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أكد ‘ تغريدة بأانه «بخ Òوعافية»

الرئيسس ت ّبـون:

سسأأواصس ـ ـ ـ ـ ـ ـل عملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ع ـ ـن ُبعـ ـ ـد إا ¤نهأيـة
ا◊جر الطوعـي

france prix 1
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متدخلون ‘ أليوم ألثامن
عشصـــــــر من أ◊ملـــــــة:

اŸشسأركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ ا’سستفتـ ـ ـأء إانه ـ ـ ـأء
لـ «سسنوات ا’نحراف»
ك-م-ا ك-ان م-ت-وق-ع-ا ب-ل-غت وتÒة ح-م-لة ألسصتفتاء
ألشصعبي حول مشصروع تعديل ألدسصتور ذروتها‘ ،
لخÒة م- -ن ع- -م- -ره -ا ،و“ي -زت ن -ه -اي -ة
لي- -ام أ أ
أ أ
لسصبوع بتنشصيط عديد ألتجمعات ألشصعبية من
أ أ
لح- -زأب
ق - -ب - -ل أل - -ط- -اق- -م أ◊ك- -وم- -ي ورؤوسص- -اء أ أ
وأ÷معيات.
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ملتقى مسصتقبل أ÷معيات
ألدينيـــــــــــة با÷زأئـــــــر

بن ÿضسر :مسس ـ ـ ـ ـ ـأر
البنأء يسستكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
عقـ ـ ـب ا’سستفت ـ ـ ـ ـ ـأء
صصـــ3
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أسصتاذ ألعلوم ألسصياسصية وألعÓقات
ألدولية بن عقــون لـ «ألشصعــــــب» :

ا◊ملة «نأجحة» ونسسبة
اŸشسأركة سستتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأوز
الـ  70بأŸأئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أأكد رئيسس أ÷مهورية ألسصيد عبد أÛيد تبون ،أأمسس ،أأنه يوأصصل عمله عن بعد أإ ¤غاية نهاية أ◊جر ألصصحي ألطوعي ألذي دخل فيه وذلك Ÿدة
خمسصة أأيام ،مطمئنا أ÷زأئري Úباأنه «بخ Òوعافية» .وكتب ألرئيسس تبون ‘ تغريدة نشصرها ع Èحاسصبه ألرسصمي على توي« ،Îأمتثال لنصصيحة
ألطاقم ألطبي ،لقد دخلت ‘ حجر صصحي طوعي أإثر أإصصابة أإطارأت سصامية برئاسصة أ÷مهورية وأ◊كومة بـ»كورونا» .وأأطمئنكم أأخوأتي وأإخوأÊ
أأنني بخ Òوعافية وأإنني أأوأصصل عملي عن بعد أإ ¤نهاية أ◊جر».
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دعــــم دو‹ لسصتقÓل
ألصصحـــــرأء ألغربيــــــة

واشسنطـ ـ ـ ـن تفّن ـ ـ ـ ـد
«ا’ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاف»
بألسسيأدة اŸغربية
ف ّ-ن -د مسص -اع-د وزي-ر أÿارج-ي-ة
لم- - -ري- - -ك- - -ي لشص- - -ؤوون ألشص - -رق
أ أ
لوسص -ط دي -ف -ي -د شص-ن-ك-ر بصص-ف-ة
أ أ
قاطعة تقارير حول «أعÎأف»
أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة ب -السص -ي -ادة
أŸغ- - -رب- - -ي- - -ة أŸزع - -وم - -ة ع - -ل - -ى
ألصص- -ح- -رأء أل- -غ -رب -ي -ة أÙت -ل -ة،
مشصÒأ إأ ¤أن»أŸسص- - -أال - -ة ل - -يسصت
م- -ط- -روح- -ة ع- -ل- -ى أل- -ط -اول -ة».
وأوضصح شصنكر ‘ ،إأحاطة خاصصة
لعÓ- -م- -ي
أÿم - -يسس ب - -اŸرك- -ز أ إ
أ÷ه- - -وي ل- - -وزأرة أÿارج- - -ي - -ة
لمريكية بدبي ،أن «أعÎأف»
أ أ
أل - -ولي - -ات أŸت - -ح - -دة بسص - -ي - -ادة
أŸغرب أŸزعومة على ألصصحرأء
أل-غ-رب-ي-ة «ل-يسس م-ط-روح-ا ع-ل-ى
ألطاولة».
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أع-ت Èأل-دك-ت-ور ع-يسص-ى ب-ن ع-ق-ون أسص-ت-اذ أل-علوم
ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة وأل -ع Ó-ق -ات أل -دول -ي -ة ،أن ح -م -ل -ة
ألسص -ت -ف -ت -اء «ن -اج -ح -ة» ع -ل -ى أل -ع-م-وم وم-وف-ق-ة
لحزأب ألسصياسصية وأفقت على
باعتبار أن أغلب أ أ
مقÎح ألتعديل ألدسصتوري أŸطروح و ⁄تكتف
بذلك بل قامت با◊ملة ،مشصÒأ إأ ¤أنخرأط كل
أل -تشص -ك-يÓ-ت ألسص-ي-اسص-ي-ة ب-ع-دم-ا ك-انت ‘ ألسص-اب-ق
م -ق -تصص -رة ع -ل -ى أح -زأب أŸوألة ،م-ت-وق-ع-ا نسص-ب-ة
مشصاركة قد تتجاوز 70باŸائة.
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رئيسس مصصلحة كوفيد  19ببئر طرأرية د .طبايبية لـ «ألشصعب»:

ا’سستهتأر قـ ـ ـد يفأقـ ـ ـم خطـ ـ ـ ـر
الوضس ـ ـع الوبأئ ـ ـ ـي ‘ ا÷زائـ ـ ـ ـر

أكد رئيسس مصصلحة ألطب ألدأخلي ومصصلحة كوفيد Ã 19-سصتشصفى بئر
لبيار ألدكتور عمار طبايبية ،أن ألوضصع ألوبائي سصيكون مقلقا
طرأرية با أ
وخ- -طÒأ أك ‘ Ìح- -ال ع- -دم –م- -ل أŸسص- -ؤوول- -ي -ة وأسص -ت -م -رأر أل Ó-م -ب -الة
وألسصتهتار باللتزأم بقوأعد ألوقايةﬁ ،ذرأ من تكرأر سصيناريو ألنتشصار
ألرهيب لفÒوسس كورونا ‘ ألعديد من وليات ألوطن قبل خمسصة أشصهر،
لم - -ر أل - -ذي أدى إأ ¤ح - -دوث أك - -ت - -ظ - -اظ ع - -ل- -ى مسص- -ت- -وى أŸرأك- -ز
وه - -و أ أ
ألسصتشصفائية.
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بـــــن دودة خÓل توزيع
جائزة ﬁمـــــــد ديــــــب:

أطــــــاح بÈشصلونــــــة ‘ عقـــــــــــر دأره

والكت ـ ـ ـ ـأب مسستمـ ـ ـ ـ ـرة

جه ريال مدريد لطمة قوية Ÿنافسصه ألتقليدي برشصلونة ،وتغلب عليه
و ّ
 ‘ 1-3عقر دأره ،أأمسس ألسصبت« ‘ ،كÓسصيكو ألأرضس» ،باŸرحلة ألسصابعة
من ألدوري ألإسصبا Êلكرة ألقدم.

صسنأديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأل مدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎبّع
اŸسسـ ـ ـرح والسسينم ـ ـ ـ ـأ على عـ ـ ـرشس «كÓسسيك ـ ـ ـ ـ ـو اأ’رضس»
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الوضس ـ ـ ـ ـع الوبأئـ ـ ـ ـي
لصصابات أ÷ديدة250:
أ إ
حالت ألشصفــــــــــاء144:
ألــــوفيـــــــــــــــــــــــات10:
لصصابـات55880 :
إأجما‹ أ إ
أŸتماثلون للشصفـاء38932 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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خÈاء ‘ ملتقى مسشتقبل ا÷معيات الدينية با÷زائر:

02

من أاجل دور أاك Èللمجتمع اŸد ‘ Êمكافحة الفسشاد

^ ضشرورة –ديث القوان Úللعبور إا ¤ا÷زائر ا÷ديدة

ششدد خÈاء وﬂتصشون على ضشرورة إاصشدار قوان Úتهيكل وتنظم ا÷معيات
الدينية و–دد دورها وأاهدافها خارج اŸسشاجدÃ ،ا يوحد ا÷هود والÈامج مع
توسشيع الدائرة التنظيمية لها بعيدا عن التحزب السشياسشي واŸذهبي ،وأا◊وا على
رقمنة النششاط الديني التوعوي بهدف التأاسشيسس Ÿرجعيات دينية تكون مرجعا
دقيقا وحقيقيا .واقÎحوا ‘ سشياق متصشل ،الÎكيز على العمل اÒÿي ‘ إاطار
لسشÎاŒي -ة اÿاصش -ة ،ووضش -ع اŸع -اي Òاÿاصش -ة ل -ق -ي -اسس أاداء ا÷م -ع -ي -ات
وج -ود ا إ
وتقييمه على أارضس الواقع.
فضشيلة بودريشس
نظم اŸعهد الوطني للدراسسات اإلسسÎاŒية
الشساملة وبإاشسراف عيسسى بن ÿضسر ،مسستشسار
رئيسس ا÷مهورية اŸكلف با÷معيات الدينية،
م -ل -ت -ق -ى ح-ول ا÷م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
«ال -وظ -ائ -ف الج -ت -م-اع-ي-ة ومسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا ‘ ظ-ل
اŸؤوسسسسات ا÷ديدة».

بن ÿضشر :مسشار البناء يسشتكمل عقب ا’سشتفتاء

أاك -د مسس -تشس-ار رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة اŸك-ل-ف
با÷معيات الدينية والزوايا عيسسى بن ÿضسر،
أان مسسار البناء يسستكمل عقب السستفتاء على
الدسستورÃ ،ا ‘ ذلك تنظيم ا÷معيات للمضسي
ق -دم -ا ‘ ب -ن -اء ا÷زائ -ر ا÷دي -دة ك -م-ا أاراده-ا
الشسهداء وعلى ضسوء عمق تاريخها ومواقفها
الصسلبة ،مشسÒا إا ¤ضسرورة السس Òنحو –قيق
حلم ا◊راك وضسرورة إاسسهام العلماء بعطائهم
دون ›املة.
وأاشس- -ار ب- -ن ÿضس- -ر ،أان رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة
يراهن على حيوية اÛتمع الذي أابرز ما فيه
اÛت- -م- -ع اŸد .Êوذك -ر ب -ن ÿضس -ر أان ث -ل -ث -ي
اÛت- -م- -ع ا÷زائ- -ري ي -ك -اد ي -ن -خ -رط ‘ ه -ذه
ا◊ركية ،لذا نحن ‘ أام ّسس ا◊اجة Ÿرحلة
اŸبادرات ،وبعد ا◊راك اŸبارك ،قال« :إانه ل
Áكن أان ‚ Èا÷زائري Úعلى مؤوسسسسة واحدة،
‘ ظ -ل وج -ود ضس -ع -ف ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ع-ائÓ-ت
السسياسسية ومن غ ÒاŸعقول أان نÎك اÛتمع
يسستمع لتوجيهات مواقع التواصسل الجتماعي».
وبلغة تفاؤولية أاكد اŸتحدث ،أان اÛتمع
اŸدÃ Êختلف تنوعاتها يشسهد حركية جديدة
وهذا ما Áنح ،بعد اŸصسادقة على الدسستور،
رؤوية دقيقة حول القوان Úالعضسوية التي يجب

أان ي -فصس -ل ف -ي -ه -ا وÁن -ح ل -ل -م-ج-ت-م-ع اŸدÊ
ال -ف -رصس -ة ك -ي ت -ك -ون ل -ه رؤوي -ة واضس-ح-ة و‰اذج
فعلية ،وفوق ذلك يسسهر على تأاطÒه من خÓل
ج-م-ع-ي-ات ذات ال-ن-ف-ع ال-ع-ام وج-م-ع-ي-ات وط-ن-ي-ة
وﬁل -ي -ة وج -م -ع-ي-ات ذات ب-ع-د خ-اصس ،إان ه-ذا
رهان رئيسس ا÷مهورية الذي يبدأا من تشسخيصس
للواقع.
و‘ مفارقة لفتة أاوضسح بن ÿضسر ،أان بروز
اÛتمع اŸد ÊكثÒا وقابله ضسعف اŸؤوسسسسات
ا◊زبية ،عكسس حقيقة أان النطÓقة الطبيعية
والتنمية السسياسسية تبدأا Ãشستلة اÛتمع اŸدÊ
الذي يع Èعن رؤواه بحرية وتنوع ومن طرف
شسرائح ﬂتلفة للمجتمع .وألن هذا من شسأانه أان
يسس -ف -ر ع -ن إاف -راز ط -ب -ي -ع -ي ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل م-ن
م-ؤوسسسس-ات سس-ي-اسس-ي-ة ح-زب-ي-ة ل-ه-ا رؤوي-ة واضسحة،
حيث ل تنتظر الفرصس العابرة لنتهازها ،بل
يكون لها مشساريع حقيقية.
ويبقى اÛتمع اŸد Êأاو القطاع الثالث،
كما وصسفه بن ÿضسر ،من يحوز على مسساحة
واسس- -ع -ة م -ن ال -رأاي ال -ع -ام وي -ح -ت -اج إا ¤ت -أاطÒ
و–ديث القوان .Úوتوقع بعد الفا— نوفم Èفتح
ورشسات متتالية ومشساريع القوان ‘ Úحركية
كبÒة للتكيف مع اŸسستجدات.
وخلصس بن ÿضسر إا ¤القول« :إان ا÷معيات
الدينية ليسست ‘ حيز ضسيق ،ألنها ‘ ا◊قيقة
ق- -ط- -اع واسس -ع م -ن اÛت -م -ع اŸد ،Êو‘ ه -ذا
اŸلتقى تدرسس عدة Œارب من بينها Œربة
«ت- -اج- -م- -عت» وŒرب -ة «ب -ن -ي م -ي -زاب» وŒرب -ة
«ال - -ع- -زاب- -ة» وŒرب- -ة أام Úال- -ع- -ق- -ال وال- -زواي- -ا
وا÷معيات الدينية الولئية والوطنية ‘ ،ظل
تشس- -ب -يك ل -ل -م -ج -ت -م -ع ال -ذي ي -ع Èع -ن ح -ي -وي -ة
اÛتمع».

ششيخي :ضشرورة إاعادة النظر ‘ مناهج البحث
دع -ا ع -ب -د اÛي -د شس -ي -خ -ي ،اŸدي -ر ال -ع-ام
لرشس -ي -ف ال-وط-ن-ي واŸسس-تشس-ار ل-دى
Ÿؤوسسسس -ة ا أ
لرشسيف الوطني
رئيسس ا÷مهورية اŸكلف با أ
وملف الذاكرة ،علماء الجتماع واŸؤورخ ،Úإا¤
لن
ضس -رورة إاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ م-ن-اه-ج ال-ب-حث ،أ
ا÷زائ -ر ب -ح -اج -ة ال -ي-وم إا ¤م-ن-ه-ج-ي-ة خ-اصس-ة،
ل-ل-وصس-ول إا ¤دراسس-ة دي-ن-ام-ك-ي-ة ج-دي-دة وف-عالة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،ي-تسس-ن-ى ع-ل-ى ضس-وئ-ه-ا السس-تشس-راف
للمسستقبل وتوقع كيف سسيتغ ÒاÛتمع خÓل
 50عاما اŸقبلة؟.
وضسرب شسيخي مثال على ذلك باŸدارسس
ال- -ف -رنسس -ي -ة ال -ت -ي نشس -طت ب -ا÷زائ -ر ،ودرسست
اŸنظومة الجتماعية وعلى ضسوء ذلك مارسست
ال- -ط- -مسس وال- -ت- -ف- -رق- -ة ل- -تسس- -ود خÓ- -ل ح -ق -ب -ة
السستعمار .وقال «إان مسسأالة الكتابة العلمية التي
تتناول اÛتمع تكتسسي أاهمية كبÒة .وتعجّب
من Œاهل ا÷انب الديني ‘ مسسارات كتابة
لسس Ó-م
ال- -ت- -اري- -خ ا÷زائ -ري ‘ ،وقت ت -ط -ال ا إ
هجمة شسرسسة ‘ كل مكان ،خاصسة ‘ الضسفة
الشسمالية .و‘ الوقت الراهن تقبل ا÷زائر على
عهد جديد ،لذا علماء الجتماع وعلماء النفسس
مطالبون Ãراجعة مناهج بحثهم والÎكيز على
الÎبية الصسحيحة وفتح دائرة النقاشس وتوسسيع
لن ا÷زائر بلد
ذلك مع إارسساء عمل جاد وقوي ،أ
وسسطي ومعرضس للعواصسف.

لزهاري :بيان نوفم Èهو اŸؤوسشسس
Ÿنظومة حقوق اإ’نسشان

قال بوزيد لزهاري رئيسس اÛلسس الوطني

لنسسان ،إان ا÷معيات الدينية با÷زائر
◊قوق ا إ
لعبت ع Èالتاريخ دورا كبÒا ‘ التعليم والرعاية
لنسس-ان .ول-دى
الصس -ح -ي -ة وال -دف-اع ع-ن ح-ق-وق ا إ
ا◊ديث ع -ن دور ا÷م -ع -ي -ات ال-دي-ن-ي-ة وح-ق-وق
لنسسان ،أاكد أانه ينبغي ‘ البداية أان نقف على
اإ
لسسÓ-م
لÁان-ي-ة خ-ارج ا إ
ظ -اه -رة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ
لنسسان ،مثل
والتي تتحدث وتدافع عن حقوق ا إ
لعدام
لجهاضس وا إ
ا◊ق ‘ ا◊ياة والزواج وا إ
وحرية التعب Òوما إا ¤غ Òذلك.
وبالعودة إا ¤مشسروع الدسستور ذكر لزهاري،
لن بيان أاول نوفم Èيعد
أانه تضسمن أاسسلحة ردع ،أ
مؤوسسسسا للنظام السسياسسي والدسستوري ومنظومة
لنسسان ،والديباجة تشسكل جزءا ملزما
حقوق ا إ
لنسس-ان ،أاي
لم-ر ب-ح-ق-وق ا إ
ل -ل -دسس-ت-ور وي-ت-ع-ل-ق ا أ
ي -نصس ع -ل -ى ال -دول -ة ال -دÁق-راط-ي-ة ،وب-ي-ان أاول
نوفم Èيتطرق إا ¤اŸسساواة وعدم التمييز.
ويعتقد لزهاري أان بيان نوفم Èمصسدر قوي
‘ يد ا÷معيات خاصسة الدينية ،وعلى خلفية أان
ا÷م -ع -ي -ات ت -ن -ذر م -ب -ك -را ب -ت -ج -اوزات ح-ق-وق
لنسسان.
اإ

طارق كور :مششروع الدسشتور وضشع يده
على اÿلل

وي -ع -ول ط -ارق ك -ور رئ -يسس ال -ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿك -اف-ح-ة ال-فسس-اد ،ع-ل-ى ا÷م-ع-ي-ات ‘ ال-ق-ي-ام
بدور ريادي ‘ نشسر ثقافة مكافحة الفسساد ‘
اÛتمع .ويرى أان ا÷معيات الدينية لها دور
أاسس- -اسس- -ي لسسÎج -اع ال -ث -ق -ة م -ن خ Ó-ل ال -وازع
ال -دي -ن -ي ،م -ؤوك -دا ‘ سس -ي -اق م-تصس-ل أان مشس-روع
الدسستور ا÷زائري وضسع يده على اÿلل وحاول

تنظيم اÛتمع اŸد Êمن خÓل التصسال بÚ
اÛت -م -ع اŸد Êوال -ه -ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
الفسساد.
واسس -ت-دل رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
الفسساد باŸادة  205من مشسروع الدسستور« :تعمل
السس-ل-ط-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-فسس-اد على دعم
ق- -درات اÛت- -م- -ع اŸد Êع -ل -ى ال -وق -اي -ة م -ن
مكافحة الفسساد» ،وينتظر أان تسساهم ا÷معيات
‘ الوقاية ونشسر ثقافة نبذ الفسساد ،وعلى إاثر
ذلك ج -اءت اŸب -ادرة إلنشس -اء الشس-ب-ك-ة ال-وط-ن-ي-ة
للنزاهة.
و ⁄يخف طارق كور أان للجمعيات الدينية
سسلطة معنوية للمسساهمة مع مؤوسسسسات الدولة
‘ القضساء على الفسساد ع Èنشسر نبذ ثقافة
الفسساد.

إاحداث التغيÒ

وق -دم ال -دك -ت -ور ج -ي  ‹Ó-اŸسس-ت-اري ،م-دي-ر
لنÌوب-ول-وج-ي-ا الج-ت-م-اع-ي-ة
م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ا أ
والثقافية ،عرضسا مسستفيضسا حول ﬁور «هل
“ث-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة اسس-ت-ث-ن-اء ‘ اŸم-ارسسة
ا÷معوية با÷زائر» .واعÎف أان بعضسها شسهد
–ولت ع- -م- -ي- -ق- -ة وج -وه -ري -ة ‘ الحÎاف -ي -ة
والتكوين والتأاط ،Òخاصسة ا÷معيات اŸرتبطة
بالزوايا.
من جهته تناول الدكتور بودربالة مسسعود من
لم Òع- -ب- -د ال -ق -ادر ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة،
ج- -ام- -ع- -ة ا أ
«ا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -دي -ن -ي -ة ودوره -ا ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة وخدمة اÛتمع اŸد .»ÊواعÎف
أان دور ا÷معيات الدينية ” تغييبه ،على خلفية
أانه كان من اŸفÎضس أان تسساهم ‘ إاحداث
التغي Òوالقيام بالوظيفة الجتماعية اŸتمثلة
لصسÓح.
‘ا إ
وحول هيكلة ا÷معيات ،شسدد الدكتور على
ضسرورة الÎكيز على العمل اÒÿي ‘ إاطار
لسسÎاŒي- -ة اÿاصس- -ة ووضس -ع اŸع -ايÒ
وج- -ود ا إ
لداء وتقييمه على أارضس الواقع .واقÎح
لقياسس ا أ
إاصس -دار ق -وان Úت -ن -ظ-م ه-ذه ا÷م-ع-ي-ات و–دد
دورها وأاهدافها خارج اŸسساجد ،إا ¤جانب
هيكلتها Ãا يوحد ا÷هود والÈامج ،مع توسسيع
الدائرة التنظيمية بعيدا عن التحزب السسياسسي
واŸذه-ب-ي ورق-م-ن-ة ال-نشس-اط ال-دي-ن-ي ال-ت-وع-وي
والتأاسسيسس Ÿرجعيات دينية تكون مرجعا دقيقا
وحقيقيا.

أاعضشاء منتدى الكفاءات ا÷زائرية:

مششروع تعديل الدسشتور رسشم معا ⁄جزائر متمسشكة بثوابتها
أاج -م -عت إاط -ارات وك-ف-اءات ج-زائ-ري-ة
بداخل وخارج الوطن ،أامسس ،على أاهمية
مششروع تعديل الدسشتور كأاسشمى وثيقة
لسشاسشية التي تبنى
للبÓد ،تضشع الركائز ا أ
عليها جزائر معاصشرة تتطلع إا ¤مسشتقبل
ق- -ائ- -م ع- -ل- -ى ال- -دÁق -راط -ي -ة وال -ع -دال -ة
الجتماعية.
زهراء .ب
تصشوير  :عباسس تيليوة

حرصس عادل غبو‹ ،رئيسس منتدى الكفاءات
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ،ن- -دوة ن- -ق- -اشس ح- -ول اŸسس- -ار
ال -دسس -ت -وري اŸع -روضس ل Ó-سس -ت -ف -ت -اء ،ج-م-عت
ك -ف -اءات وإاط -ارات م -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن
وﬂتصس ‘ Úالقانون ،بقاعة سسينما إافريقيا
ب -ال -ع -اصس-م-ة ،ع-ل-ى إاب-راز أاه-م ﬁاور ال-ت-ع-دي-ل
ال -دسس -ت -وري ،ال -ت -ي رسس-مت ،ك-م-ا ق-ال« ،م-ع-ا⁄
ج-م-ه-وري-ة ج-زائ-ري-ة ج-دي-دة ،متمسسكة بثوابت
األمة ومبادئ أاول نوفم Èورصسيد ثورة التحرير
اÛي - -دة والسس - -ت- -ث- -م- -ار ‘ اŸورد ال- -بشس- -ري
واإلب -داع -ي ،لسس -ي -م-ا الشس-ب-اب» ،مشسÒا إا ¤أان
هذه الفئة تعد الغاية اŸثلى إلعطائها ا◊ق ‘
اŸشس- -ارك- -ة بصس -ورة أافضس -ل ك -ي يصس -ب -ح ق -ائ -دا
للمسستقبل بحكم القدرات التنافسسية واŸعرفية
واإلنتاجية اŸبتكرة التي يتميز بها.

الÎكيز على الششباب فرصشة لتطوير قدراته

وأاب- -رز غ- -ب- -و‹ ،ن- -ي- -ة السس- -ل -ط -ات ‘ إاع -ادة
العتبار للشسباب «اŸهمشس» ،ويظهر ذلك جليا

‘ مواد مشسروع تعديل الدسستور التي ركزت
ع -ل-ى ه-ذه الشس-ري-ح-ة Ÿن-ح-ه-ا ف-رصس-ة ل-ت-ط-وي-ر
وإاب -راز ق -درات -ه -ا وتسس -خÒه -ا ÿدم -ة ال-وط-ن،
واقÎحت عدة آاليات سسعيا لÓسستثمار فيهم ،ألن
مسستقبل التنمية يعتمد على “ك Úالشسباب من
ا÷نسس Úم- -ن اŸسس- -اه -م -ة ‘ ع -م -ل -ي -ة ال -ب -ن -اء
الوطني.
وŸسس رئيسس منتدى الكفاءات ا÷زائرية ‘
وث -ي-ق-ة مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ع-دة ق-رارات
وإاجراءات وصسفها بـ»ا◊كيمة واŸبتكرة» ،قال
إانها «تعد Ãثابة عقد جديد» يبلور ا◊قوق
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة والج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة والق- -تصس -ادي -ة
واإلج -ت -م -اع -ي-ة ،وي-درج ح-رك-ي-ة ك-ام-ل-ة ت-ك-رسس
مفاهيم الدÁقراطية والتشساركية والÓمركزية
وا◊وكمة الرشسيدة والعدالة الجتماعية التي
“نح للشسركاء الجتماعي Úالفاعل ‘ ÚاŸيدان
ألول مرة دورا هاما ،حيث تضسع لها األدوات
الكفيلة بتفعيل مسساهمة ا÷معيات اŸعتمدة ‘
عملية صسنع القرار ،باسستحداث اŸادة  2١٣التي
ت-نصس ع-ل-ى إانشس-اء اŸرصس-د ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-ت-مع
اŸد Êكهيئة اسستشسارية لدى رئيسس ا÷مهورية
ت-ه-ت-م ب-ت-أاط ÒاÛت-م-ع اŸد Êب-غ-ي-ة ال-تأاسسيسس
لنظام قائم على مبادئ التعاون والتضسامن ‘
اÛال الج -ت -م -اع -ي والق -تصس-ادي وال-ت-ن-م-وي
الوطني واÙلي.
وأاك Ìم- -ا ي- -ه- -دف إال- -ي- -ه ال -دسس -ت -ور -حسسب
غبو‹ -وضسع شسروط التنمية اŸسستدامة ،وخلق
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ح-ق-ي-ق-ية لتحفيز السستثمار وتقوية
اŸؤوسسسس -ات الق -تصس -ادي -ة وت-ن-ام-ي اŸؤوسسسس-ات

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

الصسغÒة واŸتوسسطة التي تعد أاسساسس كل تطور،
فضس  Ó-ع -ن حشس -د ك-ل ال-ط-اق-ات ال-وط-ن-ي-ة وك-ل
ال -ك -ف -اءات خ-اصس-ة اŸوج-ودة ‘ اŸه-ج-ر ال-ت-ي
ترغب بعث ›ال البحث العلمي والتكنولوجي.
و‘ هذا السسياق ،أاوضسح غبو‹ أان مشسروع
تعديل الدسستور اهتم بالتنمية البشسرية والبحث
ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وال-رق-منة بشسكل خاصس
ل-تشس-ج-ي-ع الب-ت-ك-ار وال-عصس-رن-ة ل-ت-ح-ري-ر طاقات
الشسباب اŸبتكر الذي غيب عن سساحة البناء،
م -ن -وه -ا ب -ال -ت -ع-ديÓ-ت ا÷دي-دة ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا
مشسروع تعديل الدسستور وهي بالنسسبة له «خطوة
نوعية».
وهو ما ترسسخ ‘ اŸادت 7٤ Úو 75حرية
اإلبداع الفكري بكل أابعاده العلمية والفكرية
وكذا ا◊ريات األكادÁية وحرية البحث العلمي
التي Œسسدت بواسسطة اŸادة  2١6باسستحداث
اÛلسس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي
ال -ذي ي -ت -و ¤ت -رق-ي-ة ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘ ›ال
البتكار التكنولوجي والعلمي ،واŸادة  2١٨التي
ت -نصس ع -ل -ى اسس -ت-ح-داث األك-ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة
للعلوم والتكنولوجيا ،التي سستعمل على توسسيع
إادراج ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وا◊ل-ول ال-ذك-ي-ة ‘ شس-ت-ى
ميادين ا◊ياة للرفع من مسستوى األداء و–سسÚ
اإلطار اŸعيشسي للمواطن ،كما يسساهم ‘ ذلك
تكوين الكفاءات ‘ اسستعمال اŸعلومات التقنية
والعلمية اÓŸئمة لرفع التحديات اإل‰ائية.
واعت Èهذين الصسرح Úلبنة أاسساسسية لبناء
دول- -ة عصس- -ري- -ة ،ب- -ح- -يث سس- -ت -ن -عشس ال -ه -ي -ئ -تÚ
اŸسس - -ت - -ح - -دث - -ت› Úال ال - -ب - -حث ال - -ع- -ل- -م- -ي

الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

مصشطفى هميسشي
رئيسس التحرير

مرزاق صشيادي

والتكنولوجي وترقيته و“ك ÚالبÓد من الولوج
إا ¤ال -ع -ا ⁄ال -رق -م -ي ‘ إاط -ار –ق -ي-ق أاه-داف
التنمية اŸسستدامة التي نصست عليها اŸادتÚ
 6٣و 6٤منه.

ا÷الية ا÷زائرية باÿارج تطالب Ãجلسس أاعلى
للمهاجرين

م--ن ج--ه--ت--ه-م أاب-رزت ك-ف-اءات ج-زائ-ري-ة
م--ت--واج--دة ‘ اÿارج ،أاه--م-ي-ة ال-ت-ع-ديÓ-ت
ا÷ديدة الواردة ‘ مشسروع تعديل الدسستور
وخ------اصس-----ة اŸادة  75ال---ت--ي ت--نصس ع--ل--ى
لك-ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ع-ل-وم
اسس--ت--ح-داث ا أ
وال--ت--ك--ن--ول-وج-ي-ا ،م-ث-ل-م-ا ذهب إال-ي-ه سس-ع-ي-د
درم---ي---م ،ب---احث وم--دي--ر م--رك--ز ال--ب--ح--وث
السس--رط--ان--ي--ة ب-ق-ط-ر ،حسس ÚقÓ-شس ب-احث
ب-أاŸان-ي-ا ،وال-دك-ت-ورة ح-وري-ة سس-هيلي رئيسس
دار ا÷زائر باسسبانيا ،وﬁمد بن خروف
‡ث--ل ا÷ال--ي--ة ا÷زائ--ري-ة ب-ف-رنسس-ا ،ح-يث
لك--ادÁي--ة ت--ع-د «ل-ب-ن-ة أاسس-اسس-ي-ة
أاك--دوا أان ا أ

ل--ل--ق--واع--د ال--ت--ك--ن--ول--وج--ي--ة ل-ب-ن-اء ا÷زائ-ر
لبواب على مصسرايها
ا÷ديدة» ،وتفتح «ا أ
أام--ام ال--ك--ف--اءات ا÷زائ--ري--ة اŸوج--ودة ‘
اÿارج ل----ل---مسس---اه---م---ة ‘ ح---ل اŸشس---اك---ل
اŸطروحة ‘ جميع اÛالت».
ودعوا إا ¤إايجاد إاطار إاداري تنضسوي
–ت لوائه ا÷الية ا÷زائرية ‘ اÿارجية،
كودادية ا÷زائر بأاوروبا التي جمعت شسمل
ا÷زائري ‘ Úاÿارج سسنوات التسسعينات
وأاصس--ب--حت ك--ق--وة اق--تصس--ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة
وث--ق--اف--ي--ة ،واقÎح--وا إانشس--اء ›لسس أاع-ل-ى
ل-ل-م-ه-اج-ري-ن ال-ذي ي-ع-د «ح-ل-م-ا ل-ل-ك-ثÒين»
ينتظر أان يرى النور.
أام--ا الÈوف--يسس--ور ﬁم--د ﬁك--ي ،ف--ن--وه
لول م---رة ‘
ب----دسسÎة ن---داء أاول ن---وف---م Èأ
مشسروع تعديل الدسستور ،وأاشساد بالتعديÓت
التي وضسعت حدا للحزبية وذهبت للمجتمع
اŸد ،Êال-----ذي ي-----ع-----د أاسس-----اسس ك-----ل –ول
لج--ي--ال
سس---ي--ح--دث ‘ ا÷زائ--ر وخ--اصس--ة ا أ
ا÷ديدة من الشسباب.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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أاكد ‘ تغريدة بأانه «بخ Òوعافية»

الرئيسس تبّون :سضأاواصضل عملي عن بُعد إا ¤نهاية ا◊جر الطوعي

أاك -د رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د
ع - -ب - -د اÛي - -د ت - -ب- -ون ،أامسس ،أان- -ه
ي-واصش-ل ع-م-ل-ه ع-ن ب-ع-د إا ¤غ-اي-ة
ن -ه -اي -ة ا◊ج -ر الصش -ح -ي ال-ط-وع-ي
الذي دخل فيه وذلك Ÿدة خمسشة
أاي -ام ،م -ط -م -ئ -ن -ا ا÷زائ -ري Úب-أان-ه
«بخ Òوعافية».
كتب الرئيسش تبون ‘ تغريدة نشصرها
ع Èح- -اسص- -ب- -ه ال- -رسص -م -ي ع -ل -ى ت -وي،Î
«امتثا’ لنصصيحة الطاقم الطبي ،لقد
دخ- -لت ‘ ح- -ج -ر صص -ح -ي ط -وع -ي إاث -ر
إاصص - -اب- -ة إاط- -ارات سص- -ام- -ي- -ة ب- -رئ- -اسص- -ة
ا÷م- -ه- -وري- -ة وا◊ك- -وم- -ة بـ»ك- -ورون -ا».
وأاطمئنكم أاخواتي وإاخوا Êأانني بخÒ
وعافية وإانني أاواصصل عملي عن بعد إا¤
نهاية ا◊جر».
وتضصرع رئيسش ا÷مهورية إا« ¤اŸو¤
ع -ز وج -ل ،أان ي -ع -ا‘ ج -م-ي-ع اŸصص-ابÚ

ويحفظ جزائرنا ا◊بيبة من كل بÓء».
وكانت رئاسصة ا÷مهورية قد أاعلنت ‘

ب -ي -ان نشص -رت -ه ،أامسش ،أان ال -ط-اق-م ال-ط-ب-ي
ل -رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة نصص-ح السص-ي-د ت-ب-ون

تأامل ‘ أان يكون «مسشتداما وملزما وÎﬁما»

بـ»م -ب -اشص -رة ح -ج -ر صص -ح -ي ط -وع -ي Ÿدة
خمسصة أايام ،ابتداء من  2٤أاكتوبر .»2020
وكان الطاقم الطبي لرئاسصة ا÷مهورية
قد نصصح الرئيسش عبد اÛيد تبون،
بـ»مباشصرة حجر صصحي طوعي» Ÿدة
خمسصة أايام ،بعدما تب Úأان العديد من
اإ’ط-ارات السص-ام-ي-ة ب-ال-رئ-اسص-ة ورئ-اسص-ة
ا◊ك -وم -ة ق-د ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه-م أاع-راضش
اإ’صصابة بفÒوسش كورونا.
وج -اء ‘ ب -ي -ان ل -رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة،
أامسش« :ب- -ع- -دم- -ا ت -ب Úأان ال -ع -دي -د م -ن
اإ’طارات السصامية برئاسصة ا÷مهورية
ورئ-اسص-ة ا◊ك-وم-ة ،ق-د ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه-م
أاعراضش اإ’صصابة بفÒوسش كورونا ،نصصح
ال- -ط- -اق- -م ال- -ط- -ب- -ي ل- -ل- -رئ -اسص -ة رئ -يسش
ا÷م- -ه -وري -ة Ãب -اشص -رة ح -ج -ر صص -ح -ي
طوعي Ÿدة خمسصة أايام ابتداء من 2٤
أاكتوبر .»2020

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر ترّح ـ ـ ـ ـ ـب باتف ـ ـ ـ ـ ـاق وق ـ ـ ـ ـ ـف إاط ـ ـ ـ ـ ـÓق الن ـ ـ ـ ـ ـار ف ـ ـ ـ ـ ـي ليبي ـ ـ ـ ـ ـا

رح-بت ا÷زائ-ر ب-ت-وق-ي-ع ا’أط-راف
ال -ل-ي-ب-ي-ة اŸشص-ارك-ة ‘ ح-وار ال-ل-ج-ن-ة
ال -عسص -ك-ري-ة (Ã )5+5دي- -ن- -ة ج -ن -ي -ف
السصويسصرية ،على اتفاق لوقف اإطÓق
ال- -ن- -ار ‘ ل- -ي -ب -ي -ا –ت رع -اي -ة ا’أ·
اŸت -ح -دة ،م -ع -رب -ة ع-ن اأم-ل-ه-ا ‘ اأن
يكون «مسصتداما وملزما وÎﬁما»،
وف- - - -ق م- - - -ا ذك- - - -رت وزارة الشص - - -وؤون
اÿارجية.

قالت وزارة اÿارجية ‘ بيان لها ،اإن
ا÷زائر تعت Èباأن هذا ا’تفاق يعد
«ب -ارق -ة اأم-ل ح-ق-ي-ق-ي-ة ’إ‚اح مسص-ار
ا◊وار ال- -وط- -ن -ي الشص -ام -ل م -ن اأج -ل
ال -ت -وصص -ل اإ ¤ح -ل سص -ي -اسص -ي سص -ل-م-ي
يراعي اŸصصلحة العليا لليبيا وشصعبها
الشص -ق -ي -ق» وت -دع -و «ك-اف-ة اŸك-ون-ات
ال -ل -ي -ب -ي -ة اإ ¤ا’ل -ت -زام ب-ه وت-ط-ب-ي-ق-ه
بصصدق وحسصن نية».

وت -ذك -ر ا÷زائ -ر Ãوق -ف -ه -ا «ال -ث -ابت
واŸب- - -دئ- - -ي ال- - -داع- - -ي اإ ¤ضص - -رورة
الوصصول اإ ¤تسصوية سصياسصية سصلمية
ع Èح -وار ل -ي -ب -ي -ل -ي -ب -ي ،ي -ق-ود اإ¤
اإق -ام-ة م-وؤسصسص-ات سص-ي-اسص-ي-ة شص-رع-ي-ة
وم- -وح- -دة ع Èان- -ت- -خ- -اب- -ات ن -زي -ه -ة
وشصفافة وجامعة ’إخراج هذا البلد
الشصقيق وا÷ار من ا’أزمة التي يعاÊ
منها».

وتوؤكد ا÷زائر ،يضصيف بيان وزارة
اÿارج -ي -ة« ،م -ن م -ن -ط -ل -ق م -وق-ع-ه-ا
كدولة جارة لليبيا تربطها بها روابط
تاريخية واإنسصانية وثيقة ،وعضصويتها
‘ مسص -ار ب -رل ،Úب -اأن -ه -ا ل-ن ت-األَ-و اأي
جهد للوصصول اإ ¤حل سصياسصي سصلمي
يضصمن وحدة الشصعب الليبي وسصيادته
والعيشش ‘ كنف ا’أمن وا’سصتقرار
بعيدا عن اأي تدخل اأجنبي».

رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي ،الفريق ششنڤريحة:

الشضع ـ ـب سضي ـعّبر ع ـن قناعتـ ـه بك ـ ـل حري ـ ـة وسضيـ ـ ـادة حـ ـ ـول الدسضتـ ـ ـور

أاك- -د رئ- -يسش أارك- -ان ا÷يشش ال- -وط- -ن -ي
الشص-ع-ب-ي ال-ف-ري-ق السص-ع-ي-د شص-ن-ڤ-ري-حة ،أان
اأ’ول -وي -ة ال -ت -ي ت -ف -رضش ن -فسص -ه-ا ‘ ه-ذه
اŸرحلة ا◊اسصمة التي “ر بها ا÷زائر
هي «أاولوية التعديل الدسصتوري اŸطروح
لÓسصتفتاء الشصعبي والعودة للشصعب ليعÈ
بصصوته وبكل حرية وسصيادة عن قناعته
Œاه التعديÓت الدسصتورية اŸطروحة».
وÃناسصبة زيارة عمل وتفتيشش قام بها،
أامسش ،إا ¤ال -ن -اح -ي -ة ال -عسص -ك -ري-ة ال-ث-ان-ي-ة
بوهران ،أاوضصح الفريق شصنڤريحة ‘ كلمة
ت - -وج - -ي - -ه - -ي - -ة أال - -ق - -اه - -ا أام- -ام إاط- -ارات
ومسص -ت-خ-دم-ي ال-ن-اح-ي-ة ،أان «وضص-ع ال-بÓ-د
ع- -ل- -ى السص- -ك- -ة الصص- -ح- -ي- -ح- -ة يسص- -ت -وجب

بالضصرورة –ديد اأ’ولويات ،و’ شصك أان
اأ’ول -وي -ة ال -ت -ي ت -ف -رضش ن -فسص -ه-ا ‘ ه-ذه
اŸرحلة ا◊اسصمة التي “ر بها ا÷زائر،
هي أاولوية التعديل الدسصتوري اŸطروح
لÓسصتفتاء الشصعبي ،والعودة للشصعب ليعÈ
بصصوته وبكل حرية وسصيادة عن قناعته
Œاه التعديÓت الدسصتورية اŸطروحة».
ه- -ذه ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت ت- -رم- -ي ع- -ل- -ى وج- -ه
اÿصصوصش ،يضصيف الفريق شصنڤريحة ،إا¤
«ترسصيخ توازن السصلطات ،إاشصراك الشصباب
واÛتمع اŸد ‘ Êمسصار بناء ا÷زائر
ا÷دي- -دة ،السص -ه -ر ع -ل -ى احÎام ا◊ق -وق
اأ’سصاسصية وا◊ريات ،عÓوة على إامكانية
مشصاركة بÓدنا ‘ ،إاطار احÎام مبادئ

وأاه- - - - -داف اأ’· اŸت - - - -ح - - - -دة وا’–اد
اإ’ف -ري-ق-ي ‘ ،م-ه-ام ح-ف-ظ السص-ل-م خ-ارج
ا◊دود الوطنية ،وذلك بقرار من رئيسش
ا÷م- -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د اأ’ع -ل -ى ل -ل -ق -وات
اŸسص -ل -ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،وب-ع-د
مصصادقة ثلثي أاعضصاء الŸÈان بغرفتيه،
وبشصكل يسصمح بأان يكون لنا خيارات من
أاج- - - -ل ا◊ف- - - -اظ ع- - - -ل- - - -ى مصص- - - -ا◊ن - - -ا
اإ’سصÎاتيجية وا◊يوية».
وع-قب ال-ك-ل-م-ة ال-ت-وج-ي-ه-ي-ة ال-تي بثت إا¤
ج -م -ي -ع وح -دات ال-ن-اح-ي-ة ،ع-ق-د ال-ف-ري-ق
اج -ت -م-اع ع-م-ل حضص-ره ك-ل م-ن اŸدي-ري-ن
ا÷ه- -وي Úومسص -ؤوو‹ اŸصص -ال -ح اأ’م -ن -ي -ة
وقادة القطاعات العملياتية ،تابع خÓله

عرضصا شصام Óقدمه قائد الناحية ،حول
الوضصع العام ‘ إاقليم ا’ختصصاصش.
وك-ان ال-ف-ري-ق السص-ع-ي-د شص-ن-ڤريحة وقف
رفقة اللواء جمال حاج لعروسصي ،قائد
الناحية العسصكرية الثانية ‘ ،مسصتهل
زيارته ،التي تتزامن مع انطÓق برنامج
ال -ت -حضص Òال-ق-ت-ا‹ لسص-ن-ة ،2021-2020
وقفة ترحم على روح اÛاهد اŸتو‘
«ب-وج-ن-ان أاح-م-د اŸدع-و سص-ي ع-باسش»،
الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسصمه،
ح -يث وضص -ع إاك -ل -ي  Ó-م -ن ال -زه -ور أام-ام
اŸعلم التذكاري اıلد له ،وت Óفا–ة
الكتاب على روحه وعلى أارواح الشصهداء
اأ’طهار.

