ما ثبت أانها تشسكل بؤورة للوباء وسسجلت
ارتفاعا غ Òمعهود للحالت اŸصسابة ،حيث
أان ق - -رار ا◊ج - -ر ه - -و ا◊ل ‘ م - -ث - -ل ه - -ذه
ا◊الت.

الفدرالية الولئية ÷معيات أاولياء التÓميذ بوهران:

تعليمات لرؤوسساء البلديات بتوف Òالنقل اŸدرسسي
أاعطت وزارة الÎبية ،أاوامر وتعليمات
لرؤوسساء البلديات على مسستوى الوطن من
أاجل توف Òالنقل اŸدرسسي ،بحسسب ما علم
لدى الفدرالية الولئية ÷معيات أاولياء
التÓميذ بوهران.
وهران :براهمية مسسعودة
ط -الب رئ -يسس ال -ف -درال -ي -ة ال -ولئ -ي -ة« ،ك-م-ال
ﬁمد» من السسلطات اÙلية ،بالتدخل العاجل
وإايجاد حل فوري Ÿشسكلة النقل اŸدرسسي التي
لتزال تطرح بحدة بالولية ،رغم توفÒها لـ٢٣
ح -اف -ل -ة ج-دي-دة خ-اصس-ة عﬂ Èت-ل-ف اŸن-اط-ق
اŸعزولة.
وشسّدد نفسس اŸسسؤوول على ضسرورة أان تقتصسر
حافÓت النقل اŸدرسسي على نقل التÓميذ ،ول
تسستغل ألغراضس أاخرى ،وهي من أاهم األسسباب
-يضسيف مصسدرنا -التي جعلت القطاع يتخبط

‘ مشساكل عويصسة يتحملها التÓميذ وأاولياؤوهم
الذين يعانون ‘ صسمت رهيب.
وأاشسار إا ¤اسستمرار الشسكاوى التي يتقدم بها
األول- -ي- -اء ك- -ل م -وسس -م دراسس -ي ج -دي -د ل -ت -ل -ب -ي -ة
اح -ت -ي -اج -ات أاب -ن -ائ -ه -م ال -ت Ó-م -ي -ذ ووضس -ع ح -د
Ÿع -ان-ات-ه-م ،وذلك رغ-م األه-م-ي-ة ال-ب-ال-غ-ة ال-ذي
ت -ول -ي -ه وزارة الÎب -ي -ة ل -ل -ن -ق-ل اŸدرسس-ي ،ح-يث
تخصسصس له كل سسنة ميزانية معتÈة ألجل توفÒ
خدمات لئقة للتÓميذ ،خاصسة الطور البتدائي
وفق تعبÒه .وأاكد أاّنه «بالرغم من كل اإلمكانات
واÛه -ودات اŸب -ذول -ة لÎق -ي-ت-ه و–سس Úه-ذه
اÿدمة ،لتزال بعيدة كل البعد عن التطلعات
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ال -ذي-ن لزال-وا ي-ق-ط-ع-ون
مسسافات طويلة مشسيا على األقدام للوصسول اإ¤
م -ق -اع -د دراسس -ت-ه-م» ،مسس-ت-ط-ردا أاّن «مسس-وؤول-ي-ة
القطاع ،مسسؤوولية جماعية ،ل تقتصسر فقط على
وزارة الÎبية ومديرياتها وإا‰ا تتعداها لتشسمل
ا÷ماعات اÙلية وﬂتلف ا÷هات اŸعنية».

السسبت  ٢٤أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٧ربيع األول  ١٤٤٢هـ

تقارير

وسصط فرحة عارمة

 139عأئلة تسشتفيد من غأز اŸدينة بدائرة أاور’ل ‘ بسشكرة

كشصف وا‹ بسصكرة ،عبد الله أابي
نوار ،عن عزم مصصا◊ه إا‚از العديد
من العمليات التنموية واŸشصاريع
ا◊يوية لفائدة سصكان كل بلديات
الو’ية ،حيث قام الوا‹ بإاعطاء
إاشصارة انطÓق تشصغيل غاز اŸدينة
لفائدة  139عائلة موزعة على قرى
وŒمعات سصكنية تابعة لدائرة
أاور’ل با÷هة الغربية لعاصصمة
الو’ية.

حمزة Ÿوشصي
أاّكد الوا‹ خÓل زيارة العمل والتفقد التي
قادته لبلديات الدائرة للوقوف على سسÒ
أاشس -غ -ال ﬂت -ل -ف اŸشس -اري -ع ال -ت-ن-م-وي-ة ،أان
الدولة عازمة على التكفل بكل السسكان بدون
اسستثناء ،و‘ إاطار ما تسسمح به اإلمكانيات
اŸال-ي-ة حسسب الول-وي-ة ،م-ت-ع-ه-دا ب-اإلصسغاء
لكل اŸشساكل والعمل على حلها ميدانيا و‘
أاسسرع األوقات.
اسس-ت-ف-ادت  ٨٠ع -ائ -ل -ة م-ن ه-ذه ال-ط-اق-ة
ا◊يوية على مسستوى قرية السسعدة ببلدية
أاوماشص بشسبكة طولية تقدر بـ  ٢كليوم،Î
فيما اسستفادت  ١9عائلة بتجمع مصسمودي
ا◊اج التابع لبلدية مليلي من خÓل شسبكة
ط-ول-ها  ٠.6ك-ل-م ،وÃن-ط-ق-ة السس-ارق ببلدية
ﬂادمة اسستفادت  ٤٠أاسسرة من ذات اŸادة
الطاقوية بشسبكة طولية قاربت  9كلم ،وسسط

ف-رح-ة ع-ارم-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت اŸسس-ت-ف-ي-دة ال-ت-ي
ثّمنت اŸبادرة ،وأاّكدت أاّنها سستودع نهائيا
م -ع -ان -ات-ه-ا م-ع غ-ي-اب ه-ذه ال-ط-اق-ة خ-اصس-ة
خÓل فصسل الشستاء الذي تتميز به اŸنطقة
بقسساوة طبيعية كبÒة.
ويرتقب حسسب ما أاكده أابي نوار تعميم
الربط لفائدة قرى وŒمعات سسكانية أاخرى
مسستقب Óللحد من متاعب السسكان ‘ ›ال
التزود بالغاز الطبيعي ،وذلك على مراحل
وحسسب اإلمكانيات اŸالية اŸتاحة ،لتبقى
العائÓت تسستغل قارورات غاز البوتان.
وخÓل لقائه بالفÓح ÚباŸنطقة ،الذين
طالبوا ب›Èة مشساريع تنموية لفائدة قطاع
الفÓحة ،أاكد الوا‹ أانه ‘ ›ال الكهرباء
الفÓحية سستسستفيد اŸنطقة من مشسروع ‘
هذا الصسدد ،حيث أاعطى ابي نوار إاشسارة
انطÓقه بالشسقة ببلدية أاوماشص ،وبالرطيم
والزاوية ببلدية مليلي.
وسس -تسس -م -ح ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ب-إا‚از م-ئ-ات
ال -وصس Ó-ت ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب -اŸسس -ت -ث -م -رات
واÙيطات الفÓحية اŸعنية على مسستوى
ال -ب -ل -دي -ت ÚاŸذك -ورت ،Úل -ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات
الفÓح ‘ Úهذا اÛال ÷عل اŸنطقة
قطبا فÓحيا بامتياز نظرا Ÿا “لكه من
مؤوهÓت فÓحية كبÒة.

..والعزلة –يط بقرية
الدرمون بكيمل بباتنة
ت -ت -واصس -ل م -ع-ان-اة سس-ك-ان ق-ري-ة ال-درم-ون
التابعة لبلدية كيمل بولية باتنة ،مع العزلة

ال-ت-ام-ة ال-ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا ال-ظ-روف ال-ط-ب-ي-عية
للمنطقة وكذا غياب كلي للمشساريع التنموي
ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ،ال-ت-ي ي-ح-ت-اج ال-وصس-ول إال-يها
اŸرور ع ٧ Èبلديات بولية بسسكرة ،حيث
ت -ق -ب -ع اŸن -ط -ق -ة ‘ ع -زل -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة م-ن-ذ
السستقÓل.
أاّكد سسكان منطقة الدرمون أاّن نداءاتهم
اŸت -ك-ررة ıت-ل-ف اŸسس-ؤوول ÚاŸت-ع-اق-بÚ
على تسسي Òشسؤوون الولية باتنة ⁄ ،تلق أاذانا
صس -اغ -ي -ة ،ح -يث ي -ع -ا Êالسس -اك -ن -ة م-ن ع-دة
مشساكل نغصست عليهم حياتهم رغم تصسنيفها
كمنطقة ظل بامتياز.
ويطالب اŸواطنون بهذه اŸنطقة الثورية
اÛاهدة من وا‹ باتنة ،توفيق مزهود،
زي -ارة ال -درم -ون ل -ل -وق -وف ع-ل-ى م-ع-ان-ات-ه-م
م -ي -دان -ي -ا ،خ -اصس -ة م -ا ت-ع-ل-ق ب-غ-ي-اب ب-عضص
اŸشساريع ا◊يوية كالكهرباء والغاز وتعبيد
الطرق ومرافق قطاع الصسحة وغÒها من
النشسغالت التي رفعوها ‘ عدة مناسسبات
وعلى مسستويات ﬂتلفة.
وأاك-د السس-ك-ان ح-اج-ت-ه-م اŸل-حة Ÿشساريع
تنموية ‘ إاطار –سس Úظروفهم اŸعيشسية
كون بلدية كيمل تعد أاك Èبلدية من ›موع
 6١بلدية بالولية ،من حيث اŸسساحة ،وقد
ن -اشس-د السس-ك-ان السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ر›ة
ع -م -ل -ي -ات ت -ن -م-وي-ة ت-خصص ق-ط-اع األشس-غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق بشسق الطرقات
خاصسة إا‚از طريق على مسسافة  6٠كلم
إلن-ه-اء م-ع-ان-اة ال-ت-ن-ق-ل ع Èولي-ت-ي خ-نشس-لة
وبسسكرة ،وإا‚از طريق على مسسافة  5١كلم
باŒاه مقر الدائرة تكوت.
وأاضس- -اف السس- -ك- -ان ب- -أان فك ال -ع -زل -ة ع -ن
قريتهم وبلديتهم نحوعاصسمة الولية باتنة،
سس -ي -ع ّ-ج -ل ب-دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وتشس-ج-ي-ع
الفÓحة وعودة السسكان إا ¤أاراضسيهم التي
ه -ج -روه -ا بسس -بب ال -ت -ه -م -يشص ،إاضس -اف-ة إا¤
مشس -اك -ل وخ -ط -ر ال -ف -يضس -ان-ات ب-اŸن-ط-ق-ة،
خاصسة فيضسان وادي جبل شسليا الذي يخلف
‘ كل مرة خسسائر كبÒة أارهقت السسكان
والفÓح Úعلى حد سسواء.
كما يعيشص سسكان قرية الدرمون أاقصسى
ج -ن-وب ال-ولي-ة ع-زل-ة ك-بÒة بسس-بب السس-ي-ول
األخÒة التي غمرت آابار فÓحية Ãضسخاتها
وŒهيزاتها وكذا الطريق الوحيد اŸؤودي
للبلدية ،والذي أا‚ز حسسب اŸواطن Úمن
امكانياتهم اÿاصسة لختصسار الطريق إا¤
ب -ات -ن -ة ب -دل ق -ط -ع مسس-اف-ة ط-وي-ل-ة ت-ت-ط-لب
اŸرور ع Èإاقليم وليتي خنشسلة أاو بسسكرة.

مدير الغرفة الفÓحية Ãعسصكر بوعÓم دنة لـ «الشصعب»:

توقعأت –صشيل  718أالف قنطأر
من زيتون اŸأئدة

تتوْقع اŸصصالح الفÓحية لو’ية
معسصكر إانتاج أازيد من  718الف
قنطار من زيتون اŸائدة ،حسصب ما
أافاد به مدير الغرفة الفÓحية
بوعÓم دنة لـ «الشصعب».

معسصكر :أام ا Òÿــ سش
قال بوعÓم دنة إان حملة جني الزيتون
متواصسلة ألسسبوعها الثا ÊبÎاب الولية‘ ،
ظروف مثالية اك Ìما Áيزها الوفرة ‘
اإلنتاج وإان سسجل تراجع طفيف ‘ توقعات
اŸصسالح الفÓحية بـ .% 5
أاف -اد ن -فسص اŸسس -ؤوول ،أاّن-ه ي-ت-م ال-ت-حضسÒ
حاليا لتنظيم جلسسات عمل خاصسة بشسعبة
ال-زي-ت-ون ‘ ،اط-ار ع-م-ل ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ية
على احتواء انشسغالت اŸنتج.Ú
من جهته رئيسص ا÷معية الولئية Ÿنتجي
ال -زي -ت -ون ،وعضس-و اÛلسص اŸه-ن-ي لشس-ع-ب-ة
الزيتون بن يطو الناصسر ،اسستحسسن التدخل
اŸشسÎك لوزارتي الفÓحة واŸوارد اŸائية

اسس-ت-ج-اب-ة لنشس-غ-الت م-ن-ت-ج-ي ال-زي-ت-ون ‘
م- -ن -ط -ق -ة سس -ي -ق ،اŸرت -ب -ط اك Ìب -السس -ق -ي
الفÓحي.
وأاوضسح اŸتحدث أان اŸنتج Úاسستفادوا
من حصسصص وافرة من اŸياه خÓل اŸوسسم
الفÓحي ،كان لها أاثر بالغ ‘ رفع مردود
الزيتون كّما ونوعا ،خÓف ما سسجل من
ضسرر ملحوظ على حجم ثمار الزيتون ‘
مناطق أاخرى منتجة بولية معسسكربسسبب
شسح اŸياه.
وذكر بن يطو الناصسر ،أان انطÓق حملة
جني الزيتون Ãنطقة سسيق اسستقطبت أاكÌ
من  5٠الف عامل يشسارك ‘ حملة ا÷ني،
زي -ادة ع -ل -ى ان -ت -ع -اشص ا◊رك -ي -ة ال -ت-ج-اري-ة
باŸنطقة الواعدة من حيث انتاج و–ويل
الزيتون.
وتّÎبع اŸسساحة اŸنتجة لزيتون اŸائدة
بولية معسسكر ،على مسساحة  ١9أالف هكتار،
منها  5٠٠هكتار غرسسات جديدة Ãنطقة
سسيق دخلت مرحلة النتاج ،و ١٢٠٠هكتار
غرسست جديدة ضسمن برنا›ي ﬁافظة
الغابات واŸصسالح الفÓحية.

برج بوعريريج

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

حالة الطرق سصاهمت ‘ تفاقم الوضصع

ا’زدحأم اŸروري مششكل يؤورق
أاصشحأب اŸركبأت بورقلة

يشصتكي العديد من مسصتعملي
الطرقات بعاصصمة الو’ية ورقلة من
ا’زدحام اŸروري الكب Òالذي
تسصجله الطرقات وسصط اŸدينة،
والذي من اŸرجح أان يعرف تزايدا
عشصية الدخول اŸدرسصي.

ورقلة :إاÁان كا‘
تشسّكل وضسعية الطرقات حسسب ما ذكر
عدد من أاصسحاب اŸركبات ‘ حديث لـ
«الشسعب» أاحد أابرز انشسغالتهم ،حيث تشسهد
عدد من الطرقات التي تسسجل حركية كبÒة
على غرار عدة طرق ،من بينها الطريق
ال -ذي ي -رب -ط ح-ي ال-نصس-ر ب-ال-قصس-ر ال-ع-ت-ي-ق
وطريق سسيدي عمران ﬂ -ادمة وضسعية
مÎدي- -ة ن- -ظ- -را ل- -كÌة ا◊ف- -ر واŸط- -ب- -ات
واŸم -ه Ó-ت ،ال -ت -ي ل تسس -ت-ج-يب ل-ل-م-ع-ايÒ
اŸط- -ل- -وب- -ة وأاخ -رى ي -ت -م إا‚ازه -ا بشس -ك -ل
عشسوائي من طرف بعضص اŸواطن.Ú
واع- -ت Èب -عضص اŸت -ح -دث Úأاّن ع -ددا م -ن
الطرقات وسسط عاصسمة الولية ورقلة كانت
‘ حاجة ماسسة إا ¤إاعادة تهيئة ،إال أاّنها

ظلت على حالها ،كما أاشساروا إا ¤أاّن غياب
إاشس -ارات اŸرور الضس -وئ -ي -ة ‘ ال -ع -دي-د م-ن
ال -ط -رق -ات ي -ع -د ن-ق-ط-ة سس-ل-ب-ي-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ا◊ركة اŸرورية داخل اŸدينة ،وهو ما
يسساهم ‘ خلق فوضسى مرورية كبÒة ،حيث
ل توجد اإلشسارات اŸرورية الضسوئية ‘
عدة مسسارات ما عدا الطرقات اÙاذية
Ÿسس -ار خ -ط ت -رام -واي ع -ن غ -ي -اب اإلن -ارة
العمومية ع Èبعضص الطرقات ا◊يوية.
وأاّكد مسستعملو الطرقات ضسرورة تدخل
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل اسس -ت -ح -داث
ﬂط -ط م -روري يسس -ت -ج -يب ل -ل-م-ت-ط-ل-ب-ات،
و–دي -د رؤوي -ة إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ıط-ط ن-ق-ل
جديد قادر على اسستيعاب التزايد الكب‘ Ò
ع- -دد السس- -ك- -ان واŸرك- -ب- -ات م -ن أاج -ل فك
اÿناق الذي يشسهده ﬁيط اŸدينة.
وŒدر اإلشسارة إا ¤أانه سسبق وأان طرح
العديد من ‡ثلي اÛتمع اŸد Êبالولية
هذا اإلشسكال ،مطالب Úا÷هات اıتصسة
بإايجاد حلول كفيلة Ãعا÷ة هذا اŸطلب
ولو بشسكل تدريجي ،مؤوكدين على أاهمية
ت -ن -ظ -ي -م ح -رك -ة اŸرور ‘ فك الك -ت-ظ-اظ
ال -ك -ب ÒاŸسس -ج-ل ع Èط-رق-ات اŸدي-ن-ة ‘
حركة تنقل السسيارات وباقي اŸركبات.

لتخزين اŸياه الصصا◊ة للشصرب بالنعامة

تدعيم الو’ية بـ  12منششأة جديدة قريبأ

أاك Ìمن  700مليون
دينأر Ÿنأطق الظل
بدائرة بئر قصشد علي

سصتتدّعم و’ية النعامة قريبا
بوضصع حيز اÿدمة لـ  12منشصأاة
جديدة لتخزين اŸياه الصصا◊ة
للشصرب يتم إا‚ازها لفائدة سصكان
مناطق التوسصع العمرا ÊوŒزئات
السصكن الريفي اÛمع ،حسصب مديرية
اŸوارد اŸائية.

” تخصصيصش أاك Ìمن  700مليون
ّ
’‚از ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸشص -اري -ع
دج إ
ال -ت -ن -م -وي -ة ل-ف-ائ-دة سص-ك-ان م-ن-اط-ق
الظل بدائرة بئر قصصد علي (شصرق
برج بوعريريج) ،حسصب ما علم من
رئ -يسش ه -ذه ال -دائ -رةﬁ ،ن -د م -راد
حيبوشش.

ت -ق ّ-در سس -ع-ة ه-ذه اŸنشس-آات ال-ت-ي تسس-ج-ل
«وتÒة متقدمة ‘ األشسغال» بـ  ١٠5٠٠مÎ
مكعب ،ومن شسأانها تلبية احتياجات ١٢٠
أالف سساكن.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا تسسّ-ج-ل أاشس-غ-ال ع-م-لية أاخرى
ل -ق-ط-اع اŸوارد اŸائ-ي-ة ب-ال-ولي-ة ت-وج-د ‘
ط -ور اإل‚از ،وت -ت -ع -ل -ق ب-ح-ف-ر وŒه-ي-ز ١٤
تنقيبا مائيا عميقا لتعبئة اŸياه اŸوجهة
ل -لشس -رب إان -ط Ó-ق-ا م-ن ال-ط-ب-ق-ات ا÷وف-ي-ة

أاوضس- - -ح اŸسس- - -ؤوول لـ «وأاج» ،أان األم- - -ر
ي -ت -ع-ل-ق ‘ ه-ذا اإلط-ار بÈن-ام-ج ت-ن-م-وي
خ -اصص ب -اŸن -اط -ق اŸع -ن -ي-ة ،وال-ت-ي ب-ل-غ
عددها أاك Ìمن  56منطقة تتوزع عÈ
بلديات الدائرة الثÓث (بئر قصسد علي
وسس-ي-دي م-ب-ارك وخ-ل-ي-ل) م-ن-ه-ا اŸنتهية
ومنها ما هو ‘ طور اإل‚از على غرار
ال- -رب- -ط Ãخ- -ت- -ل- -ف الشس- -ب- -ك -ات (اŸي -اه
الصس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب وال- -ك -ه -رب -اء وال -غ -از
والصسرف الصسحي) وتهيئة الطرقات وكذا
اإلنارة العمومية.
وأاضساف أانه ” إاحصساء  ٢٠منطقة ظل
ببلدية بئر قصسد علي ،حيث سسيسستفيد
من اŸشساريع ا›ÈŸة أاك Ìمن ٢٠٠٠
نسسمة بتسسجيل  ١6عملية تنموية فيما ”
إاحصس -اء  ١٧م-ن-ط-ق-ة ظ-ل ب-ب-لدية سسيدي
م- -ب- -ارك ،ح -يث ” تسس -ج -ي -ل  ٣١عملية
سستمسص أاك Ìمن  ٣٣٠٠سساكن ،إاضسافة إا¤
 ٣5عملية تشسمل  ١9منطقة ظل ببلدية
خليل لفائدة أاك Ìمن  ٨آالف مواطن.

العدد
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«وتÒة جيدة» ،وينتظر اسستÓمها ووضسعها
‘ اÿدمة ‘ «القريب العاجل».
وسستوّفر هذه اآلبار العميقة حجما من
اŸاء الشس- -روب ي- -ق- -در بـ  96٧٧م Îم-ك-عب
يوميا ،وهو ما سسيدعم عملية “وين ﬂتلف
األح- -ي -اء ا÷دي -دة وال -ق -رى وال -ت -ج -م -ع -ات
السسكنية التي صسنفت كمناطق للظل بالولية
على مدار  ٢٤سساعة.
وأابرزت ذات اŸصسالح بأان الغÓف اŸا‹
اإلجما‹ اıصسصص إل‚از هذه العمليات
(منشسآات التخزين واألبار ا÷وفية) يتجاوز
مليار و ٢٠٠مليون دج.
Œدر اإلشس- -ارة إا ¤أان نسس- -ب- -ة ال -ت -وصس -ي -ل
بشس- -ب- -ك -ة اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ب -ولي -ة
النعامة تقدر حاليا بـ  9٨باŸئة ،فيما يقدر
معدل “وين الفرد الواحد Ãياه الشسرب بـ
 ١٧9ل ‘ Îاليوم الواحد.

صصصصة للقضصاء على السصكن الهشش بإايليزي:
ّﬂ

رفع التجميد عن برنأمج  2000وحدة

رفع التجميد عن ا‚از 2.000
وحدة سصكنية ضصمن برنامج القضصاء
على السصكن الهشش بو’ية إايليزي،
التي كانت ›مدة منذ سصنة ،2014
حسصب مديرية السصكن والعمران.
” الشسروع ‘ اإلجراءات األولية اŸتعلقة
ّ
ب -ال -دراسس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -لصس -ف -ق -ات ال -ع -م-وم-ي-ة م-ن أاج-ل ال-دراسس-ة
واŸصسادقة ،حيث يرتقب انطÓق أاشسغال
ا‚از هذا اŸشسروع الذي يندرج ‘ إاطار
الصسندوق اÿاصص بتطوير مناطق ا÷نوب
خ Ó-ل ال -ث Ó-ث -ي ال -ث -ا Êم-ن ال-ع-ام اŸق-ب-ل،
والذي سسيتم Œسسيده ع Èبلديات الولية
السست وب -حصسصص م -ت-ف-اوت-ة ب-ه-دف ال-قضس-اء
على السسكن الهشص وغ ÒالÓئق ،حسسب ما
صسرح لـ «وأاج» اŸدير الولئي للقطاع.
وأاوضسح احمد بوحادة ‘ ذات اإلطار أانه

” أايضسا رفع التجميد عن ا‚از  ٢٠٠مسسكن
وظيفي على مسستوى بلديات ايليزي وعÚ
اميناسص والدبداب وبرج عمر ادريسص ،وهب
العملية التي ” اŸصسادقة عليها من طرف
ال- -ل- -ج- -ن- -ة اıتصس- -ة ،ح -يث ي -رت -قب ف -ت -ح
ال-ع-روضص م-ع ب-داي-ة شس-ه-ر ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل،
حسسب ذات اŸسسؤوول.
” خÓل السسداسسي األول
ل إ
Óشسارة ،فقد ّ
م- -ن السس- -ن -ة ا÷اري -ة اسس -ت Ó-م  ١٢٠مسسكن
بصس -ي -غ -ة ع -م -وم-ي إاي-ج-اري ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
اسستÓم  5سسكنات وظيفية  ٣منها لفائدة
قطاع الÎبية بالولية.
كما ” اسستئناف األشسغال اŸتعلقة بإا‚از
 ١١٢مسسكن عمومي إايجاري ع Èبلديات
اي -ل -ي -زي ،ج -انت وال -دب -داب ،وال -ت -ي ك -انت
م-ت-وق-ف-ة ألسس-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-غ-ي ÒاŸؤوسسسسة
اŸكلفة بال‚از.

تقارير
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لصضابات بفÒوسش كورونا
بعد تسضجيل ارتفاع ‘ عدد ا إ

مواطنو ورڤلة مطالبون باللتزام والتقيد بالقواعد الصسحية
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حلوا إا ¤سضكنات اجتماعية
سضكانها ُر ّ

هدم وتشسميع البنايات الفوضسوية والهشّسة
ت -ع -م -ل مصض -ال -ح ب -ل -دي-ة ع-ن-اب-ة ه-ذه
لي-ام ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع شض-رط-ة ال-ع-مران
ا أ
وال-ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى ه-دم وتشض-م-ي-ع السض-كنات
ال -هشض -ة اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسض-ت-وى ع-دة
أاح -ي -اء ب -ولي -ة ع -ن -اب -ة ،وذلك ‘ إاط -ار
ع-م-ل-ي-ة إاسض-ك-ان اŸسض-ت-ف-يدين من السضكن
الج- -ت- -م- -اع -ي حصض -ة  7آالف سض- -ك- -ن،
لداري -ة ب -ن مصض -ط-ف-ى ب-ن
ب -اŸق -اط -ع -ة ا إ
عودة «ذراع الريشش» سضابقا.
عنابة :هدى بوعطيح

ت- - - -راج- - - -ع ﬁسض- - - -وسش ‘ الل - - -ت - - -زام
لج- -راءات ال- -وق- -ائ- -ي- -ة ّ” رصض -ده ‘
ب- -ا إ
أاوسض -اط ب -عضش اŸواط -ن Úخ Ó-ل ال -فÎة
لخÒة ب -ولي -ة ورق -ل -ة ،ح -يث تشض-ه-د
ا أ
لم-اك-ن ال-ع-ام-ة اك-ت-ظ-اظ-ا
ال -ع-دي-د م-ن ا أ
كبÒا باŸواطن Úسضواء خÓل تنقÓتهم
اليومية ع Èوسضائل النقل أاو ‘ العديد
لدارات واŸؤوسضسض- - - - - - -ات ‘ ،حÚ
م- - - - - - -ن ا إ
يÓ- -ح- -ظ ت- -ه- -اون ع- -دد ك- -ب Òم -ن -ه -م ‘
اللتزام بارتداء الكمامات الواقية.
ورقلة :إاÁان كا‘
سسجّلت و’ية ورقلة حسسب إاحصسائيات ،أاول
أامسس 31 ،حالة إاصسابة جديدة بفÒوسس كورونا
ب -ع -د تسس -ج-ي-ل اسس-ت-ق-رار نسس-ب-ي ‘ ان-خ-ف-اضس
ا◊ا’ت خÓل اأ’شسهر القليلة اŸاضسية ،وهو
ما أادى إا ¤نقاشس موسسع ب ÚاŸواطن ،Úالذين
أارجع بعضسهم سسبب هذه ا◊صسيلة إا ¤العديد
م -ن ال-ع-وام-ل اŸسس-اه-م-ة ‘ ذلك وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
مشسكل نقصس السسيولة الذي خّلف  -حسسبهم -
Œم - -ع - -ات ك - -بÒة ل - -ل - -م- -واط- -ن Úم- -ع ب- -عضس
السسلوكيات السسلبية على غرار عزوف البعضس
ع - -ن ارت- -داء ال- -ك- -م- -ام- -ة ،واحÎام إاج- -راءات
التباعد الصسحي عﬂ Èتلف اأ’ماكن العامة،
باإ’ضسافة إا ¤التوافد الكب Òعلى اأ’سسواق.

خÓ- -ل ج- -ول- -ة لـ «الشس- -عب» ب -ال -ع -دي -د م -ن
اŸناطق التي تسسجل حركية يومية كبÒة على
غرار «سسوق ا◊جر» و»سسوق سسيدي بلعباسس»
وبوسسائل النقل وبعضس اإ’دارات التي تسسجل
إاقبا’ يوميا لعدد كب Òمن اŸواطن ،Úمن
ب -ي -ن -ه -ا ب-عضس ف-روع ال-ب-ل-دي-ة وم-ك-اتب الÈي-د
وق -فت ع -ل -ى Œم -ع -ات ك -بÒة Ÿواط -ن Úدون
احÎام مسسافة التباعد وعدم التزام البعضس
بارتداء اأ’قنعة الواقية.
وب -ل -غ مسس -ت -وى ا’سس -ت -ه -ت -ار م -ع -د’ت غÒ
صس -ح -ي -ة ‘ اأ’سس -واق اÙل -ي -ة ،ح -يث ع-ادت
طاو’ت البيع الفوضسوية لتشسكل هي اأ’خرى
ب -ؤورة Œم-ع ل-ل-زب-ائ-ن ،خ-اصس-ة ب-ع-د ت-خصس-يصس
ب -عضس -ه-ا ل-ب-ي-ع اأ’دوات اŸدرسس-ي-ة ت-زام-ن-ا م-ع
الدخول اŸدرسسي لتÓميذ الطور ا’بتدائي
مع عدم احÎام إ’جراءات التباعد الصسحي
والتهاون ‘ ارتداء الكمامات الواقية.
وعّبر بعضس اŸواطن ‘ Úحديث «الشسعب»
إاليهم عن وجود عدم التزام خاصسة ‘ ارتداء
ال-ك-م-ام-ات ال-ت-ي  ⁄ي-ع-د ي-ع-تÈون-ه-ا الكثÒون
ضس -روري -ة ب -ع-د تسس-ج-ي-ل ان-خ-ف-اضس ‘ م-ؤوشس-ر
اإ’صس -اب -ات ال -ي-وم-ي-ة ،مشسÒي-ن إا ¤أان ال-وضس-ع
أاصسبح ‘ حاجة لدق ناقوسس اÿطر والعودة
م -ن ج -دي -د ل Ó-ل -ت -زام ب -ال -ق -واع -د الصس -ح -ي -ة
اŸطلوبة لتفادي أاي تطور سسلبي ‘ الوضسع
الصس- -ح- -ي ال- -ع- -ام ،خ- -اصس -ة ب -ع -د إاع -ادة ف -ت -ح

دخلت شضرفات منازلهم وتسضّببت ‘ تكاثر ا◊شضرات

سسكان إايسسطو بوهران يدعون إا ¤تقليم األشسجار
اشض -ت -ك -ى سض -ك -ان ح -ي إايسض-ط-و ،ال-ت-اب-ع
ل -ب -ل-دي-ة ب-ئ-ر ا÷ ،Òشض-رق-ي وه-ران م-ن
لشضجار الكبÒة
اسضتمرار تزايد حجم ا أ
Ãحيط العمارة ودخولها أاغصضانها إا¤
الشضرفات ،متسضبّبة ‘ تكاثف ا◊شضرات
والغبار وغÒها من اıلفات.
وهران :براهمية مسضعودة
أاع- -اب السس- -ك- -ان ع- -ل -ى ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة
Óشسجار وعدم تقليم اأ’شسجار
إاهمالها التام ل أ
والعناية بها ،فيما نّوه آاخرون إا ¤أانّ هذا النوع
م- -ن اأ’شس -ج -ار غ Òصس -ال -ح Ãح -ي -ط اŸب -اÊ
والسسكنات ،كونها تتواجد أاك Ìبغابات ا÷بال
واŸن- -اط- -ق غ Òاآ’ه- -ل- -ة ،م -ن -اشس -دي -ن ب -ذلك
السسلطات اÙلية التدخل لتقليمها.
من جانب آاخر ،أاكد السسكان أاّن حمÓت
النظافة التي يطلقها السسكان و÷ان ا◊ي
وبعضس مؤوسسسسات اÛتمع اŸد ‘ Êا◊ي

السسكني «إايسسطو» اÎŸامي اأ’طراف ’ ،تزال
ع - -اج - -زة ع - -ن السس - -ي - -ط - -رة ع - -ل- -ى اأ’وسس- -اخ
وال- -ق- -اذورات وان- -تشس- -ار ا◊شس- -رات وخ -اصس -ة
الناموسس ،وذلك بسسبب قلة اŸعدات والوسسائل
اŸسستعملة من قبل السسكان.
وعّبر ّﬁدثونا عن تذمرهم من السسلوكيات
السسلبية الصسادرة عن بعضس اŸواطن Úالذين
ي -رم -ون ن -ف -اي-ات-ه-م م-ن ال-ن-واف-ذ أاو يÎك-ون-ه-ا
ب -ج -ن -ب -ات ال -ط -رق و–ت اأ’شس -ج -ار ،ب -ع-دم-ا
–ولت الفضساءات اÿضسراء ومسساحات اللعب
ب -اŸن -ط-ق-ة إا ¤م-ك-ب-ات ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وي-ت-ج-نب
اأ’طفال ا’قÎاب منها ’نبعاث روائح كريهة
منها رغم انعدام البديل.
وأاكدوا ‘ اÿتام أان ا◊ل يكمن ‘ تغيÒ
ث -ق -اف -ة اŸواط -ن ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع اÙي-ط
وال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ،ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -ردع وف -رضس
العقوبات على كل من يعمل على اسستخدام
ال -فضس -اءات اÿضس -راء ك -م -كب ل -ل -ن -ف -اي -ات أاو
اإ’ضس-رار ب-اŸت-ن-زه-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي تعتÈ
القبلة اأ’و ¤لصسغار السسن وحتى الكبار.

التكفل بتجسسيد اŸشساريع التنموية
Ÿناطق الظل بتسسمسسيلت
ينتظر التكفل بتجسسيد اŸشساريع التنموية Ÿناطق الظل التي انطلقت مؤوخرا بو’ية
تيسسمسسيلت ‘ ظرف ثÓثة أاشسهر ،حسسبما أاعلن عنه وا‹ الو’ية.
أاوضسح عباسس بداوي بأانه «سسيتم التكفل بتجسسيد مشساريع تنمية مناطق الظل بالو’ية التي
انطلقت مؤوخرا ‘ ظرف ثÓثة أاشسهر ،حيث سسيتم الÎكيز ‘ هذا اإ’طار على فتح وتهيئة
اŸسسالك الريفية والربط بالشسبكة الكهربائية ،وكذا إايصسال اŸاء الشسروب».
أاضساف بأان الو’ية رصسدت مبالغ مالية هامة لتجسسيد اŸشساريع التنموية Ãناطق الظل،كما
كشسف نفسس اŸسسؤوول عن «إاعداد إاسسÎاتيجية و’ئية لتطوير قطاعي الفÓحة والسسياحة من
خÓل اسستغÓل كل القدرات اŸتاحة ،وذلك بإاشسراك جميع الفاعل ‘ Úالقطاع ،»Úمؤوكدا بأان
«مسستقبل التنمية ا’قتصسادية بالو’ية مرهون بتطوير هذين القطاع.»Ú

اŸدارسس ا’بتدائية وعودة التÓميذ للدراسسة
مؤوخرا وسسط إاجراءات وقائية مشسددة.
وأاك -د اŸت -ح -دث-ون أاه-م-ي-ة ال-ت-زام ا÷ه-ات
اŸسس -ؤوول -ة وا÷م -ع -ي -ات ب-دوره-ا ‘ ت-نشس-ي-ط
ا◊م Ó-ت ال -ت-وع-وي-ة ب-ه-دف ضس-م-ان ا◊ف-اظ
على مسستوى اليقظة الصسحية لدى اŸواطن،
باإ’ضسافة إا ¤فرضس آاليات الرقابة من جديد
والتي من شسأانها منع أاي مظاهر غ Òصسحية.
وحّذر اأ’طباء من ا’سستهتار باإ’جراءات
والتداب Òالوقائية بعد –قيق نتائج ’ بأاسس
بها ‘ تراجع حا’ت اإ’صسابة بفÒوسس كوفيد
 ‘ ،19اŸقابل ناشسد بعضسهم ‘ حديث لـ
«الشس- -عب» اŸواط- -ن Úل- -ل- -ع- -ودة إا ¤ال- -ت -ق -ي -د
ب -اإ’ج -راءات ال -وق -ائ -ي -ة اŸط -ل-وب-ة وا’ل-ت-زام
بالقواعد الصسحية والتعايشس مع كورونا بكل
وع -ي صس -ح -ي وي -ق -ظ -ة م -ن أاج -ل Œاوز ه -ذه
ا÷ائحة دون تسسجيل خسسائر أاك.È
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ت-واصس-ل السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-و’ي-ة ع-ن-ابة
ال -قضس-اء ع-ل-ى ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-وضس-وي-ة وال-هشس-ة،
وذلك Ãجرد ترحيل قاطنيها نحو سسكنات
اجتماعية ’ئقة ،حيث تقف حائ Óأامام كل
اÙاو’ت ال -رام -ي -ة إ’ع -ادة اسس -ت -غ Ó-ل ه-ذه
البنايات من قبل أاشسخاصس آاخرين للمتاجرة
بها بطرق غ Òشسرعية ،وهي الظاهرة التي
باتت تطبع هذه اŸدينة ،حيث شسهدت بعضس
اŸناطق عمليات هدم لسسكنات فوضسوية ،غÒ
أانه أاعيد تشسييدها بنفسس اŸكان واسستغÓلها
م -ن ق -ب -ل ع -ائ Ó-ت أاخ -رى ب -ح -ث -ا ع -ن سس-ك-ن
اجتماعي.
‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ” ،ه - -دم وتشس- -م- -ي- -ع 07
سس- -ك- -ن -ات هشس -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى أاح -ي -اء وادي
ال -ف -رشس -ة ،ح -ي اŸق -اوم -ة ،ط -ري -ق سس-راي-دي
وشسارع حباشس الشسريف ،و“ت إازالة البنايات
ال - -ف - -وضس - -وي - -ة ‘ إاط - -ار ب- -رن- -ام- -ج إاسس- -ك- -ان
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السس-ك-ن ا’ج-ت-ماعي ببلدية

عنابة ،ضسمن حصسة  07آا’ف سسكن إايجاري
ع -م-وم-ي ب-ح-ي  2000مسس-ك-ن الشس-ط-ر ال-ث-اÊ
باŸدينة ا÷ديدة «بن مصسطفى بن عودة».
من جهتها قامت مصسالح القطاع ا◊ضسري
الثالث ،بالتنسسيق مع مصسالح شسرطة العمران
بهدم  08بنايات فوضسوية ،على مسستوى كل من
م -ن-ط-ق-ة «ال-ف-خ-اري-ن» 220« ،مسس-ك-ن ب-ل-عيد
بلقاسسم» ،إا ¤جانب هدم  10بنايات فوضسوية
أاخ- -رى ب- -ك- -ل م- -ن م- -ن- -ط- -ق- -ة «ال- -ق- -ادسس- -ي -ة»
«بوحديد»
و»ال- -ف- -خ -اري -ن »،A-B-C
و»أابومروان».
وب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع مصس-ال-ح اأ’م-ن ومصس-ال-ح
دي- -وان الÎق -ي -ة وال -تسس -ي Òال -ع -ق -اري ،ق -امت
مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة ع-ن-اب-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ل-ح-ي-م وغ-لق
السسكنات باآ’جر بعد ترحيل أاصسحابها ،وهذا
على مسستوى أاحياء اŸدينة القدÁة ،حيث
أاحصست مصسالح القطاع ‘ وقت سسابق غلق
وتلحيم  52سسكنا.
ف -ي -م -ا ب -ر›ت مصس -ال -ح شس-رط-ة ال-ع-م-ران
وح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة ،مصس -ال -ح الشس-رط-ة ،اأ’م-ن
ا◊ضسري الرابع ومصسالح سسونلغاز عملية هدم
 17بناية فوضسوية بحي «شسنطاطا» ببوزراد
حسس ،Úوم-ن-ح-ه-م ال-ق-رارات اÿاصس-ة ب-ال-ه-دم
إ’ن-ه-اء م-ع-امÓ-ت-ه-م اإ’داري-ة ق-ب-ل ال-ت-ح-اق-ه-م
بسسكناتهم ‘ ،الوقت الذي ” فيه هدم بناية
ف -وضس -وي-ة ›ه-ول-ة ال-ه-وي-ة ب-ح-ي ال-ف-خ-اري-ن،
ُوج - -دت ‘ ط- -ور اإ’‚از ب- -حضس- -ور شس- -رط- -ة
ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،م-ع ال-ع-ل-م أان ه-ذه
العمليات “ت ‘ ظروف حسسنة ،وقد جندت
ل -ه -ا ﬂت-ل-ف اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة
إ’‚احها دون تسسجيل أاي Œاوزات.

