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الوزيــــــر ا أ
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ا◊كومـ ـة ُتحـّذر من تفاقم الوضضع الوبائي
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‘ إاطار ا◊ملة النتخابية
لÓسستفتاء ،جراد يؤوكـــد:

التعدي ـ ـل الدسضتـ ـ ـوري
يسضعـ ـ ـى للن ـأاي باأ’م ـ ـة
عن الفتن ـ ـ ـة والعنـ ـ ـ ـف
لول عبد العزيز جراد،
شسّدد الوزير ا أ
على أان مشسروع تعديل الدسستور الذي
سس -ي -ع -رضس ل Ó-سس -ت-ف-ت-اء Áث-ل «تصس-ال-ح
ا÷زائ -ر م -ع ذات -ه -ا وت -اري -خ-ه-ا» وإاع-ادة
ال- -بÓ- -د إا ¤اŸسس- -ار الصس- -ح -ي -ح ع -قب م -ا
ع-رف-ت-ه م-ن ان-ح-راف-ات خÓ-ل السس-نوات
لخÒة.
ا أ
صســـ
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رئيسس اÛلسس الوطني
لنسسان ،لزهاري:
◊قوق ا إ

تعديل الدسضتور Áنح
اŸـ ـدافع Úعن حقوق
اإ’نسض ـ ـ ـ ـان «أاسضلح ـ ـ ـ ـة»
صســـ٢3
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Ãوجب مرسسوم تنفيـــذي
نشسر ‘ ا÷ريدة الرسسمية

مشضروع اŸدينة ا÷ديدة
◊اسض ـ ـي مسضعـ ـ ـ ـود – ـ ـ ـت
وصضاي ـ ـ ـة وزارة السضك ـ ـ ـ ـن

جه الوزير الأول عبد العزيز
و ّ
ء للـمواطنÚ
جراد ،مسساء اأمسس ،ندا ً
والـمواطنات يوؤكد فيه على ضسرورة
السستمرار ‘ ،التقيد بتداب Òنظام
الوقاية من تفشسي فÒوسس كورونا
ومكافحته.
٠٠3

وضس -ع مشس -روع إا‚از اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
ح -اسس -ي مسس -ع -ود (ورق -ل -ة) رسس-م-ي-ا –ت
وصس- - -اي - -ة وزارة السس - -ك - -ن وال - -ع - -م - -ران
واŸدينةÃ ،وجب مرسسوم تنفيذي نشسر
‘ ا÷ريدة الرسسمية رقم .6٢

صســـ
٢ـــــ

على هامشس تنظيــــم
حملة تÈع بالعاصسمة

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـد قابلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة:
اŸسضتشضفيات تع ـرف
نقصضا ‘ ﬂزون الدم
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لجــــــراءات
مطلوبـــون لسستكمـــال ا إ
لداريـــــــــــــــــــــــــــــة واŸاليــــــــــة
ا إ

مكتتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون يسضتع ـ ـ ـ ـ ـ ـدون
’سضتÓم مفاتيـ ـ ـح الشضق ـ ـق
جه Úإا¤
دعت اŸؤوسسسسة الوطنية للÎقية العقارية ،أامسس ،اŸكتتب ÚاŸو ّ
مواقع السسكن الÎقوي العمومي ع Èعدة وليات التقرب من مصسا◊ها
لج-راءات
ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ري-ات اŸشس-اري-ع قصس-د اسس-ت-ك-م-ال ا إ
لي-ام
لداري -ة واŸال -ي-ة –سس-ب-ا ل-ع-م-ل-ي-ة تسس-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح ال-ت-ي سس-ت-ت-م ‘ ا أ
ا إ
اŸقبلة ،حسسبما أافاد به بيان للمؤوسسسسة.
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أاكدت مديرة الوكالة الوطنية للدم
ل-ي-ن-دا ول-د ق-اب-ل-ي-ة ،أان عملية التÈع
ب-ال-دم ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ني شسهدت
انخفاضسا ملحوظا منذ مارسس الفارط،
مقارنة بالسسابق بسسبب تفشسي جائحة
كورونا ،وتخوف أاغلبية اŸواطن Úمن
ال-ت-ن-ق-ل ل-ل-تÈع ع-ل-ى مسس-ت-وى مراكز
حقن الدم واŸسستشسفيات التي تعرف
ن - - - -قصس - - - -ا ‘ ﬂزون ال- - - -دم اŸوج- - - -ه
للمرضسى.
صســـ3
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أاعــــــــرب عـــــن رضســــــاه
عــــلى العمـــــل اŸنجـــــز

نغيـ ـ ـ ـ ـز :دخلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
اŸرحلـ ـ ـة الثالثـ ـ ـ ـ ـة
مـ ـ ـ ـ ـ ـن التحضض ـ ـ ـ ـ ـÒ
صســـ
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تنشسط Ãواقع التواصسل الجتماعي

تفكيـ ـ ـك شضبك ـ ـ ـة نصضـ ـب واحتيال
با÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر العاصضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
“كنت مصسالح أامن ولية ا÷زائر من تفكيك شسبكة إاجرامية تتكون من  3أاشسخاصس
كانوا ينصسبون على مواطن ‘ Úعمليات بيع وشسراء وهمية ع Èمواقع التواصسل
لمنية.
الجتماعي باسستغÓل جائحة كورونا ،حسسب بيان لذات الهيئة ا أ
صســـ3
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الوضض ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصسابات ا÷ديدة٢63:
ا إ
حالت الشسفــــــــــاء163:
الــــوفيـــــــــــــــــــــــات7:
لصسابـات56143 :
إاجما‹ ا إ
اŸتماثلون للشسفـاء39٠95 :

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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لول يوجّه نداء للمواطنÚ
الوزير ا أ

ضسمن مرسسوم تنفيذي صسدر با÷ريدة الرسسمية

ا◊كومة ُتحّذر من تفاقم الوضضع الوبائي
لول ع-ب-د ال-ع-زي-ز ج-راد،
ج -ه ال -وزي -ر ا أ
و ّ
مسس-اء أامسس ،ن-داًء ل-لـم-واط-ن Úوالـم-واطنات
ي- -ؤوك- -د ف- -ي- -ه ع -ل -ى ضس -رورة السس -ت -م -رار‘ ،
ال -ت -ق-ي-د ب-ت-داب Òن-ظ-ام ال-وق-اي-ة م-ن ت-فشس-ي
فÒوسس كورونا ومكافحته.
أكد بيان للوزأرة أألو ¤أنه بعد ألتششاور مع
أللجنة ألعلمية وألسشلطة ألصشحية ،وتقييم ألوضشع
أل -وب -ائ -ي ع ÈألÎأب أل -وط-ن-ي ،ف-إان أل-وزي-ر أألول،
ُيّ-ذك-ر ،ب-أان أ÷ائ-ح-ة تشش-ه-د أن-ت-ع-اًشش-ا م-ق-لً-ق-ا ع-لى
ألصشعيد ألدو‹ ،ومي ًÓنحو تفاقم ألوضشع ألوبائي.
فالعديد من ألبلدأن ‘ ،ألقارأت أÿمسس ،بصشّدد
ت -ع -زي -ز أل -ت -دأب Òأل -وق -ائ -ي -ة وتشش -دي-د أإلج-رأءأت
ألـُم -ق -ي-دة ل-ت-ن-ق-ل أألشش-خ-اصس وأألنشش-ط-ة أل-ت-ي م-ن
ألـمحتمل أن تزيد من خطر ألعدوى.
وأما عن ألوضشع ‘ بÓدنا ،فبعد ألتحكم ‘
أل-وضش-ع ألصش-ح-ي وتسش-ج-ي-ل ن-ت-ائ-ج مشش-ج-ع-ة للغاية،
ت -ظ -ه -ر أل-ي-وم عÓ-م-ات ع-ل-ى ألسشÎخ-اء ،ت-دع-ون-ا
لنخششى عودة ظهور بؤور ألعدوى من جديد ،وألتي
ينبغي أن –ثنا ،ليسس على أ◊ذر فقط ،وإأ‰ا
يتع Úعلينا قبل كل ششيء ،أن نسشهر على تعبئة
أقوى ،وألتزأم أ÷ميع لكبح أنتششار فÒوسس كورونا
{كوفيد ـ .}19
و‘ هذه ألفÎة أÿاصشة ألتي تتميز باسشتئناف
م-رأقب وت-دري-ج-ي ل-ل-نشش-اط ألق-تصش-ادي وأل-دخول
ألـمدرسشي وأ÷امعي ،وكذأ أسشتئناف صشÓة أ÷معة
‘ مسشاجدنا ،يجب بذل كل أ÷هود للحفاظ على
أقصش -ى درج -ات أل -ي -ق -ظ -ة ،وأ◊ف -اظ ع-ل-ى ج-م-ي-ع
تدأب Òألوقاية وأ◊ماية ألتي مكنتنا حتى أآلن من
حماية أنفسشنا من أي وضشع قد ُيعقد أي تكفل
صشحي.
ولهذأ ألغرضس ،فإان أ◊كومة –ث ألـموأطنÚ
وألـم -وأط -ن -ات ع -ل -ى مضش -اع -ف -ة أل -ي -ق-ظ-ة وأل-ب-ق-اء