أاسشتاذ العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية بن عقون لـ «الششعب»:

ا◊مل ـ ـ ـ ـ ـة «ناجح ـ ـ ـ ـ ـة» ونسضب ـ ـ ـ ـ ـة اŸشضارك ـ ـ ـ ـ ـة سضتتج ـ ـ ـ ـ ـاوز ٪70
اع - -ت Èال- -دك- -ت- -ور ع- -يسش- -ى ب- -ن
ع -ق -ون ،أاسش-ت-اذ ال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة
وال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي -ة ،أان ح -م -ل-ة
ا’سش-ت-ف-ت-اء «ن-اج-حة» على العموم
وم - -وف - -ق - -ة ،ب - -اع - -ت- -ب- -ار أان أاغ- -لب
’ح -زاب السش-ي-اسش-ي-ة واف-قت ع-ل-ى
ا أ
م- -قÎح ال- -ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسش- -ت- -وري
اŸط- -روح و ⁄ت- -ك- -ت- -ف ب- -ذلك ب -ل
ق - - - -امت ب- - - -ا◊م- - - -ل- - - -ة ،مششÒا إا¤
انخراط كل التششكيÓت السشياسشية
ب -ع -دم-ا ك-انت ‘ السش-اب-ق م-ق-تصش-رة
على أاحزاب اŸوا’ة ،متوقعا نسشبة
مششاركة قد تتجاوز .٪70

حياة كبياشش
قال بن عقون ،إانه بالرغم من أان ا◊ملة
ا’نتخابية لÓسصتفتاء جاءت هذه اŸرة
‘ ظروف ‡يزة تتمثل ‘ وباء كورونا
وما صصاحبه من فزع وتوخي ا◊ذر من
طرف كل فئات اÛتمع ،وتخوفهم من
حضص-ور ال-ت-ج-م-ع-ات وال-ل-ق-اءات الكبÒة،
باإ’ضصافة إا ¤أان أاغلبية الشصعب مهتمة
بالدخول ا’جتماعي واŸدرسصي ،إا’ انه
Áك -ن ت -ق -ي -ي -م ظ -روف إاج -راء ا◊م -ل-ة
باŸوفقة ،نظرا لدخول وانخراط اغلب
اأ’ح - - -زاب ‘ اŸعÎك ا’ن - - -ت - - -خ - - -اب- - -ي
ا’سصتفتائي ،و ⁄يقتصصر اأ’مر فقط على
ما كان يعرف سصابقا بأاحزاب اŸوا’ة،
وه -ذا ي -حسصب إاي -ج -اب -ا لصص-ال-ح اŸواف-ق-ة
الشصعبية اŸبدئية للتعديل الدسصتوري.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸدة اÙددة إ’ج-راء
ا◊ملة ،أابرز بن عقون أانه بالرغم من
أان اŸدة الزمنية كانت قصصÒة ،إا’ أان

التطور التكنولوجي ‘ وسصائل ا’تصصال
واإ’ع Ó- -م م - -ك - -نت أاغ - -ل- -ب- -ي- -ة الشص- -عب
واŸواط -ن Úع -ل -ى السص -واء م-ن ا’طÓ-ع
ع-ل-ى ﬁت-وى ه-ذا ال-ت-ع-دي-ل ال-دسصتوري
اŸط - -روح ،ح - -يث ’ ي - -رى ح - -رج- -ا ‘
موضصوع الطرح والشصرح اÿاصش Ãسصأالة
التعديل ،وإا‰ا التسصاؤول يكون دائما ‘
م -دى ت -ط -ب -ي -ق ﬁت-وى م-واد ال-دسص-ت-ور
ال -ذي ه -و أاسص -م -ى ال-ق-وان Úوأاسص-اسص-ه-ا،
مشصÒا إا ¤ان - -ه ك - -ان ه- -ن- -اك ت- -ف- -اع- -ل
للمواطن Úمع ﬁتوى الوثيقة.
وأاضصاف ،أان التقييم اŸمكن لظروف
إاجراء حملة ا’سصتفتاء ،فهي ‘ العموم

ن -اج -ح -ة وم -وف -ق -ة ،ب -اع-ت-ب-ار أان اغ-لب
اأ’حزاب السصياسصية وافقت على مقÎح
التعديل الدسصتوري اŸطروح لÓسصتفتاء
و ⁄تكتف فقط باŸوافقة وإا‰ا قامت
ب-ح-م-ل-ة اسص-ت-ف-ت-اء ل-ه-ذا السص-بب وطالبت
أاغ -ل-ب-ي-ة ه-ذه اأ’ح-زاب م-ن م-ن-اضص-ل-ي-ه-ا
وك- - -ذلك م- - -ن اŸواط- - -ن Úال- - -تصص - -ويت
ا’يجابي لصصالح هذا التعديل.
‘ ح Úطالبت أاحزاب أاخرى اŸشصاركة
والتصصويت السصلبي على مقÎح التعديل،
وكان تÈيرها ‘ ذلك أان ظروف عرضش
مشصروع التعديل الدسصتوري كان سصريعا
وم -ق -تضص -ب -ا ،وب -ال -ت -ا‹  ⁄ي-ع-ط ال-وقت

الكا‘ Ÿناقشصته والغوصش ‘ ﬁتواه،
لذلك رأات اŸشصاركة ‘ يوم ا’قÎاع
لكن بالتصصويت السصلبي.
يÈر بن عقون رأايه هذا ،كون اأ’حزاب
اŸق-اط-ع-ة ع-دده-ا نسص-ب-ي وق-ل-ي-ل جدا،
وهذا اأ’مر ’ يشصكل  -بحسصبه  -ضصررا
أاو إاضص- -رارا ب- -نسص- -ب- -ة اŸشص- -ارك- -ة ع -ل -ى
التعديل الدسصتوري اŸطروح أاو نسصبة
‚احه ،وكذا نسصبة التعب Òبـ»نعم» على
ال -دسص-ت-ور ا÷دي-د اŸط-روح ل-ل-تصص-ويت
الشصعبي الواسصع ،لذلك ننتظر مرور هذا
التصصويت على الدسصتور بنسصبة مشصاركة
قوية قد تتجاوز السصبع ‘ ÚاŸائة.

ضشمن مششروع تعديل الدسشتور

خريف قلق

ك ّ-رسس مشش -روع ت -ع -دي -ل ال-دسش-ت-ور ح-ق-وق
ذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،على اعتبار أانهم
جزء ’ يتجزأا من اÛتمع ا÷زائري وإاحدى
الشش -رائ-ح ال-ف-اع-ل-ة ،م-ن خÓ-ل م-ا ت-ب-ذل-ه م-ن
أاجل –قيق ذاتها و‚احها ‘ أان تكون أاداة
ت -غ -ي Òل -ب -ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة ،م-ا ي-ع-كسس
إارادة ال -دول -ة ال -ق -وي -ة ‘ إادم -اج -ه -ا ل -ت -ك -ون
واح- -دة م- -ن ال -ع -ن -اصش -ر اÙرك -ة ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
ا’قتصشادية.

فتيحة كلواز
نصصت اŸادة  02( 07سصابقا) على أان كل اŸواطنÚ
سص- -واسص- -ي- -ة أام -ام ال -ق -ان -ون ،ل -ه -م ا◊ق ‘ ح -م -اي -ة
متسصاوية ،حيث ’ Áكن أان يتذرع بأاي “ييز يعود
سصببه إا ¤اŸولد أاو العرق أاو الرأاي أاو شصرط أاو
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وزير الصصحة ،الطبيب عبد الرحمان بن بوزيد ⁄ ،يكن يوما قلقا
من انتشصار وباء كورونا ‘ عز مّدها اأ’ول مثلما ظهر مؤوخرا،
حيث قال بصصريح العبارة إان «الوضصع مقلق بالفعل» ،وهو يؤوكد
‡ا ينذر بأان القادم أاسصوأا ،رغم أان الناسش
ظهور بؤور جديدة ّ
اسصتأانفوا حياتهم «العادية» منذ مدة طويلة و ⁄يعد كث Òمنهم
يعرف شصيئا اسصمه «كمامة» أاو «حجر صصحي».
وقبل أان تنتشصر تصصريحات الوزير ع Èوسصائل اإ’عÓم اıتلفة
بالشصكل الكا‘ ،أاعلنت رئاسصة ا÷مهورية ‘ بيان لها ،أان الرئيسش
يباشصر حجرا صصحيا طوعياŸ ،دة خمسصة أايام ،اسصتجابة لنصصيحة
طاقمه الطبي «بعدما تب Úأان العديد من اإ’طارات السصامية
برئاسصة ا÷مهورية ورئاسصة ا◊كومة ،قد ظهرت عليهم أاعراضش
اإ’صصابة بفÒوسش كورونا».
يحدث هذا التطور بعد أايام قليلة من انطÓق جزئي للموسصم
ال -دراسص -ي ،صص -اح -ب -ه ج -دل ك -ب Òح-ول ا’ل-ت-زام ب-ق-واع-د ا◊ج-ر
الصص -ح -ي ،وق -ب -ل ان -ط Ó-ق «أاك -ث-ف» م-وسص-م ري-اضص-ي ك-روي ت-أاخ-ر
انطÓقه كثÒا ويحتاج إا ¤رزنامة «جهنمية» دقيقة من أاجل
إا“امه ،بعد رفع عدد أاندية الدرجة اأ’و ¤إا ¤عشصرين أ’ول مرة
‘ تاريخ البÓد بعد Œربة فاشصلة منتصصف ثمانينيات القرن
العشصرين.
لقد تأاخر اŸوسصم الدراسصي واŸوسصم الرياضصي كثÒا ،وكان اأ’مر
يحتاج إا« ¤وضصع وبائي» مثا‹ من أاجل إا“ام موسصم ÚدراسصيÚ
و 38جولة كروية مع بدايات الصصيف اŸقبل.
يبدو أان اŸثالية اŸطلوبة بعيدة اŸنال ،مع عودة ارتفاع أارقام
اإ’صص -اب -ات بشص -ك -ل ي -ن -ذر أان ال -ق -ادم أاسص -وأا ،خ -اصص-ة م-ع ا◊ا’ت
اŸتكررة اŸعلنة ‘ صصفوف بعضش اأ’ندية التي – ّضصر للمنافسصة،
وم- -ا ي -ق -ال ع -ن ت -قصص ‘ Òت -ط -ب -ي -ق ا◊ج -ر الصص -ح -ي ‘ ب -عضش
اŸدارسش.
جهة نحو «اıطط ب» ،وكان يفÎضش معه أان
كانت اأ’نظار مو ّ
ُتسصتأانف السصنة الدراسصية ومعها الرياضصية وا’جتماعية بعد ح،Ú
ويبدو أان تطبيق ذلك أاصصبح موضصع شصك ،و’ ندري كيف سصيكون
مصص ÒاŸوسصم ،هل تؤوجل العودة إا ¤اŸتوسصطات والثانويات مرة
أاخرى ويعود أاطفال ا’بتدائيات إا ¤بيوتهم ،ونذهب نحو سصنة
بيضصاء أاو «سصنة دراسصية افÎاضصية»؟
’ أاحد عنده ا÷واب ،مع بدايات خريف القلق هذا الذي يبدو أان
ليل ا÷ائحة معه سصيطول ...قد يحدث وقد ’ يحدث ’ ،أاحد
يعلم.

’رسشاء دعائم
دعا إا ¤مششاركة قوية إ
دولة ليسشت ظرفية ،ڤوجيل:

الشضعب هو من سضيفصضل ‘ األخÒ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم السضتفتـ ـ ـ ـ ـ ـاء
دعا رئيسس ›لسس ا’أمة
ب -ال -ن-ي-اب-ة صش-ال-ح ڤ-وج-ي-ل،
ب- - -ا÷زائ- - -ر ال - -ع - -اصش - -م - -ة،
اŸواط - - -ن Úاإ ¤مشش- - -ارك- - -ة
«قوية» ‘ ا’سشتفتاء حول
مششروع تعديل الدسشتور ‘
ال - -ف- -ا— ن- -وف- -م ÈاŸق- -ب- -ل،
’إرسش - - -اء دع - - -ائ - - -م دول - - -ة
«قوية وليسشت ظرفية».
اأوضص- - -ح رئ - -يسش ›لسش ا’أم - -ة
بالنيابة ،عند نزوله ضصيفا على
ا’ذاع -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دول -ي-ة،
اأمسش ،اأن «الوقت حان ليسصاهم
اŸواط -ن مسص -اه -م -ة ق -وي -ة ‘
ا’سصتفتاء حول مشصروع تعديل
ال -دسص -ت -ور ،وه -ذا ل -ب -ن -اء دول-ة
ق-وي-ة؛ دول-ة لÓ-أج-ي-ال ال-ق-ادمة
ول -يسصت Ÿرح -ل -ة اأو م -راح-ل»،
داع - -ي - -ا اإ« ¤ال - -ت - -خ - -ل- -ي ع- -ن
التوجهات السصياسصية لكل فرد

ضضمانـ ـ ـات إلدم ـ ـ ـاج ذوي الحتياجـ ـ ـات اÿاصضـ ـ ـة اجتماعيـ ـ ـا واقتصضاديـ ـ ـا
ظرف آاخر شصخصصي أاو اجتماعي ،ما يعني منع
’قصص -ائ -ي -ة ل -ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
وح -ظ -ر ال -ن -ظ -رة ا إ
اÿاصصة بقوة القانون ،خاصصة إاذا علمنا أانها غالبا
ما تكون سصببا مباشصرا ‘ تهميشش هذه الفئة ،على
’صصحاء ،وكثÒا ما “نع
اعتبار أانها أاقل مرتبة من ا أ
من حقها ‘ العمل رغم –ديد وزارة الشصغل نسصبة
 ٪3لتوظيفهم ‘ اŸؤوسصسصات العمومية واÿاصصة
’نها تعا Êإاعاقة معينة.
فقط أ
ما يعني أان هذه اŸادة تقف ‘ وجه الذهنيات
واŸمارسصات السصائدة ‘ اÛتمع التي تكرسش مبدأا
’قوى والنظرة الدونية للمعاق Úالذين
ا’عÎاف با أ
Áثلون شصريحة مهمة من اÛتمع.
فيما نصصت اŸادة  72من مشصروع تعديل الدسصتور
’و ¤منها ،على ضصمان إادماج
صصراحة ‘ النقطة ا أ
ال -ف -ئ -ات اÙروم-ة ذات ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة ‘
ا◊ي -اة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،م-ا Áن-ح-ه-ا ا◊ق ‘ اŸن-ح

العدد
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’ليات والÈامج التي
’دارية ويعزز ا آ
والتسصهيÓت ا إ
’سصرة وقضصايا
وضصعتها وزارة التضصامن الوطني وا أ
Óدم -اج ا’ج -ت -م -اع -ي واŸه-ن-ي ،ك-ال-وك-ال-ة
اŸرأاة ل  -إ
الوطنية لتسصي Òالقروضش اŸصصغرة ،التي خصصصصت
 1500مشصروع لسصنة  2020على اŸسصتوى الوطني
لفئة ذوي ا’حتياجات اÿاصصة ،ما يعني انخراطها
‘ ا◊ركية ا’قتصصادية الرهان الذي تسصعى الدولة
إا– ¤قيقه .وهو ما يتماشصى مع خطاب رئيسش
ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،منذ توليه رئاسصة
ا÷مهورية ،الذي حرصش دائما على تأاكيد مسصاهمة
ذوي ا’حتياجات اÿاصصة ‘ دعم اŸسصار التنموي
للبÓد وانخراطهم ‘ سصياسصة التنمية اŸسصتدامة
لصصناعة التغي Òوإارسصاء قواعد ا÷زائر ا÷ديدة،
مشصÒا ‘ ذات السصياق إا ¤ضصرورة دعم هذه الفئة
من خÓل تكوينها ومرافقتها بخلق فرصش عمل
تتÓءم ومؤوهÓتهم ا÷سصدية والعقلية.

‘ سصبيل هذا اŸسصعى».
وب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ،اأك- -د ق -وج -ي -ل
ضصرورة «اأخذ راأي اŸواطن ‘
ك - - -ل ال - - -قضص- - -اي- - -ا ال- - -ه- - -ام- - -ة
واŸصصÒي -ة» ،مشص-ي-دا ب-ال-وع-ي
الشص - -ع - -ب - -ي ال - -ذي Áي- -ز ه- -ذه
اŸرحلة.
وب - -اŸن - -اسص - -ب - -ة اع- -ت Èوج- -ود
«اŸع -ارضص -ة اأم -را ط -ب -ي -ع-ي-ا ’
Áكن اإنكاره» غ Òاأن «الشصعب
هو من سصيفصصل» ‘ ا’أخ،Ò
مشصÒا اإ ¤اأن اŸرح- -ل -ة ال -ت -ي
تلي موعد ا’سصتفتاء تتمثل ‘
بناء الدولة وحينها  -كما قال
«ن -ع -ط -ي اŸف -ه -وم ا◊ق -ي -ق -ي
ل- - -ل - -دول - -ة م - -ث - -ل - -م - -ا ج - -اء ‘
الدسصتور».
و‘ رده عن سصوؤال حول حرية
التعب Òقال قوجيل ،اإن مشصروع
ت -ع -دي-ل ال-دسص-ت-ور نصش ع-ل-ي-ه-ا
«ب - - - - -وضص- - - - -وح» ،مشصÒا اإ ¤اأن
«حرية التعب Òاأمر اأسصاسصي ‘
اŸم - - -ارسص - - -ة ا◊ق - - -ي - - -ق- - -ي- - -ة
للدÁقراطية».
كما اأكد على ضصرورة اإعطاء
ح - -ري - -ة ال - -ت - -ع- -ب Òم- -ع- -ن- -اه- -ا
ا◊قيقي« .فهي ليسصت حرية
التهريج» -كما قال -موؤكدا اأن
ال- -دسص -ت -ور ا÷دي -د ي -ح -دده -ا
ل-ي-ت-م-ك-ن ك-ل ف-رد م-ن «م-ع-رفة
حدوده».
وب -اŸن -اسص -ب-ة ،اأشص-اد اŸسص-وؤول
ذات -ه ب -وج -ود سص -ل -ط -ة وط -ن -ي-ة
مسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،موؤكدا
اأنه «’ يوجد اأي تدخل ’ من
طرف ا’دارة و’ من ا’أطراف
السصياسصية’ ،أن السصلطة العليا
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات تشص -رف ع -ل -ى
العملية ا’نتخابية من البداية
اإ ¤النهاية».

çóM
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دعوة للمششاركة ‘ السشتفتاء إلنهاء
«سشنوات النحراف»

لخÒة من عمرها.
ليام ا أ
كما كان متوقعا ،بلغت وتÒة حملة السستفتاء الشسعبي حول مشسروع تعديل الدسستور ذروتها ‘ ،ا أ
لحزاب وا÷معيات.
لسسبوع بتنشسيط عديد التجمعات الشسعبية من قبل الطاقم ا◊كومي ورؤوسساء ا أ
و“يزت نهاية ا أ
وجدد منشسطو ا◊ملة التأاكيد ،على أان التعديل الذي يعيد للشسعب كلمته ،ينهي سسنوات النحراف والتفرد بالسسلطة،
داع Úا÷زائري Úإا ¤اللتفاف بقوة حوله والتصسويت عليه بقوة يوم الفا— نوفم.È

وزير اŸوارد اŸائية ،أارزقي براقي:

الوثيقة الدسشتورية لبنة أاو ‘ ¤بناء ا÷زائر ا÷ديدة

أاكد وزير اŸوارد اŸائية أارزقي براقي،
أامسس ،أان مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسس- -ت -ور
 ،2020يشسكل «أاول لبنة لبناء ا÷زائر
ا÷دي -دة» وي -ن -ه -ي سس -ن -وات الن -ح -راف
وال- -ت- -ف -رد ب -السس -ل -ط -ة ،وق -ال إان رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة أاع- -اد ال- -ك- -ل- -م- -ة ل- -لشس -عب
ا÷زائري من خÓل تنظيم السستفتاء،
وث - -م- -ن ‘ ال- -وقت ذات- -ه م- -ا تضس- -م- -ن- -ت- -ه
ال -وث -ي -ق -ة ال-دسس-ت-وري-ة م-ن «ت-ع-ديÓ-ت
هامة».
حمزة ﬁصسول

أسشتفاضس برأقي ‘ ،ششرح أبعاد ومضشمون
مشش-روع أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري أل-ذي سش-يعرضس
لÓسشتفتاء ألششعبي ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل،
وذلك ‘ كلمة له بقاعة أألطلسس بالعاصشمة،
أين نزل ضشيفا على أŸنتدى ألوطني للمجتمع
أŸد ‘ Êإأطار حملة ألسشتفتاء.
‡ث - -ل أ◊ك - -وم - -ة ،رب - -ط ب Úأل - -رم - -زي - -ة
ألتاريخية لهذه ألقاعة ألششهÒة ألتي ششهدت
وضشع أول دسشتور للجزأئر أŸسشتقلة ،وأŸسشعى

ألعميق لوضشع دسشتور «أ÷زأئر أ÷ديدة»‘ ،
ألذكرى ألسشنوية لندلع ألثورة ألتحريرية ضشد
ألسشتعمار ألفرنسشي ألوحششي.
وق- -ال ب- -رأق- -ي ،أم- -ام م- -وأط- -ن Úو‡ث -ل -ي
جمعيات وطنية ‘« :هذه ألقاعة ” أعتماد
دسشتور  ١96٣وألذي كان أللبنة أألو ¤لبناء
ألدولة أ÷زأئرية« ،و‚تمع أليوم هنا إلبرأز
ما جاءت به وثيقة ألدسشتور أ÷ديد ألذي
سشيكون أول لبنة ‘ عملية بناء أسشسس جزأئرنا
أ÷ديدة».
وأعت Èألوزير ،أن خيار تعديل ألدسشتور
ع Èألسشتفتاء ألششعبي ،يجسشد أك Èألتزأمات
رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون ،وأŸتمثل
‘ «إأعادة ألكلمة للششعب أ÷زأئري» ،خاصشة
«بعدما أسشيئ إأ ¤هذه ألوثيقة أألسشاسشية ‘
مرأحل سشابقة ،بحيث كيفت حسشب أألهوأء
وأŸصشالح أÿاصشة» ،يقول أŸتحدث.
ل- - -ي- - -ؤوك- - -د أن ألن - -ح - -رأف - -ات ‘ أŸسش - -ار
أل- -دÁق- -رأط -ي وأل -ت -ف -رد ب -السش -ل -ط -ة «أخ -لت
بالتوأزن دأخل أÛتمع ،بحيث أن ألششعب ⁄
يكن مصشدرأ للقرأرأت أŸصشÒية وحصشر أألمر

وزيرة التكوين والتعليم اŸهني ،Úمن معسسكر:

الوثيقة تكّرسس التداول الدÁقراطي على السشلطة

نشس -طت وزي -رة ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه - -ن - -ي ،Úه- -ي- -ام ب- -ن ف- -ري- -ح- -ة ،أامسس،
Ãعسس -ك -رŒ ،م -ع -ا شس -ع -ب -ي -ا ل -ف -ع -ال -ي -ات
اÛتمع اŸد .Êوالتقت عضسو ا◊كومة
ب - -إاط - -ارات ق - -ط - -اع - -ه- -ا ،ك- -م- -ا اح- -ت- -كت
ب -اŸواط -ن Úوالشس -ب -اب ‘ ل -ق-اء ت-ف-اع-ل-ي
خال من الÈوتوكولت الرسسمية.
معسسكر :أام ا .Òÿسس

رأف -عت ب -ن ف -ري -ح -ة ‘ ل -ق -ائ -ه-ا ب-ا◊رك-ة
أ÷معوية وسشكان معسشكر ،من أجل ألتصشويت
بـ»نعم» لدسشتور نوفم ،٢٠٢٠ Èوتطرقت عضشو
أ◊كومة إأ ¤أهمية أللتفاف حول أŸششروع
ألذي أعتÈته منفذأ نحو أ÷زأئر أ÷ديدة
أل -ت -ي ت -ط -ل -ع إأل -ي -ه -ا ألشش -ه -دأء وأÛاه -دون
وصشدحت بها حناجر أ÷زأئري ‘ Úأ◊رأك
ألششعبي أŸبارك.

وأوضش -حت وزي -رة أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ،أن -ه
ب -اŸشش -ارك-ة وأل-تصش-ويت ب-ق-وة لصش-ال-ح ت-ع-دي-ل
ألدسشتور ،سشيضشمن أ÷زأئريون ألسش Òبخطى
ث-اب-ت-ة ن-ح-و ج-زأئ-ر ج-دي-دة وأضش-ح-ة أŸعا،⁄
تتجسشد من خÓل ما تضشمنته وثيقة ألدسشتور
من تعديÓت جوهرية ‘ ﬂتلف أألبوأب،
وت -ك -رسس ل -ل -ح-ري-ات وأ◊ق-وق و–م-ي ح-ري-ة
أخ- -ت- -ي- -ار ألشش- -عب ،ك- -م- -ا ت- -ك- -رسس ل- -ل- -ت -دأول
ألدÁقرأطي للسشلطة.
وأبرزت بن فريحة ،أن ألتعديل ألدسشتوري
أل- -ذي أل- -ت- -زم ب -ه رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ي -أات -ي
أسشتجابة لتطلعات ألششعب أ÷زأئري ويأاتي
أيضش -ا لسش -د ث -غ -رأت وأخ -ت Ó-لت م-وج-ودة ‘
ألدسشتور أ◊ا‹ ،مؤوكدة أن عزÁة ألششباب
أ÷زأئ -ري ووع -ي-ه أŸت-ن-ام-ي سش-ي-ك-ون حصش-ن-ا
م -ن -ي -ع -ا أم -ام ﬁاولت أل -ع-ودة ل-ل-م-م-ارسش-ات
ألسشلبية ألبالية.

لغواط:
لوقاف من ا أ
وزير الشسؤوون الدينية وا أ

تعديل الدسشتور تأاسشيسس لعهد جديد

أاك - - -د وزي - - -ر الشس- - -ؤوون ال- - -دي- - -ن- - -ي- - -ة
لوق- -اف ،ي- -وسس- -ف ب- -ل- -م- -ه -دي ،أامسس،
وا أ
لغ -واط ،أان مشس -روع ت -ع-دي-ل
ب -ولي -ة ا أ
ال- -دسس- -ت- -ور ه- -و ع- -ب- -ارة ع -ن ‘‘خ Ó-صس -ة
نضسالية تؤوسسسس لعهد جديد‘‘.
أوضشح ألوزير ،خÓل لقاء جمعه بفعاليات
أÛت -م -ع أŸد ‘ Êإأط -ار ح-م-ل-ة أإلسش-ت-ف-ت-اء
ح -ول مشش -روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور« ،أن مشش-روع
تعديل ألدسشتور أŸطروح لÓسشتفتاء عليه ‘

ألفا— نوفم Èألقادم هو عبارة عن خÓصشة
نضشالية وحرأكية تؤوسشسس لعهد جديد’’.
وأششار ،أن أ÷زأئر كانت قبل سشنة تعيشس
حالة من ألÓإأسشتقرأر ،ولكن أ÷زأئريون –
ك -م -ا أضش -اف – وب -ع -د ت-وج-ه-ه-م «ب-ق-وة» ن-ح-و
صش -ن -ادي -ق أإلقÎأع م -ن أج -ل أخ -ت -ي -ار رئ-يسس
ج-دي-د ل-ل-بÓ-د« ،ه-اه-م أل-ي-وم أم-ام أسش-ت-ك-مال
مشش-روع أل-ب-ن-اء وأل-ت-ع-م Òم-ن خÓ-ل أل-دسش-تور
أ÷ديد ألذي يؤوسشسس ÷زأئر جديدة».

وزيرة التضسامن الوطني ،من جيجل:

اŸششروع عّزز صشÓحيات ودور مؤوسشسشات الرقابة

وصشفت وزيرة ألتضشامن ألوطني وأألسشرة
وقضشايا أŸرأة كوثر كريكو ،مششروع تعديل
أل -دسش -ت -ور ،ب -ب -ي-ان شش-ه-ادة ع-ل-ى ع-ق-د أل-وف-اء
لنطÓقة متينة تقوم على أإلقرأر باŸنهج
ألسشليم أŸسشتمد من بيان أول نوفم Èومن
ط- -م -وح -ات أ◊رأك ألشش -ع -ب -ي أألصش -ي -ل ،وأن
أŸششروع أنطÓقة سشليمة إلحدأث ألتحولت
ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة وألق -تصش -ادي -ة وألج -ت -م -اع -ي -ة
أŸنشش- -ودة ‘ سش- -ب- -ي -ل ب -ن -اء ج -زأئ -ر ج -دي -دة
ع-م-اده-ا أل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشش-ارك-ي-ة ‘ تسشيÒ
ألششأان ألعام.
وأبرزت وزيرة ألتضشامن ‘ كلمة ألقتها

أمام فعاليات أÛتمع أŸد Êعلى هامشس
زيارتها ،أمسس ،إأ ¤ولية جيجل ،أن مششروع
ت -ع -دي -ل أل -دسش -ت -ور ع -زز صش Ó-ح -ي-ات ودور
م -ؤوسشسش-ات أل-رق-اب-ة ب-اسش-ت-ح-دأث أÙك-م-ة
ألدسشتورية كمؤوسشسشة مسشتقلة مكلفة بضشمان
أحÎأم ألدسشتور.
لسشرة ،أبرزت ألوزيرة أنها
وفيما يتعلق با أ
لوفر كذلك من خÓل ضشمان
لها أ◊ظ أ أ
حماية ألدولة لها بجميع مكوناتها ،وكذأ من
خÓ- - -ل أدم- - -اج أل- - -ف- - -ئ - -ات أل - -هشش - -ة وذوي
ألح- - - -ت - - -ي - - -اج - - -ات أÿاصش - - -ة ‘ أ◊ي - - -اة
ألجتماعية.

‘ يد فئة قليلة ‡ا فجر أ◊رأك ألششعبي
أŸبارك ‘  ٢٢فيفري .»٢٠١9
وأث-ن-ى ب-رأق-ي ،ع-ل-ى أŸؤوسشسش-ة أل-عسش-ك-ري-ة
ألتي «كانت أ◊امي وأŸرأفق لهذه أ◊ركة
ألششعبية ألتصشحيحية ع Èمسشار سشلمي ،أحÎم
كافة أŸوأثيق أألسشاسشية تفاديا ألي أنزلق»،
مششÒأ إأ ¤أن ‚اح ألششعب ‘ أŸرور من
ألششغور إأ ¤دولة أŸؤوسشسشات بانتخاب رئيسس
أ÷مهورية «بطريقة ششرعية».
وثمن ألوزير أŸنهجية أŸعتمدة من قبل
ألقاضشي أألول ‘ ألبÓد ‘ ،إأصشÓح ألدسشتور
بطرح كل ألتعديÓت أŸمكنة على ألسشياسشيÚ
وأألخصش -ائ -ي Úألج -ت -م -اع -ي Úوأل -ف -ق -ه -اء ‘
ألقانون ألدسشتوري وكل ألنخب.
وأشش-اد ب-ال-وث-ي-ق-ة أل-ن-ه-ائ-ية للمششروع ،ألنها
«أسشتوحت من بيان أول نوفم Èأسشسشا صشلبة
إلع- -ادة ت- -أاصش- -ي- -ل أÿط- -اب أإلي- -دي- -ول- -وج- -ي
وألسش- - -ي- - -اسش - -ي ورب - -ط أŸاضش - -ي ب - -ا◊اضش - -ر
وأŸسش -ت -ق -ب -ل» ،وق -ال« :إأن -ه -ا تضش -م-نت فصش-ل
ألسشلطات بششكل معقول ومتزن وتقر حرية
أل-ع-دأل-ة وأسش-ت-قÓ-ل-ي-ة أل-قضش-اء وت-قضشي نهائيا
على عدألة ألليل وألهاتف وأÙاباة».
وأك -د أن مشش -روع ت -ع -دي -ل أل-دسش-ت-ور فصش-ل
بشش-ك-ل ن-ه-ائ-ي «‘ مسش-أال-ة أل-ه-وي-ة بÎسش-ي-ه-م-ا
وإأخ -رأج -ه -ا م -ن دأئ-رة أŸزأي-دأت ،ب-وصش-ف-ه-ا
ألوعاء أ÷امع لكل فئات أألمة» ،مششددأ على
أه -م -ي-ة أŸوأد أل-ق-ط-ع-ي-ة أل-ت-ي –ارب أل-غشس
وأل -فسش -اد وأل -رشش -وة أل -ت -ي تسش -ربت إأ ¤ن -ظ-ام
أ◊كم وأنتششرت ‘ أÛتمع.
ول -فت إأ ¤م -ا تضش -م -ن -ت-ه ‘ أخ-ل-ق-ة أ◊ي-اة
ألسشياسشية وفصشل أŸال ألفاسشد عن أÛالسس
أŸن -ت -خ -ب -ة ،ق -ائ « :Ó-ل Áك -ن ب -أاي ح-ال م-ن
أألح -وأل أل -ت Ó-عب ب -الن -ت -خ -اب -ات وأح -تÓ-ل
أŸوأقع ‘ أÛالسس أÙلية وألولئية عن
طريق ششرأء ألذ·».

وزيرة الثقافة والفنون
من تيبازة:

التعديل يحدث
القطيعة مع اŸمارسشات
واألطر القدÁة
رأفعت وزيرة ألثقافة وألفنون ،مليكة بن
دودة ،أمسس ،بتيبازة ،لصشالح مششروع تعديل
ألدسشتور كوثيقة «تضشمن تصشالح أ÷زأئريÚ
م -ع ب-عضش-ه-م أل-ب-عضس ل-ب-ن-اء ج-زأئ-ر ج-دي-دة
ومتجددة».
وقالت ألوزيرة ‘ ،إأطار حملة ألسشتفتاء
ع -ل -ى دسش -ت -ور أل -ف -ا— ن-وف-م Èأل-ق-ادم« ،إأن
أ÷زأئري Úيحتاجون للتصشالح مع بعضشهم
ألبعضس من أجل بناء جزأئر جديدة تناسشب
وتتسشع للجميع ول تقصشي أحدأ» ،منوهة
Ãضشام Úألوثيقة ،أبرزها أك Ìمن  ٢٠حقا
إأضشافيا ونوعيا لتعزيز أ◊ريات.
وب- - -حسشب أل - -وزي - -رة ،ي - -ت - -ع - -ل - -ق أألم - -ر
ÃقÎحات سشتسشمح بتجسشيد مبدإأ أ◊رية
أŸك -رسش -ة ‘ ألت -ف -اق -ي -ات أل -دول -ي -ة أل-ت-ي
صش -ادقت ع -ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر وأل-ت-ي (مضش-امÚ
مششروع تعديل ألدسشتور) تتماششى “اما مع
آأم -ال وط -م-وح-ات أ◊رأك ألشش-ع-ب-ي ،أل-ذي
أنتفضس ضشد أŸمارسشات ألسشياسشية ألبالية.
ولعل أهم ‡ا جاء ‘ مششروع تعديل
ألدسشتور – تقول بن دودة – هي أخلقة
أ◊ياة ألعامة وأ◊ياة ألسشياسشية وألثقافية
وأإلع Ó-م-ي-ة ب-ه-دف إأح-دأث أل-ق-ط-ي-ع-ة م-ع
أŸم -ارسش -ات وأألط -ر أل -ق-دÁة ،سش-ي-م-ا م-ن
خ Ó-ل –دي -د أل -ع -ه -دأت ألن -ت -خ -اب -ي-ة م-ا
سش -يسش -م -ح ب -ت -جسش -ي -د م -ب -دإأ أل-ت-دأول ع-ل-ى
ألسشلطة ومن ثمة بناء دولة ألقانون.

الوزير اŸنتدب اŸكلف بالسستشسراف:

الدسشتور ا÷ديد سشيمنح لكل ذي حق حقه
ع Èال- -وزي- -ر اŸن- -ت -دب ل -دى ال -وزي -ر
لول اŸك- -ل- -ف ب- -السس- -تشس- -رافﬁ ،م- -د
ا أ
شس - - -ري- - -ف ب- - -ل- - -م- - -ي- - -ه- - -وب ،أامسس ،بÈج
بوعريريج ،عن تفاؤوله بخصسوصس ‚اح
ع-م-ل-ي-ة القÎاع ع-ل-ى مشس-روع ت-ع-ديل
الدسستور يوم  1نوفم ÈاŸقبل ،معتÈا
أانه «سسيكون النطÓقة ا◊قيقية لبناء
جزائر جديدة».
ق-ال ب-ل-م-ي-ه-وب ،ع-قب ل-ق-ائ-ه م-ع ف-ع-اليات
أÛتمع أŸد ،Êألذي أحتضشنته دأر ألثقافة
«ﬁمد بوضشياف» بÈج بوعريريج« ،إأنه قد
Ÿسس لدى جميع أŸتدخل Úروح أŸسشؤوولية

وك -ذأ م -دى ت -ع -ل -ق أط-ي-اف أÛت-م-ع ب-إا‚اح
أŸوع- -د ألن- -ت -خ -اب -ي أŸق -ب -ل» ،مضش -ي -ف -ا أن
«أ÷زأئر ‘ حركية كبÒة وألدسشتور أ÷ديد
سشيمنح كل ذي حق حقه وأŸرتبة ألتي يصشبو
إأليها».
وأك -د أل -وزي -ر أŸن -ت-دب ل-دى أل-وزي-ر أألول
أŸك- - -ل - -ف ب - -السش - -تشش - -رأف ،أن «أŸشش - -اك - -ل
ألق-تصش-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة سش-ت-ج-د ح-ل-ه-ا ‘
أل - -دسش - -ت - -ور أ÷دي - -د م - -ن خ Ó- -ل أل- -ق- -وأنÚ
أŸط-روح-ة لÓ-سش-ت-ف-ت-اء وأل-ت-ي سش-ت-ك-ون م-ن-بع
أ◊ل - -ول أل - -ت - -ي سش - -ت - -ع - -ال - -ج ك - -ل أŸشش- -اك- -ل
أŸطروحة».

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،نزيه برمضسان من وهران:

مواد دسشتورية صشريحة من أاجل دور أاك Èللمجتمع اŸدÊ
ح ّ-ذر مسس -تشس -ار رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
اŸك -ل-ف ب-ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة وا÷ال-ي-ة
باÿارج نزيه برمضسان ،أامسس ،بوهران،
لط -راف ال -ت -ي تسس -ت -ث -م-ر ‘ إاث-ارة
م -ن ا أ
ال -ف Ïو‡ارسس-ة ال-ت-غ-ل-ي-ط وال-ب-ه-ت-ان ‘
اŒاه مشسروع الدسستور».
وهران :براهمية مسسعودة
أع- -ت Èب- -رمضش -ان خ Ó-ل أل -ي -وم أل -درأسش -ي
أŸنظم من طرف ألفدرألية ألولئية للمجتمع
أŸد Êم- -ن أج- -ل أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة ب -ق -اع -ة
أŸؤو“رأت أحمد بن أحمد بوهرأن ،أّن أول
ن -وف -م Èأه -م م -رج -ع -ي -ة Ÿشش -روع أل -ت -ع -دي -ل
ألدسشتوري ،وأنّ ألسشتفتاء سشيكون ‘ أألول
من نوفم ،Èكونه يع Èعلى إأرأدة ألتغي.Ò
وقال مسشتششار رئيسس أ÷مهورية أŸكلف
با◊ركة أ÷معوية وأ÷الية باÿارج« ،من كان
ضشد أي مسشار دسشتوري ،هم أنفسشهم ألذين
ك-ان-وأ ضش-د ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة وي-دأفعون
ع -ل -ى خ -ي -ارأت أخ -رىŸّ ،ا ق -رر أل -وط -ن -ي -ون
أألح - -رأر أŸدأف - -ع- -ون ع- -ل- -ى ألن- -ت- -خ- -اب- -ات
ألرئاسشية»...
وأوضشح أن مششروع تعديل ألدسشتور ألذي
سش -ي-ع-رضس لÓ-سش-ت-ف-ت-اء «أع-ط-ى أه-م-ي-ة ك-بÒة

ل -ل -م -ج -ت -م -ع أŸد Êم -ا  ⁄ت -ع -ط -ه أل-دسش-اتÒ
ألسشابقة منذ ألسشتقÓل ،كما أّن ديباجته ألول
م -رة ‘ ت -اري -خ أ÷زأئ -ر نصشت ع -ل -ى إأشش-رأك
أÛت -م -ع أŸدÃ Êا ف -ي -ه أ÷ال -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
للخارج ‘ تسشي Òألششؤوون ألعمومية».
و‘ سشياق متصشل ،لفت برمضشان إأ ¤أن
مشش -روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور ي-تضش-م-ن سشت «»٠6
موأد كاملة تتحدث بششكل مباششر عن إأششرأك
أÛتمع أŸد Êوألتششاركية ألدÁقرأطية ‘
كل ألششؤوون وألسشياسشات ألتي تعني أŸوأطن،
‘ إأششارة منه إأ ¤أŸوأد  ١٠و ١6و ٥٣و6٠
وأŸادت ٢٠٥ Úو.٢١٣
ك -م -ا شش -دد ذأت أŸت -ح -دث ع -ل -ى أه -م -ي-ة
تطوير عمل أÛتمع أŸد ‘ ÊألدÁقرأطية
ألتششاركية من خÓل أ◊وكمة ألرششيدة ،منوها
إأ ¤ضشرورة ألتكوين وألتأاهيل لرفع قدرأت
أÛتمع أŸد ‘ Êجميع أÛالت ،لتأادية
أدوأره كاملة جنبا إأ ¤جنب مؤوسشسشات ألدولة،
على حد تعبÒه.
و‘ ذأت أŸن- -ح- -ى ،أك -د مسش -تشش -ار رئ -يسس
أ÷م- -ه- -وري -ة أŸك -ل -ف ب -ا◊رك -ة أ÷م -ع -وي -ة
وأ÷الية باÿارج ،أن مششروع تعديل ألدسشتور
أŸعروضس لÓسشتفتاء ‘ ألفا— من نوفمÈ
أŸقبل يع Èعن طموحات ألششعب أ÷زأئري
بكافة ششرأئحة وفئاته ومسشتوياته.

لكادÁية الولئية للمجتمع اŸد Êببومرداسس
ا أ

دعوة إا ¤اŸسشاهمة بفعالية إل‚اح اŸششروع
Óك-ادÁي-ة
دع -ا رئ -يسس أŸك -تب أل -ولئ -ي ل  -أ
أل- -وط- -ن -ي -ة لÎق -ي -ة أÛت -م -ع أŸد Êأح -م -د
ب -وصش -ب -عŒ ‘ ،م -ع شش-ع-ب-ي ب-اŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘
أإلسش Ó-م-ي ل-ب-وم-ردأسس «ك-اف-ة أŸوأط-ن Úأ¤
ضش- - -رورة أل - -ذه - -اب إأ ¤صش - -ن - -ادي - -ق ألقÎأع
وأŸششاركة بقوة وأإلدلء بأاصشوأتهم من أجل
أŸسش-اه-م-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ إأ‚اح وث-ي-ق-ة ت-ع-ديل
ألدسشتور أŸطروح لÓسشتفتاء ألششعبي ألذي
أعتÈه مكسشبا للموأطن.»Ú
وقال أحمد بوصشبع ‘ كلمته باŸناسشبة،

«إأن أÛتمع أŸد Êششريك فعال ‘ ألعملية
ألسشياسشية ‘ إأطار تثم Úمبدإأ ألتششاركية ‘
أ◊ي -اة ألج -ت -م-اع-ي-ة وأŸسش-اه-م-ة ‘ ضش-م-ان
أ◊ق-وق أألسش-اسش-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن» ،م-ع-تÈأ أيضشا
«أن أÛت- -م- -ع أŸد Êل- -ه دور ك- -ب ‘ Òب- -ن -اء
أ÷زأئر أ÷ديدة ول يكون ذلك إأل باŸششاركة
أليجابية وتغي Òألتفك Òنحو ألنخرأط ‘
أ◊ي -اة ألسش -ي -اسش -ي -ة وأŸسش-اه-م-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘
أ‚اح هذأ أŸوعد أŸصشÒي».
بومردأسس :ز،كمال

لبناء اÛاهدين من قسسنطينة:
لم Úالعام للمنظمة الوطنية أ
ا أ

اŸششروع جامع وششامل لكل القضشايا

لم Úال - -ع - -ام ل - -ل- -م- -ن- -ظ- -م- -ة
دع - -ا ا أ
لب-ن-اء اÛاه-دي-ن ،م-بارك
ال-وط-ن-ي-ة أ
خ- -ال- -ف- -ة ،أامسس ،ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،إا¤
«اŸشس -ارك -ة ب -ق -وة ‘ اسس -ت-ف-ت-اء ال-ف-ا—
ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ل-ل-ح-فاظ على الوحدة
الوطنية».
أك- -د خ -ال -ف -ة ،خ Ó-ل Œم -ع نشش -ط -ه ب -دأر
أل- -ث- -ق- -اف- -ة «م- -الك ح -دأد» ‘ ،إأط -ار ح -م -ل -ة
أإلسشتفتاء أÿاصشة Ãششروع تعديل ألدسشتور،
أن «ألتصشويت Ÿششروع تعديل ألدسشتور سشيكون
Ãث -اب -ة أ÷ام -ع وألشش -ام -ل ıت -ل -ف شش-رأئ-ح
أÛتمع للتكفل بششؤوونهم».
وق- -ال ‘ ذأت ألسش- -ي- -اق« :مسش- -ؤوول- -ي- -ات- -ن- -ا
ك- -م- -وأط- -ن Úم -ن أب -ن -اء أÛاه -دي -ن وأب -ن -اء
ألششهدأء وأÛتمع أŸد Êو‡ثلي ﬂتلف

ألتنظيمات وألفئات تكمن ‘ ألتجند جميعا
من أجل أإلقبال على صشناديق ألسشتفتاء بقوة
لدعم هذأ ألسشتفتاء».
وأع -ت Èأألم Úأل -ع -ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألبناء أÛاهدين ،أن هذأ أŸششروع «جامع
وششامل لكل ألقضشايا ألتي لها عÓقة بالوطن
وأŸوأطن» ،مذكرأ من جهة أخرى أنه من
خ Ó-ل أل -دي -ب-اج-ة «” ذك-ر ب-ي-ان أول ن-وف-مÈ
ورجالت نوفم Èورجالت أ◊ركة ألوطنية».
وبششأان أختيار تاريخ ألفا— نوفم Èموعدأ
إلج- -رأء ألسش- -ت- -ف -ت -اء ع -ل -ى مشش -روع ت -ع -دي -ل
أل- -دسش- -ت -ور ،أشش -اد ذأت أŸت -ح -دث ب -األب -ع -اد
ألتاريخية لششهر نوفم Èبالنسشبة للجزأئريÚ
كونه –كما قال– «مرتبطا باŸسشار ألنضشا‹
وألكفاحي لهم».