غياب إارادة قوية يحّولها إا ¤مرتع آامن للمجرمÚ

واقع مؤو◊ ⁄ظÒة التسسلية الضسخمة بجبل الوحشش بقسسنطينة

قرى الضضيافات والكحÓن
با÷زار بباتنة

مطالب ب›Èة مشساريع
صسحية وأاخرى لفك العزلة
ناشسد العديد من سساكنة قرى بلدية ا÷زار
ج- -ن -وب و’ي -ة ب -ات -ن -ة ،اŸسس -ؤوول ÚاÙل -يÚ
بضس -رورة ال -ت-دخ-ل ل-رف-ع ال-غ Íع-ن-ه-م ب-إا‚از
بعضس العمليات التنموية لفائدة قراهم خاصسة
الضسيافات والكحÓن ،حيث تعا Êحسسب ما
أافاد به سسكانها من نقصس كبﬂ ‘ Òتلف
ب -رام -ج ال -ت -ن -م -ي -ة ،ب -ه -دف –سس Úمسس -ت -وى
معيشستهم وفك العزلة والتهميشس عنهم.
أاشس -ار السس -ك -ان إا ¤أان -ه -م ي -ع -يشس -ون ح -ي-اة
بدائية راسسلوا بشسأانها مصسالح البلدية ‘ عدة
مناسسبات ،غ Òأانهم  ⁄يتلقوا سسوى الوعود
بهذا الصسدد ،خاصسة وان قراهم ومشساكلها
تندرج ‘ اطار نقاط الظل التي –تاج لتدخل
مباشسر من اŸسسؤوول Úإ’‚از بعضس اŸشساريع
ل-فك ال-ع-زل-ة ع-ن-ه-م ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق بقطاع
الصسحة.
أاكد السسكان أانهم يضسطرون دائما و‘ كل
الظروف للتنقل إا ¤مقر البلدية من أاجل
ت -ل -ق -ي ال -ع Ó-ج ف-اŸرك-ز الصس-ح-ي اŸت-واج-د
بوسسط البلدية ،الذي يشسهد اكتظاظا كبÒا
نظرا لتوافد أاعداد هائلة من اŸواطن Úعليه
من ﬂتلف القرى واأ’حياء اŸتواجدة بذات
البلدية ،و ⁄يعد قادرا على تأادية اÿدمات
الصسحية بالشسكل الÓئق ،حيث يجد الوافدون
اليه من هات Úالقريت Úصسعوبات كبÒة ‘
ال-ت-ك-ف-ل ب-اح-ت-ي-اج-ات-ه-م الصس-حية دون حدوث
مضس -اع -ف -ات ل -ل -م-رضس-ى ب-ال-رغ-م م-ن أان ه-ذا
اŸرفق الصسحي يتوفر على إامكانيات مادية
وبشسرية معتÈة.
ب- -دوره- -م شس- -ب- -اب ه- -ذه ال- -ق -رى ط -رح -وا
›موعة من اŸشساكل بسسبب نقصس اŸشساريع
Óشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ال -ت -ن -م -وي-ة اıصسصس-ة ل -أ
واŸراف -ق الشس -ب -ان -ي -ة ،ح -يث ي -ج -د الشس -ب -اب
صسعوبات كبÒة ‘ اوقات الفراغ نظرا لغياب
مرافق شسبانية ،ترفيهية ورياضسية ،كما فرضس
اهÎاء الطرق حالة من العزلة على القريت،Ú
إاضسافة إا ¤تسسجيل انقطاع دوري ‘ اŸاء
الشسروب ليقع السسكان –ت رحمة أاصسحاب
الصس -ه -اري -ج ال -ذي -ن ف -رضس-وا م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى
السسكان واسستثمروا كثÒا ‘ اأ’زمة.
باتنة :حمزة Ÿوشضي

تشض - -ه - -د ولي - -ة قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة رغ- -م
اŸق -وم -ات واŸؤوه Ó-ت ال -ت -ي ت -ت -م-ت-ع ب-ه-ا
ن -قصض -ا ف -ادح -ا ‘ م -ن-اط-ق ت-رف-ي-ه-ي-ة ق-د
ت- -ك- -ون م- -ت- -نّ- -ف- -سض- -ا م -ري -ح -ا ل -ل -م -واط -ن
ال- -قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ي ،وال- -ت- -ي ع -ل -ى رأاسض -ه -ا
ا◊ظÒة السض -ي -اح -ي -ة ب -ج -ب-ل ال-وحشش،
ال-ت-ي ل ي-زال وضض-ع-ه-ا م-ه-م Ó-ول ي-رقى
◊ل جذري يضضمن ح Óنهائيا ◊التها
اŸزري - -ة ،ول ت - -زال م - -غ - -ل- -ق- -ة ‘ وج- -ه
ق-اصض-دي-ه-ا رغ-م ع-م-ل-يات إاعادة التهيئة
التي  ⁄تأاتي وفق طموحات اŸواطنÚ
رغم ما تتمتع به من إامكانيات طبيعية
ضضخمة ،إال أانها بعد كل عملية تهيئة
ت- -ن -ت -ه -ي Ãشض -ك -ل غ -ي -اب ج -ه -ة مسضÒة
ت-ت-ك-ف-ل ب-ح-م-اي-ة ه-ذا اŸرف-ق السض-ي-احي
الكب.Ò
تتوفر حظÒة التسسلية بجبل الوحشس على
م -ن -اظ -ر ط -ب -ي -ع -ي -ة ف -ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ،ب-دءا
ب-ال-ب-حÒة والÌوة ال-غ-اب-ي-ة ال-ه-ائ-ل-ة ال-تي تبقى
مهملة ومغلقة ‘ وجه ‘‘قاصسديها الطامعÚ
‘ فتح هذا اŸرفق الطبيعي الÎفيهي ،إا’ أان
ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ت-ب-ق-ى دون ن-ت-ائ-ج م-ل-موسسة
على أارضس الواقع لتبقى هذه الÌوة الغابية
التي –تل ‘ ›ملها  500هكتار –توي على
ﬁمية بيولوجية تتسسع لـ  19هكتار –يط بـ
 04بحÒات وأاشسجار نادرة من أاصسل أاوروبي
وأامريكي ،باإ’ضسافة إا ¤حاجز مائي Ãثابة
بحÒة خامسسة».
وتعرضست كل اŸرافق اŸتواجدة بحديقة
ج -ب-ل ال-وحشس ل-لضس-ي-اع وال-ت-خ-ريب م-ن ط-رف
ال -غ -رب -اء ،ف -ح -دي -ق-ة اأ’ل-ع-اب ال-ت-ي –ت-ل م-ا
مسساحته  13.50هكتار متوقفة عن العمل منذ
سس -ن -وات ،وح-دي-ق-ة ا◊ي-وان-ات اŸنشس-أاة ع-ل-ى
Óهمال وماتت
مسساحة  3هكتارات تعرضست ل إ
الكث Òمن ا◊يوانات ،واŸتبقي منها على قيد
ا◊ياة ” –ويله إا ¤حديقة تازة بجيجل،
إاضس -اف -ة إا ¤وج -ود سس-ك-ن-ات وه-ي-اك-ل سس-ك-ن-ي-ة

داخ- -ل ا◊دي- -ق -ة ب -ط -ري -ق -ة ف -وضس -وي -ة وغÒ
حضس - -اري- -ة ،اأ’م- -ر ال- -ذي ي- -دع- -ي إا ¤ا◊Òة
والتسساؤول أ’سسباب Œعل حديقة وفق مقاييسس
عاŸية تتعرضس Ÿثل هكذا تهميشس وتعرف
شس -ت -ى أان -واع ا’سس -ت -غ Ó-ل السس -ل -ب -ي وال-ت-دمÒ
البيئي.
و‘ آاخ- -ر ﬁاول- -ة م -ن ط -رف السس -ل -ط -ات
و–ديدا مديرية أامÓك الدولة ” ،إاعداد
دراسسة إ’عادة ا’عتبار ◊ظÒة جبل الوحشس،
إا’ أان هذه اأ’خÒة  ⁄يتم تفعيلها ،حيث أان
آاخر مسستغل للحظÒة كان ينحدر من و’ية
سس -ط -ي-ف Ÿدة زم-ن-ي-ة ف-اقت السس-ب-ع سس-ن-وات،
وال- -ذي ك- -ان م- -ن اŸف- -روضس أان ي- -ف -ت -ح ب -اب
حظÒة التسسلية والÎفيه ‘ وجه العائÓت
القسسنطينية ،إا’ أان هذا اŸسستثمر  ⁄يكن
ب- -ا÷دي- -ة الÓ- -زم- -ة ب- -ل Œرأا ع- -ل- -ى –وي- -ل
التجهيزات التي كانت موجودة با◊ظÒة نحو
ح -ظÒة أاخ -رى ب -و’ي -ة سس-ط-ي-ف ،ك-م-ا سس-اه-م
اإ’همال الكب Òالذي طال ﬂتلف اŸرافق
التي أا‚زت بها منذ أاك Ìمن  20سسنة لتتحول
ال - -ي - -وم إا ¤وك - -ر آام - -ن Ÿم - -ارسس- -ة ﬂت- -ل- -ف
السس- -ل- -وك- -ات اŸن -ح -رف -ة ب -دءا م -ن ال -دع -ارة
واÿم- -ور وصس- -و’ أ’شس- -ي- -اء أاخ -ط -ر م -ن ه -ذه
اآ’فات.
«الشسعب» و‘ زيارة تفقدية لهذه ا◊ديقة
اŸت -م-ي-زة ،وق-ف-ن-ا م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى خ-ط-ورة
ال-ت-ج-ول وسس-ط ه-ذه ال-ت-ح-ف-ة ال-ط-بيعية وذلك
أ’سسباب أامنية ،حيث –ولت بفعل اإ’همال
والقرارت العشسوائية الصسادرة من أاجل تهيئتها
و–ويلها إا ¤مرفق سسياحي ومتنفسس طبيعي
لسس -ك-ان اŸدي-ن-ة ال-ذي-ن ي-ف-ت-ق-دون Ÿث-ل ه-ذه
اأ’م- -اك- -ن ،إا› ¤رد مسس -اح -ة غ -اب -ي -ة ك -بÒة
تنتشسر عÈها شستى أانواع ا÷رÁة وا’نحراف
اأ’خ Ó-ق -ي ،ح -يث ت -ع-ذر ع-ل-ي-ن-ا ال-وصس-ول إا¤
أام -اك -ن ط-ب-ي-ع-ي-ة ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ب-دءا م-ن
البحÒات التي تزيد من جمال اŸنطقة.
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ألبنك ألدو‹ يرفع توقعاته ‘ 2021

بفعل تفشسي أŸوجة ألثانية لكورونا

انكماشش أانشسطة أاعمال منطقة األورو ‘ أاكتوبر

 44دولرا متوسسط أاسسعار النفط

ي- - -رى أل- - -ب- - -نك أل- - -دو‹ إأن- - -ه ‘ حÚ
’ول -ي -ة أŸع -دن -ي -ة
أسس- -ت- -ع- -ادت ألسس- -ل- -ع أ أ
وألزرأعية خسسائرها من جرأء جائحة
فÒوسس ك-ورون-ا (ك-وف-يد ،)19-وُي-ن-تظر
أن –قق مكاسسب ضسئيلة ‘ عام ،2021
يتوقع أن تسستقر أسسعار ألطاقة ‘ ألعام
أل-ق-ادم دون مسس-ت-وي-ات-ه-ا ألسس-اب-ق-ة ع-ل-ى
أ÷ائحة على ألرغم من تعافيها بشسكل
طفيف.
قال البنك الدو‹ ‘ تقرير آافاق أاسسواق
السسلع األولية ،فقد هوت أاسسعار النفط بشسكل
حاد ‘ اŸراحل األو ¤من تفشسي جائحة
كورونا ،لكنها اسستعادت مسستويات أاسسعار ما
ق -ب -ل ا÷ائ -ح -ة بشس -ك -ل ج-زئ-ي ف-ق-ط ،ب-ي-ن-م-ا
انخفضست أاسسعار اŸعادن بشسكل طفيف نسسبيًا
ث- -م ع- -ادت إا ¤اŸسس- -ت- -وي- -ات ال- -ت- -ي سس- -ب- -قت
الصس- -دم- -ة ،و ⁄ت- -ت- -أاّث- -ر أاسس- -ع- -ار ا◊اصسÓ- -ت
ال- -زراع- -ي- -ة نسس- -ب- -يً- -ا ب -ا÷ائ -ح -ة ،ل -ك -ن ع -دد
األشسخاصس اŸعرضسı Úاطر انعدام األمن
Óثار األوسسع للركود
الغذائي قد ارتفع نتيجة ل آ
القتصسادي العاŸي.

حركة السسياحة
يشس Òالتقرير إا ¤أانه من اŸتوقع أان يبلغ
متوسسط أاسسعار النفط  44دولرا ً للÈميل ‘
عام  ،2021لÒتفع قلي ًÓعن متوسسط سسعر
ت -ق-دي-ري ق-دره  41دولرا ً ل -لÈم -ي -ل ‘ ع -ام
 .2020من اŸتوقع أايضسًا أان يشسهد الطلب
ارتفاعًا بطيئًا فقط مع اسستمرار تراجع حركة
السسياحة والسسفر بسسبب اıاوف الصسحية أال
ي - -ع- -ود ال- -نشس- -اط الق- -تصس- -ادي ال- -ع- -اŸي إا¤
مسس -ت -وي -ات -ه ق -ب -ل ا÷ائ-ح-ة إال ‘ ال-ع-ام ب-ع-د
القادم .كما ُيتوّقع أان تخف القيود اŸفروضسة

على اإلمدادات بشسكل مطرد .ومن اŸتوقع
أان تنتعشس أاسسعار الطاقة  -التي تشسمل أايضسًا
الغاز الطبيعي والفحم  -بشسكل كب ‘ Òعام
 ،2021وذلك بعد أان شسهدت تراجعات حادة
‘ أاسس- -ع- -اره -ا خ Ó-ل ع -ام ‡ ،2020ا Áث - - -ل
تعدي ً
 Óتصساعديًا لتنبؤوات أاسسعار شسهر أافريل.
وم -ن شس -أان ظ -ه -ور م -وج-ة ث-ان-ي-ة م-ن ج-ائ-ح-ة
كورونا وما تؤودي إاليه من مزيد من اإلغÓقات
ال-ك-ام-ل-ة وت-راج-ع السس-ت-هÓ-ك وت-أاخ-ر ت-طوير
ال -ل -ق-اح اŸضس-اد ل-ه-ذا ال-فÒوسس وت-وزي-ع-ه ،أان
يقود أاسسعار الطاقة لÓنخفاضس عن التنبؤوات
اŸرصسودة لها.

ركود عاŸي
م -ن اŸت -وق -ع أان تسس-ج-ل أاسس-ع-ار اŸع-ادن
زيادات هامشسية ‘ عام  2021بعد هبوطها ‘
ع- -ام  2020ب- -دع -م م -ن ال -ت -ع -ا‘ ا÷اري ‘
القتصساد العاŸي واسستمرار حزم التحفيز من
ج- -انب الصس .Úوق -د ي -ؤودي ضس -ع -ف م -ع -دلت
ال -ن -م-و ال-ع-اŸي ع-ل-ى فÎة زم-ن-ي-ة ط-وي-ل-ة إا¤
ان -خ -ف -اضس أاسس -ع -ار ال -ط -اق -ة ع -ن ال -ت -ن -ب -ؤوات
اŸوضسوعة لها.
من اŸتوقع أان ترتفع أاسسعار ا◊اصسÓت
الزراعية بشسكل طفيف ‘ عام  2021وذلك
بعد زيادة تصسل إا ¤نحو  ‘ % 3عام ‘ 2020
أاعقاب حدوث بعضس النقصس ‘ إانتاج زيت
الطعام .وتظل اıاوف بشسأان انعدام األمن
ال -غ -ذائ -ي ق -ائ -م-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن اق-تصس-ادات
األسس-واق الصس-اع-دة وال-ب-ل-دان ال-ن-ام-ي-ة .وتنشسأا
ه- -ذه اıاوف م- -ن الضس- -رب- -ات ال -ت -ي ◊قت
Ãسستويات الدخل من جراء الركود العاŸي
وم- -ع- -وق- -ات ت -واف -ر ال -غ -ذاء ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
اÙلي ،باإلضسافة إا ¤القيود اŸفروضسة على

بريطانيا توّقع مع اليابان أاول اتفاق Œاري كب Òبعد النفصسال

وّق-عت ب-ري-ط-ان-ي-ا وأل-ي-اب-ان رسس-م-ي-ا،
أمسس أ÷م-ع-ة ،أت-ف-اق-ي-ة Œاري-ة“ ،ثل
أول أت-ف-اق ك-ب Òل-ل-م-م-ل-ك-ة أŸتحدة بعد
’وروب - -ي‘ ،
خ- - -روج - -ه - -ا م - -ن أ’–اد أ أ
أل- -وقت أل- -ذي ت- -وأصس- -ل ف- -ي -ه م -وأج -ه -ة
’ب -رأم أت -ف -اق م -ع شس -رك -ائ-ه-ا
صس -ع -وب -ات إ
’وروبي،
’قرب ‘ أ’–اد أ أ
ألتجاري Úأ أ
بحسسب ما نشسرت «رويÎز».
قالت وزيرة التجارة الÈيطانية ليز تروسس
للصسحفي Úبعد مراسسم التوقيع ‘ طوكيو« :كم
هو مÓئم أان تكون ‘ بÓد الشسمسس اŸشسرقة
ل-لÎح-يب ب-ف-ج-ر ح-ق-ب-ة ج-دي-دة م-ن ال-ت-ج-ارة
ا◊رة .ه -ذه أاول ات -ف -اق -ي -ة ج -دي-دة ل-ل-ت-ج-ارة
ا◊رة ي -ت -م إاب -رام -ه-ا م-ن-ذ أاصس-ب-حت اŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة ›ددا دولة Œارية مسستقلة».
يأاتي التوقيع بعد أان توصّسلت تروسس ووزير
اÿارج-ي-ة ال-ي-اب-ا Êت-وشس-ي-ميتسسو موتيجي إا¤

اتفاق عام ‘ سسبتم .Èوأاوضسح موتيجي أان
التوقيع جاء بعد أاربعة أاشسهر ونصسف الشسهر
فقط من بدء اŸفاوضسات ،وقال« :هذا دليل
على تصسميم اليابان واŸملكة اŸتحدة على
مواصسلة تعزيز التجارة ا◊رة بقوة».
وقالت بريطانيا إاّن التفاق يعني أان 99
باŸائة من صسادراتها لليابان سستكون معفية
من الرسسوم ،وإانها قد تزيد التجارة بواقع
 15.2مليار جنيه اسسÎليني ( 19.9مليار دولر)
‘ األجل الطويل ،مقارنة مع  .2018ويلغي
الت-ف-اق ال-رسس-وم الÈي-ط-ان-ي-ة ع-ل-ى السس-يارات
ال -ي-اب-ان-ي-ة ع-ل-ى م-راح-ل وصس-ول إا ¤صس-ف-ر ‘
 ،2026وهو ما Áاثل اتفاق التجارة ب Úاليابان
وال–اد األوروبي .وقال موتيجي بعد التوقيع
إان -ه ات -ف-ق م-ع ت-روسس ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع-ا ح-ت-ى
يدخل التفاق حيز التنفيذ ‘ أاول جانفي
.2021
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ع- -ب- -ور ا◊دود ال -ت -ي أاع -اقت اŸع -روضس م -ن
األي -دي ال -ع -ام-ل-ة .وق-د ارت-ف-ع م-ع-دل تضس-خ-م
أاسس -ع -ار اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ارت -ف -اع -ا ك-بÒا ‘
العديد من البلدان.

أظ- - - -ه - - -ر مسس - - -ح أمسس أ÷م - - -ع - - -ة أن
’ورو
’نشس-ط-ة أ’ق-تصس-ادية Ãنطقة أ أ
أ أ
أنزلقت ›ددأ إأ ¤ألهبوط هذأ ألشسهر
م-ع Œدد ق-ي-ود ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى جائحة
فÒوسس كورونا‡ ،ا أج Èألعديد من
ألشس -رك -ات ‘ ق -ط -اع أÿدم -ات أŸه -ي -م-ن
على أŸنطقة على أ◊د من ألعمليات،
بحسسب ما نشسرت «رويÎز».
Œت -اح م -وج -ة ث-ان-ي-ة م-ن ال-فÒوسس أان-ح-اء
أاوروب - - -ا ،وق- - -ال  90ب - -اŸائ - -ة م- -ن اÈÿاء
الق- -تصس- -ادي Úال- -ذي- -ن اسس -ت -ط -ل -عت «رويÎز»
آاراءهم إان هناك خطرا مرتفعا أاو مرتفعا
بشسدة ‘ أان يعطل هذا التعا‘ القتصسادي
الناشسئ ‘ منطقة األورو.
وتشس Òال- - - - -ق - - - -راءة األول - - - -ي - - - -ة Ÿؤوشس - - - -ر
«آاي.إاتشس.إاسس» اÛمع Ÿديري اŸشسÎيات،
الذي ُيعت Èمقياسسا جيدا Ÿتانة القتصساد،
إا ¤أان هذا يحدث بالفعل .ونزل اŸؤوشسر إا¤
 49.4من قراءة نهائية ‘ سسبتم Èعند ،50.4
ما يقل عن مسستوى اÿمسس Úالفاصسل بÚ
النمو والنكماشس ،وÃا يزيد قلي Óفحسسب
عن  ‘ 49.3توقعات اسستطÓع «رويÎز».
وه- -ب -ط ال -رق -م ال -رئ -يسس -ي بسس -بب م -ؤوشس -ر
مديري اŸشسÎيات بقطاع اÿدمات ،والذي
نزل إا 46.2 ¤من  ،48.0ما يقل عن التوقعات

ب- -ان- -خ -ف -اضس أاك Ìاع -ت -دال إا .47.0 ¤وق- -ال
كريسس وليامسسون كب ÒخÈاء القتصساد لدى
آاي.إاتشس.إاسس ماركت «منطقة األورو عرضسة
ÿط - - -ر م - - -ت - - -زاي - - -د ب- - -ال- - -وق- - -وع ‘ ن- - -زول
مزدوج...للنشساط إاذ تؤودي موجة ثانية من
اإلصس -اب -ات ب -ال -فÒوسس إاŒ ¤دد ان -خ -ف -اضس
أانشس-ط-ة األع-م-ال» .وارت-ف-ع اŸؤوشس-ر ال-ف-رع-ي
اÛمع للتوظيف إا 48.1 ¤من  ،47.7لكن
اسس - -ت - -طÓ- -ع «رويÎز» خ- -لصس إا ¤أان م- -ع- -دل
البطالة ‘ التكتل لن يصسل إا ¤الذروة Ÿدة
سستة أاشسهر على األقل .ومع ارتفاع معدلت
اإلصسابات والوفيات ،تراجع التفاؤول وانخفضس
مؤوشسر لتوقعات أانشسطة اÿدمات إا54.6 ¤
من  ،59.2وهو أادنى مسستوياته منذ شسهر ماي
ح Úج -رى ت -خ -ف -ي -ف إاج -راءات ال-ع-زل ال-ع-ام
األولية.
ل -ك -ن اŸصس -ان -ع أاب -لت ب Ó-ء أافضس -ل ب-ك-ث،Ò
وارت -ف -عت ال -ق -راءة الأول -ي -ة Ÿؤوشس -ر م -دي -ري
اŸشسÎي -ات ل -ق -ط -اع الصس -ن-اع-ات ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة
ألعلى مسستوى ‘  26شسهرا عند  54.4من
 ،53.7م- -ا ي- -ف- -وق م- -ت- -وسس- -ط ال- -ت -وق -ع -ات ‘
اسستطÓع «رويÎز» عند  .53.1وزاد مؤوشسر
ي- -ق- -يسس اإلن- -ت- -اج ،وي- -غ- -ذي م- -ؤوشس -ر م -دي -ري
اŸشسÎيات اÛمع ،إا 57.8 ¤من  57.1وهو
أاعلى مسستوياته منذ أاوائل .2018

جلت ‘  3أشسهر بدأفع فقدأن ألوظائف
سس ّ

األمريكيون يسستحدثون  1.6مليون شسركة
رغ-م وضس-ع أ’ق-تصس-اد أ÷ام-د وح-ال-ة
’سسوأق
عدم أليق Úألتي تسسيطر على أ أ
’خÒة ،إأ’
’شسهر أ أ
’مريكية خÓل أ أ
أ أ
أنه ” نشسوء عدد قياسسي من ألشسركات،
وه- -و ت- -وج- -ه غ- -ذأه أن- -تشس -ار أل -ب -ط -ال -ة
وسسهولة ألتمويل.
وفقا Ÿوقع «الفرنسسية» ،قال جون ديري
م -ؤوسسسس م -رك -ز ري -ادة األع -م -ال األم -ري -ك -ي -ة
ورئيسسه ‘ ،تصسريحات صسحافية ،إان «األمر
ليسس مفاجئا كما قد يعتقد البعضس ،بعضس
الناسس يطلقون أاعمالهم اÿاصسة ألنهم فقدوا
وظائفهم ،وألن لديهم اŸال للقيام بذلك».

رقم قياسسي
أاشسار إا ¤أان أاسسعار الفائدة عند أادنى
مسس -ت-وي-ات-ه-ا واŸصس-ارف “ي-ل إا ¤اإلق-راضس،
فضس Óعن أان مسستوى اŸدخرات ارتفع جدا،
وي - - -ع- - -ود ال- - -فضس- - -ل األسس- - -اسس- - -ي ‘ ذلك إا¤
اŸسساعدات التي تقدمها ا◊كومة ،إاذ إانه بÚ
جويلية وسسبتمر ” ،إانشساء  1.6مليون شسركة
‘ الوليات اŸتحدة ،وهو رقم قياسسي يسسجل
خÓل ربع عام.
وق- - -ال ج- - -ي- - -ه .دي لروك ،ال - -ذي ي - -رأاسس
«نتوورك فور تيتشسينج أانÎبرونورشسيب» ،وهي
م -ن -ظ -م -ة ت -وف -ر ت -دري -ب -ات ل-ري-ادة األع-م-ال،
خصس- -وصس- -ا ب Úالشس -ب -اب ‘  12ب-ل-دا« ،شسجع
ال- -وب- -اء الشس- -ب- -اب وال -ك -ب -ار ع -ل -ى الشس -روع ‘
أاعمالهم التجارية ،والسسبب بسسيط جدا وهو
أانهم فقدوا وظائفهم».
وتابع« :يرى الناسس أان العا ⁄يتغ ،Òوأان
ث- -م- -ة ح -اج -ات ج -دي -دة» ،م -وضس -ح -ا أان ه -ذه
األفكار تلبي ا◊اجات التي ولدت من أازمة
كوفيد .19-ومنذ أان ضسرب الوباء القتصساد،
“كن «عدد كب Òومتزايد من البالغ »Úمن
ترجمة أافكار كانت تتبلور ‘ رؤووسسهم منذ
م -دة ط -وي -ل -ة « ⁄ي -ت -م -ك -ن -وا ‘ السس -اب -ق م -ن
إاطÓقها بسسبب افتقارهم إا ¤اŸال أاو عدم
وجود فرصسة مناسسبة».
و‘ ح Úأان معاناة قطاعات معينة ،مثل
اŸط -اع -م والسس -ي -اح -ة مسس -ت -م-رة ،ف-إان إانشس-اء
مشسروع Œاري هو أاحيانا الطريقة الوحيدة
ل -كسسب ل -ق -م -ة ال -ع-يشس ،وم-ن الصس-عب م-ع-رف-ة
ال -ق -ط -اع -ات ال -ت -ي اسس-ت-ف-ادت ،ألن ال-ب-ي-ان-ات
الرسسمية ل –ددها.
إا ¤ذلك ،ت- - -راج- - -ع ع- - -دد األم- - -ري- - -ك- - -يÚ
اŸت-ق-دم Úب-ط-ل-ب-ات ج-دي-دة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى
إاع -ان -ة ال -ب -ط -ال -ة أاك Ìم -ن اŸت -وق-ع األسس-ب-وع
اŸاضس -ي ،ل -ك -ن -ه ظ -ل ع -ن-د م-ع-دلت شس-دي-دة
الرتفاع Ãا يشس Òإا ¤بطء تعا‘ سسوق العمل
األم -ري -ك-ي-ة والق-تصس-اد ع-م-وم-ا ،م-ن ج-ائ-ح-ة
كوفيد 19-مع تÓشسي أاثر التحفيز اŸا‹.
ووف - -ق- -ا لـ «رويÎز» ،ق- -الت وزارة ال- -ع- -م- -ل
األم -ري -ك -ي -ة ،إان إاج -م -ا‹ ال-ط-ل-ب-ات ا÷دي-دة
للحصسول على إاعانة البطالة اŸعدل ‘ ضسوء
Óسسبوع
ال-ع-وام-ل اŸوسس-م-ي-ة ،ب-ل-غ  787أال-ف-ا ل أ
اŸنتهي ‘  17أاكتوبر مقارنة بـ  842أالفا ‘
األسسبوع السسابق.

كسساد الطلبات
ك -ان اق -تصس -ادي -ون اسس -ت -ط-ل-عت «رويÎز»
آاراءهم ،توقعوا أان يبلغ عدد الطلبات  860أالفا
‘ أاح- -دث أاسس -ب -وع .وت -ظ -ل ال -ط -ل -ب -ات ع -ن -د
مسستويات مرتفعة تفوق ذروة فÎة الكسساد من
 2007إا 2009 ¤البالغة  665أالفا ،وذلك على
الرغم من تراجعها عن مسستوى قياسسي بلغ
 6.867مليون ‘ نهاية شسهر مارسس.
وقّدمت حزمة إانقاذ قيمتها تفوق ثÓثة
تريليونات دولر هذا العام ،طوق ‚اة لكثÒ
م -ن الشس -رك -ات ،وسس -م-حت ل-ه-ا ب-اإلب-ق-اء ع-ل-ى
رواتب ال- -ع- -ام- -ل Úف- -ي -ه -ا ودع -مت األنشس -ط -ة
القتصسادية ‘ مواجهة اŒاه للÎاجع بدأا ‘
فيفري ،لكن مع انحسسار تلك األموال ،بدأات
شس -رك -ات خ -اصس -ة ‘ ق -ط -اع ال -ن -ق -ل ب-تسس-ري-ح
العامل Úأاو إاحالتهم إا ¤إاجازات دون رواتب
مع اسستمرار ضسعف الطلب.

أاسسهم األسسواق الناشسئة تتلقى  2.7مليار دولر
ق -ال ب -نك أاوف أام -ري -ك -ا ‘ م -ذك -رة ال-ي-وم
ا÷معة اسستنادا إا ¤بيانات إاي.بي.إاف.آار ،إان
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ت -داف -ع-وا إا ¤أاسس-ه-م األسس-واق
الناشسئة ‘ األسسبوع اŸنتهي ‘  21أاكتوبر،
ف -ي -م -ا شس -ه -دت صس-ن-ادي-ق األسس-ه-م والسس-ن-دات
دخ -ول ت -دف -ق -ات صس -اف -ي -ة أايضس-ا ،ب-حسسب م-ا
نشسرت «رويÎز».
وأاضساف البنك أان أاسسهم األسسواق الناشسئة
سسجلت دخول تدفقات  2.7مليار دولر ،وهي
األك ‘ Èسستة أاسسابيع ،بينما شسهدت ديون
األسس -واق ال-ن-اشس-ئ-ة ت-دف-ق-ات ق-وي-ة  2.2مليار
دولر.
ي -أات -ي ه -ذا ب -ع -د أان ع -دل صس-ن-دوق ال-ن-ق-د
ال -دو‹ صس-ع-ودا ت-وق-ع-ات-ه لÓ-ق-تصس-اد ال-ع-اŸي
لكنه حذر من أان اآلفاق تتدهور للعديد من
األسسواق الناشسئة .وسسجّلت صسناديق األسسهم
دخول تدفقات  1.8مليار دولر ،هيمنت عليها
أاوروبا التي اسستقطبت أاك Èتدفقات ‘ 18
أاسسبوعا ( 2.2مليار دولر) .وجذبت صسناديق
السسندات  14.4مليار دولر .وقال بنك أاوف

أامريكا إان اŸسستثمرين واصسلوا العزوف عن
Óسسبوع
النقد ،الذي شسهد نزوحا للتدفقات ل أ
ا◊ادي عشسر.

شسركة اÿطوط الأمريكية تخسسر 2.4
مليار دولر
أاعلنت شسركة اÿطوط ا÷وية األمريكية،
أامسس ،أان إاي -رادات -ه -ا ت-راج-عت ب-نسس-ب-ة ‘ 73
اŸائ -ة ‘ ال -رب -ع ال -ث -الث م -ن ال -ع -ام ‘ ،ظ -ل
تداعيات وباء كوفيد 19-على السسفر جوا ،ما
كبّدها خسسارة بقيمة  2.4مليار دولر ،وفقا
Ÿوقع»الفرنسسية» .وتعد اÿسسائر أاقل من تلك
التي كان يتوقعها اÙللون.
أافادت الشسركة التي سسرحت مؤوخرا  19أالف
م -وظ -ف ب-ع-دم-ا أاخ-ف-ق صس-ان-ع-و ال-ق-رارات ‘
واشسنطن ‘ التفاق على خطة “ويل جديدة
لدعم شسركات الطÒان ،أانها خفضست معدل
إانفاقها نقدا إا 44 ¤مليون دولر ‘ اليوم
خÓل الفÎة من جويلية حتى سسبتم ،Èمقارنة
Ãعدل بلغ  58مليون دولر يوميا ‘ الربع
الثا Êمن العام .كما أاحيل  20أالف موظف
آاخ -ر إا ¤ال -ت -ق -اع -د اŸب -ك-ر أاو أاخ-ذوا ع-ط-ل-ة
طويلة األمد ‘ وقت حاولت الشسركة على
غرار غÒها من شسركات الطÒان الصسمود ‘
وجه األزمة.
وأافاد الرئيسس التنفيذي للشسركة دوغ باركر
‘ بيان «خÓل الربع الثالث ،قمنا بخطوات
ÿفضس ت -ك -ال -ي -ف -ن -ا وت -ع -زي -ز م-وق-ع-ن-ا اŸا‹
وضس-م-ان ع-ودة زب-ائ-ن-ن-ا ل-لسس-ف-ر ب-ثقة» ،واصسفا
فÎة ال -وب -اء ب -أان -ه-ا «األك Ìصس-ع-وب-ة ‘ ت-اري-خ
صسناعتنا».
وأاشسار إا ¤أان الشسركة خفضست تكاليفها عÈ
خ -فضس ع-دد ال-رحÓ-ت وال-ط-ائ-رات وحصس-لت
ع-ل-ى ق-رضس ب-ق-ي-م-ة  5.5م -ل-ي-ارات دولر م-ن
وزارة اÿزان- -ة األم- -ري- -ك- -ي- -ة Ãوجب ق -ان -ون
«كÒز» القائم على حزمة –فيز لÓقتصساد
بقيمة  2.2تريليون دولر ،والذي ” إاقراره
أاواخر شسهر مارسس.
وقال باركر« :أامامنا طريق طويل وفريقنا
منخرط بشسكل كامل ول يركز على التعامل مع
(أازمة) الوباء فحسسب ،بل على التأاكد من أاننا
سسنكون على اسستعداد عندما يعود الطلب».
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رابطة كرة القدم اÎÙفة

‘ ح Úرّد عليهم مدوار بأان «القرار اّتخذ من طرف األندية
خÓل اجتماع حضصره رئيسص ال–ادية».
واسص-ت-م-ع ب-ع-ده-ا أاعضص-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ع-رضص م-فصص-ل من

أسستئناف أ’نتدأبات بضسم ’ 3عب Úجدد

Óندية اÎÙفة ،رضصا
مسصؤوول مديرية مراقبة وتسصي ÒاŸا‹ ل أ
ع-ب-دوشص ،ح-ول نشص-اط-ات واإلج-راءات ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ل-ل-رف-ع من
مسصتوى تنظيم األندية.

الرابطة الثانية

اسصتاأنفت اإدارة سصريع غليزان،
الصص- -اع- -د ا÷دي- -د اإ ¤ال -راب -ط -ة
الأو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،ع- -م- -ل- -ي -ة
ان -ت -داب -ات ال -لع-ب Úا÷دد ق-ب-ل
اأي-ام ق-ل-ي-ل-ة ف-ق-ط ع-ن غ-ل-ق سص-وق
ال- -ت- -ح- -وي- -لت ي- -وم  27اأكتوبر،
وذلك بضص- - -م ث- - -لث- - -ة ع - -ن - -اصص - -ر
ج - - -دي - - -دة ‘ ظ- - -رف  24سصاعة،
حسصب ما علم من النادي.
اسص - -ت - -ف- -اد السص- -ري- -ع م- -ن خ- -دم- -ات
ال Ó-ع -ب Úك -و( Òÿا–اد ب -ل -ع -ب-اسص)،
ب-رك-ات (م-ث-ال-ي-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف) وول-د حمو
(شصباب بلوزداد) ،الذين اأمضصوا عقودا
تربطهم لسصنت Úبالنادي الذي ضصم ‘
وقت سصابق اأربعة عناصصر جديدة وهي
ب -ال -غ (شص -ب -اب قسص -ن -ط -ي -ن-ة) وب-وصص-در
(م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة) وق-ادري (م-ولودية
ب-ج-اي-ة) ون-ك-روف (م-ول-ودي-ة سص-عيدة)،
وفق نفسص اŸصصدر.
وم -ن شص-اأن السص-ت-ق-دام-ات ا÷دي-دة
اإراحة الطاقم الفني ا÷ديد بقيادة
ال -دو‹ السص-اب-ق سص-ي ال-ط-اه-ر شص-ري-ف
ال- -وزا ،Êال- -ذي األّ- -ح م- -ن- -ذ ال -ت -ح -اق -ه
ب-ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ت-دع-ي-م تشص-ك-ي-لته ،لكن

اŸشصاكل اŸالية الكبÒة التي يتخبط
ف -ي -ه -ا ال -ن-ادي ،وال-ت-ي اأث-اره-ا رئ-يسص-ه
ﬁم- -د ح- -م- -ري ‘ ل- -ق- -ائ -ه م -ع وزي -ر
الشصباب والرياضصة ،سصيد علي خالدي،
ع -ل -ى ه -امشص زي -ارة الأخÒة ل -ل -ولي -ة
اأع- - -اقت السص Òا◊سص- - -ن ل- - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
السصتقدامات ،وهو ما يفسصر توقفها
ل -ع-دة اأي-ام ب-ع-دم-ا ك-انت ق-د ان-ط-ل-قت
متاأخرة.
واأوضصح اŸصصدر باأنه يتع Úاأيضصا
ع- -ل- -ى اإدارة «السص- -ري -ع» ال -ت -وصص -ل اإ¤
اتفاق مع الÓعب ÚاŸسصرح ،Úوالذين
ي -رفضص-ون فسص-خ ع-ق-وده-م ب-الÎاضص-ي،
من اأجل تاأهيل كافة الÓعب Úا÷دد
–سصبا للموسصم اŸقبل اŸقرر انطÓق
بطولته يوم  28نوفم ÈاŸقبل.
على صصعيد اآخر ،اسصتاأنف اŸدرب
شصريف الوزا Êالعمل مع لعبيه بعد
غ- -ي- -اب- -ه ع- -ن ال- -ت- -دري- -ب- -ات ‘ الأي -ام
السص-اب-ق-ة اإث-ر ت-ع-رضص-ه ل-وع-كة صصحية،
ح -يث ق -اد مسص -اع -ده الأول سص -ب -اح ب-ن
يعقوب ا◊صصصص التدريبية التي جرت
‘ غياب اŸشصرف التقني الأول على
«السصريع».