أاصسبح تابعا لوزارة السسكن
والعمران واŸدينة

–ويل وصضاية مشضروع اŸدينة
ا÷ديدة ◊اسضي مسضعود
وضشع مششروع إأ‚از أŸدينة أ÷ديدة حاسشي
مسش -ع -ود (ورق -ل -ة) رسش -م -ي -ا– ،ت وصش-اي-ة وزأرة
ألسش -ك -ن وأل -ع -م -رأن وأŸدي -ن -ة Ãوجب م-رسش-وم
تنفيذي نششر ‘ أ÷ريدة ألرسشمية رقم .62
يتعلق أألمر باŸرسشوم ألتنفيذي أŸؤورخ ‘
 12أك-ت-وبر  ،2020أŸع -دل وأŸت-م-م ل-ل-م-رسش-وم
أل -ت -ن -ف -ي -ذي أŸؤورخ ‘ سش-ب-ت-م 2006 ÈأÙدد
للمهام وألتنظيم وكيفيات عمل هيئة أŸدينة
أ÷ديدة ◊اسشي مسشعود.
وÃوجب ه - -ذأ أل - -نصس أ÷دي - -د– ” ،وي- -ل
أل-وصش-اي-ة ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ة أŸك-ل-فة بتسشي ÒأŸدينة
أ÷ديدة ◊اسشي مسشعود من وزأرة ألطاقة إأ¤
وزأرة ألسشكن وألعمرأن وأŸدينة.
وبحسشب أŸادة  3مكرر من نفسس ألنصس ،فإان
«–ويل وصشاية أŸؤوسشسشة يكون Ãوجب تقرير
ي -ت -م إأع-دأده وت-وق-ي-ع-ه ب Úأل-وزأرت ÚأŸع-ن-ي-تÚ
وي -جب أن ي -ح -دد أل -ع -ن -اصش -ر ألدأري-ة وأŸال-ي-ة
وألتقنية أŸرتبطة بالتحويل».
وت -زود م -ؤوسشسش -ة أŸدي -ن -ة أ÷دي -دة ح -اسش-ي
مسشعود Ãجلسس أدأرة يرأسشه ألوزير ألوصشي أو
‡ث -ل -ه و‡ث -ل -و ع -دة وزأرأت ،م -ن-ه-ا أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة ألق-ل-ي-م وأŸال-ية
وألسشكن وألعمرأن وألطاقة وألنتقال ألطاقوي
وأل - -ط- -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة وألشش- -ؤوون أل- -دي- -ن- -ي- -ة
وأألوقاف.
ك- -م- -ا يضش- -م أيضش- -ا ‡ث -ل -ي وزأرة ألصش -ن -اع -ة
وألفÓحة وألتنمية ألريفية وأألششغال ألعمومية
وألنقل وأŸوأرد أŸائية وألبيئة.
ك -م -ا –وز مصش -ال-ح ولي-ة ورق-ل-ة أيضش-ا ع-ل-ى
‡ث -ل ‘ ÚأÛلسس .وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -ك -ل م-ن
رئيسس أÛلسس ألششعبي ألولئي لولية ورقلة أو
‡ثله ورئيسس أÛلسس ألششعبي ألبلدي لبلدية
حاسشي مسشعود.

م -تضش -ام -ن ،Úوم-وأصش-ل-ة م-ك-اف-ح-ة فÒوسس ك-ورون-ا
{كوفيد ـ  }19بكل حزم.
يجب أن نوأصشل ألتحلي بالـمسشؤوولية ألفردية
وأ÷م- - -اع- - -ي- - -ة ◊م - -اي - -ة أروأح ألـم - -رضش - -ى و /أو
ألـمسش-تضش-ع-ف ،Úوح-ي-اة م-وأط-ن-ي-ن-ا ،ولتقاسشم ألعبء
ألذي تتحمله على أÿصشوصس فرقنا ألطبية وششبه
ألطبية ألباسشلة ،وكذأ أألسشÓك أألخرى ألتي ”
حششدها لـموأجهة هذأ ألوباء .وبهذه ألـمناسشبة،
تتوجه لهم أ◊كومة ،مرة أخرى ،بتحية عرفان
وتقدير.
ف -م -ن خ Ó-ل إأصش-رأر أق-وى ع-ل-ى أحÎأم ج-م-ي-ع
أل-ت-ع-ل-ي-م-ات وأل-ت-دأب Òألصش-ح-ي-ة ل-لوقاية وأ◊ماية،
سش-ن-ت-م-ك-ن م-ن أل-ت-غ-لب ع-ل-ى ه-ذه أألزم-ة ألصش-حية،
لسش -ي -م-ا م-ن خÓ-ل أ◊رصس ع-ل-ى أل-ت-قّ-ي-د ألصش-ارم
بالتدأب Òألـمانعة ،وخاصشة أرتدأء ألقناع ألوأقي،
وألتباعد أ÷سشدي ونظافة أليدين.
وي -ت -ع Úأيًضش -ا ألم-ت-ث-ال ÷م-ي-ع ألـم-ح-ظ-ورأت،

«الريال» يرافق حاملي البكالوريا ‘ التسضجيÓت ا÷امعية

ب .زهراء
ششكل Œمع ألطلبة أ÷زأئري Úأألحرأر ،حسشب
وثيقة –صشلت «ألششعب» على نسشخة منها÷ ،نة
وط -ن-ي-ة ل-ل-دخ-ول أ÷ام-ع-ي  ،2021-2020أسش -ن-دت
رئاسشتها إأ ¤عبد ألوهاب بن مرزوق ،عضشو أŸكتب
أل-وط-ن-ي أŸك-ل-ف ب-ال-ب-ي-دأغ-وج-ي-ا ب-ت-ج-م-ع أل-ط-ل-بة
أ÷زأئ -ري Úأألح -رأر ،ت -ت -ف -رع ع -ن -ه-ا ÷ان ولئ-ي-ة
Ÿرأفقة ألطلبة أ÷دد ‘ كل مرأحل ألتسشجيل،
ع Èفضش -اءأت ‘ م -وأق -ع أل -ت -وأصش -ل ألج -ت -م -اع-ي
ل -ت -وضش -ي -ح ألخ -ت -ي -ارأت وأل -رغ -ب-ات و‡ي-زأت ك-ل
تخصشصس وأإلجابة عن كل غموضس قد يقع فيه
ألطلبة نظرأ ◊دأثة عهدهم با÷امعة.
ويحضشر Œمع ألطلبة أ÷زأئري Úأألحرأر عÈ
كامل مكاتبه ألولئية ،لسشتقبال ألطلبة أ÷دد عند
بدأية ألتسشجيÓت ألنهائية ،مع توزيع ألكمامات
وألسش-وأئ-ل أŸط-ه-رة وت-ع-ق-ي-م أŸرأف-ق أÿدم-ات-ي-ة
وأل -ب -ي -دأغ -وج-ي-ة ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع إأدأرأت أل-ك-ل-ي-ات
وأإلق-ام-ات أ÷ام-ع-ي-ة وه-ذأ إل‚اح ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
أŸه -م -ة ‘ ظ -روف حسش -ن -ة وآأم-ن-ة ل-ك-اف-ة أط-ي-اف
أألسشرة أ÷امعية.
وأن-ط-ل-قت أل-تسش-ج-يÓ-ت أألول-ي-ة ◊املي ششهادة
ألبكالوريا أ÷دد عن بعد ع Èأÿط ،يوم ألسشبت
 24أكتوبر أ÷اري وتسشتمر إأ ¤غاية  26من نفسس
ألشش -ه -ر ،وأل -زمت وزأرة أل -ت -ع -ل -ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث
أل-ع-ل-م-ي م-ؤوسشسش-ات أل-ت-ع-ل-ي-م أل-عا‹ ،بتنظيم أبوأب
مفتوحة للطلبة أ÷دد ضشمن ألنمط ألفÎأضشي،
“اششيا مع تدأب Òألوقاية من فÒوسس كورونا.
ووزعت وزأرة ألتعليم ألعا‹ رزنامة ألتسشجيÓت

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

لدارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :

وع -ن -د ألق -تضش -اء ،أل -ق -ي -ود ألصش -ح -ي -ة ألـم -ت -ع -ل -ق-ة
بالتجمعات وألجتماعات ألتي تعُد جميعها عوأمل
لتفششي ألفÒوسس .و‘ هذأ ألششأان ،يجب تنظيم
أللقاءأت وألتجمعات ألـُمرخصس لها ‘ إأطار أ◊ملة
ألن -ت -خ -اب-ي-ة ،م-ع أإلل-ت-زأم ألصش-ارم ب-الÈوت-وك-ولت
ألصشحية ألـمخ ّصشصشة لها.
فضش ً
 Óعن ذلك ،توأصشل أ◊كومة تششجيع ودعم
جهود أ◊ركة أ÷معوية ،و÷ان أألحياء وألـمجتمع
ألـم -د Êبشش -ك -ل ع -ام ‘ نشش -اط-ه-ا أل-رأم-ي ل-ت-ع-ب-ئ-ة
وتوعية ألـموأطن ،Úوكذأ ‘ مبادرأتهم أ÷ديرة
ب -ال -ث -ن -اء ،وأل -ت-ي تسش-اه-م ب-ق-وة ‘ أ÷ه-د أل-وط-ن-ي
لـمكافحة هذأ ألوباء.
وأخÒأًّŒ ،دد أ◊ك -وم -ة دع -وت -ه -ا ل -لـم-وأط-نÚ
لـموأصشلة ألتحلي بالنضشباط وألتضشامن من أجل
ألم -ت -ث -ال ألصش -ارم ÷م -ي-ع أل-ت-دأب Òألـُم-وصش-ى ب-ه-ا
للوقاية من هذأ ألوباء ألعالـمي ومكافحته.
ودع -ا أل -وزي -ر أألول ،ع -ب -د أل -ع -زي -ز ج -رأد ،إأ¤
ضشرورة ألتحلي باŸسشؤوولية ◊ماية أÛتمع ،إأثر
«ألتهاون» أŸسشجل ‘ أللتزأم بالتباعد ألجتماعي
وأرت-دأء أل-ق-ن-اع وأسش-ت-ع-م-ال أŸع-ق-م-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة
للوقاية من فÒوسس كورونا.
وقال جرأد ‘ ،تغريدة له ع Èصشفحته ألرسشمية
على توي« :Îأسشجل أسشفا بعضس ألتهاون ‘ أللتزأم
ب-ال-ت-ب-اع-د ألج-ت-م-اع-ي وأرت-دأء أل-ق-ن-اع وأسش-تعمال
أŸعقمات ألكحولية للوقاية من كورونا» ،مضشيفا أن
«أل -ع -ا ⁄ي -ع -يشس م -وج -ة خ -طÒة ،وع-ل-ي-ن-ا أل-ت-ح-ل-ي
باŸسشؤوولية».
وأكد ألوزير أألول أنه «من وأجبنا ألتفك‘ Ò
حماية ›تمعنا ،وباألخصس أألطباء ألصشامدون منذ
أششهر Ÿوأجهة هذأ ألوباء ،و‘ أبنائنا وهم يعودون
إأ ¤م -ق -اع -د أل -درأسش -ة وأŸصش -ل Úوه-م يسش-ت-ع-دون
لصشÓة أ÷معة».