çóM
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سشفيان جي ‹Óرئيسس حزب جيل جديد لـ» الششعب» :

الذهـ ـ ـاب للتصشويـ ـت ‡ارسشـ ـة ◊ري ـ ـة اŸواطن ـ ـة
^ الدسشتــــور ا÷ديـــد يتضشمــن مفاتيـــح لبنــاء دولــة القانــون

’نه حق وواجب ،مÈزا أان الدسشتور اŸقÎح
دعا رئيسس حزب جيل جديد سشفيان جي ‹ÓاŸواطن Úإا ¤الذهاب للتصشويت ،أ
يتضشمن عدد من اŸفاتيح اŸهمة التي Áكن من خÓلها بناء دولة القانون ،وÁكن أان يخلق طبقة سشياسشية جديدة و›تمع
سشياسشي بكل مكوناته من ›تمع مد Êونقابات ..وذلك من خÓل التصشريح الذي أاد ¤به لـ «الششعب».

¢TÉ«Ñc IÉ«M
أاوضس -ح سس -ف -ي -ان ج -ي  ‹Ó-أان ال -دسس -ت-ور ه-و
الوثيقة التي تق العÓقات ما ب ÚاŸواطن
والسسلطات ،والعÓقة ما ب ÚاŸؤوسسسسات
ن -فسس -ه -ا وال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ال-ذي ي-ع-ط-ي
شس- -رع- -ي- -ة تسس- -ي Òال- -بÓ- -د  ،مÈرا دع- -وت- -ه
اŸواط -ن Úل -ل-ت-ع-ب Òع-ن رأاي-ه-م ب-ك-ل ح-ري-ة
والذهاب للتصسويت« ،بأاننا لسسنا ‘ مرحلة
انتخابات لنختار منتخبﬁ Úلي Úأاو نواب،
ولذلك ل بد من التفريق ب Úالدسستور ‘
حد ذاته والعمل السسياسسي».
قال جي ‹Óإان اŸواطن سسيجد كل مواطن
ا◊رية والضسمان Ÿمارسسة سسياسسة سسليمة
من خÓل إانشساء قواعد العمل السسياسسي ،
ك- -م- -ا أان اŸرح- -ل- -ة ت- -ق- -تضس- -ي أان يسس- -اه- -م
اŸواط- -ن Úم- -ن خ Ó-ل ال -تصس -ويت ‘ ب -ن -اء
ا÷زائر ا÷ديدة  ،ويعتقد أان ا÷زائريÚ
‘ نهاية اŸطاف تلمسسوا أاهمية اسستقرار

البÓد ،ويعت Èأان اŸشسروع اŸقÎح أاحسسن
م -ن ا◊ا‹ ،ب -ال-رغ-م م-ن الن-ت-ق-ادات ال-ت-ي
ت -ع -رضس إال -ي -ه -ا ،ك -م-ا ي-دع-و اŸواط-ن Úإا¤
ال -ت -ع -ام-ل م-ع ال-دسس-ت-ور ب-عÓ-ق-ة ع-قÓ-ن-ي-ة،
ووعي بان الرفضس نوع من العدمية التي ل
تخدم مصسلحة البÓد.
وأارجع سسفيان جي ‹Óبعضس الÎددات التي
يتصسف بها بعضس ا÷زائري Úفيما يخصس
الدسستور إا ¤اŸناخ العام وصسفه بـ «السسلبي
« ،وه - - - - - -و ن- - - - - -ا œع- - - - - -ن اخÎاق ا◊راك
باأليديولوجيات ،وإا ¤العمل التصسا‹ الذي
كان  -حسسبه « -دون اŸسستوى» ،باإلضسافة
إا ¤أان عددا كبÒا من اŸواطن Úاأصسبحوا
بدون مرجعية واضسحة ،ول يفهموا مضسمون
اŸشس- - -روع ،ل- - -ذلك «رÃا ه- - -ن- - -اك ب - -عضس
الصس -ع -وب-ات إليصس-ال ال-رسس-ال-ة « ،م-وؤك-دا ‘
ذات الوقت على أان هذا األخ Òيعد خطوة
أاو ¤للتغي ‘ Òظل اسستقرار الدولة .

’رندي» زيتو:Ê
’م Úالعام لـ»ا أ
ا أ

ويعتقد اŸتحدث أان من ب Úاألمور التي
قد تدفع باŸواطن Úإا ¤اإلدلء برأايهم ‘
السس-ت-ف-ت-اء ،ه-ي «اŸف-ات-ي-ح» ال-ت-ي تضس-منها
خاصسة ‘ باب ا◊ريات ،ويرى أان األمور
ب -دأات ت-ت-غ Òت-دري-ج-ي-ا ،م-ن خÓ-ل السس-م-اح
ب -إانشس -اء ج -م -ع -ي-ات ع-ل-ى أاسس-اسس ال-تصس-ري-ح
وإانشس -اء األح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة ب -ك -ل ح -ري-ة
وبضسمان الدسستور ،وكذا ‡ارسسة ا◊قوق
الشسخصسية الفردية وا÷ماعية.
هذه الضسمانات  -يضسيف Á -كن أان تخلق
ط-ب-ق-ة سس-ي-اسس-ي-ة ج-دي-دة و›ت-م-ع سس-ي-اسسي
اŸتمثل ‘ النقابات واÛتمع اŸد ،Êما
Áك - -ن  -حسس - -ب- -ه  -م- -ن خ- -وضس م- -ع- -رك- -ة
الدÁقراطية ‘ اŸسستقبل› ،ددا تأاكيده
أان ح - -ري - -ة اŸواط- -ن- -ة “ارسس م- -ن خÓ- -ل
الل- -ت -زام ب -ال -ت -ع -ب Òع -ن ال -رأاي م -ن خ Ó-ل
الصس- -ن- -دوق ،و–وي -ل ال -ع -م -ل اŸي -دا Êإا¤
حقيقة تخرج من هذا األخ.Ò

«نعم» للدسشتور من أاجل Œسشيد اŸبادئ السشامية
دعا ا’أم Úالعام للتجمع الوطني
الدÁقراطي ،الطيب زيتو ،Êاأمسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش-م-ة ،اإ ¤ال-تصش-ويت
بـ»نعم» على مششروع الدسشتور الذي
سش-ي-ع-رضس ع-ل-ى ا’سش-ت-ف-ت-اء ‘ ال-فا—
نوفم Èالقادم حتى «نتمكن من بناء
جزائر جديدة قوامها التطور».
اأوضسح زيتو ÊخÓل تنشسيطه Œمعا شسعبيا
ب -ال -ق -اع -ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات ب-الشس-راق-ة
بالعاصسمة ،اأنه لبد اأن ننتخب بـ «نعم»
ع -ل -ى ال -دسس -ت -ور ي-وم السس-ت-ف-ت-اء م-ن اأج-ل
اŸب -ادئ السس -ام -ي -ة ال -ت -ي ج-اءت ب-ه-ا ه-ذه

الوثيقة وحتى نسس ‘ Òطريق بناء جزائر
جديدة قوامها التطور».
واأشسار ‘ ذات السسياق ،اإ ¤اأن التحضسÒ
لهذا اŸشسروع «” بجدية كبÒة بداية من
تنصسيب ÷نة خÈاء خرجت Ãسسودة كان
ف -ي-ه-ا ن-ق-اشس ك-ب Òوط-رحت ب-اإي-ج-اب-ي-ات-ه-ا
وسس-ل-ب-ي-ات-ه-ا ل-ل-ن-ق-اشس ووزعت على الطبقة
السسياسسية ،النخب ،اÛتمع اŸد Êوكل
فئات اÛتمع ا÷زائري قبل اأن يصسادق
عليها الŸÈان لتصسبح مشسروعا سسيعرضس
على السستفتاء ‘ الفا— نوفم Èالقادم».
واأضساف اأن هذا اŸشسروع «سسيحدث نقلة

رئيسشة حزب تاج ،زرواطي ‘ غرداية:

مششروع تعديل الدسشتور إاصشÓح لÓنحرافات السشابقة
اع- -تÈت رئ- -يسش- -ة ح- -زب Œم- -ع أام -ل
ا÷زائ- - -ر (ت- - -اج) ف- - -اط- - -م- - -ة ال - -زه - -راء
زرواط -ي ،أامسس ،ب -غ -رداي -ة ،أان مشش-روع
ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور اŸط-روح لÓ-سش-ت-ف-تاء
الشش-ع-ب-ي ‘ ال-ف-ا— ن-وف-م Èال-ق-ادم ي-ع-د
«إاصش Ó-ح -ا ل Ó-ن -ح -راف-ات ال-ت-ي ارت-ك-بت
سشابقا».
بعد أان أاعربت السسيدة زرواطي خÓل لقاء
ج-م-ع-ه-ا Ãن-اضس-ل-ي تشس-ك-ي-ل-ت-ه-ا السس-ياسسية عن
دع- -م- -ه- -ا ل- -ه- -ذا اŸشس- -روع ،دعت اŸواط -نÚ
للتصسويت ب»نعم» وبـ «قوة» يوم الفا— نوفمÈ
اŸقبل ,معتÈة أان هذا «السستفتاء هوفعل
مواطنة وحضساري».
وأاشس- -ارت ذات اŸسس- -ؤوول- -ة ا◊زب- -ي- -ة أان ه -ذه

ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -ت -ي ” إاق -راره -ا ب -ع-د ن-ق-اشس
وتشس -اور «سس -ت -ع -زز ال -وح -دة ال-وط-ن-ي-ة وت-ق-وي
اسستقرار ا÷زائر».
وحثت رئيسسة حزب تاج كافة شسرائح اÛتمع
ع- -ل- -ى «اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ إا‚اح ه -ذا اŸوع -د
النتخابي واŸشساركة بكثافة لوضسع ا÷زائر
‘ مصساف البلدان الكبÒة بخصسوصس التنمية
وا◊داثة».
وت -رى أان «مشس -روع ت -ع -دي -ل ال -دسس-ت-ور يسس-م-ح
لبلدنا بتصسحيح الختÓلت التي حصسلت ‘
اŸاضسي بكل أامان» ،موضسحة ‘ ذات السسياق
أان ه -ذا اŸشس -روع « أاق -ر ع -دي -د الضس -م -ان -ات
ويحتوي على أادوات Ûابهة الفسساد بقوة
القانون».

’صشيل ،من الششلف:
’م Úالعام ◊زب اÿط ا أ
ا أ

التصشويت يوم الفا— نوفم Èواجب وطني

اعت Èاألم Úالعام ◊زب اÿط األصسيل ،عبد
الرحمان سسÓم ،أامسس ،بالشسلف ،أان التصسويت
ع- -ل- -ى مشس -روع ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور اŸط -روح
ل Ó-سس -ت -ف -ت -اء الشس-ع-ب-ي ‘ ال-ف-ا— م-ن ن-وف-مÈ
اŸقبل ،هو»واجب وطني وبداية التغي.»Ò
وصس -رح ع -ب -د ال -رح -م -ان سس Ó-م ع-ل-ى ه-امشس
نشس- -اط ج- -واري و–سس- -يسس- -ي وسس -ط م -دي -ن -ة
الشسلف حول مشسروع تعديل الدسستور ،أان «
ال -تصس -ويت ع -ل -ى ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة ال-دسس-ت-وري-ة
هوواجب وطني وبداية التغي Òالذي ينشسده
اŸواطن ا÷زائري».

وأابرز األم Úالعام ◊زب اÿط األصسيل أان «
ت- -ل- -ب- -ي- -ة ن- -داء ال -واجب ال -وط -ن -ي م -ن خ Ó-ل
ال -تصس -ويت ب -ق-وة سس-ي-ق-ف ‘ وج-ه اŸغ-رضسÚ
ال -ذي -ن ي -ن -ادون ب -اŸق -اط -ع -ة» ،مشسÒا إا ¤أان
رفضس هذه الوثيقة الدسستورية يعني العودة إا¤
دسستور .2016
واسسÎسسل قائ« : Óالتغي Òيكون تدريجيا ول
نسستطيع أان نرفضس مشسروع تعديل الدسستور
بسسبب بعضس اŸواد التي نختلف فيها ( )..لقد
وضس -ع-ن-ا ا÷زائ-ر ف-وق ك-ل اع-ت-ب-ار وسس-نصس-وت
بنعم تفاديا للعودة لدسستور .»2016

ن -وع -ي -ة Ãا ج-اء ب-ه م-ن ت-ع-زي-ز ل-ل-ح-ري-ات
وا◊قوق وفصسل ب Úالسسلطات واسستجابة
Ÿطالب الشسعب ا÷زائري التي ع Èعنها
‘ حراك  22فÈاير اŸبارك».
وب- -اŸن- -اسس -ب -ة ،ذك -ر زي -ت -و Êب -اأن مشس -روع
ال- -دسس- -ت- -ور»اسس- -ت -ج -اب ل -ع -دي -د اŸط -الب
الشسعبية وكرسس النظام ا÷مهوري للبÓد،
كما حصسن ‘ مواد صسماء رموز الهوية
ال -وط -ن-ي-ة ال-ت-ي ل ن-ق-اشس ف-ي-ه-ا وعّ-زز دور
اÛت- -م- -ع اŸد Êب- -ه- -دف ب- -ن- -اء ج- -زائ -ر
عصسرية».

نائب رئيسس حركة البناء،
من وهران:

–صش Úللسشيادة الوطنية
وحماية القرار الوطني
أاكد نائب رئيسس حركة البناء ،أاحمد الدان،
أامسس ،ب - -وه - -ران ،أان مشس - -روع ال - -ت - -ع - -دي - -ل
ال-دسس-ت-وري اŸط-روح لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘ الفا—
نوفم ÈاŸقبل يصسبو إا–« ¤قيق الشسرعية
الشسعبية».
وذك- -ر ال -دان ،خ Ó-ل اشس -راف -ه ع -ل -ى Œم -ع
شسعبي ،أان التعديل الدسستوري «سسيمكن من
–ق- -ي- -ق ال- -ع -ودة إا ¤الشس -رع -ي -ة الشس -ع -ب -ي -ة
ل-ت-حصس Úالسس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة وح-م-اية القرار
ال -وط -ن-ي» ،م-ث-م-ن-ا ‘ ذات السس-ي-اق م-واق-ف
وشسجاعة رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد
ت -ب -ون ،إازاء ﬂت -ل -ف ال -قضس -اي -ا ع -ل-ى غ-رار
«مسس -أال -ة ال -ه -رول -ة وال -ت -ط -ب -ي -ع م -ع ال-ك-ي-ان
اإلسسرائيلي».
وذكر أان مواقف الرئيسس تع Èبشسكل تام عن
م -واق -ف الشس-عب ب-ك-اف-ة أاط-ي-اف-ه ،لف-ت-ا إا¤
أاهمية الشسرعية الشسعبية ‘ النطÓق ‘
بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة.
وأاشسار الدان أان تشسكيلته السسياسسية سستسسعى
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-أاسس-يسس ق-وان Úج-ديدة مكملة
ل -ل -وث -ي -ق -ة ا÷دي -دة ل -ل -دسس -ت -ور اŸع -روضس
ل Ó- -سس - -ت- -ف- -ت- -اء وال- -ت- -ي ت- -خ- -دم  -ك- -م- -ال-
الدÁقراطية والثوابت الوطنية.

رئيسس ا÷معية الوطنية للوفاء بالعهد ،ليما Êمن الششلف:

الف ـ ـ ـ ـا— نوفم ـ ـ ـ ـ Èبداي ـ ـ ـ ـة التغي ـ ـ ـ ـÒ

رئ -يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وف-اء ب-ال-ع-ه-د
بوعÓم ليما ،Êأامسس ،بالشسلف ،أان مشسروع
ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت-ور اŸع-روضس لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ‘
الفا— من نوفم ÈاŸقبل هو»بداية التغي‘ Ò
ا÷زائر ا÷ديدة».
وقال ليما ÊخÓل لقاء نشسطه باŸركز الثقا‘

اإلسسÓ-م-ي ب-الشس-ل-ف ‘ إاط-ار ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم
الثامن عشسر من حملة السستفتاء ،أان مشسروع
تعديل الدسستور هو»بداية التغي ‘ Òا÷زائر
ا÷ديدة باعتبار أان الدسستور هوأاعلى قانون
‘ ال -دول -ة وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ت-ب-ع-ه ق-وانÚ
عضسوية أاخرى منظمة ‘ شستى اÛالت».

وراف-ع رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ال-وف-اء ب-ال-ع-ه-د لصس-ال-ح
«اŸشس -ارك -ة ب -ق -وة» ‘ اسس-ت-ح-ق-اق ال-ف-ا— م-ن
نوفم ÈاŸقبل ،معتÈا أان التصسويت بـ «نعم» هو»
صسفحة جديدة لبناء جزائر جديدة يكون فيها الكل
سس -واسس-ي-ة ويسس-ود ال-ع-دل وت-ن-ت-ه-ي ف-ي-ه-ا ‡ارسس-ات
سسابقة أاوصسلت البÓد إا ¤هذه األزمة».

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني من باتنة :
ا أ

دسشتور الفا— نوفم 2020 Èبداية لعهد جديد
’م Úال - -ع - -ام ◊زب ج - -ب- -ه- -ة
داف - -ع ا أ
التحرير الوطني ،أابوالفضشل بعجي ،عن
التصشويت بقوة على مششروع التعديل
ال - - - -دسش - - - -ت- - - -وري ا÷دي- - - -د اŸع- - - -روضس
لÓسشتفتاء يوم الفا— نوفم Èالداخل،
مؤوكدا أانه دسشتور توافقي ومنسشجم مع
ت -ط -ل -ع -ات ا÷زائ-ري ،Úك-م-ا أان-ه يصش-ل-ح
لعدة أاجيال ومن ششأان التصشويت عليه
’ج-ي-ال ال-ق-ادم-ة
ا◊ف -اظ ع-ل-ى مصش Òا أ
والدفاع عن مقومات الششعب والدولة.

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH

أاشسار بعجي خÓل تنشسيطه لتجمع شسعبي بدار
الثقافة ﬁمد العيد أال خليفة Ãدينة باتنة،
بحضسور أاعضساء اŸكتب السسياسسي ومناضسلي
حزب جبهة التحرير الوطني ‘ ،إاطار حملة
السستفتاء ،أان مشسروع الدسستور يحمل العديد
من الضسمانات الفريدة من نوعها ،التي من
شسأانها حماية ا◊ياة السسياسسية والجتماعية
للشسعب ا÷زائري ،وتعزيز حقوقه وحرياته
العامة.
كما أانه سسيفتح بعد اŸصسادقة عليه بـ «نعم»
يضس -ي -ف أاب -و ال -فضس -ل ب -ع -ج-ي اÛال إلع-ادة

النظر ‘ ﬂتلف القوان Úالعضسوية الناظمة
ل-ل-ح-ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اعية للجزائريÚ
ع -ل -ى غ -رار ق -وان Úالن -ت -خ -اب -ات ،األح -زاب
واإلعÓم.
وبعد أان رفضس أابو الفضسل بعجي ا◊ديث عن
مسسأالة الهوية ،مؤوكدا أانها ل تخدم ا÷زائر
ومؤوسسسساتها كون بيان أاول نوفم Èوهو الوثيقة
التاريخية األعلى بالبÓد قد فصسلت ‘ هوية
الشسعب ا÷زائري ول ›ال للمزايدة ‘ ذلك،
دع- -ا ا÷زائ- -ري Úإا ¤اإلق- -ب- -ال ب- -ق- -وة ع- -ل- -ى
صس -ن -ادي-ق القÎاع ل-ل-تصس-ويت بـ»ن-ع-م» لصس-ال-ح
ال-دسس-ت-وري ،خ-اصس-ة وأان-ه  ⁄ي-ت-م اسس-ت-ف-تاؤوهم
منذ أاك Ìمن  2٤سسنة ،وهي فرصسة عظيمة
لهم بعد أان فتح لهم رئيسس ا÷مهورية عبد
اÛي- -د ت- -ب- -ون اÛال ‘ ج- -و م- -ن ا◊ري- -ة
والدÁقراطية.
وركز األم Úالعام لـ»األفÓن» على التفصسيل
‘ بعضس مواد الدسستور اŸقÎح على غرار
تلك التي تتحدث عن تكريسس الدÁقراطية
ال-تشس-ارك-ي-ة وك-ذا –دي-د ال-ع-ه-دات ال-رئ-اسس-ية
والŸÈانية ،باإلضسافة إا ¤خلق توازن وفصسل
واضس -ح م -ا ب Úالسس -ل -ط-ات ،وضس-ع ح-د ن-ه-ائ-ي
للحكم الفردي الذي تسسبب ‘ كوارث للبÓد.

’صشÓح  ،من سشطيف:
رئيسس حركة ا إ

التصشويت اإليجابي للقضشاء على البÒوقراطية واŸظا ⁄السشابقة
’صشÓح الوطني،
أاكد رئيسس حركة ا إ
ف -ي  ‹Ó-غ -وي -ن -ي ،أامسس ،بسش -ط -ي -ف ،أان
«ال - -ت - -ع - -دي - -ل ال - -دسش - -ت - -وري اŸع- -روضس
لÓسشتفتاء ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل
سش -يضش -م -ن ت -ك -ريسس م -ؤوسشسش -ات ال -دول -ة
ÿدمة مصشلحة الششعب ا÷زائري».
صسرح غويني خÓل Œمع شسعبي نشسطه باŸتحف
الوطني العمومي بعاصسمة الولية ‘ إاطار حملة
السس -ت -ف -ت -اء ل -ل -ت -ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري اŸرت-قب ،ب-أان
«ال -تصس -ويت ب -ن-ع-م ع-ل-ى مشس-روع ال-دسس-ت-ور ا÷دي-د
سسيقضسي على اŸمارسسات البÒوقراطية واŸظا⁄
السس -اب -ق-ة وي-ك-رسس دول-ة ال-ق-ان-ون وا◊ق وال-ق-ان-ون
وا◊ريات واŸؤوسسسسات اŸنتخبة».
وذك- -ر رئ- -يسس ح- -رك- -ة اإلصسÓ- -ح ال -وط -ن -ي أان

«ا÷زائ-ر ا÷دي-دة يصس-ن-ع-ه-ا وي-ب-ن-ي-ه-ا الشسعب
ا÷زائري من خÓل دسستور جديد وقوانÚ
جديدة تسستغل فيها مؤوسسسسات الدول ÿدمة
الصس- -ال- -ح ال- -ع -ام ب -دل اŸصس -ال -ح الشس -خصس -ي -ة
وا◊زبية وغÒها» ،داعيا إا« ¤ضسرورة منح
ا÷زائ -ر ف -رصس -ة ج-دي-دة م-ن خÓ-ل ال-ت-ح-ل-ي
باŸواطنة اليجابية واŸشساركة بقوة خÓل
هذا اŸوعد النتخابي الهام».
وق - -ال ذات اŸت - -ح - -دث إان «األم- -ر ي- -ت- -ع- -ل- -ق
با◊فاظ على ا÷زائر ومشسروعها ا◊ضساري
وال- -دف- -اع ع- -ل -ى ه -وي -ة اÛت -م -ع ا÷زائ -ري
ومقدرات ا÷زائري Úوا÷زائريات والنتقال
ب -ا÷زائ-ر إا ¤ال-ت-غ-ي ÒاŸنشس-ود ال-ذي ي-ط-م-ح
إاليه ا÷ميع».

’م Úالعام ◊زب النور ا÷زائري بلباز من الششلف:
ا أ

إاعطاء دور كب ÒللششبابŒ ..سشيد ÷زائر جديدة
’م Úال - -ع - -ام ◊زب ال - -ن- -ور
اع - -ت Èا أ
ا÷زائ- -ري ،ب- -در ال- -دي- -ن ب -ل -ب -از ،أامسس،
بالششلف ،أان «إاعطاء دور كب Òللششباب»
‘ مشش -روع ت -ع -دي -ل ال -دسش-ت-ور اŸط-روح
لÓ-سش-ت-ف-ت-اء الشش-ع-ب-ي خÓ-ل ال-ف-ا— م-ن
ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل ،ه -و»Œسش-ي-د ل-ل-ج-زائ-ر
ا÷ديدة».
صسرح األم Úالعام ◊زب النور ا÷زائري على
ه -امشس نشس -اط ج -واري و–سس -يسس -ي Ãدي -ن -ة
الشسلف ،حول مشسروع تعديل الدسستور ‘ إاطار
ف -ع -ال -ي -ات ال -ي -وم ال -ث -ام -ن عشس-ر م-ن ا◊م-ل-ة
السستفتائية ،أان «الوثيقة الدسستورية تضسمنت
ع -دة م -واد ت -ع -ط -ي دورا اأكÈا وف -ع -ال ل -ف -ئ-ة
الشسباب الذين يعدون اليوم القاطرة ا◊قيقية

ال- -ت- -ي ت- -أاخ -ذ ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا ب -ن -اء ا÷زائ -ر
ا÷ديدة».
وأابرز بلباز أان مشسروع تعديل الدسستور جاء
«توافقيا جامعا لكل ا÷زائري Úوتضسمن عدة
م -واد ك -انت م -ن م -ط -الب ا◊راك الشس-ع-ب-ي»،
داعيا باŸناسسبة إا ¤اÿروج بقوة يوم الفا—
ن- -وف- -م Èوال- -تصس- -ويت ع- -ل- -ى ه- -ذه ال -وث -ي -ق -ة
الدسستورية.
ÓطÓع على
كما دعا ﬂتلف فئات اÛتمع ل إ
مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور وا◊ك-م ع-ل-ي-ه ب-دل
النسسياق وراء دعوات اŸقاطعة والرفضس من
أاطراف أازعجتها اŸكتسسبات والتغيÒات التي
جاءت بها هذه الوثيقة الدسستورية.

رئيسس حزب صشوت الششعب عصشما ،Êمن خنششلة:

ا÷زائريون مدعوون إا ¤اŸششاركة بكثافة

دع- - -ا رئ - -يسس ح - -زب صش - -وت الشش - -عب ÚŸ
عصش- -م- -ا ،Êأامسس ،ب -خ -نشش -ل -ة ،اŸواط -ن Úإا¤
اŸششاركة بكثافة ‘ ا’سشتفتاء على تعديل
الدسشتور ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل.
ق -ال عصس -م-ا ÊخÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه Ãن-اضس-ل-ي
حزبه ومواطن Úبدار الثقافة علي سسوايحي
‘ إاطار ا◊ملة السستفتائية –ت شسعار «من
ن -وف -م Èال -ت -ح -ري -ر إا ¤ن-وف-م Èال-ت-غ-ي ،»Òأان
ا÷زائري Úمدعوين إا ¤اختيار «ما يرونه

األنسسب للوطن» من خÓل التوافد «بكثافة»
على صسناديق القÎاع واإلدلء بأاصسواتهم يوم
السستفتاء.
وب -ع -د أان ذك -ر ب -أان رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
اÛيد تبون ،قد التزم ببناء جزائر جديدة،
أاضس - -اف ن - -فسس اŸسس - -ؤوول ا◊زب- -ي ب- -أان ذلك
«يقتضسي دسستورا جديدا من شسأانه أان يسساهم
‘ بناء جزائر جديدة تكون مغايرة للذهنيات
واŸمارسسات التي كانت سسائدة ‘ السسابق».

‘ لقاء –سشيسشي للحركة ا÷معوية بأادرار:

مششروع تعديل الدسشتور «تذكرة» عبور نحو ا÷زائر ا÷ديدة
اع -ت Èمشش -ارك -ون ‘ ل -ق-اء –سش-يسش-ي
ل- -ل- -ح- -رك- -ة ا÷م- -ع- -وي -ة ح -ول مشش -روع
ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور ،أامسس ،ب-ب-لدية رقان
( 150ك- -ل -م ج -ن -وب أادرار) ،أان اŸشش -روع
اŸط-روح لÓ-سش-ت-ف-ت-اء ‘ ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
ال -ق -ادمÃ ،ث -اب -ة « ت -ذك-رة» ع-ب-ور ن-ح-و
ا÷زائر ا÷ديدة.
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ال -ذي ن -ظ -م ب -اŸك -ت -ب -ة
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة Ãبادرة من
م-ك-تب اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-مع اŸدÊ

لÎق -ي -ة اŸواط -ن-ة ب-ب-ل-دي-ة رق-ان ،أاب-رز ‡ث-ل
اŸن -ظ -م -ة اŸواد ال -ت -ي ت -ع ّ-زز دور اÛت -م-ع
اŸد Êوحمايته وتكريسس مشساركته ‘ ا◊ياة
السسياسسية وتسسي Òالشسأان العام.
وأاوضسح لعروسسي عبد القادر أان هذا التعديل
ال-دسس-ت-وري يشس-ك-ل ق-اع-دة «م-ت-ي-ن-ة» ل-ت-ح-ق-يق
«التغي »Òاإليجابي اŸنشسود وإاحداث القطيعة
م -ع ك -ل اŸم -ارسس -ات السس -ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ك-ادت -
حسس- -ب- -ه -أان «ت- -عصس -ف ب -اسس -ت -ق -رار و“اسسك
اÛتمع».

çóM

األحد  ٢٥أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٨ربيع األول  ١٤٤٢هـ

أششرف على ﬁاكاة لتمرين تطبيقي حول ﬂطط ألطوأرئ أثناء ألكوأرث

بومزإر يقف على جاهزية إلفرق إıتصشة للتدخل خÓل إأ’زمات
أششرف وزير ألÈيد وأŸوأصشÓت ألسشلكية وألÓسشلكية أبرأهيم بومزأر ،من بومردأسس ،على “رين ﬁاكاة للمخطط ألوطني
’سشعاف»أورسشاك» ’ختيار تقنية أ’تصشا’ت ألعمالياتية عن
أ’سشتعجا‹ للموأصشÓت ألسشلكية وألÓسشلكية وﬂطط تنظيم أ إ
طريق ألقمر ألصشناعي «ألكوم سشات ،»1وألوقوف على جاهزية أفرأد أ◊ماية أŸدنية أثناء ألكوأرث ألكÈى ،مع ألتششديد على
’مثل للمعلومة وإأيصشالها آأنيا للدوأئر أŸعنية من أجل أتخاذ ألقرأرأت أŸناسشبة ‘ حينها ،وتفاديا أيضشا
«أهمية أ’سشتغÓل أ أ
’خبار أŸغلوطة ألتي تؤوثر على سشلوكات وردود فعل أŸوأطن ‘ مثل هذه أŸوأقف..
للتأاويÓت ألناجمة عن أ أ
خاصص Ÿدة أازيد من سضاعة على تصضرفات
اŸواطن.Ú
كشضف وزير الÈيد خÓل اسضتماعه للعرضص
و ث ّ-م -ن ب -وم -زار ال-دور ال-ك-ب Òال-ذي ت-ق-وم ب-ه
اŸق- -دم م -ن ط -رف ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ح -ول
وسضائل اإلعÓم ‘ مثل هذه الظروف غÒ
اıط-ط ال-وط-ن-ي السض-ت-ع-ج-ا‹ للمواصضÓت
ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة م-ن خÓ-ل ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى «أاه-م-ي-ة
السضلكية والÓسضلكية أان»الهدف من مثل هذه
ال -ت -نسض -ي -ق م -ع الصض -ح -اف -ة ل-ن-ق-ل اŸع-ل-وم-ات
ال-ت-م-اري-ن ه-و ال-وق-وف ع-ل-ى ج-اه-زي-ة ال-ف-رق
الصض- -ح- -ي- -ح -ة وŒنب األخ -ب -ار اŸغ -ل -وط -ة أاو
اıتصضة للتدخل خÓل األزمات والكوارث
اإلشضاعة لتفادي الهلع والرتباك ‘ ا◊الت
باعتماد وسضائل التصضال ا◊ديثة التي يوفرها
الطارئة.
القمر الصضناعي ا÷زائري «أالكوم سضات »١من
وشضهد برنامج زيارة الوزير الذي كان مرفوقا
أاجل اسضتغÓل اŸعلومات والبيانات الدقيقة
ب-اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة و‡ث-ل عن
واآلنية ‘ اتخاذ القرارات اŸناسضبة من قبل
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ع-دة
اŸكلف Úبإادارة األزمة».
ﬁط -ات ب -دأاه -ا م -ن م -رك -ز ال -ق-ي-ادة ال-ث-ابت
و أاشضار بومزار إا ¤أان عامل الوقت مهم جدا
ب-السض-ت-م-اع إا ¤ع-رضص ح-ول ت-ف-ع-ي-ل ﬂط-ط
‘ ات- -خ- -اذ ال- -ق -رارات اŸن -اسض -ب -ة اسض -ت -غ Ó-ل
تنظيم اإلسضعاف «اورسضاك» بتقنية التصضالت
للمعلومات اŸتوفرة ،إا ¤جانب أاهمية صضيانة
اŸرتبطة بالقمر الصضناعي ا÷زائري اŸكلف
شض -ب -ك -ة التصض -الت وت -ط -وي -ره -ا Ãا يضض -م -ن التقنية ‘ اŸيدان بهدف ضضمان اسضتمرارية بنقل اŸعلومة و‚اعتها ‘ تسضي Òاألزمات
اسض-ت-م-راري-ة اÿدم-ة أاث-ن-اء ال-ط-وارئ وح-م-اية اÿدم- -ة وت- -زوي- -د اŸواط- -ن Úب -اŸع -ل -وم -ات ال-كÈى م-ث-ل ال-زلزل وال-ف-يضض-ان-اتﬁ ،ط-ات
األرواح البشضرية بفضضل اŸعلومات السضريعة» .والقدرة على التصضال والتواصضل ‘ مثل هذه اŸناورة بزموري وبومرداسص ،وهذا Ãشضاركة
وشضّ- -دد ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ضض -رورة «احÎام دف Îاألوق-ات الصض-ع-ب-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ق-ن-ي-ة ال-تجوال ع -دد م-ن ال-ه-ي-ئ-ات ال-وط-ن-ي-ة اıتصض-ة م-ن-ه-ا
الشض- -روط م- -ن ق- -ب- -ل اŸت -ع -ام -ل ‘ Úم -ي -دان اآل‹ لتجنب حالت الرتباك والقدرة على الوكالة الفضضائية ا÷زائرية ،الوكالة الوطنية
التصضال الثابت والنقال وتنسضيق ا÷هود بينهم اتخاذ القرارات السضليمة» ،مع إاعطاء مثال ل- -ل- -ذب- -ذب- -ات ،م -ت -ع -ام -ل -ي التصض -الت وه -ذا
خ Ó-ل األزم -ات م -ن خ Ó-ل ت -ق -اسض -م ال -ب -ن -ي -ة حي عن زلزال ولية ميلة وكيف أاثرت عملية ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع اŸن-دوب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة للمخاطر
التحتية ،وإالزامية توف ÒاŸعدات والوسضائل ان -ق -ط -اع خ -دم -ة التصض-ال م-ن ق-ب-ل م-ت-ع-ام-ل الكÈى.

بومردإسس..ز /كمال

رئيسس مصشلحة كوفيد  19ببئر طرأرية  ،د .طبايبية لـ «ألششعب «:

إ’سشتهتار قد يفاقم خطر إلوضشع إلوبائي ‘ إ÷زإئر

^ حذأر من تكرأر سشيناريو أ’نتششار ألرهيب لفÒوسس كورونا
أك -د رئ -يسس مصش -ل -ح -ة أل -طب أل -دأخ-ل-ي
ومصش -ل -ح -ة ك -وف-ي-د Ã 19-سش-تشش-ف-ى ب-ئ-ر
’بيار ألدكتور عمار طبايبية،
طرأرية با أ
أن أل-وضش-ع أل-وب-ائ-ي سش-ي-ك-ون مقلق وخطÒ
أك ‘ Ìح- - -ال ع - -دم –م - -ل أŸسش - -ؤوول - -ي - -ة
وأسش - -ت - -م - -رأر ألÓ- -م- -ب- -ا’ة وأ’سش- -ت- -ه- -ت- -ار
ب -ا’ل -ت -زأم ب -ق -وأع-د أل-وق-اي-ةﬁ ،ذرأ م-ن
ت - -ك- -رأر سش- -ي- -ن- -اري- -و أ’ن- -تشش- -ار أل- -ره- -يب
ل -فÒوسس ك -ورون -ا ‘ أل -ع -دي-د م-ن و’ي-ات
’مر ألذي
ألوطن قبل خمسشة أششهر ،وهو أ أ
أدى إأ ¤ح -دوث أك -ت -ظ -اظ ع -ل -ى مسش-ت-وى
أŸرأكز أ’سشتششفائية.

صصونيا طبة
دع -ا ال -دك -ت -ور ط -ب -اي -ب -ي -ة ‘ تصض -ري -ح خصص ب-ه
«الشضعب» ،اŸواطن ÚواŸسضؤوول Úعلى حد سضواء
إا ¤اتخاذ مزيد من ا◊يطة وا◊ذر من خÓل
Œنب ال -ت -ج-م-ع-ات والح-ت-ك-اك وارت-داء ال-ق-ن-اع
الواقي ‘ أاي مكان و–ت أاي ظرف خاصضة مع
اقÎاب موسضم الشضتاء ،قائ»:Óإانه ضضد أاسضلوب
التخويف ولكن اسضتمرار الهمال وعدم تطبيق
اإلج- -راءات الحÎازي- -ة ،سض- -ي- -ن- -ت- -ج ع- -ن- -ه ت -أازم
الوضضعيه الصضحية من الصضعب التحكم فيها نظرا

ل- -ق- -ل- -ة إام- -ك- -ان- -ي- -ات اŸت- -وف -رة ع -ل -ى مسض -ت -وى
اŸسض-تشض-ف-ي-ات ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-كفل وعÓج جميع
اŸصضاب Úالذين يدخلون اإلنعاشص».
وأاضضاف رئيسص مصضلحة الطب االداخلي وكوفيد
 ١9ورئيسص ا÷معية الوطنية للطب الباطني أانالتعايشص مع وباء كورونا بات أامرا حتميا وفق
شضروط يجب اللتزام بها ◊ماية اآلخرين من
عدوى الفÒوسص ،خاصضة كبار السضن واŸصضابÚ
ب-أام-راضص م-زم-ن-ة وأاصض-ح-اب اŸن-اع-ة الضض-ع-ي-فة
الذين هم أاك Ìعرضضة Ÿضضاعفات الفÒوسص،
مشضÒا إا ¤أان العديد من ا◊الت غ Òمشضخصضة
نظرا لعدم وجود كميات كافية لفحوصضات «بي
سضي ار» التي تكشضف حقيقة اإلصضابة بفÒوسص
كورونا.
وحسضب ﬁدث -ن -ا ف -إان ع-دد الصض-اب-ات ال-ي-وم-ي-ة
بفÒوسص كورونا اŸصضرح بها ل تعكسص الرقم
ا◊قيقي لوجود حالت بدون أاعراضص مرضضيه،
ك -ون أان أاغ -ل -ب -ي -ة ا◊الت ت -ك -تشض-ف ع-ن ط-ري-ق
التشضخيصص باسضتعمال السضكان Òوالذي ل يؤوخذ
بع Úالعتبار نظرا لعدم تقدÁه نتائج دقيقة
Áكن العتماد عليها عكسص فحوصضات «بي سضي
ار» التي ما تزال غ Òمتوفرة بالعدد الكا‘ على
مسضتوى الوطن ،ولكن هذا ل يعني على قوله أان

األرق- -ام اŸسض- -ج- -ل- -ة ل ت- -ق -دم م -ؤوشض -رات ح -ول
تطورات الوضضع الوبائي وإا‰ا قد تسضاهم ‘
تقييم مدى انتشضار الفÒوسص ع Èالوطن.
وكشضف الÈوفيسضور أان مصضلحته كانت سضتغلق
أابوابها ‘ األيام السضابقة نظرا لعدم تسضجيل
ح-الت ك-ثÒة ق-ب-ل أان ي-ت-ف-اج-أا األط-ب-اء ب-ارت-ف-اع
اإلصضابات ،وهذا ما يؤوكد أان الفÒوسص  ⁄ينته
ب-ع-د وم-ا ي-زال مسض-ت-م-ر وال-ت-ح-ك-م ف-ي-ه ي-ق-تضض-ي
تضض- -اف- -ر ج -ه -ود ا÷م -ي -ع م -ن ع -م -ال الصض -ح -ة،
وإاع Ó-م -ي ،Úو مسض -ؤوول Úوسض-ي-اسض-ي ÚوﬂتصضÚ
وأاعوان األمن وأاحزاب و›تمع مد Êوجميع
الفاعل ‘ ÚاÛتمع وأان يكونوا قدوة ومثال
للمواطن ‘ Úاللتزام بأاسضاليب الوقاية من أاجل
السضعي Ÿكافحة هذا الوباء.
كما ذكر رئيسص ا÷معية الوطنية للطب الباطني
الÈوف -يسض -ور Ãا ي -ح -دث ‘ ال-ب-ل-دان األوروب-ي-ة
واÛاورة التي يسضيطر عليها الوباء ›ددا بعد
إاعÓنها السضيطره عليه ،واألمر غ Òمسضتبعد أان
يسض - -وء ‘ ا÷زائ - -ر ،ويصض- -ب- -ح خ- -طÒا وت- -ت- -أازم
األوضضاع ‘ حال عدم –رك جميع العامل‘ Ú
›ال ﬁاربة الوباء من جهة من أاجل تطبيق
ال -ق -ان -ون بصض -رام -ة وع -دم الل -ت -زام اŸواط -نÚ
بالنصضائح الوقائية من جهة أاخرى.

ن ّ
ظم زيارة للمرضشى Ãسشتششفى مصشطفى باششا

فريق « Èﬂحكمة فارما « يتضشامن مع إŸصشابات بسشرطان إلثدي

“اششيا مع ألتزأماتها ألدأئمة من أجل
ت -وف »Òصش -ح -ة أفضش -ل ‘ ،م -ت-ن-اول أل-ي-د»،
و“اششيا مع روح أŸوأطنة قام فريق Èﬂ
Óدوي -ة ،أمسس،
ح -ك -م -ة ف -ارم -ا أ÷زأئ -ر ل  -أ
بزيارة للمريضشات ألناز’ت على مسشتوى
مصش -ل -ح -ة سش -رط -ان أل-ث-دي أل-ت-اب-ع-ة Ÿرك-ز
«ب -ي-ار م-اري ك-وري» Ãسش-تشش-ف-ى مصش-ط-ف-ى
ب - -اشش - -ا ،ب - -ه - -دف ت - -زوي - -ده - -ن ب - -ال - -دع- -م
ومسش -ان -دت -ه -ن وم-ن-ح ل-ه-ن ب-اŸن-اسش-ب-ة م-وأد
ألتعقيم.