–ويلت

شسباب “وشسنت مطالب بتسسديد ديون  2.5مليون دينار
تلّقت إادارة شصباب “وشصنت ،الصصاعد ا÷ديد إا¤
وبالنظر إا ¤اŸشصاكل اŸالية الكبÒة التي يتخبّط
ال -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ك-رة ال-ق-دم ،م-راسص-ل-ة م-ن ط-رف فيها الشصباب منذ فÎة ،فقد اضصطر رئيسص النادي،
ال–ادية ا÷زائرية للعبة (فاف) يطلب منها تسصديد هواري طالبي ،الذي تقلد منصصبه اŸوسصم الفارط ،إا¤
دي -ون -ه -ا Œاه -ه وŒاه راب -ط -ة ك -رة ال -ق-دم اÎÙف-ة طلب مسصاعدة السصلطات اÙلية Ÿواجهة اŸشصكل
اŸقدرة بـ  2 ، 5مليون دج واÎŸاكمة منذ موسصم ا÷ديد الذي يتع Úحله قبل دفع ملف النخراط لدى
 ،2012-2011حسصب ما علم من هذا النادي.
الهيئة اŸشصرفة على بطولة الرابطة الثانية.
وأاوضصح نفسص اŸصصدر بأان ا◊صصة األك Èمن هذه
وأاضصاف اŸصصدر بأانّ خزينة النادي سصتتدّعم ‘
ال -دي-ون وال-ت-ي ت-ن-اه-ز  1 ، 8م -ل -ي-ون دج مÎت-ب-ة ع-ن األيام اŸقبلة Ãبلغ  2مليون دج من طرف السصلطات
غ -رام -ات ضص -د ال -ن -ادي  ⁄ي -ت -م تسص-دي-ده-ا م-ن ط-رف الولئية ،وÃسصاهمة من بعضص اŸؤوسصسصات الناشصطة
اإلدارات اŸتعاقبة على األخ ‘ Òالسصنوات األخÒة.
بالولية ،وهو ما سصيسصاعد النادي على تسصديد ديونه

بن سساحة ينضسم إأ« ¤ألعميد» على سسبيل أإ’عارة

Œاه الهيئت Úالكرويت ÚاŸعنيت.Ú
وي -ع-ود شص-ب-اب “وشص-نت إا ¤ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي
غادرها ‘ نهاية موسصم  ،2012-2011بعدما ‚ح ‘
السصيطرة على ›موعته الغربية ◊سصاب بطولة الهواة
ال -ت -ي ت -وق -فت ‘ ا÷ول -ة  24بسص -بب ج-ائ-ح-ة فÒوسص
كورونا.
جدير بالذكر أاّنه – ّسصبا للموسصم ا÷ديد ،قامت
إادارة النادي باسصتقدام ما ل يقل عن  12لعبا جديدا،
كما تعاقدت مع اŸدرب حاج مرين الذي عوضص عمر
بلعطوي.

ال–ادية
ا÷زائرية
لسصعاف
لنقاذ وا إ
ل إ
والغوصس البحري

ق -ال ال Ó-عب ن -وف -اك ج-وك-وف-ي-تشص اŸصص-ن-ف األول
ع- -اŸي- -ا إاّن- -ه ل- -عب ‘ › 2020م -وع -ة م-ن أافضص-ل
مبارياته ‘ التنسص ،لكنه عّبر عن أاسصفه إلخفاقه
‘ ال-ف-وز ب-ب-ط-ول-ت-ي أام-ري-ك-ا اŸف-توحة ورولن
غ- -اروسص ‘ مسص -ع -اه ل -يصص -ب -ح أاك Ìال Ó-ع -بÚ
تتويجا باأللقاب ‘ العا.⁄
وبعد فوزه بأاسصÎاليا اŸفتوحة ‘ شصهر
جانفي من العام ا◊ا‹ ،اسصتبعد جوكوفيتشص
م -ن أام -ري -ك-ا اŸف-ت-وح-ة ب-ع-د أان أاصص-اب ب-ال-ك-رة
قبلت ÷نة الÎشصيحات ملفي اŸرشصح ÚالثنÚ
إاح -دى م -راق -ب -ات اÿط -وط خ Ó-ل م -ب-اراة ال-دور
Óن- -ق- -اذ
Ÿنصصب رئ - -اسص - -ة ال–ادي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ل  - -إ
الرابع أامام بابلو كارينيو بوسصتا.
واإلسص-ع-اف ونشص-اط-ات ال-غ-وصص ال-ب-ح-ري ال-ت-ي سص-ت-عقد
وب- -ع- -ده- -ا وّدع رولن غ- -اروسص ب- -ال- -ه- -زÁة أام -ام
جمعيتها العامة النتخابية اليوم با÷زائر العاصصمة،
اإلسص -ب -ا Êرف -ائ -ي -ل ن -ادال اŸصص-ن-ف ال-ث-ا Êع-اŸي-ا.
حسصب ما علم لدى األم Úالعام للهيئة الفدرالية ،عبد
وÁلك ج -وك-وف-ي-تشص  17ل -ق-ب-ا ‘ ال-ب-ط-ولت األرب-ع
الرحمان فرحات.
الكÈى مقابل  20لنادال وروجر فيدرر بعد أان فاز
سصيقوم األعضصاء  31للجمعية العامة والذين لهم حق
الÓعب اإلسصبا Êببطولة فرنسصا اŸفتوحة للمرة 13
النتخاب ( 11رابطة و 20ناديا رياضصيا هاويا) باإلختيار
ليمدد رقمه القياسصي.
ب Úكل من سصم Òكر Ëشصاوشص (رئيسص رابطة ا÷زائر
وقال جوكوفيتشص للصصحفي ‘ ÚأاكادÁيته للتنسص ‘
العاصصمة) وﬁمد بن ›( Èرئيسص رابطة اŸدية)
وسصط بلغراد« :أاشصعر بأاسصف شصديد لعدم فوزي بأامريكا
ل -ت -و‹ ال -رئ -اسص -ة ،وك -ذلك ال-تصص-ويت ع-ل-ى األعضص-اء
اŸفتوحة ورولن غاروسص هذا العام ،كنت ‘ حالة بدنية
السص -ب -ع -ة ال -ذي -ن سص -يشص ّ-ك-ل-ون م-ع ال-رئ-يسص اŸك-تب
رائ -ع -ة ‘ ال -ب -ط -ول -ت Úل -ك -ن ب -ع-د ب-ل-وغ-ي ن-ه-ائ-ي ف-رنسص-ا
التنفيذي ل–Óادية.
اŸفتوحة خسصرت أامام منافسص كان أافضصل مني ‘ ذلك
وت -أات -ي ا÷م -ع -ي -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة ل –Ó-ادي-ة
اليوم».
Óن -ق-اذ واإلسص-ع-اف ونشص-اط-ات
ا÷زائ -ري -ة ل  -إ
وتابع« :كنت أاقل منه ‘ اŸسصتوى .بالنسصبة لبطولة أامريكا
ال -غ -وصص ال-ب-ح-ري ع-قب رفضص ا◊صص-ي-ل-ة
” اسصتبعادي ،لكني
اŸفتوحة وضصعت نفسصي ‘ موقف مؤوسصف و ّ
اŸال -ي -ة لسص-ن-ة Ÿ 2019ك-تب ال-رئ-يسص
فزت بالعديد من البطولت الكÈى األخرى .رغم اسصتبعادي من
ﬁم -د ب -وخ -دار خ Ó-ل ا÷م -ع -ي-ة
أامريكا اŸفتوحة خسصرت مباراة واحدة فقط طيلة اŸوسصم وقدمت
العامة العادية اŸنظمة يوم 19
›موعة من أافضصل اŸباريات ‘ مسصÒتي».
سصبتم ÈاŸنصصرم.
ونفى جوكوفيتشص أاّنه يقع –ت ضصغوط ليتفوق على حصصيلة نادال وفيدرر ‘
الصصراع الثÓثي على لقب أاعظم لعب ‘ تنسص الرجال على مر العصصور.
وقال« :كانت الضصغوط دائما جزء من حياتي لفÎة طويلة ،وتعلّمت طريقة التعامل
معها .إاذا اعتزلت اآلن فإاّنني سصأاكون سصعيدا بكل شصيء حققته ،لكني ما زلت أاسصتمتع باŸنافسصة
وأاشصعر با◊ماسص والسصعادة ‘ كل مرة أاشصارك فيها ‘ بطولة».

انضص -م اŸه -اج -م ا÷زائ -ري ل -لÎج-ي ال-ري-اضص-ي
التونسصي ،بلل بن سصاحة ،إا ¤صصفوف مولودية
لع-ارة م-ع
ا÷زائ -رŸ ،وسص -م واح -د ،ع-ل-ى سص-ب-ي-ل ا إ
أاحقية شصراء العقد ،حسصب ما أاعلن عنه النادي
ال- -ع- -اصص- -م- -ي ع- -ل- -ى صص- -ف- -ح -ت -ه ال -رسص -م -ي -ة ع -ل -ى
«فايسصبوك».
ي -ع -د ب-ن سص-اح-ة ( 26سص-ن-ة) سص-اب-ع اŸسص-ت-ق-دم Úإا¤
تشص -ك-ي-ل-ة «ال-ع-م-ي-د» ب-ع-د ك-ل م-ن وسص-ط اŸي-دان ت-وف-ي-ق
عدادي وا◊ارسص عبد القادر صصا◊ي واŸدافع نبيل
سصعدو (شصبيبة القبائل) واŸدافع اÙوري معاد حداد
(شص -ب -ي -ب -ة سص-ك-ي-ك-دة) ووسص-ط اŸي-دان اإلي-ف-واري إايسصÓ-
داودي ديوموندي (وفاق سصطيف) واŸهاجم عبد ا◊ق
عبد ا◊فيظ (مولوية وهران).

قبول ملفي أŸرشّسحÚ
Ÿنصسب رئاسسة ألهيئة

باŸقابل ،عرف النادي رحيل كل من اŸهاجم هشصام
ن-ق-اشص وال-وسص-ط ال-ه-ج-وم-ي ول-ي-د درارج-ة إا ¤م-ول-ودي-ة
وهران ،عÓوة على فسصخ عقد اŸدافع زيدان ميباراكو.
وفيما يخصص «الكوادر» ،فقد جّدد كل من القائد عبد
الرحمن حشصود وصصانع األلعاب عبد الرحمن بورد،Ë
ع-ق-دي-ه-م-ا Ÿوسص-م Úإاضص-اف-ي ،Úرف-ق-ة اŸه-اج-م سص-امي
فريوي الذي مّدد ارتباطه مع إادارة اŸولودية حتى سصنة
.2022
هذا ،وقامت إادارة اللون Úاألخضصر واألحمر بÎقية
عدد من لعبي الرديف ا ¤الفريق األول بغية –صصÚ
صصفوف هذا األخ Òالذي سصينافسص خÓل 2021 / 2020
على جبهات ،وهو اŸوسصم اŸتزامن مع الذكرى اŸئوية
إلنشصاء عميد األندية ا÷زائرية.

رابطة أابطال إافريقيا

تأاجيل لقاء ألزمالك ـ ألرجاء ألبيضساوي إأ ¤ألفا— نوفمÈ

أاجّلت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم مباراة إاياب
الدور نصصف النهائي لرابطة أابطال إافريقيا ب Úالزمالك
اŸصصري والرجاء البيضصاوي إا ¤الفا— نوفم ÈاŸقبل،
بسصبب «ارتفاع اإلصصابات بفÒوسص كورونا إا 14 ¤حالة» بÚ
صصفوف لعبي الفريق اŸغربي ،حسصب ما أاعلنته الهيئة
القارية.
حسصب البيان الذي نشصرته الكونفدرالية اإلفريقية على
موقعها الرسصمي ،فقد «أابلغ نادي الرجاء الهيئة القارية عن
قيام السصلطات الصصحية اŸغربية بوضصع فريقه قيد ا◊جر
الصصحي بعد اكتشصاف إاصصابة ثمانية ( )8لعب ÚبفÒوسص
ك-ورون-ا» .ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ذلك« :ت-ل-ق-ي-ن-ا ق-رارات السص-ل-طات
اŸغربية اŸتعلقة بإالغاء اإلذن اŸمنوح للرجاء بالسصفر
خارج اŸغرب ،وفرضص حالة عزل ذاتية على النادي Ÿدة
أاسصبوع ،حتى تاريخ  27أاكتوبر  ،2020موعد اختبار «بي سصي
آار» ،حسصب نفسص اŸصصدر.
وكان الرجاء البيضصاوي قد أاعلن ‘ وقت سصابق عن

«أÿضسر» ‘ أŸركز ألـ 30عاŸيا
رب -ح أاشص -ب -ال اŸدرب ج -م -ال ب -ل -م -اضص-ي،
خ -مسص -ة م -راك -ز ‘ ت -رت-يب ال-ع-ام ل-ل–اد
الدو‹ لكرة القدم «فيفا» ،وبلغوا اŸركز
ال -ث -لث Úع -اŸي -ا؛ ت -رت -يب ي-ع-ت Èخ-امسس
أافضص-ل ن-ت-ي-ج-ة ‘ ت-اري-خ ال-ف-ري-ق ال-وطني
ا÷زائ-ري وج-اء ب-ع-د ال-ف-وز ع-ل-ى منتخب
ن - -ي - -جÒي - -ا ب - -ه - -دف دون رد ‘ ال- -ن- -مسص- -ا،
وال- -ت- -ع- -ادل ب- -ه- -دفŸ Úث- -ل -ه -م -ا ‘ م -ب -اراة
اŸكسص- -يك خ- -لل ت- -ربصس شص- -ه- -ر أاك- -ت- -وب- -ر
اŸنقضصي.
ﬁمد فوزي بقاصس
يواصصل ا÷يل ا◊ا‹ للمحارب Úنيل الثناء
واإلشص -ادة وخ -ط -ف األضص -واء ،ب -أادائ -ه وأارق -ام -ه
اÙق-ق-ة م-ن-ذ ت-ق-ل-د م-ه-ن-دسص ال-ت-ت-وي-ج القاري
قيادة العارضصة الفنية للمنتخب الوطني ،حيث
وكما كان منتظرا قفز أابطال إافريقيا إا ¤اŸركز
–Óاد الدو‹ لكرة
الثÓث ‘ ÚالÎتيب العام ل إ
القدم ،مناصصفة مع منتخب صصربيا الذي ارتقى
Ãركز وحيد ،متجاوزين بذلك كل من منتخبات
(نيجÒيا ،تركيا ،روسصيا والباراغواي) ‘ الÎتيب
العام الدو‹.
ق -ف -زة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ،ج-اءت
بعدما “كن اÿضصر من مواصصلة سصلسصلة النتائج
اإلي -ج -اب -ي -ة ال-ت-ي ب-ل-غت ع-ت-ب-ة  20م -ب-اراة دون
هزÁة ،منذ تاريخ  18نوفم 2018 Èبالعاصصمة
التوغولية لومي ،ح“ Úكن رفقاء األخطبوط
رايسص الوهاب مبو◊ي من اكتسصاح رفقاء النجم
إاÁانويل أاديبايور ،بأاربعة أاهداف لهدف وحيد
وهي اŸباراة التي كانت Ãثابة الديكليك الذي
أاع -اد ه -ي -ب -ة ﬁارب -ي الصص -ح-راء ق-اري-ا ودول-ي-ا،

تسصجيل سصت حالت إاصصابة جديدة بفÒوسص كورونا بÚ
صص -ف -وف لع -ب-ي-ه ،ب-ع-د صص-دور ن-ت-ائ-ج ال-ع-ي-ن-ة ال-ط-ب-ي-ة .16
«النتائج أاظهرت وجود  6حالت إايجابية لدى الÓعب،Ú
تضصاف للحالت اŸسصجلة سصابقا ،لÒتفع العدد إا 14 ¤حالة
مؤوكدة ‘ صصفوف لعبي الفريق األول ،باإلضصافة إا ¤حالة
واحدة ‘ صصفوف الطاقم اإلداري للفريق» ،حسصب النادي
اŸغربي .وبالتا‹ ،لن يتمكن الفريق من السصفر إا ¤مصصر
تأاجيل مباراة إاياب نصصف نهائي رابطة األبطال بÚ
ÿوضص مباراة إاياب نصصف نهائي رابطة األبطال التي كانت
مقررة اليوم أامام الزمالك .و‘ نفسص السصياق ”« ،عقد الزمالك والرجاء لتقام يوم أاول نوفم .»2020 Èو‘ الوقت
اجتماع تشصاوري ب ÚخÈاء الكونفدرالية اإلفريقية وأاّعضصاء ذاته ” ،اإلبقاء على موعد مباراة األهلي والوداد ◊سصاب
نادي الرجاء وا÷امعة اŸلكية اŸغربية لكرة القدم ،أاعاد إاياب نصصف النهائي ليوم األحد ،وكذلك موعد نهائي أارقى
رئيسص نادي الرجاء من جديد خÓله تأاكيد رغبة ناديه على اŸنافسصات القارية ل أ
Óندية Ÿوسصم  ،2020- 2019اÈŸمج
يوم  6نوفم .2020 Èوأاوضصح البيان أان صصحة الÓعب“ Úثل
اŸشصاركة ‘ البطولة حتى نهايتها» ،حسصب الكاف.
و‘ م -واج -ه -ة ه -ذا ال -وضص -ع ،وم -ن أاج-ل ح-م-اي-ة ن-زاه-ة بالنسصبة للهيئة الكروية القارية «الضصرورة القصصوى» ،وفقا
اŸسصابقة وتعزيز روح التضصامن ،وافقت اللجنة اŸنظمة للتوجيهات الصصحية اÿاصصة بجائحة كورونا ،لضصمان صصحة
وسصÓمة الÓعب ÚواŸسصؤوول ،Úمع تسصهيل العودة إلقامة
Ÿسصابقات األندية وإادارة نظام تراخيصص األندية على
مباريات كرة القدم.

خصصوصصا بعد التتويج القاري الذي أاعقبه الفوز
الكاسصح ضصد منتخب كولومبيا بثÓثية نظيفة،
وفرضص التعادل ضصد منتخب اŸكسصيك ،صصاحبي
اŸركزين العاشصر وا◊ادي عشصر على التوا‹ ‘
ترتيب «الفيفا» لشصهر أاكتوبر.

بلماضسي يرتقي بـ»أÿضسر» بـ 37مرتبة
رف -ق-اء «السص-ف-اح» ب-غ-داد ب-و‚اح “ك-ن-وا م-ن
حصصد  07نقاط إاضصافية خÓل تاريخ «الفيفا»
لشصهر أاكتوبر ،رافع Úرصصيدهم إا 1489 ¤نقطة،
وهو ما كان عنوانا لتسصلق  05مراتب كاملة ‘
الÎت -يب ال-ع-ام ،ل-ي-واصص-ل ب-ذلك ال-ك-وتشص ج-م-ال
بلماضصي كتابة اسصمه بأاحرف من ذهب ،بعدما
“ك - -ن م- -ن كسصب  37م -رت-ب-ة ‘ الÎت-يب ال-ع-ام

يواصصل –ضصÒاته بسصطاوا‹

أحتمال غياب أŸنتخب ألوطني لكرة ألسسلة عن دورة روأندأ
تسص -ت -م-ر –ضصÒات اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة
السصلة بقاعة سصطاوا‹ إاسصتعدادا لدورة رواندا
لف-ريقية لضصمان جاهزية
اŸؤوه-ل-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة ا أ
اللعب ÚاŸعني ÚباŸشصاركة ،يأاتي ذلك ‘ ظل
ال-ظ-روف ال-غ-امضص-ة ح-ول إام-ك-ان-ي-ة ال-تنقل من
ع -دم -ه ،ب -ال -ن -ظ -ر ل-ت-داع-ي-ات فÒوسس ك-ورون-ا
وع - -دم ف- -ت- -ح اÛال ا÷وي ،ب- -حسصب م- -ا أاك- -ده
الرئيسس بوعريفي.

جوكوفيتشس:

أتأاسّسف إ’خفاقي ‘ بطولتي أمريكا
ورو’ن غاروسس

ترتيب الفيفا

سصريع غليزان

أŸصسادقة على ألتقريرين أأ’دبي وأŸا‹ لعام 2019
صص -ادق أاعضص -اء ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم
لدبي واŸا‹ Ÿوسصم
لجماع على التقريرين ا أ
اÎÙفة با إ
 ،2019خ-لل أاشص-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة العادية ،اŸنعقدة
اÿميسس اŸاضصي ،باŸركز التقني الوطني بسصيدي موسصى.
“ت اŸصصادقة على التقريرين األدبي واŸا‹ من طرف 23
ّ
عضصوا من أاصصل  38يشصّكلون ا÷معية العامة العادية ،التي كان
جلت بسصبب جائحة
مقررا أان تنعقد بداية السصنة ا÷ارية ،لكنها تأا ّ
كورونا ،التي شصلّت جميع النشصاطات الرياضصية.
وعند افتتاح األشصغال ،نظّم حفل تكرÁي على شصرف الرئيسص
السصابق لنادي شصبيبة القبائلﬁ ،ند شصريف حناشصي ،اŸتواجد
حاليا باŸسصتشصفى.
وانتخب األعضصاء ÷نة النتخابات (تسصتقبل ملفات الÎشصح
Ÿقبلة للمكتب التنفيذي ا÷ديد
والطعون)– ،سصبا لÓنتخابات ا ُ
ورئاسصة الرابطة ،حيث سصيع Úتاريخها ‘ وقت لحق .وتتعلق هذه
النتخابات التشصكيلة ا÷ديدة للرابطة األو ¤اÎÙفة التي تضصم
 20ناديا.
و–ّدث رئ-يسص ال-راب-ط-ة ،ع-ب-دال-ك-ر Ëم-دوار ،ع-ل-ى الت-ف-اق-ي-ة
األخÒة اŸوّقعة مع مؤوسصسصة التلفزيون العمومي ،واÙادثات
ال -ت -ي ج -رت م -ع ه -ذه مسص -ؤوو‹ ه -ذه اŸؤوسصسص -ة ب-خصص-وصص دي-ون
اŸواسصم السصابقة ،مذكرا بأان الرابطة سصاعدت معظم الفرق ،عÈ
منحهم تسصبيقات من حصصتهم اŸالية من حقوق البث التلفزي.
وب -ع -د اŸصص -ادق -ة ع -ل -ى ا◊صص -ي -ل-ت ،ÚاقÎح ‡ث-ل أاه-ل-ي ب-رج
Óندية
بوعريريج اسصتحداث صصندوق تضصامن يكون سصندا ماديا ل أ
التي ل “تلك دعما من الشصركات الوطنية ،واقÎح رؤوسصاء آاخرون
صصيغة أاك Ìمرونة للبطولة الوطنية ،معتÈين أانه من الصصعب إانهاء
اŸوسصم ا÷ديد بسصÓمة ‘ ظل الظروف ا◊الية.

العدد
18387
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نبيلة بوقرين
يعت Èهذا اŸعسصكر الثالث بالنسصبة لكتيبة بÓل
ف -اي -د ،م -ن -ذ إاع -ط -اء إاشص -ارة الضص -وء األخضص-ر ل-ل-ع-ودة
ل- -ل- -ت -دري -ب -ات م -ن ط -رف وزارة الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة
وسص- -يسص -ت -م -ر إا ¤غ -اي -ة  29أاك -ت -وب -ر ا÷اري ب-ق-اع-ة
سص -ط -اوا‹ واŸب -يت ب -ف -ن -دق م-ازاف-رون ،ح-يث ي-رك-ز
خÓله الطاقم الفني على العمل ا÷ماعي والتكتيكي
وسصط التشصكيلة لربح الوقت ،بالنظر للظروف الصصعبة
التي “ر بها البÓد ‘ ظل الوضصعية الوبائية ،بدليل أان
الفريق  ⁄يتمكن من التنقل إا ¤اÿارج للعب مباريات
وديةÃ ،ا أان اÛال ا÷وي ُ ⁄يفتح.
من جهة أاخرى ،فإان الÎبصص يعرف غياب عناصصر
اÛمع البÎو‹ ،ألن هذا األخ Òباشصر التحضصÒات
Óن-دي-ة ال-ت-ي سصتكون
اÿاصص-ة ب-ال-ب-ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة ل -أ

بداية شصهر ديسصم Èبرواندا ،هذا ما يعني أان مهمة
اŸدرب ال -وط -ن -ي ل -ن ت -ك -ون سص -ه -ل-ة م-ن أاج-ل ال-ع-م-ل
بالطريقة اŸثاليةÃ ،ا أانه ‘ كل مرة يكون هناك
ن -قصص ‘ ال -ت -ع -داد ،خ -اصص -ة أان -ه  ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن ل-عب
لقاءات ودية وكذا اŸصص ÒاÛهول ،ألن تنقل التعداد
مرتبط بتطورات الوضصعية الوبائية ،بحسصب ما أاكده
÷ريدة «الشصعب» رابح بوعريفي ،قائ–« :ÓضصÒات
الفريق الوطني تتواصصل بقاعة سصطاوا‹ ‘ ظل غياب
عناصصر اÛمع البÎو‹ ،ألنهم معنيون باŸشصاركة ‘
Óندية التي سصتكون بداية شصهر
البطولة األفريقية ل أ
ديسصم Èبروندا».
واصصل رئيسص اإل–ادية قائ« ،Óأانا جد قلق ألن
مصص ÒاŸنتخب الوطني مرتبط بتطورات الوضصعية
الوبائية ‘ البÓد و‘ حال  ⁄يتم فتح اÛال ا÷وي،
لن نتمكن من التنقل إا ¤رواندا للمشصاركة ‘ الدورة
اŸؤوه -ل-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة  ،2021ب- -ع- -دم -ا رفضص
اإل–اد الدو‹ لكرة السصلة تأاجيل تاريخ إاجراء الدورة
ا›ÈŸة ب 26 Úإا 29 ¤نوفم Èالقادم .ولهذا ،فإان
التحضصÒات متواصصلة وسصط احتمال كب Òبغيابنا عن
اŸوعد ،مع “نياتي ‘ أان تكون حلول من طرف
وزارة الشصباب والرياضصة لضصمان مشصاركتنا ،ألننا علقنا
آامال كبÒة للعودة إا ¤اŸوعد القاري بتشصكيلة شصابة
وطموحة.

برشصلونة

ميسسي يكسسب قضسية ضسد صسحيفة إأسسبانية
أافاد تقرير صصحفي ،أان ليونيل ميسصي ‚م برشصلونة ربح اŸعركة القضصائية مع
صصحيفة «ا.بي.سصي» اإلسصبانية .وأاكدت إاذاعة «كادينا سص ،»Òأان القضصاء اإلسصباÊ
عاقب صصحيفة «ا.بي.سصي» بغرامة قدرها  7142يورو ،لصصالح مؤوسصسصة ليونيل ميسصي
اÒÿية ،عقب نشصرها اتهامات كاذبة .وأاشصارت إا ¤أان الصصحيفة نشصرت مقاال تتهم خÓله
ميسصي ،بالتÓعب ‘ ا◊سصابات اŸالية اÿاصصة باŸؤوسصسصة اÒÿية .ورفع النجم األرجنتيني،
دعوى قضصائية ،حيث اعت Èالقاضصي أان األدلة التي قدمها ميسصي مقنعة ،وفرضص غرامة على الصصحيفة اإلسصبانية.
وقرر ميسصي ،أان تذهب قيمة الغرامة بالكامل إا ¤أاحد مسصتشصفيات األطفال ‘ إاسصبانيا.

إانفانتينو:

أنا غ Òمهتم بدوري أوروبي جديد
أاكد رئيسص ال–اد الدو‹ لكرة القدم جيا Êإانفانتينو ،أانه غ Òمهتم بدوري
Óندية
أاوروبي جديد منفصصل ،لكنه يريد اŸضصي قدما ‘ توسصيع كأاسص العا ⁄ل أ
وسصط أاخبار صصحفية بريطانية عن نية األندية األوروبية الكÈى إاطÓق منافسصة
جديدة .وقال إانفانتينو ‘ ،حديث لوسصائل اإلعÓم السصويسصرية« :كرئيسص للفيفا ،أانا
Óندية وليسص الدوري اŸمتاز .بالنسصبة ‹ ،األمر ل يتعلق ببايرن
مهتم بكأاسص العا ⁄ل أ
ميونيخ ضصد ليفربول ،ولكن بايرن ضصد بوكا جونيورز» .وتابع« :ليفربول لديه  180مليون
مشصجع ‘ جميع أانحاء العا ،⁄فÓمينغو لديه  40مليون مشصجع و 39مليونا منهم ‘ الÈازيل ،ليفربول رÃا لديه
خمسصة مÓي Úمعجب ‘ إا‚لÎا و 175مليون معجب حول العا .»⁄وأاضصاف رئيسص الفيفا« :أاريد أان –ظى األندية
من خارج أاوروبا بجاذبية عاŸية ‘ اŸسصتقبل ،هذه رؤويتي :أان يكون لدينا  50نادايا و 50فرياقا وطنياا Áكنهم أان
Óندية ا÷ديدة ‘ الصص Úالصصيف اŸقبل ،لكن ”
يصصبحوا أابطال العا .»⁄كان من اŸقرر أان تقام كأاسص العا ⁄ل أ
تأاجيلها اآلن بسصبب جائحة فÒوسص كورونا Ãشصاركة  24ناديا من القارات اÿمسص.
ويقوم ا–اد األندية األوروبية اŸهم للغاية بوضصع مقÎحات Ÿظهر جديد لرابطة أابطال أاوروبا ليأاخذها إا¤
ال–اد األوروبي لكرة القدم ‘ أاوائل العام اŸقبل على أامل أان يبدأا من عام .2024

–Óاد ال -دو‹ ل -ل -ع -ب -ة ،م -ن -ذ ت -ع -ي-ي-ن-ه م-درب-ا
ل -إ
للمنتخب الوطني شصهر أاوت  ،2018حيث كان
اÿضصر وقتها يحتلون اŸركز  67عاŸيا.
ه -ذا ،ولي -زال ال -ف -ري -ق ال -وط-ن-ي ب-ع-ي-دا ع-ن
أافضصل نتيجة حققها ‘ الÎتيب العام «للفيفا»،
حيث كانت أافضصل مرتبة ‘ تاريخ األفناك 18
ع -اŸي -ا ،وذلك سص-ن-ة  2014ال-ت-ي “ك-ن خÓ-لها
اŸنتخب– ،ت قيادة اŸدرب الفرانكو بوسصني
وحيد هاليلوزيتشص ،من بلوغ الدور ثمن النهائي
م -ن م -ن -افسص -ة ك -أاسص ال -ع -ا ⁄ب -الÈازي-ل ‘ راب-ع
مشصاركة للجزائر ‘ اŸونديال ،وكانت أاول مرة
يبلغ فيها رفقاء اÙارب سصفيان فيغو‹ الدور
األول.
من جهة أاخرى ،سصيكون رفقاء النجم الصصاعد

ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي رام-ي ب-ن سص-ب-ع-يني ،الظهÒ
األيسص -ر ل -ن -ادي م -ونشص -ن -غÓ-دب-اخ األŸا ،Êأام-ام
فرصصة حصصد نقاط إاضصافية ‘ الÎتيب العام
–Óاد الدو‹ لكرة القدم ،والرتقاء أاك‘ Ì
ل إ
ت -رت -يب «ال -ف -ي -ف-ا» لشص-ه-ر ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ،حÚ
ي -خ -وضص رف -ق -اء ‚م م-انشص-يسص Îسص-ي-ت-ي وق-ائ-د
اÿضصر رياضص ﬁرز ،مباراتي ا÷ولة الثالثة
وال -راب -ع -ة م -ن ال-تصص-ف-ي-ات اŸؤوه-ل-ة ل-ك-أاسص أا·
إافريقيا  2022ضصد منتخب زÁبابوي Ãلعب 5
ج -وي -ل -ي-ة األوŸب-ي ي-وم  12ن-وف-م ،Èوب-اŸلعب
ال-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضص-ات ب-ه-راري ي-وم  16م -ن ذات
الشصهر.
‘ ذات السصياق ،فإان بلوغ اŸنتخب عتبة 20
ل -ق -اء دون ه -زÁة والرت -ق -اء ‘ سص -ل -م الÎت -يب
–Óاد ال -دو‹ ل -ك -رة ال -ق-دم ،سص-ي-ك-ون ح-اف-زا
ل -إ
معنويا لÓعب Úمن أاجل –قيق نتائج أافضصل ‘
اÿرج-ات اŸق-ب-ل-ة ،وم-واصص-ل-ة سص-لسص-ل-ة ال-ن-ت-ائج
اإلي -ج -اب -ي -ة ،وال -ع-م-ل ع-ل-ى –ط-ي-م ك-ل األرق-ام
القياسصية ،خصصوصصا بعد األمور ا÷د إايجابية
التي نشصرت ‘ الصصحافة العاŸية ،حول مردود
وأاداء اŸنتخب الوطني –ت إامرة ابن مدينة
مسصتغا Âالذي يسص Òبخطى ثابتة ليكون أافضصل
مدرب ‘ تاريخ اŸنتخب الوطني ا÷زائري ‘
عهد ا÷زائر اŸسصتقلة.
يذكر ،أان ترتيب اŸنتخبات اÿمسصة األو¤
عاŸيا  ⁄يتغ ،Òحيث –تل بلجيكا الصصدارة،
ت -ل -ي -ه -ا ك -ل م -ن م -ن -ت-خ-ب-ات (ف-رنسص-ا ،الÈازي-ل،
بريطانيا والÈتغال) على التوا‹ ،فيما ارتقى
اÿضص-ر ل-ل-م-رك-ز ال-ث-الث ق-اري-ا خ-ل-ف م-ن-ت-خ-ب-ي
السصنغال وتونسص والثا Êعربا بعد نسصور قرطاج.

جان ميشصال كافا‹:

حظوظ أŸنتخب أ÷زأئري كبÒة ‘ ألتأاهل للمونديال
اع -ت Èم -درب م -ن -ت-خب ال-ن-ي-ج-ر ،ج-ان
ميشصال كافا‹ ،الذي يوجد فريقه ضصمن
نفسس ›موعة ا÷زائر ‘ تصصفيات كأاسس
العا 2022-⁄لكرة القدم ،بأان «اÿضصر»
م-رشص-ح-ون «ب-ق-وة» ل-ل-م-رور ل-ل-دور الثالث
لقصصائيات.
لخ Òمن ا إ
وا أ
صص -رح ال -ت -ق -ن -ي ال -ف -رنسص -ي ‘ ح -وار Ÿوق-ع
ال–اد ال -دو‹ ل -ك -رة ال -ق -دم (ف -ي -ف -ا) ،ق-ائ:Ó-
«بطبيعة ا◊ال ،سصتكون ا÷زائر مرشصحة بقوة،
ع- -ل- -ي- -ن -ا اسص -ت -غ Ó-ل ال -ف -رصص اŸت -اح -ة ول -و أان
حظوظنا تقدر بواحد من أالف ،لكن يجب حسصن
اسصتغÓلها» .ويضص- -ي- -ف ك- -اف- -ا‹« :إان -ه ب -ل -د
(ا÷زائر) أاعرفه جيدا ،ولكن ليسص هذا اŸهم.
سصأاعمل كل ما ‘ وسصعي لتمك Úفريقي من
–قيق نتيجة إايجابية ،ألنني قبل كل شصيء أاحب
اŸنافسصة .ل- -يسص ل- -ن -ا م -ا ن -خسص -ره ‘ ه -ذه
اÛموعة» ،يقول اŸدرب السصابق «للخضصر»
( )2007-2006ومولودية وهران ()2015-2014
وا–اد ا÷زائر (.2019-2017
ك - -اف - -ا‹ ‘ ه - -ذا السص - -ي- -اق اع- -ت Èأان «ك- -ل

اŸدرب Úيحلمون باŸشصاركة ‘ هذه اŸنافسصة
وسصيكون ذلك إا‚ازا كبÒا للنيجر .شصخصصيا،
أارى نفسصي بأا Êمررت جانبا ‘  ...2010أا“نى
ا◊صصول على هذه الفرصصة وقيادة منتخب إا¤
كأاسص العا ⁄قبل اعتزا‹».
وسص -ت-ل-عب ال-ن-ي-ج-ر ضص-م-ن اÛم-وع-ة األو¤
ل-تصص-ف-ي-ات م-ون-ديال 2022-رف-ق-ة م-ن-ت-خ-بات
ا÷زائ -ر وب -ورك-ي-ن-ا ف-اسص-و وج-ي-ب-وت-ي واŸق-ررة
ج- -ول- -ت- -اه- -ا األول- -ي- -ان م- -ا ب 31 Úم- - -اي و15
جوان ،2021حيث يتأاهل األول عن اÛموعة
للدور الثالث واألخ Òلهذه التصصفيات.

اسصتعدادا لدورتي الرباط وباريسس للكاراتي دو

ألعناصسر ألوطنية متفائلة لكسسب ألتأاهل لألوŸبياد

ت- -واصص- -ل ال- -ع- -ن -اصص -ر ال -وط -ن -ي -ة ل -ري -اضص -ة
الكاراتي دو ،التحضصÒات اÿاصصة بالدورات
لوŸبية بطوكيو 2021-بكل
للعاب ا أ
اŸؤوهلة ل أ
ج-دي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-واج-د ضص-م-ن ه-ذا اÙفل
الرياضصي الكب ،Òحيث دخل التعداد ‘ ثاÊ
معسصكر من  17إا 27 ¤أاكتوبر ا÷اري بفندق
السص-ف-ال-ت-اسس ب-ال-ع-اصص-مةÃ ،شصاركة  4عناصصر
لواسصط.
من صصنف ا أ

نبيلة بوقرين
من اŸنتظر أان يقوم الفريق بـ 20حصصة تدريبية
خ Ó-ل ه -ذا اŸوع -د م -ن أاج -ل اسصÎج -اع اŸسص -ت -وى
ا◊ق -ي -ق -ي ب -ع-د ال-ت-وق-ف ال-ط-وي-ل ،ب-حسصب م-ا أاك-ده
–Óادية حسصناوي ،قائ« :Óتربصص
اŸدير الفني ل إ
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ُم-سص-ت-م-ر ‘ ظ-روف ج-ي-دة ب-ف-ن-دق
السصفالتاسص الذي انطلق مباشصرة بعد صصدور نتائج
الفحوصصات الطبية (بي.سصي.ار) والذي سصيدوم إا¤
غاية  27أاكتوبر Ãشصاركة كل التعداد الذي نعول عليه
Óلعاب األوŸبية ،إاضصافة
لتحقيق أاك Èنسصبة تأاهل ل أ
إا 4 ¤عناصصر من األواسصط ،ألنهم معنيون باŸشصاركة
‘ األلعاب اŸتوسصطية بوهران .»2022
ي -ت -ك-ون ال-ت-ع-داد م-ن أان-يسص حÓ-سص-ة ب-ط-ل ال-ع-ا⁄
Óواسصط ،سصيليا ويكان ،لويزة أابوريشص ،آاية صصياد
لأ
بطÓت أافريقيا وسصطيات ،كميلية حاج سصعيد ،كنزة
بلعباسص ،ريان سصÓكجي ،حكيم حاوة ،سصم Òلعكروت
‘ اختصصاصص الكاتا .فيصصل بوعقل ،معاد عشصاشص،
سصامي براهيمي ،بانيسص لرجان ،إاÁان طالب ،ويداد

دراعو‘ الكوميتيه ،يشصرف عليهم اŸدرب الوطني
رضص -وان إاي-دي-ر رف-ق-ة اÙضص-ر ال-ب-د Êع-ب-د ال-ع-زي-ز
ال -وصص-اب-ي Ãت-اب-ع-ة اŸدي-ري-ة ال-ف-ي-ن-ة ال-ت-ي يÎأاسص-ه-ا
يوسصف حسصناوي.
يعت Èهذا اŸعسصكر ﬁطة جد مهمة من اجل
الدخول ‘ اŸرحلة الثانية من العمل بعدما ركز
ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي خÓ-ل اŸوع-د األول ع-ل-ى ا÷انب
ال -ب -د Êف -ق -ط ،خ -اصص -ة اأن ه -ذه اŸرة ي -ت -واج-د ك-ل
العناصصر اŸعنية باŸشصاركة ‘ دورة باريسص أافريل
ال -ق -ادم ،ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ري-اضص-ة
الكاراتي دو ‘ ا÷زائر ،ألنها مؤوهلة مباشصرة Ÿوعد
طوكيو 2021-وال -ت -ي تسص -ب-ق-ه-ا دورة ل ت-ق-ل أاه-م-ي-ة
بالرباط شصهر ماي.
من جهتهم الرياضصيون عÈوا عن تفاؤولهم الكبÒ
‘ ضصمان ا÷اهزية للمواعيد سصالفة الذكر لكسصب
ورقة التأاهل ‘ اأكﬁ Èفل رياضصي ‘ العا ⁄والذي
ي-ب-ق-ى ح-ل-م ا÷م-ي-ع ،ب-ال-رغ-م م-ن ال-ظ-روف الصص-ع-بة
بسصبب جائحة كورونا التي عرقلت سص ÒالتحضصÒات
بعدما أاُغلقت كل القاعات لتفادي اإلصصابة بفÒوسص
كوفيدـ.19
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السصبت  24أاكتوبر 2020م الموافق لـ  07ربيع اأ’ول  1442هـ

علوم وتكنولوجيا

بسصبب كورونا..

‰و متسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارع فـ ـ ـ ـ ـ ـي ا◊وسصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
السصحابيـ ــ ـ ـة رغ ـ ـم ﬂاطـ ـ ـ ـر السصÓمـ ـة
أظهرت تقارير ﬂتصصة ‘ ›ال
أŸعلوماتية أن جائحة كوفيد ،19-ألتي
يعيشصها ألعا ،⁄قد زأدت ‘ معد’ت
أسصتخدأم أ◊وسصبة ألسصحابية ،وهو
أŒاه سصيتوأصصل خÓل ألسصنوأت ألقادمة
رغم أرتفاع ﬂاطر ألسصÓمة.