لجتماعي
ع Èفضساءات Ãواقع التواصسل ا إ

لح-رار
ي-راف-ق Œم-ع ال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úا أ
«الريال» ،حاملي شسهادة البكالوريا ا÷دد‘ ،
م-راح-ل ال-تسس-ج-ي-ل ب-ا÷ام-عات ا÷زائرية ،من
خ Ó- - -ل فضس - - -اءات ع Èم - - -واق - - -ع ال- - -ت- - -واصس- - -ل
الج-ت-م-اع-ي ل-ت-وضس-ي-ح الخ-تيارات والرغبات
لج - - -اب - - -ة ع - - -ن
و‡ي - - -زات ك - - -ل ت - - -خصسصس وا إ
اسستفسسارات الطلبة حديثي العهد با÷امعة.

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

ألعدد
18389

02

أ÷امعية على مرحلت ،Úأنطلقت أŸرحلة أألو¤
‘  24أكتوبر وتسشتمر إأ ¤غاية  5نوفم ÈأŸقبل.
وتتضشمن عملية ألتسشجيÓت أألولية ع Èأÿط،
أŸقررة ب 24 Úو 26أكتوبر ،تليها مرحلة تأاكيد
ألتسشجيÓت على أÿط خÓل يوم ،Úأي من 27
إأ ¤غاية  28أكتوبر ،ثم مرحلة معا÷ة ألرغبات ‘
ألفÎة ما ب 29 Úأكتوبر و 5نوفم Èألدأخل.
و“تد أŸرحلة ألثانية ،أبتدأء من  6إأ13 ¤
ن -وف -م Èأل -دأخ -ل ،وت -تضش -م -ن ع -م -ل-ي-ة أŸق-ابÓ-ت
أÿاصش - -ة ب - -اÎŸشش- -ح ÚأŸوج- -ه Úإأ ¤أŸدأرسس
Óسشاتذة ،وذلك أبتدأء من  6إأ 10 ¤نوفم.È
ألعليا ل أ
أما ألطلبة ألذين  ⁄يتحصشلوأ على أي أختيار من
أختيارأتهم ،فتنطلق عملية معا÷ة رغباتهم‘ ،
ألفÎة أŸمتدة من  6إأ 8 ¤نوفم Èألدأخل ،تليها
عملية معا÷ة رغباتهم أ÷ديدة ب 9 Úإأ13 ¤
نوفم ،Èلتعلن نتائج ألعملية مسشاء يوم  13نوفمÈ
.2020
وŒري مرحلة ألتسشجيÓت ألنهائية ع Èأÿط
ب 8 Úإأ 18 ¤نوفم Èألدأخل ،لتنطلق أŸرحلة
أل -رأب-ع-ة أŸت-ع-ل-ق-ة Ãع-ا÷ة أ◊الت أÿاصش-ة م-ن
طرف مؤوسشسشات ألتعليم ألعا‹ ،بوأسشطة أرضشية
 ‘ progresألفÎة ب 19 Úإأ 25 ¤نوفم Èلتختتم
جميع أŸرأحل بفتح ألبوأبة أıصشصشة للخدمات
أ÷امعي.

–ديد صضÓحيات ومهام الوزير اŸنتدب
للمؤوسضسضات اŸصضّغرة

” –دي-د صسÓ-ح-ي-ات وم-ه-ام ال-وزير
لول اŸك- -ل -ف
اŸن- -ت- -دب ل- -دى ال- -وزي- -ر ا أ
ب -اŸؤوسسسس -ات اŸصس -غ -رة وت-ت-م-ح-ور أاسس-اسس-ا
ح -ول إاع -داد السسÎات -ي -ج -ي -ة اÿاصس-ة
بÎق - -ي - -ة وت - -ط - -وي - -ر ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن
اŸؤوسسسس -ات وضس -م -ان م -راف -ق-ت-ه-ا وضس-ب-ط
آال -ي -ات “وي-ل-ه-ا ،وذلك Ãوجب م-رسس-وم
تنفيذي صسدر ‘ العدد  ٦١من ا÷ريدة
الرسسمية.
بحسشب أŸرسشوم أŸوقع من طرف ألوزير
أألول ،ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز ج -رأد 12 ‘ ،أكتوبر
أ÷اري ،أل- -ذي ي- -ح- -دد صشÓ- -ح -ي -ات أل -وزي -ر
أŸنتدب أŸكلف باŸؤوسشسشات أŸصشغرة ،فإانه
‘ إأطار ألسشياسشة ألعامة للحكومة وبرنامج
عملها ،يقÎح ألوزير أŸعني عناصشر ألسشياسشة
ألوطنية ‘ ›ال أŸؤوسشسشات أŸصشغرة ،كما
يسش- -ه- -ر ع- -ل- -ى ت- -ن- -ف- -ي- -ذه -ا وف -ق -ا ل -ل -ق -وأنÚ
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أŸع-م-ول ب-ه-ا .وي-ع-رضس ن-ت-ائ-ج
نششاطاته على ألوزير ألول وخÓل أجتماعات
أ◊ك -وم -ة و›لسس أل -وزرأء ،حسشب أألشش -ك -ال
وأآلجال أŸقررة.
و‘ إأط- -ار ت- -رق- -ي- -ة وت -ط -وي -ر أŸؤوسشسش -ات
أŸصش -غ -رة ،ي -ك -ل -ف أل-وزي-ر أŸن-ت-دب ب-إاع-دأد
وأقÎأح ألسش -ي -اسش -ة وألسشÎأت -ي -ج-ي-ة أÿاصش-ة
بÎق -ي -ة وت -ط-وي-ر ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أŸؤوسشسش-ات
وتنفيذيها وضشمان متابعتها ،إأ ¤جانب ألسشهر
م -ع أل -ق -ط -اع-ات أŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى وضش-ع أ÷ه-از

وأإلط -ار أل -تشش-ري-ع-ي وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي أŸت-ع-ل-قÚ
Ãرأفقتها وتطويرها.
كما كلف ذأت أŸسشؤوول ،بتششجيع إأنششاء
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة ،ل سشيما أŸبتكرة منها
و–سش Úب- -ي- -ئ- -ت- -ه- -ا وتسش- -ه -ي -ل ت -ك -ي -ف -ه -ا م -ع
ألتكنولوجيات أ÷ديدة.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،ي -ق -وم أل -وزي -ر أŸن -ت -دب
بإاعدأد سشياسشة دعم ألبتكار ‘ أŸؤوسشسشات
أŸصشغرة ،بالتصشال مع ألقطاعات أŸعنية،
إأضشافة إأ ¤أقÎأح كل تدب Òيهدف أ– ¤سشÚ
ألتنافسشية لهذه أŸؤوسشسشات ودعم تطويرها
ودÁوم-ت-ه-ا وك-ذأ ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر أل-تعاون ‘
›ال ألسشتثمار وألششرأكة.
ك- -م- -ا يسش- -ه- -ر ع- -ل- -ى وضش- -ع آأل -ي -ات “وي -ل
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة وتطوير ألنظم ألبيئية
أŸك-ي-ف-ة ،ب-ال-تشش-اور م-ع أل-ق-ط-اع-ات أŸع-نية،
لسش-ي-م-ا م-رح-ل-ة ألن-طÓ-ق وتسش-ه-ي-ل ألوصشول
إأليها.
وم -ن ب Úألصش Ó-ح -ي -ات أŸم -ن -وح -ة أيضش -ا
ل- -ل- -وزي- -ر أŸن- -ت- -دب أŸك- -ل- -ف ب- -اŸؤوسشسش -ات
أŸصشغرة ،أقÎأح ألجرأءأت ألتي تسشهل ولوج
هذه أŸؤوسشسشات إأ ¤ألصشفقات ألعمومية.
ه- -ذأ أ ¤ج- -انب –دي- -د ج- -م -ي -ع مصش -ادر
ألتمويل أÿارجي ألÓزمة إل‚از أŸششاريع
أŸؤوهلة لÓعانة ‘ أطار ألتعاون ألقليمي أو
ألدو‹ بالتششاور مع ألقطاعات أŸعنية.

على هامشس تنظيم حملة تÈع بالعاصسمة

د.ولد قابلية :اŸسضتشضفيات تعرف نقصضا ‘ ﬂزون الدم
أاكدت مديرة الوكالة الوطنية للدم
ل -ي -ن -دا ول-د ق-اب-ل-ي-ة ،أان ع-م-ل-ي-ة ال-تÈع
ب -ال -دم ع -ل -ى اŸسس -ت-وى ال-وط-ن-ي شس-ه-دت
ان-خ-ف-اضس-ا م-ل-ح-وظ-ا منذ مارسس الفارط،
م-ق-ارن-ة ب-السس-اب-ق بسس-بب ت-فشسي جائحة
ك-ورون-ا ،وت-خ-وف أاغ-ل-ب-ية اŸواطن Úمن
ال-ت-ن-ق-ل إا ¤اŸسس-تشس-ف-ي-ات ومراكز حقن
ال- -دم ل- -ل- -تÈع ال- -ت- -ي ت- -ع- -رف ن- -قصس -ا ‘
ﬂزون الدم اŸوجه للمرضسى.
صسونيا طبة
على هامشس إأحياء أليوم ألعاŸي للمتÈعÚ
ب -ال-دم أŸصش-ادف لـ 25أك-ت-وب-ر م-ن ك-ل سش-ن-ة،
أبرزت ألدكتورة ولد قابلية Ãناسشبة تنظيم
ي -وم ل -ل -تÈع ع -ل-ى مسش-ت-وى ﬁط-ة ألÎأم-وأي
بالرويسشو ،أهمية –سشيسس أŸوأطن ÚبالتÈع
م -ن أج -ل أŸسش -اه -م -ة ‘ إأن -ق -اذ أل-ع-دي-د م-ن
أألروأح ،مششÒة إأ ¤أن عدد أŸتÈع‘ Ú
أنخفاضس مسشتمر ،نظرأ لتخوفهم من ألتقاط
عدوى فÒوسس كورونا.
وأششارت د .ولد قابلية ،أن أليوم ألعاŸي
ل- -ل- -تÈع ب -ال -دم ج -اء ه -ذه ألسش -ن -ة ‘ ظ -روف
أسشتثنائية مع تفششي وباء كورونا ألذي Á ⁄نع
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تÈع ب-ال-دم ،بالتنسشيق مع
جمعيات وطنية ،من تنظيم حملة تÈع بالدم
على مسشتوى ﬁطة ترأموأي برويسشو وألتي
سش -تسش-ت-م-ر ب-أام-اك-ن أخ-رى ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ﬁط-ة