سصهام بوعموشصة
ت- -ن -درج ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ال -تضض -ام -ن -ي -ة ‘ إاط -ار
ال -نشض -اط -ات اŸت -ع-ددة ال-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا ح-ك-م-ة
فارما ا÷زائر طيلة شضهر أاكتوبر الوردي ،الذي
” سض- -ن- -ه ع -اŸي -ا كشض -ه -ر تضض -ام -ن م -ع ال -نسض -اء
اŸصضابات بداء سضرطان الثدي ،حسضب ما أافاد
به بيان ا Èıالذي تسضلمت «الشضعب» نسضخة
منه.
وأاوضض -ح ذات اŸصض -در أان  Èﬂح -ك -م -ة ف -ارم-ا
ا÷زائ-ر وضض-ع ب-الشض-راك-ة م-ع ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-ية
للطلبة ‘ الصضيدلة ÷امعة ا÷زائر حيز التنفيذ
ح -م -ل -ة –سض -يسض -ي -ة ‘ اŸراك -ز ال -ت -ج -اري -ة لÍ
عكنون ،باب الزوار ،حيث يعتزم «حكمة فارما

ا÷زائ -ر» ت -ن -ظ -ي -م ف -ع -ال -ي-ة ري-اضض-ي-ة Ãشض-ارك-ة
عامÓت ا– Èıت شضعار «  ١٠٠باŸائة من
أاجلهن ومتضضامن ،»ÚمشضÒا إا ¤أان هذه ا◊ملة
التضضامنية ل تنحصضر على النشضاطات اÿارجية،
بحيث أان ا› Èıنّد Ÿباشضرة حملة تشضخيصص
وفحصص ›انية لكافة العامÓت على مسضتوى
مواقع اإلنتاج األربعة للشضركة.
وأاب- -رز مسض- -ؤوول- -و ا Èıدور وسض- -ائ- -ل اإلعÓ- -م
ال -وط -ن -ي-ة ‘ م-راف-ق-ة نشض-اط-ات-ه ،قصض-د إاضض-ف-اء
فاعلية و‚اعة أاك Ìلهذه ا◊ملة التحسضيسضية
ح -ول ه -ذا ال -داء ال -ذي أاصض -ب-ح ب-ط-اب-ع-ه مسض-أال-ة
اجتماعية تتطلب تضضافر جهود ا÷ميع Ãا فيها

ا÷هد اإلعÓمي.
‘ اŸقابل ،يسضعى  Èﬂا◊كمة الشضريك الرائد
‘ ›ال األدوية اŸرخصضة واŸتواجد Ãختلف
دول العا ⁄إا ¤توف Òصضحة أافضضل للمرضضى عÈ
ت -ق -د Ëأادوي -ة ع-ال-ي-ة ا÷ودة ،ت-ت-ي-ح-ه-ا Ÿن ه-م
بحاجة إاليها بأاسضعار معقولة ،حيث تعمل الشضركة
على –ويل العلوم اŸتطورة إا ¤حلول مبتكرة
– ّسضن من جودة حياة األفراد ،كما تلتزم Œاه
عمÓئها واŸرضضى الذين يخدمونهم.
وقدم ا› Èıموعة واسضعة من األدوية ا÷نيسضة
ذات العÓمة التجارية اŸسضجلة وغ ÒاŸسضجلة من
خÓل التفك Òاإلبداعي والتطبيق العملي.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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رزيق يعلن من ورقلة:

إنششاء أإول سشوق وطنية للتمور Ãعاي Òدولية

أع -ل -ن وزي -ر أل -ت -ج -ارة ك -م -ال رزي-ق،
أمسس ،ع - -ن إأنشش - -اء أول سش- -وق وط- -ن- -ي- -ة
ل-ل-ت-م-ور وم-ق-ره-ا ورق-ل-ة ،ع-ل-ى مسش-توى
أل- - -ق- - -طب أل - -ت - -ج - -اري ب - -ب - -ل - -دي - -ة عÚ
أل-ب-يضش-اء»حوأ‹  10ك-ل-م ع-ن ع-اصش-م-ة
أل-و’ي-ة ورق-ل-ة» ،وأل-ذي ي-ت-م-وق-ع ع-ل-ى
مسش -اح -ة  20ه -ك -ت -ار ك -م -ا يضش -م سش -وق
أ÷م- -ل- -ة أ÷ه -وي ل -ل -خضش -ر وأل -ف -وأك -ه،
مششÒأ إأ ¤أن -ه سش -ي -ت -م ت -خصش -يصس ج-زء
’نششاء ألسشوق ألوطني للتمور.
منه إ

ورقلة :إÁان كا‘
أاوضضح الوزير خÓل لقاء جمعه باŸتعاملÚ
القتصضاديÃ Úقر الولية أانه منذ بداية أازمة
تسضويق التمور التي عرفتها اŸنطقة ،نظم
زيارات للوليات اŸنتجة والعملية مسضتمرة
من أاجل السضتماع لنشضغالت منتجي التمور
‘ إاطار مسضاعي العمل على إايجاد حلول لكل
اŸشضاكل التي تخصص القطاع.
وذكر رزيق أانه ونظرا Ÿكانة وأاهمية هذه
اŸنطقة ‘ إانتاج التمور ” ،إاقرار إانشضاء أاول
سض-وق وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-م-ور Ãع-اي Òدول-ي-ة سضتتكفل
ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م وت-أاط Òع-م-ل-ية توزيع التمور
وتسض-وي-ق-ه-ا ع ٤٨ Èولي -ة ‡ا سض -يسض -اه-م ‘
القضضاء على مشضكل التسضويق نهائيا.
ب -اŸق -اب -ل ،أاك -د ال -وزي-ر أان-ه رغ-م اإلج-راءات
اŸتخذة من طرف ا◊كومة Ûابهة كورونا
إال أانها “ ⁄نع التصضدير ،حيث أان كل أانواع
التمور مسضموح تصضديرها ،مشضÒا ‘ نفسص
السضياق إا ¤أان الوزارة تسضعى ‘ هذا اÛال
إا ¤ال -تشض -ج -ي-ع ع-ل-ى ال-تصض-دي-ر ،أام-ا ب-ال-نسض-ب-ة
للمقايضضة فصضرح أانه  ⁄يتم منع منتج «الدقلة
البيضضاء» التمور ا÷افة من اŸقايضضة.
وأاوضضح ذات اŸسضؤوول أان كل التمور ا÷افة
ومشضتقاتها قابلة للتصضدير ،وذلك طبقا للنصص
القانو ÊاŸنشضور ‘ ا÷ريدة الرسضمية بتاريخ
 ٣٠ي -ول -ي-و  ٢٠٢٠ال- -ذي ح -دد اŸن -ت -ج -ات
ا÷زائ -ري -ة ال -ق -اب -ل -ة ل -ل -تصض -دي -ر ع -ن ط-ري-ق
اŸقايضضة باسضتثناء «دقلة نور» ،مضضيفا أانه ”
–ديد أاربع وليات مسضموح لها باŸقايضضة
وهي إايليزي ،تندوفÔ“ ،اسضت وأادرار ،وعلى
السض -ل -ط -ات ال-ولئ-ي-ة ت-نسض-ي-ق ال-ع-م-ل م-ع ه-ذه

ال -ولي -ات ل -ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة م-ق-ايضض-ة ال-ت-م-ور
اŸنتجة ‘ هذه اŸنطقة.
وأاشضار الوزير خÓل وقوفه على مشضروع إا‚از
سض-وق ا÷م-ل-ة ل-ل-خضض-ر وال-ف-واك-ه ب-ب-ل-دية عÚ
البيضضاء إا ¤أانه وباإلضضافة إا ¤إانشضاء سضوق
وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -م -ور وسض -وق ل -لسض -ي -ارات وسض -وق
للمواشضي ،سضيتم تخصضيصص ع Èهذه اŸنشضأاة
التجارية سضوق جملة جهوية للمواد الغذائية
ضضمن إاسضÎاتيجية الوزارة الهادفة إا ¤إانشضاء ٥
أاسضواق جملة جهوية للمواد الغذائية ،تتوزع
على كل من بومرداسص ‘ الوسضط وتيارت ‘
الغرب وباتنة أاو خنشضلة ‘ الشضرق وورقلة ‘
ا÷نوب الشضرقي وبشضار ‘ ا÷نوب الغربي.
وŒدر اإلشض- -ارة إا ¤أان رزي- -ق ت- -ط- -رق خ Ó-ل
كلمته إا ¤أاهمية التجارة ‘ مشضروع تعديل
ال-دسض-ت-ور ،م-ع-تÈا أان ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة ال-رسض-مية
تؤوسضسص للحفاظ والدفاع عن اŸال العام ،كما
أاع -طت ق -ي -م -ة ك -بÒة ل-ل-ت-ج-ارة ،وأاك-دت ع-ل-ى
ﬁاربة كافة أاشضكال الفسضاد الذي كان يعاÊ
م -ن -ه ال -ك-ث Òم-ن ال-ت-ج-ار ،ح-يث ي-نصص حسض-ب-ه
مشض -روع ت -ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور ‘ م-واده صض-راح-ة
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال -دول -ة ل -ل -ت -ج -ارة اÿارج -ي-ة
ب - -اإلضض - -اف- -ة إا ¤ضض- -م- -ان ح- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
والسض -ت-ث-م-ار واŸق-اول-ة و‡ارسض-ت-ه-ا ‘ إاط-ار
القانون.

لدفع عجلة ألتنمية خارج قطاع أÙروقات

عط ـار يؤوكـ ـد تأاجي ـل دفـ ـع مسشتحق ـات مششاري ـع
إلفÓحـ ـ ـ ـ ـ Úو إŸؤوسشسشـ ـ ـ ـات إŸصشغ ـ ـ ـرة
أك- -د وزي- -ر أل- -ط- -اق- -ة ،ع- -ب -د أÛي -د
ع - -ط- -ار ،أمسس ،بسش- -ط- -ي- -ف ،أن إأيصش- -ال
ألكهرباء مسشتقب Óللمششاريع ألفÓحية
وأŸؤوسشسشات أŸصشغرة سشيؤوجل إأ ¤غاية
’نتاج.
دخولها مرحلة أ إ
أاوضض -ح ال -وزي -ر خ Ó-ل إاشض -راف -ه ع -ل -ى Œم-ع
شضعبي يندرج ‘ إاطار ا◊ملة التحسضيسضية
حول شضرح أابعاد مشضروع التعديل الدسضتوري
اŸعروضص لÓسضتفتاء يوم  ١نوفم ÈاŸقبل
وذلك بقاعة «رابح بيطاط» ببلدية بوقاعة
(شضمال سضطيف) ‘ إاطار زيارة عمل و تفقد
قام بها إا ¤هذه الولية اأن «ربط اŸشضاريع
ال -ف Ó-ح -ي-ة ومشض-اري-ع اŸؤوسضسض-ات اŸصض-غ-رة
بالكهرباء مسضتقب Óسضيكون ›انا إا ¤حÚ
دخ -ول ه -ذه اŸشض -اري -ع م -رح -ل-ة اإلن-ت-اج م-ع
إامكانية تسضديد تكاليف الربط على مراحل».
وأاضض -اف ع -ط -ار أان ال -تسض -ه-يÓ-ت اŸم-ن-وح-ة
ل -ق -ط-اع-ي ال-فÓ-ح-ة واŸؤوسضسض-ات اŸصض-غ-رة
«تأاتي لدفع عجلة التنمية خارج إاطار قطاع
اÙروقات» مشضÒا إا ¤أان «تطوير وتنمية
ال -بÓ-د Áر ح-ت-م-ا ب-إاع-ط-اء األول-وي-ة ل-ق-ط-اع
الفÓحة وتشضجيع اŸؤوسضسضات اŸصضغرة».
واع- -ت Èال- -وزي- -ر أان «ن- -ق -ط -ة ان -ط Ó-ق ب -ن -اء
ا÷زائ -ر ا÷دي -دة و–ق-ي-ق م-ط-الب الشض-عب
سض- -ي -ك -ون ان -ط Ó-ق -ا م -ن مشض -روع ال -ت -ع -دي -ل
الدسضتوري».
وشضرح عطار باŸناسضبة اÙاور الكÈى التي
جاء بها هذا مشضروع تعديل الدسضتور على
غرار تعزيز ا◊قوق وا◊ريات والفصضل بÚ
السض-ل-ط-ات وت-ع-زي-ز سض-ل-ط-ةالرقابة الŸÈانية
واسض - -ت - -ق Ó- -ل - -ي - -ة ال - -قضض- -اء و اŸسض- -اواة بÚ
اŸواطن Úأامام القضضاء فضض Óعن تكريسص
لليات تنظيم النتخابات.
الدسضتور آ
واعت Èالتصضويت بـ»نعم» على مشضروع تعديل
ال -دسض-ت-ور سض-ي-ك-ون «ح-ج-ر ال-زاوي-ة لن-طÓ-ق
مرحلة جديدة تغ Òكل األمور إايجابيا».
له -داف اŸرج -وة م -ن
وواصض- -ل ع- -ط -ار أان ا أ
مشض- -روع ال- -ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسض- -ت -وري «ل Áك -ن
–ق-ي-ق-ه-ا إال ب-ت-دع-ي-م ال-ن-ظ-ام ال-دÁقراطي

وت -ع -زي -ز سض -ل -ط -ة الŸÈان وه -ذه اÿط -وات
القÓعية ‘ جميع اÛالت ل Áكن القيام
بها إال إاذا غÒنا الدسضتور».
ورد ال -وزي -ر ع -ل -ى انشض -غ-الت ا◊ضض-ور ال-ت-ي
“ح- - - -ورت ح - - -ول بÒوق - - -راط - - -ي - - -ة اإلدارة
وخلقمناصضب شضغل وإا‚از مشضاريع تنموية
وفتح طرق و مسضالك لفك العزلة والربط
بشض-ب-ك-ات ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي و مياه
الشضرب.
وسض -ي -واصض -ل وزي -ر ال-ط-اق-ة زي-ارت-ه إا ¤ولي-ة
سض -ط -ي -ف ب -ت -دشض Úمشض -روع ت -وسض-ع-ة ال-رب-ط
بشضبكة الغاز الطبيعي Ãنطقتي «منتانو» و
«بوشضامة» ببلدية تيزي نبشضار قبل تنشضيطه
للقاء جواري مع مواطني اŸنطقة.
وببلدية أاولد سضي أاحمد (جنوب سضطيف)
سض-ي-ع-ط-ي ال-وزي-ر إاشض-ارة الن-طÓ-ق ال-رسض-م-ي
ل -ل -رب -ط ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي Ÿن-ط-ق-ة ال-ظ-ل
«جرابعة « لفائدة  ١٨٠سضكنا قبل أان يسضتمع
‘ ل - -ق - -اء ج - -واري لنشض - -غ- -الت م- -واط- -ن- -ي
اŸنطقة.
وسض-ي-خ-ت-ت-م ال-وزي-ر ب-رن-ام-ج زي-ارت-ه إا ¤ولية
سض -ط -ي -ف Ãع -اي -ن -ة ﬁط -ة خ -دم -ات ت-اب-ع-ة
لنفطال ببلدية العلمة (شضرق سضطيف)

تقارير
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‘ لقاء تشصاوري مع وأ‹ بومردأسش وألسصلطات أÙلية

فعاليات اÛتمع اŸد Êبدائرة يسشر يجّددون مطالب التنمية
رفع ‡ثلو أÛتمع أŸد Êوجمعيات
لح -ي-اء وأل-ق-رى ل-ب-ل-دي-ات دأئ-رة يسص-ر
أ أ
ج- - -م - -ل - -ة م - -ن ألنشص - -غ - -الت وأŸط - -الب
لسص-اسص-ي-ة خÓ-ل أل-ل-ق-اء أل-ذي ج-م-ع-هم
أ أ
بوأ‹ بومردأسش وأŸديرين ألتنفيذي،Ú
‘ إأط-ار سص-لسص-ل-ة أل-ل-ق-اءأت أل-تي باشصرتها
ألسص - -ل - -ط - -ات أل - -ولئ - -ي - -ة م - -ع ﬂت- -ل- -ف
أل- -ف- -اع- -ل ،Úم -ن أج -ل ت -نسص -ي -ق أ÷ه -ود
وأل -ت -ع -اون ع -ل -ى ح -ل ﬂت-ل-ف أŸشص-اك-ل
أل -ي -وم-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا سص-ك-ان ه-ذه
أŸناطق ألتي تعت Èمن أك Ìألبلديات
تضصررأ من حيث ألتنمية.
بومردأسش :ز ــ كمال
تتعلق هذه ألنشضغالت ببلديات يسضر ،شضعبة
ألعامر ،تيمزريت ،وسضي مصضطفى با÷نؤب
ألشض-رق-ي ل-ل-ؤلي-ة وأŸع-روف-ة ب-ك-ث-اف-ة سضكانية
كبÒة لكن بنقائصض متعددة أأيضضا خاصضة ‘
›ال ألتهيئة ،تدهؤر شضبكة ألطرقات ،أأزمة
مياه ألشضرب أŸعقدة ،ألغاز ألطبيعي وشضبكة
أل- -ت- -ط- -ه ،Òإأضض- -اف- -ة إأ ¤أŸرأف -ق ألصض -ح -ي -ة
وألÎب- -ؤي- -ة وه- -ي- -اك -ل ألشض -ب -اب ،وغÒه -ا م -ن
أ◊اجيات أألسضاسضية ألتي ل تزأل تنتظر أ◊ل
ب -ه -دف –سض Úأإلط -ار أŸع -يشض-ي ل-ل-م-ؤأط-ن،
وإأخ- -رأج- -ه م- -ن دأئ- -رة أل -ع -زل -ة أل -ت -ي ب -ق -يت
مفروضضة عليه ،وباÿصضؤصض قاطني ألقرى
أ÷بلية ببلديتي تيمزريت وشضعبة ألعامر.
ورفع ‡ثلؤ ألسضكان مطالب أأخرى تتعلق
بضض-رورة تسض-ج-ي-ل مشض-اري-ع ت-ه-ي-ئ-ة مسض-ت-ع-ج-لة
ل -ف-ائ-دة أŸدأرسض ألÎب-ؤي-ة أل-ت-ي ت-ع-رف ع-دة
نقائصض ،وألقضضاء على ألؤجبة ألباردة بإا‚از
م -ط -اع-م م-درسض-ي-ة وت-ؤف Òأل-ن-ق-ل أŸدرسض-ي،
وف -ت -ح مسض -الك ل -رب -ط أل -ت-ج-م-ع-ات ألسض-ك-ن-ي-ة
أŸعزولة ،وعدة نقاط أأخرى تتعلق بظاهرة
أل-ت-ج-ارة أل-ف-ؤضض-ؤي-ة أل-ت-ي ت-غ-زو وسض-ط مدينة
يسضر وأأّثرت على ألنشضاط أŸق  ،وتفاقم أأزمة
ألنفايات وﬂلفات ألتجار.

وهي ‘ أ◊قيقة مطالب قدÁة جديدة
رفعت ‘ أأك Ìمن مناسضبة من قبل أŸؤأطنÚ
وع Èك -اف -ة ب -ل-دي-ات ب-ؤم-ردأسض ،وه-ي ن-ق-اط
وأه -ت -م -ام -ات مشضÎك -ة م -ن ح -يث أل -ن -ق-ائصض
وأŸع -ان -اة أل -ت -ي ي -ت -ق-اسض-م-ه-ا سض-ك-ان أل-ؤلي-ة،
وب -األخصض م -ن-اط-ق أل-ظ-ل أل-ك-ثÒة ،ومشضÎك-ة
كذلك من حيث درجة ألÓمبالة وألتقاعسض
من قبل ألسضلطات أÙلية وأŸنتخب Úألذين
ي- -خ- -ت- -ب- -ئ- -ؤن ورأء مÈرأت وه- -م -ي -ة كضض -ع -ف
أŸي -زأن -ي -ة وغ -ي -اب وسض -ائ -ل أل -ع -م-ل ،ل-ك-ن ⁄
ي -ت -ح -دث-ؤأ أأب-دأ ع-ن غ-ي-اب أŸب-ادرة م-ن ب-اب
أÙاول - -ة حسضب أإلم - -ك - -ان - -ي - -ات أŸؤج- -ؤدة
ب -ال -ت -ع-اون م-ع أ÷م-ع-ي-ات أÙل-ي-ة أ◊اضض-رة
دأئ-م-ا ،وأŸسض-ت-ع-دة ل-ل-ق-ي-ام بحمÓت تطؤعية
ل -ت -ن -ظ -ي -ف أألح-ي-اء وأŸدن ،وإأرج-اع ألصض-ؤرة
أ÷مالية لبعضض أ◊ظائر ألتاريخية ،وأألمثلة
كثÒة على ذلك.
وكان من ألؤأجب أأيضضا مسضاءلة أŸديرين

ألتنفيذي ÚأŸشضرف Úعلى قطاعات حسضاسضة
‘ حياة أŸؤأطن ،منها قطاع أŸؤأرد أŸائية
لتحديد مسضؤؤوليات أسضتمرأر ظاهرة ألعطشض
ألتي ل تزأل تعا Êمنها أأك Ìمن  21٥قرية
ب-ت-ع-دأد ي-ت-جاوز  140أأل -ف نسض -م -ة ،ع Èه -ذأ
أÙؤر أŸشض -ك -ل ل -ب -ل-دي-ات يسض-ر ،ت-ي-م-زريت،
شضعبة ألعامر ،وأأجزأء من بلدية برج منايل
وألناصضرية بسضبب تأاخر مشضروع ربط أŸنطقة
أنطÓقا من ﬁطة –لية مياه ألبحر لرأأسض
جنات ،ألذي أنطلق سضنة  2014و◊د أليؤم
متؤقف ‘ أأشضغال أ‚از عدد من ﬁطات
ألضضخ وألقنؤأت ،ونفسضها أŸشضاريع ألÎبؤية
ألتي تنتظر أل‚از وألتهيئة ،مشضاريع قطاع
ألشضباب وألرياضضة ،ألصضحة ،ألثقافة وألقائمة
ط -ؤي -ل -ة م -ن أ◊اج-ي-ات أل-ت-ي وضض-ع-ه-ا ‡ث-ل-ؤ
ف -ع -ال-ي-ات أÛت-م-ع أŸد Êع-ل-ى ط-اول-ة وأ‹
ألؤلية.

منطقة ألدرمون بكيمل بباتنة

سشكان قرية معزولة يناششدون الوا‹ التدخل
ت- -ت- -وأصص -ل م -ع -ان -اة سص -اك -ن -ة ق -ري -ة
أل -درم -ون أل -ت -اب -ع -ة ل -ب -ل -دي -ة ك -ي-م-ل
بولية باتنة ،مع ألعزلة ألتامة ألتي
فرضصتها ألظروف ألطبيعية للمنطقة
وك-ذأ غ-ي-اب ك-ل-ي ل-ل-مشص-اري-ع أل-تنموي
ب-ه-ذه أل-ب-ل-دي-ة ،أل-ت-ي يحتاج ألوصصول
إأل - - -ي- - -ه- - -ا أŸرور بـ  7ب-ل-دي-ات ب-ولي-ة
بسصكرة ،حيث تقبع أŸنطقة ‘ عزلة
حقيقية منذ ألسصتقÓل.
باتنة :حمزة Ÿوشصي
أأّكد سضكان منطقة ألدرمؤن أأّن ندأءأتهم
أŸت -ك-ررة ıت-ل-ف أŸسض-ؤؤول ÚأŸت-ع-اق-بÚ
على تسضي Òشضؤؤون ألؤلية باتنة  ⁄تلق آأذأنا
صض -اغ -ي -ة ،ح -يث ي -ع -ا Êألسض -اك -ن -ة م-ن ع-دة
مشضاكل نغصضت عليهم حياتهم رغم تصضنيفها
ك- -م -ن -ط -ق -ة ظ -ل ب -ام -ت -ي -از ،ح -يث ي -ط -الب

أŸؤأطنؤن بهذه أŸنطقة ألثؤرية أÛاهدة
من وأ‹ باتنة تؤفيق مزهؤد زيارة ألدرمؤن
للؤقؤف على معاناتهم ميدأنيا ،خاصضة ما
ت- -ع -ل -ق ب -غ -ي -اب ب -عضض أŸشض -اري -ع أ◊ي -ؤي -ة
ك-ال-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از وت-ع-ب-ي-د ألطرق ومرأفق
قطاع ألصضحة ،وغÒها من ألنشضغالت ألتي
رفعؤها ‘ عدة مناسضبات وعلى مسضتؤيات
ﬂتلفة.
أأّك-د ألسض-ك-ان ح-اج-ت-ه-م أŸل-ح-ة Ÿشضاريع
تنمؤية ‘ إأطار –سض Úظروفهم أŸعيشضية،
كؤن بلدية كيمل تعد أأك Èبلدية من ›مؤع
 61بلدية بالؤلية من حيث أŸسضاحة ،وقد
ن- -اشض -د ألسض -ك -ان أل -ؤأ‹ ب›Èة ع -م -ل -ي -ات
لشض-غ-ال أل-ع-م-ؤم-ي-ة
ت -ن-م-ؤي-ة ت-خصض ق-ط-اع أ أ
–دي -دأ م-ا ت-ع-ل-ق بشض-ق أل-ط-رق-ات ،خ-اصض-ة
لنهاء
إأ‚از ط -ري -ق ع -ل-ى مسض-اف-ة  60ك-ل-م إ
معاناة ألتنقل ع Èوليتي خنشضلة وبسضكرة،

جلتها مؤوسصسصة سصونلغاز بالشصلف منذ بدأية ألسصنة أ÷ارية
سص ّ

أازيد من  300اعتداء على ششبكات توزيع الكهرباء والغاز

أحصصت مصص -ال -ح م -ن -ذ ب -دأي -ة ألسص -ن -ة
أ÷ارية ما يفوق عن  300أعتدأء على
شص-ب-ك-ات ت-وزي-ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از بسصبب
أشص- -غ- -ال أل- -ب- -ن- -اء أل- -عشص- -وأئ- -ي وت -وسص -ي -ع
ألسص- - - -ك- - - -ن- - - -ات وع - - -دم أحÎأم ح - - -دود
أ◊م -اي -ة ،حسص -ب -م -ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ذأت
أŸؤوسصسصة.
أأوضضح ألبيان أأن مؤؤسضسضة تؤزيع ألكهرباء
وألغاز بالشضلف «قد سضجلت منذ بدأية ألسضنة
وإأ ¤غاية أليؤم أأك Ìمن  300أعتدأء على
شضبكات ألتؤزيع ،منها  278أعتدأء على مسضتؤى
شض -ب -ك -ة ت -ؤزي -ع أل -ك-ه-رب-اء Ãا ف-ي-ه-ا أل-ه-ؤأئ-ي-ة
وأألرضض -ي-ة ،و 34أع -ت-دأء ع-ل-ى شض-ب-ك-ة ت-ؤزي-ع
ألغاز».
وأأبرز بأانّ «هذه ألعتدأءأت أŸسضجلة على
مسضتؤى شضبكات تؤزيع ألكهرباء وألغاز ،مردها
ق -ي -ام أıال-ف Úب-ال-ب-ن-اء أل-عشض-ؤأئ-ي وت-ؤسض-ي-ع
سضكناتهم Ãحاذأة ألشضبكة ألكهربائية أأو فؤق
ألشضبكة ألغازية ،باإلضضافة إأ ¤عدم أحÎأم
أŸسضافات وحدود أ◊ماية أأثناء كل أأشضغال
أل -ب -ن -اء م -ن ب-عضض أŸق-اولت ،لسض-ي-م-ا خÓ-ل
أأشضغال أ◊فر .و‘ هذأ ألسضياق دعت مؤؤسضسضة
سضؤنلغاز جميع أŸقاولت ألعمؤمية وأÿاصضة

للتقرب من أŸصضالح أŸعنية إلصضدأر ألرخصض
وط- -لب ألسض -تشض -ارة ح -ؤل وضض -ع -ي -ة أŸنشض -آات
وألشض -ب -ك -ت Úأل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأل-غ-ازي-ة أŸؤج-ؤدة
Ãؤأقع ألبناء وﬂتلف أŸشضاريع قيد أإل‚از.
ووفقا لنفسض أŸصضدر ،فقد أأودعت مديرية
أل -ت -ؤزي -ع Ãؤؤسضسض -ة سض -ؤن -ل -غ -از ألشض-ل-ف خÓ-ل
ألثÓثي أألول من ألسضنة أ÷ارية 34 ،شضكؤى
لدى أ÷هات ألقضضائية تتعلق بالعتدأء على
شضبكات ألتؤزيع وﬂالفة إأجرأءأت أ◊ماية،
فيما أأودعت خÓل سضنة  2019ما يربؤعن 136
شضكؤى.
وذك -رت سض -ؤن -ل -غ -از ب -أان ه -ذه ألع -ت-دأءأت
وزي- -ادة ع- -ن أألخ- -ط- -ار أل- -ت- -ي ت- -ه- -دد ح- -ي- -اة
أŸؤأطن ،Úفهي تكبّد مديرية ألتؤزيع خسضائر
م -ادي -ة م-ع-تÈة سض-ن-ؤي-ا‡ ،ا ي-ؤؤث-ر سض-ل-ب-ا ع-ل-ى
أسضتمرأرية أÿدمات ونؤعيتها.
وتعمل ذأت أŸؤؤسضسضة على تنظيم حمÓت
–سضيسضية دورية ‘ أأوسضاط أŸؤأطن ،Úولدى
م-ؤؤسضسض-ات أأشض-غ-ال أل-ب-ن-اء وأألشض-غ-ال ألعمؤمية
للتؤعية بخطؤرة هذه ألظاهرة ،وأأثرها على
ح-ي-اة ألسض-اك-ن-ة أÛاورة ل-ل-م-نشض-آات وشض-ب-كات
ألتؤزيع ،وكذأ تأاثÒها على أÿدمات أŸقدمة
‘ هذأ أÛال.

وك -ذأ إأ‚از ط -ري -ق ع -ل -ى مسض -اف -ة  ٥1كلم
باŒاه مقر ألدأئرة تكؤت.
وأأضض -اف ألسض -ك -ان ب -أان فك أل -ع -زل -ة ع -ن
قريتهم وبلديتهم نحؤ عاصضمة ألؤلية باتنة،
سض -ي -ع ّ-ج -ل ب-دف-ع ع-ج-ل-ة أل-ت-ن-م-ي-ة وتشض-ج-ي-ع
ألفÓحة وعؤدة ألسضكان إأ ¤أأرأضضيهم ألتي
ه -ج -روه -ا بسض -بب أل -ت -ه -م -يشض ،إأضض-اف-ة إأ¤
مشض -اك -ل وخ -ط -ر أل -ف -يضض -ان-ات ب-اŸن-ط-ق-ة،
خاصضة فيضضان وأدي جبل شضليا ألذي يخّلف
‘ كل مرة خسضائر كبÒة أرهقت ألسضكان
وألفÓح Úعلى حد سضؤأء.
وي -ع -يشض سض -ك -ان ق -ري -ة أل-درم-ؤن أأقصض-ى
ج -ن-ؤب أل-ؤلي-ة ع-زل-ة ك-بÒة بسض-بب ألسض-ي-ؤل
لخÒة أل - -ت - -ي غ - -م - -رت آأب - -ارأ ف Ó- -ح- -ي- -ة
أ أ
Ãضض -خ -ات -ه -ا وŒه -ي -زأت -ه -ا وك -ذأ أل-ط-ري-ق
ألؤحيد أŸؤؤدي للبلدية ،وألذي أأ‚ز حسضب
أŸؤأط - -ن Úم- -ن أم- -ك- -ان- -ي- -ات- -ه- -م أÿاصض- -ة
لخ -تصض -ار أل -ط -ري -ق إأ ¤ب -ات -ن -ة ب-دل ق-ط-ع
مسض -اف -ة ط-ؤي-ل-ة ت-ت-ط-لب أŸرور ع Èإأق-ل-ي-م
وليتي خنشضلة أأو بسضكرة على هامشض أنعقاد
ألدورة ألثانية للمجلسض ألؤلئي.
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لقصصاء وعدم أسصتفادتهم من برأمج سصكنية
نّددوأ بالتهميشش وأ إ

حي «اŸعتقل الفرنسشي» با◊جار يعا ‘ Êصشمت

ت- -ن -اشص -د  28عائلة
ت -ق -ط -ن ب -ح-ي أŸع-ت-ق-ل
أل- - -ف- - -رنسص - -ي Ãدخ - -ل
مزرعة شصاو‹ مÈوك
ب - -ا◊ج- -ار ألسص- -ل- -ط- -ات
لن-قاذها من
أل-ولئ-ي-ة إ
ألوضصعية أŸزرية ألتي
ي-ع-يشص-ون-ه-ا دأخ-ل ه-ذأ
أÙتشص - -د م - -ن- -ذ سص- -ن- -ة
 ،1944م- - - - -نّ- - - - -ددي- - - - -ن
لقصص-اء
ب-ال-ت-ه-م-يشش وأ إ
أل-ذي ي-ط-ال-ه-م بالرغم
م- -ن زي- -ارة ألسص -ل -ط -ات
أÙل - -ي - -ة ل- -ه- -ذأ أ◊ي،
وأل - - - -وق - - - -وف ع- - - -ل- - - -ى
أنشص- -غ- -الت -ه -م ووع -ود
ب -تسص -وي-ة م-ط-ال-ب-ه-م ‘
أل -ق -رب أل-ع-اج-ل ،ل-ك-ن
دون أن ي- -ت -جسص -د ذلك
على أرضش ألوأقع.
عنابة :هدى بوعطيح
ي -ط -الب سض -ك -ان أÙتشض -د أل -ف -رنسض-ي م-ن
ألسضلطات ألؤلئية بضضرورة إأنصضافهم ،وألتكفل
بانشضغالتهم ألتي طال أأمدها دون أأن Œد لها
أأذأنا صضاغية ،مؤؤّكدين بأانهم رأسضلؤأ أ÷هات
أŸعنية ‘ عديد أŸرأت ،إأل أأنهم  ⁄يؤلؤهم
أأي أهتمام دون أأي سضبب يذكر ،ل سضيما من
ق -ب -ل أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي Úأل-ذي-ن أأدأروأ ل-ه-م
ظ -ه -ؤره -م ب -ال -رغ -م م-ن وع-ؤده-م ‘ –ق-ي-ق
م -ط -ال -ب-ه-م ،وت-ه-ي-ئ-ة أÙتشض-د أل-ذي ي-رفضض
سضكانه مغادرته ،فضض Óعن عدم أسضتفادتهم
من برنامج سضكني خاصضة ألريفي منه.
يعؤد ذلك بحسضب سضكان أŸعتقل ألفرنسضي
Ãدخل مزرعة شضاو‹ مÈوك با◊جار إأ¤
ﬁاولت تقؤم بها بعضض أألطرأف لÓسضتيÓء
ع-ل-ى أألرضض لصض-ا◊ه-م ،ك-ؤن-ه-ا –ت-ل م-ؤق-ع-ا
ه-ام-ا يصض-ل-ح Ÿشض-اري-ع-ه-م أÿاصض-ة ،وت-رح-ي-ل
ق -اط -ن -ؤ أ◊ي ن -ح -ؤ سض -ك-ن-ات ›ه-ؤل-ة– ،ت
غطاء ألقضضاء على ألسضكنات ألفؤضضؤية ،حيث
ي -رفضض ألسض -ك -ان م -غ -ادرة أ◊ي ،وي -ط -ال -ب-ؤن
ب -السض -ت -ف -ادة م -ن أل-ق-ط-ع أألرضض-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة
رسضمية وتؤف Òإأعانات مالية من ألصضندوق
ألؤطني للسضكان ل‚از مشضاريع سضكنية.
وه -ؤ أŸط -لب أل -ذي ل -ق-ي رفضض-ا م-ن ق-ب-ل

أŸسض -ؤؤول Úألسض -اب-ق ،Úم-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ن-اشض-دون
أŸسضؤؤول أألول على أ÷هاز ألتنفيذي لؤلية
ع- -ن- -اب- -ة ج- -م- -ال أل- -دي -ن ب -رÁي ل -ل -ن -ظ -ر ‘
وضضعيتهم ،وإأنصضافهم بتهيئة أ◊ي من خÓل
تعبيد ألطريق وإأ‚از أألرصضفة ،على أعتبار
أأن-ه-م ي-ع-يشض-ؤن م-ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ة ،ل سض-ي-م-ا م-ع
ح -ل -ؤل فصض -ل ألشض -ت -اء ،ح -يث ي -غ -رق أ◊ي ‘
أألوحال وألÈك أŸائية ،ما يصضعب من دخؤل
وخروج ألسضكان ،ل سضيما منهم أألطفال ألذين
ت -تضض-اع-ف م-ع-ان-ات-ه-م خ-اصض-ة خÓ-ل أŸؤسض-م
ألدرأسضي ،كما بات عدم تهيئة أ◊ي يشضكل
خطرأ على حياتهم بسضبب أنتشضار أ◊شضرأت
ألضضارة وألقؤأرضض ألتي تفÎشض مع عائÓت
أÙتشضد سضكناتهم.
ويؤؤكد سضكان أ◊ي أأن ألعديد من أأحياء
ب-ل-دي-ة أ◊ج-ار ع-رفت ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة ،ك-م-ا
أسض- -ت- -ف- -ادت م- -ن مشض- -اري- -ع ‘ ،أل -ؤقت أل -ذي
يتجاهل فيه أŸسضؤؤولؤن مطالبهم أŸشضروعة،
وألتي يعتÈونها وأحدة من أأبسضط حقؤقهم
لضض- -م -ان ع -يشض ك -ر ،Ëوع -ل -ى ه -ذأ أألسض -اسض
ي -ط -ال -ب -ؤن ب -زي -ارة مسض -ت-ع-ج-ل-ة ل-ؤأ‹ أل-ؤلي-ة
وألسض-ت-م-اع لنشض-غ-الت سض-ك-ان-ه ،وإأنصض-اف 28
عائلة تعا Êأ◊قرة وألتهميشض ‘ صضمت منذ
أأك Ìمن  70سضنة.

لولية للولية لسصنة 2021
بعد أŸصصادقة على مشصروع أŸيزأنية أ أ

نّواب يكششفون وجود  10آالف تاجر غ Òمصشّرح بهم
لول- -ي -ة ل -ولي -ة
ب- -ل- -غت أŸي- -زأن- -ي- -ة أ أ
قسص -ن-ط-ي-ن-ة لسص-ن-ة  2021أن-خ-ف-اضص-ا ،إأذ
بلغت  2،4مليار دينار ،مقارنة Ãيزأنية
 2020أŸق ّ- - -درة بـ  500م-ل-ي-ون سصنتيم،
ويعود سصبب ترأجع أŸيزأنية حسصب ما
جاء ‘ تقرير ÷نة أŸالية إأ ¤ترأجع
قيمة ألتحصصيل ألضصريبي.
قسصنطينة :مفيدة طريفي
أأّكد رئيسض أللجنة بن سضاعد سضم Òأأن ما
يعادل  10آألف تاجر ينشضطؤن على مسضتؤى
ألؤلية Áلكؤن سضجÓت Œارية ،إأل أأنهم غÒ
مصضرح بهم لدى مصضالح ألضضرأئب ،ما تسضبب

ألقرأر Áتد إأ 7 ¤أيام إأضصافية بع“ Úوشصنت

غلق اÓÙت التجارية ومنع األنششطة الرياضشية ‘ بني صشاف وولهاصشة

ق ّ- -ررت ألسص - -ل - -ط - -ات أل- -ولئ- -ي- -ة ب- -عÚ
“وشصنت “ديد ألقرأر ألولئي ألقاضصي
ب-غ-ل-ق أÓÙت وأŸسص-اح-ات أل-كÈى ،وم-ن-ع
لنشصطة ألتجارية وألرياضصية ببلديات
أ أ
دأئرتي بني صصاف وولهاصصة لسصبعة أيام
إأضص -اف -ي -ة ضص -م -ن أل -ت-دأب Òأل-وق-ائ-ي-ة Ÿن-ع
إأن-تشص-ار ع-دوى فÒوسش ك-ورون-ا ،حسص-ب-ما
علم لدى مصصالح ألولية.
دخل قرأر ألتمديد أŸؤقع من طرف وأ‹
ع“ Úؤشض -نت ،أأﬁم -د م -ؤم -ن ،ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ
مسض -اء أÿم-يسض أل-ف-ارط ح-يث يسض-ري م-ف-ع-ؤل-ه
ب -دءأ ً م -ن ألسض -اع -ة ألسض -ادسض -ة مسض -اء إأ ¤غ -اي -ة
ألسضاعة ألسضادسضة صضباحا من أليؤم أŸؤأ‹ .كما
أأن كل ﬂالفة ألحكام هذأ ألقرأر يعاقب عليها
صضاحبها باألحكام أŸعمؤل.
يأاتي هذأ ألقرأر كإاجرأء أحÎأزي بعد أأن
أرت-أاى أأط-ب-اء أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-ل-م-ية أŸكلفة Ãتابعة
تطؤرأت جائحة كؤفيد  19ضضرورة “ديد ألعمل
به لضضمان ألتحكم ‘ ألؤضضعية ألؤبائية عÈ
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بلديات دأئرتي ولهاصضة وبني صضاف ،وهؤ ما
أأخذت به ألسضلطات ألؤلئية ،وفقا Ÿا صضرح به
لـ «وأأج» أŸنسضق ألؤلئي ÿلية أألزمة أŸكلفة
برصضد ومتابعة تطؤرأت جائحة كؤرونا عمار
›دوب.
وأأبرز أŸتحدث أأّن «ألؤضضعية ألؤبائية عÈ
ألبلديات أŸعنية تعرف أسضتقرأرأ ،و ⁄تسضجل
أأي حالة وفاة متعلقة بكؤفيد  19خÓل أألسضبؤع
أŸنصض -رم ،غ Òأأن أألم -ر ي -ت -ط -لب أŸزي -د م -ن
أ◊ي -ط-ة وأ◊ذر ،وضض-رورة ألل-ت-زأم ب-ال-ق-ؤأع-د
ألؤقائية».
وقد دخل ألقرأر ألؤلئي ألذي يقضضي بغلق
ج -م -ي -ع أÓÙت وأŸسض -اح -ات أل -كÈى وم -ن -ع
أألنشض -ط -ة أل -ت-ج-اري-ة وأل-ري-اضض-ي-ة ع Èب-ل-دي-ات
دأئ -ري-ت-ي ب-ن-ي صض-اف وول-ه-اصض-ة بصض-ف-ة م-ؤؤق-ت-ة
ضض -م -ن أل-ت-دأب Òأل-ؤق-ائ-ي-ة Ÿن-ع إأن-تشض-ار ع-دوى
فÒوسض كؤرونا حيز ألتنفيذ بتاريخ  1٥أأكتؤبر
أ÷اري قبل أأن يتم “ديد ألعمل به أأمسض Ÿدة
 7أأيام إأضضافية.

‘ خسض- - -ارة ق ّ- -درت بـ  ٥00م-ل-ي-ؤن دي-نار من
ميزأنية ألؤلية ،ما تسضّبب  -حسضبه  ‘ -عدم
تؤأزن ب Úأحتياجات سضكان وميزأنية ألؤلية
لينؤه على أأهمية –رك ألسضلطات ألؤلئية
وأسضتدرأك ألؤضضع وألعمل على إأعادة ألتؤأزن
من خÓل –صضيل ألضضرأئب ألعالقة ،وكذلك
أل -رف -ع م -ن ق -ي -م -ة إأي -ج -ار أÓÙت أل-ت-اب-ع-ة
للؤلية.
وأأضضاف بن سضاعد أأنّ ألؤلية ملزمة بإاعادة
تثم Úجميع ‡تلكاتها ،مؤؤكدأ أأن أŸصضالح
أıتصضة قامت بإارسضال  32إأعذأرأ سضجل ‘
” وضضع
حق أصضحابها بعضض ألتجاوزأت ،فيما ّ
 109قضضية أأمام ألعدألة ” ألفصضل ‘ 9٥
قضض-ي-ة ،م-ن-ه-ا  43قضض-ي-ة فصض-ل ف-ي-ه-ا لصض-الح
‡تلكات ألؤلية ،كاشضفا عن أسضÎجاع ألؤلية
خÓل  4أأشضهر أألخÒة ‡ 879تلك جديد.
وكان وأ‹ قسضنطينة عبد أ◊فيظ ألسضاسضي
ع-ل-ى ه-امشض أأشض-غ-ال أل-دورة أل-ع-ادي-ة أل-ث-ان-ي-ة
للمجلسض قد رفضض أقÎأح أأعضضاء أÛلسض
ألشض -ع -ب-ي أل-ؤلئ-ي ب-تسض-ري-ح ع-م-ال م-ؤؤسضسض-ات
 ، EPICوأŸت-ع-ل-ق ب-ت-خ-لي ألسضلطات ألؤلئية
وألبلدية عن “ؤيل أŸؤؤسضسضات ألعمؤمية ذأت
أل -ط -اب -ع ألصض -ن -اع -ي أل -ت -ج -اري أıتصض-ة ‘
أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة أÙي-ط و–سض-ينه،
صض -ي -ان -ة أإلن -ارة أل -ع -م -ؤم -ي -ة ورف -ع أل-ق-م-ام-ة
وأŸقدر عددها بـ  4مؤؤسضسضات على مسضتؤى
ألؤلية.
وأأك- -د أل- -ؤأ‹ أأن ه- -ذه أŸؤؤسضسض- -ات ت -ع -تÈ
مؤؤسضسضات خدماتية وليسضت إأنتاجية ،وتقدم
خدمات كبÒة ول Áكن ألتقليل من شضأانها،
مؤؤكدأ رفضضه ألقاطع ◊لها وتسضريح عمالها
بل يجب  -على حد قؤله  -ألؤقؤف مع هذه
أŸؤؤسضسضات وتؤف Òما يلزم لدعمها مهما ،ول
Áك -ن أع -ت-ب-اره-ا م-ؤؤسضسض-ات ط-ف-ي-ل-ي-ة ،ووع-د
Ãع -ا÷ة أنشض -غ -الت أل -ع -م -ال ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا
مسض-أال-ة تسض-دي-د مسض-ت-ح-ق-ات-ه-م أŸالية ألعالقة
منذ  4أأشضهر قبل نهاية ألسضنة.

á°VÉjQ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

أأ’حد  25أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  08ربيع أأ’ول  1442هـ

أ–اد ألعاصشمة

تسسجيل  3حا’ت إايجابية لفÒوسش كورونا
أع -ل-ن ن-ادي أ–اد أل-ع-اصش-م-ة ع-ن ت-وأج-د ثÓ-ث ح-ا’ت
إأصشابة لوباء كورنا «دون أعرأضص» ضشمن تششكيلة ألفريق
حسشب بيان أصشدره أمسص ألسشبت ألنادي ألعاصشمي.
أوضشح ألنادي ألعاصشمي ‘ بيانه« :بعد أختبار «بي سشي أر»
ألذي أجري على ألوفد بأاكمله ( 42عضشوأ ” أختباره) Ãسشتغا،Â
–صشلنا على ألنتائج أأ’و ،¤وألتي تشش Òإأ ¤وجود ثÓث حا’ت
إأيجابية دون أعرأضس ضشمن تششكيلة ألفريق».
وأختتم نادي أ–اد ألعاصشمة تربصشه ألثا ÊألتحضشÒي ألذي
دأم أسشبوع Úأمسس Ãسشتغا ،Âمرحلة خصشصشت للجانب أ÷سشماÊ
وألعمل ألتقني-تكتيكي.
«وسشنششرع ‘ تطبيق ألÈوتوكول ألصشحي أŸتعلق با◊ا’ت
أإ’يجابية Ãجرد تلقي جميع ألنتائج ألنهائية» ،يضشيف ألبيان.
ويخوضس نادي أ–اد ألعاصشمة خمسس مقابÓت ودية على أأ’قل
–سشبا للموسشم ألكروي أ÷ديد ألذي سشيتم ألششروع فيه بإاجرأء
ألكأاسس أŸمتازة أ›ÈŸة بتاريخ  21نوفم Èأمام ششباب بلوزدأد
Ãلعب  5جويلية تليها أŸقابلة أأ’و ‘ ¤إأطار ألرأبطة أأ’و¤
أÎÙفة أمام وفاق سشطيف Ãلعب عمر حمادي.
وأعرب أŸدير ألرياضشي لنادي أ–اد ألعاصشمة عن Îيحيى عن
رضشاه إأزأء ألظروف ألتي جرى فيها ألÎبصس ألتحضشÒي .وأوضشح
عن Îيحيى ‘ تصشريح للموقع أ’لكÎو Êللنادي ألعاصشمي قائ:Ó
«لقد حّققنا أأ’هدأف ألتي سشطّرناها قبل بدأية أŸرحلة ألثانية
من –ضشÒأت بدأية أŸوسشم ،لقد ف ّضشلت أن أكون متوأجدأ مع
ألطاقم ألفني وكذأ ألÓعب Úألذين أسشتجابوأ بصشفة جد إأيجابية
لطريقة عمل أŸدرب ألفرنسشي ششيكوليني».