دف- -عت إاج- -راءات ا◊ج -ر الصص -ح -ي ،ال -ت -ي
ات- -خ- -ذت- -ه- -ا ال- -ع -دي -د م -ن ال -دول ‘ ال -ع -ا،⁄
الشصركات إا ¤دعم بُناها التكنولوجية ،لتمكÚ
م -وظ -ف -ي -ه-ا م-ن ال-ع-م-ل ع-ن ب-ع-د م-ن ن-اح-ي-ة،
وضصمان اسصتمرار تزويد السصوق Ãنتجاتها من
ناحية أاخرى.
وت -ت -م -ث -ل ا◊وسص -ب -ة السص -ح -اب -ي-ة ‘ ت-وفÒ
خ - -دم- -ات وم- -وارد ح- -اسص- -وب- -ي- -ة م- -ن خ- -وادم
وب -ر›ي -ات ومسص -اح-ات ت-خ-زي-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل
شصبكة اإ’نÎنت ،ويتم توف Òواجهات إ’دارة
هذه اÿدمات من خÓل ا◊وسصبة السصحابية،
وعادة ما تكون من خÓل تطبيقات ويب.
وتسصتخدم هذه التقنية ‘ حفظ وتخزين
ال -ب -ي -ان -ات ،وت -وف Òخ -دم -ات ال -بث اŸب -اشص-ر
للوسصائط اŸتعددة ،وتوف Òال›Èيات حسصب
الطلب ،و–ليل البيانات ،واسصتضصافة اŸواقع،
وŒربة التطبيقات.
وذكر موقع «أاي تي برو توداي» (it pro
 )todayال -ت-ق-ن-ي ن-ق Ó-ع-ن ت-ق-ري-ر م-ؤوسصسص-ة
«إانÎناشصونال داتا كوربوريشصن» (-Interna
)tional
Data
Corporation
اıتصص -ة ‘ –ل -ي -ل سص -وق ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات
ا◊دي -ث -ة ،أان اإ’ن -ف -اق ع -ل-ى ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة
السص-ح-اب-ي-ة ارت-ف-ع ب-نسص-ب-ة  %2.2خ Ó-ل ال -رب -ع
اأ’ول من عام  ،2020بالتزامن مع انتشصار وباء
كورونا ‘ جميع أانحاء العا.⁄
ورغم أان هذا الرقم يبدو متواضصعا؛ لكنه
مهم عند مقارنته بانخفاضس بنسصبة ‘ %16.3
اإ’ن- -ف- -اق ع- -ل- -ى اسص- -ت -ث -م -ارات ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اŸع-ل-وم-ات غ ÒاŸرت-ب-ط-ة ب-السص-ح-اب-ة خÓل
الفÎة نفسصها.

كما وجد اسصتطÓع أاجرته مؤوسصسصة «ماريا
دي بي» ( )MariaDBأان  %40من الشصركات
أاب -ل -غت ع -ن تسص -ري -ع ان -ت -ق -ال-ه-ا إا ¤ا◊وسص-ب-ة
السصحابية نتيجة انتشصار الوباء.
وتسص -ت -م -ر شص-رك-ات م-ث-ل «ع-ل-ي ب-اب-ا» (-Al
 )iBabaو»آازور» ( ‘ )Azurالتوظيف بقوة
أ’قسصامها السصحابية ،كما يفعل مزودو التقنية
ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى السص-ح-اب-ة م-ث-ل «سص-يسص-ك-و»
( )Ciscoو»سصÓك» (‡ ،)Slackا يعكسس
الطلب اŸتزايد على اÿدمات السصحابية.
وحسصب م - - - -ؤوسصسص - - - -ة «ف - - - -ورسص-For( »Î
 )resterاıتصصة ‘ ا’سصتشصارات التقنية،
فإان سصوق السصحابة العامة عاد إا ¤النمو بعد
ب - -عضس الÎاج - -ع ‘ م- -ع- -د’ت ‰و ع- -ائ- -دات
السصحابة العامة ‘ أاواخر .2019
وتسص -بب ال -وب -اء ‘ شص -ح -ن السص -وق ب -ح-ل-ول
منتصصف عام  ،2020وتتوقع فورسص Îأان ينمو
سصوق البنية التحتية السصحابية العامة العاŸية
بنسصبة  %35ليبلغ  120مليار دو’ر ‘ .2021
توقعات باسصتمرأر ألنمو
يبدو السصبب وراء هذه ا’Œاهات واضصحا
وف- -ق -ا ل -ل -م -ؤوسصسص -ة اŸذك -ورة ،ف -م -ع ان -دف -اع
الشص -رك -ات ‘ ج -م -ي -ع أان-ح-اء ال-ع-ا ⁄ل-ت-ح-وي-ل
العمليات إا ¤ا’عتماد على العمل عن بعد
اسصتجابة لوباء فÒوسس كورونا ،فقد أاعطت
اأ’ولوية للحلول اŸسصتندة إا ¤السصحابة ،التي
Áكن Ÿوظفيها الوصصول إاليها من أاي مكان.
ومن اŸرجح أان يسصتمر هذا ا’Œاه ‘
اŸسص-ت-ق-ب-ل اŸن-ظ-ور ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اإ’عÓنات
الصص -ادرة ع-ن ال-ع-دي-د م-ن الشص-رك-ات ل-لسص-م-اح
للموظف Úبالعمل من اŸنزل إا ¤أاجل غÒ

مسصمى.
ويتوقع اÈÿاء زيادة ‘ التهديدات اأ’منية
ل-ل-ب-ي-ئ-ات السص-ح-اب-ي-ة أايضص-ا ن-ت-ي-جة للوباء؛ أ’نه
أاصصبح من اأ’سصهل التحايل على العامل ÚغÒ
اıتصص Úعند العمل عن بعد.
ف- -ع- -ن -دم -ا يسص -ت -خ -دم اŸوظ -ف -ون أاج -ه -زة
ا◊اسصوب الشصخصصية وشصبكاتهم اŸنزلية أ’داء
وظ -ائ -ف-ه-م ،ف-ق-د ’ ت-ت-م-ك-ن ج-دران ا◊م-اي-ة
اÿاصصة بالشصركات من حمايتها .وهذا يجعل
م- - -ن السص - -ه - -ل ع - -ل - -ى اŸه - -اج - -م Úتصص - -ي - -د
اŸسص- - -ت - -خ - -دم ،Úونشص - -ر الÈام - -ج الضص - -ارة،
وإاحداث الفوضصى ‘ أاجهزتهم.
كما يتوقعون بأان يسصتمر ‰و سصوق ا◊وسصبة
السص- -ح- -اب- -ي- -ة ‘ ا’رت- -ف- -اع خÓ- -ل السص- -ن -وات
القادمة ،إاذ توقع تقرير ›موعة «آاي دي
سص- -ي» ( )IDCاأ’خ Òأان سص- - - -وق اÿدم- - - -ات
السصحابية قد يبلغ ترليون دو’ر بحلول عام
 ،2024وفقا Ÿوقع كÓود تك اıتصس ‘
التقنية السصحابية.
وق- -ال ري -تشص -ارد إال ف -ي Ó-رز ،ن -ائب رئ -يسس
اÛم-وع-ة ل-ل-ب-ح-وث ال-ع-اŸي-ة ،إان «السص-ح-ابة
سصتؤودي أادوارا أاكÈ؛ بل ومهيمنة ‘ صصناعة
ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا اŸع -ل -وم -ات ‘ اŸسص -ت -ق -ب -ل
اŸنظور».
وب -ح-ل-ول ن-ه-اي-ة ع-ام  ،2021واسص -ت -ن-ادا إا¤
الدروسس اŸسصتفادة من الوباء ،سصتضصع معظم
الشص -رك-ات آال-ي-ة ل-تسص-ري-ع –ول-ه-ا إا ¤خ-دم-ات
التطبيقات والبنية التحتية الرقمية ،التي تركز
على السصحابة أاسصرع مرت‡ Úا كانت عليه
قبل الوباء».
أŸصصدر  :موأقع إألكÎونية

بكفاءأت ﬁلية..

أاول قمـ ـ ـ ـ ـر صصناع ـ ـ ـ ـي تونسصـ ـ ـ ـ ـي يسصتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد لإÓط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق
’رسص-ال أول ق-م-ر سصيمكن كما يقول ﬁدثنا اŸهندسس أانيسس من
تسص -ت -ع -د ت -ونسس إ
صصناعي ﬁلي ألصصنع «–دي »1للفضصاء تقد Ëمقاربة جديدة ‘ ›ال تكنولوجيا
خ Ó-ل شص -ه -ر م -ارسس أل -ق-ادم ،ب-ع-د إأن-ه-اء اŸع- -ل- -وم -ات ،ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه -ا اسص -م «إانÎنت
’ولية بنجاح ،ا’ شص -ي -اء» ،وسص -ي -ق -ع اسص -ت -خ-دام-ه ‘ ›ا’ت
’طÓق أ أ
جميع Œارب أ إ
وسص -ي -ت -م إأطÓ-ق-ه ع Èم-رك-ب-ة فضص-ائ-ي-ة حيوية ،كمراقبة ا◊دود وقيسس حجم التلوث
‘ الهواء ومراقبة اŸناخ والتحكم ‘ منشصآات
روسصية من قاعدة كازأخسصتان.
‘  2016كان القمر الصصناعي ›رد فكرة الطاقة الشصمسصية ‘ قلب الصصحراء ،واماكن
خ -ا÷ت ذه -ن السص -ي -د ﬁم -د ف -ري-خ-ة ب-اعث اخرى ’ يغطيها اإ’نÎنت.
«إانÎنت ا’ شص - - - -ي- - - -اء» (Internet of
اŸشص -روع ،واŸه -ن-دسس ا ن-يسس ي-وسص-ف وف-ري-ق
عمله من الكفاءات الشصابة ‘ شصركات ›مع  )Thingsتعرف اختصصار برمز «آاي أاو تي»
«ت -ل -ن-ات» ال-ت-ونسص-ي-ة اŸت-خصصصص-ة ‘ صص-ن-اع-ة ( )IoTوهي شصبكة اتصصال افÎاضصية ،تعمل
ال›Èيات وا’نظمة ا’لكÎونية ،ليتحول ‘ ع -ل -ى ت -ب -ادل ال -ب -ي -ان -ات ب Úشص -ب-ك-ة اإ’نÎنت
 2020ا ¤حقيقة ملموسصة وا‚از متفرد ليسس وﬂت -ل -ف ا’ ج -ه -زة اŸادي-ة م-ن إال-كÎون-ي-ات
ف - -ق- -ط ‘ ت- -ونسس؛ ب- -ل ‘ ال- -ع- -ا ⁄ال- -ع- -رب- -ي وبر›يات واجهزة اسصتشصعار.
›مع «تلنات» اكد ‘ بيان رسصمي انهاء
وأافريقيا.
ا ن- -يسس ال- -ذي يشص -غ -ل ال -ي -وم خ -ط -ة م -دي -ر ج -م -ي -ع ا’خ -ت -ب -ارات ال -وظ-ي-ف-ي-ة واخ-ت-ب-ارات
التجديد ‘ الشصركة ’ ،يخفي فرحته وشصعوره ا’طÓق بنجاح على القمر الصصناعي ،كما ان
بالفخر برفقة زمÓئه ،وعلى راسصهم مدير الشصركة بصصدد انهاء اجراءات تسصليم القمر
اÛم -ع ﬁم -د ف -ري -خ -ة ،ل-تصص-ن-ي-ع ا ول ق-م-ر الصص -ن -اع -ي ا  ¤الشص -رك -ة ال -روسص-ي-ة اŸت-ع-ه-دة
صص- -ن -اع -ي ﬁل -ي ب -ك -ف -اءات ت -ونسص -ي -ة  ،%100بعملية ا’طÓق نحو الفضصاء ‘  20مارسس
و’ق -ت -ح-ام ت-ونسس ب-واب-ة ال-فضص-اء ال-ت-ي ط-اŸا  ،2021وال -ذي ي -ت -زام -ن م -ع ذك -رى اسص -ت-قÓ-ل
تونسس.
كانت حكرا على دول بعينها.
دراسصة اŸشصروع ومراحل التصصنيع سصاهمت
كفاءأت تونسصية خالصصة
فيها ايضصا خÈات تونسصية ‘ مراكز بحث
يوكد اŸدير العام لشصركة «تلنات» ﬁمد
علمية دولية ،سصواء ‘ وكالة الفضصاء ا’مÒكية
فريخة أان القمر الصصناعي الذي بلغت كلفة
«ن -اسص -ا» ا و ال -ق -طب ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي ا’ وروب-ي
ا‚ازه  600الف دو’ر ،صصنعته كفاءات تونسصية
Ãدينة تولوز الفرنسصية.
خ-الصص-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن  20م-ه-ن-دسص-ا وتقنيا ‘
’طÓق
Œارب أ إ
›ا’ت اإ’لكÎونيك وتطبيقات الفضصاء ،بعد
القمر الصصناعي «–دي »1الذي سصيطلق ا ن اخ- -ت- -ارت شص- -رك -ت -ه ا’سص -ت -ث -م -ار ‘ ›ال
ع -ل -ى ارت-ف-اع  550ك -ل -م ع -ن سص -ط-ح ا’ رضس ،تكنولوجيا الفضصاء ‘ اطار اتفاقيات شصراكة

م-ع وك-ال-ة ال-فضص-اء ال-روسص-ي-ة «راسص-ك-اسصموسس»
( )Roscosmosوشصركة «جي كيه ’نشس
سصÒفسس» (.)GK Launch Services
فريخة اشصار ايضصا ا ¤ان تصصنيع القمر
الصصناعي التونسصي ،اعتمد ‘ سصابقة عاŸية
على تطوير بروتوكول «لورا» ( ،)LoRaوهو
برتوكول اتصصا’ت ’سصلكي يسصتعمل ‘ العادة
‘ البحوث العلمية ا’رضصية؛ لكن ” تطويره
ليكون مÓئما لتجارب الفضصاء ’ ،سصيما فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -اخ -ت -زال ال -ط -اق -ة وسص -رع -ة ت -دف-ق
اŸعطيات.
القمر الصصناعي التونسصي «–دي »1ليسس
إا’ بداية Ÿشصاريع فضصائية أاخرى يريد لها
أاصصحابها أان –ول تونسس إا ¤قطب تكنولوجي
دو‹ ‘ ›ال الصصناعات الفضصائية ،حيث
سصيتم إا‚از  30قمرا صصناعيا آاخر لتغطية
احتياجات دول أافريقيا والشصرق اأ’وسصط.
أŸصصدر :أ÷زيرة .نت

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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آأيفون  12أ÷ديد..

كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف يؤوث ـ ـ ـ ـ ـر دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم شصبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
5ج ـ ـ ـي عل ـ ـ ـى بطاري ـ ـ ـة هاتـ ـ ـف آاب ـ ـ ـ ـل؟

ألهوأتف ألذكية من سصلسصلة آأيفون 12
أ÷ديدة لشصركة آأبل ( )Appleهي
’مÒكية ألتي
’و ¤من ألشصركة أ أ
أ أ
تدعم شصبكات أتصصا’ت أ÷يل أÿامسس
(5جي) ،ولكن أسصتخدأم هذه أŸيزة ‘
ألوأقع سصيكلفك من حيث عمر
ألبطارية ،وذلك وفقا لÓختبارأت
ألتي أجرأها موقع مرأجعة موقع «تومز
غايد» ( ،)Tom’s Guideوألتي
قارنت أدأء بطارية آأيفون  12وآأيفون
 12برو أثناء أسصتخدأم شصبكات ألهاتف
أÙمول 5جي و4جي.
النتائج التي توصصلت إاليها ا’ختبارات لن
تسصر أانصصار آابل ،ففي ح Úاسصتمر آايفون 12
ب -ال-ع-م-ل Ÿدة  10سص-اع-ات و 23دق-ي-قة على
شصبكة 4جي ،فإانه اسصتمر Ÿدة  8سصاعات و25
دقيقة فقط على شصبكة 5جي ،وهذا Áثل
انخفاضصا بنسصبة  %20تقريبا.
وكان أاداء آايفون  12برو مشصابها أايضصا فقد
اسصتمرت بطاريته  11سصاعة و 24دقيقة على
شصركة 4جي ،ولكن فقط  9سصاعات و 6دقائق
على شصبكة 5جي.
يتكون اختبار تومز غايد من تصصفح الويب
ع -ل -ى ال -ه -ات-ف بشص-ك-ل مسص-ت-م-ر ع-ن-د مسص-ت-وى
سصطوع لشصاشصة الهاتف يبلغ  150شصمعة ،وفتح
موقع ويب جديد كل  30ثانية حتى تصصل طاقة
البطارية إا ¤الصصفر.
ووضصع موقع تومز غايد أاجهزة
أاخرى ‘ ا’ختبار نفسصه.
ف - -م - -ث  Ó- -ك - -ان أاداء
آاي-ف-ون  11وآايفون
 11برو لشصركة آابل
مشص - - -اب- - -ه- - -ا أ’داء
الطرازين اأ’حدث
على شصبكة 4جي،
ح- - -يث صص- - -م - -دت
ب -ط -اري -ة ال -ه-ات-ف
اأ’وف  11سصاعة
دقيقة،
و16
والهاتف الثا10 Ê
سص- - - - -اع- - - - -ات و24
دق- - -ي- - -ق - -ة ع - -ل - -ى
التوا‹.

و’ تعت Èاأ’رقام السصابقة مفاجئة بشصكل
خاصس بالنظر إا ¤أان مواصصفات بطارية آايفون
 12وآاي-ف-ون  12ب-رو مشص-اب-ه-ة ت-ق-ريبا للطراز
اأ’قدم ،و‘ الواقع كان أاداء آايفون  12برو
أافضصل من اŸتوقع ولكن فقط عند اسصتخدام
شصبكة 4جي.
وم -ع ذلك ،وضص -ع دل -ي -ل ت -وم-ز غ-اي-د أايضص-ا
ب -عضس ه -وات -ف أان-دروي-د ‘ ا’خ-ت-ب-ار ن-فسص-ه،
وكانت اأ’رقام أافضصل بكث‡ Òا حصصلت عليه
هواتف آابل.
فعلى سصبيل اŸثال ،اسصتمرت بطارية هاتف
غوغل بكسصل ‘ )5 Google Pixel( 5
العمل الفÎة ذاتها تقريبا ‘ شصبكتي 5جي
و4ج- -ي وذلك ع- -ن- -د  9سص -اع-ات و 56دقيقة
بالنسصبة لشصبكة 5جي و 9سصاعات و 29دقيقة
ب-ال-نسص-ب-ة لشصبكة 4ج -ي .ك-م-ا  ⁄ي-ؤوث-ر تشص-غ-ي-ل
5جي على أاداء بطارية هاتف ون بلسس 8تي
( )T8 OnePlusكثÒا أايضصا.
‘ اŸق- -اب -ل ك -ان أاداء ه -ات -ف سص -امسص -ون -غ
غÓ- - -كسص - -ي إاسس)20Galaxy S( 20
وغ Ó-كسص-ي إاسس 20ب- -لسس (20Galaxy S
 )Plusأاسصوأا مع تشصغيل شصبكة 5جي ،لكنه ظل
أافضصل قلي Óمن أاداء بطارية هواتف آايفون.
وقد ’حظ العديد من الذي راجعوا آايفون
 12اسصتنزاف شصبكة 5جي لبطارية الهاتف،
ويقدم اختبار تومز غايد دلي Óإاضصافيا على
أان اŸشصكلة حقيقية .لكن السصؤوال هو :هل
تسصتطيع آابل فعل شصيء حيال ذلك من
خÓل –ديث برامج الهاتف؟
أŸصصدر  :موأقع
إألكÎونية

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـم مـ ـ ـ ـن الوقـ ـ ـ ـ ـت Áكنـ ـ ـ ـ ـك البق ـ ـ ـ ـاء
عل ـ ـ ـ ـى قيـ ـ ـد ا◊ي ـ ـ ـاة مـ ـن غ ـ ـ Òمـ ـاء؟
 ⁄ي -ك -ن أل-ن-ه-ر ب-ع-ي-دأ ع-ن
ك- -ان ب -اول ،ال -ذي ي -ع -م -ل
م - - - -رشص - - - -د أل - - - -رح Ó- - - -ت
م - - -رشص - - -دا ل - - -رح Ó- - -ت
أ’سص -ت -كشص -اف -ي-ة تشص-از
اسص - -ت - -كشص - -اف - -ي - -ة ‘
باويل ألذي تقطعت
شص - - -روبشص- - -اي- - -ر ‘
ب- -ه ألسص- -ب- -ل ،وك- -ان
اŸملكة اŸتحدة،
ي-رى ن-ه-ر زم-ب-ي-زي
ع - - - - -ل - - - - -ى وشصك
ي - - -ت - - -دف - - -ق ف - - -وق
خ- - -وضس Œرب- - -ة
ألصص-خ-ور ألضص-خ-مة
شص- - -اق- - -ة أاث- - -ن - -اء
‘ أل -وأدي أل -ع -م-ي-ق
رحلته ‘ زامبيا،
ع - -ل - -ى ب- -ع- -د م- -ئ- -ات
ف- -ق- -د ع- -ل- -ق ف -وق
أل -ك -ي -ل -ومÎأت م -ن-ه.
ج- -رف ،وب- -ق- -ي دون
ب -دأ أŸاء ق -ري-ب-ا إأ ¤ح-د
السصلعة التي ’ يتخيل
يسص- -ي- -ل ل- -ه أل- -ل -ع -اب ،ل -ك -ن
م-ع-ظ-م ال-ن-اسس أان ت-خ-ت-في
ألوصصول إأليه كان مسصتحي.Ó
يوما ما.
ي - -ق- -ول ب- -اول« :شص- -ع- -رت ب- -ع- -طشس ي- -ف- -وق
فالوصصول للمياه ‘ معظم الدول اŸتقدمة
ال -وصص -ف» .ف-ق-د ك-ان ب-اول ي-ق-ف ع-ل-ى ح-اف-ة ’ يتطلب إا’ –ريك الصصنبور .ويهدر سصكان
ج -رف ي -ط -ل ع -ل -ى واد ع -م -ي -ق ،وق-د ف-رغت هذه الدول غالونات هائلة من اŸياه يوميا بÓ
قواريره من اŸياه ،و ⁄يسصتطع النزول إا ¤ت -ردد ،سص -واء ع -ن -دم -ا ي -غسص -ل -ون أاسص -ن-ان-ه-م أاو
النهر .ويحكي باول عن الذعر الذي اسصتو ¤يتحممون أاو ينظفون اŸراحيضس ‘ ،ح Úأان
عليه ‘ هذا اŸوقف اÿط ،Òإاذ كان يخشصى ن -ح -و م -ل -ي -ار شص -خصس ح-ول ال-ع-ا ’ ⁄ي-زال-ون
أا’ يجد شصيئا يروي به ظمأاه.
يفتقرون للمياه الصصا◊ة للشصرب ،و 2.7مليار
ويقول ‘« :هذه اللحظة ،نال مني التعب ،شص -خصس ي -ج -دون صص -ع -وب -ة ‘ ا◊صص-ول ع-ل-ى
وارتفعت درجة حرارة جسصمي بشصكل مفرط اŸياه لشصهر واحد سصنويا على اأ’قل.
وبسصرعة جنونية».
أŸصصدر :بي بي سصي

ألتغي ÒأŸناخي

ط ـ ـ ـÓء جدي ـ ـد ق ـ ـ ـد يخف ـ ـ ـضض ا’نبعاثـ ـ ـ ـات وي ـ ـ ـّÈد اŸبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاÊ

ن ّ-ب-ه ب-اح-ث-ون اإ ¤اأم-ك-ان-ي-ة طًÓ-ء اأب-يضس
جديد ‘ تخفيضس درجات حرارة اŸباÊ
وب -ال -ت -ا‹ ت -ق -ل -ي -ل ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى اأج-ه-زة
التكييف فيها.
وتقول دراسصة علمية اإ ¤اأن هذا اŸنتج
ا÷ديد قادر على عكسس نسصبة ‘ 95 . 5
اŸئة من اأشصعة الشصمسس ،وتخفيضس درجة

ح- -رارة اŸب- -ن- -ى ن -ح -و  1 . 7درج-ة م-ئ-وي-ة
م -ق -ارن -ة ب-درج-ة ح-رارة ال-ه-واء ‘ ال-ب-ي-ئ-ة
اÙيطة به.
ويقول مهندسصون مشصاركون ‘ الدراسصة
اأن هذا التاأث– Òقق ع Èاإضصافة جزيئات
ﬂتلفة ا’أحجام من كربونات الكالسصيوم
‘ الطÓء.

وت -ع -د اŸب -اÃ Êخ -ت -ل -ف اأن-واع-ه-ا اأكÈ
مصصدر ’نبعاثات غاز ثا Êاأكسصيد الكربون.
ف- -اأن -ارة وت -دف -ئ -ة وتÈي -د اŸب -ا Êت -ع -د
مسصوؤولة عن نحو  ‘ 28اŸئة من انبعاث
غاز ثا Êاأكسصيد الكربون ‘ العا ،⁄بحسصب
بيانات اÛلسس العاŸي للمبا Êاÿضصراء.
أŸصصدر :بي بي سصي

ثقافة

السسبت  ٢٤أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٧ربيع األول  ١٤٤٢هـ

إلقاصص وإلناشضر ﬁمد إلكامل بن زيد لـ «إلشضعب»:

واجهنا أازمة كورونا بإاعادة ترتيب أامورنا
لصضدإر
^ ÷نة للقرإءة ومسضابقة أإدبية لتشضجيع إلكتابة وإ إ
إع -ت Èإل -ق-اصص وإل-ن-اشض-ر ﬁم-د
إل- -ك- -ام- -ل ب- -ن زي- -د إأن ق- -ط -اع إل -نشض -ر
وإل -ت -وزي-ع ي-ح-ت-اج إل-ي-وم إ ¤تضض-اف-ر
ج -م -ي -ع إ÷ه -ود ،و إ ¤سض -ي-اسض-ة دع-م،
تشض-ج-ي-ع وت-وج-ي-ه م-ن شض-اأنها إأن تعيد
صض -ن -اع -ة إل-ك-ت-اب إ ¤إل-وإج-ه-ة ،ك-م-ا
كشض - -ف م - -ن خÓ- -ل ه- -ذإ إ◊وإر ع- -ن
Œرب-ة دإر ب-ن زي-د ل-ل-نشض-ر وإل-ت-وزيع
إلتي يديرها ‘ موإجهة إلأزمة إلتي
يعيشضها إلقطاع بسضبب تفشضي فÒوسص
ك -ورون -ا ،وع -ن إŸسض -اب -ق -ة إلأدب-ي-ة ‘
إŸسضرح إلتي إأطلقتها بهدف تشضجيع
إلكتابة لأبي إلفنون.
حبيبة غريب
^ إلشضعب :دق إلكث Òمن إلناشضرين
ناقوسص إÿطر حول وضضعية إلقطاع
إلصض -ع -ب -ة ‘ زم -ن ك -ورون-ا ،ك-ي-ف ه-و
إ◊ال ب-ال-نسض-ب-ة ل-دإر ب-ن زي-د ل-لنشضر
وإلتوزيع؟
^^ ﬁمد إلكامل بن زيد :ل ينكر
اأح- -د اأن وب -اء ال -ك -ورون -ا عصس -ف ب -اأشس -ي -اء
ج م ي ل ة و غ يّ ر م ن  ‰ط ا ◊ ي ا ة  ،ل ي س س ف ق ط
عندنا ولكن على مسستوى الإنسسانية ككل،
اإذ اأخذ من الأحبة الكث Òفاأسسال دموعا
حارة وحارقة حول اأشسخاصس اأعزاء على
قلوبنا ،و ⁄تكن ا◊ياة الثقافية ‘ مناأى
ع -ن ه -ذا ال -وحشس ،اإذ ت -غÒت اŸع -ط -ي-ات
واأدرك عا ⁄الكتاب صسعوبات جمة حتى
اأوشسك على النهيار ،و ⁄تكن دار علي بن
زيد بعيدة النظر ،فقد عانت هي اأيضسا
لكننا عملنا وفق منهجية الإÁان بالقضساء
وال - -ق- -در اأول ث- -م الÎيث وع- -دم ال- -تسس- -رع
واخ-ت-ي-ار ع-ن-اوي-ن م-ه-م-ة..وال-كيسس الفطن
من يعمل للزمن احتياطه.
^ يشضّكل إلتوزيع إلهاجسص إلكبÒ
ل - -ل- -ن- -اشض- -ري- -ن ،إأي- -ن إÿل- -ل ‘ رإأيك؟
وكيف Áكن تصضحيح إلأمور؟
^^ التوزيع اأصسبح عائقا اأمام طموحات
اŸوؤل-ف وال-دار وال-ق-ارئ..ف-حسسب خÈت-ي
لبد من تضسافر جهود ا÷ميع ‘ هاته
السسÒورة ،ول بد من اإرادة سسياسسية من
اأجل اإعادة بعث الروح ‘ عا ⁄الكتاب دون
انتهازية اأو اسستغÓل .صسحيح هناك قوائم
ل- -ع- -دة اإصس- -دارات ل- -ك- -ن- -ه- -ا ت- -وزع بشس- -ك -ل
عشس -وائ -ي،ف -اأصس -ب -ح اŸوؤل -ف ه -و ال -وح -ي-د
القادر على الÎويج Ÿنتوجه الأدبي.
^ ح ّ-دث-ن-ا ع-ن إلإصض-دإرإت لسض-ن-ة
..2020
^^ هناك عدة اإصسدارات منها ‘ اأدب
الطفل كاإصسدار الدكتور الشساعر ا÷ميل
نبيل شسريط ،ديوان شسعر لÓأطفال «‡لكة
الأمراء» ‘ ،القصسة اإصسدار الكاتب القدير
عبد القادر صسيد «وŒرح اŸراآة جيبي»
وال -ك -اتب اŸت -م -ي -ز شس -ك-ري شس-رف ال-دي-ن
«وج-ائ-ع» واŸب-دع-ة ال-ن-اشس-ئ-ة سس-ه-ى سسافر
وقصس -ت -ه -ا «ج -دران» ‘..ال -ت -اري -خ ه -ن -اك
اإصس -دار ل -ل -ك -اتب ال-رائ-ع ف-وزي مصس-م-ودي

«الشس - -اذ‹ اŸك - -ي..اأوراق م - -ن رصس - -اصس»
وال- -ك -اتب ب -ادي ﬁم -د واإصس -داره «ب -ل -ورة
ال-ف-ح-م-ة وال-ب-ل-ور» ح-ول ح-ي-اة ع-ائلة بادي
ال -ع -ري -ق -ة ‘..ال -ق-ان-ون وال-تشس-ري-ع ه-ن-اك
اإصس -دارات رائ -ع -ة ل -ل -ب -احث ع -ب -د ال-ك-رË
م -اروك م -ن ب -ي -ن -ه -ا «ق -وان ÚاŸع -ام Ó-ت
الل-كÎون-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر وال-دول ال-ع-رب-ي-ة»
و»الإره-اب الل-كÎو Êواآل-ي-ات م-ك-اف-حته»
وغÒها من العناوين.
^ إأصضبح إلÎويج للكتب إلكÎونيا
م -وضض -ة إل -عصض -ر ،وب-دإأ إأيضض-ا إ◊ديث
ع-ن م-نصض-ة إل-كÎون-ي-ة لبيع إلكتاب،
ه- -ل ه- -ذإ ه- -و إ◊ل إلأ‚ع Ÿشض- -ك- -ل -ة
إلتوزيع؟
^^ لإدراك- -ن -ا م -دى اأه -م -ي -ة الÎوي -ج
والإشسهار اللكÎو ،Êعملنا رفقة ›موعة
شسباب على وضسع اأسسسس Ÿا تقدمه الدار
اإ ¤القارئ ا÷زائري والعربي ،فوسسائل
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ل Áك-ن السس-تغناء
ع-ن-ه-ا ‘ شس-ك-ل-ه-ا الي-ج-اب-ي..ف-ه-ي وسس-يلة
اأخرى واإضسافة.
^ كيف Áكن مصضا◊ة إ÷زإئري
مع إلكتاب؟ وكيف Áكن للمعارضص
ﬁلية إأو وطنية كانت إأن تعيد بعث
نسض - -ب - -ة إŸق- -روئ- -ي- -ة وت- -ن- -عشص سض- -وق
إلكتاب؟
^^ ﬂط -ئ م -ن ي -ق -ول اأن اŸق-روئ-ي-ة
مفقودة اأو غ Òموجودة..فالقراءة متعددة
الشسعب وكل يهوى ما يقراأه ،فليسس هناك
الأدب فقط بل هناك عدة ›الت لها
منتسسب Úلها يحبون القراءة والطÓع على
جديدها رغم طغيان الوسسائط اللكÎونية
والتلفزية وغÒها..
^ قامت دإر علي بن زيد للطباعة
وإل - -نشض - -ر Ãسض - -اب - -ق - -ة ‘ إل - -ك - -ت - -اب- -ة
إŸسضرحية ،هل –دثنا عن إلتجربة؟
^^ بالفعل قمنا Ãسسابقة ‘ الكتابة
اŸسسرحية Ãناسسبة اليوم العاŸي للمسسرح
شس- -ه- -ر م- -ارسس اŸاضس- -ي ،وج- -اءت- -ن -ا ع -دة

نصس -وصس م -ن ﬂت -ل -ف ولي-ات ال-وط-ن لأن
الطبعة الأو ¤اأردناها كتجربة وطنية ،وقد
– ّصسل الكاتب اŸتميز عبد الرزاق معلم
ع- -ل- -ى اŸرت- -ب- -ة الأو ¤ب- -نصس- -ه «سس -ل -ط -ان
البايلك» الذي سسيطبع على عاتق الدار.
ب -اŸن -اسس -ب -ة ال-دار ت-ع-د اأول دار ج-زائ-ري-ة
ت -ق -وم Ãسس -اب -ق-ة ‘ اŸسس-رح سس-ع-ي-ا م-ن-ه-ا
لإب -راز اŸواهب واإن -ارة شس -م -ع-ة ‘ سس-ب-ي-ل
النهوضس باŸسسرح.
^ كلمة إأخÒة؟
^^ اأشس -ك -رك -م ع -ل -ى ه -ذا ال -ت -واصس -ل
ال - -راق - -ي ،وﬁاول - -ت- -ك- -م ا÷ادة ‘ وضس- -ع
مÓمح الأمل ع Èالهتمام بعا ⁄الكتاب
والنشسر ،فهذا ا◊وار يعد ‘ حد ذاته نوعا
من دعم الكاتب والكتاب ودور النشسر.

حفل تسصليم ا÷وائز –تضصنه
«في Óعبد اللطيف» اليوم
–تضسن في Óدار عبد اللطيف ،اليوم،
ح- -ف- -ل تسس -ل -ي -م ج -ائ -زة األديب واŸف -ك -ر
الراحل ﬁمد ديب ،التي أاعلنت عن نتائج
ال -ف -ائ -زي -ن ب -ه -ا أاول أامسس ج -م-ع-ي-ة ال-دار
ال -كÈى إلح -ي -اء ال -ذك -رى اŸئ -وي -ة Ÿول-د
اŸفكر.
ا◊ف -ل ال -ذي ي -ق-ام ب-رع-اي-ة وم-راف-ق-ة
وزارة ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون ،م-ن-اسس-ب-ة لتكرË
ال-ف-ائ-زي-ن ب-ال-دورة السس-اب-ع-ة للجائزة وهم
ع-ب-د اŸن-ع-م ب-ن سس-اي-ح ع-ن ج-ائ-زة ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب-ي-ة ‘ رواي-ة «لÔقصس الÎن-ت-ي Ó-ث-م
‰وت» الصسادرة عن دار النشسر اŸاهر،
م- -راد زÁو ÷ائ- -زة ال- -ل- -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة
بروايته «كاويتو» ‘ إاصسدارات دار القصسبة
للنشسر ،مصسطفى بن فوضسيل عن جائزة
اللغة الفرنسسية عن روايته «كتابة ا÷سسد»
‘ إاصسدارات برزح للنشسر.
حبيبة غريب

 20فيلما مرشّصحا لـجوائز النقاد العرب لأÓفÓم األوروبية
وسسيتم حسسب اŸصسدر الإفصساح قريبا عن
القائمة القصسÒة ،قبل تكر Ëالفيلم الفائز
خÓ- -ل ال -دورة  ٤٢م-ن م-ه-رج-ان ال-قاهرة
السسينمائي الدو‹.
لÓإشسارة ،تسستهدف جوائز النقاد العرب
لÓ- -أفÓ- -م الأوروب- -ي- -ة الÎوي- -ج ل -لسس -ي -ن -م -ا
الأوروبية ‘ العا ⁄العربي ،وجذب انتباه

اŸوزع Úوصُس s- -ن - -اع ال- -ق- -رار ‘ صس- -ن- -اع- -ة
السس- -ي- -ن -م -ا ال -ع -رب -ي -ة ل Ó-أف Ó-م الأوروب -ي -ة
اŸميزة ،هذا بالإضسافة اإ ¤تسسليط الضسوء
على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز
‘ الكشسف عن وجهات نظر ﬂتلفة و‘
ت - -ب - -ادل اÿصس - -وصس - -ي - -ة ال - -ث- -ق- -اف- -ي- -ة بÚ
اÛتمعات.

مهرجان إلبوإبة إلرقمية للفيلم إلدو‹ إلقصضÒ

اتفاقية شصراكة مع نادي شصباب «اليوتيبورز» ◊مام األنف بتونسص
وّقعت اإدارة مهرجان البوابة الرقمية
ل - -ل - -ف- -ي- -ل- -م ال- -دو‹ ال- -قصس ،Òاأول اأمسس،
اتفاقية شسراكة وتعاون مع نادي شسباب
«اليوتيبورز» ◊مام الأنف بتونسس ،كما
” الت- -ف -اق ع -ل -ى ت -ن -ق -ل ›م -وع -ة م -ن
ال -ن -ادي اإ ¤م -دي -ن -ة ع -ن-اب-ة ب-ع-د ان-ت-ه-اء
ج -ائ-ح-ة ك-ورون-ا م-ن اأج-ل تصس-وي-ر اأفÓ-م
وث -ائ -ق -ي -ة ‘ ›الت ع -دي -دة م -ت -ع -ل-ق-ة
ب -الÎوي-ج السس-ي-اح-ي وال-ت-اري-خ-ي Ÿدي-ن-ة
عنابة.

تكر Ëوعرفان للمجاهد زه Òإحدإدن

عميد اإلعÓمي..Úحّرر العقول ودعا لتحرير التاريخ

ن -اضض -ل ع-ن-دم-ا ك-انت إل-ك-ل-م-ة ب-ق-وة
إلرصضاصص ،وإ◊رية أإثمن من إلÌوة،
وإل -وط -ن ف -وق ك-ل إع-ت-ب-ار ⁄ ،ي-ب-خ-ل
بعطائه ‘ شضبابه وبقي يحÎق بجدية
وتفان ‘ مسضار طويل يشضع بالتميز.
ك -ان إل -ف -ق -ي -د زه Òإح -دإدن رج-ل
لول م - -ن ح - -يث إلصض - -م - -ود
لع Ó- -م إ أ
إ إ
وإلسض- -ت- -م- -رإر وإل- -ع- -ط- -اء ع Èع -ق -ود
ط -وي-ل-ة م-ن إل-زم-ن ،م-ه-ووسض-ا ب-ت-ك-وي-ن
لجيال حيث يسضأال بشضغف وإخÓصص
إ أ
ع-ن وضض-ع-ي-ة م-درسض-ة إلصض-ح-افة حتى
لمسص
وه - -و ع - -ل - -ى ف - -رإشص إŸرضص ،ب- -ا أ
ح- -ارب إŸسض- -ت -ع -م -ر بشض -ج -اع -ة ،وب -ع -د
إلسض- -ت- -قÓ- -ل سضّ- -خ- -ر ح- -ي -ات -ه ل -ل -ع -ل -م
وإل- -ت- -دريسص وإل -ك -ت -اب -ة ،و ⁄ي -ب -خ -ل
لدلء بالشضهادإت إلتاريخية لفصضول
إ إ
م -ه -م -ة م -ن إل-ت-اري-خ إل-ث-وري إل-ذي ⁄
ي - -دون- -ه إŸؤورخ ،وتسض- -ل- -ي- -ط- -ه إلضض- -وء
لعÓمي ‘ Úإلكفاح
Ùطة مشضاركة إ إ
ضضد إŸسضتعمر.
فضضيلة بودريشص

مهرجان إلقاهرة إلسضينمائي إلدو‹

كشس- -فت ( European Film Promotion
 )EFPو م ر ك ز ا ل س س ي ن م ا ا ل ع ر ب ي ة ا أ و ل ا أ م س س ،
عن قائمة اŸرشسح Úللنسسخة الثانية من
ج-وائ-ز ال-ن-ق-اد ال-ع-رب لÓ-أفÓ-م الأوروب-ية،
واŸتكونة من  ٢٠فيلما ‡ث Óلـ  ٢٠دولة
ا أ و ر و ب ي ة  ،ع ر ض س ت ع ل ى  5 6ن ا ق د ا ع ر ب ي اً ع È
م و ق ع  ،Festival Scopeح س س ب ب ي ا ن ل ل ه ي ئ ة .