ميÎو أ÷زأئر بسشاحة ألششهدأء ،ألدأر ألبيضشاء
وألسشويدأنية.
‘ ذأت ألسش- -ي- -اق ،دعت أŸدي- -رة أل- -ع -ام -ة
للوكالة ألوطنية للدم ،جميع أطياف أÛتمع
أŸد ،Êمن جمعيات خÒية وقطاعات أخرى،
إأ ¤أŸسشاهمة ‘ توعية أŸوأطن Úمن خÓل
تنظيم حمÓت للتÈع بالدم ع Èكافة ألÎأب
أل -وط -ن-ي ،ب-ه-دف أن-ق-اذ ح-ي-اة أآلخ-ري-ن وزرع
ث- -ق- -اف- -ة أل- -تÈع ب- -ال- -دم ب Úأوسش- -اط ألشش -عب
أ÷زأئري.
من جهته ،أكد أألم Úألعام ÷معية «ششباب
أ »Òÿوعضش- -و نشش- -ط ‘ أ÷م -ع -ي -ة ،شش -اهÚ
يخلف ،أن تنظيم هذه أ◊ملة ،ألتي صشادفت
إأحياء أليوم ألعاŸي للتÈع بالدم ،هدفها حث
أŸوأطن Úعلى مسشاعدة أŸرضشى ألذين هم
ب -أامسس أ◊اج -ة إأ ¤ح -ق -ن أل -دم ،ك-اشش-ف-ا ع-ن
نقصس كب Òلبعضس أصشناف ألدم على مسشتوى
أŸسشتششفيات أ÷زأئرية.
وأششار أألم Úألعام ÷معية ششباب أ،Òÿ
إأ ¤أه -م -ي -ة أل -ع -م -ل أل-تضش-ام-ن-ي بﬂ Úت-ل-ف
أ÷معيات أÙلية وألوطنية وألوكالة ألوطنية
ل -ل-دم قصش-د مسش-اع-دة أŸرأك-ز ألسش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ألتي تششتكي من تسشجيل نقصس كب ‘ Òعملية
أل -تÈع ‘ أل -دم م -ؤوخ -رأ ،دأع -ي -ا أ÷م -ي -ع إأ¤
أل -ت -ق -رب م-ن ﬁط-ات أل-تÈع أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
ألوكالة على مسشتوى عدة أماكن خÓل أأليام
أ÷اري- -ة ،أب- -ت- -دأء م -ن  9صش -ب -اح-ا إأ ¤غ-اي-ة
أÿامسشة مسشاًء أو أك.Ì

لدارية واŸالية
لجراءات ا إ
مطلوبون لسستكمال ا إ

مكتتبون يسضتعدون لسضتÓم مفاتيح الشضقق
دعت أŸؤوسشسش -ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لÎق-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة،
أمسس ،أŸك -ت -ت -ب ÚأŸوج -ه Úإأ ¤م -وأق-ع ألسش-ك-ن
ألÎقوي ألعمومي ع Èعدة وليات ،ألتقرب من
مصش -ا◊ه -ا أل -ت -ج -اري -ة ع -ل -ى مسش-ت-وى م-دي-ري-ات
أŸشش -اري -ع قصش -د أسش-ت-ك-م-ال أإلج-رأءأت أإلدأري-ة
وأŸال-ي-ة– ،سش-ب-ا ل-ع-م-ل-ي-ة تسش-ل-ي-م أŸف-ات-ي-ح ألتي
سشتتم ‘ أأليام أŸقبلة ،بحسشب ما أفاد به بيان
للمؤوسشسشة.

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

مصضطفى هميسضي
رئيسس التحرير

مرزاق صضيادي

وبحسشب ذأت أŸصشدر ،يتعلق أألمر بكل من
م - -وأق - -ع ح- -ي  1021مسش -ك -ن ت -رق -وي ع-م-وم-ي
بالرحمانية (ألعاصشمة) حيث يبلغ عدد ألسشكنات
أŸعنية بالتسشليم  494مسشكن.
ك -م -ا ي -ت -ع -ل-ق أألم-ر Ãوأق-ع ح-ي  488مسشكن
ترقوي عمومي بـ»بورعدة» ألرغاية ،حيث يبلغ
عدد ألسشكنات أŸعنية بالتسشليم  177مسشكن وحي
 760مسشكن ترقوي عمومي بحي «فايزي» برج

أل -ب -ح -ري ح -يث ي -ب -ل-غ ع-دد ألسش-ك-ن-ات أ›ÈŸة
للتسشليم  72مسشكنا.
ويوجد من ضشمن أŸوأقع أيضشا ،حي 380
مسش- -ك -ن ت -رق -وي ع -م -وم -ي ع -ل -ي م -ن -ج -ل -ي
بقسشنطينة ،حيث يبلع عدد ألسشكنات أŸعنية
ب-ال-تسش-ليم  380مسش- -ك -ن وح -ي  500مسشكن
ت -رق -وي ع -م -وم-ي ب-ت-ي-ب-ازة وت-ب-ل-غ ألسش-ك-ن-ات
أŸرتقب تسشليمها  35مسشكنا.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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‘ إاطار ا◊ملة النتخابية لÓسشتفتاء ،جراد يؤوكد:

التعديل الدسصتوري يسصعى للنأاي باألمة عن الفتنة والعنف
لول عبد العزيز جراد ،على أان مششروع تعديل الدسشتور الذي
ششّدد الوزير ا أ
سشيعرضض لÓسشتفتاء Áثل «تصشالح ا÷زائر مع ذاتها وتاريخها» وإاعادة البÓد إا¤
لخÒة.
اŸسشار الصشحيح ،عقب ما عرفته من انحرافات خÓل السشنوات ا أ
‘ تدخل له ع Èالتلفزيون ا÷زائري
وأامواج اإ’ذاعة الوطنية ‘ ،إاطار ا◊ملة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة لÓ-سش-ت-ف-تاء على مششروع تعديل
ال- -دسش- -ت -ور ،أاك -د ال -وزي -ر اأ’ول أان «مشش -روع
تعديل الدسشتور هذا ،هو تصشالح ا÷زائر مع
ذاتها وتاريخها ،وطموحات أابنائها وبناتها».
كما أانه «إاعادة بلدنا إا ¤السشكة الصشحيحة،
بعد ا’نحرافات التي عرفها خÓل السشنوات
اأ’خÒة ،وكادت أان تعصشف بلحمة الوطن
و“اسشك الدولة ومؤوسشسشاتها».
من هذا اŸنطلق ،أاصشبح اللجوء اليوم إا¤
الشش -عب ’سش -ت -ف -ت -ائ -ه ح -ول مشش-روع ت-ع-دي-ل
الدسشتورÁ ،ثل «اسشتجابة للمطالب اŸعÈ
عنها بقوة من قبل ا◊راك الششعبي اأ’صشيل
ل -ت -ف-ع-ي-ل اŸادت 7 Úو ٨م-ن-ه ،اŸك-رسشتÚ
للششعب كمصشدر للسشلطة ،وصشاحب السشيادة
الوطنية» ،يضشيف السشيد جراد ،الذي ذكر
ب -أان ه -ذا ا’سش -ت -ف -ت -اء ه -و «إاح -دى اأ’دوات
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ال- -ت- -ي ي -ع Èم -ن خ Ó-ل -ه -ا
اŸواطنون بكل حرية عن إارادتهم ،حيث
يششكل ،مع حق ا’نتخاب ،وسشيلة Ÿمارسشة
السشيادة الششعبية».
كما حرصس الوزير اأ’ول على التوضشيح،
أان هذا التعديل الدسشتوري اŸقرر للفا—
من نوفم ÈاŸقبل «’ يعد غاية ‘ حد ذاته،
ب -ل وسش -ي -ل -ة ل -ت-ح-ق-ي-ق اأ’ه-داف ال-ط-م-وح-ة
واŸششروعة للششعب ا÷زائري».
فÁ Óكن بلوغ هذه اأ’هداف -بحسشبه-
إا’ م -ن خ Ó-ل ج -م -ل-ة م-ن اÿط-وات ،م-ن-ه-ا
«ت-دع-ي-م ال-ن-ظ-ام ال-دÁق-راط-ي ال-ق-ائم على
التعددية السشياسشية والتداول على السشلطة
والفصشل الفعلي ب Úالسشلطات وتوازنها».
وب -خصش -وصس ه -ذه ال-ن-ق-ط-ة ،ل-فت السش-ي-د
ج- -راد إا ¤أان Œسش- -ي- -ده- -ا ’ Áك -ن إا’ م -ن
خÓل «إاضشفاء اŸزيد من ا’نسشجام على
ع-م-ل السش-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وإاع-ادة ا’ع-ت-بار
للŸÈان ،خاصشة ‘ وظيفته الرقابية لنششاط
ا◊كومة وتعزيز سشلطة اŸنتخب’ ،Úسشيما
اŸع- -ارضش- -ة الŸÈان- -ي -ة» ،وك -ذا «م -راج -ع -ة
اأ’حكام الدسشتورية التي –ّد من تو‹ بعضس
اŸسش -ؤوول -ي-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-دول-ة وال-وظ-ائ-ف