أهلي برج بوعريريج

ا’سستغناء عن خدمات
بن عثمان وعدالة
قّرر ›لسص إأدأرة أهلي برج بوعريريج،
بقيادة ندير بوزناد ،أ’سشتغناء عن خدمات
ألثنائي ،منصشور بن عثمان ،وﬁمد عدألة،
بعد أربعة أيام فقط من أنتدأبهما.
كانت إأدأرة أهلي ألÈج قد أعلنت ،أ’ثن ÚأŸاضشي،
ت-ع-اق-ده-ا م-ع ألÓ-عب ب-ن ع-ث-م-ان م-ن ج-م-ع-ي-ة ألششلف،
وﬁمد عدألة من أ–اد سشطيفŸ ،وسشم ،Úقبل أن
ت- -ق- -رر أل -ت -خ -ل -ي ع -ن خ -دم -ات -ه -م -ا .وت -ؤوّك -د أŸصش -ادر
أإ’عÓمية ،أن أŸدرب دزيري بÓل ،أبلغ أإ’دأرة برغبته
‘ أ’سشتغناء عن خدمات بن عثمان وعدألة،

 ⁄يجّدد عقده
مع جوفنتوسص

تشسيلسسي مسستعد
÷لب ديبا’ مقابل
 100مليون أاورو
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’سشعاف وألغوصص ألبحري:
Óنقاذ وأ إ
أ’–ادية أ÷زأئرية ل إ

انتخاب سسم Òكر Ëشساوشش رئيسسا للهيئة
أن- -ت- -خب سش -م Òك -ر Ëشش -اوشص رئ -يسش -ا
Óن-ق-اذ
ج-دي-دأ ل–Ó-ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل -إ
’سش-ع-اف ونشش-اط-ات أل-غ-وصص أل-ب-ح-ري
وأ إ
خÓل أ÷معية ألعامة أ’نتخابية ألتي
عقدت ،أمسص ألسشبت ،بقاعة أÙاضشرأت
باŸركب أ’وŸبي ﬁمد بوضشياف.
حصشد ششاوشس (رئيسس رأبطة و’ية أ÷زأئر)
ع-ل-ى  20صش-وت-ا م-ق-اب-ل  9أصش-وأت Ÿن-افسشه
ﬁمد بن ›( Èرئيسس رأبطة أŸدية)‘ ،
ألوقت ألذي ” فيه إألغاء صشوت.Ú
وحضشر عملية أنتخاب ألرئيسس أ÷ديد30 ،
عضشوأ ( 11رأبطة و 19نادي هاوي) من أصشل
 31أل-ذي-ن –صش-ي-ه-م أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-لهيئة
ألفدرألية.
وصشّرح كر Ëششاوشس  -ألذي سشيكمل ألعهدة
’وŸبية  2020-2017عقب عملية ألتصشويت:
أأ
‘‘أو’ ،أود أن أششكر أعضشاء أ÷معية ألعامة
ع -ل -ى ث -ق -ت -ه -م ‘ شش -خصش -ي -ت -ي ،وك-ذلك ع-ل-ى
أحÎأفهم ألكب Òألذي جعل أششغال أ÷معية
Œرى ‘ ظروف جيدة .بكل صشرأحة ،كنت
’ن أŸصش-وت Úأع-ت-م-دوأ
أت -وق -ع ت-لك أل-ن-ت-ائ-ج أ
كثÒأ على ألتجربة .عليكم أن تعلموأ أننا ’
نسشتبعد أي فرد وسشنعمل كعائلة وأحدة من
’هدأف أŸسشطرة‘‘.
أجل –قيق أ أ
’ن سشنعمل
وأضشاف كر Ëششاوشس‘‘ :أ آ
بجدية وسشنحاول إأيجاد أ◊لول
ألÓزمة للمششاكل ألعديدة
أل- -ت- -ي ت- -ع- -ا Êم- -ن- -ه -ا

’دأرية .إأنه
أ’–ادية خاصشة أŸالية ،ألفنية وأ إ
–دي ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ‹ وسش -أاح -اول م -ع أعضش -اء
’ه - -دأف
أŸك- - -تب أل- - -ف - -درأ‹ ‘ –ق - -ي - -ق أ أ
أŸسشطرة.
بالنسشبة ‹ ،أول هدف هو ألتقرب من وزأرة
ألششباب وألرياضشة وأÿزينة ألعمومية من أجل
’ع -ان-ة أŸال-ي-ة .ك-ذلك
إأي -ج -اد ح -ل Ÿشش -ك -ل أ إ
سشنعقد أجتماع أÛلسس ألتقني ،وأسشتدعاء
كل ألتقني Úمن أجل إأيجاد أ◊لول ألÓزمة
للمششكل ألتي نتخبط فيها‘‘.
عقب أنتخاب ألرئيسس ،قام أعضشاء أ÷معية
أل- -ع- -ام -ة ب -حضش -ور ‡ث -ل ع -ن وزأرة ألشش -ب -اب
وأل -ري -اضش -ة ،ب -ان -ت-خ-اب  7أعضش -اء ل-ل-م-ك-تب
ألفدرأ‹ من أصشل  11مرششح.Ú
وت -أات -ي أ÷م -ع -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة ل–Ó-ادي-ة
’سش -ع -اف ونشش -اط -ات
Óن -ق -اذ وأ إ
أ÷زأئ -ري -ة ل  -إ
ألغوصس ألبحري عقب رفضس أ◊صشيلة أŸالية
لسش-ن-ة Ÿ 2019ك -تب أل-رئ-يسس ﬁم-د ب-وخ-دأر
خÓل أ÷معية ألعامة ألعادية أŸنظمة يوم 19
سشبتم ÈأŸنصشرم.
تركيبة أŸكتب ألفدرأ‹:
رئيسس أ’–ادية :سشم Òكر Ëششاوشس.
’عضش -اء :ع -روي مصش -ط -ف -ى ( 18صشوتا)،
أأ
بلحاج علي ( 17صشوتا) ،بعلي عبد ألرحمان
( 16صش -وت-ا) ،سش-ي-ا‹ أسش-م-اع-ي-ل ( 16صشوتا)،
سش -ف -وح ﬁم -د أ◊ب-يب ( 15صش-وت-ا) ،باسشعيد
ﬁم- -د إأل- -ي -اسس (15صش -وت-ا) ،ب-غ-ارن-وت ج-م-ال
ألدين ( 14صشوتا).

بيانيتشص:

«سساري  ⁄يثق ‘ ’عبيه
اŸوسسم اŸاضسي»

كشش -ف أل -ب -وسش -ن -ي مÒأل -ي -م ب -ي -ان -ي -تشس’ ،عب وسش -ط
أّكد تقرير صشحفي إأيطا‹ ،أمسس ألسشبت ،توقف مفاوضشات
ب-رشش-ل-ون-ة ،ع-ن أأ’زم-ة أل-ت-ي ع-ان-ى م-ن-ه-ا ج-وف-ن-ت-وسس ‘
Œديد عقد أأ’رجنتيني باولو ديبا’ مع ناديه جوفنتوسس ،خÓل
أŸوسشم أŸاضشي– ،ت قيادة أŸدرب ماوريسشيو سشاري.
وأسش-ت-ب-دأل-ه-م-ا بÓ-ع-ب Úآأخرين ،بعدما
أŸوسشم أ◊ا‹.
كان جوفنتوسس قد خسشر لقبي كأاسس إأيطاليا وألسشوبر
عاينهما ‘ أ◊صشصس ألتدريبية أأ’خÒة
.
وفًقا لصشحيفة «توتو سشبورت» ،فإان مفاوضشات Œديد عقد ديبا’
أÙلي خÓل أŸوسشم أŸاضشي ،كما وّدع دوري أبطال
ذأت أŸصشادر أكدت أن دزيري ،طلب
م
ن
ألذي ينتهي ‘ جوأن  ،2022وأجهت بعضس ألعقبات ،حتى توقفت مؤوخًرأ
أوروبا أمام ليون من ثمن ألنهائي..
أإ’دأرة دعم كل أÿطوط بعناصشر أÈÿة،
.
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وقال بيانيتشس ‘ حوأر أجرأه مع صشحيفة توتو سشبورت:
ورفضس أ’ح -ت -ف -اظ ب -ال Ó-ع -ب ،Úبسش-بب ع-دم
وأششارت ألصشحيفة أإ’يطالية إأ ¤أن تششيلسشي صشاحب أ◊ظوظ أأ’ك Èلضشم باولوديبا’ ،حيث إأن ألبلوز
«ما أصشابني بخيبة أمل حتى يومنا هذأ ،أن سشاري  ⁄يثق ‘
قدرتهما على تقد Ëأإ’ضشافة للفريق.
مسشتعد لعرضس من  80إأ 100 ¤مليون أورو◊سشم صشفقة ألÓعب أأ’رجنتيني .وسشبق أن أقÎب ديبا’ من
’عبيه دأخل جوفنتوسس ،هذأ أزعجني.:
أ’نتقال إأ ¤مانششسش Îيونايتد وتوتنهام خÓل صشيف  ،2019لكن ألÓعب أوقف ألصشفقة وقرر
وأضشاف« :إأسشاءة تقدير ألناسس من أسشوأ أأ’مور ،أ’ن كل ’عب ‘
ألبقاء ‘ جوفنتوسس.
غرفة أÓŸبسس كان يبذل قصشارى جهده للنادي ،قد تختلف مع فرد
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Îﬁفون بششكل رأئع ويريدون أŸتابعة نحو –قيق أهدأفهم.
وتابع« :إأذأ وضشع أŸدرب عÓقته مع ألÓعبﬁ ،Úل ششك ،هذأ يعني أنه ليسس لديه
مصشادر
ألكيمياء ألتي يتحدث عنها رئيسس أليو‘.
وأ”« :سش - -اري
إأعÓمية
يرى ميكيل أرتيتا ،مدرب آأرسشنال ،أن تسشاؤو’ت ألبعضس عن
كان يعتقد بقوة أن بعضس
مسش -ت -وى أدأء م -ه -اج -م -ه أل -غ -اب -و Êأل-دو‹ ب-ي ÒإأÁريك
’عبي جوفنتوسس يعملون
أوباميانغ ⁄ ،تششكل أي مفاجأاة بالنسشبة له.
ضشده و ⁄يقدموأ ما لديهم
ب -ع-د  4م -ب -اري -ات دون ه -ز ألشش -ب -اك ،أح -رز
ب -نسش-ب-ة  100ب -اŸائ -ة؟ ’
أوب -ام -ي -ان -غ ه -دف-ا م-ت-أاخ-رأ ل-يسش-اع-د ف-ري-ق-ه
أح - -د يشش - -كك ‘ ق- -درأت
أللند Êعلى ألفوز  1-2على رأبيد فيينا
سشاري كمدرب ،لكن كانت
ألنمسشاوي ‘ ألدوري أأ’وروبي ،أÿميسس
هذه مششكلته ،و‘ ألنهاية
أŸاضشي.
ت -وج -ن -ا ب-ل-قب أل-ك-ال-تشش-ي-و
وق -ال أرت -ي -ت -ا ‘ ،تصش -ري-ح صش-ح-ف-ي:
أّكد تقرير صشحفي إأسشبا ،Êأن ألفرنسشي كيليان مبابي ،يقضشي
وسشط معركة ششرسشة».
«ي -ت -ع Úع -ل -ى أل Ó-عب ت -وق -ع م-ث-ل ه-ذه
فÎت- -ه أأ’خÒة م- -ع ب -اريسس سش -ان جÒم -ان .وي -ع -ت Èري -ال م -دري -د
ألضشغوط ،ألتي كثÒأ ما يتعرضس لها معظم
وليفربول أك Ìأأ’ندية ألطاﬁة ‘ ضشم مبابي ،خصشوصًشا أÒŸنغي
ك- -ب- -ار ألÓ- -ع- -ب .»Úوأضش- -اف« :ي -ت -ع Úع -ل -ى
ألذي حاول ضشمه عندما كان ’عبًا ‘ موناكو قبل  3سشنوأت ،إأ’ أن
أوباميانغ ( 31عاما) إأنششاء أŸزيد من فرصس
باريسس سشان جÒمان تدخل وأنهى ألصشفقة لصشا◊ه.
ﬁرز ششارك أسشاسشيا
أل- - -ت- - -ه- - -دي- - -ف ل- - -ن- - -فسش - -ه Œن - -ب - -ا
بحسشب موقع «ديفينسشا سشينÎأل» أإ’سشبا ،Êفإاّن إأدأرة باريسس سشان
ل Ó-ن -ت -ق -ادأت..أل -ك -ل ي -ت -وق -ع م -ن -ه
توتنهام:
جÒمان ،بقيادة ناصشر أÿليفي ،تعلم ذلك جيًدأ .وليسس لديها خيارأت
تسشجيل هدف ‘ كل مبارأة وهذأ
سشوى ألتفاوضس حول بيع ألÓعب ألصشيف أŸقبل .ورغم أ’هتمام ألقوي
بسشبب كونه ’عبا كبÒأ ونتيجة Ÿا
من قبل ليفربول ومدريه يورغن كلوب ،بإاحضشار مبابي إأ ¤آأنفيلد ،إأ’ أن
قام به ‘ أŸاضشي».
ريال مدريد باعتباره أŸرششح أŸفضشل للتعاقد مع مبابي ،سشيبدأ خطة
فرضس وسشت هام ،ألتعادل أإ’يجابي (-1
وتابع« :ألناسس يتوّقعون منه هذأ
ت - - - -وّق - - - -ع ألÈت - - - -غ- - - -ا‹ ج- - - -وزي
ألتعاقد معه ،وتعويضس ما فششل فيه عام  .2017ويرى مبابي نفسشه بأان
 )1على ضشيفه مانششسش Îسشيتي ‘ ،أŸبارأة
مسش -ت-ق-ب .Ó-ع-ل-ي-ه ق-ب-ول ه-ذأ أل-وضش-ع م-وري-ن-ي-ومدرب توتنهام أ إ
’‚ليزي
Óمام ،حيث أصشبح رحيله عن
ألفرصشة باتت موأتية ’تخاذ خطوة ل أ
ألتي أقيمت على ملعب لندن أأ’وŸبي ،أمسس
ون -ح -ن ه -ن -ا ل -دع -م-ه إأذأ م-ا وأج-ه أي ل -ك -رة أل -ق -دم ،أن ي -ح-ظ-ى م-ه-اج-م-ه
باريسس سشان جÒمان هذأ ألصشيف هاج ًسشا بالنسشبة له ،و‘ باريسس
ألسشبت ‘ ،إأطار أ÷ولة ألسشادسشة من عمر
صشعوبات» .وأحرز أوباميانغ ألذي مّدد ألكوري أ÷نوبي ألدو‹ هيونغ مÚ
يعتقدون أنه سشيكون من ألصشعب عملًيا أ’حتفاظ Ãبابي ،حتى لو
ألÒÁÈليغ .أفتتح وسشت هام ،ألتسشجيل عÈ
تعاقده لثÓث سشنوأت مع ألنادي أللند ،Êسشون بعقد جديد «عاج Óأو آأجÓ
»
حصشل على أعلى رأتب ‘ ألفريق..ويفضشل مبابي خسشارة أŸال
ميششيل أنطونيو ‘ ألدقيقة  ،18وأدرك مانششسش Îسشيتي،
 73ه -دف -ا ل -ل -ف-ري-ق ‘  116م-ب-ارأة م-نذ بعد أ’نطÓقة أ÷يدة له ‘ أŸوسشم
وألقيام بقفزة أحÎأفية ‘ مسشÒته عن ألبقاء ‘ سشان جÒمان.
ألتعادل عن طريق فيل فودين ‘ ألدقيقة  ،51ورفع مانششسش Îسشيتي رصشيده إأ 8 ¤نقاط ‘
أنضش -م -ام -ه لصش -ف -وف -ه ق -ادم -ا م -ن ب-وروسش-ي-ا أ◊ا‹.
ويرى ألÓعب أن أ’نتقال لريال مدريد فرصشة كبÒة ،لتحقيق
أŸركز أ◊ادي عششر ،وهو نفسس رصشيد وسشت هام عاششر ألÎتيب.
دور“وند أأ’Ÿا ،2018 ‘ Êلكنه هز ألششباك 3
أعت Èمورينيو ‘ مؤو“ر صشحا‘ قبل
آأماله بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وألكرة ألذهبية.
وسشيطر مانششسش Îسشيتي على ألكرة منذ ألدقائق أأ’و ،¤وحظي باÙاولة أأ’و¤
مرأت فقط خÓل  7مباريات ششارك فيها هذأ مبارأة فريقه ضشد بÒنلي يوم غد أ’ثنÚ
وي -درك ري -ال م -دري -د ،أن -ه ل -ن ي -ك -ون م -ن ألسش-ه-ل
بتسشديدة من كانسشيلو من خارج منطقة أ÷زأء ‘ ألدقيقة ألسشادسشة ،ذهبت بعيًدأ عن
أŸوسشم .وأوضشح أإ’سشبا Êأرتيتا« :عليه تهيئة أŸزيد ‘ ألبطولة أÙلية ،أن أŸسشتوى ألذي
ألتوصشل ’تفاق مع باريسس سشان جÒمان ،ولن يكون
أŸرمى .و‚ح وسشت هام ‘ أفتتاح ألتسشجيل ‘ ألدقيقة  ،18بعدما أرسشل كوفال ،عرضشية
من فرصس ألتهديف».
يقدمه ألÓعب سشون منذ مطلع أŸوسشم
من ألسشهل أيضًشا منافسشة ليفربول ،ومع ذلك
متقنة من أ÷انب أأ’Áن ،تابعها أنطونيو بضشربة مقصشية ‡يزة سشكنت ششباك إأديرسشون.
و‘ ألدوري أإ’‚ليزي أŸمتاز ،يلتقي أليوم آأرسشنال مع أ◊ا‹ يؤوهله لكي يكون أحد ألÓعبÚ
ف -إان أÒŸن -غ -ي م -ا زأل أŸرشش -ح أأ’ب-رز
و“ّكن مانششسش Îسشيتي من تعديل ألنتيجة مبكًرأ ‘ ألدقيقة  ،51بعدما أرسشل كانسشيلو
ليسش Îسشيتي صشاحب أŸركز أÿامسس ،وألذي يتفوق على ألنادي أأ’غلى دخ ‘ Óصشفوف فريقه.
لنيل خدمات ألÓعب.
عرضشية من أ÷انب أأ’يسشر لفودين دأخل منطقة أ÷زأء ،ليسشتلم أأ’خ Òويسشدد مع
ل-ت-ج-دي-د ع-ق-ده أ◊ا‹ .وسشّ-ج-ل سش-ون
أللند Êبفارق أأ’هدأف .وأ” أرتيتا« :نعرف أنها سشتكون مبارأة قوية
ألدورأن ،كرة أرضشية قوية سشكنت ششباك فابيانسشكي .وحاول فودين تسشجيل ألهدف ألثاÊ
وذك -رت ت -ق -اري -ر صش -ح-اف-ي-ة ب-أاّن سش-ون تسشعة أهدأف خÓل ثما Êمباريات ‘
فعليا ‘ موأجهة فريق ششهد –و’ت كثÒة ‘ ألعام أŸاضشي أو نحو ذلك.
بتسشديدة من على حدود منطقة أ÷زأء ‘ ألدقيقة  ،57إأ’ أن ألكرة ذهبت ضشعيفة ‘ يد
قدم هذأ ألفريق موسشما رأئعا ‘ ألعام أŸاضشي وأŸوأجهة معه دوما “ثل ألذي يرتبط بعقد مع ألنادي أللند Êإأﬂ ¤ت - -ل - -ف أŸسش - -اب- -ق- -ات ه- -ذأ أŸوسش- -م،
ّ
غاية سشنة  ‘ ،2023خضشم مفاوضشات
فابيانسشكي.
باإ’ضشافة إأ ¤مسشاهمته بأاربع “ريرأت
–ديا ،نتوّقع معركة كبÒة».
حاسشمة.

«يتعيّن على أاوباميانغ توّقع ا’نتقادات»

مبـ ـ ـ ـابي يق ـ ـ ـ ـ ـÎب
م ـ ـ ـ ـ ـن مغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادرة
باريسش سسان جÒمان

نحو تقد Ëعقد جديد لهيونغ م Úسسون

مانشسيسس Îسسيتي يقع ‘ فخ
التعادل أامام وسست هام
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ألفريق يعود للتدريبات –ضشÒأ لنهائي كأاسص ألسشوبر

بك Òيغلق اÒŸكاتو الصسيفي لشسباب بلوزداد
أعلنت إأدأرة ششباب بلوزدأد ع Èصشفحتها ألرسشمية على ألفايسشبوك تعاقدها مع ألÓعب ألسشابق للنادي ألصشفاقسشي ألتونسشي
ﬁمد إأسشÓم بك ،Òألذي سشيكون آأخر ’عب تنتدبه إأدأرة ألفريق –سشبا للموسشم ألكروي ( ،)2021- 2020دون ذكر قيمة ومدة
ألعقد ألذي يربط ألÓعب بالفريق ألعاصشمي.
ﬁمد فوزي بقاصص
غ -ل -ق ن -ادي شش-ب-اب ب-ل-وزدأد أسش-ت-ق-دأم-ات-ه
بانتدأب خّريج مدرسشة أمل أ’أربعاء ﬁمد
أإسشÓم بك ،Òسشابع ’عب تعاقدت معه أإدأرة
ألفريق خÓل أÒŸكاتو ألصشيفي ألذي يختتم
سش -ه -رة أل -ثÓ-ث-اء ،ح-يث ق-امت أإدأرة ق-ريشش-ي
بانتدأبات مدروسشة ،أين ضشمن ألطاقم ألفني
أزدوأجية أŸناصشب ،بعد أسشتعادة متوسشط
أŸيدأن زكريا درأوي من نادي وفاق سشطيف،
وأن -ت -دأب أل -ظ-ه Òأ’أÁن ل-ل-ن-ادي أ’إف-ري-ق-ي
أل -ت -ونسش -ي ﬂت-ار ب-ل-خ-ي ،Ìوت-دع-ي-م أل-ف-ري-ق
ب - -خ- -دم- -ات ح- -ارسس ن- -ادي ب- -ارأدو ت- -وف- -ي- -ق
موسشاوي ،و’عب أإ–اد بلعباسس أنسس سشعد،
با’إضشافة أإ ¤ألدو‹ ألبينيني كوكبو مارسشلÚ
ألقادم من حمام ألليف ألتونسشي ،وأŸهاجم
ألبلجيكي ماييكي نقومبو.
أ÷ن- -اح أ’أÁن أل- -ذي ب- -رز ب- -األ- -وأن وف -اق
سشطيف ،أنتقل أإ ¤فريق ششباب بلوزدأد ‘
صش-ف-ق-ة أن-ت-ق-ال ح-ر م-ن أل-ن-ادي ألصش-ف-اقسش-ي
ألتونسشي ،بعدما سشّرح من قبل أ’إ–اد ألدو‹
للعبة «فيفا» ،هو ألذي أششتكى فريقه للجنة
ألنزأعات بسشبب عدم ضشخ روأتبه ألششهرية،

أنتدأب سشيحل معضشلة أ÷ناح أ’أÁن ألتي
كان يعا Êمنها ألششباب أŸوسشم أŸنصشرم،
خصشوصشا بعدما “ّكن من صشقل موهبته مع
ألصشفاقسشي ‘ أŸوسشم ألذي خاضس فيه أزيد
من  40مبارأة رسشمية ،و“ّكن خÓلها من
أل -ت -ت-وي-ج ب-ك-اأسس ت-ونسس وأ’ن-ه-زأم ‘ ن-ه-ائ-ي
ألكاأسس أŸمتازة.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أسش -ت -غ-نت أإدأرة شش-ب-اب
بلوزدأد عن خدمات متوسشط ميدأنها توفيق
زرأرة بالÎأضشي ،وذلك بطلب من أŸسشوؤول
أ’أول ع -ل -ى ر أسس أل -ع -ارضش-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
أŸدرب أل -ف -رنسش -ي ف -رأنك دوم-ا ،أل-ذي أك-د
’إدأرة ق -ريشش -ي أن أل Ó-عب ألسش -اب -ق ’أه -ل -ي
ألÈج ’ Áكنه جلب أ’إضشافة ألÓزمة ،بعدما
فشش -ل ‘ ف -رضس ن -فسش -ه م -ع أب -ط-ال أ÷زأئ-ر
Ÿوسشم ( )2020 - 2019منذ ألتحاقه خÓل
أÒŸكاتو ألششتوي أŸنصشرم.
‘ سش -ي -اق أآخ -ر ،ع -اد أل -ف -ري -ق أإ ¤أج -وأء
أل -ت -دري -ب -ات أ÷م -اع -ي -ة صش -ب -ي -ح -ة أ’أرب-ع-اء
أŸنصش-رم Ãرك-ز أ’إط-ع-ام وأل-ف-ن-دق-ة Ãدي-نة
ع Úألبنيان بالعاصشمة ،بعدما أضشطر ألطاقم
ألفني بتششاور مع أإدأرة ألفريق أإ ¤أإيقاف

جه رسشالة –فيزية لÓعبÚ
و ّ

بلماضسي يشسّجع منتخب أاقل من  20سسنة

حرصص ألناخب ألوطني جمال
ب -ل -م -اضش -ي ،ع -ل -ى ت-وج-ي-ه رسش-ال-ة
–فيزية لÓعبي منتخب أقل من
 20سش- -ن- -ة .وي- -خ -وضص أŸن -ت -خب
’ق - -ل م - -ن  20سشنة
أل- - -وط - -ن - -ي أ
م-عسش-كً-رأ إأع-دأدًي-ا Ãرك-ز –ضشÒ
أŸن - -ت - -خ - -ب - -ات بسش- -ي- -دي م- -وسش- -ى،
Óع -دأد ل -ب -ط -ول -ة أ–اد شش -م-ال
ل -إ
إأف -ري -ق -ي-ا ل-ك-رة أل-ق-دم ‘ ت-ونسص،
بحضشور عدد كب Òمن ألÓعبÚ
أŸغÎب.Ú
وق-ال ب-ل-م-اضش-ي ‘ ،رسش-ال-ة أب-رزه-ا
أŸوقع ألرسشمي لـ «ألفاف»« :مرحبا
إأخوتي ألصشغار ،أ“نى أن تكونوأ قد
وصش -ل -ت -ك -م إأ ¤ب -ي -ت -ك-م ‘ أ÷زأئ-ر ‘
أفضشل ألظروف ،خاصشة Ãركز سشيدي
م -وسش -ى ،أل -ذي ي-ع-ت Èم-ن-زل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا
خÓل كل Œمعاتنا»
وأضش - -اف« :ن - -ح - -ن سش - -ع - -دأء ج - -دأ
ب -رؤوي -ت -ك -م ج -م -ي -ع -ا ‘ م-رك-ز –ضشÒ
أŸن-ت-خ-ب-ات ب-ق-م-يصس أŸن-تخب ،وعلم
ب Ó-دن -ا أ÷زأئ-ر ،وأ“ن-ى أن تسش-ت-غ-ل-وأ
أل-ف-رصش-ة ل-ل-ت-ج-م-ع ،وت-ك-وين ›موعة،

وصشدأقات قوية».
وت-اب-ع« :أشش-ع-ر ب-ف-خ-ر ك-ب Òع-ن-دم-ا
أرى هؤو’ء ألششبان ألذين أعرفهم جيدأ
ي -خ -ت-ارون أ÷زأئ-ر ،وأع-ل-م وأن-ا أل-ذي
ت -ل ّ-ق -يت ت-ك-وي-ن-ي Ãرك-ز ن-ادي ب-اريسس
سشان جÒمان ،أن هذأ أأ’مر يتطلب
ألكث Òمن ألششجاعة وألفخر».
وخ -ت -م« :أن-ت-م ف-خ-ر ك-ب Òل-ل-ج-زأئ-ر
ول-ع-ائÓ-ت-ك-م وأول-ي-ائ-ك-م ،خاصشة وأّنكم
سشتمثّلون بلدكم ‘ أŸسشتوى ألعا‹،
وهذأ هو ألهدف ألذي نطمح إأليه»

‚م مقرة

خليلي يدّعم التشسكيلة
أعلن نادي ‚م مقرة ،ألناششط بدوري ألدرجة
أأ’و ¤أ÷زأئري ،تعاقده رسشميا مع ألÓعب سشفيان
خليلي ،مدأفع أ–اد بن قردأن ألتونسشي.
قال ألنادي ‘ ،بيان رسشمي ،ع Èصشفحته على «فيسشبوك»:
«إأمضشاء أŸدأفع سشفيان خليلي ‘ صشفوف ‚م ششباب مقرة».
وششارك خليلي ‘  16مبارأة مع أ–اد بن قردأن ‘ ،موسشمه أأ’ول بأالوأن
ألنادي ألتونسشي ،قادًما إأليه من ششبيبة سشكيكدة.
وÁتلك خليلي ( 30عاما) خÈة كبÒة ،حيث خاضس Œارب عديدة رفقة أندية
ﬁلية وعربية ،على غرأر ششباب بلوزدأد ،ششبيبة ألقبائل ،أ–اد أ◊رأشس ،ششبيبة
سشكيكدة وأ’تفاق ألسشعودي.

ششباب قسشنطينة

اسستقدام اŸهاجم Úشسيبوب وبن طاهر
أ” نادي ششباب قسشنطينة ،أمسس ،إأجرأءأت تعاقده مع أŸهاجم Úششرف ألدين
ششيبوب من سشيمبا ألتنزأ ،Êوﬁمد بن طاهر قادما من صشفوف ’ ششو دو فون
ألسشويسشري .وّقع أŸهاجم ألسشودأ Êششيبوب ( 26عامًا) ،وأŸغÎب بن طاهر (26
عاًما) على عقد Áتد Ÿوسشم Úمع ألنادي ألقسشنطيني ‘ ،صشفقة أنتقال حر.
وتعاقد ششباب قسشنطينة ،مع ششيبوب وبن طاهر ،بناًء على طلب أŸدرب عبد
ألقادر عمرأ ،Êألذي أصشر على دعم أÿط أأ’مامي ‘ ،ظل أبتعاد أŸهاجم أأ’ول،
ﬁمد أأ’م Úعبيد ،عن أÓŸعب لفÎة طويلة؛ بسشبب معاناته من إأصشابة خطÒة ‘
ألركبة.
وبدأ ششيبوب مسشÒته باللعب ضشمن صشفوف أŸريخ ألسشودأ ،Êثم أنتقل ’حًقا إأ¤
ششبيبة ألقÒوأن ألتونسشي ولعب معه موسشما وحيدأ ،قبل أن ينضشم للهÓل ألسشودأ،Ê
ثم إأ ¤سشيمبا ألتنزأ .Êولعب بن طاهر ‘ صشفوف بيلفورت ألفرنسشي ،قبل أن ينتقل
إأ ’ ¤ششو دو فون ألسشويسشري.

تربصشها Ãدينة مسشتغا ،Âأإثر أإصشابة عدد
كب Òمن ألÓعب Úوألوفد أŸرأفق للنادي من
ﬂتلف أ’أطقم ،حيث يحاول دوما Œهيز
’ع -ب -ي -ه ل -ن -ه -ائ -ي أل -ك -اأسس أŸم-ت-ازة أŸق-رر
أإق-ام-ت-ه-ا ي-وم  21ن -وف -م ÈأŸق -ب-ل Ãل-عب 5
جويلية أ’أوŸبي ،رغم ضشيق ألوقت وألعودة
للعمل من ألنقطة ألصشفر ،بعد توقف عن
أل -ت -دري-ب-ات أ÷م-اع-ي-ة دأم  15ي-وم-ا ك-ام،Ó
و–ديدأ منذ تاريخ  06أكتوبر أŸنصشرم.
ه-ذأ ،وسش-يشش-رع أصش-ح-اب أل-ل-ون Úأ’أح-م-ر
وأ’أبيضس رحلة ألدفاع عن لقبهم أسشبوع بعد
نهائي ألكاأسس أŸمتازة ،من مدينة ع Úمليلة
ح Úي - -وأج- -ه- -ون أ’أم- -ل أÙل- -ي ،أي- -ن أّك- -د
أŸدرب دوما أن ألفريق سشيكون أمام أمتحان
صش-عب م-ع مسش-ت-ه-ل أل-ب-ط-ول-ة ،وسش-ي-ع-م-ل على
أللعب بنفسس روح أŸوسشم أŸاضشي ،ودخول
كل مباريات ألفريق بهدف ألفوز سشوأء كان
ذلك دأخل أو خارج ألديار ،وهو أ’أمر ألذي
سش-يسش-م-ح لÓ-ع-ب-ي-ه م-ن أ◊ف-اظ ع-ل-ى ث-ق-اف-ة
أل-ف-وز أل-ت-ي غ-رسش-ه-ا ف-ي-ه-م م-ن-ذ ت-ول-يه قيادة
أل-ع-ارضش-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق م-ن-تصش-ف أŸوسش-م
أŸنصشرم.

’وŸبية أ÷زأئرية
‘ يوم مفتوح «تاريخ وآأمال» للجنة أ أ

الÎكيز على الدور اÙوري لإلعلم الرياضسي

ن ّ
’وŸبية أ÷زأئرية Ãقرها
ظمت ،أمسص ،أللجنة أ أ
’عÓمية
أل-ك-ائ-ن ب Íع-ك-ن-ون ب-ال-ت-نسش-يق مع أ’أسشرة أ إ
ألرياضشية يوما مفتوحا للرياضشة وأ’إعÓم –ت ششعار
«تاريخ وآأمال» Ãناسشبة ألذكرى  57لتأاسشيسص ألهيئة
أل -ري -اضش -ي -ة وأ’ح -ت -ف -ا’ت أıل -دة ل -ل -ي -وم أل-وط-ن-ي
ل-لصش-ح-اف-ة ،ت-ط-رق-وأ خÓ-ل-ه إأ ¤أه-م أل-ت-حديات ألتي
تنتظر ألرياضشيون ‘ قادم أŸوأعيد ،ودور ألصشحافة
‘ مرأفقتهم ودعمهم للوصشول إأ ¤منصشات ألتتويج.
نبيلة بوقرين
عرف أللقاء مششاركة ‡ثل عن وزأرة ألششباب وألرياضشة،
رئيسس أللجنة أأ’وŸبية عبد ألرحمان حماد ،ألعضشو ألششر‘
للهيئة أأ’وŸبية مصشطفى ألعرفاوي ،أول رياضشي مثّل أ÷زأئر
‘ أأ’وŸب- -ي- -اد سش -ن -ة  1964ب -ط -وك -ي -و ﬁم-د Áا ،Êرؤوسش-اء
أإ’–ادي- -ات ،أب- -ط- -ال أوŸب -ي Úوع -اŸي ‘ Úصش -ورة ك -ل م -ن
عÓ- -ل- -و ،سش- -ي- -اف ،أسش- -رة أإ’ع Ó-م ”ّ ،ع -رضس ك -ل أإ’‚ازأت
أŸكتسشبة ألتي تزخر بها ألهيئة أأ’وŸبية طيلة  57سشنة من
تأاسشيسشها ألذي كان ‘  18أكتوبر  1963بحصشيلة تتكون من 17
ميدألية منها  5ذهبيات 3 ،فضشيات و 9برونزيات تدأولت
عليها  16رياضشيا بدأية من سشنة  1984بلوسس أ‚لسس عن
طريق أÓŸكم مصشطفى موسشى لينطلق بعدها ألعدأد ،حيث
ب -رز ع -دي -د أل -ري -اضش -ي Úأل-ذي-ن ك-ت-ب-وأ أسش-م-اءه-م ‘ ألسش-ج-ل
أأ’وŸب -ي ل -ل -م -ت ّ-وج Úع -ل -ى غ -رأر زأوي ،سش-ل-ط-ا ،Êب-ح-اري،
بوŸرقة ألتي أهدت أول ذهبية للجزأئر سشنة  1992بÈششلونة،
مرسشلي ،بنيدة مرأح ،قر ،ÊعÓلو ،ألرئيسس أ◊ا‹ للجنة عبد
ألرحمان حماد ،صشورية حدأد ،سشياف ،بن يخلفﬂ ،لو‘‘ ،
ح Úت -وأج -دت أل -ري -اضش-ة أ÷زأئ-ري-ة خÓ-ل  57سش -ن -ة بـ 457
رياضشي ‘ ﬂتلف أإ’ختصشاصشات.
ألقى عبد ألرحمان حماد كلمة أ’فتتاح تطرق خÓلها إأ¤
ÓعÓم من أجل إأعطاء دفعة نحو
ألدور أÙوري وألهام ل إ
أأ’مام للرياضشة أ÷زأئرية باŸرأفقة وألدعم ‘ قوله« :عدأ
أللقاءأت ألتي Œمعني مع أعضشاء أŸكتب ألتنفيذي منذ تو‹
رئاسشة أللجنة أأ’وŸبية خÓل  40يوما تششاء ألصشدف أن يكون
أول أج -ت -م -اع م -ع أ’–ادي -ات أل -ري -اضش -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ،أب-ط-ال
أوŸبي ،Úأأ’سشرة أإ’عÓمية ألرياضشية أردناه أن يكون مع
زم Ó-ئ -ن -ا ألصش -ح -ف -ي Úك -أاول خ -ط -وة ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-دور أل-ك-بÒ
وأÙوري ألذي لعبته ألصشحافة ألوطنية ‘ تنمية ألرياضشة
أ÷زأئرية عامة من خÓل مرأفقة ألرياضشيﬂ ‘ Úتلف
ألتظاهرأت وأÙافل ألرياضشية ألعاŸية وأأ’وŸبية ‘ ،هذأ
أŸوعد وبكل صشدق Ãثابة ششكر وعرفان أ’ّننا نعيشس ‘ هذه
أأ’يام ذكرى أليوم ألوطني للصشحافة وتأاسشيسس أللجنة أأ’وŸبية
أ÷زأئ- -ري- -ة ◊ضش- -ور أح- -د أب -رز روأده -ا ألسش -ي -د مصش -ط -ف -ى
ألعرفاوي وأأ’خ ،Òأششكر كل من حضشر معنا ‘ هذأ أليوم
أŸفتوح حول أإ’عÓم وألرياضشة أ’نه ألششريك أأ’سشاسشي نحو
مسش-ت-ق-ب-ل أفضش-ل ون-اج-ح ،ون-ح-ن ن-قّ-در ع-م-ل-ك-م وأÛهودأت
أŸقدمة ‘ مرأفقتنا».

ﬁمد ياما« :Êفخور بتمثيلي أ’لوان بلدي ‘ اأ’وŸبياد»
من جهته أول رياضشي مثل أ÷زأئر ‘ أŸوعد أأ’وŸبي
بطوكيو سشنة ﬁ 1964مد Áا Êكان حاضشرأ ،وقدم ششهادة عن
ألقرأر ألذي إأتخذه ‘ تلك ألفÎة تاركا كل ششيء خلفه لكي
يحمل رأية وطنه ،وقال ‘ هذأ ألصشدد« :قرأر أŸششاركة ‘
أأ’لعاب أأ’وŸبية بطوكيو  1964كان بقناعة ونابع من ألقلب
من أجل حمل رأية وطني أ÷زأئر بالرغم ،إأنني جد فخور
Ãثيل وطني وكنت ألرياضشي ألوحيد ألذي توأجد ‘ تلك
ألفÎة بأالوأن أ÷زأئر ،وأ◊مد لله فيما بعد جاءت أجيال

أخرى و“كنت من حصشد ميدأليات أوŸبية ،وأليوم أنصشح
أ÷يل ألصشاعد بضشرورة أŸثابرة وألعمل وألتحدي للذهاب
بعيدأ».

مصسطفى العرفاوي« :الّلجنة اأ’وŸبية حّققت إا‚ازات كبÒة»

أم -ا أل -رئ -يسس ألسش -اب -ق ل-ل-ج-ن-ة أأ’وŸب-ي-ة وأل-عضش-و ألشش-ر‘
أ◊ا‹ مصشطفى ألعرفاوي عاد بنا إأ ¤كل أŸرأحل ألتي
ششهدتها أللجنة أأ’وŸبية أ÷زأئرية من فكرة أŸششروع إأ¤
غاية ألششروع ‘ ألعمل ألفعلي سشنة  ،1963مثّمنا أإ’‚ازأت
ألتي حققتها ألرياضشة أ÷زأئرية بالرغم من ألصشعوبات ألتي
وأجهتها ‘ كل أأ’صشعدة ،مؤوكدأ أن أ÷زأئر “لك ألكفاءأت
أل-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-ق-د Ëأل-ك-ث Òل-ل-ري-اضش-ة ‘ ق-ادم أŸوأع-ي-د،
وعليها باإ’جتهاد وأŸثابرة لبلوغ منصشات ألتتويج.

يزيد بن علوة« :نهدف لتقد Ëالدعم أ’سسرة اإ’علم»
أك-د عضش-و أŸك-تب أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ج-ن-ة أأ’وŸب-ي-ة ي-زي-د ب-ن
عÓوة ‘ تصشريح خاصس ÷ريدة «ألششعب» ،أن أإ’عÓم جزء
فعال من أجل تطوير ألرياضشة أ÷زأئرية بالنظر للدور ألذي
ي -ق -دم -ه Ãا أن -ه أŸرآأت أل -ع -اكسش -ة ‘ ق -ول-ه« :أل-ي-وم أÿاصس
ب -ال -ري -اضش -ة وألصش -ح-اف-ة ي-ت-زأم-ن م-ع ذك-رى ت-أاسش-يسس أل-ل-ج-ن-ة
أ’وŸبية أŸصشادف لـ  18أكتوبر وأليوم ألوطني للصشحافة 22
م -ن ن -فسس ألشش -ه-ر ،ول-ه-ذأ ق-م-ن-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى ÷ن-ة أإ’عÓ-م
وأإ’تصش -ال ب -تسش -ط Òه -ذأ أل -ي -وم –ت شش -ع -ار (ت-اري-خ وآأم-ال)
بالتنسشيق مع صشحفي Úلهم أÈÿة وهم على توأصشل مباششر
معنا بالنظر أ’همية ألعÓقة ب Úألصشحافة وألرياضشة حتى
ن -ت -م-ك-ن م-ن أُŸضش-ي ق-دم-ا ن-ح-و مسش-ت-ق-ب-ل أفضش-ل م-ن خÓ-ل
أل- -ن- -ق- -اشس أل- -ذي دأر ب Úأ◊اضش- -ري- -ن ل -تصش -ح -ي -ح أأ’خ -ط -اء
وأإ’نطÓق نحو أأ’فضشل ،ومن جهة أخرى فإاّننا على وششك
إأنطÓق ألقناة أÿاصشة باللجنة أأ’وŸبية ‘ أأ’يام ألقليلة
ألقادمة من أجل دعمنا أ’سشرة أإ’عÓم Ãدها بأاك Èقدر من
أŸعلومات ألتي تسشاعدها ‘ أدأء مهامها».

ﬁمد عللو« :اإ’علم له دور ‘ دعم الرياضسي»Ú
ث ّ-م -ن صش -احب أŸي -دأل -ي-ة ألÈون-زي-ة ‘ أوŸب-ي-اد سش-ي-د،Ê
ﬁمد عÓلو ،أللقاء ألذي تزأمن مع ذكرى تأاسشيسس أللجنة
أ’وŸب-ي-ة وأإ’ح-ت-ف-ا’ت أÿاصش-ة ب-ال-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-لصش-حافة،
معتÈأ إأياه Ãثابة ألفرصشة من أجل ألتطرق لكل ألنقاط ألتي
Œمع ب Úألرياضشة وأإ’عÓم ،وقال ‘ هذأ ألششأان« :أإ’عÓم
مطالب Ãتابعة ألرياضشي Úأثناء وبعد نهاية أŸششوأر أ’نه
ﬁور هام إ’عطاء كل ألتفاصشيل وبطريقة إأيجابية حتى تكون
صشورة مششجعة للجيل ألصشاعد للعمل على حصشد أأ’لقاب،
ومن جهة أخرى يجب أن يكون مرأفقة ودعم ،وأطلب من
Óسشماء ألتي ضشحّت من
أŸسشؤوول Úتهيئة أأ’رضشية ألÓزمة ل أ
Óن-دم-اج ‘ أ◊ي-اة أإ’ج-ت-م-اع-ية
أج-ل رف-ع أل-رأي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -إ
بطريقة عادية بعيدأ عن ألتهميشس».