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

من جهة اأخرى ،سستسسافر ›موعة من
الشس- - -ب - -اب ا÷زائ - -ري Úاإ ¤ت - -ونسس اأي - -ن
سسيزورون العديد من اŸدن التونسسية،
وسسيقومون اأيضسا باإ‚از اأفÓم وثائقية
واأفÓ- -م قصسÒة .وسس- -ت- -نشس- -ر اŸواضس- -ي- -ع
اıت -ل -ف -ة ال -ت -ي سس -ت -ع -ا÷ه -ا ات -ف -اق -ي-ة
الشسراكة ،والتي سسيتم نشسرها ‘ صسفحة
البوابة الرقمية للفيلم الدو‹ القصس‘ Ò
فايسسبوك ويوتوب ،حسسب ما اأكده مدير
اŸهرجان دليل بلخودير.

–م- - - -ل ه - - -ذه اŸب - - -ادرة ،حسسب ذات
اŸسس - -وؤول ،شس - -ع - -ار «ا÷زائ - -ر ب - -ع - -ي- -ون
ت -ونسس -ي -ة» و»ت -ونسس ب -ع -ي -ون ج -زائ-ري-ة»،
ويعت Èالنادي التونسسي Ãثابة الشسريك
الإع Ó-م -ي ل -ل -م -ه -رج-ان ب-ت-ونسس ،وال-ذي
يسسوق له بالشسÎاك مع العناصسر الفعالة
وضسيوف اŸهرجان ‘ تونسس ،كما سسيتم
ب- -ر›ة ورشس- -ات ت- -ك- -وي -ن -ي -ة ‘ ›الت
الصس-ن-اع-ة السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة م-ن ال-ب-ل-دي-ن من
اأجل تبادل اÈÿات.

العدد
١٨٣٨٧
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نّ-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-هيد وجريدة
«اÛاهد» ،بالتنسسيق مع جامعة ا÷زائر
‘ «م- -ن- -ت- -دى ال- -ذاك- -رة» ،وق -ف -ة ت -ك -رÁي -ة
لع Ó-م
ل- -ل- -م- -ج -اه -د زه Òاح -دادن رج -ل ا إ
وال-ت-اري-خÃ ،درج «ن-ي-لسس-ون م-ان-دي »Ó-بكلية
لع Ó- -م والتصس - -ال– ،ت شس - -ع- -ار» مسس- -ار
ا إ
لسستاذ زه Òإاحدادن..اŸقاومة واŸعرفة
ا أ
لنسسانية».
والكرامة ا إ
ي-ع-ود ال-فضس-ل ل-ع-مÓ-ق ال-ك-ل-م-ة ومهندسس
لك-ادÁي-ة الصس-ح-ي-ح-ة ل-ل-بحث ‘
اŸن-اه-ج ا أ
لعÓم ‘ ،تكوين نخبة وإاطارات
تخصسصس ا إ
لعÓم ،الذين
لعÓمي ودكاترة ا إ
اŸشسهد ا إ
صساروا ينتشسرون ع Èجامعات الوطن.

أاطر البحث العلمي
أاغ -لب اŸت -دخ -ل ‘ Úه -ذه ال -ن-دوة ال-ت-ي
تزامنت مع إاحياء اليوم الوطني للصسحفي
م -ن رف -ق -اء ال -ف -ق -ي-د ‘ ا◊رك-ة ال-طÓ-ب-ي-ة
وا÷ام -ع -ة وط -ل -ب -ت -ه وشس -خصس -ي -ات وط -ن -ي-ة
وصس -ح -اف -ي ،Úت -ق -اط -ع -وا ح -ول خصس-وصس-ي-ة
الرجل حيث وصسفوه بالذاكرة التاريخية.
لعÓم إاّنه
قال أاحمد حمدي عميد كلية ا إ
خÓ-ل ح-ف-ل ت-خ-رج-ه ق-د ال-ت-ق-ى ب-اŸرح-وم
لول مرة ،ووجده رج Óمتواضسعا
إاحدادن أ
شس -دي -د السس -ت -م -اع ل-ل-ط-ل-ب-ة ،وت-ع-رف ع-ل-ي-ه
بصس -ورة أاق -رب ع -ن-دم-ا ” اف-ت-ت-اح ت-خصسصس
لعÓ-م وال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة
اŸاجسس -ت ‘ Òا إ
ع - -ام  ،١9٧٨أاي ك- -أاسس- -ت- -اذ ي -دّرسس م -ن -اه -ج
البحث ،وكشسف أان الفقيد كان معجبا كثÒا
بحامد الغزا‹ صساحب كتاب «إاحياء علوم
ال -دي -ن» ،وأاوصس -ى إاح -دادن ب -دراسس -ة ك -ت -اب
حامد الغزا‹ «اŸنقذ من الضسÓل» ،والذي
لنسسب ل -دراسس -ة ال -ع -ل -وم
اع- -تÈه اŸن- -ه- -ج ا أ
لعÓمية ،و ⁄يخف الدكتور حمدي أانه
ا إ
اسستفاد كثÒا من الراحل اأي من مÓحظاته،
لعÓمية ÷بهة
خاصسة ما تعلق بالسسياسسة ا إ
التحرير إابان الثورة ،وعمل إاحدادن بجريدة
«اÛاه -د» ع-ن-دم-ا ك-انت تصس-در ب-ا÷زائ-ر
ال-ع-اصس-م-ة ث-م ب-ت-ط-وان ب-اŸغ-رب وب-عد ذلك
بتونسس ،وخلصس العميد إا ¤القول أان زهÒ
لسس-ات-ذة ال-ذي-ن أاط-روا
إاح -دادن ي -ع -د أاه-م ا أ
لع Ó-م ،وك -ان
ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ‘ ›ال ا إ
أاحمد حمدي مهتما بفتح بحوث والقيام
لعÓمية.
بدراسسات حول أاعماله الفكرية وا إ

الكلمة بقوة الرصصاصص
وصس -ف-ه ال-دك-ت-ور ﬂت-ار م-زراق ،رئ-يسس
جامعة ا÷زائر  ،٣بذاكرة اŸثّقف ،Úوأاحد
أابرز العلماء الذين سساهموا مسساهمة كبÒة
لعÓ-م-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ،ح-يث
‘ ال -دراسس-ات ا إ
” إاطÓق
Ãناسسبة هذه الوقفة التكرÁيةّ ،
اسس -م زه Òاح -دادن ع -ل -ى م -درج ب -ال-ط-اب-ق
الثالث ،واقÎح إاطÓق جائزة –مل شسقÚ
ع-ل-م-ي وم-ه-ن-ي ي-رت-ب-ط ب-ال-ك-ت-اب-ة الصسحفية
لجيال.
ويسستحدث تواصسل ب Úا أ
وي- -رى ت- -ل- -م -ي -ذه رضس -وان ب -وج -م -ع -ة‘ ،
شسهادته ،أاّن تكرÁه احتفاء بالذاكرة التي
ت -ع -د مسس -أال -ة أاسس -اسس -ي-ة ل-ه-ا عÓ-ق-ة وط-ي-دة
باŸسستقبل .وأاكد بوجمعة أان الراحل كان
شس-دي-د ال-ت-ع-ل-ق Ãه-ن-ت-ه ،يسس-أال ع-ل-ى ف-راشس
اŸرضس عن كلية الصسحافة إان كانت بخ،Ò
وطلب تصسّفح آاخر كتبه الذي كان حديث
ال- -نشس- -ر ،واعÎف ب- -أان- -ه سس- -اه -م ‘ –ري -ر
العقول ودعا إا– ¤رير التاريخ ،وذكر ‘
نفسس السسياق بأانه يسستلهم من حضسوره العلم
والتواضسع..

لسستاذ حسسن السسعيد ،إان إاحدادن
وقال ا أ
شسخصسية وطنية وعلم من أاعÓم ا÷زائر
لخÓ-ق ال-ع-ال-ية ،وتعلم
ي-ن-بضس ب-ال-ت-واضس-ع وا أ
م- -ن- -ه ك -ي -ف نشس -أات الصس -ح -اف -ة ا÷زائ -ري -ة
لذاع-ة السس-ري-ة وم-ك-اتب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
وا إ
إابان الثورة بالبلدان العربية.
لسستاذ أاحمد شسوتري بأانه كان
وشسهد ا أ
م- -ن- -اضس Ó- -مسس- -ت- -م- -ي- -ت- -ا ‘ ح- -زب الشس -عب
ا÷زائ- -ري وسس- -اه -م ‘ ال -ت -م -ه -ي -د ل -ل -ث -ورة
التحريرية اÛيدة ،على خلفية كفاحه ‘
الثورة بالقلم والكلمة Ÿا كانت توازي طلقة
الرصساصسة ،أاي عمل بتطوان ‘ اŸغرب ‘
ج- -ري- -دة اÛاه- -د ،ورغ- -م اخ- -تÓ- -ف- -ه م -ع
لخ - - -ري- - -ن ‘ ن- - -ق- - -اط ،ل- - -ك- - -ن ب- - -احÎام
ا آ
ودÁقراطية ،سسخيا يزود طلبته باŸراجع
على ندرتها.

نزاهة فكرية

لسستاذ عيسسى قاسسمي على الرجل
أاثنى ا أ
ال- - -ذي ق - -ال أان - -ه ك - -ان ن - -زي - -ه - -ا وﬂلصس - -ا
وم -ت -واضس -ع -ا ،ح -يث ت -ع -ل -م أاب -ن-اؤوه ‘ ن-فسس
مدارسس أابناء الشسعب ا÷زائري ،وتو ّ
ظفوا
‘ نفسس وظائف ا÷زائري ،Úووجده وطنيا
حتى النخاع بنزاهة فكرية ،و‘ كتاباته ⁄
يكن يجامل أاحدا ،و“نى قاسسمي لو انتمى
لن له نظرية ‘ التاريخ ،تعيد
لقسسم التاريخ أ
ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ك- -ل م- -ا ك- -ت- -ب- -ه ال- -ف- -رنسس- -ي- -ون
واŸسستشسرقون وبعضس ا÷زائري ،Úويعتقد
أان ه -ذه ال -ن -ظ -ري -ة سس-وف ت-ظ-ه-ر ي-وم-ا م-ا.
لعÓم
لسستاذ بن زاوي عميد كلية ا إ
واعتÈه ا أ
‘ عام  ١9٨9بالقدوة الكبÒة ‘ مدرسسة
لسستاذ ﬁمد الصسغ Òبن
الصسحافة .أاما ا أ
عمار الذي التقاه سسنة  ،١96٤عندما كان
Óسس-ات-ذة
ن -ائ -ب -ا Ÿدي -ر اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي-ا ل -أ
ببوزريعة ،فأاشساد بنبل أاخÓقه وتواضسعه.
ول -دى ت -ك-ر Ëال-ف-ق-ي-د ال-راح-ل ،ت-قّ-دمت
اب -ن-ت-ه وف-اء إاح-دادن ب-ك-ل-م-ة شس-ك-ر وع-رف-ان
خاصسة بعد تسسمية إاحدى مدرجات الطابق
لجيال من
الثالث للجامعة باسسمه ،لتسستلهم ا أ
لنه
الطÓب اŸسستقبلية من قيمه وعلمه ،أ
ع -م -ل ب -ج -دي-ة واسس-ت-م-رار م-ن أاج-ل ال-وط-ن
حسسب شس- -ه- -ادت- -ه- -ا ،وخ- -ت- -م ال -ن -دوة رئ -يسس
ا÷امعة ﬂتار مزراق بقوله..« :جمعنا وهو
لخرى»،
حي ويجمعنا اليوم ،وهو ‘ الدار ا أ
وأاشسار إا ¤أانه يحمل جزء من تاريخ هذا
الشسعب.
ولد زه Òإاحدادن بتاريخ  ١٧جوان ،١9٢9
ويعد صسحافيا وكاتبا ومؤورخا وأاسستاذ تاريخ
لع Ó-م ب -ج -ام -ع -ة ا÷زائ-ر  ٣سس-اب-ق-ا‘ ،
ا إ
رصس -ي -ده ال -ع -ل -م -ي شس-ه-ادة دك-ت-وراه دول-ة ‘
ال -ع -ل -وم السس -ي -اسس -ي-ة م-ن ج-ام-ع-ة ب-اريسس ،٢
وشسهادة الليسسانسس ‘ اللغة العربية وآادابها
من جامعة ا÷زائر .كان قبل السستقÓل
مناضس Óبحزب الشسعب ا÷زائري .واشستغل
صس-ح-ف-ي-ا ب-ج-ري-دة «اÛاه-د» خÓ-ل الثورة
التحريرية اÛيدة .وبعد السستقÓل شسغل
م-نصسب رئ-اسس-ة اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لصسحافة.
وم -ن أاشس -ه -ر م -ؤول -ف -ات -ه «م -دخ -ل إا ¤ع -ل-وم
لعÓم والتصسال» .سساهم بعدة مقالت ‘
ا إ
جريدة «الشسعب».
رحل الدكتور زه Òإاحدادن ،الذي أاحبّه
وا‚ذب إا ¤جديته وصسرامته كل من تعّلم
على يده عن هذه ا◊ياة ،منذ نحو ثÓث
سسنوات عن عمر  ٨9سسنة يوم  ٢٠جانفي
.٢٠١٨

بيع لوحة للفنان الÈيطا Êبانكسصي
بنحو  10مÓي Úدولر

ب-ي-عت ل-وح-ة ل-ل-ف-ن-ان الÈي-طا Êبانكسسي،
Ãبلغ  ٧ ، 6مليون جنيه اسسÎليني ،وهو ما
يعادل  9 ، 9مليون دولر تقريبا ،خÓل مزاد
أاقيم ‘ العاصسمة الÈيطانية لندن.
ال-ل-وح-ة اŸب-اع-ة ه-ي ل-وح-ة ع-رضس ف-ي-ها
ب-ان-كسس-ي ف-ن-ان الشس-ارع م-ن-ظ-وره ل-ع-م-ل فني
ب-ع-ن-وان ا÷سس-ر ال-ي-اب-ا Êل-ل-ف-نان النطباعي
الفرنسسي كلود مونيه ،وهي مسستوحاة من
ل-وح-ة ا÷سس-ر ال-ي-اب-ا ،Êم-ع إاضس-اف-ة ع-رب-ت-ي
تسسوق وﬂروط مرور يطفوعلى بركة إا¤
لصسل.
اŸشسهد الشساعري ‘ ا أ
وحّققت اللوحة هذا الرقم القياسسي بعد
أان قدرت ‘ مزادات سسابقة Ãا ب ÚثÓثة
وخمسسة مÓي ÚاسسÎليني ،وذهبت إا ¤أاحد
ه -واة ج -م -ع ال -ت -ح -ف م -ن آاسس -ي -ا حسسب دار
سس -وذب-ي-ز ل-ل-م-زادات .وق-ال ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
اŸزاد إان هذا هو ثا Êأاعلى سسعر يتم دفعه
لط Ó-ق م -ق-اب-ل ل-وح-ة ل-ه-ذا ال-ف-ن-ان
ع -ل -ى ا إ
اŸنعزل ‘ مزاد ،بعد بيع لوحة له العام
اŸاضسي تظهر الŸÈان الÈيطا Êبحضسور
حيوانات الشسمبانزي بنحو  9 ، 9مليون جنيه
إاسسÎليني.
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صسادقت عليها ألّلجنة ألؤلئية للممتلكات ألثقافية

تصصنيف أاربعة معا ⁄تاريخية بو’ية عنابة

أع- -ل- -نت وزأرة أل- -ث- -ق- -اف -ة وأل -ف -ن -ؤن
ت -ن -ظ -ي -م « أسس -ب -ؤع أل -ن -بّ-ي»– ،ت شس-ع-ار
«مشسكاةُ ألأنؤأر ‘ سسÒة سسيّد ألأخيار»،
ي وثقا ّ
‘ Áتد من
وذلك بÈنامج فكر ّ
 26أإ 29 ¤م-ن أك-ت-ؤب-ر أ÷اري ،ب-قصسر
أل -ث -ق -اف-ة «م-ف-دي زك-ري-ا» ،وع Èك-ام-ل
م- -دي- -ري- -ات أل- -ث -ق -اف -ة وأل -ف -ن -ؤن ودور
أل -ث-ق-اف-ة وأŸسس-ارح ع Èأل-ؤط-ن .وق-ب-ل
ذلك ب -اأي -ام ،ك -انت أل -ؤزأرة ق -د أع -ل-نت
« أيضس-ا» ت-ن-ظ-ي-م «ن-دوة م-الك ب-ن ن-ب-ي»،
وشس- -ع -اره -ا «‘ ألإصس -غ -اء لشس -اه -د ع -ل -ى
ألقرن» ،وتنظم «هي ألأخرى» من 26
أإ 31 ¤أكتؤبر ع Èألؤطن.
أسسامة ــ أإ
‘ بيان لها ،اأعلنت وزارة الثقافة والفنؤن
اأن -ه -ا سش -ت -ن-ظ-م «اأسش-ب-ؤع ال-ن-بّ-ي»– ،ت شش-ع-ار
«مششكاُة الأنؤار ‘ سشÒة سشيّد الأخيار» ،وذلك
ي وثقا ّ
‘ Áتد من  26اإ29 ¤
بÈنامج فكر ّ
من اأكتؤبر ا÷اري ،بقصشر الثقافة «مفدي
زكريا» وع Èكامل مديريات الثقافة والفنؤن
ودور الثقافة واŸسشارح ع Èالؤطن.
تاأتي هذه التظاهرة «اإحياًء لهذه الذكرى
اÛي- -دة ،وم- -راف- -ق- -ة لأف- -راح واح- -ت -ف -الت
ا÷زائريÃ Úؤلد خ Òالأنام صشلى الله عليه
وسش- -ل- -م» .وذّك- -ر ال -ب -ي -ان Ãاضش -ي الح -ت -ف -ال
باŸؤلد النبؤي الششريف« ،هذا اليؤم اŸبارك
ال -ذي داأب ا÷زائ -ري -ؤن ع -ل -ى الح -ت -ف -اء ب-ه
صشغارا وكبارا حامل Úششمؤع اÙبة والسشلم
والسشÓم ،حيث يّÎقبؤن مؤعده وهم يتاأّهبؤن
ل-ل-ب-ه-ج-ة وال-ف-رح ب-ه-ذا اŸؤل-د الشش-ريف ،عÈ
اأرج -اء ال -ؤط -ن ال -فسش -ي-ح ،ت-اأسشv-ي-ا م-ن-ه-م ب-ك-ل
اŸسش -ل-م ‘ Úال-ع-ا ⁄اّل-ذي-ن األ-ف-ؤا الح-ت-ف-ال
بهذه الذكرى اÛيدة اŸمتّدة ‘ الذاكرة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة الإسشÓمية ،انطÓقا من
احتفال ﬁتششم للفاطمي Úاإ ¤احتفال مهيب
ك -ان ُي -ع -د ل -ه ال -ع ّ-دة اŸلك اŸظ ّ-ف-ر بشش-م-ال
العراق».
واخ -ت -ل -فت «اأشش -ك -ال وم -ظ-اه-ر الح-ت-ف-ال
ب -اŸؤل -د ال -ن -ب -ؤي الشش -ري -ف ‘ ا÷زائ -ر م-ن
منطقة اإ ¤اأخرى ،غ Òاأّنهم يلتّفؤن حؤل
وششيجة واحدة هي ّﬁبة معّلم البششرية الذي
ُتحيى له ليالٍ ‘ تÓوة الكِلم اŸب ،Úو‘ مدح
خÓله الششريفة والتغّني بسشÒته العطرة».
قبل ذلك ،كانت الؤزارة قد اأعلنت اأنها
سش -ت -ن ّ-ظ -م ال-ن-دوة ال-ؤط-ن-ي-ة الأو« ¤م-الك ب-ن
ن -ب-ي» ،وشش-ع-اره-ا «‘ الإصش-غ-اء لشش-اه-د ع-ل-ى
القرن» ،وذلك من  26اإ 31 ¤اأكتؤبر ا÷اري،
ب -اŸك -ت -ب -ة ال -ؤط-ن-ي-ة ،واŸك-ت-ب-ات ال-رئ-يسش-ي-ة
للمطالعة العمؤمية ،ودور الثقافة.
وجاء بيان الؤزارة اŸتعّلق بهذه الندوة ،اأن
ه-ذه الأخÒة ت-اأت-ي «وف-اًء ل-لّ-ذاك-رة الّ-ث-ق-افّ-ي-ة
ل-ل-ج-زائ-ر واإح-ي-اًء ل-رم-ؤز ال-تّ-ف-ك Òوالّ-ثقافة»،
وسش-ت-ك-ؤن «ب-اسش-تضش-افة ُمتدّخل Úوُمحاضشرين
ودارسش Úلفكر ابن نبي ،وذلك ع ÈالÎاب
ي كّله».
الؤطن ّ
وذّكر ذات البيان Ãا قّدمه «جيل مالك بن
ن-ب-ي ال-ك-ث Òب-اخ-ت-ي-ارِه اÿصش-ؤصشّ-ية الّثقافّية،
ودفاعه عن الشّشخصشّية ا÷زائرّية الأصشيلة،
و◊ف-ظ الّ-ذاك-رة الّ-ث-ق-افّ-ي-ة ال-ؤطنّية» ،ولذلك
«فاإّنه من اŸهّم اأن نصشغي لسشمٍ من الأسشماء
Ÿسشاءلت
التي صشنعت الختÓف ،وقّدمت ا ُ
ل-ل-ؤق-ائ-ع ،واسش-تشش-رفت ب-اأدوات-ه-ا اŸسش-ت-ق-ب-ل،
وت- -ركت اإرث- -ا ك- -بÒا م- -ا زال وه- -ج- -ه يضش- -يء
ي الذي
العقؤل» .هذا السشم هؤ مالك بن نب ّ
ه- -ؤ «رج- -ل ع- -اب- -ر لّ- -ل- -ح- -ظ- -ات» ،وم -ن ه -ذا
اŸنطلق ،جاءت تعليمة الؤزيرة باأن «يكؤن
ي بقراءة
التعب Òعن مكانة الّراحل ابن نب ّ
منتجه ومعادلته ‘ اŸسشائل الّراهنة ،خاصّشة
ما تعّلق بالّثقافة وقضشاياها».

تسصاوؤ’ت ملّحة

‘ اّ Ùصش - -ل - -ة‚ ،د اأن وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة
وال -ف -ن-ؤن اأع-ل-نت ع-ن ت-ظ-اه-رت Úل ي-خ-ت-ل-ف
اثنان على اأهميّتهما ،الأو ¤اإحياٌء Ÿؤلد خÒ
الأن -ام ،م -ع تسش -ل -ي -ط الضش -ؤء ع -ل -ى م -ظ -اه-ر
الحتفال التي تششّكل ‘ ،كث Òمنها ،جزًء
ه -اّم -ا م -ن ت -راث -ن-ا ‘ شش-ك-ل-ي-ه اŸادي ،والÓ-
م -ادي..وال -ث -ان -ي -ة اإح -ي -اءٌ ل -ذك-رى واح-د م-ن
مفّكري ا÷زائر ،وسشبق لنا ‘ مقالت سشابقة
اأن اسشتغربنا عدم احتؤاء برامج ﬂتلف نسشخ
معرضس الكتاب الدو‹ على اإششارة Ÿالك بن
ن -ب -ي ،رغ -م ت -زام -ن ذك -رى وف -ات-ه ب-ف-ع-ال-ي-ات
اŸع -رضس ،ال -ذي اح -ت -ف -ى ب -اأسش-م-اء اأخ-رى ل
–صشى ول تعّد.
ولكن حينما نقراأ اأن «اأسشبؤع النبيّ» Áتّد

صسادقت أللجنة ألؤلئية للممتلكات
أل-ث-ق-اف-ي-ة ع-ل-ى تصس-ن-ي-ف أرب-ع-ة م-ع-ا⁄
ت -اري-خ-ي-ة ب-ؤلي-ة ع-ن-اب-ة ،وه-ي حصس-ن
أÿروبة ،أŸدرسسة ألعليا لعلؤم ألتسسيÒ
(م- -درسس- -ة ب -ي -ار وم -اري كÒي سس -اب -ق -ا)،
ألسس - - -ؤق أŸغ - - -ط- - -ى وف- - -ن- - -دق أŸن- - -ت- - -زه
بسس - -رأي - -دي ،ك - -م - -ا ” أقÎأح ق - -ائ - -م- -ة
جديدة Ÿلفات ألتصسنيف لسسنة .2021
عنابة :هدى بؤعطيح

من  26اإ 29 ¤اأكتؤبر ،و»ندوة بن نبي» من 26
اإ 31 ¤اأك-ت-ؤب-ر ،واأن ك-ل-ي-ه-م-ا ي-نّ-ظمان «عÈ
الÎاب الؤطني كّله» ،فاإن بعضس التسشاوؤلت
ت -ط -رح ن -فسش-ه-ا «ب-اإ◊اح»Ÿ :اذا ي-تّ-م ت-ن-ظ-ي-م
ت- -ظ- -اه -رت Úب -ه -ذا ا◊ج -م ‘ ن -فسس ال -ؤقت
وت -ق -ري -ب -ا ‘ ن -فسس الأم -ك -ن -ة؟ وك -ي-ف Áك-ن
تنظيمهما بالتؤازي دون اأن تؤؤثر اإحداهما
ع- -ل- -ى الأخ -رى ،اأو ت -ت -داخ -ل اإح -داه -م -ا م -ع
الأخرى؟ هل كان هذا «التداخل» و»التزامن»
م -قصش-ؤدا ولأسش-ب-اب ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ،خصش-ؤصش-ا اأن

تاريخ اŸؤلد النبؤي الششريف معروف منذ
زمن ،واأن ذكرى وفاة بن نبي ثابتة ل تتغ ،Òاأم
اأن الأمر جاء اعتباطا دون تخطيط؟ وماذا
عن التداب Òالسشتثنائية التي فرضشتها الأزمة
الصشحية؟ وŸاذا  ⁄يتّم الإعÓن عن برنامج
التظاهرت Úبششكل اأك ÌتفصشيÓ؟ اأم اأنه ل
مركزي وÁكن للمؤؤسشسشات الثقافية اÙلية
ال -تصشّ-رف ف-ي-ه؟ تسش-اوؤلت واأخ-رى ن-ت-م-ن-ى اأن
‚د ب -عضس الإج -اب -ات ع -ن -ه -ا ‘ ال-ق-ادم م-ن
بيانات الؤزارة.

تعت Èهذه اŸعا ⁄من ب Úأاهم ما تزخر به
عنابة التي تنام على تراث مادي ول مادي
عريق ،حيث قامت مديرية الثقافة مؤؤخرا
بإا‚از ملفات لتصشنيف عدة مؤاقع ومعا⁄
أاثرية ،على غرار «حصشن اÿروبة» أاو ما كان
يطلق عليه سشابقا Ãعلم القصشرين ،الذي يعد
ششاهدا على تاريخ بؤنة وتعاقب ا◊ضشارات
عليها ،حيث يعؤد تاريخ بنائه Ÿا بعد سشنة
1607م وال- -ت- -ي ت- -ع- -رضشت ف -ي -ه -ا ب -ؤن -ة ل -غ -زو
«ال-ط-ؤسش-ك-ا Êالي-ط-ا‹» ،ل-ت-ق-رر إادارة ا◊كم
العثما ÊباŸدينة تششييد حصشن يعزز اÙؤر
ال -دف -اع -ي ال-ب-ح-ري وي-ح-م-ي-ه-ا م-ن ال-غ-ارات،

وع- -قب سش- -ق- -ؤط اŸدي- -ن- -ة ‘ ي -د الح -ت Ó-ل
الفرنسشي دمرت فرنسشا ا◊صشن ،لتعيد بنائه
سشنة  1875ميÓدي.
كما قامت مديرية الثقافة بتصشنيف فندق
«اŸنتزه» اŸتؤاجد بأاعا‹ سشÒايدي ،والذي
ششيد على أانقاضس فندق «كازينؤ دو روششي»
الذي يعؤد للحقبة السشتعمارية ،حيث يعد
–ف -ة م -ع -م -اري -ة ج -م -ي -ل -ة ،وي -ح -ت -ل م -ؤق-ع-ا
إاسشÎاتيجيا رائعا ،كؤنه يقبع على رأاسس جبل
م -ع إاط Ó-ل -ة رائ -ع -ة ع -ل -ى ال-ب-ح-ر ،وق-د وضش-ع
تصش-م-ي-م-ه اŸه-ن-دسس ال-ف-رنسش-ي «فارننؤ بؤيؤ»
سش-ن-ة  1967ل -ي -دخ -ل ح-ي-ز اÿدم-ة ‘ ،1971
ويسشتقطب اليؤم فندق اŸنتزه آالف الزوار
من داخل وخارج الؤطن.
وتعد ثانؤية «بيار ماري كÒي» أاو اŸدرسشة
العليا لعلؤم التسشي Òحاليا والتي ” تصشنيفها
بدورها معلما تاريخيا ،امتدادا للكنيسشة التي
ششيدت إابان الحتÓل الفرنسشي للجزائر ،وهي
–ت-ل م-ؤق-ع-ا اسشÎات-ي-ج-ي-ا ك-ؤن-ه-ا ت-ق-ع وسشط
اŸدينة ،أاما السشؤق اŸغطى أاو سشؤق العرب،
أاو ما يطلق عليه اليؤم لدى العنابي« Úمارششي
فرنسشيسس» ،فبدوره يعت– Èفة معمارية ،اإل
Óهمال.
أانه بحاجة لعناية أاك Èكؤنه معرضس ل إ

بإاعÓن ألفائزين بجائزة ﬁمد ديب ‘ دورتها ألسسابعة

«الدار الكبÒة» تدّعم أاركانها ‘ اŸشصهد الثقا‘
أعلنت مؤؤسّسسسة «ألدأر ألكبÒة» قائمة ألفائزين بجائزة ﬁمد ديب ألأدبية ‘
ل من عبد
دورتها ألسسابعة ألتي تصسادف مئؤية هذأ ألأديب ألعاŸي ،بفؤز ك ّ
أŸنعم بن ألسسايح عن روأيته «لÔقصص ألÎأنتي Óثم ‰ؤت» ،ومرأد زÁؤ عن
روأيته «كاويتؤ» ،ومصسطفى بن فضسيل عن روأيته «بادي رأيتينغ ،حياة ومؤت
كر Ëفطيمي ،كاتب»..كان هذأ هؤ أ ..Èÿأما ألعÈة منه ،فهؤ ثبات أŸؤؤسسسسة
وأسستقرأر جائزتها ،لتصس Òمؤعدأ قارأ ‘ ألرزنامة ألثقافية ألؤطنية.
أسسامة ــ أإ
باتت جائزة ﬁمد ديب الأدبية ،التي
تششرف عليها مؤؤسشسشة «الدار الكبÒة»
ب---ت--ل--مسش--ان ،م--ؤع--دا ق--ارا ‘ اŸشش--ه--د
ال--ث--ق--ا‘ ال--ؤط--ن--ي ،ب-فضش-ل السش-ت-ق-رار
والسشتمرارية ،التي اأثبتتها هذه السشنة
رغم الظروف الصشحية السشتثنائية التي
نعيششها ،وهؤ ما اأثبته مسشار ا÷ائزة
وﬂتلف مراحل انتقاء اŸششارك Úفيها
واŸتؤج Úبها.
عادت اŸؤؤسشسشة مرة اأخرى لتعلن،
قبل اأيام ،لتكششف عن قائمة اŸتؤجÚ
بجائزة ﬁمد ديب الأدبية ‘ دورتها
السش--اب--ع--ة ل--ع-ام  ،2020وذلك حسش---ب---م---ا
اأعلنته على صشفحة الفايسشبؤك اÿاصشة
ب----ا÷ائ---زة ،ع---ل---ى لسش---ان رئ---يسس ÷ن---ة
التحكيم ﬁمد سشاري .وعادت اŸرتبة
الأو ‘ ¤الرواية باللغة العربية اإ ¤عبد
اŸنعم بن السشايح عن رواية «لÔقصس
الÎانتي Óثم ‰ؤت» (دار اŸاهر) ،و‘
ال--ل--غ--ة الأم-ازي-غ-ي-ة رواي-ة اإ ¤م-راد زË
وعن رواية «كاويتؤ» (القصشبة للنششر)،
و‘ ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسش-ي-ة اإ ¤مصش-ط-ف-ى ب-ن
فضشيل عن رواية «بادي باينتينغ ،حياة
وم---ؤت ك---ر Ëف---ط---ي---م---ي ،ك---اتب Body
Writing Vie et mort de Karim Fatimi
( »écrivainالÈزخ).
وكانت الطبعة السشابقة للجائزة‘ ،
 ،2018قد عرفت تتؤيج «مؤ ¤ا◊Òة»
‘ ال--ل--غ--ة ال--ع--رب--ي-ة لإسش-م-اع-ي-ل يÈي-ر،
و»انزا» ‘ الأمازيغية لسشامي مسشعؤدان،

و»ل دي--ف--ات» (ال--ه--زÁة) ‘ ال-ف-رنسش-ي-ة
Ùمد سشعدون.

تنافسس قوي
وق--د “ّك--ن ال--ك--تّ-اب اŸتّ-ؤج-ؤن م-ن
ال---ت---مّ---ي---ز ع---ن ›م---ؤع---ة م---ع---تÈة م--ن
ال---روائ---ي ،Úح---يث ك---ان ›لسس ج---ائ---زة
لدبية قد كششف29 ‘ ،
ﬁمد ديب ا أ
ج----ؤان اŸاضش----ي ،ع -ن ال-ق-ائ-م-ة اŸط-ؤل-ة
ل -ل -ك-ت-اب ال-ذي-ن ” ق-ب-ؤل-ه-م ل-ل-مشش-ارك-ة ‘
الطبعة السشابعة للجائزة ،ووصشل عددهم
إا 23 ¤كاتبا باللغات الثÓثة .وقد فرضس
ال -ؤضش-ع الصش-ح-ي السش-ت-ث-ن-ائ-ي ن-فسش-ه ع-ل-ى
العملية ،حيث جرى اجتماع اÛلسس يؤم
 27جؤان الفارط عن طريق تقنية التؤاصشل
عن بعد ،وأافضشى إا ¤اختيار عششرة أاعمال
بالعربية ومثلها بالفرنسشية وثÓثة أاعمال
لمازيغية .و‘ الرواية بالعربية اختÒ
با أ
علي عبد اŸنعم بن سشايح (اŸتّؤج) وحميد
ع -ب -د ال -ق -ادر (رج-ل ‘ اÿمسش ،)Úول-ي-ل-ى
عامر (امرأاة افÎاضشية) ،وحكيمة جمانة
ج- -ري- -ب -ع -ي (‘ ضش -ي -اف -ة زورب -ا) ،وﬁم -د
ف -ت -ي -ل -ي-ن-ة (ك-ا‘ ريشس) ،وج-ي ‹Ó-خÓ-صس
(زم -ن ال -غ -رب -ان) ،و‚اة م-زه-ؤد (ال-ن-ؤاف-ذ
اŸششرعة) ،وجلؤل رحيل (الرجل الذي ل
Áك -ن –ري -ك -ه) ،وع-ب-د ال-رزاق ط-ؤاه-ري-ة
لمازيغية كلّ من
(بيدوفيليا) .واخت ‘ Òا أ
م- -راد زÁؤ (اŸتّ- -ؤج) ون -ع -ي -م -ة ب -ن ع -زوز
(تؤدرت نتمارا) ،ووليد سشاحلي (تاناجيت).
و‘ صش -ن -ف ال -رواي -ة ب -ال -ف -رنسش -ي -ة ،اخ-تÒ
مصشطفى بن فضشيل (اŸتّؤج) ،وﬁمد عبد

ال- -ل- -ه ،وع- -ب- -د ال -رح -م -ن أاع -راب ،وح -ن -ان
ب -ؤراع -ي ،وأاك -رم ال-ك-ب ،Òوق-ادر ف-رشش-يشس،
وع-ب-د ال-ع-زي-ز ق-ري-ن ،وج-ل-يلة ق-ادي ح-نفي
(هاجر با‹) ،وأامينة مكاحلي ،ورسشتم جؤاد
تؤاتي ،ويؤنسس تؤنسشي .بعد ذلك ،وبالضشبط
‘  12أاك -ت -ؤب -ر ”ّ ،ال -كشش -ف ع-ن ال-ق-ائ-م-ة
القصشÒة ،التي تضشّمنت إا ¤جانب اŸتّؤجÚ
ك  Óّ-م -ن ل -ي -ل -ى ع -ام-ر ،وﬁم-د ف-ت-ي-ل-ي-ن-ة ‘
العربية ،وليد سشاحلي ‘ الأمازيغية ،وهاجر
با‹ (برواية إاكؤرسس  )Ecorcesوحنان بؤراعي
(برواية أالت Òايغؤ ‘ )Alter Egoالفرنسشية.

‘ انتظار ا◊فل
تأاسّشسشت «الدار الكبÒة» ،التي تنظم جائزة
ﬁمد ديب األدبية ،بتلمسشان ،بعد مؤافقة
ال- -ك- -اتب ﬁم- -د ديب ،وت- -ق- -ؤم أايضش- -ا ع- -ل -ى
التعريف بأاعمال الراحل .وقد ُولدت جائزة
ﬁمد ديب األدبية ‘ نفسس الؤقت الذي
ول-دت ف-ي-ه ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «La Grande
 »Maisonأاي ‘ عام  .2001هذه ا÷ائزة،
حسشب منظميها ،تكافئ الإبداعات ا◊ديثة
للكتاب ا÷زائري Úالششباب ،وتن ّصس ششروط
ا÷ائ- -زة ع- -ل -ى أان -ه -ا ت -ك -اف -ئ اÛم -ؤع -ات

ال -قصشصش-ي-ة أاو ال-رواي-ات ‘ ال-ل-غ-ات ال-ثÓ-ث-ة،
على أاّل يقلّ ا◊جم اإلجما‹ للعمل عن 100
صشفحة ،وأان يتّم نششره ألول مرة مع دار نششر
جزائرية معÎف بها ،وبخصشؤصس هذه الدورة
السشابعة ،أان يتم نششره ب 1 Úأاكتؤبر  2018و5
يناير  .2020كما تعطى األولؤية ح Úتقييم
األع- -م- -ال ل- -ل- -ق- -ي- -م- -ة األدب- -ي -ة وا÷م -ال -ي -ة،
واŸسشاهمة ‘ إاششعاع اآلداب ا÷زائرية.
وكانت وزارة الثقافة والفنؤن قد احتفت
بقصشر الثقافة Ãائؤية األديب ﬁمد ديب،
–ت ششعار «ديب ‘..احتفال» .وقالت وزيرة
الثقافة والفنؤن حينها إان ا÷زائر ‘ أاششد
ا◊اجة إا ¤اسشتعادة إارثها األدبي ،تعميمه
والتعريف به ،ونقله لÓأجيال ا÷ديدة« ،حتى
تكؤن ا÷زائر رمزا حقيقيا للتعدد والتنؤع ‘
ظ -ل ال-ؤح-دة اÓّÿق-ة» .ك-م-ا أاع-ل-نت ت-ن-ظ-ي-م
إاقامات تفّرغ لÎجمة ما ُ ⁄يÎجم من أاعمال
ﬁمد ديب ،وطبع كل أاعماله للغة العربية ‘
غضش- -ؤن ن- -ه -اي -ة ع -ام  ،2021وإان -ت -اج ع -م -لÚ
Ÿسش -رح -ه ،واق -ت -ب -اسس أاع -م -ال-ه ف-ن-ي-ا ،ونشش-ر
دراسشات تناولت أادبه ،وضشربت مؤعدا مع
حفل تؤزيع جائزة ﬁمد ديب نهاية ششهر
أاكتؤبر ا÷اري ،وهي ا÷ائزة التي تؤاصشل
الؤزارة رعايتها.

⁄ÉY

السسبت  ٢٤أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٧ربيع األول  ١٤٤٢هـ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

تأاثﬁ Òدود للمناظرة ا’أخÒة

 10أايام أامام ترامب لتحقيق اخÎاق ‘ السشباق الرئاسشي
’مريكية ،اŸناظرة ا’أخÒة ب Úمرششحي ا’نتخابات الرئاسشية،
ششهدت مدينة ناششفيل بو’ية تينيسشي ا أ
’خ Òوفق اسشتطÓعات الرأاي.
الرئيسس ا÷مهوري دونالد ترامب والدÁقراطي جو بايدن ،وسشط تقدم ا أ
وقال ترامب ‘ مسشتهل اŸناظرة ،إان نسشبة الوفيات جراء جائحة كورونا تراجعت إا ،%85 ¤مضشيفا« :لدينا لقاح
جاهز وسشتتو ¤اŸؤوسشسشة العسشكرية توزيعه قريبا».