السش-ي-اسش-ي-ة ب-غ-رضس “ك Úا÷ال-ي-ة ال-وط-ن-ية
اŸقيمة ‘ اÿارج من أان تسشتعيد كامل
م -واط -ن -ت -ه -ا ل -تسش -ت-ف-ي-د م-ن ن-فسس ا◊ق-وق،
وتخضشع لنفسس الواجبات على قدم اŸسشاواة
مع اŸواطن ÚاŸقيم Úعلى أارضس لوطن».
ك -م -ا ي -قÎن Œسش-ي-ده-ا بـ «إاع-ط-اء سش-ن-د
دسش -ت -وري ل -لسش -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸسش -ت -ق-ل-ة
لÓنتخابات اŸنبثقة حصشريا عن اÛتمع
اŸد ،Êح - -ت - -ى ت- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن أاداء دوره- -ا
ب -اسش -ت -ق Ó-ل -ي-ة ‘ –ضش Òوت-ن-ظ-ي-م وتسش-يÒ
ا’نتخابات وعمليات ا’سشتفتاء» ،و»–سشÚ
ضشمانات اسشتقÓلية القضشاء» ،عÓوة على
«إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ال -رق -اب -ي-ة
وا’سشتششارية» ،يتابع السشيد جراد.
أام -ا اÿط -وة ال -ث -ان -ي-ة ‘ سش-ب-ي-ل –ق-ي-ق
اŸط -الب الشش-ع-ب-ي-ة ،ف-ت-ت-ل-خصس ‘ «ت-وسش-ي-ع
وإاثراء ›ا’ت حرية اŸواطن ،من خÓل
ت-ك-ريسس ح-ري-ات ف-ردي-ة وج-م-اع-ي-ة ج-دي-دة
وت- -دع -ي -م ا◊ق -وق ال -دسش -ت -وري -ة ،ب -إاع -ط -اء
مضشمون ومعنى حقيقي للحريات اŸكرسشة،
خ -اصش -ة ح -ري -ة ال -ت -ظ-اه-ر السش-ل-م-ي وإانشش-اء
ا÷معيات وحرية الصشحافة.»..
ك- -م- -ا Áر Œسش- -ي- -د ه -ذه اŸط -الب عÈ
ﬁاربة ظاهرة الفسشاد ،من خÓل تعزيز
آاليات الوقاية منه ومكافحته و»وضشِع آاليات
ت -ك -ون ك -ف -ي -ل -ة Ãن -ع تضش-ارب اŸصش-ال-ح بÚ
‡ارسش -ة اŸسش -ؤوول -ي -ات ال -ع -م-وم-ي-ة وتسش-يÒ
اأ’ع -م -ال م -ن أاج -ل إاب -ع -اد ن -ف -وذ اŸال ع-ن
تسش-ي Òالشش-ؤوون ال-ع-ام-ة واج-ت-ن-اب اسش-ت-غÓ-ل
النفوذ» ،يضشيف قائ ،Óمؤوكدا على «إاعادة
ا’عتبار Ÿؤوسشسشات الرقابة وتقويتهاÃ ،ا
يضشفي الفعالية على نششاطها وÃا يسشاعدها
على حماية اŸمتلكات واأ’موال العامة».
وع -اد ج -راد إا ¤ال -ت -ذك Òب -أان ال -ت -ع-دي-ل
الدسشتوري اŸرتقب كان على رأاسس أاولويات
رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون لدى
مباششرته عهدته ،باعتباره «حجر الزاوية ‘
تششييد ا÷مهورية ا÷ديدة التي تصشبو إا¤
–ق -ي -ق م -ط -الب الشش -عب ال -ت -ي ع Èع -ن -ه-ا
حراكه اأ’صشيل».
فلكون هذه اŸطالب «’ Áكن –قيقها

من الناحية العسشكرية الرابعة بورڤلة ،الفريق ششنڤريحة:

ل عائق يقف أامام مسصÒة ا÷زائر ا÷ديدة

أاك- - - -د رئ- - - -يسض أارك- - - -ان ا÷يشض
الوطني الششعبي ،الفريق السشعيد
شش - -ن - -ڤ- -ري- -ح- -ة ،أامسضÃ ،ن- -اسش- -ب- -ة
زي-ارت-ه ال-ت-ف-ت-يشش-ي-ة وال-ت-ف-ق-دية
ل -ل -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك -ري -ة ال -راب-ع-ة
بورقلة ،أان إا‚اح السشتفتاء على
مشش- - -روع ت- - -ع- - -دي- - -ل ال- - -دسش - -ت - -ور
يسش -ت -دع -ي ال -ت-ح-ل-ي «أاك Ìم-ن أاي
وقت مضش - - -ى» ب - - -ن- - -ك- - -ران ال- - -ذات
و–ك -ي -م صش -وت ال -ع-ق-ل ،مÈزا أان
«ل مصش -ل-ح-ة تسش-م-و ف-وق مصش-ل-ح-ة
ال -وط -ن» ،ب -حسشب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لوزارة الدفاع الوطني.
قال الفريق ششنڤريحة ‘ كلمة له
خÓ-ل ل-ق-اء ت-وج-ي-ه-ي ج-م-ع-ه ب-إاطارات
ومسش-ت-خ-دم-ي ال-ن-اح-ي-ة ،ت-اب-ع-ه-ا ج-ميع
أافراد الناحية ع Èتقنية التحاضشر عن
ب- -ع- -د« :إان إا‚اح ه- -ذا اŸوع -د ال -ه -ام
اŸت -م -ث -ل ‘ ا’سش -ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع
ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسش- -ت- -ور ،يسش -ت -دع -ي م -ن -ا
كجزائري Úالتحلي أاك Ìمن أاي وقت
مضش -ى ،ب-ن-ك-ران ال-ذات و–ك-ي-م صش-وت
ال-ع-ق-ل وت-رج-ي-ح ك-ف-ة اŸن-ط-ق السش-ل-ي-م
واŸت -زن ،ب-ع-ي-دا ع-ن ت-غ-ل-يب اŸصش-ال-ح
الششخصشية الضشيقة ،ف Óمصشلحة تسشمو
فوق مصشلحة الوطن».
و‘ هذا الصشدد بالذات  -يضشيف
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي -
ف -إان «ب-ل-وغ م-ا نصش-ب-و إال-ي-ه ج-م-ي-ع-ا م-ن
اسش -ت -ق -رار دائ -م ل -وط -ن -ن-ا وخ Òع-م-ي-م
Ûت- -م- -ع- -ن- -ا ،ل- -يسس ب- -ب- -ع- -ي -د ع -ل -ي -ن -ا
ك- -ج- -زائ- -ري ،Úف- -إاذا خ- -لصشت ال- -ن -واي -ا
وصش -دقت اإ’رادات وُشش -ح -ذت ال-ع-زائ-م
والهمم ،ف Óعائق يقف أامام مسشÒة
ا÷زائ -ر ا÷دي -دة ،ول -ن -ا ‘ ت -اري -خ -ن-ا
اÛي -د ك -ل ال -دروسس وك -ل ال-ع Èال-ت-ي
’ب -د أان نسش -ت -ل-ه-م ون-ن-ه-ل م-ن-ه-ا ،ال-ي-وم
وغ- -دا ،ل- -ن- -ع- -ي- -د ب Ó-دن -ا إا ¤سش -ك -ت -ه -ا

الصش-ح-ي-ح-ة ،ب-ت-ك-اتفنا وتضشافر جهودنا
جميعا لتواصشل من جديد ششق طريقها
ب-ث-ب-ات ع-ل-ى مسش-ار ب-ن-اء ج-زائ-ر ق-وي-ة،
آامنة ومتطورة».
وإاثر ذلك ،ترأاسس الفريق ششنڤريحة
اجتماع عمل حضشره كل من اŸديرين
ا÷ه-وي Úومسش-ؤوو‹ اŸصش-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة
وق -ادة ال -ق -ط -اع-ات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ،ت-اب-ع
خ Ó-ل -ه ع -رضش -ا شش -ام  Ó-ق -دم -ه ق -ائ -د
ال -ن-اح-ي-ة ح-ول ال-وضش-ع ال-ع-ام ‘ إاق-ل-ي-م
ا’خ - -تصش - -اصس ،ح - -يث أاسش - -دى ب - -ه - -ذه
اŸن- -اسش- -ب- -ة ج -م -ل -ة م -ن ال -ت -ع -ل -ي -م -ات
والتوجيهات التي تصشب ‘ ›ملها ‘
ضشرورة «التحلي باŸزيد من ا◊يطة
وا◊ذر وتششديد اإ’جراءات والتدابÒ
◊م -اي -ة ا◊دود ا÷ن -وب -ي -ة الشش -رق -ي -ة
للبÓد ،والسشهر على جاهزية الوحدات
Ÿواجهة أاي طارئ مهما كان نوعه أاو
مصشدره».
وÃن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشش-جرة،
اŸوافق ليوم  25أاكتوبر ،أاعطى رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي ،إاششارة
ا’ن -ط Ó-ق ‘ ح -م -ل -ة إاع -ادة ال-تشش-جÒ
 2021-2020ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸواق -ع
واŸنشش-آات ال-عسش-ك-ري-ة ال-تابعة للنواحي
ال -عسش -ك -ري-ة السشت ‘ ،إاط-ار مسش-اه-م-ة
ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ‘ الÈن-ام-ج
الوطني إ’عادة التششج.Ò

إا’ Ãراج -ع -ة دسش-ت-وري-ة م-ع-م-ق-ة» ت-ؤودي إا¤
Œديد أا‰اط ا◊وكمة على كافة مسشتويات
اŸسشؤوولية’ ،سشيما على مسشتوى اŸؤوسشسشات
العليا للجمهورية« ،تعهد رئيسس ا÷مهورية
ب -وضش -وح ،ب -أان يضش-ع دسش-ت-ورا ج-دي-دا يصش-ون
ال -ب Ó-د م -ن ك -ل أاشش-ك-ال ا’ن-ف-راد ب-السش-ل-ط-ة
ويضش -م -ن ال -فصش -ل ب Úالسش -ل -ط-ات وت-وازن-ه-ا
ويدعم أاخلقة ا◊ياة العامة ويحفظ حقوق
وحريات اŸواطن» ،يوضشح الوزير اأ’ول.
و‘ معرضس ششرحه أ’هم اŸقومات التي
اعتمد عليها ‘ إاعداد مقÎحات التعديل،
أاشش- - -ار ج - -راد إا ¤أان مشش - -روع ال - -ت - -ع - -دي - -ل
الدسشتوري أاكد على ﬂتلف مراحل النضشال
ال - -ت- -ي ع- -رف- -ت- -ه- -ا ا÷زائ- -ر ل- -ل- -وصش- -ول إا¤
ا÷م- -ه- -وري- -ة ا÷دي- -دة وال- -ق- -ي ِ-م واŸب -ادئ
اأ’سشاسشية التي ترتكز عليها الدولة ،كما أانه
 ⁄يغفل ذكر أاهم وثيقة ‘ تاريخ ا÷مهورية
اŸعاصشر ،ويقصشد بذلك بيان أاول نوفم،È
الذي مثل أاهداف الثورة اÛيدة و»أابرز
حدث ششهدته ا÷زائر ،أاي ا◊راك الششعبي
اŸبارك ،وما أافضشى إاليه من إاسشقاط لنظام
فاسشد».
إان مششروع تعديل الدسشتور «يسشعى للنأاي
باأ’مة ا÷زائرية عن الفتنة والعنف وعن كل
تطرف وعن خطابات الكراهية وكل أاششكال
التمييز ،من خÓل ترسشيخ القيمِ الروحية
وا◊ضش - - -اري- - -ة ال- - -ت- - -ي ت- - -دع- - -و إا ¤ا◊وار
واŸصش - - - -ا◊ة واأ’خ - - - -وة ‘ ،ظ - - - -ل احÎام
الدسشتور وقوان Úا÷مهورية» ،يؤوكد السشيد
جراد ‘ ذات الصشدد.
كما تناول الوزير اأ’ول اأ’بعاد اأ’خرى
التي ينطوي عليها الدسشتور اŸقبل الذي
«ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ال-ط-ابِ-ع ا’ج-ت-م-اع-ي للدولة
ال - -ت - -ي ت - -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ا◊د م- -ن ال- -ف- -وارق
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-قضش-اء ع-ل-ى أاوج-ه ال-تفاوت