إأ’حد  ٢٥أإكتوبر ٢٠٢٠م إلموإفق لـ  ٠٨ربيع إأ’ول  1٤٤٢هـ
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غراب مصسطفى

بادر سسيف
أإعّدي ‹ إلشساي أ’سسÎيح من صسخب إلقوإ‘
أإو سسحابة من ندإءإت إلشسوإطئ
ليقطن إلقطيع غرف إلكسسل
يغرق إأ’ثا‘
أإزيلي عّني زرقة إلكآابة
زمليني بهجة وسسادة
فلن أإحن بعد إليوم إ ¤إŸرإثي
فلقد حلت مع إلنوء إلباكر
سسبقت أإجيال إŸشساعر وإÿوإبي إ◊نيذة
ولكي أإن تطردي إلنسسر عن زنبقاتك إ◊مرإء
ورياحي إآ’سسنة
نتقاسسم إلبؤوسس وصسفحة إ◊ظ
نامي غدإ تشسرق إلشسمسس
غدإ يهطل إلشستاء يا ليلى
وتقفز إأ’سسماك عارية من دهشستها
أإما عيناك نبيذ وعصسارة إلفوضسى إلتي أإحب
كصسوتي إلشسريد يجتاح سساحاتك إلعذرإء
حام Óرغبة إلعزف
ولسست وحدي
ظ -ل -ي ي -رإف -ق -ن-ي وإلشس-مسس ذإب-ل-ة ك-وردة إŸاضس-ي
إÙمل ‘ إلضسمÒ
إدخل أإرضس إلعصسف
طفل يعانق رإية إلفصسول
وهذإ إÿرإب تشسكل من قبضسة إلغثيان وإلهطول
فلما نكتشسف كا يوم جثة وŸا إأ’فول
هو إلشساي وإلز‚بيل إلثمÚ
يسسÒإن جنبا إ ¤جنب ونفضس إلعقول
يتعانقان كسساعة إلسسنط إŸسسجى من إلرماد

إ ¤إ◊قول
وأإسس -ق -ط م -ن ضس -وء إل -ن -ج-م إ ¤ج-ل-ي-ل-ي-ة إل-ه-ب-وط
وإ◊ضسور
 ⁄يبق ‘ هذه إلدورة إلعمرية إ’ لغة إأ’سسرإر
أإما جذور إلكوكب و بخور إلنشسور
فهما يتناغمان مع إلصسوت و إلصسدى و إلسسرور
إفتحي إلباب إذن
كي إسسكن مباهج إلريح يا ‚مة تطاع من مدينتي
...إŸسسحورة
إذبح إلكمان بهدوء إلغرور
أإّيتها إلشسوإرع إŸؤونثة إŸؤوثثة بريشس إلنعام
‘ ه -ذه إلسس -اع -ة إل -ط -ال -ع -ة م -ن رإئ -ح -ة إ÷ي-وب
إŸثقوبة
أإط -وف ب -ق -رإرإت صس -ن -ع -ت -ه -ا م -ن خ-مÒة إل-ف-ك-رة
إŸهجورة
لتجئ حمامات من عصسور حنيذة و إلسسÓم
سسأاذهب مع جفن إلدروب إŸوحلة
أإوصسد مدإخل إللحن
لينتهي بي إلنخل إŸصسفف إ ¤إلصسخور إلصسامدة
إ ¤ملكوت إ◊ضسور وإلغياب
إبحث عن مائدة نزلت ذإت خليقة من إلسسماء
يا أإّيها إلرحم إلوديع كم أإنت آإمن
كم إنسسابت منك وجوه
يا موطن إÓŸئكة
قالت كلمة ودإهمها إıاضس
وأإمطار إلصسيف عادة تأاتي تائبة من إلغدر
قلت للرفضس إرقصس كبجع إŸوج لتضسيء سسفن
إلضسوء
وشسوإطئ تتسسع للموإقد وإÛافل
أإرى جثتي بصسمت ’فت
تبكي نوء إلغربة وذكريات إلوطن

حريتي
سسهام بن Ÿدق
’ و’ أإنا لسست أإمÒتك
أإترإ ÊأإمÒة وأإنا أإسسÒتك
’ أإشستهي سسحابة
إ◊زن ورإء قضسبانك
وإن تدلت منها عناقيد
كÌيات إلذهب
أإنا كأاي إلبشسر أإريد إلعيشس
بعيدإ عن ﬁطات إلعتب
أإسس Òعلى طريق إ’مل
ليسس فيه سسوى قلوب حاملة للحب
دعني أإشسم رإئحة إÿشسب إلرطب
’ دخانه وقد أإكله إللهب
دعني أإفرد جناحاي أ’ط Òخلف إلشسهب
’ تدع أإحÓمي تخفيها إلسسحب
فينزل دمي بعد سسفح شسريان إ◊جب
دع ‹ نورإ من إ◊رية
أ’بصسر ‘ ليل ليسس فيه عقب

ΩGÒH
‘ كل مكان...
عبد القادر رالة
وجدوه سساكناً ’ يتحرك! إقÎب منه
خ -ا‹ ع -م-ر ف-وج-ده ق-د م-ات...ب-ك-ي
وأإخÒإ وجدوه مربوطا بجذع شسجرة
خا‹ عبد إلقادر ،أإما خا‹ مسسعود
وسسط أإشسجار إللّوز عند رإسس إلعÚ
ت على كتف عمر وطلب منه
ج -ن -وب م -دي-ن-ت-ن-ا إلصس-غÒة ،وق-د ك-ن-ا فقد رب َ
أإن ي -ب -ت -ع -د ع -ن إ÷ث-ة ،ف-ال-ت-ع-ف-ن ق-د
نفتقده مدة سستة أإيام ،إذ بحثنا عنه
يسسبب إأ’مرإضس إÿطÒة!

إلعدد
1٨٣٨٨
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سسأاكتب آإخر قصسيدة من شسعري
فقد وهن قلمي وجف حÈي
حي بالشسعر قربانا للعمر
سسأاضس ّ
فقد عشست دهرإ وأإنا ’ أإدري
أإن إلشسعر  ⁄يعد لغة إلعصسر
سسأاطفف إلوزن ‘ تفعيلة إلبحر
وأإغفل إلقافية ‘ آإخر إلسسطر
سسأاهدم إلبيت من إلعجز إ ¤إلصسدر
سسأابع Ìإلكلمات مثل حصسى إ◊جر
سسأاهجر إلعروبة من إلبدو إ ¤إ◊ضسر
وأإﬁو كل قصسائد إÛد وإلفخر
فيا أإيها إلشسعرإء أإنتم على شسفا حفر
فإا Êلكم ناصسح غ Òمضسمر
بعد أإن Œرعت مرإرة إلهجر
فلم يبقى سسوق عكاظ للذكر
و’ ›لسس خليفة ‘ سسمر و’ عطاء سسوى
زكاة إلفقر
و’ مقام لكم ‘ نادي أإو قصسر و’
مكان لكم ‘ مأادبة إلشسطار
إ’ إذإ غيّر” سسلعتكم من إأ’شسعار إ¤
روإية إ’فك أإو طÓسسم إلسسحر
أإو إ ¤نخب حزب إŸكاء وإلتصسفÒ
ف Óدين و’ شسرف و’ عرف و’ توقÒ
ونظمكم هرإء مثل إلنباح على إلعÒ
وإإسسفاه يا شسعر على هذإ إلضسجر
وتقبل مّني عزإئي وحزن إعتذإري

قارورة على ششكل أأيسشكرË
سسلمى ڤرين

«إّن من ’ يحب لغته إأ’م أإسسوأإ سسمكة
نتنة» خوسسيه ريزإل *1
أإك -تب م -ا ي -ج -ول ‘ ج -و‘ ب -ال -ع -زي -زة
إل -غ -ال -ي -ة ،إلصس -دي -ق -ة إل -وف-ي-ة أ’ورإق-ي
وأإقÓ-م-ي ون-فسس-ي :إل-ع-رب-ي-ة...أ’وصس-له
ط -ازة ب -ط -ري-ق-ة أإج-ه-ل-ه-ا إ ¤ع-ق-ول-ك-م
وقلوبكم تارة ،فلكل منا سسيده..ثم ’
أإدري كيف عاهدت نفسسي على عدم
إضس - -اف - -ة أإي- -ة ب- -ه- -ارإت م- -ن تصس- -ن- -ع و
نفاق..ثم أإجلسس حيث تدإعبني نسسمات
ري - - -اح ق - - -وي- - -ة ف Ó- - -أإشس- - -ع- - -ر ب- - -ا◊ر
أإب -دإ..أإج -لسس ح -يث ت -ق -اب -ل-ن-ي ق-ارورة
‡ل - - - -وءة ب - - - -اŸاء أإخ - - - -ذت شس- - - -ك- - - -ل
إ’يسسكر..Ëأإبعد إلنمل إلرقيق بيدي
بطريقة ناعمة حتى ’ أإسسحق إحدإهن
وأإتسساءل بعد أإن أإوقن أإنه ’ ›ال و’
مكان لشسر أإك‡ Èا هو عليه إآ’ن :كم
بعد؟ كم سسيزيد حجمك بعد يا إبن
آإدم...و’ أإقصس- - - -د “دد إل- - - -ع- - - -ظ- - - -ام
وغÒها..كم سستسسود نفسسك بعد؟ هذإ
م-ا أإقصس-ده...وم-ا ي-ل-بث ح-ت-ى ي-تÓ-شسى
إليق Úإ’ول ويأاتي جوإب إلسسؤوإل إلـذي
يليه كصسفعة ،تاركة أإثر يد سسودإء كقلب صساحبها لتقول..يصسل إلقبح وإأ’ذى أ’ن تقف وقفة تطلع
وإنتظار ◊ريق سسيشستعل علىُبعد ثوإن ،تقف وقفة إلÈيء وكأانك ’ تعلمه...ولكنك من جمعت
إ◊طب!!
وهناك..هناك فقط تبدأإ و’دة يق Úجديد...أإنت فتات خبز عالق ‘ مرئهم...يجعل قلبهم
ي -خ -ف -ق ب -اسس -ت -م -رإر ن -ت -ي -ج -ة إلسس -ع -ال إل -ق -وي..إنك إ◊ك -م ‘ ل -ع -ب -ة ي -ك -ره-ون-ه-ا ف-يـذم-ونك
باسستمرإر...أإنت شسيء ما يك ‘ Èقلوبهم.
إّنهم مسساك Úيريدون فقط إخمادك ‘ إلكتلة إلنابضسة ‘ صسدورهم ،إن شسرهم قطة يائسسة
تنادي شسخصسا وهي تعلم أإن ’ طعام لها معه ،وليسس هـذإ إليق Úإ÷ديد..بل يكمن ‘ من خلق
أإشسرإر إلعا ⁄إلتافه هـذإ ،وقد يبدو إليق Úشسيئا معنويا إ’ أإنه يرفرف حام Óآإمالنا ،فرغم أإن
قارورة إ’يسسكر Ëهـذه جماد إ’ أإنها تكاد تـذوب ‘ نظري!!..
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صسرخ عبد إلقادر بأاعلى صسوته ي ّسسب
ويشس- -ت- -م م- -ن ف- -ع- -ل ذلك ،وي- -ت- -وّع -ده
با’نتقام ،وأإنه سسيع Ìعليه عاج Óأإم
أإج...ًÓ
أإما أإنا فقط وقفتُ صسامتا و ⁄أإقل
شسيئا...
ك- -ان بÒإم أإخ- -لصس وأإصس- -دق صس- -دي -ق
أ’خوإ‹ ،وطاŸا إصسطحبوه ‘ صسيد
إلÒإب- -ي -ع وإل -زرإزي -ر...و‘ ك -ث Òم -ن
إŸرإت ك -ان ي -ن -ق -ذ ع -ب -د إل-ق-ادر م-ن

إأ’طفال إأ’ك Èمنه سسنا حينما كانوإ
يتنمرون عليه...
لكن ما تصسّورت أإبدإ أإن جدي يغ ُصس
بالبكاء أ’جل بÒإم ويحزن أ’جل كلب.
بكى طوي ً
Ÿ Óا عدنا ‘ ذلك إليوم،
وأإخÈناه بأاننا وجدناه مقيدإً بجذع
شسجرة ‘ رإسس إلع!Ú
ـ ـما أإبعد رإسس إلع Úعن بيتي! ومن
من إÙال أإن يركضس بÒإم لوحده
إ ¤ذلك إŸك -ان إل -ب -ع -ي -د ،إن -ه ك -ل-ب-ي

وأإع -رف -ه! ل -ك -ن ك -ي -ف إسس-ت-ط-اع-وإ أإن
يسسرقوه من أإمام إلدإر ،وهو إ◊ّذر
إليقظ! من فعل ذلك؟ هل هو أإحد
إأ’ط -ف-ال إل-ذي-ن ت-ت-ع-ارك-ون م-ع-ه-م ‘
إŸدرسس -ة ي -وم -ي ً-ا؟ أإم ه-و رج-ل ب-ال-غ؟
رجل يحقد علي إأو يكرهني! لكن أإنا
’ أإعدإء ‹...
كان جدي يسسأال باكياً لكن ’ أإحد مّنا
كان بإامكانه أإن يجيب...

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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اأ’حد  ٢٥أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٨ربيع اأ’ول  ١٤٤٢هـ

ل· اŸتحدة 75
‘ ذكرى تأاسشيسص ا أ

غوتÒيسض :مهمتنا األسصاسصية إانقاذ البشصرية من ا◊روب

 ·ÓاŸت-ح-دة،
لم Úال -ع -ام ل  -أ
ق -ال ا أ
أانطونيو غوتÒيسص ،إان مهمة اŸنظمة
لن ه-ي «ت-ع-زي-ز ال-كرامة
لسش-اسش-ي-ة ا آ
ا أ
لنسش-ان-ي-ة وح-م-اية حقوقه واحÎام
ا إ
ال-ق-ان-ون ال-دو‹ وإان-ق-اذ ال-بشش-ري-ة من
ويÓت ا◊رب».
 ·ÓاŸت -ح -دة ،أاك -د ‘
’م Úال- -ع- -ام ل  -أ
اأ
’· اŸتحدة ،أان
رسسالتهÃ ،ناسسبة يوم ا أ
’نشس -اء اŸن-ظ-م-ة
ال- -ذك -رى السس -ن -وي -ة  7٥إ
ال -دول -ي -ة ،ت -ت -زام-ن ه-ذه اŸرة م-ع ج-ائ-ح-ة
كورونا ،مشسددا على أاهمية بذل مزيد من
’نسسانية
ا÷هود من أاجل إانهاء اŸعاناة ا إ
الناجمة عن الفقر وعدم اŸسساواة وا÷وع
وال-ك-راه-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-تمييز على أاسساسس
العرق أاو الدين أاو نوع ا÷نسس أاو أاي عامل

آاخ -ر ،ق -ائ  Ó-إان ا÷ائ -ح -ة شس -ه -دت «زي -ادة
مروعة ‘ العنف ضسد النسساء والفتيات».

ألجل عا ⁄بل حروب
’م Úال -ع -ام إا ¤دع -وت -ه ل -وق -ف
وأاشس -ار ا أ
إاطÓ-ق ال-ن-ار ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ع-اŸي ،ال-ت-ي
أاعلنها مع بداية ا÷ائحة قائ ،Óإاننا نواجه
اليوم «عدوا مشسÎكا واحدا هو :كوفيد-
.»١9
’ن ل- -زي -ادة
وأاك- -د أان ال- -وقت ق- -د ح- -ان ا آ
الضس -غ -ط م -ن أاج -ل السسÓ-م ل-ت-ح-ق-ي-ق وق-ف
’طÓق النار ‘ كافة أانحاء العا.⁄
إ
ك -م -ا ت -ط -رق ‘ رسس -ال-ت-ه إا ¤أان ع-ق-ارب
السساعة بدأات ‘ الدوران« .ويجب علينا

أايضسا أان نتصسالح مع كوكبنا .فحالة الطوارئ
اŸناخية تهدد ا◊ياة نفسسها».
وقال غوتÒيسس« :نحن نواجه –ديات
ع -ظ -ام -ا .وÁك -ن -ن -ا ،ب -ال-تضس-ام-ن وال-ت-ع-اون
العاŸي ،Úالتغلب عليها .وذلك هو جوهر ما
’· اŸتحدة من أاجله .و‘ هذه
أاسسسست ا أ
الذكرى السسنوية ،أاطلب من الناسس ‘ كل
مكان أان يتكاتفوا».
’· اŸتحدة
’م Úالعام ،أان ا أ
وأاوضسح ا أ
’ تقف مع الناسس فحسسب ،بل هي ملك
ل -ه -م ،داع -ي -ا إا« ¤أان ن-دع-م ج-م-ي-ع-ا ال-ق-ي-م
’·
ال - -راسس - -خ - -ة اŸك- -رسس- -ة ‘ م- -ي- -ث- -اق ا أ
اŸتحدة .ولنبني على التقدم الذي حققناه
على مدى عقود .ولنحقق رؤويتنا اŸشسÎكة
اŸتمثلة ‘ إايجاد عا ⁄أافضسل للجميع».

ّŒدد الششتباكات ‘ كاراباخ

ﬁادثات واشصنطن تخفق ‘ التقريب ب Úأاذربيجان وأارمينيا
ان -دل -عت اشش-ت-ب-اك-ات ج-دي-دة ،أامسص
لذرب- -ي- -ج -ان -ي -ة
السش- -بت ،ب Úال- -ق- -وات ا أ
وق- -وات أارم- -ي -ن -ي -ة ‘ إاق -ل -ي -م ن -اج -ورن -و
كاراباخ ،بعد يوم من ﬁادثات أاجريت
‘ واشش -ن -ط -ن ب -ه-دف إان-ه-اء أاع-ن-ف ق-ت-ال
لقليم خÓل ما يربو على 25
يششهده ا إ
عاماً.
أاعلنت وزارة الدفاع ‘ أاذربيجان ،نشسوب
قتال ‘ اإ’قليم واŸناطق اÙيطة به .واتهم
مسس -ؤوول -ون ﬁل -ي -ون ال -ق -وات اأ’ذرب -ي -ج -ان-ي-ة
بقصسف مباٍن ‘ خانكندي ،أاك Èمدن اإ’قليم
وهو ما نفته أاذربيجان.
وك- -ان وزي- -ر اÿارج -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي م -ايك
ب-وم-ب-ي-و ،اج-ت-م-ع م-ع وزي-ري خ-ارج-ية أارمينيا
وأاذرب-ي-ج-ان ع-ل-ى ن-ح-و م-ن-فصس-ل ،ا÷م-ع-ة‘ ،
ﬁاولة جديدة إ’نهاء القتال الدائر منذ نحو
شسهر ،الذي قال الرئيسس الروسسي فÓدÒÁ
ب- -وت Úإان- -ه أاسس -ف -ر ع -ن م -ق -ت -ل خ -مسس -ة آا’ف
شسخصس على اأ’رجح.
وق ّ-وضس ان -ه-ي-ار ات-ف-اق Úب-وسس-اط-ة روسس-ي-ة

لوقف إاطÓق النار ،توقعات التوصسل لنهاية
سس -ري -ع -ة ل-ل-ق-ت-ال ال-ذي ان-دل-ع ‘  ٢7سسبتمÈ
اŸاضسي.
وت- -ق- -ول ق -وات أاذرب -ي -ج -ان ،إان -ه -ا ح -ق -قت
مكاسسب على اأ’رضس تشسمل السسيطرة الكاملة
على ا◊دود مع إايران وهو ما تنفيه أارمينيا.
ويقول مسسؤوولو اإ’قليم اأ’رمن إان قواته صسدت
هجمات.

جهود Ÿنع –ّول القتال إا ¤حرب

وأاورد إالهام علييف ،رئيسس أاذربيجان ،إان
ب Ó- -ده مسس - -ت - -ع - -دة ل - -ل - -ج- -ل- -وسس إا ¤ط- -اول- -ة
اŸف-اوضس-ات ،ل-ك-ن-ه ات-ه-م أارم-ي-نيا باŸسسؤوولية
عن اسستمرار اأ’عمال العدائية ،وقال «إاذا ⁄
يتوقفوا فسسوف نواصسل حتى النهاية بهدف
–رير كافة اأ’راضسي اÙتلة».
من جانبه ،قال الرئيسس اأ’مريكي دونالد
ترمب ،إانه جرى إاحراز «تقدم جيد» ‘ هذا
الشسأان ،لكنه  ⁄يذكر تفاصسيل.
وترغب قوى عاŸية ‘ منع –ول القتال

إا ¤حرب أاوسسع تتوّرط فيها تركيا التي تدعم
أاذرب -ي -ج -ان ،وروسس -ي-ا ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-ا ات-ف-اق-ي-ة
دفاعية مع أارمينيا.
وقبيل قليل من بدء ﬁادثات واشسنطن،
ق- -ال ال- -رئ- -يسس الÎك -ي رجب ط -يب أاردوغ -ان
ل -لصس -ح -اف-ي ‘ Úإاسس-ط-ن-ب-ول ،إان-ه ي-أام-ل ‘ أان
يكون بإامكان موسسكو وأانقرة العمل معاً ◊ل
النزاع.
وقال أاردوغان مكرراً اŸطالبة بدور تركي
‘ ال -وسس -اط-ة ال-ت-ي ت-ق-وده-ا م-ن-ذ أام-د ط-وي-ل
ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة وروسس-ي-ا وف-رنسس-ا« :ت-عتقد
تركيا أان لها ا◊ق مثل روسسيا ‘ اŸشساركة ‘
السسÓم».
وŒاهلت واشسنطن وباريسس وموسسكو هذه
اŸطالبات ،وكان من شسأان اÓÿفات الناجمة
عن النزاع أان –دث اŸزيد من التصسدع ‘
العÓقات ب Úأانقرة وشسركائها ‘ حلف شسمال
اأ’ط-لسس-ي ،م-ع ات-ه-ام ب-وم-ب-ي-و لÎك-ي-ا ب-تصسعيد
النزاع من خÓل تسسليح ا÷انب اأ’ذربيجا.Ê
وهو ا’تهام الذي تنفيه تركيا.

ترامب يصشّوت ‘ فلوريدا

تقارب ب ÚاŸرشصح ‘ Úالوليات ا◊اسصمة
صش -وت اأك Ìم -ن  53م-ليون ناخب،
ح - - - -ت - - - -ى ن - - - -ه - - - -ار اأمسص السش- - - -بت‘ ،
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة الأمريكية ‘
اإط -ار ال-تصش-ويت اŸب-ك-ر وه-و م-ا يششÒ
اإ ¤اله - -ت - -م - -ام ال - -ك - -ب Òب- -السش- -ب- -اق
وا◊رصص على Œنب خطر الإصشابة
بكوفيد ،19-اإثر الزحام على مراكز
التصشويت يوم النتخاب اŸقرر ‘ 3
نوفم ÈاŸقبل.
اأع -ل -ن ال -رئ -يسس دون -ال -د ت-رامب ا’إد’ء
بصسوته مبكرا ،اأمسس ‘ ،و’ية فلوريدا،
حيث مقر اإقامته ،قبل عقده لتجمعات
انتخابية ‘ ثÓث و’يات متاأرجحة هي
نورث كارولينا واأوهايو وويسسكونسسن.
ق -ب -ل اأن ي -ع-ق-د م-وؤ“رات ان-ت-خ-اب-ي-ة ‘
ث Ó- -ث و’ي- -ات م- -ت- -اأرج- -ح- -ة ،اأمسس ،ق- -ام
الرئيسس ا’أمريكي دونالد ترامب با’إد’ء
بصسوته ا’نتخابي ‘ و’ية فلوريدا لينضسم
بذلك اإ ¤ما يربو على  ٥٣مليون اأمريكي
اأدل-وا ب-اأصس-وات-ه-م ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸب-كرة
قبيل يوم التصسويت ‘ الثالث من نوفم.È
واأد ¤ت - -رامب بصس - -وت - -ه ‘ وسست ب- -ا⁄
بيتشس بالقرب من منتجع مارا’جو الذي
Áل -ك -ه ،ب -ع -دم-ا غ Òم-ق-ر اإق-ام-ت-ه ال-دائ-م
وع -ن -وان -ه ‘ سس-جÓ-ت ال-ن-اخ-ب ‘ Úال-ع-ام
اŸاضسي من نيويورك اإ ¤فلوريدا ،وهي
من الو’يات التي يتع Úعليه الفوز بها
لدعم مسسعاه ’قتناصس فÎة رئاسسة ثانية.

اأوباما ‘ ا◊ملة لدعم بايدن
اأم-ا م-ن-افسس-ه ال-دÁق-راط-ي ج-و ب-ايدن،
فتوجه مع زوجته ،اأمسس ،اإ ¤سساحة حامية

اإقبال على التصصويت اŸبك ّر

وق -ب -ي -ل عشس -رة اأي -ام ف -حسسب ع-ل-ى ي-وم
ا’نتخابات ،اأد ¤نحو  ٥٣،٥مليون اأمريكي
ب-اأصس-وات-ه-م ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸب-ك-رة ،وهو
ع -دد ق -د يسس -ه -م ‘ اأع -ل-ى نسس-ب-ة تصس-ويت
خÓل ما يربو على  ١٠٠عام وفقا لبيانات
مشسروع ا’نتخابات ا’أمريكية.
ويشس Òا’إقبال على التصسويت اŸبكر،
اإ ¤ا’هتمام الكب Òبالسسباق واأيضسا اإ¤
حرصس الناسس على Œنب خطر ا’إصسابة
بكوفيد ١9-بسس -بب ال -زح -ام ع-ل-ى م-راك-ز
التصسويت يوم ا’نتخاب .ومددت العديد
م- -ن ال -و’ي -ات فÎة ال -تصس -ويت ب -ا◊ضس -ور
الشسخصسي ‘ ا’نتخابات اŸبكرة وكذلك
التصسويت ع ÈالÈيد قبيل يوم ا’نتخابات
–اشسيا للمخاطر ‘ ظل جائحة كورونا.
وتشس Òاسس -ت -ط Ó-ع -ات ال-راأي اإ ¤ت-ق-دم
بايدن على ترامب على مسستوى البÓد،
لكن النسسب اأك Ìتقاربا بينهما ‘ و’يات
م-ه-م-ة Áك-ن-ه-ا حسس-م ن-ت-ي-ج-ة ا’نتخابات.
وسسيزور ترامب ثÓثا من هذه الو’يات
ب -ع -د ا’إد’ء بصس -وت -ه وسس -ي-ع-ق-د م-وؤ“رات
ان -ت -خ -اب -ي -ة ‘ ن -ورث ك -ارو’ي -ن-ا واأوه-اي-و
وويسسكونسسن.

إاثيوبيا ترفضض التهديدات حول سصد النهضصة
اسش-ت-ن-ك-ر رئ-يسص الوزراء الإثيوبي
اآب-ي اأح-م-د ،م-ا وصش-ف-ه-ا ب-ال-ت-ه-ديدات
والإسش- -اءات لسش- -ي -ادة ب Ó-ده ‘ .حÚ
اسش- -ت- -دعت اÿارج- -ي- -ة الإث -ي -وب -ي -ة
السشف Òالأمريكي لطلب اإيضشاحات،
ب- -ع- -دم- -ا ق- -ال ال- -رئ- -يسص الأم- -ري- -ك -ي
دون -ال -د ت -رامب اإن مصش-ر ق-د ت-نسش-ف
سش- -د ال- -ن- -هضش -ة الإث -ي -وب -ي ‘ ن -ه -اي -ة
اŸطاف.
قال اآبي اأحمد ‘ اأول تعقيب رسسمي
ع-ل-ى تصس-ري-ح-ات ال-رئ-يسس ا’أم-ري-ك-ي ،اإن
«ال -تصس -ري -ح -ات ال -ع -رضس -ي-ة ع-ن ال-ت-ه-دي-د
ب-ا◊رب ب-ه-دف اإخضس-اع اإث-ي-وب-ي-ا لشس-روط
جائرة ’تزال كثÒة».
وراأى ‘ ذلك ت- - -ه - -دي - -دات واإه - -ان - -ات
للسسيادة ا’إثيوبية لن تكون مثمرة حسسب
قوله ،و“ثل «انتهاكات واضسحة للقانون
الدو‹».
ج- -اء ذلك ‘ ب- -ي- -ان صس -در ع -ن م -ك -تب
رئيسس الوزراء ا’إثيوبي ،اأمسس ،دون اأن
ينسسب تلك التهديدات اإ ¤شسخصس اأو دولة
بعينها.
وق -ال اأح -م -د ،اإن م -واط -ن -ي-ه ي-ل-ت-زم-ون
بالدفاع عن سسيادة بÓدهم بشسكل ’ مثيل
له ،واإن بÓده «لن تسستسسلم ’أي عدوان»
ولن تعÎف با◊قوق القائمة بشسكل كامل
ع- - -ل- - -ى م- - -ا وصس- - -ف- - -ه- - -ا ب - -اŸع - -اه - -دات
ا’سس- -ت- -ع -م -اري -ة ،مشسÒا اإ ¤اأن اŸرح -ل -ة
ا’أو ¤م- -ن م- -لء السس- -د اك -ت -م -لت ‘ اأوت
اŸاضسي.

لسصلم
لدانات لتصصريحات ماكرون اŸعادية ل إ
تواصصل ا إ
أاعربت الكويت عن اسشتيائها من إاعادة نششر رسشوم
الكاريكات ÒاŸسشيئة للرسشول صشلى الله عليه وسشلم ‘
فرنسشا .كما أاعلنت جمعيات Œارية عربية مقاطعة
اŸن- -ت- -ج -ات ال -ف -رنسش -ي -ة وسش -ح -ب -ه -ا بشش -ك -ل ك -ام -ل م -ن
م-ع-ارضش-ه-ا ،ضش-م-ن ح-م-ل-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ع-ل-ى اسش-ت-مرار
لسشÓمي وششخصص النبي ﬁمد عليه
لسشاءة للدين ا إ
ا إ
الصشÓة والسشÓم.
حذرت اÿارجية الكويتية  ‘-بيان رسسمي -من مغبة
ا’سس-ت-م-رار ‘ دع-م اإ’سس-اءات والسس-ي-اسس-ات ال-ت-م-ي-ي-زي-ة ال-ت-ي
تربط اإ’سسÓم باإ’رهاب؛ Ÿا “ثله من تزييف للواقع وتطاول
على تعاليم اإ’سسÓم ،وإاسساءة Ÿشساعر اŸسسلم ‘ Úأارجاء
العا.⁄
بدوره ،وصسف ›لسس التعاون اÿليجي تصسريحات الرئيسس
الفرنسسي إاÁانويل ماكرون حول اإ’سسÓم بـ»غ ÒاŸسسؤوولة»،

اأخرى هي و’ية بنسسلفانيا لعقد موؤ“رين.
وشسارك الرئيسس السسابق باراك اأوباما
‘ اأح -داث ان -ت -خ-اب-ي-ة ‘ ف-ل-وري-دا وظ-ه-ر
للمرة الثانية ‘ ا◊ملة لدعم نائبه السسابق
ب - -اي - -دن ب - -ع - -دم - -ا شس - -ارك ‘ م - -وؤ“ر ‘
بنسسلفانيا يوم ا’أربعاء.

ترامب –دث عن تفجÒه

–ركات ششعبية Ÿقاطعة اŸنتجات الفرنسشية
معتÈا إاياها تنشسر ثقافة الكراهية ب Úالشسعوب.
وقال اأ’م Úالعام للمجلسس نايف ا◊جرف ‘« ،الوقت
ال -ذي ي -جب أان ت -نصسب ف -ي -ه ا÷ه -ود ن -ح -و ت -ع -زي -ز ال -ث-ق-اف-ة
والتسسامح وا◊وار ب Úالثقافات واأ’ديان ،تخرج مثل هذه
ال -تصس -ري -ح -ات اŸرف -وضس-ة ،وال-دع-وة ل-نشس-ر الصس-ور اŸسس-ي-ئ-ة
للرسسول (ﬁمد) عليه الصسÓة والسسÓم».
ودعا ا◊جرف ،قادة العا ⁄واŸفكرين وأاصسحاب الرأاي
ل -ن -ب -ذ خ-ط-اب-ات ال-ك-راه-ي-ة وإاث-ارة الضس-غ-ائ-ن وازدراء اأ’دي-ان
ورموزها ،واحÎام مشساعر اŸسسلم ،Úبدل الوقوع ‘ أاسسر
اإ’سسÓموفوبيا.
وكانت منظمة التعاون اإ’سسÓمي أادانت ،ا÷معة ،اسستمرار
هجوم فرنسسا اŸنظم على مشساعر اŸسسلم Úباإ’سساءة إا¤
الرموز الدينية.
و‘ ل- -ب- -ن -ان ،أاك -دت دار اإ’ف -ت -اء ،أامسس ،أان اإ’سس -اءة ال -ت -ي
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ي -غ -ط -ي -ه -ا ال -رئ-يسس م-اك-رون ل-ل-ن-ب-ي ﬁم-د خ-ا” اŸرسس-ل،Ú
سستؤودي إا ¤تأاجيج الكراهية ب Úالشسعوب والنزاعات الدينية،
معتÈا أان إادانة حادثة قتل اأ’سستاذ الفرنسسي ’ إانصساف فيها
من دون إادانة موجبها.

مقاطعة Œارية
وخÓل السساعات اŸاضسية ،انضسمت عشسرات ا÷معيات
ال-ت-ج-اري-ة ال-ع-رب-ي-ة إا ¤ح-م-ل-ة م-ق-اط-ع-ة ال-بضس-ائ-ع ال-فرنسسية،
وأاعلنت اŸقاطعة وسسحب اŸنتجات بشسكل كامل ،وذلك عÈ
منصساتها اıتلفة ‘ مواقع التواصسل.
كما دعا ناشسطون ع Èمنصسات التواصسل ا’جتماعي إا¤
مقاطعة اŸنتجات الفرنسسية بعد تأاكيد الرئيسس الفرنسسي
إاÁان- -وي- -ل م- -اك- -رون أان بÓ- -ده ل- -ن ت- -ت- -خ- -ل- -ى ع- -ن ال- -رسس- -وم
الكاريكاتورية.

واأك -د ‘ ال -وقت ن-فسس-ه ال-ت-زام اإث-ي-وب-ي-ا
با◊ل السسلمي لقضسية سسد النهضسة على
اأسس -اسس ال-ت-ع-اون وال-ث-ق-ة اŸت-ب-ادل-ة وع-دم
ال- -ت -دخ -ل ‘ الشس -وؤون ال -داخ -ل -ي -ة وم -ب -داأ
ا’سستخدام اŸنصسف واŸعقول للموارد.
واأضس- - -اف ،اأن اŸف- - -اوضس- - -ات م - -ع دول
حوضس النيل اأظهرت تقدما كبÒا ،واأن
ا’–اد ا’أف -ري -ق -ي اع-ت ÈاŸسس-األ-ة دل-يÓ-
على قدرة اأفريقيا على معا÷ة مشساكلها
اÿاصسة.

اسصتدعاء السصف Òالأمريكي
‘ ا’أث- -ن- -اء ق- -ال مصس- -در دب -ل -وم -اسس -ي
اإثيوبي ،اإن اÿارجية ا’إثيوبية اسستدعت
م -اي -ك -ل راي -ن -ور السس -ف Òا’أم -ري -ك-ي ل-دى
اأديسس اأبابا وطلبت منه اإيضساحات حول
تصس - -ري- -ح- -ات ت- -رامب ع- -ن ت- -ف- -ج Òسس- -د
النهضسة.
واأضس - - -اف اŸصس - - -در ،اأن اÿارج - - -ي - - -ة
ا’إث-ي-وب-ي-ة اأب-ل-غت السس-ف Òع-دم ارت-ي-اح-ه-ا
ل -ه -ذه ال -تصس -ري-ح-ات ال-ت-ي ق-الت اإن-ه-ا ق-د
ت -ق ّ-و ضس مسس -ار اŸف -اوضس -ات ال -ت-ي Œري
برعاية ا’–اد ا’أفريقي ،و’ سسيما اأن
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة عضس -و م -راقب ف -ي-ه-ا
بجانب ا’–اد ا’أوروبي.
وذكر اŸصسدر ،اأن اÿارجية ا’إثيوبية
سسوف تطلع سسفراء الدول دائمة العضسوية
‘ ›لسس ا’أمن الدو‹ على تاأث Òهذه
التصسريحات على السسلم القاري والدو‹،
كما سستجري –ركات دبلوماسسية اأفريقية
‘ ه -ذا ا’Œاه’ ،أن ه -ذه ال -تصس -ري -ح -ات
تسس-ت-ه-دف اأف-ري-ق-ي-ا ب-ك-ام-ل-ه-ا وتسسعى اإ¤
اإشسعال ا◊رب ‘ منطقة حوضس النيل،
وفقا للمصسدر نفسسه.

«سصيفّجرون هذا السصد»

وكان الرئيسس ا’أمريكي قال ،ا÷معة،
«’ Áكنكم لوم مصسر لشسعورها بقليل من
ا’ن -زع -اج» .واأضس -اف ،اأن -ه «وضس -ع خ -طÒ
للغاية’ ،أن مصسر لن تتمكن من العيشس
بهذه الطريقة».
وتابع« ،سسينتهي بهم ا’أمر اإ ¤تفجÒ
السسد .قلتها واأقولها بصسوت عال وواضسح:
سسيفجرون هذا السسد».
واأكد اأنه توسسط ‘ اتفاق ◊ل النزاع
لكن اإثيوبيا انتهكت ا’تفاق ،بحسسب قوله،
وهو ما دفعه اإ ¤قطع “ويل عنها .وحث
ترامب رئيسس الوزراء السسودا Êعبد الله
حمدوك على اإقناع اإثيوبيا بقبول ا’تفاق
لتسسوية النزاع.
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الفلسسطينيؤن يدينؤن خطؤة اÿرطؤم

حدث وحديث

ألسسودأن :ألتطبيع ألرسسمي مع إأسسرأئيل بعد مصسادقة ألŸÈان

’ حدث

قال الرئيسس الفلسسطيني ﬁمؤد عباسس ،إان
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي Úي -رفضس-ؤن وي-دي-ن-ؤن خ-ط-ؤة
السس -ؤدان ل -ت -ط -ب -ي -ع ال -ع Ó-ق -ات م -ع إاسس -رائ -ي -ل
بؤسساطة أامريكية.
وأضساف بيان نشسره مكتبه ’« :يحق أ’حد ألتكلم
باسسم ألشسعب ألفلسسطيني وألقضسية ألفلسسطينية».
وأعلن ألبيت أأ’بيضس ،أمسس أأ’ول ،أن ك Óمن
إأسس-رأئ-ي-ل وألسس-ودأن وأف-ق-ا ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ع أل-عÓ-ق-ات،
وذلك ب -ع -د إأع Ó-ن أل -رئ -يسس دون -ال -د ت -رأمب ح -ذف
Óرهاب.
ألسسودأن من ’ئحة ألدول ألرأعية ل إ
وأبلغ ألرئيسس أأ’مريكي ألكونغرسس بنيته ألÎأجع
Óرهاب،
رسسميا عن –ديد ألسسودأن كدولة رأعية ل إ
وأصس -ف -ا أأ’م-ر ب-أان-ه ◊ظ-ة ب-ال-غ-ة أأ’ه-م-ي-ة ل-لسس-ودأن
وللعÓقات ب Úأÿرطوم ووأشسنطن .وأوضسح ألبيت
أأ’بيضس ،أّن ألسسلطات أ’نتقالية ‘ ألسسودأن سسددت
مبلغ  335مليون دو’ر ‘ إأطار أتفاق لتعويضس ضسحايا
أعتدأءأت أمريكي.Ú

خارج قائمة «ألدول ألرأعية لإÓرهاب»
م -ن ح -ه -ت -ه ،أع -ل -ن ›لسس ألسس -ي -ادة أ’ن-ت-ق-ا‹
بالسسودأن ،أن ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب ،وقع
رسسميا على قرأر إأزألة ألسسودأن من قائمة «ألدول
Óرهاب».
ألرأعية ل إ
وذكر ›لسس ألسسيادة ألسسودأ ‘ ،Êبيان مقتضسب،
«أن أليوم يوم تاريخي للسسودأن ولثورته أÛيدة».
وأكد ألفا— زين ألعابدين ﬁافظ بنك ألسسودأن
أŸركزي ،أنه ” بالفعل –ويل أأ’موأل أŸطلوبة،
كتعويضسات لضسحايا أإ’رهاب وعائÓتهم.
ومنذ ›يئها بعد أإ’طاحة بنظام عمر ألبشسÒ
ألسسابق ‘ أبريل  ،2٠19وضسعت أ◊كومة ألسسودأنية
ج -ه -ود شس-طب ألسس-ودأن م-ن ق-ائ-م-ة «أل-دول أل-رأع-ي-ة
Óرهاب» ‘ مقدمة أولوياتها وأبدت تعاونا كبÒأ ‘
ل إ
مفاوضساتها مع أ÷انب أأ’مريكي.
باŸقابل ،قال وزير أÿارجية ألسسودأ Êعمر قمر
ألدين ،إأن أ◊كومة أ’نتقالية ‘ بÓده ،وأفقت على
تطبيع ألعÓقات مع إأسسرأئيل ،لكنه أكد ‘ تصسريحات

ن-ق-ل-ت-ه-ا وك-ال-ة أأ’ن-ب-اء ألسس-ودأن-ي-ة أل-رسسمية سسونا ،أن
«أŸصسادقة على أ’تفاق حتى يدخل حيز ألتنفيذ
تظل من أختصساصس أأ’جسسام ألتشسريعية ‘ ألبÓد»،
‘ إأشسارة إأ ¤ألŸÈان ،ألذي  ⁄يتم أنتخابه بعد.
وق -ال أل -وزي -ر ق-م-ر أل-دي-ن ،ب-حسسب وك-ال-ة أأ’ن-ب-اء
ألسس -ودأن -ي-ة ،إأن «أل-ت-ط-ب-ي-ع ع-م-ل آأخ-ر ب Úم-ؤوسسسس-ات
ألدول وهو عمل طويل ،وليسس حدثاً ‘ ذأته ،إأ‰ا هو
عملية مسستمرة» ،مشسًÒأ ‘ ،أول تعليق رسسمي من
أ◊ك -وم -ة ألسس -ودأن -ي -ة ،ع -قب أل-ب-ي-ان أل-ثÓ-ث-ي أل-ذي
أصس- -دره أل- -ب -يت أأ’ب -يضس أأ’م -ري -ك -ي ،إأ ¤أن «م -ا ”
أإ’عÓن عنه ،أ÷معة ،هو أتفاق ب Úأ÷هاز ألتنفيذي
وألسسيادي على ألتطبيع مع دولة إأسسرأئيل».

مصسادقة ألŸÈان
وأضساف وزير خارجية ألسسودأن ،أن ما حدث «هو
أتفاق على ألتطبيع جرى ب Úألسسودأن وإأسسرأئيل،
وننتظر أن تكتمل مؤوسسسسات ألسسودأن ألدÁقرأطية

دعم دو‹ لسستقÓل الصسحراء الغربية

وم- -ن ضس -م -ن -ه -ا أÛلسس أل -تشس -ري -ع -ي ،ح -ت -ى ي -ق -رر
أŸصسادقة على هذأ أ’تفاق ،حتى يصس Òتطبيعاً،
ف -إاذأ م -ا ” ذلك ،سس -ن -ك -ون ق -د دخ -ل -ن -ا ‘ خ-ط-وأت
ألتطبيع».
وأك -د ق -م -ر أل -دي -ن ،ب -حسسب سس -ون-ا ،أن «ألسس-ودأن
سسيسستفيد من ألتطبيع ‘ نقل ألتكنولوجيا ألزرأعية،
وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أŸت -ق -دم -ة» ،إأضس -اف -ة إأ ¤ع -ودة
أ’سستثمارأت أıتلفة إأ ¤بÓده.
وشسدد ألوزير على أن «هذأ أ’تفاق ينهي حالة
ألعدأء مع دولة أسسرأئيل وسسيتبع ذلك كث Òمن ألعمل
أل-دب-ل-وم-اسس-ي وألسس-ي-اسسي وأ’قتصسادي وأ’سستثماري
بعد أŸصسادقة».
وأشسار إأ ¤أن كث Òمن قادة ألدول قد أتصسلوأ
ب -ا◊ك -وم -ة ألسس -ودأن -ي -ة ل -ت -ه -ن -ئ -ت-ه-ا ب-ق-رأر أل-رئ-يسس
أأ’م -ري -ك -ي ت -رمب ،ب -رف-ع أسس-م ألسس-ودأن م-ن ق-ائ-م-ة
أإ’ره -اب’ ،ف ً-ت -ا إأ ¤أن «أل -ب Ó-د سس -تشس -ه-د ‘ أأ’ي-ام
ألقادمة ألكث Òمن ألوفود ألتي سستصسل إأ ¤ألسسودأن
ل- -ل- -ت- -ه- -ن -ئ -ة وإ’ط Ó-ق أع -م -ال مشسÎك -ة ‘ ﬂت -ل -ف
أÛا’ت».

وأشسنطن تفند ما ترّدد حول «أ’عÎأف» بالسسيادة أŸغربية

لوسسط ديفيد شسنكر بصسفة قاطعة ،تقارير حؤل «اعÎاف» الؤليات
لمريكي لشسؤؤون الشسرق ا أ
فند مسساعد وزير اÿارجية ا أ
اŸتحدة بالسسيادة اŸغربية اŸزعؤمة على الصسحراء الغربية اÙتلة ،مشسÒا إا ¤أان «اŸسسأالة ليسست مطروحة على الطاولة».
لعÓ-م-ي ا÷ه-ؤي ل-ؤزارة اÿارج-ي-ة الم-ري-ك-ي-ة ب-دب-ي ،أان «اعÎاف»
وأاوضس -ح شس -ن-ك-ر ‘ ،إاح-اط-ة خ-اصس-ة ،اÿم-يسس ،ب-اŸرك-ز ا إ
الؤليات اŸتحدة بسسيادة اŸغرب اŸزعؤمة على الصسحراء الغربية «ليسس مطروحا على الطاولة».
ت -ع-د تصس-ري-ح-ات مسس-اع-د وزي-ر أÿارج-ي-ة
أأ’م -ري-ك-ي ،أل-ت-ي ج-اءت ب-ع-د أي-ام ق-ل-ي-ل-ة ع-ن
زي-ارت-ه ل-ل-م-غ-ربÃ ،ث-اب-ة «صس-ف-ع-ة دبلوماسسية
ج -دي -دة» ل -ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أŸغ-رب-ي-ة ول-وسس-ائ-ل
أإ’عÓم أŸغربية ألتي كانت تروج طوأل ألفÎة
أŸاضسية لهذه أŸزأعم ،وألدعاية أŸغرضسة.
‘ ألسسياق ’ ،تزأل ألقضسية ألصسحرأوية
تسستقطب أŸزيد من ألتضسامن وألدفاع عن
عدألتها ضسمن تدخÓت ‡ثلي ألدول أمام
أل -دورة أل -ع -ادي -ة أÿامسس -ة وألسس-ب-ع Úل-ل-ج-ن-ة
 ·ÓأŸتحدة ،حيث
ألرأبعة للجمعية ألعامة ل أ
“ت مطالبة ›لسس أأ’من وأأ’· أŸتحدة
بتمك Úألصسحرأوي Úمن حقوقهم أŸشسروعة
‘ أ’سس-ت-قÓ-ل وألسس-ي-ادة أل-ك-ام-ل-ة ع-ل-ى كامل
ترأب وطنهم وموأردهم ألطبيعية.
ف -م -ن -ذ أن -ط Ó-ق أشس -غ -ال أل-ل-ج-ن-ة أل-رأب-ع-ة
أŸع-ن-ي-ة ب-تصس-ف-ي-ة أ’سس-ت-ع-م-ار يوم  14أكتوبر
أ÷اري ،كانت ألقضسية ألصسحرأوية ‘ صسلب
ألعديد من مدأخÓت ألدول ألتي أبدت أسستياء
Óرأضس-ي
م -ن أسس -ت -م-رأر أ’ح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي ل -أ
ألصس -ح -رأوي -ة ،رغ -م أŸوأث -ي -ق أل -دول -ي-ة أل-ت-ي
تضسمن للشسعب ألصسحرأوي حقه ‘ أرضسه.
و‘ هذأ أإ’طار ،أكد ‡ثل كوبا لدى أأ’·
أŸت -ح -دة ‘ ب -ي -ان ب Ó-ده أم -ام أل-دورة ،ع-ل-ى
ضسرورة “ك Úألشسعب ألصسحرأوي من حقه ‘
تقرير أŸصس Òمن خÓل قرأر أ÷معية ألعامة
( 1514د »)15-أŸع -روف ب -اسس -م إأعÓ-ن م-ن-ح
أ’سستقÓل للشسعوب أŸسستعَمرة ،مÈزأ دفاع
كوبا عن هذأ أ◊ق على أسساسس أحÎأم مبادئ
وم -ق -اصس -د م -ي -ث -اق أأ’· أŸت-ح-دة وأل-ق-ان-ون
ألدو‹ وقرأرأت أأ’· أŸتحدة ذأت ألصسلة.