العدد
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بعد انهيار الهدنة

معارك ششرسشة ‘ كاراباخ
Œددت اŸع- -ارك الشش -رسش -ة ‘ إاق -ل -ي -م
ن -اغ -ور Êك -اراب -اخ اŸت -ن -ازع ع -ل -ي -ه بÚ
أارم-ي-ن-ي-ا وأاذرب-ي-ج-ان‡ ،ا ي-ؤوك-د ان-ه-ي-ار
ال -ه -دن -ة ال -ت -ي وق -ع -ه-ا ا÷ان-ب-ان سش-اب-ق-ا
برعاية موسشكو ‘ ،ح Úأاعلنت أارمينيا
اسشتعدادها لوقف إاطÓق النار ،وقالت
أاذربيجان إانها فرضشت سشيطرتها الكاملة
على ا◊دود مع إايران.
ذك- -رت وزارة ال- -دف- -اع ‘ أاذرب- -ي- -ج- -ان ،أان
القتال اندلع ‘ عدة أاماكن ،منها أاراضض قريبة
من خط التماسض الذي يفصسل ب Úا÷انب.Ú
وأاكدت الوزارة إان العمليات اسستمرت بدرجات
متفاوتة طوال ليل األربعاء ‘ مناطق أاغديرة
وأاغ - -دام وفضس - -و‹ وجÈائ - -ي - -ل وزن - -غ - -يÓ- -ن
وغ -وب -اد‹ .وأاضس -افت ،أان ا÷يشض األرم -ي -ن -ي
اضس -ط -ر ل Ó-نسس -ح -اب م -ن ب -عضض اŸرت-ف-ع-ات
واŸواق-ع ‘ م-ن-ط-ق-ة غ-وب-اد‹ «ب-ع-دم-ا ت-كبد
خسسائر كبÒة» .وأاشسارت إا ¤وقوع إاصسابات
كبÒة ‘ فوج اŸدفعية األرميني ‘ منطقة
خوجاوند ،وأانه  ⁄يتسسنّ نقل اŸصساب Úبسسبب
النقصض الواضسح ‘ عدد السسيارات وإاغÓق
بعضض الطرق.
وقد تواصسل القصسف اŸكثف على مدينة
ترتر الواقعة ‘ ﬁيط إاقليم كراباخ ،حيث
ق -ت -ل شس -خصس -ان ع -ل-ى األق-ل وأاصس-يب آاخ-ر ‘
قصس-ف م-دف-ع-ي اسس-ت-ه-دف اŸن-اط-ق السس-كنية
والقرى اÙيطة بها .وأاكد ا÷يشض األذري،

ف -رار م -ت-ط-وع Úج-ل-ب-ت-ه-م أارم-ي-ن-ي-ا ل-وح-دات
اŸدف -ع -ي -ة شس -م -ال ه -ادروت .وب -حسسب ب -ي-ان
لوزارة الدفاع ،فقد أا◊ق القصسف اŸدفعي
الذي نفذته وحدات ا÷يشض األذري خسسائر
‘ صسفوف القوات الأرمينية Ãنطقة أاغدارا.
وأاشس- - -ار ب- - -ي - -ان ال - -وزارة ،إا ¤اسس - -ت - -م - -رار
الشس -ت -ب -اك -ات ع-ل-ى ط-ول خ-ط ا÷ب-ه-ة .وق-د
أاعلنت أاذربيجان بسسط سسيطرتها بشسكل كامل
ع -ل -ى ح -دوده -ا م -ع ج -ارت -ه -ا إاي -ران .وك -انت
ال-ق-وات األرم-ن-ي-ة تسس-ي-ط-ر ع-ل-ى سس-ب-ع مناطق
حدودية ‘ أاذربيجانÃ ،ا فيها مسساحة كبÒة
م -ن ا◊دود األذرب -ي -ج -ان -ي -ة اإلي -ران-ي-ة .ل-ك-ن
ال -رئ -يسض األذرب -ي -ج-ا Êإال-ه-ام ع-ل-ي-ي-ف ،أاع-ل-ن
سسيطرة قواته على كامل ا◊دود مع إايران.
من جانب آاخر ،قالت وزارة الدفاع األذرية،
إانه ” إاطÓق صسواريخ باليسستية من األراضسي
األرمينية باŒاه مناطق داخل أاذربيجان.
لكن مصسادر من اÿارجية األرمينية نفت
إاطÓق أاي صسواريخ باليسستية على األراضسي
األذرية ،مشسÒة إا ¤أان هذه األخبار مضسللة ول
أاسساسض لها ‘ .اŸقابل ،قالت سسلطات إاقليم
كاراباخ غ ÒاŸعÎف بها دوليا إان معارك
ت- -دور م- -ن- -ذ صس- -ب -اح اÿم -يسض ع -ل -ى ج -م -ي -ع
ا÷بهات .وأاضسافت أان وحدات جيشض الدفاع
‚حت ‘ تغي Òالوضسع التكتيكي لصسا◊ها
رغم ﬁاولت القوات األذرية –قيق اخÎاق
وتوغل ‘ ا÷بهة اŸركزية.

مهمته ُوصشفت بالصشعبة

اأك - -د ت - -رامب اأن اإدارت- -ه اأغ- -ل- -قت اأكÈ
اقتصساد ‘ العا ⁄للحيلولة دون وفاة ٢ . ٢
مليون شسخصض بسسبب فÒوسض كورونا .كما
اأكد اأن «الفÒوسض سسيزول وقد اقÎبنا من
التغلب عليه» ،مضسيفا «نحن بصسدد فتح
بÓدنا وقد تعلمنا الكث Òبشساأن فÒوسض
كورونا وقمنا باتخاذ اإجراءات ‘ وقت
م -ب -ك-ر» .وشس-دد ال-رئ-يسض الأم-ري-ك-ي ع-ل-ى
ضس -رورة ف -ت -ح ال -ب Ó-د وال -ت -ع -ا‘ م-ن ه-ذه
الأزمة ،موضسحا اأن الإغÓق التام يضسر
بالناسض ويدفعهم لÓكتئاب.
اأما بايدن فقال ،اإن  ٢٢٠األف شسخصض
لقوا حتفهم ‘ الوليات اŸتحدة جراء
كورونا حتى الآن ،وهناك اأك Ìمن  ٧٠األف
حالة تظهر يوميا ،معتÈا اأن ترامب ليسض
ل - -دي - -ه ح- -ت- -ى الآن اأي خ- -ط- -ة Ÿواج- -ه- -ة
ا÷ائحة .ووعد بايدن بالتاأكد من وجود
شس-ف-اف-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ل-قاح كورونا عند
ا◊صس - - -ول ع - - -ل- - -ي- - -ه .وات- - -ه- - -م اŸرشس- - -ح
ال -دÁق-راط-ي ال-رئ-يسض ت-رامب ،ب-اأن-ه ك-ال
اŸديح للرئيسض الصسيني ‘ بداية اأزمة
ك -ورون -ا و ⁄ي -ق -م ب -اأي شس -يء ي -ذك-ر ،ل-ك-ن
ترامب قال اإن اÿطاأ هو خطاأ الصس Úمنذ
البداية.
ك -م -ا ات -ه -م ب -اي -دن م -ن -افسس -ه ب -ال-ق-ول،
«ي -ط -لب م -ن -ا ت-ع-ل-م ال-ت-ع-ايشض م-ع فÒوسض
كورونا ،ولكن ما يحدث هو اأننا صسرنا
نتعلم الوفاة بسسببه» ،موؤكدا اأنه اإذا صسار
رئ-يسس-ا فسس-يضس-ع ح-دا ل-ل-م-رضض ول-ن ي-غ-ل-ق
اقتصساد البÓد.

الأمن القومي
وع -ن -دم -ا سس-األت م-دي-رة اŸن-اظ-رة ع-ن
م- - - - -وق - - - -ف اŸرشس - - - -ح Úم - - - -ن اإع Ó- - - -ن
السس- -ت- -خ- -ب- -ارات الأخ Òبشس- -اأن ﬁاولت
تدخل روسسيا واإيران ‘ النتخابات ،قال
بايدن «اأي دولة سستتدخل ‘ النتخابات
الأمريكية سستدفع الثمن ومن يفعل ذلك
فاإنه يعبث بسسيادة الوليات اŸتحدة».
اأما ترامب فقال « ⁄يعامل اأحد روسسيا
بالشسدة التي عاملتها بها ،وبايدن يتلقى
اأموال كبÒة من روسسيا» .وتسساءل بايدن:
«Ÿاذا ل ي- -ق- -وم ت- -رامب ب- -اأي شس -يء ضس -د
الرئيسض فÓد ÒÁبوت Úح Úتدفع روسسيا
لسستهداف جنودنا ‘ اأفغانسستان؟».
وقال ترامب ،اإن سسلفه باراك اأوباما
اأخÈه اأن ك- -وري- -ا الشس- -م- -ال- -ي- -ة “ث- -ل اأكÈ
مشس-ك-ل-ة ،مضس-ي-ف-ا« :ل-ك-ن ت-رب-ط-ن-ي عÓقة
جيدة مع زعيمها ولن تندلع اأي حرب»،
موضسحا اأن اندلع حرب ب Úبلدين نوويÚ
كان سسيوؤدي اإ ¤مقتل مÓي Úالناسض.
اأما بايدن فدافع عن سسياسسة اأوباما -
حيث كان نائبه -باأن اإدارته كانت تصسر
على نزع السسÓح النووي لكوريا الشسمالية،
مضسيفا اأنه سسيجتمع بزعيمها ،شسريطة اأن

ي-ق-ب-ل ب-اإخÓ-ء شس-ب-ه ا÷زي-رة ال-ك-وري-ة من
الأسسلحة النووية.

الصشحة والقتصشاد
وبخصسوصض ملف الضسرائب ،قال ترامب
اإنه يريد الإفصساح عن اإقراراته الضسريبية
ع -ن -دم -ا ت -ك -ون ج -اه -زة ،م-وؤك-دا اأن-ه دف-ع
مÓي Úالدولرات كضسرائب مسسبقا.
باŸقابل ،قال بايدن اإن خصسمه يردد
م -ن -ذ  ٤سس -ن -وات اأن -ه سس -ي -نشس-ر اإق-رارات-ه
الضسريبية وعليه اأن يتوقف عن اŸراوغة
ويكشسف عنها فورا .واأضساف « ⁄اآخذ اأي
اأموال من اأي دولة اأجنبية وقد نشسرت
سس- -جÓ- -ت -ي الضس -ري -ب -ي -ة ‘ ،ح ⁄ Úي -ق -م
ترامب بذلك».
وقال ترامب ،اإنه األغى شسرطا اأسساسسيا
‘ قانون الرعاية الصسحية اŸعروف باسسم
«اأوب-ام-ا ك »Òوسس-يسس-ت-ب-دل-ه ق-ري-ب-ا ب-خ-ط-ة
اأفضس -ل .اأم -ا ب -اي -دن ف -ق -ال اإن -ه ل -ن ي-ل-غ-ي
شس -رك -ات ال -ت-اأم Úاÿاصس-ة وسس-ي-ت-اأك-د م-ن
حماية من يعانون من الأمراضض اŸزمنة.

الهجرة والعنصشرية
واع - -ت Èت - -رامب اأن - -ه  ⁄ي - -ق - -دم اأح- -د
Ûتمع الأمريكي Úمن اأصسول اأفريقية ما
قدمته اإدارته ،باسستثناء الرئيسض اأبراهام
لينكولن .وبرر سسياسسته Ÿنع التسسلل عÈ
ا◊دود مع اŸكسسيك .واأوضسح ترامب ،اإنه
اأقل اŸوجودين ‘ القاعة عنصسرية ،وبرر
انتقاداته ◊ركة «حياة السسود مهمة» باأنه
كان ينتقد الذين يهاجمون الشسرطة ‘

اŸظاهرات.
اأما بايدن فاأكد اأن «ترامب قال اإنه
سسيتخلصض من اŸكسسيكي ،Úوحظر دخول
اŸسس- - -ل - -م Úاإ ¤ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة».
واأضس -اف« ،الأم-ري-ك-ي-ون السس-ود يضس-ط-رون
ل -ت -ع -ل -ي-م اأط-ف-ال-ه-م ك-ي-ف-ي-ة ال-تصس-رف حÚ
توقفهم الشسرطة ،بينما ل يضسطر البيضض
لذلك».
وق- - -ال ب- - -اي- - -دن« ،اأن- - -ا اأخ- - -وضض ه - -ذه
الن -ت -خ -اب -ات لأع-ود ›ددا اإ ¤ال-رئ-اسس-ة
واأعالج الأوضساع» ،بينما رد ترامب بالقول
اإن -ه ك -انت ل -دى خصس -م -ه ف -رصس -ة خÓ-ل ٨
سسنوات -عندما كان نائبا لأوباما -للقيام
باإصسÓحات ولكنه  ⁄يقم باأي شسيء.

اسشتطÓعات راأي
وب -ي -ن -م -ا ت -ك -ث -ف ح -م -ل -ت-ا اŸرشس-حْ-ي -ـن
ال- -ت- -ج -م -ع -ات الن -ت -خ -اب -ي -ة ‘ ال -ولي -ات
اŸتاأرجحة ،اأظهرت اسستطÓعات الراأي
اسستمرار تقدم بايدن على ترامب على
اŸسس-ت-وى ال-ق-وم-ي‡ ،ا ي-ج-ع-ل اŸن-اظ-رة
واح-دة م-ن ال-ف-رصض ال-ق-ل-ي-ل-ة ل-ل-تاأث Òعلى
السسباق الرئاسسي الذي سسينطلق ‘ الثالث
من نوفم ÈاŸقبل.
ونشس - -ر م- -وق- -ع سس ÈلÓ- -آراء ،م- -ع- -دلت
اسستطÓعات راأي ﬂتلفة ،اأظهرت تقدم
بايدن بنسسبة  %٧ , ٧على الصسعيد الوطني.
اأما على صسعيد الوليات اŸتاأرجحة ،التي
ت -ع -ت Èح -اسس -م -ة ‘ سس -ب -اق الن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية ،فيتفوق بايدن على ترامب ‘
ولية فلوريدا بفارق  ،%٢ , ١كما يتقدم ‘
ولية ميشسيغان بفارق .%٧ , ٨

ا◊ريري أامام –دي تششكيل حكومة لبنانية جديدة
كلف الرئيسس اللبنا Êميششال عون،
زعيم تيار اŸسشتقبل سشعد ا◊ريري،
ب -تشش -ك -ي -ل ا◊ك -وم -ة ا÷دي-دة .وم-ن
’خ Òم-ه-م-ة
اŸت -وق-ع أان ي-واج-ه ه-ذا ا أ
صشعبة وسشط انقسشامات سشياسشية حادة
وامتعاضس الششارع الناقم على الطبقة
ا◊اك- -م- -ة .و‘ ح- -ال ‚ح ا◊ري -ري،
الذي اسشتقالت حكومته قبل نحو عام
على وقع احتجاجات ششعبية ‘ ،مهمة
تأاليف ا◊كومة اŸقبلة ،سشتكون اŸرة
ال- -راب- -ع- -ة ال- -ت -ي ي -رأاسس ف -ي -ه -ا ›لسس
الوزراء منذ .2٠٠9
ت -أات -ي تسس -م -ي-ة ا◊ري-ري ‘ وقت يشس-ه-د
لبنان انهيارا اقتصساديا ،وينتظر اÛتمع
ال -دو‹ ،خصس -وصس -ا ف-رنسس-ا ،م-ن اŸسس-ؤوولÚ
ال -ق -ي -ام ب -إاصس Ó-ح -ات ضس -روري -ة فشس -ل-وا ‘
–قيقها حتى اآلن ،كشسرط لتقد Ëدعم
م -ا‹ ضس -روري ل -ل -ب Ó-د .وأاع -ل-نت ال-رئ-اسس-ة
اللبنانية ‘ بيان ،أان عون ،وبعد اسستشسارات
نيابية ملزمة ،اسستدعى «ا◊ريري لتكليفه
تشسكيل ا◊كومة».
وأاع- -ل -ن ا◊ري -ري ب -ع -د ل -ق -ائ -ه ع -ون ‘
القصسر ا÷مهوري ‘ بعبدا قرب بÒوت،
و‘ ك -ل -م-ة م-ق-تضس-ب-ة أام-ام الصس-ح-ف-ي ،Úأان-ه
سسيشسكل حكومة مؤولفة من «اختصساصسيÚ
م- -ن غ Òا◊زب- -ي Úم- -ه- -م- -ت- -ه- -ا ت- -ط- -ب- -ي- -ق
اإلصسÓحات القتصسادية واŸالية واإلدارية
ال -واردة ‘ ورق -ة اŸب -ادرة ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي
التزمت الكتل الرئيسسية ‘ الŸÈان بدعم
ا◊كومة ‘ تطبيقها .وقال« :سسأانكب على

تشسكيل حكومة بسسرعة ،ألن الوقت داهم
وال- -ف- -رصس- -ة أام- -ام ب- -ل- -دن- -ا ه- -ي ال- -وح- -ي -دة
واألخÒة».
وك- -ان ا◊ري- -ري أاع- -ل- -ن الشس -ه -ر ا◊ا‹،
ت -رشس-ح-ه ضس-م-ن ث-وابت اŸب-ادرة ال-ف-رنسس-ي-ة
ال -ت -ي أاط -ل -ق -ه-ا ال-رئ-يسض إاÁان-وي-ل م-اك-رون
لنتشسال لبنان من أازمته .وحاز ا◊ريري
على  65صسوتًا ،بحسسب الرئاسسة ،فيما امتنع
 5٣ن -ائ -ب -ا ع -ن ال-تسس-م-ي-ة .وي-ت-أال-ف ›لسض
النواب من  ١٢٨عضسواً ،لكن هناك ثمانية
ن- - -واب مسس- - -ت- - -ق- - -ي- - -ل- - -ون  ⁄يشس - -ارك - -وا ‘
السستشسارات .وبدأا ا◊ريري ،أامسض ا÷معة،
اسستشسارات التأاليف بلقاء الكتل النيابية ‘
مقر الŸÈان ،وفق ما أاعلن ›لسض النواب.
وه -ي اسس-تشس-ارات تسس-ب-ق ع-ادة اŸف-اوضس-ات
الصس - -ع - -ب - -ة غ Òال- -رسس- -م- -ي- -ة ب Úاألح- -زاب
السسياسسية.
وعشسية تسسميته ،حّمل عون ا◊ريري ،من
دون أان يسسميه ،مسسؤوولية معا÷ة الفسساد
وإاط Ó-ق ورشس -ة اإلصس Ó-ح .و ⁄يسس ّ-م ال-ت-ي-ار
الوطني ا◊ر الذي يتزعمه عون ،ا◊ريري،
نتيجة خÓفات سسياسسية حادة ب Úا◊ريري
ورئيسض التيار جÈان باسسيل ،صسهر عون.
ك -م -ا  ⁄يسس ّ-م -ه ح -زب ال-ل-ه ،ل-ك-ن –ل-يÓ-ت
أاجمعت على موافقة ضسمنية للحزب على
عودة ا◊ريري الذي حظي بدعم غالبية
ن-واب ال-ط-ائ-ف-ة السس-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-م-ي إاليها،
وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبÓط وكتلة
حركة أامل ،حليفة حزب الله التي يتزعمها
رئيسض الŸÈان نبيه بري.

ا’نتخابات الرئاسشية الغينية

كوندي يحصشد األغلبية اŸطلقة ‘ ظل توتر حاد
اأظ -ه -رت ال -ن -ت -ائ -ج ا’أول-ي-ة شش-ب-ه ال-ك-ام-ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسش-ي-ة ‘ غ-ي-ن-ي-ا ،حصش-ول
ال-رئ-يسس اŸن-ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه األ-ف-ا ك-وندي على
«الغالبية اŸطلقة» من الدور ا’أول ‘ ظل
«ت - -وت - -ر ح - -اد» واعÎاضش - -ات ع- -ل- -ى ن- -زاه- -ة
ا’قÎاع.
نشس-رت ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ية اŸسستقلة لÓنتخابات،
نتائج النتخابات ‘  ١٧دائرة جديدة داخل البÓد
ودوائر ‘ اÿارج ،ول يشسمل فرز الأصسوات هذا
ثÓث دوائر اإحداها ‘ غينيا واثنتان ‘ اÿارج.
وتضسم  ٣٧دائرة داخلية ،نشسرت اللجنة نتائجها،
الثÓثاء ،اأك Ìمن خمسسة مÓي Úناخب من اأصسل
خمسسة مÓي Úونصسف اŸليون ناخب مسسجل.
و ⁄تعلن اللجنة اسسم الفائز ،اإل اأن اإضسافة نتائج
ال-دوائ-ر ال-داخ-ل-ي-ة وح-ده-ا ي-ظ-ه-ر اأن ك-ون-دي ف-از

بحصسوله على اأك Ìمن  ٢ ، ٤مليون صسوت من اأصسل
 ٣ ، 9مÓي Úمتقدما على منافسسه الرئيسسي سسيلو
دال Úديالو (حوا ١ ، ٢ ¤مليون صسوت).
وتنافسض ‘ هذه النتخابات  ١٢مرشسحا ،ولكن
التنافسض ا◊قيقي انحصسر ب Úالرئيسض اŸنتهية
ولي -ت -ه وزع -ي -م اŸع -ارضس -ة .واأث -ار اح -ت -م-ال ت-و‹
ك -ون-دي ( ٨٢ع -ام -ا) ولي -ة رئ -اسس-ي-ة ث-ال-ث-ة ح-رك-ة
احتجاجية قتل خÓلها مدنيون .واندلعت اأعمال
عنف بعد القÎاع الرئاسسي ،اأسسفرت عن سسقوط
نحو عشسرة قتلى بحسسب السسلطات وما ل يقل عن
 ١9ق -ت -ي Óً-حسسب رواي-ة اŸع-ارضس-ة .واأع-ل-ن دي-ال-و
الذي هزمه كوندي ‘ العام ٢٠١٠ Úو ٢٠١5فوزه
ب-الن-ت-خ-اب-ات .وي-ب-ق-ى اأن ت-ع-ل-ن ال-لجنة النتخابية
اسس -م ال -ف -ائ -ز ‘ القÎاع ال -ذي ي -ن-ب-غ-ي اأن ت-وؤك-ده
اÙكمة الدسستورية اأيضسا.
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لجنبية ‘ موعد أاقصصاه  3أاشصهر
انسصحاب القوات ا أ

اتفاق دائم لوقف إاطÓق النار ‘ ليبيا
ل· اŸتحدة بالتاريخي بشصأان وقف دائم
توصصلت حكومة الوفاق الليبية و»ا÷يشش الوطني» ،أامسش ،بعد مفاوضصات جنيف ،إا ¤اتفاق وصصفته ا أ
لطÓق النار ‘ عموم البÓد ،من شصأانه اŸسصاعدة على تأام Úمسصتقبل أافضصل وأاك Ìأامانا وسصلما ÷ميع أابناء الشصعب الليبيŸ ،ا Áثله من خطوة أاو¤
إ
لزمة نهائيا ‘ ،ح Úحددت تونسش موعد  9نوفم Èالقادم لعقد منتدى ا◊وار السصياسصي الليبي.
لنهاء ا أ
إ
جÓل بوطي/وكالت
وّقع طرفا النزاع ‘ ليبيا ،اأمسص ا÷معة،
على «اتفاق دائم» لوقف اإطÓق النار ‘ جميع
اأنحاء البÓد ،يدخل حيز التنفيذ «فورا» ،عقب
ﬁادثات ‘ جنيف دامت خمسسة اأيام ،بحسسب
ما اأعلنته البعثة الأ‡ية للدعم ‘ ليبيا ،اأمسص،
ع Èصسفحتها على فايسسبوك .واأشسادت القائمة
باأعمال مبعوث الأ· اŸتحدة اإ ¤ليبيا Ãا
اأسسمته «وطنية» الطرف ‘ Úالتوصسل لÓتفاق.
وذكرت البعثة الأ‡ية ،اأن ﬁادثات اللجنة
العسسكرية اŸشسÎكة بصسيغة « ‘ »5+5جنيف
ت -وجت ،اأمسص ،بـ»اإ‚از ت -اري -خ -ي ب -ع -د ت -وصس-ل
فرقاء ليبيا اإ ¤اتفاق دائم لوقف اإطÓق النار
‘ جميع اأنحاء ليبيا» ،مشسددة على اأن هذا
التفاق Áثل «نقطة –ول هامة نحو –قيق
السسÓم والسستقرار ‘ ليبيا».
واأقيمت مراسسم توقيع التفاق ‘ مقر الأ·
اŸت -ح -دة ب -ج -ن -ي -ف ،ب -حضس -ور رئ -يسس -ة ال -ب-ع-ث-ة
واŸمثلة اÿاصسة لÓأم Úالعام لÓأ· اŸتحدة
ب-الإن-اب-ة ،سس-ت-ي-ف-ا Êول-ي-ام-ز ،وع-دد م-ن ‡ث-ل-ي
السسلك الدبلوماسسي للدول الأعضساء.
واأشس -ادت وي -ل -ي -ام -ز ‘ ،ك-ل-م-ة األ-ق-ت-ه-ا ع-قب
ت- -وق- -ي- -ع الت- -ف- -اق ،بـ»وط- -ن- -ي -ة» ط -ر‘ ال -ن -زاع
والتزامهما بوحدة ليبيا وسسيادتها ،معتÈة ما
حصسل «◊ظة سسيسسجلها التاريخ».
ما اأ‚زه طرفا الصسراع ،بحسسب ويليامز،
ت-ط-لب شس-ج-اع-ة ك-بÒة ومسس-وؤول-ي-ة وط-ن-ية فذة،
قائلة« :ما اأ‚ز“وه هنا يتطلب قدرا كبÒا من
الشس -ج -اع -ة ..ل -ق -د اج -ت -م -ع -ت-م م-ن اأج-ل ل-ي-ب-ي-ا
وشس -ع -ب-ك-م ل-ت-ت-خ-ذوا خ-ط-وات م-ل-م-وسس-ة لإن-ه-اء
معاناته» .وشسددت اŸسسوؤولة الأ‡ية على اأن
الت- -ف- -اق اÈŸم «Áك- -ن اأن يسس- -اع -د ‘ ت -اأمÚ
مسستقبل اأفضسل واأك Ìاأمانا وسسلما ÷ميع اأبناء
الشسعب الليبي» ،معربة عن اأملها ‘ اأن يتيح
الت -ف -اق ل -ل -ن-ازح ÚوالÓ-ج-ئ Úال-ل-ي-ب-ي Úداخ-ل
البÓد وخارجها العودة اإ ¤ديارهم.

بنود ا’تفاق

ع- -ن ت- -ف- -اصس- -ي- -ل الت- -ف -اق اÈŸم ب Úط -ر‘
ال -ن-زاع ،اأك-دت وي-ل-ي-ام-ز اأن-ه ” ال-ت-اأك-ي-د خÓ-ل
مشساورات اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة بصسيغة

 5+5على ان اإعÓن وقف اإطÓق نار شسامل ‘
عموم اأراضسي ليبيا يدخل حيز التنفيذ بشسكل
عاجل ،وسسحب الوحدات العسسكرية من جبهات
القتال .واأضسافت ،اأن التفاق يقضسي باإنشساء
اآلية خاصسة لرصسد تنفيذ وقف اإطÓق النار،
مشسÒة اإ ¤اأن اŸفاوضس Úالليبي Úطلبوا رفع
هذا الطلب اإ› ¤لسص الأمن الدو‹.
وقالت اŸسسوؤولة الأ‡ية ،اإن انسسحاب كافة
اŸرتزقة والقوات الأجنبية من البÓد ‘ موعد
اأقصساه ثÓثة اأشسهر ،اعتبارا من اأمسص .واأشسارت
اإ ¤اأن طر‘ النزاع اتفقا اأيضسا على تشسكيل
غرفة عمليات تتضسمن قوة عسسكرية مشسÎكة،
لف- -ت- -ة اإ ¤اأن الت- -ف- -اق اÈŸم ي -قضس -ي ب -دم -ج
اÛموعات اŸسسلحة ‘ اŸوؤسسسسات الليبية.
وذكرت اأن الطرف Úاأكدا التزامهما بفتح كل
ال-ط-رق واسس-ت-ئ-ن-اف ال-رحÓ-ت ا÷وية الداخلية
ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسسرى.

خطوة نحو التسشوية الششاملة
وراأت وي -ل -ي -ام -ز ،ان ات -ف -اق ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
والقيادة العامة ‘ اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة

Ãث-اب-ة خ-ط-وة ن-ح-و ال-تسس-وي-ة الشس-ام-ل-ة لÓ-أزمة
التي طال اأمدها .ودعت اإ ¤تنفيذ اللتزامات
الواردة فيها عŒ Èسسيد عمل اللجان الفرعية،
مشس -ددة ع -ل -ى اأن -ه «م -ن اŸه -م السس -ت -م -رار ‘
ال -ع -م -ل ب-اأسس-رع وقت ‡ك-ن ل-ت-خ-ف-ي-ف اŸشس-اق
العديدة التي تسسبب فيها النزاع للشسعب الليبي،
و‰نحه بارقة اأمل Ÿسستقبل اأفضسل».

منتدى ا◊وار بتونسس ‘  9نوفمÈ
‘ السسياق ،قالت وزارة اÿارجية التونسسية،
اإن م -ن -ت -دى ا◊وار السس -ي-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي ب-رع-اي-ة
الأ· اŸتحدة ،سسيكون ‘ التاسسع من نوفمÈ
اŸقبل وسسوف تسسبقه اجتماعات “هيدية عÈ
التصسال اŸرئي ‘  ٢6اأكتوبر ا÷اري.
واأشسارت الوزارة التونسسية ‘ بيان صسدر على
ه -امشص اج -ت -م -اع ل -وزراء خ -ارج -ي-ة دول « »5+5
غرب البحر اŸتوسسط ،اول امسص ،اإ ¤اأن تونسص
سس-وف –تضس-ن اÙادث-ات السس-ي-اسس-ي-ة اŸق-ب-لة
ب Úالأطراف الليبية يوم  9نوفم– ٢٠٢٠ Èت
رعاية الأ· اŸتحدة.

ي Ÿواجهة التضصليل اŸغربي
شصّددت على إاعÓم قو ّ

البوليسشاريو :مهّمة «اŸينورسشو» تنظيم اسشتفتاء تقرير اŸصشÒ

 ·ÓاŸتحدة ،انطونيو
لم Úالعام ل أ
ذّكرت جبهة البوليسصاريو ا أ
ل· اŸتحدة ‘ الصصحراء
لسصاسصية لبعثة ا أ
غوتÒيسش ،بأان اŸهمة ا أ
ال -غ -رب -ي -ة (اŸي-ن-ورسص-و) ه-ي ت-ن-ظ-ي-م اسص-ت-ف-ت-اء ل-ت-ق-ري-ر مصص Òالشص-عب
الصص- -ح -راوي ول -يسصت ت -ن -ظ -ي -م وتسص -ه -ي -ل «ح -رك -ة اŸرور ال -ت -ج -اري -ة
لم Úالعام سصتيفان
واŸدنية» ،كما أاشصار إاليه الناطق الرسصمي باسصم ا أ
دوجاريك.
أاوضسحت مصسادر صسحراوية ،أان األم Úالعام ÷بهة البوليسساريو ،ابراهيم
غ -ا‹ ،ب -عث ب -رسس -ال -ة إا ¤السس -ي-د غ-وتÒيسص  -م-ع-ق-ب-ا ع-ل-ى مضس-م-ون اإلح-اط-ة
الصسحفية اليومية التي قدمها مكتب اŸتحدث الرسسمي باسسم األم Úالعام يوم
الربعاء والتي وردت فيها إاشسارة إا« ¤حركة اŸرور التجارية واŸدنية» على
خ -ل -ف -ي -ة اŸظ -اه -رات السس -ل-م-ي-ة ال-ع-ف-وي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ه-ذه األي-ام م-دن-ي-ون
صسحراويون أامام الثغرة غ Òالقانونية التي فتحها جيشص الحتÓل اŸغربي عÈ
جداره الرملي «العسسكري» غ Òالشسرعي ‘ منطقة الكركرات بجنوب غرب
الصسحراء الغربية.
وجدد الرئيسص غا‹ ‘ رسسالته اŸوجهة كذلك إا ¤أاعضساء ›لسص األمن
ال -دو‹ ال -ت -ذك Òبـ»أان ب -ع -ث-ة األ· اŸت-ح-دة لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
(اŸينورسسو) قد أانشسأاها ›لسص األمن ‘ قراره Ÿ )١99١( 69٠سساعدة اŸمثل
اÿاصص ‘ جميع جوانب تنظيم وإاجراء اسستفتاء تقرير مصس Òشسعب الصسحراء
الغربية ،إا ¤جانب رصسد وقف إاطÓق النار و“ركز قوات ا÷انب ‘ Úمواقع
معينة».
وعليه ،أاكد رئيسص ا÷مهورية الصسحراوية «أان بعثة اŸينورسسو  ⁄تنشسر قط
من أاجل تيسس Òأاو تسسهيل أاي حركة مرور مد Êأاو أاي أانشسطة أاخرى ع Èجميع
أانحاء اإلقليم ،ولسسيما ع Èثغرة غ Òقانونية يشسكل وجودها انتهاكا متواصسÓ
Óتفاق العسسكري رقم  ١ولروح خطة السسÓم».
ل إ

من حق الصشحراوي Úالتظاهر السشلمي
كما شسدد السسيد غا‹ ،على «أانه ل ينبغي ألحد ،مهما كان ،أان يتوقع من جبهة
ال -ب -ول -يسس -اري -و أان ت -ق -وم Ãن -ع اŸواط-ن Úالصس-ح-راوي Úم-ن ‡ارسس-ة ح-ق-وق-ه-م
اŸشسروعة ‘ التظاهر السسلمي والتعب Òعن رفضسهم لÓحتÓل اŸغربي ،سسواء
كان ذلك ‘ الجزاء اÙتلة من الصسحراء الغربية أاو ‘ أاي مكان آاخر من
اإلقليم».

«اŸينورسشو» ليسشت ششرطة مرور
وأاعرب الرئيسص إابراهيم غا‹ ،عن اسستغرابه من تصسرف بعثة اŸينورسسو
«كشسرطة مرور» ‘ أاقصسى الطرف ا÷نوبي الغربي من اإلقليم ‘ ،ح Úأان البعثة
ن -فسس -ه -ا «ت-ق-اعسست م-رارا ع-ن ت-وف Òا◊م-اي-ة ل-ل-م-دن-ي Úالصس-ح-راوي Úع-ن-دم-ا

تعرضسوا للقمع الوحشسي من طرف قوات األمن اŸغربية على بعد أامتار قليلة من
مقرها ‘ مدينة العيون ‘ الصسحراء الغربية اÙتلة».
وأارج -ع ال -رئ -يسص غ -ا‹ ،أان «سس -بب ال -ت-وت-ر األسس-اسس-ي واŸت-زاي-د ‘ م-ن-ط-ق-ة
الكركرات ،راجع إا« ¤وجود الثغرة غ Òالقانونية الناجمة عن التغي Òاألحادي
ا÷انب واŸسستمر للوضسع القائم الذي قامت به دولة الحتÓل اŸغربي ‘ تلك
 ·ÓاŸتحدة
اŸنطقة ،وهو ما كان ينبغي أان تتعاطى معه األمانة العامة ل أ
و›لسص األمن بطريقة قوية وحاسسمة».

التزام بالقانون
و‘ األخ ،Òجددت جبهة البوليسساريو  -تؤوكد الرسسالة -التزامها بواجباتها
Ãوجب اتفاق وقف إاطÓق النار والتفاقيات العسسكرية ذات الصسلة ،باعتبارها
جزءا ل يتجزأا من خطة التسسوية اŸشسÎكة ب Úاأل· اŸتحدة ومنظمة الوحدة
األفريقية ،التي أانشسأا ›لسص األمن بعثة األ· اŸتحدة لÓسستفتاء ‘ الصسحراء
الغربية (اŸينورسسو) ‘ عام  ١99١من أاجل تنفيذها ،وهذا بالرغم من مشساعر
الغضسب والسستياء اŸتزايد واŸشسروع لدى الشسعب الصسحراوي حيال عدم تنفيذ
بعثة اŸينورسسو لوليتها بعد  ٢9عاما من انتشسارها ‘ اإلقليم.

اسشتمرار نهب الÌوات
على صسعيد آاخر ،دعت جبهة البوليسساريو شسركة «كوسستا مارينا بروت»Ú
األŸانية ،إا ¤وقف اسستÒاد مسسحوق السسمك من األراضسي الصسحراوية اÙتلة
Ÿا يشسكله ذلك من انتهاك صسارخ للقانون الدو‹ واألوروبي.
و‘ رسسالة Ÿمثليتها ‘ أاŸانيا ال–ادية ،أاعادت جبهة البوليسساريو التذكÒ
بحكم ﬁكمة العدل األوروبية الصسادر ‘  ٢١ديسسم ٢٠١6 Èو ٢٧فيفري ٢٠١٨
التي أاكدت على أان «الصسحراء الغربية واŸغرب بلدان منفصسÓن».

إاسشÎاتيجية إاعÓمية فعالة
أاكد وزير اإلعÓم با÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁوقراطية ،حمادة
سسلمى الداف ،على ضسرورة تبني اسسÎاتيجية إاعÓمية «فعالة» Ÿواجهة ا◊ملة
اإلعÓمية الشسرسسة التي يشسنها اÙتل اŸغربي ضسد القضسية الصسحراوية.
وأاوضسح الوزير الصسحراوي ‘ مداخلة له خÓل يوم دراسسي بعنوان «حق
الشسعوب اŸناضسلة من أاجل السستقÓل ‘ التعب( Òحالة الشسعب الصسحراوي
أا‰وذجا)» ،أان «القضسية الصسحراوية تواجه اليوم حملة إاعÓمية شسرسسة من قبل
اÙتل اŸغربي‡ ،ا يسستدعي مضساعفة ا÷هود وتبني اسسÎاتيجية جديدة أاكÌ
ف-ع-ال-ي-ة ب-ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ي “ل-ي-ه-ا اŸرح-ل-ة ،سس-ي-م-ا ال-ت-نسس-يق والسستخدام الفعال
للمعلومة من طرف وسسائل اإلعÓم الصسحراوية والصسحفي ÚاŸتضسامن Úمع هذه
القضسية العادلة».

العدد
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حدث وحديث

نحو ششف Òالهاوية
جÓل بوطي
منذ أايام ،وصسنّاع القرار السسياسسي الفرنسسي يعيشسون شسبه دوامة،
باتت تتصسدر اŸشسهد العام بعد سسلسسلة أاحداث –تاج إا– ¤ليل معمق
لفهم سسياقها ومآالتها ودللت زمن حدوثها ‘ ،وقت تشسهد الدول
إاغ Ó-ق -ا ام -ام ح -رك -ة الشس -خ-اصص ه-و األول ‘ ال-ت-اري-خ ب-ف-ع-ل ج-ائ-ح-ة
«كوفيد ،« ١9.ج -ع-ل اŸواط-ن ي-ك-ت-ف-ي ب-اŸت-اب-ع-ة دون م-ع-ايشس-ة ال-واق-ع
Ÿعرفة الوضسع عن كثب.
‘  ٢١أاوت اŸاضسي ،أاطاح ا÷يشص اŸا‹ Ãسساندة الشسعب ،بالرئيسص
أابوبكر كيتا بعد أاسسابيع قليلة على انتخابه لعهدة رئاسسية جديدة ،وهو ما
أاحدث هلعا ‘ قصسر اإلليزيه الذي  ⁄يهضسم هذه اÿطوة ،و÷أا بكل
الطرق ا ¤معارضسة اإلرادة الشسعبية ،لكن تلك اŸسساعي فشسلت ،ألن
إارادة الشس -ع -وب ل ت -ق -ه -ر ،وف -ه -مت ف-رنسس-ا ج-زءا م-ن دوال-يب السس-ل-ط-ة
ا÷ديدة ‘ بلد كانت تعتÈه تابعا ÷مهوريتها.
‘ الثامن أاكتوبر ا÷اري تلقى الرئيسص الفرنسسي اÁانويل ماكرون
صسفعة جديدة دّوت ‘ أاصسقاع الÎاب الفرنسسي ،بعد ان أاعد العدة
لتنظيم احتفال قال إانه بهيج لسستقبال الرهينة الفرنسسية صسو‘ بÎونÚ
اŸفرج عنها ‘ ما‹ ،غ Òان الصسدمة كانت اك Èبعد ظهور اŸواطنة
ﬁجبة ،وقالت لرئيسسها« :ناد Êمر ...Ëلقد اعتنقت اإلسسÓم».
موقف ﬁرج وقع فيه سسيد الليزيه أامام عدسسات اŸصسورين ،أالغى
بعده خطابا كان م›Èا للتأاكيد على اسستمرار ا◊رب على الرهاب ‘
منطقة السساحل.
تلك ا◊ادثة غّيرت الصسورة النمطية حول الوضسع ‘ منطقة السساحل،
وأاكدت Ãا ل يدع ›ال للشسك ،فشسل الدعاية الفرنسسية السستعمارية
ب -اسس -ت -خ -دام اإلره -اب ف-زاع-ة لسس-ت-م-رار ال-ت-واج-د ال-عسس-ك-ري ‘ م-ا‹
وغÒها من اŸسستعمرات السسابقة.
ثمار خطاب الكراهية وسسياسسة الÈاغماتية اÿبيثة التي تزرعها
فرنسسا حان وقت قطافها ،ألن ما بني على أاوهام السستعمار القدË
مآاله الزوال.
تغطية صسناع القرار الفرنسسي لسسياسسات فشسلهم بشسن حرب على
اإلسسÓم دعاية مفضسوحة ،والتشسبث بإارث اŸاضسي غ Òكاف لتحقيق
العظمة على حسساب الضسعفاء .السسؤوال اŸطروح :متى تفهم باريسص ان
ما حدث ويحدث من وقائع يؤوكد حسسب الفكر اÿلدو« Êأان بداية
انهيار الدولة ‘ الطريق».