ا÷ه- -وي ،وتسش- -ع- -ى ل -ب -ن -اء اق -تصش -اد م -ن -ت -ج
وتنافسشي ‘ إاطار تنمية مسشتدامة.»...
و‘ ذات اŸنحى« ،ترسشخ هذه اŸراجعة
ال-دسش-ت-وري-ة اأ’ب-ع-اد ا÷ي-وسش-ي-اسش-ية الثÓثة:
ا÷زائر أارضس اإ’سشÓم ،وجزء ’ يتجزأا من
اŸغرب العربي الكب Òوالعا ⁄العربي ،وبÓد
م-ت-وسش-ط-ي-ة وإاف-ري-ق-ي-ة ت-ع-ت-ز ب-إاششعاع ثورتها
ويشش -رف -ه-ا ا’حÎام ال-ذي أاح-رزت-ه وع-رفت
ك -ي -ف –اف -ظ ع -ل -ي -ه ب -ال -ت -زام -ه -ا إازاء ك -ل
القضشايا العادلة ‘ العا.»⁄
من جهة أاخرى ،يأاتي مششروع الدسشتور
ه -ذا ،ل -ي-ع-ي-د ا’ع-ت-ب-ار Ûت-م-ع م-د« Êح-ر
ونششط» ،مع ترقية الدÁقراطية التششاركية،
ع Èتشش -ج -ي ِ-ع مشش -ارك -ة ك -ل اŸواط-ن Úدون
إاقصش- -اء ‘ ،رسش- -م السش -ي -اسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
وت -ن -ف -ي -ذه-ا ،ويÎج-م ب-ح-ق م-ب-دأا اŸراق-ب-ة
الششعبية على تسشي Òالششأان العام».
ك- -م- -ا ت -وج -ه ال -وزي -ر اأ’ول إا ¤الشش -ب -اب
ب- -ال- -ق -ول« :إان ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -وري
يخاطبكم ،ينصشت إاليكم ويبعث فيكم اأ’مل،
وي -ح -م -ل -ك -م مسش -ؤوول -ي-ة اŸسش-اه-م-ة ‘ ب-ن-اء
الوطن» ،مثمنا الكفاءات التي “ثلها هاته
ال- -ف- -ئ- -ة ال- -ت- -ي ب -ره -نت ع -ل -ى أان -ه -ا «الÌوة
ا◊قيقية لبÓدنا».
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -دو‹ ،أاع -رب السش -ي-د
ج- -راد ع- -ن ق- -ن- -اع- -ت -ه ب -أان ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل
ال-دسش-ت-وري «سش-ي-م-ك-ن بÓ-دن-ا م-ن اسشÎج-اع
م -ك-ان-ت-ه-ا ‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة ال-ت-ي غ-ابت
ع -ن -ه -ا سش -نَ Úط -وا’ ،ل-تسش-م-ع م-واق-ف-ه-ا م-ن
جديد ‘ القضشايا الدولية ،خاصشة تلك التي
تهم منطقتنا وعمقنا ا÷يواسشÎاتيجي».
و ⁄يفوت الوزير اأ’ول الفرصشة للتذكÒ
Ãكانة ا÷يشس الوطني الششعبي الذي يعتÈ
«ركيزة اأ’مة ا÷زائرية» و»جزءاً ’ يتجزأا
من الششعب ا÷زائري ،يسشاهم ‘ حمايته
والدفاع عن حدوده».
و‘ ن -ه -اي -ة م -داخ-ل-ت-ه ،خ-لصس ج-راد إا¤
التأاكيد على أان الدسشتور القادم سشيكون له
«’ ﬁال- -ة ،اأ’ث- -ر ال- -ك- -ب– ‘ Òسش Úواق -ع
بÓدنا وششعبِنا» و»إاحداث نقلة نوعية» على
ا◊ك -ام -ة ع-ل-ى ك-اف-ة اأ’صش-ع-دة ،فضش Ó-ع-ن
«ت-ع-زي-زه ل-ل-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وصش-ونها من أاي
م -ن -اورات» وك -ذا «Œسش -ي -ده ل-تضش-ام-ن أاب-ن-اء
الششعب الواحد ووقوفهم إا ¤جانب كل فئات
اÛت -م -ع ال-ت-ي –ت-اج ال-دع-م واŸسش-اع-دة،
صشوناً لكرامتهم».

عكسس التيار
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ب -اأي ل -غ-ة Áك-ن ف-ه-م اŸسش-ت-هÎي-ن ب-ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة
Ÿواجهة وباء كورونا اŸتمادين ب Óوجه حق ‘ اإدارة
ظ -ه -ره -م ل -ن-ظ-ام ال-ت-اأهب وال-ي-ق-ظ-ة اŸط-ب-ق م-ن-ذ ظ-ه-ور
الفÒوسس الصشامت ،كاأن ششيئا  ⁄يكن.
حذر اأك Ìمن مسشئول Ãصشلحة كوفيد 19-وبكل اللغات
وا’إششارات من تفاقم وضشع وبائي خÓل ا’أيام ا’أخÒة،
مسش -ت -ن -دي-ن اإ ¤اأرق-ام ت-ث-بت ب-ال-دل-ي-ل ال-ق-اط-ع ،اأن ا◊ال-ة
الصش -ح -ي -ة ل -يسشت ع -ل -ى م -ا ي -رام .وم -ن ال-واجب م-راج-ع-ة
ا◊سشابات والعودة اإ ¤صشرامة التداب Òالوقائية لتقليصس
عدد ا’إصشابات والوفيات وﬁاصشرة الوباء اŸسشتجد.
‘ اŸقابل ،يسشتمر بعضس ضشعاف النفوسس ،ب Óوعي‘ ،
ال -ت -ه -ور وع -دم ا’أخ-ذ ‘ ا◊سش-ب-ان ت-وج-ي-ه-ات السش-ل-ط-ات
العمومية واإرششادات اأهل ا’ختصشاصس ،مطالب Úالسشاكنة
بضش -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -ث -ق -اف -ة م -واط -ن -ة ،ت -ف -رضس ا’ل-ت-زام
ب -ا’إج -راءات ا’ح -ت -ي -اط -ي -ة ضش -د ال-وب-اء وت-رك اŸق-ام-رة
واŸغامرة جانبا’ .أن هذا السشلوك والعبارات اŸرددة
خطاأ عن الوباء وحصشره بتعنت ‘ خانة القضشاء والقدر»،
اأمر ينم عن جهل ومغالطة والسش Òعكسس التيار.
اتخذت السشلطات العمومية اأقصشى التداب Òالوقائية
›ندة مسشتخدمي الصشحة وقطاعات اأخرى ‘ معركة
مصشÒية من اأجل ا◊ياة ،انخرط فيها ا’إعÓم الوطني
ت-ل-ق-ائ-ي-اﬁ ،سشسش-ا ب-ال-ي-ق-ظ-ة وق-واع-د ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-باعد
ا’جتماعي› ،يبا على اأسشئلة الراهنŸ ،اذا ا’متثال
ل - -ق - -واع- -د ا◊ج- -ر الصش- -ح- -ي وال- -ع- -زل اŸن- -ز‹ وارت- -داء
الكمامات.
اأعطيت الكلمة لكبار اأسشاتذة الطب لتعريف اŸواطن
اÙتار بهذا الفÒوسس اÿط Òالذي ششل دو’ باأكملها
ووضشعها –ت حصشار معلن ،فكان امتحانا للبششرية قاطبة
وﬁطة فاصشلة تفرضس اأقصشى درجة الوقاية واليقظة‘ ،
انتظار دواء ششا ٍ
ف ولقاح عÓج تبتكره اإحدى اıابر.
ت -داولت رسش -ائ -ل ت -ع -ب -ئ -ة وŒن -د ع Èم -نصش -ات رق-م-ي-ة
ووسشائل تواصشل اجتماعي لتحديد اأ‚ع طرق Ÿكافحة
الوباء ،كاششفة عن اأسشاليب تعقيم ابتكرتها معاهد صشحية
وﬂابر علمية جامعية.
ت -ق -رر ه -ذا ‘ سش-ي-اسش-ة صش-ح-ي-ة وط-ن-ي-ة ،ان-خ-رط ف-ي-ه-ا
فاعلون من كل القطاعات ضشمن تقاسشم وظيفي تعددت
اأسشاليبه والتقت حول غاية واحدة :مكافحة وباء كورونا.
لكن هذا ا÷هد الوطني يجب من عامة الناسس ويقابل
م -ن مسش -ت-هÎي-ن ي-ت-م-ادون ‘ سش-ل-وك-ات م-ع-اكسش-ة ف-اسش-ح-ة
اÛال لصشعود منحنى حا’ت ا’إصشابة بالفÒوسس وما
تفرضشه من تداب Òوقائية صشارمة للحيلولة دون حدوث
موجة ثانية من وباء كورونا الفتاك.