أسستعجال تعي Úمبعوث أ‡ي
من جانبها ،تقدمت أŸمثلة ألدأئمة لبليز
ل -دى أأ’· أŸت -ح -دة ،ل -وي -ز ي -ون -غ ‘ ،ك -ل-م-ة
ب Ó-ده -ا خ Ó-ل أŸن -اقشس -ة أل -ع-ام-ة أŸشسÎك-ة
ل-ل-ج-ن-ة أŸسس-ائ-ل ألسس-ي-اسس-ي-ة أÿاصسة وتصسفية
أ’سستعمار (أللجنة ألرأبعة) ،بطلب Ûلسس
Óم Úألعام أأ’‡ي من أجل «أتخاذ
أأ’من ول أ

أإ’ج-رأءأت ألضس-روري-ة بشس-ك-ل ع-اج-ل ل-ت-م-كÚ
ألشس- -عب ألصس- -ح- -رأوي م -ن ‡ارسس -ة ح -ق -ه ‘
تقرير أŸصس Òبشسكل نهائي».
وق -الت ل -وي -ز ي -ون -غ ،إأن مسس -أال -ة ألصس -ح-رأء
أل-غ-رب-ي-ة ه-ي «قضس-ي-ة كÓ-سس-ي-ك-ي-ة للتماطل ‘
–قيق ألعدألة وإأنكار ألعدل» ،مشسددة على
مسس -ؤوول -ي -ة أل -ل -ج-ن-ة أل-رأب-ع-ة وأأ’· أŸت-ح-دة
بشسكل عام ‘ دعم حقوق شسعوب أأ’قاليم غÒ
أŸسستقلة’ ،سسيما حقهم ‘ تقرير أŸصس.Ò
إأ ¤جانب ذلك ،أبدت ذأت أŸسسؤوولة ‘
كلمة ألبلد ألكاريبي ،قلقا إأزأء عدم –ديد
خ -ل -ي -ف-ة ل-ه-ورسست ك-وه-ل-ر ،أŸب-ع-وث أÿاصس
Óم Úألعام أأ’‡ي ،رغم مرور أك Ìمن 12
ل أ
شسهرأ عن أسستقالته .كما أعادت ألتحذير من
أن «م -رور أرب -ع -ة وأرب -ع Úع -ام-ا م-ن-ذ أن-د’ع
ألنزأع حول ألصسحرأء ألغربية ” ،تخصسيصس
ثÓ-ث Úع-ام-ا م-ن-ه-ا ل-تسس-ه-ي-ل إأج-رأء أسس-ت-ف-ت-اء
تقرير مصس Òشسعب ألصسحرأء ألغربية ،و ⁄يتم
حتى أآ’ن إأحرأز أي تقدم نحو إأجرأء ذلك
أ’سستفتاء» ،مسستطردة «أأ’سسوأ من ذلك ،أنه
مع تغ Òألظروف على أأ’رضس ،فإان فرصس
ألتوصسل إأ ¤حل سسياسسي قد تتبخر».

صسوت آأخر دأعم ◊ق ألشسعب ألصسحرأوي
‘ تقرير أŸصس ،Òصسدح ‘ أشسغال أللجنة
 ·ÓأŸتحدة ،وكان
ألرأبعة للجمعية ألعامة ل أ
للممثلة ألدأئمة لتيمور ألشسرقية لدى أأ’·
أŸت -ح -دة ،م-اري-ا ه-ي-ل-ي-ن-ا بÒيسس ،أل-ت-ي دعت
ب-دوره-ا أأ’· أŸت-ح-دة إأ ¤أل-ت-ن-ف-ي-ذ أل-ك-امل
Ÿهمة بعثتها إأ ¤ألصسحرأء ألغربية من خÓل
تنظيم أسستفتاء لتقرير أŸصس ،Òمبدية ألتزأم
ت-ي-م-ور ألشس-رق-ي-ة ب-اŸسس-اع-دة وأŸسس-اه-مة ‘
إأع- -م- -ال ح -ق -وق ألصس -ح -رأوي Úوك -ذأ ح -ق -وق
ألفلسسطيني ‘ Úأ’سستقÓل وألسسيادة ألكاملÚ
على موأردهم ألطبيعية ،وذلك لضسمان ألتنمية
ورفاهية شسعوبهم.
وأج - -م- -عت ك- -ل ه- -ذه أل- -دول ودول أخ- -رى
ت-ن-اوبت ع-ل-ى إأل-ق-اء ك-ل-م-ات-ه-ا باŸناسسبة ،على
ضس -رورة إأن-ه-اء أ’ح-تÓ-ل م-ن آأخ-ر مسس-ت-ع-م-رة
ب -أاف -ري -ق -ي-ا وت-ع-ج-ي-ل أأ’م Úأل-ع-ام أأ’‡ي ‘
تعي Úمبعوث شسخصسي أ ¤ألصسحرأء ألغربية.
ف- -ق- -د سس- -ب- -ق وأن رأف- -عت لصس- -ال- -ح أل -قضس -ي -ة
ألصسحرأوية كل من جنوب إأفريقيا ،نيجÒيا،
ب- -وتسس- -وأن -ا ،أن -غ -و’ ،م -وزم -ب -ي -ق ،سسÒأل -ي -ون
نيكارأغوأ وأŸكسسيك.

فضسيلة دفؤسس

أتفاق ألسسودأن وأسسرأئيل على تطبيع عÓقتهما  ⁄يكن حدثا
مفاجئا أ’حد .فاŸعطيات كلها تشس Òإأ ¤أن هذه ألدولة ألتي
مّرت عليها سسكاك Úألتقسسيم عام  2٠11وأسسقطتها من ألريادة
ك -أاك Èدول-ة مسس-اح-ة ‘ أف-ري-ق-ي-ا ،م-اضس-ي-ة ل-ت-ك-ون أل-ب-ل-د أل-ع-رب-ي
أÿامسس بعد مصسر وأأ’ردن وأإ’مارأت وألبحرين ألذي سسيقيم
عÓقات رسسمية معلنة مع ألكيان ألصسهيو ،Êخاصسة بعد أن مّهدت
ألو’يات أŸتحدة ألطريق أمامه ليقطع هذه أÿطوة أŸثÒة
للحرج وأÿجل ووضسعتها كشسرط لرفعه من قائمة ألدول ألرأعية
Óرهاب.
ل إ
يوم أأ’ربعاء أŸاضسيŒ ،لى وأضسحا أن ألسسودأن على قرب
سساعات من تطبيع عÓقته مع إأسسرأئيل ،وذلك بعد أن أعلنت إأدأرة
ترأمب أنها بصسدد رفعه من قائمة أإ’رهاب ألتي قايضستها بدفع
ما ترتب عليه من عقوبات مالية بلغت  335مليون دو’ر ،وبركوب
قطار ألتطبيع.
ومن ألوأضسح جدأ ،أن ألسسودأن ◊ق بركب أŸطّبع ÚألبائسسÚ
م -رغ -م -ا ’ ب -ط  ،Ó-ح -يث أسس -ت -غ -لت أم-ري-ك-ا وضس-ع-ه أ’ق-تصس-ادي
وأ’ج -ت -م -اع-ي ألصس-عب ،وأل-ع-زل-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ع-ل-ى
أŸسستوى ألعاŸي بسسبب إأدرأجه على قائمة أ’رهاب منذ أك Ìمن
ع -ق -دي-ن ،وف-رضست ع-ل-ي-ه رف-ع أسس-م-ه م-ن ه-ذه أل-ق-ائ-م-ة ألسس-ودأء
وعودته إأ ¤أÛتمع ألدو‹ وأسستفادته من فرصس أ’سستثمار
وألتعاون وألتنمية ،مقابل أ’عÎأف بإاسسرأئيل وإأقامة عÓقات
معها ،ووجد ألسسودأن نفسسه –ت سسوط «سسياسسة ألعصسا وأ÷زرة»،
Óمر ألوأقع،
وب Úكماشسة «حكم ألقوي على ألضسعيف» ،فرضسخ ل أ
يÓحقه شسعور أل ّضسعف وأ’نكسسار ،أ’ن ألقرأر ألذي أتخذه Áثل
ضسربة خنجر ‘ خاصسرة ألقضسية ألفلسسطينية ألتي  ⁄تعد على ما
يبدو قضسية ألعرب ’ أأ’و ¤و’ حتى أأ’خÒة ،بعد أن أنف ّضس عنها
أ÷ْمُع ،وأنشسغل كل وأحد بالبحث عن مصسا◊ه دون أن يلتفت إأ¤
ألعهود وألوعود وأ’لتزأمات ألتي –ولت بالنسسبة للكثÒين إأ¤
قيود وجب كسسرها ،ليسسقط ألكّل ‘ شسرك ألتطبيع ألذي أحكم
ترأمب نصسبه ولتبحث ألقضسية ألفلسسطينية عن غطاء غ Òألغطاء
أل -ع -رب-ي ،وع-ن ح-ل-ول ب-ع-ي-دة ع-ن أأ’شس-ق-اء أل-ذي-ن خ-ان-وأ أل-ع-ه-د،
ّÓيام وسسوف يحصسدون أشسوأك ألتطبيع ،فمن Áد يده
ولتÎكهم ل أ
إ’سسرأئيل لن يسسحبها إأ’ ﬂضسبة بالّدماء.

أاو ¤ثماره تتج ّسسد ‘ زيادة إانتاج النفط

ترحيب دو‹ باتفاق وقف إأطÓق ألنار ‘ ليبيا
ب -داأت م Ó-م-ح ع-ؤدة السس-ت-ق-رار ‘
ل-ي-ب-ي-ا ب-ع-د ت-ؤق-ي-ع ات-فاق دائم لؤقف
اإطÓ- -ق ال- -ن- -ار ب Úح -ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق
وا÷يشس الليبي تلؤح ‘ الأفق ،بعد
اإعÓ-ن م-ؤؤسسسس-ة ال-ن-ف-ط ال-ل-ي-ب-ية رفع
حالة «القؤة القاهرة» ،عن ميناءي
السس -درة وراأسس لن -ؤف ل -رف -ع اإن -ت -اج
ال-ن-ف-ط .وب-ع-د ت-ؤق-يع التفاق تؤالت
ردود ف-ع-ل دول-ي-ة وع-رب-ي-ة م-رحبة،
ك -ان اأب -رزه -ا اŸؤق-ف اŸرحب الصس-ادر
ع -ن الأم Úال -ع -ام الأ‡ي ان -ط -ؤن -ي-ؤ
غ- -ؤتÒيسس وال–ادي- -ن الإف- -ري -ق -ي
والأوروب- - -ي ال- - -ذي- - -ن اع- - -تÈوا اأن- - -ه
«اأسس- - - -اسس- - - -ي لسس- - - -ت - - -ئ - - -ن - - -اف ا◊ؤار
السسياسسي».
جÓل بؤطي /وكالت
أعلنت بعثة أ’أ· أŸتحدة للدعم ‘
ليبيا ،ترحيبها باإعÓن أŸوؤسسسسة ألوطنية
ل-ل-ن-ف-ط رف-ع «أل-ق-وة أل-ق-اه-رة» ‘ م-ي-ناءي
سسدرة ور أسس ’نوف بطرأبلسس ،معتÈة أن
ألقرأر جاء نتيجة «تدأب Òبناء ألثقة ألتي
” أ’ت -ف -اق ع -ل-ي-ه-ا وت-ن-ف-ي-ذه-ا م-ن خÓ-ل
أل -ل -ج -ن -ة أل -عسس -ك -ري -ة أŸشسÎك -ة أل -ل -ي-ب-ي-ة
( .»)5+5وقالت ألبعثة ‘ ،بيان لها ،أمسس،
أإن «هذأ ألقرأر يصسب ‘ مصسلحة ألشسعب

وسسط تؤتر حاد واعÎاضسات على نزاهة القÎاع

أألفا كوندي يفوز بو’ية رئاسسية ثالثة ‘ غينيا

ف-از ال-رئ-يسس ال-غ-ي-ن-ي اŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه ،األفا كؤندي،
اأمسس السسبت ‘ ،النتخابات الرئاسسية بنسسبة %59 ، 49
م -ن الأصس -ؤات ،وف -ق -ا Ÿا اأع -ل -ن -ت -ه ال -ل -ج-ن-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
الؤطنية اŸسستقلة .وبهذا الفؤز يبداأ كؤندي ،البالغ من
العمر  82عاما وليته الرئاسسية الثالثة وسسط تؤتر حاد
واعÎاضسات على نزاهة القÎاع.
أعلنت أللجنة أ’نتخابية ألوطنية أŸسستقلة ‘ غينيا ،أمسس،
أن نتائج أ’نتخابات ألرئاسسية ألتي أجريت يوم  18أكتوبر،
جحت كفة ألرئيسس ألغيني ألفا كوندي بنسسبة  %59 ، 49من
رّ
أ’أصسوأت ‘ ،ظل توتر حاد وأعÎأضسات على نزأهة أ’قÎأع.
وهذأ ألفوز ألذي يتع Úموأفقة أÙكمة ألدسستورية عليه،
Áنح كوندي ( 82عاما) فÎة رئاسسة ثالثة بعد أنتخابات حامية
قالت أŸعارضسة ،أإنه ’ يحق له أŸشساركة فيها.

ألعدد
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ويقول كوندي ،أإن أسستفتاء دسستوريا أجري ‘ مارسس عّدل
أ◊د أ’أقصس -ى أŸت -اح ل -ه ب -فÎت Úرئ -اسس-ي-ت .Úل-ك-ن م-ع-ارضس-ي-ه
يقولون أإنه ينتهك ألقانون بتمسسكه بالسسلطة.
و أعلنت ألنتائج على مرأحل ‘ أ’أيام أŸاضسية و أظهرت
ب -ال-ف-ع-ل أن ك-ون-دي ي-ت-ق-دم ب-ف-ارق ك-ب‡ ،Òا أث-ار أح-ت-ج-اج-ات
بالشسوأرع ‘ معاقل أŸعارضسة تسسببت ‘ سسقوط ما ’ يقل عن
 17قتي.Ó
وحصسل مرشسح أŸعارضسة سسيلو دأل Úديالو ( 68عاما) ،أقرب
منافسس لكوندي ،على  33 . 5باŸئة من أ’أصسوأت .وقال أإن لديه
أدلة على حدوث تزوير وأإنه يعتزم تقد Ëشسكوى أمام أÙكمة
ألدسستورية.
وÃوجب ألقانون يتع Úتقد Ëألشسكاوى ‘ غضسون ثمانية
أيام من أإعÓن ألنتائج أ’أولية.

أل-ل-ي-ب-ي ،وي-ث-بت م-ا Áك-ن –ق-ي-ق-ه ع-ندما
ي -ج -ت -م -ع أل -ل -ي -ب-ي-ون ب-حسس-ن ن-ي-ة م-ن أج-ل
بلدهم».
أŸوؤسسسسة ألوطنية للنفط رفعت حالة
«أل -ق -وة أل -ق -اه -رة» ،ع -ن م -ي-ن-اءي ألسس-درة
ور أسس ’ن- -وف .وق- -الت ،أإن ه- -ذه أÿط -وة
ج -اءت ب -ع -دم -ا ت-اأك-د ل-ل-م-وؤسسسس-ة «م-غ-ادرة
ألقوأت أ’أجنبية Ãنطقة أŸيناءين؛ Ãا
uÁك-ن-ه-ا م-ن أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات-ه-ا أل-ن-ف-ط-ي-ة
ومباشسرة ألصسادرأت».
و أع -ل -نت أن -ه م -ع م -ب -اشس-رة أ’إن-ت-اج م-ن
حقول شسركتي «ألوأحة» و»ألهروج» ،فاإن
أ’إنتاج يتوقع أن يصسل أإ ¤مسستوى 8٠٠
أل- -ف ب- -رم- -ي -ل ي -وم v-ي -ا ،خ Ó-ل أسس -ب -وع،Ú
وسس-ي-ت-خ-ط-ى أŸل-ي-ون ب-رم-ي-ل خÓ-ل أربعة
أسس -اب -ي -ع ،وسس -ي -زدأد أإن -ت-اج أل-غ-از أŸغ-ذي
ل- -وح- -دأت أإن -ت -اج أل -ط -اق -ة أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة
بالزويتينة وشسمال بنغازي.

ترحيب با’تفاق
رح- -بت م- -ف -وضس -ي -ة أ’–اد أ’أف -ري -ق -ي
باتفاق وقف أإطÓق ألنار ‘ ليبيا وأعتÈته
«خ -ط -وة ه -ام -ة» ن -ح -و أإح Ó-ل ألسس Ó-م ‘
أل -ب Ó-د .وق -ال رئ -يسس أŸف -وضس -ي-ة م-وسس-ى
فكي ‘ ،بيان نشسر على أŸوقع ألرسسمي
للمفوضسية ،أمسس« ،أإن أتفاق وقف أإطÓق
ألنار ‘ ليبيا ألذي جرى توقيعه ‘ جنيف
برعاية أ‡ية مرحب به» ،دأعيا «جميع
أ’أط- - - - -رأف أإ ¤أحÎأم نصس وروح ه- - - - -ذأ
أل -ت -ط -ور أŸه-م» .و أك-د رئ-يسس أŸف-وضس-ي-ة
على أن «ألشسعب ألليبي يسستحق فÎة رأحة
دأئ -م -ة م -ن ألصس-رأع م-ن أج-ل ب-دء ع-م-ل-ي-ة
أŸصسا◊ة وبناء ألسسÓم ‘ ألبÓد».
حبت أŸفوضسية أ’أوروبية
من جهتها ر ّ
باإعÓن وقف أإطÓق ألنار ‘ ليبيا ودعت
أإ ¤تطبيقه وأسستئناف ﬁادثات ألسسÓم.
ك -م -ا رحب أ’أم Úأل -ع -ام ل Ó-أ· أŸت -ح-دة
أنطونيو غوتÒيسس وقال أإن «هذه خطوة
رئيسسية Œاه ألسسÓم وأ’سستقرأر ‘ ليبيا».
ب- -دوره- -ا أشس- -ادت أل- -و’ي -ات أŸت -ح -دة
أ’أم-ري-ك-ي-ة وأÿارج-ي-ة أل-روسس-ي-ة ،ب-ات-ف-اق
وقف أإطÓق ألنار ألذي يعت Èخطوة أخرى
‘ مسسار –قيق ألسسÓم ‘ ليبيا.
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علوم وتكنولوجيا

بعد اأك Ìمن عام من التحقيق

جهد العلماء ل يتوقف بحثا عن ا÷ديد

هل سشنتمك ّن من ششحن ألسشأعأت ألذكية
بأسشتخدأم حرأرة أ÷سشم؟

وزأرة ألعدل أألمريكية ترفع دعوى أحتكأر ضشد غوغل

ب -ع -د ال -ت -ح -ق -ي -ق م-ع شس-رك-ة «غ-وغ-ل»
لك Ìم- - -ن ع- - -ام ،أاصس- - -درت
( )Googleأ
لمÒك-ي-ة أاخÒا دع-وى
وزارة ال -ع -دل ا أ
م -ك -اف -ح -ة اح -ت-ك-ار ضس-د شس-رك-ة ال-ب-حث
ال-ع-مÓ-ق-ة ،زاع-م-ة أان غ-وغ-ل «–ت-فظ
بشسكل غ Òقانو Êباحتكارات ‘ أاسسواق
خ- -دم- -ات ال- -ب -حث ال -ع -ام -ة ،وإاع Ó-ن -ات
ال- -ب- -حث ،وإاعÓ- -ن -ات ال -ب -حث ال -نصس -ي -ة
ال- - - -ع- - - -ام- - - -ة ‘ ال - - -ولي - - -ات اŸت - - -ح - - -دة
لمÒكية».
ا أ
تسضتشضهد ألدعوى بالقسضم ألثا Êمن قانون
«شضÒمان» ( )Sherman Actألذي يتعامل
ب -وج -ه خ -اصس م -ع ألح -ت-ك-ارأت ،ويسض-ع-ى إأ¤
Óثار
«تقييد» غوغل ،وألبحث عن تعويضضات ل آ
أÎŸتبة على سضلوكها حتى أآلن .وÁكن أن
يأاتي ذلك ‘ صضورة غرأمات ،أو فرضس سضحب
لÓسضتثمارأت ،أو فرضس تغي‡ ‘ Òارسضات
ألعمل ،أو كل ما سضبق.
وإأ ¤جانب وزأرة ألعدل ،وقعت على رفع
ألدعوى  -أŸكونة من  64صضفحة  11 -ولية،
ج -م -ي-ع-ه-ا م-ع أŸدع Úأل-ع-ام Úأ÷م-ه-وريÚ
(تكسضاسس ،وأركنسضاسس ،وفلوريدأ ،وجورجيا،
وإأن-دي-ان-ا ،وك-ن-ت-اك-ي ،ول-وي-زي-ان-ا ،وم-يشض-ي-غان،
وميسضوري ،ومونتانا ،وسضاوث كارولينا).
وهذه ألقضضية هي أإلجرأء أألك Ìعدوأنية
ألذي تتخذه أ◊كومة أألمÒكية منذ عقود
ضضد أي من شضركات ألتكنولوجيا ألتي تدعم
أآلن ج- -زءأ ك- -بÒأ م- -ن ألق -تصض -اد أألمÒك -ي،

حسضب تعب Òموقع «تيك كرنتشس» ألذي أورد
أ.Èÿ
وكانت آأخر شضركة تلقت هذأ أŸسضتوى من
أل-ت-دق-ي-ق ه-ي شض-رك-ة «م-اي-كروسضوفت» (-Mi
 )crosoftألذي بدأ «–قيقا» ‘ عام ،1992
ثم قضضية ‘ عام  ،1997دخلت حيز ألتنفيذ
أخÒأ «ك - -تسض - -وي - -ة» ‘ ع- -ام  .2001وي -ج-ادل
أل -ب -عضس أن أإلج -رأء أ◊ك -وم -ي ضض-د ع-مÓ-ق
أل›Èيات أعاد تشضكيل صضناعة ألتكنولوجيا،
ومهد ألطريق أمام غوغل وأقرأنها لÓزدهار،
وأآلن يبدو أنه حان دور غوغل للجلوسس ‘
مقعد ألحتكار ألسضاخن.

سشلطأت أحتكأرية
ي-ن-ق-ل م-وق-ع «ت-يك ك-رن-تشس» ع-ن ج-ي-ف-ري
روزن نائب أŸدعي ألعام قوله ‘ بيانه« ،إأن
غوغل هي بوأبة أإلنÎنت وإأعÓنات ألبحث
أل -ع -م Ó-ق -ة ،وق -د ح ّ-ق -قت ب -عضس أل-ن-ج-اح ‘
سضنوأتها أألو ¤ول أحد ينكر ذلك ،ولكن كما
ت-وضض-ح شض-ك-وى م-ك-اف-ح-ة ألح-ت-ك-ار أŸق-دمة
أليوم ،فقد حافظت على سضلطتها ألحتكارية
ن -ت -ي -ج -ة أŸم -ارسض-ات أإلقصض-ائ-ي-ة أل-ت-ي تضض-ر
ب- -اŸن- -افسض- -ة ،ل -ذلك ق -ررت وزأرة أل -ع -دل أن
أسضتجابة مكافحة ألحتكار ضضرورية إلفادة
أŸسضتهلك.»Ú
وأضضاف أنه «إأذأ  ⁄تطبّق أ◊كومة قوأنÚ
م-ك-اف-ح-ة ألح-ت-ك-ار ل-ت-م-ك ÚأŸن-افسض-ة ،فقد

نخسضر أŸوجة ألتالية من ألبتكار ،وإأذأ حدث
ذلك ،ف -ق -د ل ي -ت -م -ك-ن أألمÒك-ي-ون م-ن رؤوي-ة
غوغل ألتالية» ،مؤوكدأ أن وزأرة ألعدل تخطط
Ÿوأصض-ل-ة م-رأج-ع-ت-ه-ا أŸم-ارسضات أŸناهضضة
للمنافسضة عن طريق منصضات أإلنÎنت ألرأئدة
‘ ألسضوق.
وÁثل أŸوقع أŸهيمن لشضركة غوغل ‘
ألبحث ،وأإلعÓن على شضبكة ألبحث أسضاسس
ق - -وة ألشض- -رك- -ة ‘ ›ال أإلعÓ- -ن ألشض- -ام- -ل،
وأسض -ت -خ -رأج أل -ب -ي -ان -ات ،وت -وزي -ع أل -ف -ي -دي -و،
وخدمات أŸعلومات.
وسضتكون هذه ألقضضية أول –د قانو ÊكبÒ
توأجهه غوغل من أŸنظم ÚأألمÒكي Úعلى
أل- -رغ- -م م- -ن سض -ن -وأت م -ن أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات ‘
‡ارسضات ألشضركة.
ويذكر أن «ألفابت» ( )Alphabetألشضركة
أألم لغوغل“ ،تلك ألقيادة ‘ ›ا‹ ألبحث
وألفيديو.
وتهيمن ألشضركة على سضوق ألبحث حيث يتم
إأجرأء ما يقرب من  %90من عمليات ألبحث
على أإلنÎنت ‘ ألعا ⁄عن طريق ﬁرك
غوغل ،ويلجأا ما يقرب من  3أرباع ألبالغÚ
أألمÒك- - -ي Úإأ« ¤ي - -وت - -ي - -وب» ()YouTube
ل-ل-ف-ي-دي-و ،ك-م-ا ذك-رت صض-ح-ي-ف-ة «وول سضÎيت
جورنال» (.)The Wall Street Journal
و‘ أول تعقيب لها على دعوى وزأرة ألعدل،
قالت غوغل ‘ تصضريح موجز إأن «ألدعوى
أل -قضض -ائ-ي-ة أل-ت-ي رف-ع-ت-ه-ا وزأرة أل-ع-دل أل-ي-وم
معيبة للغاية» ،مضضيفة أن ألناسس يسضتخدمون
غ- -وغ- -ل ألن -ه -م أخ -ت -اروأ ذلك ،ول -يسس ألن -ه -م
›Èون ع -ل -ى ذلك أو ألن -ه -م ل يسض-ت-ط-ي-ع-ون
إأيجاد بدأئل».
يذكر أن غوغل ليسضت ألشضركة ألوحيدة ألتي
لفتت أنتباه وأشضنطن .ففي وقت سضابق من
أكتوبر ،أصضدرت أللجنة ألقضضائية ‘ ›لسس
ألنوأب أألمÒكي تقريرأ من أك Ìمن 400
صض- -ف -ح -ة أوضض -حت ف -ي -ه ك -ي -ف أن ع -م -ال -ق -ة
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا «آأب-ل» ( )Appleو»أم- - -ازون»
( )Amazonو»أل - - -ف- - -ابت» ()Alphabet
و»ف - -يسض - -ب- -وك» ( )Facebookيسض - -ي - -ئ- -ون
أسض-ت-خ-دأم سض-ل-ط-ت-ه-م ،وط-رحت أل-لجنة بعضس
أ◊ل -ول ح -ول ك -ي -ف-ي-ة إأصضÓ-ح أل-وضض-ع تشض-م-ل
تفكيك بعضس ألسضتحوأذأت ألتي نفذتها تلك
مواقع إالكÎونية
ألشضركات.

آايفون  12ا÷ديد

كيف يؤوّثر دعم ششبكة  5جي على بطأرية هأتف آأبل؟

الهواتف الذكية من سسلسسلة آايفون 12
ا÷دي- -دة لشس- -رك- -ة آاب- -ل ( )Appleه - -ي
لمÒك -ي -ة ال -ت -ي
لو ¤م- -ن الشس -رك -ة ا أ
ا أ
تدعم شسبكات اتصسالت ا÷يل اÿامسس
(5ج-ي) ،ول-ك-ن اسس-ت-خ-دام ه-ذه اŸي-زة ‘
ال - -واق - -ع سس - -ي - -ك- -ل- -فك م- -ن ح- -يث ع- -م- -ر
ال -ب -ط -اري -ة ،وذلك وف -ق -ا لÓ-خ-ت-ب-ارات
التي أاجراها موقع مراجعة موقع «تومز
غايد» ( ،)Tom’s Guideوالتي قارنت
أاداء ب-ط-اري-ة آاي-فون  12وآايفون
 12برو أاثناء اسستخدام شسبكات
ال -ه -ات -ف اÙم-ول  5ج- -ي و4
جي.
أل -ن -ت -ائ -ج أل -ت -ي ت -وصض -لت إأل -ي -ه-ا
ألخ -ت -ب-ارأت ل-ن تسض-ر أنصض-ار آأب-ل،
ففي ح Úأسضتمر آأيفون  12بالعمل
Ÿدة  10سضاعات و 23دقيقة على
شضبكة  4جي ،فإانه أسضتمر Ÿدة 8
سض -اع-ات و 25دق-ي-ق-ة ف-ق-ط ع-لى
شضبكة  5جي ،وهذأ Áثل أنخفاضضا
بنسضبة  % 20تقريبا.
وكان أدأء آأيفون  12برو مشضابها
أيضضا فقد أسضتمرت بطاريته 11
سض -اع -ة و 24دق -ي-ق-ة ع-ل-ى شض-رك-ة
4جي ،ولكن فقط  9سضاعات و6
دقائق على شضبكة 5جي.
يتكون أختبار تومز غايد من تصضفح ألويب
ع -ل -ى أل -ه-ات-ف بشض-ك-ل مسض-ت-م-ر ع-ن-د مسض-ت-وى
سضطوع لشضاشضة ألهاتف يبلغ  150شضمعة ،وفتح
موقع ويب جديد كل  30ثانية حتى تصضل
ليرلندية –قيقا
Œري السسلطات ا أ
أاوروب -ي -ا إاث -ر شس -ك -اوى بشس -أان ط -ري -ق-ة
ت -ع-ام-ل ت-ط-ب-ي-ق إانسس-ت-غ-رام (-Insta
 )gramالتابع لفيسسبوك ()Facebook
صسر ،حسسب
مع بيانات اŸسستخدم Úالق ّ
م- - -ا أاع- - -ل - -نت ال - -ه - -ي - -ئ - -ة ال - -ن - -اظ - -م - -ة
ليرلندية.
ا أ
أط -ل -قت أŸف -وضض -ي -ة أألي-رل-ن-دي-ة ◊م-اي-ة
ألبيانات مسضارين منفصضل Úألشضهر أŸاضضي
بعد تلقيها شضكاوى تفيد بأان أرقام ألهوأتف
وعناوين ألÈيد أإللكÎو Êأÿاصضة Ãن هم
دون سضن  18كانت متاحة ÷ميع مسضتخدمي

طاقة ألبطارية إأ ¤ألصضفر.
ووضضع موقع تومز غايد أجهزة أخرى ‘
ألخ -ت -ب -ار ن-فسض-ه .ف-م-ث Ó-ك-ان أدأء آأي-ف-ون 11
وآأي -ف-ون  11ب -رو لشض -رك -ة آأب -ل مشض -اب-ه-ا ألدأء
ألطرأزين أألحدث على شضبكة 4جي ،حيث
صضمدت بطارية ألهاتف أألوف  11سضاعة و16
دقيقة ،وألهاتف ألثا 10 Êسضاعات و 24دقيقة
على ألتوأ‹.
ول ت- - -ع- - -تÈ
أألرقام

ألسضابقة مفاجئة بشضكل خاصس بالنظر إأ ¤أن
موأصضفات بطارية آأيفون  12وآأيفون  12برو
مشضابهة تقريبا للطرأز أألقدم ،و‘ ألوأقع
كان أدأء آأيفون  12برو أفضضل من أŸتوقع،

ولكن فقط عند أسضتخدأم شضبكة 4جي.
ومع ذلك ،وضضع دليل تومز غايد أيضضا بعضس
هوأتف أندرويد ‘ ألختبار نفسضه ،وكانت
أألرقام أفضضل بكث‡ Òا حصضلت عليه هوأتف
آأبل.
فعلى سضبيل أŸثال ،أسضتمرت بطارية هاتف
غوغل بكسضل ‘ )5 Google Pixel( 5
ألعمل ألفÎة ذأتها تقريبا ‘ شضبكتي 5جي
و4ج- -ي وذلك ع- -ن- -د  9سض -اع-ات و 56دقيقة
بالنسضبة لشضبكة 5جي و 9سضاعات و 29دقيقة
بالنسضبة لشضبكة 4جي .كما  ⁄يؤوثر تشضغيل
5جي على أدأء بطارية هاتف ون
ب -لسس 8ت -ي ()T8 OnePlus
كثÒأ أيضضا.
‘ أŸقابل كان أدأء هاتف
سض- -امسض- -ون- -غ غ Ó-كسض -ي إأسس20
( )20Galaxy Sوغ Ó-كسض-ي
إأسس 20بلسس (20Galaxy S
 )Plusأسضوأ مع تشضغيل شضبكة
5ج-ي ،ل-ك-ن-ه ظ-ل أفضض-ل ق-ل-يÓ-
من أدأء بطارية هوأتف آأيفون.
وقد لحظ ألعديد من ألذي
رأج -ع -وأ آأي -ف -ون  12أسضتنزأف
شض-ب-كة 5ج-ي ل-ب-ط-اري-ة ألهاتف،
ويقدم أختبار تومز غايد دليÓ
إأضض- -اف- -ي- -ا ع- -ل -ى أن أŸشض -ك -ل -ة
حقيقية .لكن ألسضؤوأل هو :هل تسضتطيع آأبل
فعل شضيء حيال ذلك من خÓل –ديث برأمج
ألهاتف؟
مواقع إالكÎونية

ب -فضس-ل ت-ط-ورات ا◊وسس-ب-ة وصس-غ-ر
لل- -كÎون- -ي- -ة ‘ ال- -ع -ق -د
الشس- -رائ- -ح ا إ
اŸاضس -ي ،أام -ك-ن-ن-ا ال-ي-وم ت-ت-ب-ع ح-رك-ة
لفراد وكذلك حالتهم الصسحية آانيا
ا أ
م-ن خÓ-ل ارت-داء أاج-ه-زة ح-اسس-وب-ية
صسغÒة ،لكن جهد العلماء ل يتوقف
بحثا عن ا÷ديد ،ويبذل الباحثون
حاليا قصسارى جهدهم لتشسغيل تلك
لج -ه-زة ا◊اسس-وب-ي-ة اع-ت-م-ادا ع-ل-ى
ا أ
حرارة ا÷سسم.

–ديأت قأئمة
تسض -ي -ط -ر ألسض -اع -ات أل-ذك-ي-ة ع-ل-ى سض-وق
أإلل- -كÎون- -ي- -ات (أألج- -ه- -زة أإلل -كÎون -ي -ة)
ألقابلة لÓرتدأء ،وألذي من أŸتوقع أن
ينمو ﬁققا  53مليار يورو بحلول عام
 ،2025إأل أن مشض -ك-ل-ة أل-ط-اق-ة وت-خ-زي-ن-ه-ا
يعدأن من ألعقبات ألأسضاسضية ألتي تعوق
ألتقدم ‘ هذأ أÛال.
تظل هناك تسضاؤولت رئيسضية من بينها
م- -ن أي -ن سض -تسض -ت -م -د ه -ذه أإلل -كÎون -ي -ات
حن بطارياتها ،وكم من
ألطاقة ،وأين سضُتشض َ
أل -وقت Áك -ن ل -ت -لك أل -ب -ط-اري-ات ت-خ-زي-ن
ألطاقة؟
يحاول ألعديد من ألشضركات وأŸنصضات
‘ أل - -وقت أ◊ا‹ إأي- -ج- -اد ح- -ل- -ول ل- -ه- -ذه
أألسض -ئ -ل-ة أŸه-م-ة ،إأذ ي-ق-وم أل-ع-دي-د م-ن-ه-ا
بتذليل ألصضعاب ألتي من شضأانها أن Œعل
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أل-ق-ابلة لÓرتدأء ذأت كفاءة
ع -ال -ي -ة ،وه -و أألم -ر أل-ذي Áه-د أل-ط-ري-ق
Ÿسضتقبل تولد فيه ألطاقة من مÓبسضنا
ومن ألبيئة أÙيطة بنا.
أظ- -ه- -رت أب- -ح- -اث سض- -اب- -ق- -ة أن -ه Áك -ن
أ◊صضول على كميات صضغÒة من ألطاقة
من جسضم أإلنسضان على مدأر  8سضاعات
عمل يوميا ،لكن أŸوأد ألÓزمة لتوليد تلك
ألكميات ألصضغÒة من ألطاقة إأما باهظة
ألثمن أو سضامة أو غ Òفعالة.
ويسضعى حاليا أحد أŸشضاريع أألوروبية
وأŸسضمى «ثÒموتكسس» ()ThermoTex
إأ ¤أسض - -ت - -خ - -دأم ح - -رأرة جسض- -م أإلنسض- -ان
لتشضغيل أألجهزة ألصضغÒة.
ف- -م- -ن أŸع -روف أن أل -ط -اق -ة أ◊رأري -ة
Áكنها أن تتحول إأ ¤طاقة كهربية حال
وج- -ود ف- -رق ‘ درج- -ات أ◊رأرة ك- -ال -ذي
يوجد ب Úجلد ألشضخصس ودرجة حرأرة
ألبيئة أÙيطة.
و‘ هذه أ◊الة تنتقل أإللكÎونات من
أŸادة أألك Ìسض - -خ- -ون- -ة إأ ¤أألك Ìب- -رودة
مولدة جهدأ كهربيا ،وتعرف هذه ألظاهرة
باسضم ألتأاث Òألكهروحرأري.

ألبوليمرأت
يسضعى مشضروع «ثÒموتكسس» إأ ¤تصضميم
سض Ó-سض-ل ط-وي-ل-ة وم-ت-ك-ررة م-ن أ÷زي-ئ-ات
ألتي تعرف بالبوليمرأت ذأت خصضائصس

صسر
حول بيانات مسستخدميها الُق ّ

–قيق أوروبي بششأن إأدأرة إأنسشتغرأم

ألشضبكة ،وفق ما ورد ‘ بيان.
وتشضرف ألهيئة ألناظمة أأليرلندية هذه
ع - -ل - -ى نشض - -اط - -ات ف - -يسض - -ب - -وك ‘ أل–اد
أألوروبيÃ ،ا أن ألشضبكة أألمÒكية ألعمÓقة
تتخذ مقرأ إأقليميا لها ‘ أيرلندأ.
وذّكر أحد مسضؤوو‹ ألهيئة ألناظمة للقطاع
غرأهام دويل أن «إأنسضتغرأم شضبكة أجتماعية

مسضتخدمة على نطاق وأسضع لدى أألطفال
‘ أيرلندأ وسضائر أنحاء أوروبا» ،وأشضار إأ¤
أن ألهيئة «دققت ‘ ألشضكاوى ألوأردة من
أفرأد وحددت مشضكÓت ﬁتملة مرتبطة
Ãع-ا÷ة أل-ب-ي-ان-ات ألشض-خصض-ي-ة ألط-فال عÈ
إأنسضتغرأم‡ ،ا يتطلب مزيدأ من ألدرسس».
وسضتحدد ألهيئة أأليرلندية ما إأذأ كانت

ألعدد
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«إأنسض-ت-غ-رأم» ق-د وضض-عت ألضض-وأب-ط أل-ت-ق-نية
ألÓ- -زم -ة ◊م -اي -ة ب -ي -ان -ات أŸسض -ت -خ -دمÚ
خصض -وصض -ا أل -قّصض -ر م -ن -ه-م ‘ ،ح ÚتشضÎط
ألشضبكة أن يكون مسضتخدموها قد بلغوأ سضن
 13على أألقل .كما سضتتحقق ألهيئة ألناظمة
م -ن أحÎأم ألشض-ب-ك-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة أل-تشض-ري-ع
أألوروبي بشضأان حماية ألبيانات ‘ ما يتعلق

كهروحرأرية أفضضل من مثيÓتها أŸتاحة
ح -ال-ي-ا ،وذلك ب-ت-ط-ع-ي-م ه-ذه أل-ب-ول-ي-م-رأت
Ãوأد أخرى ،وألتي ح ّسضنت بالفعل كفاءة
ألعملية وولدت شضحنة كهربية كافية لتوليد
ألكهرباء.
إأل أن ه - -ن- -اك أل- -ع- -دي- -د م- -ن أıاوف
أŸت -ع -ل -ق -ة Ãدى أم-ان ه-ذه أŸطّ-ع-م-ات،
ولسض- -ي- -م- -ا إأذأ أسض- -ت -خ -دمت ‘ أألج -ه -زة
أإلل -كÎون -ي-ة أل-ق-اب-ل-ة لÓ-رت-دأء ،ل-ذأ ح-دد
ألعلماء  50مادة مطعمة لدرأسضتها بشضكل
تفصضيلي ‘ مشضروع كب Òيسضمى «هورآأتسس»
(‡ )HORATESول م- - - - - - - - - -ن أل–اد
أألوروبي من أجل إأنتاج مطعمات عضضوية
أو م- -وأد ك- -ه- -روح -رأري -ة م -ع -ت -م -دة ع -ل -ى
ألكربون.
و‘ ﬁاولة أخرى قامت «ثÒموتيكسس»
بشضرأء بوليمرأت Œارية مُوصِضلة لتطعيم
أ◊ري -ر .وم-ن ث-م ق-ام-وأ ب-ت-ط-ري-ز أ◊ري-ر
أŸطعم آأخذأ شضكل شضبكة منقطة ،حيث
تعمل هذه ألشضبكة أŸنقطة من أ◊رير
أŸطعم كقناة أتصضال ب Úحرأرة أ÷سضم
وألهوأء أÿارجي ،وهو أألمر ألذي مّكنهم
‘ ألنهاية من تشضغيل مسضتشضعرأت مرأقبة
لعمليات أ÷سضم أ◊يوية باسضتخدأم حرأرة
أ÷سضم.