وسصط تنديد دو‹ باسصتعمال العنف ضصد اÙتجÚ

السشلطات النيجÒية تراهن على ا◊وار لتطويق التوّتر
دع - -ا ال - -رئ - -يسش ال- -ن- -ي- -جÒي
ﬁم - - -د ب - - -خ- - -اري ،اإ ¤اإن- - -ه- - -اء
الح -ت -ج -اج -ات ال -ت-ي تشص-ه-ده-ا
شص - -وارع ال- -بÓ- -د ‘ ،ح Úسص- -عت
سص -ل -ط -ات ال -ع-اصص-م-ة ال-ت-ج-اري-ة
لغوسش جاهدة لتطبيق حظر
Œول ي- - - -ه - - -دف اإ ¤اح - - -ت - - -واء
ال -غضصب م -ن ق -م -ع اح -ت -ج-اج-ات
مناهضصة للشصرطة.
Œددت الضس- -ط- -راب- -ات ،اأمسص
الأول ‘ ،لغ- - - - -وسص ،اأك Èم - - - -دن
ن -ي -جÒي -ا واأف -ري -ق -ي -ا ،م -ع سس -م-اع
ط -ل -ق -ات ن -اري -ة وان-دلع نÒان ‘
سس- -ج- -ن اŸدي -ن -ة اŸرك -زي غ -داة
اإطÓق النار على متظاهرين‡ ،ا
اأثار تنديدا من دول عدة.
و‘ خ -ط -اب ل Ó-أم -ةÁ ،ث-ل اأول
تصسريح علني للرئيسص منذ واقعة
اإطÓق النار ،حث بخاري الشسبان
ع- - -ل - -ى «وق - -ف الح - -ت - -ج - -اج - -ات
ب -الشس -وارع وال -ت -ع -ام -ل ال -ب ّ-ن-اء م-ع
ا◊كومة لإيجاد حلول».
وحث ب -خ -اري اأيضس -ا اÛت -م-ع
ال- -دو‹ ع- -ل- -ى «م- -ع- -رف- -ة ج -م -ي -ع
ا◊قائق اŸتاحة» قبل التعجل ‘
اإصسدار الأحكام.

تصشاعد العنف
وتصساعد العنف ‘ لغوسص منذ
الأربعاء ،و–دث شسهود عن روؤية
شس - -ب - -ان -ب - -عضس - -ه - -م مسس- -ل- -ح- -ون
باŸناجل -يسسÒون ‘ اأجزاء من
اŸدينة.
وك-انت م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و ال-دولية
اŸداف- -ع- -ة ع- -ن ح- -ق -وق الإنسس -ان
قالت ،اإن اأفراد ا÷يشص والشسرطة
قتلوا ما ل يقل عن  ١٢متظاهرا
‘ ليكي واألوسسا -وهو حي اآخر ‘
لغوسص -يوم الثÓثاء اŸاضسي.
وفرضست عدة وليات ‘ جنوب
ن- -ي- -جÒي- -ا ح- -ظ- -ر ال -ت -ج -ول ب -ع -د
مواجهات اسستمرت اأسسبوع‘ Ú
اأن -ح -اء ال -ب Ó-د ب Úاأج -ه -زة الأم-ن
واÙتج.Ú
وكان حاكم ولية لغوسص قد
ق - - - - - - -ال اÿم - - - - - - -يسص ،اإن ا÷يشص

ال- -ن- -ي- -جÒي ع- -رضص الن -تشس -ار ‘
الولية اإذا تطلب الأمر◊ ،ماية
الشس- -رك- -ات ال- -رئ -يسس -ي -ة واŸواق -ع
ا◊ك -وم -ي -ة ،وسس -ط اح -ت -ج -اج-ات
مناهضسة للشسرطة.

اإدانة وتنديد
واأدانت ال -ولي -ات اŸت -ح-دة م-ا
وصسفته باأنه اإفراط ‘ اسستخدام
العنف من قبل ا÷يشص النيجÒي.
وقال وزير اÿارجية الأمÒكي
م -ايك ب -وم -ب -ي -و ‘ ب-ي-ان« ،ن-رحب
ب- - - -اإج- - - -راء –ق - - -ي - - -ق ف - - -وري ‘
السس -ت -خ-دام اŸف-رط ل-ل-ع-ن-ف م-ن
قبل القوات الأمنية».
ون- - - -دد ال–اد الأف - - -ري - - -ق - - -ي
اÿم -يسص ،بشس -دة ،ب -ال -ع -ن-ف ودع-ا
ج - -م - -ي - -ع الأط - -راف اإ ¤ت- -غ- -ل- -يب
ا◊وار.
ودعت الأ· اŸتحدة وال–اد
الأوروبي وبريطانيا اإﬁ ¤اسسبة
اŸسسوؤول Úعن اأعمال القتل.
ك- -م- -ا ط- -ال- -بت اÛم- -وع -ة
الق-تصس-ادي-ة ل-دول غ-رب اأف-ري-ق-يا
(اإي-ك-واسص) م-ن ج-ه-ت-ه-ا السس-ل-طات
الأمنية النيجÒية بضسبط النفسص
وال-ع-م-ل ب-احÎاف خÓ-ل ال-ت-ع-امل
م- -ع الح- -ت- -ج- -اج- -ات ا÷اري- -ة ‘
البÓد منذ اأيام ع Èا◊وار.
وق- -ال ال- -رئ -يسص ال -غ -ا Êرئ -يسص
›م -وع -ة «اإي -ك-واسص» ن-ان-ا اأك-وف-و
اأدو ‘ ،ب -ي -ان ،اإن «الح -ت-ج-اج-ات
التي تشسهدها نيجÒيا Áكن حلها
ع Èا◊وار» ،مشسًÒا اإ ¤اأنه التقى
بنظÒه النيجÒيﬁ ،مد بخاري،
ال- -ذي ع Èل -ه ع -ن ح -رصس -ه ع -ل -ى
اإيجاد حل لتلك الحتجاجات واأنه
بداأ العمل ‘ هذا الŒاه.
ون - -زل ا÷يشص ال- -ن- -ي- -جÒي اإ¤
شسوارع العاصسمة اأبوجا على خلفية
الح -ت -ج -اج-ات ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ‘
ج -م -ي -ع اأن -ح -اء ال -ب Ó-دŸ ،ط -ال-ب-ة
السس-ل-ط-ات ب-اإل-غ-اء ف-رقة «سسارسص»
الشس- -رط- -ي- -ة اÿاصس- -ة Ãك- -اف- -ح -ة
السس -رق -ات واŸت -ه-م-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال
القوة اŸفرطة.
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أاوروبا تسصجل أاك Ìمن  200أالف إاصصابة يومية بكورونا
أاظ - -ه- -ر إاحصس- -اء ل- -رويÎز أان ح- -الت
لصس -اب -ة ب -فÒوسض ك -ورون-ا اŸسس-ج-ل-ة ‘
ا إ
أاوروبا زادت بأاك Ìمن اŸثل ‘ Úعشسرة
أاي -ام م-ت-ج-اوزة  200أال-ف إاصس-اب-ة ي-وم-يا
لو ¤يوم اÿميسض ،ومع رصسد
للمرة ا أ
عدد من دول جنوب أاوروبا أاك Èعدد
لصس - - -اب- - -ات ‘ ي- - -وم واح- - -د ه- - -ذا
م - - -ن ا إ
لسسبوع.
ا أ
وأعلنت أوروبا عن مئة ألف إأصصابة ‘ يوم
وأحد ألول مرة ‘  12أكتوبر .وسصجلت أوروبا
ح- -ت- -ى أآلن ح -وأ‹  7.8م-ل-ي-ون ح-ال-ة إأصصابة
بفÒوسض كورونا ونحو  247ألف حالة وفاة
حسصب إأحصصاء رويÎز .ورصصدت دول أوروبية
م-ث-ل إأي-ط-ال-ي-ا وأل-ن-مسص-ا وك-روأت-ي-ا وسص-ل-وف-ي-نيا
وألبوسصنة أعلى حالت إأصصابة بفÒوسض كورونا
‘ يوم وأحد يوم أÿميسض.
وتسص -ج -ل أوروب -ا ك-م-ن-ط-ق-ة ح-الت إأصص-اب-ة
ي -وم -ي -ة أك Ìم -ن أل -ه-ن-د وألÈأزي-ل وأل-ولي-ات
أŸتحدة ›تمعة .ويرجع سصبب هذه ألزيادة
‘ جانب منه إأ ¤إأجرأء أختبارأت أك ÌبكثÒ
من تلك ألتي أجريت ‘ أŸوجة أألو ¤من
أ÷ائحة .وبلغ عدد حالت أإلصصابة بفÒوسض
ك- -ورون- -ا ع -اŸي -ا ح -وأ‹  41.4م-ل-ي-ون ح-الة
وأل -وف -ي -ات ن -ح-و  1.1م -ل -ي-ون ح-ال-ة .وشص-ه-د
Óصصابات أŸسصجلة ‘
أألربعاء أعلى إأجما‹ ل إ
يوم وأحد ‘ جميع أنحاء ألعا ⁄عند 422835

إأصصابة،
بحسصب
إأحصصاء
رويÎز.
ويشصÒ
أإلحصصاء إأ¤
أن أوروب- - - - - -ا
“ث - - - -ل م- - - -ا
يقرب من 19
‘ أŸئة من
حالت
أإلصصابة
عاŸيا وحوأ‹  ‘ 22أŸئة من ألوفيات على
مسصتوى ألعا.⁄
و‘ غ -رب أوروب -ا ،سص -ج -لت ف -رنسص -ا ،أل-ت-ي
ل -دي-ه-ا أع-ل-ى م-ت-وسص-ط لسص-ب-ع-ة أي-ام ل-ل-ح-الت
أ÷ديدة ‘ أوروبا بوأقع  25480إأصصابة ‘
أليوم ،أعلى مسصتوى لها على أإلطÓق عند
 41622حالة إأصصابة مؤوكدة جديدة بكوفيد19-
ي -وم أÿم -يسض ب -حسصب ألسص -ل -ط -ات ألصص -ح -ي -ة
ألفرنسصية.
وأظ- -ه- -رت ب- -ي- -ان -ات صص -ادرة ع -ن أŸع -ه -د
أل -وط -ن -ي ل -لصص -ح -ة أل -ع -ام -ة ي-وم أÿم-يسض أن
هولندأ ،وهي دولة أخرى ‘ غرب أوروبا،
سصجلت أك Ìمن تسصعة آألف حالة خÓل أربع
وعشصرين سصاعة وهو رقم قياسصي جديد.

وم- -ددت أŸان -ي -ا ،أل -ت -ي سص -ج -لت أك Ìم -ن
عشص - -رة آألف ح- -ال- -ة ي- -وم- -ي- -ا ألول م- -رة ي- -وم
أÿميسض ،ألتحذير من ألسصفر إأ ¤سصويسصرأ
وإأي-رل-ن-دأ وب-ول-ن-دأ وم-ع-ظ-م أل-ن-مسص-ا وأألق-اليم
أإليطالية Ãا فيها روما.
كما أظهر إأحصصاء لرويÎز أن أك Ìمن 41.5
مليون أصصيبوأ بفÒوسض كورونا أŸسصتجد على
مسصتوى ألعا ‘ ⁄ح Úوصصل إأجما‹ ألوفيات
ألناŒة عن ألفÒوسض إأ ¤مليون و.133635
و” تسصجيل إأصصابات بالفÒوسض ‘ أك Ìمن
 210دول ومناطق منذ أكتشصاف أو ¤حالت
أإلصصابة ‘ ألصص ‘ Úديسصم Èكانون أألول
.2019
رويÎز

واشصنطن تعطي موافقة كاملة على عقار رÁديسصيف ÒلعÓج كوفيد19-
Óدوية
لمريكية ل أ
أاصسدرت الوكالة ا أ
ت- -رخ- -يصسً- -ا ك- -ام Óً- -لسس- -ت- -ع- -م -ال ع -ق -ار
رÁديسسيف ÒلعÓج مصسابي كوفيد19-
‘ اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،وذلك ب -ع-د أان م-ن-حت
ت-ف-ويضسً-ا مشس-روطً-ا لسس-ت-ع-م-ال-ه ‘ م-ايو،
وف -ق م -ا أاف -ادت شس -رك -ة «غ -ل -ع -اد» ال -ت -ي
تصسّنع هذا الدواء.
وأعلنت «غلعاد» تلقيها ترخيصصاً لسصتعمال
أل -دوأء أل -ذي ي -ب -اع –ت أسص -م «ف -ي -ك -ل -وري»،
موضصحًة أن رÁديسصيف Òهو ألعÓج أÿاصض
ألوحيد لكوفيد 19-ألذي حصصل لغاية أليوم
على ترخيصض كامل عقب مسصار تدقيق أكÌ

صصرأمة ونهائي.
وحصصلت عقارأت أخرى منذ أشصهر على
ت- -رأخ- -يصض ،ل- -ك- -ن ل Ó-سص -ت -خ -دأم ‘ أ◊الت
ألطارئة فقط .وÁكن مع نهاية حال ألطوأرئ
ألصص-ح-ي-ة إأل-غ-اء ه-ذه ألÎأخ-يصض أل-ت-ي م-ن-حت
بناء على قوأعد بيانات غ Òمكتملة.
وسصمحت أوروبا ودول أخرى منذ ألربيع
باسصتعمال رÁديسصيف Òبشصكل مؤوّقت .وعقب
أإلعÓ- -ن أألخ ،Òأرت- -ف -ع سص -ه -م «غ -ل -ع -اد» ‘
بورصصة نيويورك بنسصبة .%4
ورÁديسصيف Òمن ب Úأول ألعقارأت ألتي
أظهرت فعالية نسصبية خÓل Œارب صصارمة

‘ خ- -فضض ع- -دد أألي- -ام ألضص- -روري- -ة ل -ت -ع -ا‘
مصصابي كوفيد ‘ 19-أŸسصتشصفيات.
وÁكن إأعطاء ألعقار للرأشصدين وأألطفال
فوق سصن ألثانية عشصرة ووزن  40كلغ ،بشصرط
أن يكونوأ ‘ أŸسصتشصفيات أو ‘ بيئة مشصابهة.
وأع -ط -ي أيضص ً-ا ت -رخ -يصض ط -ارئ لسص -ت -ع-م-ال
Óط-ف-ال أل-ذي-ن سصّ-ن-ه-م أدن-ى م-ن 12
أل -ع-ق-ار ل -أ
عاماً ويتجاوز وزنهم  3.5كلغ .وتلقى ألرئيسض
أألمÒكي دونالد ترمب جرعات من ألعقار
ÿمسصة أيام عندما أصصيب بكوفيد 19-بدأية
أكتوبر.
فرانسض برسض

لنفلونزا ‘ ظل كورونا..
لقاح ا أ

Ãاذا توصصي «الصصحة العاŸية»؟
اسس-ت-ع-رضست م-ن-ظ-م-ة الصس-حة العاŸية
ب -عضض ال -ت -وصس -ي -ات اÿاصس-ة ب-ا◊صس-ول
لنفلونزا هذا العام بالتزامن
على لقاح ا أ
م -ع ان -تشس -ار ج -ائ -ح-ة ك-ورون-ا ‘ ال-ع-ا،⁄
وم - -دى ت - -أاث Òا◊صس - -ول ع - -ل - -ى ل- -ق- -اح
لن -ف -ل -ون-زا م-ع ل-ق-اح ك-وف-ي-د 19-حال
ا أ
ثبوت فعاليته.
وأوصصت منظمة ألصصحة ألعاŸية ‘ ،بيان
حصصلت «ألعربية.نت» على نسصخة منه ،أنه مع
أسص-ت-م-رأر ج-ائحة كوفيد 19-وأıاوف م -ن
أحتمال أن تزيد عدوى أألنفلونزأ من ألعبء
أŸل-ق-ى ع-ل-ى ع-ات-ق ن-ظ-م أل-رع-اي-ة ألصص-ح-ي-ة،
بإاعطاء أألولوية ألقصصوى للعامل› ‘ Úال
ألرعاية ألصصحية وكبار ألسصن ‘ أ◊صصول على
لقاح أألنفلونزأ هذأ ألعام ،خاصصة ‘ أألماكن
ألتي تتوفر بها كميات ﬁددة من أللقاح.
فالعاملون ‘ ألرعاية ألصصحية معرضصون
بشصدة إأ ¤خطر أإلصصابة باŸرضض من خÓل
ﬂالطتهم أŸنتظمة للمرضصى ،وسصوف يسصهم
لقاح أإلنفلونزأ ‘ ألتقليل إأ ¤أدنى حد من
م -رأت أل -ت -غ -يب ع -ن أل -ع -م -ل بسص-بب أإلصص-اب-ة
باألنفلونزأ ،وأ◊د من حدوث أضصطرأب ‘
صصفوف ألقوى ألعاملة.
وأشص - -ارت أŸن- -ظ- -م- -ة إأ ¤أن ك- -ب- -ار ألسص- -ن
Óصص-اب-ة
ي -ت -ع -رضص -ون إأ ¤خ -ط -ر أك Èب -ك-ث Òل -إ
ب -أام-رأضض وخ-ي-م-ة وأل-وف-اة بسص-بب أألن-ف-ل-ون-زأ
م -ق -ارن-ة ب-الشص-ب-اب ،ل-ذأ سص-يسص-اع-د أل-ل-ق-اح ‘
تقليل أıاطر ألتي تتعرضض لها هذه ألفئة
من ألسصكان .أما إأذأ كانت ألكميات أŸتاحة
من لقاح أإلنفلونزأ ل تزأل تسصمح بحصصول
أآلخرين على أللقاح ،فيجب بعد ذلك إأعطاء
Óف-رأد أل-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن ح-الت
أألول -وي -ة ل  -أ
صصحية كامنة وأ◊وأمل وأألطفال دون ترتيب
مع.Ú
وأضصافت أŸنظمة أن لقاح أألنفلونزأ يعد
أفضص-ل أدأة ‰ت-ل-ك-ه-ا ل-ل-وق-اي-ة م-ن أألن-ف-ل-ون-زأ
وأ◊د من خطر أŸضصاعفات أÿطÒة حتى

ألوفاة ،وقد تختلف فعالية أللقاح من عام إأ¤
آأخ - -ر ،حسصب أن- -وأع فÒوسص- -ات أإلن- -ف- -ل- -ون- -زأ
أŸنتشصرة ومدى مطابقتها للقاح.
وتعتمد فعالية أللقاح كذلك على أ◊الة
ألصصحية للشصخصض ألذي حصصل على ألتطعيم
وعمره وكذلك على ألوقت منذ ألتطعيم ،و‘
أŸت -وسص -ط ي-ق-ي أل-ل-ق-اح م-ن  %60ت-ق-ري-بً-ا م-ن
حالت ألعدوى لدى ألبالغ Úأألصصحاء ،ألذين
تÎأوح أعمارهم ب 18 Úو 64عامًا .وتصصبح
لقاحات أألنفلونزأ فعالة بعد حوأ‹  14يومًا
من ألتطعيم .وأوضصحت أŸنظمة أن أألفرأد
يحتاجون إأ ¤أ◊صصول على ألتطعيم كل عام،
ضص- -د فÒوسص- -ات أألن- -ف- -ل- -ون- -زأ ألن- -ه- -ا ت -ت -غÒ
باسصتمرأر ،وÁكن أن تنتشصر سصÓلت ﬂتلفة
ك -ل ع -ام ،وب -اإلضص -اف -ة إأ ¤ذلك ،ت -ق-ل م-ن-اع-ة
ألناسض ضصد أألنفلونزأ مع مرور ألوقت ،لذلك
ُت-ح-دث ل-ق-اح-ات أألن-ف-ل-ون-زأ أŸوسص-م-ي-ة حتى
تتصصدى للسصÓلت أŸنتشصرة أألك Ìشصيوعًا كل
عام من أجل أن يكتسصب أألشصخاصض ألذين
ي-حصص-ل-ون ع-ل-ى ه-ذه أل-ل-ق-اح-ات أع-ل-ى مناعة
‡كنة ضصد هذه ألسصÓلت.
وأك -دت أŸن -ظ-م-ة أن ل-ق-اح-ات أألن-ف-ل-ون-زأ
أŸوسصمية آأمنة وتسصتخدم منذ أك Ìمن 50
عامًا ،ول تزأل ُتعطى ÓŸي Úأألشصخاصض،
ول -ه-ا سص-ج-ل أم-ان ج-ي-د ،وت-ف-حصض ألسص-ل-ط-ات
Óدوية سصنويًا كل لقاح من
ألوطنية ألتنظيمية ل أ
لقاحات أألنفلونزأ ،بعناية قبل ألÎخيصض له.
كما ُتطبق أنظمة لرصصد أي تقرير عن وقوع
أح-دأث ضص-ارة ب-ع-د أل-ت-م-ن-ي-ع ضص-د أألن-ف-ل-ون-زأ
وألتحقيق ‘ ألتقارير.
أشصارت أŸنظمة أن ألغرضض من أي لقاح
ه- -و ت -دريب أ÷ه -از أŸن -اع -ي ع -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة
ألسص -ت -ج -اب -ة إأذأ وأج -ه أŸرضض أ◊ق -ي-ق-ي ‘
أŸسصتقبل ،ول يؤوثر هذأ ألتدريب على جهاز
أŸناعة ضصد أألمرأضض أألخرى ،بل يزيد قوته
ع- -ل- -ى م -وأج -ه -ة أŸرضض أŸسص -ت -ه -دف ،وق -د
تسصتمر هذه أŸناعة لفÎة قصصÒة أو لعدة
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سصنوأت على حسصب نوع أŸرضض ونوع أللقاح،
يعت Èلقاح أألنفلونزأ جيدأً Ÿدة عام ،بعده
تنخفضض أŸناعة ضصد أŸرضض.
لقاح األنفلونزا ل يقي من اإلصصابة بكوفيد19-
أألنفلونزأ وكوفيد 19-مرضصان ﬂتلفان،
ولكن ألن ك ÓأŸرضص ÚتنفسصيÁ Úكن أن
ي-ؤوث-رأ ع-ل-ى صص-ح-ة أŸصص-اب Úب-ط-رق وخ-ي-مة،
فإان ألتطعيم ضصد أألنفلونزأ Áكن أن يقلل من
ت-أاثÒه-ا ع-ل-ى شص-خصض ق-د ي-ع-ا Êب-ال-ف-ع-ل م-ن
م-رضض ك-وف-يد .19-وم -ن أألفضص -ل ل -ل -م-رضص-ى
وألنظم ألصصحية ألتعامل مع مرضض تنفسصي
وأحد بدلً من مرضص.Ú
كما تشص ÒأŸعلومات أŸتاحة حاليًا إأ ¤أن
ألفرد ألذي يحصصل على لقاح أألنفلونزأ ينبغي
أن ي- -ك -ون ق -ادرأً ع -ل -ى أ◊صص -ول ع -ل -ى ل -ق -اح
كوفيد 19-متى أجيز هذأ ألقاح ،ويوجد أآلن
ألعديد من لقاحات كوفيد– 19-ت ألتجارب
ألسصريرية حول ألعا ،⁄تهدف إأ ¤إأظهار ما إأذأ
كانت هذه أللقاحات فعالة وآأمنة ضصد كوفيد-
 ،19و‘ حالة أعتماد أي من هذه أللقاحات،
فلن يتمكن أ÷ميع من أ◊صصول على هذأ
أللقاح أ÷ديد ضصد كوفيد إأل بعد عدة أشصهر
و‘ ه- -ذه أألث- -ن- -اء ،ف- -ا◊صص- -ول ع- -ل- -ى ل -ق -اح
أألنفلونزأ هو أفضصل طريقة لتقليل ألحتمال
ب-اإلصص-اب-ة ب-األم-رأضض أل-ت-ن-فسص-ي-ة أل-وخيمة ‘
نفسض ألفÎة ألتي ينتشصر فيها فÒوسض كوفيد-
 19وفÒوسصات أألنفلونزأ
وتؤوكد أŸنظمة أنه ل توجد موأنع طبية
م- -ع- -روف -ة ل -ت -ط -ع -ي -م أألشص -خ -اصض أŸصص -ابÚ
بكوفيد ،19-وتنصصح منظمة ألصصحة ألعاŸية
أل-ف-ئ-ات أŸع-رضص-ة ıاط-ر شص-دي-دة بضص-رورة
تناول لقاح أألنفلونزأ خÓل جائحة كوفيد19-
من أجل تقليل أحتمالية أإلصصابة باألمرأضض
أل-ت-ن-فسص-ي-ة أل-وخ-ي-م-ة ،بسص-بب ألفÒوسصات ألتي
تنتشصر ‘ وقت وأحد خÓل موسصم أألنفلونزأ،
وتقليل ألعبء ألوأقع على ألنظام ألصصحي.

أاع- - - - -ل- - - - -ن رئ- - - - -يسض ال - - - -وزراء
ال- -ف- -رنسس- -ي ،ج -ان ك -اسس -ت -ي -كسض،
اÿم - - -يسض ،أاّن ن - - -ط- - -اق ح- - -ظ- - -ر
التجول الليلي ‘ اŸدن الفرنسسية
الكبÒة سسيتسسع بدءا من السسبت،
ليخضسع له نحو  46مليون نسسمة،
م- -ا ي- -ع- -ن- -ي ف- -رنسس -ي Úم -ن أاصس -ل
ث Ó-ث-ة ،ب-ه-دف م-واج-ه-ة اŸوج-ة
الوبائية الثانية من كوفيد.19-
وح -ذر ‘ سص -ي -اق إأع Ó-ن -ه ت -وسص-ي-ع
نطاق حظر ألتجول ألذي Áتد من
ألتاسصعة مسصاء حتى ألسصادسصة صصباحا،
م -ن أن «أألسص -اب -ي -ع أŸق -ب -ل-ة سص-ت-ك-ون
قاسصية».
وتتعرضض أنظمة أŸسصتشصفيات ‘ ألقارة
أألوروبية ÿطر ألنهيار –ت وطأاة تزأيد
أع -دأد أŸصص -اب Úب -ك-وف-ي-د‡ ،19-ا وضص- - - - -ع
ألقارة ›ددأ ‘ أتون أ÷ائحة ألعاŸية.
وب -ع -د أن ع -ادت ح -الت أإلصص-اب-ة ل-ل-زي-ادة
أŸطردة ،رغم ألسصيطرة عليها إأ ¤حد كبÒ
بعمليات عزل عام غ Òمسصبوقة ‘ مارسض
آأذأر وأب -ري -ل ن -يسص -ان ،عÈت سص -ل-ط-ات أل-دول
أألوروب-ي-ة م-ن ب-ول-ن-دأ شص-رق-ا وح-ت-ى ألÈت-غ-ال
غربا عن قلقها أŸتنامي من أألزمة ألطاحنة
ألتي توأجه ألبنية ألتحتية ألصصحية.
و‡ا زأد من تعقيد أŸشصكلة ،أن أ÷ائحة
تسص -ب -بت ف -ي -م -ا ي -ب -دو ‘ أإره-اق أل-ع-ام-ل‘ Ú
أÛال ألطبي كما قضصت آأثارها ألقتصصادية
أŸرعبة على ألتأاييد ألشصعبي إلجرأءأت ألعزل
أل -ع -ام أل -ت -ي ف -رضصت ه -ذأ أل -ع -ام ل -ت -خ -ف -ي-ف

ألضصغوط ألهائلة على أÿدمات ألصصحية.

أاك Ìمن  5مÓي Úإاصصابة

ووفقا لبيانات أŸركز أألوروبي Ÿكافحة
أألمرأضض وألوقاية منها فقد سصجلت أوروبا
ح -ت -ى أآلن أك Ìم -ن خ -مسص -ة م Ó-ي Úإأصص -اب -ة
ومئتي ألف وفاة ،وما زألت أعدأد أŸصصابÚ
تزدأد بشصكل حاد منذ نهاية سصبتم Èأيلول.
ولدى دول ألقارة أألوروبية بعضض أفضصل
أÿدمات ألصصحية ‘ ألعا ،⁄ويقول أطباء إأن
أÈÿة ألتي أكتسصبوها على مدى نحو عام ‘
م -ك -اف -ح -ة أŸرضض زأدت ج -اه-زي-ت-ه-م ل-عÓ-ج
مرضصى كورونا.
لكن ألطاقة ألسصتيعابية للمسصتشصفيات ‘
ألتعامل مع مرضصى كوفيد 19-إأضصافة Ÿرضصى
ألسصرطان وألقلب وأ◊الت ألصصحية أÿطرة
أألخرى بلغت أ◊دود ألقصصوى.
فرانسض برسض

تقرير عاŸي يؤوكد:

التلوث يزيد من وطأاة الوباء ويسصهم ‘ زيادة الوفيات
خلصض تقرير عاŸي عن حالة الهواء
لعام  2020إا ¤أان التلوث أادى إا ¤وفاة
ما يقرب من نصسف مليون طفل حديث
ال -ولدة ‘ ج -م -ي -ع أان -ح -اء ال-ع-ا ⁄ال-ع-ام
اŸاضسي ،حسسبما نشسرته صسحيفة «ديلي
ميل» الÈيطانية.
وت -وصص -ل «أŸع -ه -د أألم -ري -ك -ي ل -ل -ت-أاثÒأت
ألصص -ح -ي -ة» إأ ¤أن أل -ت -ع -رضض أل -ط -وي-ل أألم-د
للجسصيمات أÙمولة جوأً أدى إأ ¤مضصاعفات
صصحية على أ◊مل ،من ألولدأت أŸبكرة إأ¤
أنخفاضض أوزأن أŸوأليد.
وي -ب -دو أن ث -ل-ث-ي وف-ي-ات أألط-ف-ال ألصص-غ-ار
ت -رت -ب -ط ب -اسص -ت -خ -دأم أل -وق -ود ألصص -لب ،م -ث-ل
أÿشصب وألفحم وروث أ◊يوأنات ‘ ،ألطهي
وألتدفئة باŸنازل.
وبشص -ك -ل ع -ام ،تسص -بب ت -ل-وث أل-ه-وأء دأخ-ل
وخارج أŸنازل ‘ وفاة أك Ìمن  6.7مليون
شصخصض ‘ جميع أنحاء ألعا ‘ ⁄عام ،2019
بسصبب مفاقمته حالت مرضصية مثل ألسصكري
وألسص -ك -ت -ة أل -دم -اغ-ي-ة وأم-رأضض أل-رئ-ة .وق-ال
أÈÿأء إأن هذأ يجعل تلوث ألهوأء أحد أكÌ
أسصباب ألوفاة ب Úأıاطر ألصصحية ،ويلي
سصوء ألتغذية وألتدخ.Ú
وأفاد ألتقرير بأان أŸناطق أألك Ìتلوثاً،
وألتي تشصمل جنوب آأسصيا وأفريقيا ،قد شصهدت
تقدماً ضصئي ‘ ًÓخفضض مسصتويات أ÷سصيمات
‘ ألعقد أŸاضصي.

تلوث الهواء وكوفيد19-
ك- -م -ا ح -ذر أÈÿأء م -ن أن أŸن -اط -ق ذأت
أŸسصتويات ألعالية من تلوث ألهوأء Áكن أن
تسصهم أيضصاً ‘ شصدة حالت مرضض كوفيد19-
ومضصاعفاته خÓل ألوباء ألعاŸي أ◊ا‹.
وق- -ال دأن غ- -ري- -ن- -ب- -اوم ،رئ- -يسض «أŸع -ه -د
أألمÒك -ي ل -ل -ت -أاثÒأت ألصص -ح -ي -ة» إأن «صص -ح -ة
أل -رضص -ي -ع أم -ر ب -ال -غ أأله -م -ي-ة Ÿسص-ت-ق-ب-ل ك-ل
›ت - -م - -ع .وتشص Òأح - -دث أألدل - -ة إأ ¤وج - -ود
ﬂاط -ر ع -ال-ي-ة بشص-ك-ل خ-اصض ع-ل-ى أŸوأل-ي-د
أ÷دد ‘ ج- -ن- -وب آأسص- -ي -ا وأف -ري -ق -ي -ا ج -ن -وب
ألصصحرأء ألكÈى».
وأردف غرينباوم« :على ألرغم من حدوث
أنخفاضض بطيء وثابت ‘ أعتماد أألسصر على
ألوقود (للطهي وألتدفئة) ذي ألنوعية ألرديئة،
إأل أن تلوث ألهوأء ألناجم عن هذه أألنوأع من
ألوقود ل يزأل عام ًÓرئيسصيًا ‘ وفاة هؤولء
أألطفال ألصصغار».
ع -ل -ى أل -رغ-م م-ن ألن-خ-ف-اضض ب-نسص-ب-ة %11
خÓل ألعقد أŸاضصي ‘ أسصتخدأم هذأ ألنوع
من ألوقود ،ل يزأل حوأ‹  3.8مليار شصخصض
يتعرضصون لتلوث ألهوأء أŸنز‹ من ألطهي كل
عام.
ووف -ق ً-ا ل -ل -ب-اح-ث ،Úف-إان  %20م- -ن وف -ي -ات

ألرضصع ‘ ألشصهر أألول بعد ألولدة ُتعزى إأ¤
تلوث ألهوأء أÿارجي وأŸنز‹.

«عاصصفة مدمرة»
وأشصار ألتقرير إأ ¤نتائج ألدرأسصة ألتحليلية
أألخÒة ح -ول عبء أألم -رأضض ع -ل -ى أل -ع -ا،⁄
أل- -ت- -ي ُن- -شص- -رت ‘ أل- -دوري- -ة أل -ط -ب -ي -ة The
 ،Lancetوأل-ت-ي ق-امت ب-ت-ق-ي-ي-م ت-أاث286 Ò
سصببًا للوفاة و 369مرضصاً ‘  204دولة.
وح -ذر خ -ب Òألصص -ح -ة أل-ع-ام-ة ك-ريسص-ت-وف-ر
م- -ورأي م- -ن ج- -ام- -ع -ة وأشص -ن -ط -ن ،وأل -ب -احث
ألرئيسصي ‘ ألدرأسصة ألتحليلية حول ألعبء
Óم -رأضض ،م -ن أÿط -ر أŸت -زأي -د
أل- -ع -اŸي ل  -أ
ألناجم عن ألتفاعل ب Úتلوث ألهوأء ووباء
فÒوسض كورونا.
وق -د أدى ت -ف -اع -ل م -رضض ك-وف-ي-د 19-مع
ألرت- -ف- -اع أل -ع -اŸي أŸسص -ت -م -ر ‘ أألم -رأضض
أŸزمنة وعوأمل أÿطر ذأت ألصصلة Ã -ا ‘
ذلك ألسصمنة وأرتفاع نسصبة ألسصكر ‘ ألدم
وتلوث ألهوأء  -إأ“ ¤هيد أÛال «لهبوب
عاصصفة مدمرة»‡ ،ا أدى إأ ¤تأاجيج أعدأد
ألوفيات بسصبب فÒوسض كورونا.
و‘ ح Úأن ألروأبط ألكاملة ب ÚفÒوسض
Ÿسصتجد وتلوث ألهوأء غ Òوأضصحة،
كورونا أ ُ
فمن أŸعروف أن تلوث ألهوأء يؤودي إأ ¤زيادة
حالت أإلصصابة بأامرأضض ألقلب وألرئة ،وهما
Óصصابة
عامÓن يجعÓن أألفرأد أك Ìعرضصة ل إ
بحالت شصديدة من مرضض كوفيد 19-تسصتلزم
دخول ألعناية أŸركزة باŸسصتشصفيات وتودي
بحياة أصصحابها ‘ ألكث Òمن أ◊الت.

تفاقم كورونا بسصبب التلوث
ويشصعر أÈÿأء بالقلق بشصكل خاصض من
أŸسصتويات ألعالية من ألتلوث ألتي شصوهدت
‘ م -ع -ظ -م أن-ح-اء شص-رق وج-ن-وب آأسص-ي-ا ح-يث
Áكن أن تؤودي إأ ¤تفاقم تأاث ÒفÒوسض كورونا
Ÿسصتجد.
أُ
وب -ي -ن-م-ا أح-رزت ألصص Úت-ق-دمً-ا ‘ خ-فضض
مسصتويات تلوث ألهوأء ،فإان أماكن أخرى ‘
آأسص -ي-ا ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ب-ن-غÓ-ديشض وأل-ه-ن-د ون-ي-ب-ال
وب- -اكسص- -ت -ان ،م -ا زألت ت -ع -ا Êم -ن مشص -ك Ó-ت
مسصتويات ألتلوث ألبيئي أŸرتفع.
وخ- -لصض أل- -ت -ق -ري -ر إأ ¤أن ألصص Úوأل -ه -ن -د
وح -ده -م -ا شص -ه -دت-ا أك Ìم-ن نصص-ف أل-وف-ي-ات
ألعاŸية ألتي ُتعزى إأ ¤تلوث ألهوأء ،بإاجما‹
أعدأد يربو إأ ¤نحو  2.3مليون شصخصض ‘
ألعام أŸاضصي فقط .وقالت كاثرين وألكر من
«معهد ألتأاثÒأت ألصصحية»« :لقد تأاخر ألوقت
طوي ً
 Óلتعاون عاŸي أك Èوأتخاذ إأجرأءأت
أك Ìصص -رأم -ة بشص -أان ه-ذه أŸشص-ك-ل-ة ألصص-ح-ي-ة
ألعامة ألرئيسصية».
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وداعا ﬂتار سسعيدي...
رحل الزمىل الفقىد ﬂتار سسعىدي،
أاح-د أاب-رز رؤوسس-اء ال-ت-ح-ري-ر ال-ذين مروا
ب - -ج- -ري- -دة «الشس- -عب» ،وأاح- -د أاب- -ن- -ائ- -ه- -ا
لوفىاء اŸتمّرسس Úالذين  ⁄يدخروا
ا أ
ج- - -ه- - -دا ب - -أاق Ó- -م - -ه - -م ‘ ال - -دف - -اع ع - -ن
اسستمرارية ورقي هذا العنوان العريق.
لسستاذ ﬂتار أاو «سسىبويه» الصسحافة
ا أ
ا÷زائرية ،مثلما ُكنت أالقبه وأامازحه
ع -ن-دم-ا ي-ت-ف-وق ع-ل-ى ا÷م-ى-ع ‘ ق-واع-د
اللغة العربىة ،رحل فجأاة ومن دون أان
ُي -ـم -ه -ل -ن -ا ◊ظ -ة ل-وداع-ه ،ت-ارك-ا وراءه
بصس - -م - -ة ق- -وي- -ة ‘ أارشس- -ى- -ف ا÷ري- -دة،
وÃه -ن -ى -ت -ه أاث-را راسس-خ-ا ‘ ن-ف-وسس-ن-ا ،و‘
نفوسس إاعÓمى Úاحتكوا به وفتح لهم
بتواضسع وصسدق أابواب ا÷ريدة وفرصس
التكوين الثمىنة.
فضسىلة بودريشس
ك- -انت أاصس- -عب وأام- -ر م -ك -اŸة ه -ات -ف -ي -ة
تلقيتها ‘ صسباح ذلك اÿميسص ،الذي كنا
نسس -ت -ع -د ف -ي -ه ل Ó-ح -ت -ف -اء ب -ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل-لصس-ح-ا‘ ،ك-ان ي-وم-ا ح-زي-ن-ا شس-ب-ي-ه-ا بكآابة
فصس -ل اÿري -ف الشس-احب ،اسس-ت-ي-ق-ظت ف-ي-ه
ع-ل-ى م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ب-ك-رة ت-ل-ق-يت فيها
خÈا ق -اسس -ي -ا وم-ف-ج-ع-ا“ ،ن-يت ل-و  ⁄ي-ك-ن
صسحيحاﬂ« ،تار سسعيدي ‘ ذمة الله»..
جاء الصسوت خفيضسا متقطعا مÎددا ..وكرر
العبارة إاثر دهشستي« :نعم لقد رحل ﬂتار
م - -ت- -أاث- -را م- -ن شس- -دة اŸرضص Ãسس- -تشس- -ف- -ى
مصسطفى باشسا هذه الصسباح» ..رددت «الله
أاك ،»Èإاذا ا Èÿصسحيح عﬂ Èتار إا¤
ال -دار ال -ب -اق -ي -ة ،ت -أاŸت بصس -مت ج-ارح م-ن
’عÓ-م-ي
ف-ق-دان أاب-ديı ،ت-ار ال-زم-ي-ل وا إ
اÎÙف ‘ ،وقت كنا نتوق لÓسستفادة من
ﬁطات مسساره الÌي وخÈته الطويلة .إانه
الصس -ح -ا‘ اıضس -رم ال -ذي ك -ان مسس -ك-ون-ا
بالسسياسسة وبالشسأان اÙلي.
هكذا عرفت ﬂتار سسعيدي الذي كان
’عÓمية
يتقاسسم معي بصسدق ‚احاتي ا إ
ويسس -ان -د م -ن دون ت -ردد ق -ل -م-ي ال-ه-اوي ‘
’عÓمي.
بداية مسساري ا إ

أاول لقاء جمعني بالفقيد كان نهاية عام
 ،2000وم -ن -ذ ذلك ال -وقت ك -ن -ا ن-ت-ق-اط-ع ‘
ال- -ع- -م- -ل ون- -ت- -ط- -اب- -ق ‘ ا÷ودة وا÷دي -ة،
’راء ،وعندما صسار مسسؤوو’
ونختلف ‘ ا آ
’قÓ- -م اŸت- -م- -ي- -زة ،ي- -دف -ع
ك- -ان يشس- -ج- -ع ا أ
’م-ام ،ي-ت-ع-اط-ف
ب-ال-ك-ف-اءات الشس-اب-ة ن-ح-و ا أ
ح -ت -ى م -ع م -ن ي -خ -ت-ل-ف م-ع-ه-م ‘ ال-تصس-ور
والتوجه ،ويقول فيهم كلمة حق ⁄ ،يكن
Áي - -ز ب Úصس - -ح- -ا‘ وآاخ- -ر إا’ ب- -ال- -ت- -ف- -وق
ا’حÎا‘.
’ي وافد
Áكنه من قراءة أاول مقال أ
جديد للجريدة إاطÓق حكم صسحيح وتقدË
تقدير غ Òقابل للخطأا.
كنت أاسستع Úبالراحل ‘ صسياغة العناوين
و‘ ان -ت -ق -اء الشس -خصس -ي -ات ال-ت-ي أاح-اوره-ا،
وأاطلعه على ملفات التحقيقات ،التي كنت
’ن -ن-ي أاع-ي ج-ي-دا أان-ه-ا ﬁف-وف-ة
أاج -ري -ه -ا أ
’قلل من احتمال اŸتابعات
باıاطر ،و أ
القضسائية مسستعينة بنظرته اÿاصسة.
 ⁄ت -ف -ق -د ج -ري-دة الشس-عب وح-ده-ا أاح-د
’عÓ- -م- -ي
’قÓ- -م ب- -ل اŸشس- -ه- -د ا إ
أافضس- -ل ا أ
الوطني كله ،تلقى خسسارة كبÒة ‘ رحيل
شس -خصس -ي -ة إاع Ó-م -ي -ة صس -عب أان -ه -ا ت -ت-ك-رر،
إاع Ó-م -ي ي -ق -ارب ع -م -ره م -ن -تصس-ف ال-ع-ق-د
السسادسص ،كان بإامكانه أان ُيكّون مزيدا من
’عÓ-م.
’ج -ي -ال الصس -اع -دة ‘ ت -خصسصص ا إ
اأ
هذا التخصسصص الذي كان يشسغل باله على
’صس- -ل- -ي ‘ ا◊ق -وق،
حسس- -اب ت- -خصسصس- -ه ا أ
’عÓم أاحيانا
وكثÒا ما يسستع Úبه أاسساتذة ا إ
’ل -ق-اء ﬁاضس-رات وت-ق-د Ëم-ع-ل-وم-ات ع-ن
إ
خفايا الصسحافة على أارضص الواقع.
ب -ع -د إاح-ال-ت-ه ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د ،ك-نت ع-ل-ى
تواصسل دائم معه ،أاجده مرحا ينشسر الفرح
حيث يتواجد ’ ،يشستكي من مرضسه الذي
’سس-رت-ه وارت-ب-اط-ه
ك -ان ي -خ -ب -ئ -ه وراء ح-ب-ه أ
الشسديد بابنته .قاوم ﬂتار اŸرضص اŸاكر،
مثلما قاوم قسساوة مهنة اŸتاعب دون أان
يشس-ك-و ظ-ل-م وم-رارة ه-ذا ال-ث-ن-ائ-ي ،وب-وفاته
’عÓ-م-ي ق-ل-م-ا ﬂضس-رم-ا
ف -ق -د اŸشس -ه-د ا إ
شسجاعا وجادا ،وفقدنا بأا ⁄زمي Óعزيزا
’سستاذ ﬂتار...
‘ وقت مبكر ..فوداعا ا أ
ووداعا «سسيبويه» الصسحافة ا÷زائرية.