الوثيقـــــــة الدسشتوريـــــــة أاعادت النظــــــر ‘ ›ـــــالت تطبيقهـــــا

ا◊صصانـ ـ ـ ـ ـة الŸÈانيـ ـ ـ ـ ـة  ⁄تُع ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـÓذا للفاّريـ ـ ـن م ـ ـ ـن العدالـ ـ ـ ـ ـة

فقدت ا◊صشانة الŸÈانية قوتها اŸطلقة
‘ ح- -م- -اي- -ة ن- -واب الŸÈان ب- -غ- -رف -ت -ي -ه م -ن
اŸت -اب -ع -ة ال -قضش -ائ -ي -ة ،ح -ال ارت -ب -اك -ه -م م -ا
يخالف القانون العام.
وي - -قÎح مشش - -روع ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسش- -ت- -ور
لع -م -ال الŸÈان-ي-ة اÙددة ‘
حصش -ره -ا ‘ ا أ
الدسشتور .فيما أاكد رئيسض ا÷مهورية أان
«ل أاح- -د ﬁم- -ي- -ا ب- -حصش- -ان- -ت- -ه أاو ن -ف -وذه ‘
ا÷زائر ا÷ديدة».
حمزة ﬁصشول

فّعلت السشلطة التششريعية ،منذ سشنة ونصشف،
إاجراءات رفع ا◊صشانة عن النواب الذين تلقت
بششأانهم طلبا من قبل وزير العدل ،ما ششكل سشابقة
‘ تاريخ الŸÈان ا÷زائري.
وغ- -ال- -ب- -ا م- -ا سش- -اد ا’ع- -ت- -ق -اد ب -أان ا◊صش -ان -ة
الŸÈانية «مÓذا آامن» ،يضشع النواب اŸنتخب‘ Ú
معزل عن اŸتابعة ا÷زائية مهما كان نوع ا÷رم
أاو اıالفة ،خاصشة وأان الدسشتور  ⁄يحدد نطاق
ا’سشتفادة منها.
وتنصس اŸادة  127من الدسشتور ا◊ا‹ ،على
أانه ’« :يجوز الششروع ‘ متابعة أاحد النواب أاو
أاحد أاعضشاء ›لسس اأ’مة بسشبب جناية أاو جنحة
إا’ بتنازل صشريح منه ،أاو بإاذن ،حسشب ا◊الة من
اÛلسس الششعبي الوطني أاو ›لسس اأ’مة بأاغلبية
اأ’عضشاء».
وتؤوكد اŸادة  ،12٦بأان «ا◊صشانة الŸÈانية
معÎف بها للنواب وأ’عضشاء ›لسس اأ’مة مدة
نيابتهم ومهمتهم الŸÈانية .و’ Áكن أان يتابعوا
أاو يوقفوا».
و‘ السشياق ،يؤوكد اÿب Òالقانون عامر رخيلة،
لـ «الششعب» ،أان ا◊صشانة الŸÈانية ،معÎف بها
Ÿم -ث -ل -ي الشش -عب ب -الŸÈان م -ن -ذ دسش -ت -ور ،19٦٣
وم -ع -م-ول ب-ه-ا ع-اŸي-ا «◊م-اي-ة ال-ن-ائب م-ن ت-أاثÒ
السشلطة التنفيذية ،ف Óيسشاءل جزائيا و’ إاداريا

عما يتلفظ به خÓل أاششغال الŸÈان».
وأاضشاف« :بأانها (ا◊صشانة) ‘ ا÷زائر ودول
ال -ع -ا ⁄ال -ث -الث ع -م -وم -ا ،أاصش-ب-حت Ãث-اب-ة ت-أامÚ
ل -ل -م -ن -ت -خب ح-ت-ى وإان ارت-كب ج-رائ-م أام-ن ول-يسس
›رد ﬂالفات فسشاد أاو أاخÓق» ،ولهذا يعتقد
اŸتحدث بأان كث Òمن النواب أاسشاوؤوا اسشتغÓلها.

تفعيل اإلجراءات
ومنذ حراك  22فيفري  ،2019فقدت ا◊صشانة
الŸÈانية ‘ حماية النواب وأاعضشاء ›لسس اأ’مة
اŸط -ل -وب Úم -ن ال -ع -دال-ة ‘ ج-رائ-م فسش-اد م-ا‹،
وفّعلت إاجراءات سشحبها من  11نائبا ( 7أاعضشاء
Ãج- - -لسس اأ’م - -ة و ٤ن -واب ب -اÛلسس الشش -ع -ب-ي
الوطني).
ومن أاقوى مطالب ا◊راك الششعبيﬁ ،اسشبة
اŸت -ورط ‘ Úال -فسش -اد ،م -ه -م -ا ك -انت صش -ف -ت-ه-م،
و–رير القضشاء و–قيق العدالة واŸسشاواة أامام
ال -ق -ان-ون .وكشش-فت اÙاك-م-ات اأ’وŸ ¤سش-ؤوولÚ
سشام Úورجال أاعمال نافذين ،عن أارقام فلكية
نهبت من اÿزينة العمومية.
وقال رخيلة ،إان التششريع اŸعمول به ‘ باب
ا◊صشانة مرن ،إاذ يÎك للنائب خيار التنازل عنها
Óجراءات القانونية بتنظيم
طواعية أاو اÿضشوع ل إ
جلسشة التصشويت ،بعد تلقي مكتب اÛلسس طلب
وزير العدل وإاحالته على ÷نة الششوؤون القانونية.
و’ تتعدى اإ’جراءات ‘ اÛمل مدة  ٣أاششهر،
ويÎك أ’عضش-اء ال-غ-رف-ت Úال-تشش-ري-ع-ي-ت Úالسش-ل-ط-ة
ال -ت -ق -دي-ري-ة ل-ل-تصش-ويت بـ «ن-ع-م» أاو «’» ع-ل-ى رف-ع
ا◊صشانة عن زميل لهم ،وإا ¤غاية اآ’ن رفضس
نواب اÛلسس الششعبي الوطني رفعها عن نائب،
ورفضس أاعضشاء ›لسس اأ’مة رفعها عن عضشوين.
و‘ السشياق ،أافاد مقرر ÷نة الششؤوون القانونية،
Ãجلسس اأ’مة ،فؤواد سشبوتة ،أان الدسشتور Áنح
أ’عضشاء الغرفت Úالتششريعيت Úالسشلطة التقديرية
للبت ‘ ا◊صشانة الŸÈانية ،حسشب حالة اŸلف
اŸقدم لهم من قبل وزير العدل.

وق -ال سش -ب -وت -ة لـ «الشش -عب» ،أان مسش-ار ال-ن-ق-اشس
ال- -ذي أاخ- -ذت- -ه ا◊صش- -ان -ة الŸÈان -ي -ة ه -و «ن -ت -اج
تراكمات اŸاضشي ،و’ يعني اسشتغÓلها من قبل
البعضس ‘ أاغراضس ﬂالفة للقانون ،وأان الŸÈان
ليسس فيه نواب وطنيون نزهاء وﬂلصشون».

تعديل الدسصتور
وكانت إاعادة النظر ‘ ›ال تطبيق ا◊صشانة
الŸÈان- -ي- -ة ،م- -ن ال- -وع -ود ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ل -رئ -يسس
ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،الذي أاكد «أانه ’
أاح- -د ﬁم- -ي -ا ب -حصش -ان -ت -ه أاو ن -ف -وذه ‘ ا÷زائ -ر
ا÷ديدة» .وقال عامر رخيلة ،إان خطاب الرئيسس
‘ ه- -ذه اŸسش- -أال- -ة «م- -كسشب» أ’ن- -ه «ي- -ع Èب -اسش -م
اÛت -م-ع» وي-ب-ق-ى اأ’م-ر مÎوك-ا ل-ل-ت-جسش-ي-د ع-ل-ى
أارضس الواقع.
وح -م -لت ال -وث -ي -ق -ة ال-دسش-ت-وري-ة اŸع-روضش-ة
لÓسشتفتاء تعديÓت نصشت عليها اŸادة  ،129إاذ
تؤوكد أان «عضشو الŸÈان يتمتع با◊صشانة بالنسشبة
Óع - -م - -ال اŸرت - -ب - -ط - -ة Ãه - -ام- -ه اÙددة ‘
ل --أ
الدسشتور».
و–ي- -ل ال- -وث- -ي- -ق- -ة ،إاصش- -دار ق -رار بشش -أان رف -ع
ا◊صشانة من عدمها إا ¤اÙكمة الدسشتورية بدل
غ- -رف- -ت -ي الŸÈان (اŸادة  )1٣0وذلك ‘ ح - -ال - -ة
رفضس ال -ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا ط-واع-ي-ة ‘ ،ح-ال م-ب-اشش-رة
اŸتابعة القضشائية عن أافعال ’ ترتبط باŸهمة
الŸÈانية.
وي- -رى رخ- -ي- -ل- -ة ،ع- -دم وج- -ود م -ان -ع ‘ “كÚ
اÙك -م -ة ال -دسش -ت -وري-ة م-ن ال-فصش-ل ‘ ا◊صش-ان-ة
الŸÈان -ي -ة ،ل -ك -ن اإ’شش -ك-ال ،ب-حسش-ب-ه ،ي-ك-م-ن «‘
ا÷هة اıول بإاخطارها بطلب رفع ا◊صشانة،
ه -ل السش-ل-ط-ة ال-تشش-ري-ع-ي-ة أام ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة أام ه-ي-ئ-ة
رقابة؟».
وأاششار إا ¤إامكانية “ك Úالنواب ﬁل اŸتابعة
من حق الطعن لدى هذه اÙكمة ،مع ضشبط
اأ’مر ‘ آاجال زمنية ﬁددة.
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لنسسان ،لزهاري:
رئيسس أÛلسس ألوطني ◊قوق أ إ