منصشة أإمدأد ألطأقة
ع -ل -ى أ÷انب أŸق -اب-ل ،ي-ه-دف مشض-روع
آأخ- -ر ي- -ع- -رف ب- -اسض- -م «سض- -م- -ارت ت -و غ -و»
( )Go2Smartإأ ¤إأنشض -اء م -نصض -ة ذأت -ي-ة
بحجم رأحة أليد “د أألجهزة أإللكÎونية
ألقابلة لÓرتدأء بالطاقة ،إأذ تعتمد هذه
أŸنصضة أŸصضنوعة من ألرقائق أŸعدنية
ع-ل-ى Œم-ي-ع أل-ط-اق-ة أل-ن-اŒة ع-ن أل-تأاثÒ
أل- -ك- -ه- -روح -رأري وم -ن ث -م ت -خ -زي -ن -ه -ا أو
أسضتخدأمها حسضب ألطلب.
كما تتعاون «سضمارت تو غو» مع إأحدى
شضركات أŸنسضوجات وذلك لدمج منصضتها
مع أŸوأد ألتي تسضتطيع حصضاد ألطاقة.
وهو أألمر ألذي قد يسضاعد ‘ تصضميم
مÓ- -بسس آأم- -ن- -ة ب -إام -ك -ان -ه -ا أن تضض -يء ‘
ألظÓم.
وعلى ألرغم من ذلك ،فإان أجهزة حصضاد
وتوليد ألطاقة ليسضت على درجة عالية من
ألكفاءة ،فحتى أآلن ل Áكن لهذه أألجهزة
سضوى حصضاد وأحد  % 1فقط على أكÌ
تقدير من ألطاقة أ◊رأرية وتخزينها ،إأل
أنه وعلى ألرغم من هذه ألتحديات ،فإان
أل-ع-ق-ب-ة أألك Èأم-ام أإلل-كÎون-ي-ات أل-ق-ابلة
ل Ó-رت -دأء ق -د ل ت -ك -ون ت -ق-ن-ي-ة ،إأذ ه-ن-اك
مسض-ائ-ل أخ-رى ت-ق-تضض-ي إأي-ج-اد ح-ل-ول ل-ه-ا
ومنها قدرة أإللكÎونيات ألقابلة لÓرتدأء
ع -ل -ى ج-م-ع أل-ب-ي-ان-ات أÿاصض-ة Ãرت-دي-ه-ا
وكيفية معا÷تها لهذه ألبيانات وتخزينها،
وهو أألمر ألذي يث Òألعديد من أıاوف
أألمنية ،وألتي يجب أن تؤوخذ على ﬁمل
أ÷د.
لمريكية
الصسحافة ا أ
بإادأرة أ◊سضابات.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا ،أوضض -حت ن -اط -ق -ة ب -اسض -م
«إأنسضتغرأم» أن ألشضبكة ألجتماعية تتعاون
بشضكل وثيق باŸفوضضية أأليرلندية ◊ماية
ألبيانات ،مؤوكدة أنه كان وأضضحا (دأئما) أن
ألبيانات أÿاصضة با◊سضابات أŸهنية متاحة
÷ميع أŸسضتخدم.Ú
غ Òأن ألناطقة باسضم ألشضبكة قالت« :لقد
أج -ري -ن -ا –دي -ث -ات ع -دة ع -ل -ى أ◊سض-اب-ات
أŸه -ن -ي -ة ،وب -ات ‘ إأم -ك -ان أألشض -خ-اصس أن
يختاروأ عدم عرضس كل بياناتهم أÿاصضة».
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تفاصسيل اŸراحل اŸبكرة من عدوى SARS-CoV-2
«رئات مصصغرة» نشصأات ‘ اıت Èتكشصف:

زودت «الرئات اŸصصغرة’’ اŸزروعة من أانسصجة وقع التÈع بها Ÿسصتشصفيات كامÈيدج ،فريقا من العلماء من كوريا ا÷نوبية
واŸملكة اŸتحدة برؤوى مهمة حول كيفية إاتÓف «كوفيد »19-للرئت.Ú

كتب العلماء ‘ ›لة ،Cell Stem Cell
لل-ي-ات ال-ك-ام-ن-ة وراء ع-دوى
ب -ال -ت -فصص-ي-ل ،ا آ
 SARS-CoV-2والسص -ت -ج -اب -ة اŸن -اع -ي-ة
الفطرية اŸبكرة ‘ الرئت.Ú
لنسصجة اŸسصتهدفة الرئيسصية
ويبدو أان ا أ
ل- - - -ـ  ،SARS-CoV-2ال - -فÒوسس اŸسص- -بب
لـ»كوفيد ،»19-وخاصصة ‘ اŸرضصى الذين
يصصابون باللتهاب الرئوي ،هي ا◊ويصصÓت
ال-ه-وائ-ي-ة ،وه-ي أاك-ي-اسس ه-وائ-ي-ة صص-غÒة ‘
لكسص -ج Úال -ذي ن -ت-ن-فسص-ه
ال -رئ -ت“ Úتصس ا أ
وتبدله بثا Êأاكسصيد الكربون ‘ الزف.Ò
ول- -ف- -ه- -م ك- -ي -ف -ي -ة إاصص -اب -ة SARS-CoV-2
بالرئت Úبشصكل أافضصل والتسصبب باŸرضس،
–ول ف- -ري- -ق م -ن ال -ع -ل -م -اء م -ن اŸم -ل -ك -ة
اŸت -ح -دة وك -وري -ا ا÷ن-وب-ي-ة إا ¤ال-عضص-ي-ات
(« ،)organoidsأاعضص- -اء صص- -غÒة» ت- -ن- -م- -و ‘
ثÓثة أابعاد ‘ طبق اıت Èلتقليد سصلوك
لعضصاء.
لنسصجة وا أ
اأ
لنسص -ج -ة ال-ت-ي ”
واسص -ت -خ -دم ال -ف -ري -ق ا أ
لنسص-ج-ة ‘ مسص-تشص-ف-ى
ال -تÈع ب -ه-ا ل-ب-ن-وك ا أ
Royal Papworth Hospital NHS
ومسصتشصفى
Foundation
Trust
 AddenbrookeوCambridge University
 NHS Foundations TrustباŸملكة اŸتحدة
ومسص- -تشص- -ف- -ى ج -ام -ع -ة سص -ي -ئ -ول ال -وط -ن -ي -ة
لسصتخراج نوع من خÓيا الرئة اŸعروفة
ب- -اسص- -م اÓÿي- -ا ال- -نسص- -خ -ي -ة (ا◊ويصص Ó-ت
الهوائية) البشصرية من النوع  ،)AT2s( 2من
خÓل إاعادة بر›ة هذه اÓÿيا إا ¤مرحلة
«اÓÿي -ا ا÷ذع -ي -ة» ،و“ك -ن -وا م-ن ت-ن-م-ي-ة
لبعاد ذاتية التنظيم –اكي
هياكل ثÓثية ا أ
سصلوك أانسصجة الرئة الرئيسصية.
وق -ال ال -دك -ت -ور ج -و ه -ي -ون ‹ ،اŸؤول -ف

ال -رئ -يسص -ي اŸشص-ارك وق-ائ-د اÛم-وع-ة ‘
معهد ويلكوم إام آار سصي كامÈيدج للخÓيا
ا÷ذعية بجامعة كامÈيدج« :ما زلنا نعرف
ال-ق-ل-ي-ل بشص-ك-ل م-ف-اج-ئ ع-ن ك-ي-ف-ي-ة إاصص-اب-ة
لسص-باب .وسصمح
 SARS-CoV-2ل-ل-رئ-ت Úوا أ
لب-ع-اد
ل -ن -ا ن -ه-ج-ن-ا ب-ت-ن-م-ي-ة ‰اذج ثÓ-ث-ي-ة ا أ
لنسصجة الرئة الرئيسصيةÃ ،عنى ما الرئتÚ
أ
اŸصصغرت ‘ ،Úاıت Èودراسصة ما يحدث
عندما تصصابا بالعدوى».
وأاصص -اب ال -ف -ري -ق عضص -ي -ات ()organoids
ال-رئ-ة بسصÓ-ل-ة من  SARS-CoV-2مأاخوذة
من مريضس ‘ كوريا ا÷نوبية ” تشصخيصس
إاصص-اب-ته بـ»كوفيد 26 ‘ »19-ي-ن-اير 2020
بعد السصفر إا ¤مدينة ووهان الصصينية.
وباسصتخدام الفريق مزيجا من التصصوير
الفلوري والتحليل ا÷يني للخلية الواحدة،
“كنوا من دراسصة كيفية اسصتجابة اÓÿيا
للفÒوسس.
لبعاد لـ
وعندما تعرضصت النماذج ثÓثية ا أ
 ،SARS-CoV-2ب-دأا ال-فÒوسس ‘ ال-ت-ك-اث-ر
بسصرعة ،ووصصل إا ¤عدوى خلوية كاملة بعد
لصصابة .والتكاثر
سصت سصاعات فقط من ا إ
ُيمّكن الفÒوسس من النتشصار ‘ جميع أانحاء
لخرى.
لنسصجة ا أ
ا÷سصم وإاصصابة اÓÿيا وا أ
و‘ الوقت نفسصه تقريبا ،بدأات اÓÿيا
لنÎفÒون ،وهي بروتينات تعمل
‘ إانتاج ا إ
كإاشصارات –ذير للخÓيا اÛاورة ،تطلب
م - -ن - -ه - -ا ت- -نشص- -ي- -ط دف- -اع- -ات- -ه- -ا اŸضص- -ادة
ل -ل -فÒوسص -ات .وب -ع -د  48سص -اع-ة ،اأط-ل-قت
لنÎفÒون السصتجابة اŸناعية الفطرية،
اإ
لول ،وبدأات اÓÿيا تقاوم
خط دفاعها ا أ
العدوى.
لصص-اب-ة ،ب-دأات
وب -ع -د سص-ت Úسص-اع-ة م-ن ا إ

يزعم باحثون ‘ اŸملكة اŸتحدة اأن
ل- -ق- -اح «ك -وف -ي -د،AstraZeneca ،»19-
ي- -تصص- -رف ك- -م- -ا ه- -و م- -ت- -وق- -ع ‘ جسص -م
الإنسص -ان ‘ ،ب -حث صص -در ب -ع-د ي-وم م-ن
اإعÓن السصلطات الÈازيلية وفاة اأحد
اŸتطوع ‘ Úالتجربة.
وت-ق-ول ›م-وع-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسص-ت-قل‘ Ú
اŸملكة اŸتحدة ‘ عملهم ،اإن اللقاح يتبع
بدقة نوايا مبتكريه Ãجرد حقنه ‘ جسصم
الإنسصان.
اأج -ريت ال -دراسص -ة م -ن ق -ب-ل ال-ع-دي-د م-ن
ع- -ل- -م- -اء ال- -فÒوسص- -ات غ ÒاŸن- -تسص- -ب Úاإ¤
 ،AstraZenecaوي -ق -وده -ا ال -دك-ت-ور دي-ف-ي-د
ماثيوز ،من جامعة بريسصتول ،وُنشصرت فقط
كمطبوعة اأولية حتى الآن ،ما يعني اأنها ⁄
Œتز بعد عملية مراجعة الأقران .وتنصس
على اأن اللقاح ينسصخ بدقة وينفذ التعليمات
الوراثية ا›ÈŸة فيه من قبل مصصمميه.
واسصتمرت التجارب ‘ الÈازيل ،ثالث اأكÌ
ال -ب -ل -دان تضص -ررا ‘ ال -ع -ا ⁄م -ن ح -يث ال-ع-دد
الإج -م -ا‹ ل -ل -ح -الت ،ب -ع -د اأن زع -مت شص-رك-ة
 Oxford-AstraZenecaاأن –ق -ي -ق -ه -ا ‘ وف -اة
اŸت- -ط -وع ح -دد ع -دم وج -ود ﬂاوف ت -ت -ع -ل -ق
بالسصÓمة .وكان اŸتطوع الÈازيلي يشصارك ‘
اŸرحلة الثالثة من التجربة  -اÿطوة الأخÒة
قبل الإنتاج الضصخم  -على الرغم من اأنه من

غ Òالواضصح ما اإذا كان قد اأعطي اللقاح نفسصه
اأم ›رد دواء وهمي.
وق- - -الت  ‘ Oxford-AstraZenecaب- -ي -ان
نقلته «رويÎز»« :بعد التقييم الدقيق لهذه
ا◊الة ‘ الÈازيل ⁄ ،تكن هناك ﬂاوف
بشصاأن سصÓمة التجربة السصريرية ،واأوصصت
اŸراجعة اŸسصتقلة ،بالإضصافة اإ ¤اŸنظم
الÈازيلي ،بضصرورة اسصتمرار التجربة».
وليسصت هذه هي ا◊ادثة الأو ¤اŸتعلقة
ب-ل-ق-اح  ،Oxford-AstraZenecaف-ق-د اأصص-يب
م - -ريضص - -ان ‘ اŸم - -ل- -ك- -ة اŸت- -ح- -دة اأيضص- -ا
ب-اŸرضس ‘ الأشص-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضص-ي-ة ،م-ا
دفع الوليات اŸتحدة اإ ¤تعليق التجارب
ه -ن -اك .وم -ن اŸت-وق-ع اسص-ت-ئ-ن-اف-ه-ا ‘ وقت
مبكر من هذا الأسصبوع ،بعد اأن اأكملت اإدارة

لنسصاخ الرئوية
›موعة فرعية من خÓيا ا أ
( ‘ )AT2sال - -ت - -ف - -كك ،م - -ا أادى إا ¤م - -وت
اÓÿيا وتلف أانسصجة الرئة.
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان ال-ع-ل-م-اء لح-ظ-وا
تغÒات ‘ خÓيا الرئة ‘ غضصون ثÓثة أايام
لع -راضس السص -ري-ري-ة
لصص -اب -ة ،إال أان ا أ
م -ن ا إ
لـ»كوفيد »19-نادرا ما –دث بهذه السصرعة
وقد تسصتغرق أاحيانا أاك Ìمن عشصرة أايام بعد
التعرضس للظهور.
وي -ق -ول ال -ف -ري -ق إان ه-ن-اك ع-دة أاسص-ب-اب
ﬁتملة لذلك .وقد يسصتغرق الفÒوسس عدة
أايام من تسصلل الفÒوسس أاول إا ¤ا÷هاز
ال -ت-ن-فسص-ي ال-ع-ل-وي وصص-ول إا ¤ا◊ويصصÓ-ت
ال-ه-وائ-ي-ة .وق-د ي-ت-ط-لب أايضص-ا إاصص-اب-ة نسصبة
كبÒة من خÓيا ا◊ويصصÓت الهوائية أاو
Ÿزيد من التفاعÓت مع اÓÿيا اŸناعية
لعراضس
ما يؤودي إا ¤اللتهاب قبل ظهور ا أ
على اŸريضس.
وقال الدكتور يونغ سصيوك جو ،اŸؤولف
لول اŸشص- - -ارك ‘ ال- - -دراسص - -ة ،وأاسص - -ت - -اذ
اأ
مشصارك ‘ اŸعهد الكوري اŸتقدم للعلوم
والتكنولوجيا« :بناء على ‰وذجناÁ ،كننا
لسصئلة الرئيسصية التي
معا÷ة العديد من ا أ
لج-اب-ة ع-ن-ه-ا ،م-ث-ل ف-ه-م ال-ق-اب-ل-ي-ة
 ⁄ت-ت-م ا إ
Óصصابة بـ  ،SARS-CoV-2وتقييم
الوراثية ل إ
ال -ع -دوى ال -نسص -ب -ي -ة ل-ل-ط-ف-رات ال-فÒوسص-ي-ة،
وال -كشص -ف ع -ن ع-م-ل-ي-ات ت-ل-ف ال-فÒوسس ‘
له-م م-ن
اÓÿي -ا ال -نسص -خ -ي-ة ال-بشص-ري-ة ..وا أ
ذلك ،أان -ه ي-وف-ر ال-ف-رصص-ة ل-ت-ط-وي-ر وف-حصس
ال-ع-وام-ل ال-عÓ-ج-ي-ة اÙت-م-ل-ة ضص-د ع-دوى
.»SARS-CoV-2
medicalxpress
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دراسسة تكشسف عن العوامل اÙتملة اŸؤودية
ŸشسكÓت «كوفيد »19-طويلة األجل!
قال باحثون إان
م-رضص-ى «ك-وف-يد-
 »19ال-ذي-ن ع-ان-وا
م - - - -ن خ - - - -مسص - - - -ة
أاع - - -راضض ع- - -ل- - -ى
لق- - - - - - - -ل ‘ وقت
ا أ
م- -ب- -ك- -ر ه -م أاكÌ
ع-رضص-ة ل-ل-م-عاناة
م - - - -ن مشص - - - -اك - - - -ل
لمد من
ط-وي-ل-ة ا أ
الفÒوسض.
نشص -ر ب -اح-ث-ون ‘
«كينغز كوليدج» لندن ،ورقة بحثية ما قبل
ال-ط-ب-اع-ة ي-وم األرب-ع-اء ،ن-ظ-روا ف-ي-ها اإ¤
العوامل التي Áكن أان –دد ما إاذا كان
شصخصس ما سصيظل يعا Êمن األعراضس
ب -ع-د ت-ع-اف-ي-ه م-ن «ك-وف-ي-د ،»19-حسص-ب-م-ا
ذكرت «بي بي سصي».
وحللت الدراسصة  -التي ُ ⁄تراجع من
قبل الزمÓء  -البيانات اŸبلغ عنها ذاتيا
من  4182مسصتخدما لتطبيق COVID
 ،Symptom Studyال -ذي -ن ث -ب-تت
إاصصابتهم بالفÒوسس.
ووجد الباحثون أان واحدا من كل 7
مرضصى يشصعر باŸرضس Ÿدة اأربعة أاسصابيع
على األقل ،بينما يعا Êنحو واحد من كل
 20من األعراضس Ÿدة ثمانية اأسصابيع على
األقل ،وفقا Ÿا ذكرته اŸنصصة.
ومن ب ÚعÓمات اإلنذار اŸبكر لهذه
ا◊الت  -التي أاُطلق عليها اسصم «كوفيد
ط- -وي- -ل األم- -د»  -ع -دد األع -راضس ال -ت -ي
سُصجلت ‘ التطبيق.
وقالت الباحثة الدكتورة كل Òسصتيفز،
لـ»بي بي سصي نيوز»« :كان وجود اأك Ìمن
خمسصة أاعراضس ﬂتلفة ‘ األسصبوع األول
أاحد عوامل اÿطر الرئيسصية».
ووج -دوا أايضص -ا أان ال -ع -م -ر ك-ان ع-امÓ-
آاخر ،حيث أابلغ زهاء  %10من السصكان

الذين تÎاوح اأعمارهم ب 18 Úو 49عاما،
عن أاعراضس طويلة األجل ،وفقا لـ CNBC.
وقفز الرقم اإŸ %22 ¤ن هم فوق 70
عاما.
وي- -ب- -دو اأن ا÷نسس ي- -ل -عب دورا أايضص -ا،
ح -يث ق -ال ال -ت-ق-ري-ر إان ال-نسص-اء ‘ ال-ف-ئ-ة
العمرية األصصغر عان Úمن «كوفيد طويل
األمد» Ãعدل  ،%14.٥بينما يعا Êالرجال
‘ العمر نفسصه من ا◊الة ،بنسصبة .%9.٥
وق -الت سص -ت -ي -ف-ز« :رأاي-ن-ا م-ن ال-ب-ي-ان-ات
األولية التي خرجت أان الرجال كانوا أاكÌ
ع- -رضص -ة ÿط -ر الإصص -اب -ة Ãرضس خ -طÒ
Óسص-ف ل-ل-م-وت م-ن «ك-وف-ي-د».
ل -ل-غ-اي-ة ،ول -أ
وي- -ب- -دو أان ال- -نسص- -اء أاك Ìع- -رضص -ة ÿط -ر
اإلصصابة بفÒوسس «كوفيد طويل األمد»».
وق- -ال ال -ب -اح -ث -ون إان -ه -م اسص -ت -خ -دم -وا
البيانات إلنشصاء ‰وذج يتنبأا بشصكل صصحيح
بحالت «كوفيد طويل األمد» ،نحو %69
من الوقت.
واأضص -افت سص -ت -ي -ف -ز« :ن -ع -ت -ق -د أان ه-ذا
سصيكون مهما حقا ألنه بعد ذلك Áكننا
–ديد هؤولء األشصخاصس ،ورÃا منحهم
اسصÎاتيجيات وقائية ،ولكن أايضصا بشصكل
ح-اسص-م ،م-ت-اب-ع-ت-ه-م وال-تأاكد من حصصولهم
على اإعادة التأاهيل التي يحتاجون إاليها».
نيويورك بوسصت

إاصسابة الرئيسس البولندي بفÒوسس كورونا

بعد يوم من وفاة متطوع ‘ الÈازيل

ال- -غ- -ذاء وال -دواء الأم -ري -ك -ي -ة م -راج -ع -ت -ه -ا
للحوادث الثÓثة.
ومنذ اأن تفشصى الوباء ،اسصتمر السصباق بÚ
الشص- -رك- -ات وال- -دول لإن -ت -اج اأول ل -ق -اح اآم -ن
وفعال .ويجري تطوير اللقاحات اŸرشصحة
‘ جميع اأنحاء العا ،⁄حيث تقوم الشصركات
ال-روسص-ي-ة والصص-ي-ن-ي-ة و‘ اŸم-ل-ك-ة اŸت-حدة
والوليات اŸتحدة حاليا بتشصغيل اللقاحات
من خÓل اختبار اŸرحلة الثالثة.
ويجري تطوير اللقاحات من خÓل عدد
م -ن الأسص -ال-يب اıت-ل-ف-ة .ويسص-ت-خ-دم ل-ق-اح
 ،AstraZenecaع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال ،فÒوسصا
غديا للقرد يشصÎك ‘ ا÷ Úمع فÒوسس
كورونا ا÷ديد.
RT

ق - -ال وزي - -ر شص - -ؤوون ال - -رئ - -اسص- -ة ‘
ب -ول -ن -دا ب -واج -ي -ه سص -ب -ي -ه -السص -ك-ي ‘
تغريدة على توي ،Îأامسض السصبت،
إان ال-ف-ح-وصض أاظ-ه-رت إاصص-ابة رئيسض
البÓد آاندريه دودا بفÒوسض كورونا
لكنه أاكد أانه ‘ حالة جيدة.
ق -ال ال -وزي -ر «خضص -ع ال-رئ-يسس ل-ف-حصس
فÒوسس ك -ورون -ا وأاظ -ه -رت ال -ن -ت-ي-ج-ة أان-ه
مصصاب بالفÒوسس .الرئيسس بخ Òونحن
على اتصصال دائم باÿدمات الطبية».
وتأاتي إاصصابة دودا ‘ وقت تشصهد فيه
البÓد زيادة ‘ انتشصار العدوى اإذ سصجلت
اإلصصابات اليومية مسصتوى قياسصيا Œاوز
 1٣600ح- -ال- -ة ي- -وم ا÷م -ع -ة .وف -رضصت
السص -ل -ط -ات ق -ي-ودا ج-دي-دة ل-ك-ب-ح ان-تشص-ار
الفÒوسس اعتبارا من أامسس تشصمل اإغÓق
اŸطاعم وا◊انات Ÿدة اأسصبوع.Ú
وأاع -ل -نت وزارة الصص -ح -ة تسص -ج -ي-ل 1٥٣
وفاة بالفÒوسس ‡ا يرفع العدد اإلجما‹
إا.4172 ¤
وفرضصت دول ‘ أاوروبا الشصرقية ،اأمسس
السصبت ،قيودا جديدة على غرار بلدان
ك- -ثÒة ‘ ه- -ذه ال- -ق- -ارة ،ح- -يث أادى وب -اء
كوفيد 19-إا ¤وفاة أاك Ìمن عشصرة آالف
شصخصس ‘ أاŸانيا وأاصصاب أاك Ìمن مليون

‘ فرنسصا.
وتسصببت القيود Ãواجهات ‘ نابو‹
اإلي -ط-ال-ي-ة ب Úالشص-رط-ة وم-ئ-ات الشص-ب-اب
الذين احتجوا على حظر Œول فرضس
مسصاء ا÷معة على هذه اŸدينة ،بسصبب
ال-ق-ل-ق ع-ل-ى ال-ت-ب-ع-ات القتصصادية إلجراء
كهذا.
ودقت منظمة الصصحة العاŸية ناقوسس
اÿطر بقولها اإن «الكث Òمن الدول» ‘
ال -نصص -ف الشص -م -ا‹ م -ن ال -ك -رة األرضص -ي -ة
Óصص -اب -ات
تسص- -ج- -ل ارت- -ف- -اع -ا م -ط -ردا ل  -إ
بكوفيد .19-ون- - -ت- - -ي- - -ج- - -ة ل- - -ذلك ب - -اتت
اŸسص -تشص -ف-ي-ات واأقسص-ام ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة
قريبة من قدرتها السصتيعابية القصصوى أاو
Œاوزتها على ما حذرت اŸنظمة.
و‘ ›م- -ل ال- -ق -ارة األوروب -ي -ةŒ ،اوز
ع -دد اإلصص-اب-ات  8.2مÓ-ي Úف-ي-م-ا تو‘
اأك Ìمن  2٥8األفا .وسصجلت  10,00٣وفاة
‘ أاŸانيا التي كانت حتى فÎة قصصÒة
Ãنأاى نسصبيا عن الوباء لكنها تشصهد راهنا
انتشصارا كبÒا له .واأدت ا÷ائحة إا ¤وفاة
ما ل يقل عن مليون و 1٣6أالف و406
أاشص -خ -اصس م -ن -ذ ن -ه -اي -ة ديسص-م Èب-حسصب
تعداد لوكالة «فرناسس برسس».
رويÎز
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حبيبة غريب

«الشسعب» تختار مراسسلي
الوليات الغربية اليوم
Œري ،ال- -ي- -وم األح -د  25أاك-ت-وبر  ،2020مسس-اب-قة
لختيار مراسسل Úمن وليات غربية Ãقر مؤوسسسسة
«الشسعب» على السساعة ا◊ادية عشسرة صسباحا.
الوليات اŸعنية باŸسسابقة هي :سسعيدة ،سسيدي
بلعباسس ،مسستغا ،Âتلمسسان ،تيارت ،بشسار ،معسسكر،
وهران ،تندوف ،البيضس ،تيسسمسسيلت ،النعامة ،عÚ
“وشسنت ،غليزان وأادرار.
ألعنوأن :جريدة ألششعب 39 ،ششارع ألششهدأء
 -أ÷زأئر ألعاصشمة.

اللطيف ،با÷زائر العاصسمة ،أامسس ،على فعاليات حفل
تسسليم جائزة األديب واŸفكر الراحل ﬁمد ديب ‘
طبعتها السسابعة ،والتي عادت فيها اŸرتبة األو‘ ¤
فئة اللغة لرواية «لÔقصس الÎنتي Óثم ‰وت» للكاتب
ابن مدينة توقرت عبد اŸنعم بن سسايح ،الصسادرة عن
دار النشسر اŸاهر .كما رجعت جائزة اللغة األمازيغية
إا ¤الكاتب مراد زÁو عن روايته «كاويتو» الصسادرة عن
دار ال -قصس -ب -ة ل -ل -نشس -ر .وف -ازت رواي -ة «ك -ت -اب-ة ا÷سس-د»
Ÿصس -ط -ف -ى ب -ن ف -وضس -ي -ل ،الصس -ادرة ع -ن ب -رزخ ل-ل-نشس-ر
باŸرتبة األو ‘ ¤اللغة الفرنسسية.

مع كمية معتÈة من أŸفرقعات

األمن الوطني يحجز أاك Ìمن  14500قرصش مهلوسش

توقيف مزور وثائق قوارب «حرڤة» ÃسستغاÂ

“كنت مصسالح أامن ولية مسستغا Âمن توقيف شسخصس متورط ‘
عمليات تزوير وثائق إادارية لقتناء قوارب موجهة للهجرة غ Òالشسرعية
عن طريق البحر ،بحسسب هذا السسلك األمني.
وذكر رئيسس األمن ا◊ضسري اÿارجي ◊جاجﬁ ،افظ الشسرطة سسيد
أاحمد كعيبيشس لوأاج ،أان العملية جاءت إاثر نقطة مراقبة ” وضسعها Ãدخل
مدينة حجاج ( 45كيلومÎا شسرق مسستغا )Âقامت خÓلها عناصسر الشسرطة
بتوقيف شساحنة كانت تقل قارب نزهة.
وبعد مراقبة الوثائق اÿاصسة باŸشستبه به ( 26سسنة) ،تب Úأان الرخصس
التي يسستعملها لقتناء القوارب Ãختلف أانواعها مزورة ،حيث كان اŸعني
يقوم بنسسخ الوثيقة األصسلية ويغ Òالتاريخ ‘ كل مرة .وأاوضسح اŸصسدر أان
تفتيشس مسسكن اŸشستبه به Ãوجب إاذن صسادر عن وكيل ا÷مهورية Ãحكمة
سسيدي علي ،مكن من العثور على  3قوارب مطاطية أاخرى تضساف إا¤
قارب النزهة و›داف.Ú
وبتهمة التزوير واسستعمال اŸزور ‘ وثائق إادارية بهدف اقتناء قوارب
تسستخدم ‘ عمليات الهجرة غ Òالشسرعية ” ،إا‚از ملف إاجراء قضسائي
ضسد اŸوقوف سسيحال Ãوجبه أامام ﬁكمة سسيدي علي ،كما أاشسار إاليه
ذات اŸصسدر.

وفاة  9أاشسخاصش وجرح  ‘ 935حوادث مرور
لقي تسسعة أاشسخاصس حتفهم وأاصسيب  935آاخر بجروح ‘  48سساعة‘ ،
حوادث مرور وقعت على اŸسستوى الوطني ،بحسسب بيان للمديرية العامة
للحماية اŸدنية.
تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لولية البليدة ،لنقل خمسسة أاشسخاصس
من عائلة واحدة ا ¤مسستشسفى بوفارك ،يبلغون من العمر  32 ،34سسنة08 ،
و 05سسنوات و 03أاشسهر ،متوفيﬂ Úتنق Úبغاز أاحادي الكربون CO
اŸن -ب -عث م -ن سس -خ -ان اŸاء ب -اŸك -ان اŸسس -م -ى ح -ي سس-ي-دي ع-اي-د ب-ل-دي-ة
بوفاريك.
وأاخمدت مصسالح ا◊ماية اŸدنية  05حرائق حضسرية وﬂتلفة بكل من
وليات بومرداسس ،ا÷لفة ،سسوق أاهراسس ،وهران وتيزي وزو .وأادت هذه
ا◊رائق ا ¤إاصسابة  04أاشسخاصس بصسعوبة ‘ التنفسس جراء الدخان بولية
سسوق أاهراسس.

مركبة سسياحية كانت تسستعمل ‘ نقل السسموم.
و“كنت الفرقة اŸتنقلة للشسرطة القضسائية ذبيح
شس-ري-ف (ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى) ،م-ن ت-وق-ي-ف شس-خصسÚ
مشستبه فيهما عن قضسية تهريب ونقل سسلع أاجنبية
ﬁظورة (مفرقعات) باسستعمال مركبة نفعية ،حيث
” حجز ما يقارب  400أالف وحدة من اŸفرقعات
لحجام .وأاوضسح البيان ،أانه بعد
لنواع وا أ
ﬂتلفة ا أ
اسس-ت-غÓ-ل م-ع-ل-وم-ة م-ف-اده-ا ق-دوم شس-ح-ن-ة ك-بÒة من
اŸفرقعات نحو العاصسمة لغرضس ترويجها تزامنا
واŸول-د ال-ن-ب-وي الشس-ري-ف ،ب-اشس-رت ع-ن-اصس-ر ال-فرقة
–رياتها اŸيدانية‡ ،ا أاسسفر عن توقيف شسخصسÚ
‘ حالة تلبسس مع حجز ما يقارب  400أالف وحدة من
لحجام ،إاضسافة إا¤
لنواع وا ًأ
اŸفرقعات ﬂتلفة ا أ
حجز اŸركبة اŸسستعملة ‘ نقلها.

توقيف صشاحب مسشتودع

حجـ ـ ـ ـز م ـ ـ ـ ـ ـ ـواد واسسع ـ ـ ـ ـ ـة
السستهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓك منتهي ـ ـ ـ ـ ـة
الصسÓحية ‘ بوم ـرداسش
“كن عناصشر أÛموعة ألإقليمية للدرك
أل- -وط- -ن -ي ب -ب -وم -ردأسص ،م -ن أك -تشش -اف ورشش -ة
سش-ري-ة دأخ-ل مسش-ت-ودع ب-ب-ل-دي-ة أولد ه-دأج،
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى م-وأد وأسش-ع-ة ألسش-ت-ه-لك ،م-ع
ت -وق -ي -ف صش-احب أŸسش-ت-ودع أي-ن ك-انت ت-وج-د
فيه هذه أŸوأد ،بحسشب بيان للدرك ألوطني.
اأوضسح البيان ،اأن تلك السسلع اÙجوزة تتمثل ‘
مواد غذائية ومواد النظافة ومواد شسبه صسيدلنية
منتهية الصسÓحية ،حيث كان صساحب الورشسة يقوم
بشسراء تلك اŸواد السستهÓكية منتهية الصسÓحية
وت -خ -زي -ن -ه -ا ب -اŸسس -ت -ودع لإع -ادة وسس-م-ه-ا ب-ت-واري-خ
جديدة.
وسس -ي -ت -م ت-ق-د ËاŸت-ورط ‘ ه-ذه ال-قضس-ي-ة اأم-ام
وكيل ا÷مهورية اıتصس اإقليميا ،فور النتهاء من
التحقيق.
وذكر البيان ،اأن موؤسسسسة الدرك الوطني تضسع
كامل ثقتها ‘ اŸواطن Úا÷زائري Úومدى وعيهم
وحسسهم الأمني الرفيع للمشساركة بفعالية اأك‘ È
مكافحة ﬂتلف اأنواع الإجرام من خÓل الإبÓغ
الفوري عن كل عملية مضساربة ،احتكار اأو غشس اأو
عن اأية ﬂالفة اأو اإضسرار بالصسالح العام .وتضسع
مصس -ال -ح ال -درك ال -وط -ن -ي –ت تصس-رف اŸواط-نÚ
اÿط الأخضس- -ر ل- -ل- -درك ال -وط -ن -ي ( 10 . 55وموقع
السس- - - -ت- - - -عÓ- - - -م- - - -ات والشس - - -ك - - -اوى اŸسس - - -ب - - -ق - - -ة
( ،)PPGN.MDN.DZاأو التصس - -ال ب- -ال- -وح- -دة
الأقرب للدرك الوطني لنفسس الغرضس.
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^ مصشطفى هميسشي

عÈت وزي -رة أل -ث -ق -اف -ة وأل-ف-ن-ون م-ل-ي-ك-ة ب-ن
دودة ،أمسص ،عن سشعادتها بفوز كاتب ششاب من
أ÷ن- -وب أ÷زأئ- -ري ،ع- -ب- -د أŸن- -ع- -م ب- -ن سش- -اي- -ح،
لدبية ‘
لو ‘ ¤جائزة ﬁمد ديب أ أ
باŸرتبة أ أ
فئة أللغة ألعربية ،مؤوكدة أن هذأ ألتأالق يششكل
ح -اف -زأ وتشش -ج -ي -ع -ا ك -بÒأ ل-ه وسش-يسش-اع-ده ع-ل-ى
لدبية.
ألتقدم بخطى ثابتة ‘ مسشÒته أ أ

لمن ألوطني من توقيف
“كنت وحدأت أ أ
شش -خصش Úب -ح -وزت-ه-م-ا أك Ìم-ن  14500قرصص
مؤوثر عقلي ومبلغ ما‹ قيمته  60.000دج،
وحجز كمية معتÈة من أŸفرقعات با÷زأئر
أل -ع -اصش -م -ة ،ب-حسشب ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة
لمن ألوطني.
ل أ
وأاوضس -ح اŸصس-در ،أان ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشس-رط-ة
ال- -قضس- -ائ -ي -ة ل -ب -اب ال -زوار أاوق -فت شس -خصس ÚتÎاوح
أاع-م-اره-م-ا ب 30 Úو 35سس-ن-ة وف-ق-ا Ÿع-ل-وم-ة أامنية
مسستقاة مفادها ،وجود أاشسخاصس بصسدد حمل كمية
م -ع -تÈة م -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ع -ل-ى م Ïسس-ي-ارة
سسياحية ،سسيتم ترويجها بالعاصسمة ،حيث أاسسفرت
العملية عن حجز  14550قرصس مؤوثر عقلي ،مبلغ 06
لضسافة إا¤
مليون سسنتيم ،ثÓثة ( )03هواتف نقالة ،با إ

21°

يوم واحد ل يكفي

صسنادي ـ ـق دعـ ـ ـم اŸسسـ ـرح والسسينمـ ـ ـا والكت ـ ـ ـ ـ ـاب مسستم ـ ـ ـ ـرة

وأاشسارت بن دودة أان هذا ا◊فل يأاتي بعد ليلة ﬁمد
ديب ،الذي حملت دورة الدخول الثقا‘ 2021 / 2020
ÓعÓن عن «تنظيمِ إاقاماِت
اسسمه ،والذي كان مناسسبة ل إ
تفّرغ لÎجمِة ما ُ ⁄يÎجم من أاعمال ديب ،وطبِع كّل
أاعماله بالّلغة العربية نهاية Ã ،2021ا ‘ ذلك طبعَة
جيب ،كما سسيتم إانتاُج عمل Úمن َمسسرحه أاو مسسرحُة أاو
اقتباسسُ أاعمالهِ فنيّا ،و‘ السسياق ذاته سستنشسر دراسسات
تناولت أادب كاتب ا÷زائر والعا ⁄تباعا خÓل السسنة
الثقافية .»2021-2020
Óشسارة ،فقد أاشسرفت وزيرة الثقافة بفي Óدار عبد
ل إ

 23°وهرأن

ألثمن  10دج

بن دودة خلل توزيع جائزة ﬁمد ديب:

 Úمن قامِة ّﬁمد
قالت بن دودة ،نلتقي اليوم ُمحرج َ
ديب الفارعة إانسسانّيا وأادبّياُ ،محرج Úإاذ نكتفي بحفٍل
ي ُكّرسس له ،هذا ا◊فل
متواضسع ضسمن برنامٍج سسنو ّ
ورغم بسساطته إال أاّنه رمزّيا يحمُل الكث Òمن اŸعا.Ê
واعتÈت مليكة بن دودة تشسجيع ومرافقة قطاع
الثقافة Ÿثل جائزة ﬁمد ديب ،هو Œسسيد «للوفاء
لذاكرة كاتبنا الكب ،Òوليسس آاخرها عهُد السستمرارّية
الذي تكتبُه ا÷زائر ع Èأاُدبائها وكّتابها ومثّقفيها».
وذكرت الوزيرة ‘ سسياق كلمتها ،خÓل حفل توزيع
جائزة ﬁمد ديب ،حرصسها على «الحتفاء بأايقونات
ال -ث -ق -اف -ة ا÷زائ -ري-ة ورم-وزه-ا» ،وإاع-ادة الع-ت-ب-ار إا¤
أاسسماء من ﬂتلف اÛالت ،األمر الذي اعتÈته من
ب Úأاولويات القطاع».
و‘ تصسريح على الهامشس ،أاكدت بن دودة أان ميزانية
“ويل اŸشساريع الثقافية ‘ اŸسسرح والسسينما والكتاب
بصسناديق الدعم أاو غÒها ،باقية ومسستمرة.

 24°وهرأن

24°

الحتفال باليوم الوطني للصسحافة تقليد أاقرته السسلطات
العمومية منذ أاعوام ،وهو من الناحية الرمزية يذكر بحادث
أاليم فقدت فيه ا÷زائر عددا من رجال اإلعÓم ‘ ما عرف
بطائرة فيتنام.
ه -ن -اك ‘ ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ا÷انب اŸن -اسس -ب -ات -ي ،وه -ن-اك
اإلشس -ك -ال -ي -ات األسس -اسس -ي -ة اŸط-روح-ة ع-ل-ى «الصس-ح-اف-ة» ب-ك-ل
تفرعاتها وليسس الصسحافة اŸكتوبة فقط ،وهذه ل يكفيها يوم
واحد ‘ العام.
ه-ن-اك أاول مسس-ت-ل-زم-ات اإلعÓ-م ا÷دي-د ،لسس-ي-م-ا ال-ق-ط-اع
العمومي ،الذي ينبغي أان يرافق ،وبكفاءة عالية ،مسسار بناء
ا÷زائ -ر ا÷دي -دة وال -ن -ظ -ام السس -ي -اسس-ي ا÷دي-د واŸؤوسسسس-ات
ا÷ديدة .اإلعÓم ا÷ديد يعني قبل كل شسيء اإلعÓم ذي
اŸصسداقية ،ألن وسسائل إاعÓم من دون مصسداقية ل تفيد ل
الدولة ول السسلطة ول اإلعÓم ول اÛتمع ،وبالتا‹ فورشسة
بناء هذا اإلعÓم كبÒة ومعقدة ولكنها ضسرورة حيوية للدولة
ا÷ديدة وا◊ديثة.
اإلع Ó-م ا÷دي -د ي -ع -ن -ي أايضس -ا ت -ل-ب-ي-ة اŸط-الب اإلعÓ-م-ي-ة
ل -ل -م -ج -ت -م-ع ،إاذ ل Áك-ن الك-ت-ف-اء ب-ت-ب-ل-ي-غ اÿط-اب السس-ي-اسس-ي
للسسلطات وقراراتها بل ينبغي أان يأاخذ انشسغالت اÛتمع
ونقلها وتبليغها.
إان الطلب الجتماعي متنوع وتطور بتطور اÛتمع وارتفاع
متوسسط اŸسستوى الثقا‘ ،وصسار فيه الإعÓم اإللكÎو ÊمثÓ
أاك Ìأاثرا ‘ فئات واسسعة من الرأاي العام .كما Áكن القول إان
اإلعÓم اŸتخصسصس ،صسار هو اآلخر ضسرورة أاكيدة ،إاذ ينبغي
تلبية طلب نوعي صسار قويا وهو طلب النخب ل تنوعها.
أاخÒا وليسس آاخرا فإان حماية األمن اإلعÓمي للجزائري،Ú
‘ الفضساء اإللكÎو Êو‘ اÛال البصسري و‘ ›ال اإلعÓم
اŸتخصسصس ،يتطلب توف Òمرجعيات وطنية للجمهور اŸتلقي
و‘ شستى التخصسصسات.
ولهذا فإان النتقال هو انتقالت ،من اإلعÓم التقليدي إا¤
اإلعÓم ا◊ديث ومن الورقي إا ¤الرقمي ،ومن إاعÓم ‘ اŒاه
واح -د إا ¤إاع Ó-م ‘ خ -دم-ة ال-ط-لب الج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى ت-ن-وع-ه
وترقية قدرته التنافسسية مع كل وسسائل اإلعÓم اÿارجية.
وقد جاءت جائزة رئيسس ا÷مهورية لهذا العام ‘ ،ظرف
السستعداد لبدء مسسار بناء دولة أاخرى Ãؤوسسسسات أاخرى ،وهو
ÓعÓم
م-ا ي-ح-ت-م اسس-ت-ع-داد خ-اصس-ا وت-ك-ي-ي-ف-ا خ-اصس-ا ،لسس-ي-ما ل إ
ال -ع -م -وم -ي اŸل -زم أاك Ìم -ن غÒه ب -واجب اÿدم -ة ال-ع-م-وم-ي-ة
وبواجب حماية ا÷زائري Úمن «اŸعلومات اŸغلوطة» ومن كل
فعل إاعÓمي مغرضس ومن كل ما يسستهدف الرأاي العام من
مناورات صسارت أاك Ìخطورة من األسسلحة الفتاكة..

أطاح بÈششلونة ‘ عقر دأره

ريـ ـال مدريـ ـد يÎبّع عل ـ ـى عـ ـ ـرشش «كÓسسيكـ ـو األرضش»

جه ريال مدريد لطمة قوية Ÿنافسسه التقليدي
وّ
برشسلونة ،وتغلب عليه  ‘ 1-3عقر داره ،أامسس السسبت،
‘ «كÓسسيكو األرضس» ،باŸرحلة السسابعة من الدوري
اإلسسبا Êلكرة القدم.
وانتزع اŸلكي فوزا غاليا ،اسستعاد به بعضس اتزانه
بعد هزÁت Úمتتاليت Úعلى ملعبه؛ أامام قادشس بهدف
ن -ظ -ي -ف ‘ ال -ل-ي-غ-ا ،السس-بت اŸاضس-ي ،وأام-ام شس-اخ-ت-ار
دون -ي -تسسك األوك-را ‘ 3-2 Êدوري أاب- -ط- -ال أاوروب -ا،
األربعاء اŸاضسي.
وانتهى الشسوط األول من اŸباراة بالتعادل ،1-1
حيث بادر الريال بهز الشسباك عن طريق األوروغوياÊ
فيدريكو فالفÒدي ( ،)5وعادل الناشسئ اŸتأالق أانسسو

فاتي لÈشسلونة ( ،)8ليكون هدفه الرابع مع برشسلونة
‘ اŸوسسم ا◊ا‹ بالدوري اإلسسبا.Ê
و‘ الشسوط الثا ،Êورغم تفوق برشسلونة نسسبيا ‘
األداء والفرصس التي سسنحت له ،فإان التقدم كان من
نصسيب الريال عن طريق ضسربة جزاء سسددها سسÒجيو
راموسس (.)63
وضس-اع-ف ال-ب-دي-ل ال-ك-روات-ي ل-وك-ا م-ودريتشس ﬁنة
برشسلونة بتسسجيل الهدف الثالث (.)90
ورفع الريال رصسيده إا 13 ¤نقطة ،لينفرد بصسدارة
جدول اŸسسابقة ،وŒمد رصسيد برشسلونة عند  7نقاط
‘ اŸركز العاشسر ،بعدما ُمني بالهزÁة الثانية على
التوا‹ ‘ اŸسسابقة.

انحرفت إاحدى عربات قطار مكون من  15عربة كانت
ﬁملة بالفوسسفات باŸكان اŸسسمى «جسسر الفرسسان»
ببلدية رمضسان جمال (جنوب سسكيكدة) ،مسساء ا÷معة،
ب -حسسب م -ا ع -ل -م ،أامسس ،م -ن مصس -ال -ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
بالولية.
وأاوضسح اŸصسدر ،أان انحراف عربة هذا القطار ،الذي
انطلق من ولية قسسنطينة باŒاه ولية عنابة ⁄ ،يتسسبب ‘

خروج الفوسسفات من العربة ،مضسيفا بأان ا◊ماية اŸدنية
سسخرت ألجل هذا ا◊ادث  5فرق ،حيث ” إاعادة العربة إا¤
سسكتها بواسسطة رافعة اسستقدمت من ولية قسسنطينة ،بعد أان
اسستغرقت العملية أازيد من  12سساعة.
وأاشسار اŸصسدر ،إا ¤أان عملية التدخل قد أاشسرف
ع-ل-ي-ه-ا م-دي-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة ال-عقيد
إابراهيم ﬁمدي.

انحـ ـ ـراف عربـ ـ ـ ـ ـة قط ـ ـ ـ ـ ـار ﬁملـ ـ ـ ـ ـ ـة بالفوسسفـ ـ ـ ـ ـات

تعزية
إاثر وفاة أسشامة بلعربي ،إابن أاخ عضسو ›لسس إادارة مؤوسسسسة «الشسعب» ،السسيد عبد ألكر Ëبلعربي،
يتقدم الرئيسس اŸدير العام مصسطفى هميسسي و›موع أاعضساء ›لسس اإلدارة ،بخالصس تعازيهم لزميلهم،
متضسرع Úللمو ¤عز وجل أان يسسكن الفقيد فسسيح جناته وأان ُيلهم ذويه الصس Èوالسسلوان.
(إأنا لله وإأنا إأليه رأجعون).