شسهادات زمÓء الفقيد

رجل ملتزم مهنيا ومتسسامح أاخÓقيا

@ OÉ«Y øH ó«©°S

ي -ع ّ-د ال -زم -ي-ل رف-ي-ق ال-درب ‘ م-ه-ن-ة اŸت-اعب،
ﬂتار سسعيدي ،الذي التحق ببارئه ‘ اليوم الوطني
للصسحافة ،بعد أان نال منه الداء الذي قاومه بصسÈ
إا ¤آاخر رمق ،من تلك الثلة اŸثابرة التي قدمت
الكث Òمن من Èجريدة «الشسعب».
طيلة أاك Ìمن ثÓثة عقود كنا نلتقي يوميا ‘
’عÓ-م-ي-ة .ع-رفت ال-ف-ق-ي-د،
م -ع -رك -ة إان-ت-اج اŸادة ا إ
خÓل الثمانينيات ﬁررا ‘ القسسم الوطني ،ثم
تكفل بصسفحة بريد القراء التي كان يوليها أاهمية،
Ãت- -اب- -ع -ة م -ن خ Ó-ل م -ع -ا÷ة رسس -ائ -ل اŸواط -نÚ
اÙم -ل -ة Ãشس -اك -ل وشس-ك-اوى م-وج-ه-ة إاﬂ ¤ت-ل-ف
السسلطات والهيئات .كان يعت Èتبليغ صسوت اŸواطن
مسسأالة ‘ صسميم ا’تصسال ،ليعلم اŸسسؤوول ما يدور
حوله ويطمئن اŸواطن على وصسول ندائه أام‘ Ó
حل مشسكلة او تلبية طلب او رد ظلم.
‘ ذلك الوقت ،كان العمل بالقلم والورق ،يراجع
ال- -رسس- -ال -ة ويصس -ح -ح -ه -ا دون مسس -اسص ب -اŸضس -م -ون
ويتوجها بعنوان يعطيها قوة إاثارة عسسى أان –رك
الضسم Òا◊ي.
Ÿا انتقل العنوان ا ¤جبهة التحرير الوطني
بقيادة الراحل عبد ا◊ميد مهري ،كإارث تاريخي
غ -داة ت -خ -ل -ي ا◊ك -وم -ة ب-داي-ة ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ع-ن
الصس- -ح -ف ال -ع -م -وم -ي -ة– ،ت ت -داع -ي -ات شس -روط
صس -ن -دوق ال -ن -ق -د ال -دو‹ ،ك-ان اŸرح-وم سس-ع-ي-دي
ضسمن الفريق ،قليل العدد ،الذي اختار البقاء ‘
ال- -ع- -ن -وان وخ -وضص Œرب -ة ج -دي -دة ،و“ي -ز ب -أاداء
صسحفي نوعي ‘ اŸقا’ت التحليلية والتعاليق
الصسارمة ،ما كان يث Òغضسب طرفا وارتياح آاخر.
‘ إاحدى اŸرات كتب ﬂتار تعليقا قويا حول
الوضسع السسياسسي يومها ،كانت أازمة سسلطة عميقة،
وطلب مني إابداء الرأاي ،قلت له تنقصص بعضص
التوابل فزاده حدة ⁄ .يكن أاحد ينتظر أان اŸقال
سس -ي-ث Òان-زع-اج السس-ل-ط-ة ال-ق-ائ-م-ة ح-ي-ن-ه-ا ،ل-ي-ج-د
ﬂت -ار ن -فسس -ه رف -ق -ة رئ-يسص ال-ت-ح-ري-ر ع-ز ال-دي-ن
ميهوبي لدى مصسالح الدرك الوطني لبئر مراد
رايسص .واحدث ا Èÿحالة طوارئ ب ÚالزميÓت

والزمÓء.
كانت حرية التعب ÒاŸزدهرة ‘ زمن الرئيسص
الراحل الشساذ‹ بن جديد ‘ ظل أاول دسستور
تعددي بعد  1989على اÙك .أاول ما قمنا به من
باب التضسامن يومها ،التحرك رفقة الزميل ﬁمد
م -ق Ó-ت -ي ع -ل -ى م Ïسس -ي -ارت-ه ف-ت-وج-ه-ن-ا إا ¤ب-يت
سس-ع-ي-دي ل-ط-م-أان-ة أاسس-رت-ه وت-ه-دئ-ة ب-ال أاب-نائه وان
الفرج غدا .كان دوما يذكر ا◊ادثة غ Òنادم عن
اŸوقف.
وبعد أايام عاد إا ¤بيته ،كان شسديد التعلق بأاسسرته،
خاصسة أابناءه ،أاذكر ،حسسام وأامÒة.
وكانت تلك التجربة بداية مرحلة صسعبة Ãعنى الكلمة.
’منية شسغل ﬂتار مقعد
’زمة ا أ
و‘ خضسم ا أ
رئيسص التحرير ،فأابلى مع الرفاق البÓء ا◊سسن،
كل حسسب طاقته .كانت –دث خÓفات حول
العمل لكن دون ان تفسسد للود قضسية.
ا◊ق -ي -ق-ة ب-ق-در م-ا ك-ان ال-رج-ل ي-ح-رصص ع-ل-ى
العمل بقدر ما كان متسساﬁا وخفيف الروح .كان
صس- -ح- -ف- -ي- -ا م -ن -اضس  Ó-م -ن اج -ل ا◊رف ال -ع -رب -ي
ومكافحة البÒوقراطية والدفاع عن الدولة ،مظلة
ا÷ميع بكل التيارات وا’نتماءات .دافع بقلمه عن
اŸصسا◊ة الوطنية واŸدرسسة ا÷زائرية وحرية
التعب ،Òمعركة ’ تزال إا ¤اليوم.
‘  2012سسعيت إا ¤أان يتم تخصسيصص الفقيد
والزمÓء الذين حافظوا على اسستمرارية العنوان
وبذلوا العطاء للوطن ب Óابتزاز أاو مسساومة ،غÒ
أا ⁄ Êأا“كن بفعل نفوسص مريضسة كانت تخشسى
التاريخ وتعادي جي Óمن ذهب بقي ‘ خندق
الدفاع عن الكلمة والوطن فع ’ Óشسعارات ،وهي
’م-ل أان ت-ت-ح-ق-ق ال-ي-وم ‘ ظ-ل
أام -ن -ي -ة ي -ح -دو Êا أ
ج -زائ-ر ج-دي-دة ’ ت-ط-مسص ف-ي-ه-ا تضس-ح-ي-ات ج-ي-ل
بكامله و’ مكانة فيها للتنكر اأو ا÷حود.
آاخر مرة زار فيها ا÷ريدة قبل أاربعة أاشسهر،
ب -دا ال -رج -ل م -ت-ع-ب-ا ي-ح-م-ل اŸخ ‘ ق-ل-ب-ه صس-اب-را
صسبورا– .دثنا عن اŸسسار الطويل بحلوه ومره
وشسعرت أان الرجل مسسامح مع كل ما حصسل له،
خاصسة ‘ فÎة قيادته ’حقا÷ ،ريدة ا÷مهورية
وت -لك قصس -ة أاخ -رى ...رح -م ال-ل-ه ﬂت-ار سس-ع-ي-دي
وأاسسكنه فسسيح جنانه.

@ ﬁمد ‚ىب بوكردوسس،
رئىسس –رير سسابق ‘
جريدة «الشسعب»:

جرأاة الكلمة
« ⁄أاحتك به إا’ مع بداية التسسعينيات،
ع -قب ال -ت -ع-ددي-ة .ع-ل-م-ا أان-ه ال-ت-ح-ق ب-ق-اع-ة
–رير ا÷ريدة عام  ،1986وبصسرف النظر
عن قدرته العالية ‘ الكتابة وا’سستشسراف
والتصسور والتحليل ،يعرف الراحل بصسرامته
‘ ال -ع-م-ل وصس-راح-ت-ه اŸع-ه-ودة وال-ت-ي رÃا
خ -ل -قت ل -ه ب -عضص ا◊سس -اسس -ي-ات وا◊زازات
ل -يسص ع -ل -ى مسس -ت -وى ا÷ري -دة ،ب-ل ح-ت-ى ‘
بعضص اأ’وسساط اإ’عÓمية .وقد كاد بجرأاته
وشس- -ج- -اع -ت -ه ‘ ال -ك -ت -اب -ة وإاب -داء ال -رأاي أان
يضس-ح-ي Ãسس-ت-ق-ب-ل-ه اŸه-ن-ي م-ن أاج-ل إاعÓء
كلمة ا◊ق وإابداء رأايه بدون مواربة وذلك
ع- -ن -دم -ا ” ال -زج ب -ه ‘ السس -ج -ن ‘ ب -داي -ة
التسسعينيات بسسبب حديث لراشسد الغنوشسي.
وخ Ó-صس -ة ال-ق-ول ،ف-ق-دان ﬂت-ار ال-ذي
تو ¤إادارة جريدة ا÷مهورية ،التي ‚ح ‘
إاع-ط-ائ-ه-ا دف-ع-ا ق-وي-ا ب-إاخ-راج-ها من قوقعة
الصس- -ح -ي -ف -ة ا÷ه -وي -ة ﬁدودة إا ¤ان -تشس -ار
أاوسسع ،سسيبقى حيا ‘ نفوسسنا و’ أاحد ينكر
أان ل- -ه بصس- -م- -ات ‘ الصس -ح -اف -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸكتوبة ،وعلى رأاسسها «الشسعب» التي التحق
ب -ه -ا ع -ن ج-دارة واح-تضس-ن-ت-ه ب-دوره م-ت-ب-وئ-ا
م -نصسب م -دي -ر ال -ت-ح-ري-ر‡ ،ا أاضس-ف-ى ع-ل-ى
ﬁت -وى ا÷ري -دة ح -ي -وي -ة ،وأاع -ط -ى ن -فسس -ا
جديدا ‘ الطرح والتحليل.
و‘ م -وق -ف ’ ي -نسس -ى ،ط-لب ب-ن زغ-ي-ب-ة،
مدير سسابق ÷ريدة «الشسعب» ،رأايه ‘ أاحد
الزمÓء وإان كان يوافقه بأانه غ Òقادر على
تسسي Òالقسسم اÙلي ومن هو البديل ،أاجاب
الفقيد ﬂتار ..أارجوك أان تعفيني من هذا
السسؤوال .أ’ن أاخÓقي ’ تسسمح ‹ بذلك..
وقام بن زغيبة من مكانه وصسافحه بحرارة
وقال نعم اأ’خÓق ..رحم الله ﬂتار وأاسسكنه
فسسيح جناته».

@ خديجة طاهر عباسس ،رئىسسة –رير بالتلفزيون ا÷زائري:

رجل التوازنات
«عرفته نهاية الثمانينيات ‘ اŸقر
السس- -اب- -ق ÷ري- -دة «الشس- -عب» ب- -حسسÚ
داي ،كان مكتبه يقابل مكتبي ..عرفته
رج Óطيبا يشسهر أافكاره ومواقفه دون
–فظ أاو خوف ’ ،يقبل الوقوف ‘
ن -ق-ط-ة ال-وسس-ط أاو ك-م-ا ي-ق-ال إامسس-اك
ال- -عصس- -ا م- -ن ال- -وسس- -ط .وع -ن -د إا◊اق
ا÷ري- -دة ب- -ح- -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
ال -وط-ن-ي ،خ-اضص ﬂت-ار ،رح-م-ه ال-ل-ه،
›ال ال -ك -ت -اب -ة ب-ق-وة إ’ب-راز م-واق-ف-ه
وأاف-ك-اره ،وك-تب أاي-ام-ه-ا ع-ن اأ’غ-ل-ب-ي-ة
الصسامتة التي رجحت كفة ا’نتخابات
آانذاك حسسب رأايه..
ﬂت - -ار الصس - -ح - -ف- -ي ك- -ان ق- -ل- -م- -ه
متمرسساﬂ ..تار اŸسسؤوول كان يصسنع
التوازنات حيث يعجز اآ’خرون ..أاما
ﬂت- -ار اإ’نسس- -ان ،ف- -ق -د ك -ان ال -رج -ل

ال - -ط - -يب أاو الشس - -ج- -اع .أات- -ذك- -ر أاي- -ام
ا’ن- -فÓ- -ت ا’أم- -ن- -ي ب- -ق- -ي ي -ق -ي -م ‘
الشسراربة ‘ عز التدهور اأ’مني ،كنت
أارافقه و›موعة أاخرى من العمال
م- -ع السس- -ائ- -ق إا ¤ب -ي -ت -ه ،ف -ق -د ك -انت
ال -ط -ري -ق ﬁف -وف -ة ب -اıاط -ر ،ك -ن-ا
نعÈها بشسق اأ’نفسص ..الرعب بعينه
وآاخر مرة مررنا بنفسص الطريق ،كان
ال-وضس-ع اأ’م-ن-ي م-ت-أازم-ا ،ف-نصس-حته أان
يÎك اŸكان وفعل ..كان نعم ا÷ار
بسس-ي-دي ف-رج ه-و وع-ائ-ل-ت-ه ال-كرÁة..
ربي يصسÈهم ..وعندما نصسب مسسؤوو’
على رأاسص جريدة ا÷مهورية ..كنت
على اتصسال به ،وكان يحكي ‹ عن
رغبته ‘ تطوير ا÷ريدة و’ يخفي
وجود بعضص العراقيل التي واجهها..
رحمه الله وأاسسكنه فسسيح جنانه».

@ حامد حمور ،رئىسس القسسم الرياضسي:

’ يتسسامح مع اأ’خطاء اللغوية

«جاء خ Èرحيله Ãثابة الفاجعة،
ﬂتار سسعيدي كما عرفته كان معياره
اŸه -ن -ي -ة أاو’ وق -ب -ل ك -ل شس-يء ،دق-ي-ق
اÓŸحظة Áيز ب Úالرداءة وا÷ودة
ك- -ال -غ -رب -ال ‘ وقت زم -ن -ي ق -ي -اسس -ي،
بالنظر إا ¤خÈته وإاŸامه بعمق العمل
الصسحفي .اŸرحوم  ⁄يكن يخطئ ‘
رأايه عن نوعية الكتابات حيث يشسجع
كل من يرى أانه موهوب وÁنح الفرصص
للجميع خاصسة اŸتميزين.
’ ي -تسس -ام-ح م-ع اأ’خ-ط-اء ال-ل-غ-وي-ة،
Áنح للصسحافي Úاإ’ضسافة ويقاسسمهم
تعب وضسع اللمسسات اأ’خÒة أ’عمالهم،
وجّد متفوق ‘ صسياغة العناوين وÁنح
ıتلف اŸقا’ت قيمة Œعلها بارزة.

’نسس - -ا ،Êوج - -دن- -اه
و‘ ا÷انب ا إ
اج -ت -م-اع-ي-ا Áازح وي-داعب ا÷م-ي-ع
تارة وتارة أاخرى يخوضص ‘ أاحاديث
متنوعة اŸواضسيع ويناقشص معك كل
اŸسسائل ،و’ أانسسى أانه كان منجذبا
ومهتما بالرياضسة ،وكثÒا ما يخÊÈ
ب -أان -ه م -ن -ذ الصس -غ -ر ك-ان يÎدد ع-ل-ى
ال - -ع - -دي - -د م- -ن اÓŸعب ويشس- -اه- -د
اŸب- -اري -ات ال -ت -ي ي -ل -عب ف -ي -ه ‚وم
سسابقون ‘ كرة القدم.
تأاثرنا شسديد التأاثر لرحيل أاحد
’قÓم اŸتميزة ‘ جريدة الشسعب،
اأ
حيث كان له عمود يومي يتفّنـن ‘
كتابته ونتابعه باسستمرار من خÓل
أاسسلوبه ا÷ذاب ولغته القوية».
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ألشسروق07:04 ..............:
ألظهر12:32.................:
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ألمغرب17:5٩................:
ألعشسـاء1٩:24..................:
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موأعيد مسشابقة
«ألششعب» لختيار مرأسشلÚ

ت- -ف- -ت- -ح م -ؤوسسسس -ة «ألشس -عب» ب -اب
أخ-ت-ي-ار م-رأسس-ل Úم-ن ك-ل و’يات
أل -ب Ó-د ،وف -ق مسس -اب -ق -ة سس-ت-ج-رى
بدأية من ألسساعة أ◊ادية عشسر
صس- -ب -اح -ا م -ن أل -ت -وأري -خ أÙددة،
أدن- -اه ،وÃق- -ر أ÷ري -دة ‘ شس -ارع
ألشسهدأء با÷زأئر ألعاصسمة.
وسس -ت -ج-رى أŸسس-اب-ق-ة ع-ل-ى ثÓ-ث
م-رأح-ل ،أح-ت-ي-اط-ا ،بسسبب ألوضسع
ألوبائي:
غ-رب :سس-ع-ي-دة ،سس-يدي بلعباسص،
مسستغا ،Âتلمسسان ،تيارت ،بشسار،
م- - -عسس- - -ك- - -ر ،وه - -رأن ،ت - -ن - -دوف،
أل -ب-يضص ،ت-يسس-مسس-ي-لت ،أل-ن-ع-ام-ة،
ع“ Úوشس- -نت ،غ- -ل -ي -زأن وأدرأر،
يوم  25أكتوبر .2020
شسرق :تبسسة ،أم ألبوأقي ،باتنة،
بسس- -ك- -رة ،إأل- -ي- -زي ،ورق- -ل- -ة ،ب -رج
ب -وع -ري -ري -ج ،أل -ط -ارف ،أل -وأدي،
خ -نشس -ل -ة ،سس -وق أه -رأسص ،م -ي -ل -ة،
ج- -ي- -ج- -ل ،سس -ط -ي -ف ،سس -ك -ي -ك -دة،
عنابة ،قاŸة وقسسنطينة ،يوم 26
أكتوبر .2020
وسس- -ط :ت -ي -ب -ازة ،غ -ردأي -ة ،عÚ
’غ- -وأط،
أل - -دف - -ل - -ى ،ألشس - -ل - -ف ،أ أ
ب- -ج- -اي- -ة ،أل- -ب- -ل- -ي- -دة ،أل- -ب- -وي -رة،
“Ôأسست ،ت- -ي- -زي وزو ،أ÷زأئ -ر،
أ÷ل - - -ف - - -ة ،أŸدي - - -ة ،أŸسس - - -ي - - -ل- - -ة
وب- - -وم- - -ردأسص ،ي- - -وم  27أكتوبر
.2020
وع- -ل- -ى ك- -ل رأغب ‘ أŸشس- -ارك- -ة ف -ي -ه -ا
إأرسسال سسÒة ذأتية على ألعنوأن ألتا‹:
info@ech-chaab.com.

 23°وهرأن

 23°أ÷زأئر

 24°أ÷زأئر

 24°وهرأن

ألثمن  10دج

العدد 18387

ألوزير أألول يعرب عن رفضشه «إأهانة أŸعلم»

..وب -ل -ج -ود ي -دع-و أŸسس-وؤولÚ
للÎفع عن هذه أŸمارسسات
واأع- - - -رب وزي - - -ر ال - - -داخ - - -ل - - -ي - - -ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت -ه -ي -ئ -ة
العمرانية ،كمال بلجود ،اأول اأمسص،
عن رفضصه «القاطع» ’إهانة اŸعلم،
داع -ي -ا ك -اف -ة اŸسص -وؤول Úال -ت -اب-عÚ
ل- - -ق- - -ط- - -اع- - -ه ل- - -لÎف- - -ع ع- - -ن ه - -ذه
اŸمارسصات.
وقال الوزير ‘ تدخل اأمام ÷نة
اŸالية واŸيزانية للمجلسص الشصعبي

أإلطاحة بششبكة وطنية لتهريب
ألسشيارأت ‘ ألششلف

أأط-احت فصس-ي-ل-ة م-ك-اف-ح-ة أل-ت-ه-ريب وسس-رق-ة أŸرك-ب-ات ب-ال-ف-رقة
أ÷ن-ائ-ي-ة ب-اأم-ن و’ي-ة ألشس-ل-ف بشس-ب-ك-ة وط-ن-ي-ة ﬂتصسة ‘ تهريب
ألسسيارأت ،حسسب ألهيئة أ’أمنية.
اأوضصح اŸكلف با’إعÓم بذات اŸصصالحﬁ ،افظ الشصرطة شصريف عنقود
اأن فصصيلة مكافحة التهريب وسصرقة اŸركبات بالفرقة ا÷نائية باŸصصلحة
الو’ئية للشصرطة القضصائية قد «اأطاحت بشصبكة وطنية ﬂتصصة ‘ تهريب
السصيارات وتزوير ملفاتها القاعدية واسصÎجعت  7مركبات من ﬂتلف
العÓمات وا’أصصناف».
وصصرح اŸتحدث اأن هذه القضصية “ت اسصتغŸ ’Óعلومات تفيد بقيام
›موعة من ا’أشصخاصص باإدخال عدة مركبات من ﬂتلف العÓمات اإ¤
الÎاب ال-وط-ن-ي ع-ن ط-ري-ق ال-ت-ه-ريب ،وت-زوي-ر م-ل-ف-ات-ه-ا ال-ق-اع-دي-ة وب-ي-ع-ها
وتسصويقها عﬂ Èتلف و’يات الوطن ،ليتم اتخاذ ا’إجراءات القانونية
وم -ب-اشص-رة ا’أب-ح-اث وال-ت-ح-ري-ات .وك-ل-لت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ت-وق-ي-ف شص-خصصÚ
ينحدران من و’يتي وهران ومسصتغا ÂواسصÎجاع سصبع مركبات وضصبط
ملفاتها القاعدية اŸزورة .وبعد اسصتيفاء ملف ا’إجراءات ا÷زائية ،اأحيل
اŸشصتبه فيهما اأمام ﬁكمة الشصلف عن قضصية «التهريب الدو‹ للمركبات،
التزوير واسصتعمال اŸزور ‘ ﬁررات اإدارية وسصوء اسصتعمال الوظيفة».

ال- -وط- -ن- -ي اأي- -ن ” مسص -اءل -ت -ه بشص -اأن
ح -ادث -ة وا‹ وه-ران م-ع م-ع-ل-م-ة م-ن
م -درسص -ة ‘‘ب-ن زرجب‘‘ ب-وه-ران ال-ت-ي
اشصتكت له Ãناسصبة انطÓق اŸوسصم
الدراسصي عن ا◊الة اŸزرية ’أقسصام
الدراسصة سصيما الطاو’ت التي قالت
اإنها تعود «للعهد ا’سصتعماري» ،اإنه
يرفضص «رفضصا قاطعا اإهانة اŸعلم
وه-و ي-داف-ع ع-ن مسص-ت-ق-ب-ل اأب-ن-ائ-نا»،
موجها لها «التحية والشصكر».
ودعا بلجود ا’أسصتاذة التي قامت
بـ «فضصح اŸمارسصات القدÁة» اإ¤
«مواصصلة عملها» واŸسصوؤول Úعلى
ﬂتلف اŸسصتويات اإ ¤اأن «يÎفعوا
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جيل ُقلها وُمت

إأثر حادثة أŸعلمة Ãدرسسة بن زرجب بوهرأن

أع -رب أل -وزي -ر أ’أول ع-ب-د
أل- -ع -زي -ز ج -رأد ،أول أمسص ،ع -ن
رفضسه «ألقاطع» لتعرضص أŸعلم
لÓإهانة ،موجها ‘‘–ية تقدير‘‘
ل-ل-م-ع-ل-م-ة سس-ي-دي-ا م-رأب-ط ،ألتي
«فضس-حت أŸم-ارسس-ات أل-ق-دÁة»،
م- -ع ت- -ع- -ه -ده ب -ت -ح -ديث أ’أث -اث
أŸدرسس-ي أل-ق-د Ëع-ل-ى أŸسس-ت-وى
ألوطني.
‘ تغريدة على حسصابه ‘ «توي»Î
ك -تب ج -راد« :اأرفضص رفضص -ا ق-اط-ع-ا
اإه- -ان- -ة اŸع- -ل- -م ،وه- -و ي- -داف- -ع ع -ن
مسص -ت -ق -ب -ل اأب-ن-ائ-ن-ا» ،م-وج-ه-ا «–ي-ة
شصكر وتقدير للمعلمة السصيدة سصيديا
م - -راب - -ط م - -ن م- -درسص- -ة ب- -ن زرجب
بوهران ،التي فضصحت اŸمارسصات
القدÁة» .واأكد اأنه «سصيتم –ديث
اأث- - -اث اŸدارسص ال- - -ق- - -دÁة ع- - -ل - -ى
مسصتوى الوطن».
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^ مرزأق صسيادي

ع - -ن ه- -ذه اŸم- -ارسص- -ات» .واأضص- -اف
ق -ائ « :Ó-ك -نت ق -د –دثت ع -ن ه-ذا
اŸوضصوع مع كل اŸسصوؤول ÚالتابعÚ
للجماعات اÙلية ،حيث قلت لهم
اإن خ- -روج -ه -م اإ ¤اŸي -دان غ -رضص -ه
اŸع -اي -ن-ة وات-خ-اد ق-رارات وال-ت-غ-يÒ
ل Ó-إي-ج-اب-ي .ف-اأ“ن-ى اأن ت-خ-رج ه-ذه
اŸمارسصات من قاموسصنا».
وكشص- -ف ب- -اŸن -اسص -ب -ة اأن -ه سص -ي -ت -م
–ديث طاو’ت ا’أقسصام الدراسصية
عﬂ Èت- -ل -ف و’ي -ات ال -وط -ن وذلك
تدريجيا ’أن ا’أمر ،كما قال« ،ليسص
ب -السص -ه -ل ن -ظ-را ل-وج-ود اأك Ìم-ن 19
األف مدرسصة» ع Èالقطر.

‘ يوم عيد الصصحافة يغادرنا قلم من أاقÓم «الشصعب» ،الذين
ع - -اصص - -روا فÎة م - -ن أاصص - -عب فÎات –ول الصص - -ح - -اف - -ة م- -ن
«اأ’حادية» إا« ¤التعددية اإ’عÓمية» ،و‘ فÎة كان الصصحفيون
فيها يÎقبون اآ’تي ،بكث Òمن اأ’مل ..واأ’ ⁄الذي رافق البÓد،
ب -ع -د ث Ó-ث سص -ن -وات ت -ق -ري-ب-ا م-ن إاق-رار ال-ت-ع-ددي-ة السص-ي-اسص-ي-ة
واإ’عÓمية.
الراحل ﬂتار سصعيدي ،واحد من الذين احتكوا بصصرير
القلم وحفيف اأ’وراق ‘ تلك الفÎة ،التي كانت فيها الكلمة
مهّددة ،ليسص من سصياسصي Úخرجوا من رحم «اأ’فÓن» وأاسصسصوا
أاحزابا ،أاو آاخرين أاخرجوا نشصاطاتهم السصرية إا ¤العلن ،و’ من
زمÓء اختاروا اÿروج من صصلب «الشصعب» واÛاهد و»الثورة
اإ’فريقية والوحدة ،وغÒها من عناوين زمن ا◊زب الواحد
إ’نشصاء صصحف ويوميات..
بل كان التهديد قادما من عاﬁ« ⁄شصوشصة» قطعت أانف
«اŸاسصورة» ،و ⁄تعÎف ’ Ãقاييسص الفيزياء ،و’ باŸتعارف
عليه ‘ السصياسصة وإادارة الشصأان العام .التهديد  ⁄يكن عبثيا و’
عشصوائيا ،بل كان يسصتهدف من البداية رؤووسص اأ’قÓم ÈÃاة
ا÷ه -ل ،وي -ق -ط -ف زه-ور ع-ق-ول ،ح-ت-ى ق-ب-ل أان ت-ق-ول ◊ام-ل-ي
اŸناجل :الله أاودع فينا أامانة ،ليسص لكم حق إاطفاء شصعلتها..
تلك اأ’يام ،التي ’ لون لها ،وإان صُصبغت باللون اأ’حمر ،تبقى
شصاهدة على جيل من الصصحفي ،Úقاوم بالقلم ،ورقاُب كثÒين
كانت متاحة لـ»اÙشصوشصة»‡ ،ن اختاروا البقاء ‘ اأ’حياء
Áر رواد الليل ،وضصحاياهم تعلوا
الشصعبية ،مثل سصعيدي ،حيث ُ
قائمة الصصحافي Úضصحايا اإ’رهاب ،ناهيك عن من اسصتوطنوا
إاقامات أامنية..
عندما أاتذكر ﬂتار سصعيدي ،الذي أاعرفه من تلك الفÎة
ا◊الكة ‘ ،عمر أاي صصحفي عايشص تسصعينيات القرن اŸاضصي،
بكل ﬂاوفها وحشصرجاتها ،وثقوب اأ’مل ،فيها ومنها ..أاردد،
مثلما كان يقول اŸرحوم طاهر جاووت :إاذا قلتها سصتموت،
وإاذا  ⁄تقلها سصتموت ،قلها إاذن ومُت..

ألعثور على جثة بعرضص حجز  130ألف وحدة من أأللعاب ألنارية وأŸفرقعات بوهرأن
ألبحر ‘ مسشتغاÂ

عÌت مصصالح ا◊ماية اŸدنية على
ج-ث-ة ›ه-ول-ة ال-ه-وي-ة ب-ع-رضص ال-ب-ح-ر
ق- -ب- -ال -ة شص -اط -ئ خضص -رة شص -رق و’ي -ة
مسص- -ت -غ -ا ،Âحسص -ب -م -ا اسص -ت -ف -ي -د م -ن
اŸديرية الو’ئية للحماية اŸدنية.
وأاوضصح اŸصصدر أان وحدات ا◊ماية
اŸدن- -ي- -ة ت- -دخ -لت صص -ب -اح اÿم -يسص
’ن -تشص -ال ج-ث-ة (ج-نسص ذك-ر) ›ه-ول-ة
الهوية ع Ìعليها تطفو على السصطح
ع-ل-ى ب-ع-د  1م-ي-ل ب-ح-ري ( 1.8كلم)
شصمال شصاطئ كاف قادوسص «النخلة»
ب- -ب- -ل- -دي- -ة خضص -رة ( 75ك- -ل -م شص -رق
مسصتغا.)Â
وقامت الوحدات اŸتدخلة بتحويل
ا÷ثة التي كانت ‘ مرحلة متقدمة
جدا من التعفن إا ¤مصصلحة حفظ
ا÷ثث ب- -اŸؤوسصسص- -ة ا’سص- -تشص- -ف -ائ -ي -ة
لدائرة عشصعاشصة.

ذك -رى أŸول -د أل -ن -ب -وي
ألشش -ري-ف أÿم-يسص 29
أأكتوبر أ÷اري
أاع - -ل - -نت وزارة الشص - -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
واأ’وق- -اف ‘ ،ب- -ي- -ان ل- -ه -ا ،أامسص ،أان
إاحياء ذكرى اŸولد النبوي الشصريف
سص- -ي- -ك- -ون ي- -وم اÿم -يسص  29أاكتوبر
ا÷اري.
وجاء ‘ البيان «تعلن وزارة الشصؤوون
الدينية واأ’وقاف أان يوم اأ’حد هو
غرة شصهر ربيع اأ’نوار  1442هجري
اŸواف - -ق لـ  18أاك-ت-وبر  ،2020وع-ل-يه
تعلم الوزارة كافة اŸواطن Úأان ذكرى
اŸول -د ال -ن-ب-وي الشص-ري-ف سص-ت-ك-ون إان
شصاء الله يوم اÿميسص  12ربيع اأ’ول
 1442هجري اŸوافق ل ـ  29أاكتوبر
.»2020

“ك- -نت مصس- -ال- -ح أم -ن و’ي -ة وه -رأن خ Ó-ل
عمليات متفرقة من حجز أزيد من  130ألف
’ل -ع -اب أل -ن -اري -ة وأŸف-رق-ع-ات م-ن
وح -دة م -ن أ أ
’ح-ج-ام ،حسسب م-ا ل-وح-ظ
’ن -وأع وأ أ
ﬂت -ل -ف أ أ
ل-دى ت-ق-د Ëه-ذه أل-قضس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-ر
’منية.
ألهيئة أ أ
قام بهذه العمليات التي “ت مؤوخرا عناصصر
أام---ن ا◊واضص---ر و›م--وع--ة ال--ت--ط--ه Òال--ت--اب--ع--ة
Óم-ن ال-عمومي واŸصصلحة
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
ال---و’ئ--ي--ة ل--لشص--رط--ة ال--قضص--ائ--ي--ة وذلك ‘ اإط--ار
اÛهودات اŸبذولة من قبل الشصرطة Ÿكافحة

ظاهرة ا’Œار بهذه اŸنتجات اÙظورة التي
’ع-ي-اد ال-دي-ن-ي-ة’ ،سص-ي-م-ا
ت--ع--رف رواج--ا خÓ--ل ا أ
اŸول---د ال--ن--ب--وي الشص--ري--ف ،حسصب ت--وضص--ي--ح--ات
Óمن
إاطارات خلية ا’تصصال والعÓقات العامة ل أ
الو’ئي.
وتدخل هذه العمليات التي تّوجت بحجز أازيد
’ل-ع-اب
م--ن  130 000وح-دة م-ن اŸف-رق-ع-ات وا أ
النارية ‘ إاطار ﬂطط وقائي Ùاربة ا’Œار
غ Òالشص--رع-ي ب-ه-ذه اŸن-ت-ج-ات اÙظ-ورة ال-ت-ي
تشص-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صص-ح-ة اŸواط-ن Úوالسص-ك-ينة
العامة ،وفق نفسص اŸصصدر.

توقيف ششخصص «مششروع قاتل» ‘ تيزي وزو

أوق - -فت ع - -ن - -اصس- -ر أل- -درك
أل-وط-ن-ي ب-ت-ي-زي وزو ،شسخصسا،
ﬁل بحث ‘ قضسايا إأجرأمية،
’عÓ-م ل-دى
حسسب أŸك -ل-ف ب-ا إ
’ق -ل -ي -م-ي-ة ل-ذأت
أÛم -وع -ة أ إ
’م-ن-ي ،أل-رأئ-د أوشس-ن
أ÷ه -از أ أ
نورألدين.
ي - -ت - -ع - -ل - -ق اأ’م - -ر بشص - -خصص ‘
اأ’ربعينيات كان ﬁل بحث منذ
 ،2018والذي ” توقيفه Ãنطقة
آايت ع-يسص-ى م-ي-م-ون ،ال-ت-ي ي-ن-حدر
م- -ن- -ه -ا .وك -انت صص -درت ‘ ح -ق -ه
أاوامر بالقبضص واإ’حضصار.
وقد ” توقيفه ،بعد اسصتغÓل
معلومات واردة Ÿصصالح الدرك

الوطني ،عن تواجد اŸشصتبه فيه،
Ãنطقة آايت عيسصى ميمون .كما
” ح -ج -ز ،ل -دى ت-وق-ي-ف-ه ،سصÓ-ح
ناري متمثل ‘ بندقية مضصخية
من نوع كوبالت عيار  12ملم16 ،

خ- -رط- -وشص- -ة م- -ن ن- -فسص ال -ع -ي -ار
وشص- -جÒة م -ن ال -ق -نب ال -ه -ن -دي.
وُقدم أامام العدالة بعد اسصتفاء
إاج - -راءات ال - -ت - -ح- -ق- -ي- -ق ،حسصب
’عÓم.
اŸكلف با إ

وفاة  5أششخاصص من عائلة وأحدة بأاكسشيد ألكربون ‘ بوفاريك
ت- -و‘ خ -مسس -ة أشس -خ -اصص م -ن ع -ائ -ل -ة وأح -دة
أختناقا بغاز أكسسيد ألكربون بحي سسيدي عائد
ب -ب -ل -دي -ة ب -وف -اريك ب -و’ي -ة أل -ب -ل -ي -دة ،حسسب
مصسالح أ◊ماية أŸدنية.
تدخلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية لدائرة بوفاريك
(شصما’) إاثر حادث اختناق بحي سصيدي عائد ببلدية
بوفاريك أاسصفر عن وفاة خمسصة أاشصخاصص من عائلة
واح -دة إاخ -ت-ن-اق-ا ب-غ-از أاكسص-ي-د ال-ك-رب-ون اŸن-ب-عث م-ن

سصخان اŸاء.
يذكر أان اŸديرية الو’ئية للحماية اŸدنية كانت
قد أاطلقت منتصصف الشصهر ا÷اري حملة –سصيسصية
ح -ول خ -ط-ر ا’خ-ت-ن-اق ب-غ-از أاح-ادي أاكسص-ي-د ال-ك-رب-ون
وسصبل الوقاية من ا◊وادث اŸنزلية بحيث ” تنظيم
حوا‹  270عملية توعوية طيلة اŸوسصم الشصتوي والتي
مسصت أاغلبية اأ’حياء التي ” ربطها مؤوخرا بالغاز
الطبيعي واŸناطق النائية وا’أحياء السصكنية ا÷ديدة.