تعديل الدسستور Áنح «أاسسلحة» للمدافع Úعن حقوق اإلنسسان
أك -د رئ -يسس أÛلسس أل-وط-ن-ي ◊ق-وق
لنسس - - -ان ،ب - - -وزي - - -د ل- - -زه- - -اري ،أمسس،
أ إ
با÷زأئر ألعاصسمة ،أن مشسروع تعديل
أل -دسس -ت -ور أŸع -روضس ع -ل -ى ألسس -ت -ف -ت-اء
ألشسعبي ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل ،يعطي
لنسسان».
«أدوأت قوية ◊ماية حقوق أ إ
قال لزهاري ‘ كلمة له خÓل ندوة حول
«حقوق اإلنسسان ‘ ظل مشسروع الدسستور»،
ن - -ظ- -م- -ه- -ا اÛلسس ،إان مشس- -روع ال- -ت- -ع- -دي- -ل
الدسستوري «يعطي أادوات قوية ◊ماية حقوق
اإلنسسان ،يجب أان يتم اسستغÓلها من طرف
اŸواط- -ن ÚواÛت- -م- -ع اŸد ،»Êك- -م- -ا Áن -ح
«أاسس- -ل -ح -ة» ‘ أاي -دي اŸداف -ع Úع -ن ح -ق -وق
اإلنسس -ان م -ن م -واط-ن Úوج-م-ع-ي-ات ،م-ن أاج-ل
«كشس -ف الن -ت -ه -اك -ات وال -ت -ج -اوزات وال -ق -ي -ام
ب -ع -م -ل -ي -ات ال -رصس -د واإلن -ذار اŸب-ك-ر وإابÓ-غ
السسلطات بحدوث أاي مسس با◊قوق».
وي - - -تضس - - -م- - -ن اŸشس- - -روع -يضس- - -ي- - -ف ذات
اŸت- -ح- -دث« ،-ف- -ق -رة ج -دي -دة ت -ؤوك -د “سسك
الشس -عب ا÷زائ -ري ب -ح -ق -وق اإلنسس -ان وت -ل -زم
السس -ل -ط -ات ب -ت -جسس -ي -د ه -ذه ا◊ق -وق» ،ح-يث
يعرضس «الباب الثا Êمن الفصسل األول من
اŸشس- -روع ،ا◊ق- -وق اŸدن- -ي- -ة والسس- -ي- -اسس- -ي- -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصس-ادي-ة» ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
«ا◊قوق التي صسادقت عليها ا÷زائر ‘ إاطار
التفاقيات الدولية الثقيلة ‘ ميدان حقوق
اإلنسسان».
ك -م -ا ت -ك-رسس اŸادة  77م-ن ال-وث-ي-قة ،حق
اŸواطن« ‘ Úتقد Ëملتمسسات بصسفة فردية
أاو جماعية» ،وهو -بحسسب لزهاري -واحد
«من أاهم ا◊قوق» ،حيث Áكن اسستخدام هذه

أıتصس ‘ ألقانون ألدسستوري د .عباسس عمار لـ«ألشسعب»:

ا◊كومة سستصسبح ملزمة بتقد ËاŸعلومات
والوثائق للŸÈان

يوؤكد ألدكتور عباسس عمار ،أسستاذ
أل - -ق - -ان - -ون أل - -دسس - -ت - -وري وأل - -ن - -ظ - -م
ألسس -ي -اسس-ي-ة ب-ك-ل-ي-ة أ◊ق-وق وأل-ع-ل-وم
ألسس - -ي - -اسس- -ي- -ة ب- -ج- -ام- -ع- -ة مصس- -ط- -ف- -ى
أسس- -ط- -م -ب -و‹ ،م -عسس -ك -ر ،أّن «ألŸÈان
Áتلك ألعديد من ألوسسائل ألرقابية،
سس- - -وأء ت- - -لك أل- - -وأردة ‘ أل- - -دسس - -اتÒ
ألسس-اب-ق-ة ،أو أŸسس-ت-ح-دث-ة ‘ أل-تعديل
أل- -دسس- -ت- -وري أ÷دي- -د .لف -ت -ا أ ¤أن
«ألأخ Òي- -ع- -زز ف- -ع- -ال- -ي- -ة أل- -رق- -اب- -ة
ألŸÈان-ي-ة بشس-ق-ي-ه-ا أل-ق-بلي وألبعدي،
ل -ك -ن ف -ع -ال-ي-ت-ه-ا ت-ت-وق-ف ع-ل-ى ق-درة
أعضس -اء ألŸÈان ‘ ت -ف -ع -ي -ل -ه -ا خ-دم-ة
للمصسلحة ألعامة».
وهرأن :برأهمية مسسعودة
اŸل -ت -مسس -ات «ل -ت -ق -د Ëم -قÎح -ات م-ن أاج-ل
–سس Úالقوان ÚواŸمارسسات».
وأاوضس - - -ح رئ- - -يسس اÛلسس ،أان م- - -ن أاه- - -م
األدوات التي تضسمنها اŸشسروع كذلك ،هي
اÙكمة الدسستورية التي تضسمن عدم تداخل
صسÓحيات ﬂتلف السسلطات ،والتي أاحدث
إانشساؤوها «ثورة صسامته» من حيث التشسكيلة
ال-بشس-ري-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ون م-ن «أاق-ل-ي-ة م-ع-ي-ن-ة من
ط -رف رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة (أارب -ع -ة أاعضس -اء)،
مقابل ثمانية أاعضساء منتخب.»Ú
وأاردف ،أان أاعضساء هذه اÙكمة «يؤودون
ال-ي-م Úأام-ام ال-رئ-يسس األول ل-ل-م-ح-ك-م-ة ال-عليا
وليسس أامام رئيسس ا÷مهورية ،كما كان عليه

ا◊ال سس -اب -ق-ا» ،وه-ذا م-ا يضس-م-ن -ب-حسس-ب-ه-
«السستقÓلية والشسفافية وا◊كامة».
وشس- -دد ل -زه -اري ع -ل -ى أان اŸداف -ع Úع -ن
حقوق اإلنسسان ،تنتظرهم ‘ ،حال اŸصسادقة
على التعديل الدسستوري« ،مهام كبÒة» تتعلق
باŸسساهمة ‘ Œسسيد أاحكام الدسستور من
خÓ- -ل ق- -وان Úعضس- -وي- -ة ،خ- -اصس- -ة األح- -ك -ام
اŸتعلقة با◊ق ‘ التجمع السسلمي و‘ إانشساء
ا÷م -ع -ي -ات والصس -ح -ف ،وه -ي ا◊ق -وق ال -ت-ي
أاصس -ب -حت م -رت-ب-ط-ة «Ãب-دأا ال-تصس-ري-ح ع-وضس
الÎخ- -يصس» ،م- -ع -تÈا أان ه -ذه اÿط -وة “ث -ل
«تقدما كبÒا وŒسسيدا لواحد من أاهم مطالب
اŸعارضسة».

أÿب Òألقانو Êصسويلح بوجمعة لـ «ألشسعب»:

ا÷زائر بحاجة إا ¤إاصسÓح عميق يبدأا من مشسروع الدسستور

ي -رى أل -دك -ت -ور ‘ أل -ق-ان-ون وأÙام-ي
ل -دى أÙك -م -ة أل -ع -ل-ي-ا و›لسس أل-دول-ة
صسويلح بوجمعة ،أن أ÷زأئر –تاج إأ¤
إأصس Ó-ح «ث -ق-ي-ل» و»ع-م-ي-ق» ي-ن-ط-ل-ق م-ن
لسس-م-ى ل-ل-بÓ-د.
أل -دسس -ت -ور ،أل -وث -ي -ق-ة أ أ
ولكن هذه أÿطوة ل تكفي وحدها ،إأذ
–ت- -اج  -ب- -حسس- -ب- -ه  -إأ« ¤إأدخ- -ال ب -ن -ود
أل- -دسس- -ت- -ور أ÷دي- -د ح- -ي- -ز أل- -ت -ن -ف -ي -ذ»
و»ألب -ت-ع-اد ع-ن أŸم-ارسس-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
لسساليب ألقدÁة».
وأ أ
زهرأء .ب

قال الدكتور صسويلح ‘ تصسريح لـ «الشسعب»،
«إان ال-ب-ل-د ب-ح-اج-ة إا ¤إاصسÓ-ح ث-ق-ي-ل وع-م-ي-ق
ي-ن-ط-ل-ق م-ن مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ،ول-كنه
ليسس هو األسساسس لوحده ،إاذ لبد أان نبتعد عن
اŸم-ارسس-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-قدÁة واألسساليب
ال- -ت- -ي ت- -ب- -ت- -ع -د ع -ن اŸصس -ل -ح -ي -ة واألن -ان -ي -ة
والشسخصسية».
ول -فت صس -وي -ل -ح الن -ت-ب-اه ،إا ¤أان ال-دسس-ت-ور
«ل - -يسس وث - -ي - -ق - -ة شس - -خصس ب - -ل وث - -ي - -ق - -ة ك- -ل
ا÷زائ - -ري ،»Úإاذ ي - -جب أان يشس - -ع- -ر اإلنسس- -ان
ضسمنها أانه حر وكر Ëويعيشس الهناء ‘ بلده،
مضس -ي -ف -ا «أان ك -ل م -ن ي -ع -يشس ‘ ه -ذا ال -ب -ل -د
جزائريا أاو أاجنبيا ،يجب أان يشسعر باألمان
والسسÓ-م-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ألن-ه-ا ه-ي م-ن –م-يه،
وهذه الطمأانينة التي نحتاج إاليها ‘ جزائر
.»2021
وأاشسار الدكتور ‘ القانون ،إا ¤أان البناء
ال-دسس-ت-وري ‘ ا÷زائ-ر م-ت-ك-ام-ل ‘ ح-ق-ب-ات-ه
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التاريخية ول Áكن أان يفصسل هذا البناء عن
ب -عضس -ه ،ول -ك -ن م -ا ي-ه-م  -ب-حسس-ب-ه« -أان ه-ذه
الوثيقة وضسعية اإلنسسان واŸؤوسسسس الدسستوري
ول Áكن ا◊ديث عن مكاسسبها قبل تطبيقها،
لذلك من الضسروري إادخال هذه الوثيقة حيز
ال -ت -ن -ف -ي -ذ إلح-ق-اق ح-ق-وق اإلنسس-ان وح-ري-ات
فردية وجماعية وتطبيق كل ما جاء ‘ باب
ا◊قوق من عموميات وأاسساسسيات».
واعÎف صس - -وي - -ل- -ح ،أان مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل
الدسستور يشسمل ديباجة تعت« Èجزءاً أاسساسسيا»
م -ن ال -دسس -ت -ور ن -فسس -ه وت -ت -ك -ل-م ع-ن ت-أاصس-ي-ل-ه
وتاريخه ومقومات هذا الشسعب ،حيث تنصس
على أان« :الشسعب ا÷زائري حر ومصسمم على
ال-ب-ق-اء ح-را وم-ق-وم-ات-ه م-ن ل-غ-ة ع-رب-ي-ة ودين
إاسس Ó-م -ي وأام -ازي-غ-ي-ة ت-ع-ت Èم-ن األسس-اسس-ي-ات
والثوابت وأانه يسسعى للعصسرنة والرقي حسسب
التطور ا◊اصسل ‘ اÛموعة الدولية».

وأاضساف اŸتحدث ،أان ا◊ريات الفردية
وا÷ماعية تكلمت عنها كل الدسسات ،Òو”
تعزيزها ‘ نصس هذا اŸشسروع .لكن الواقع
العملي يتطلب من السسلطات العليا للبÓد ،أان
تضسع هذه اŸثل العليا واŸبادئ وا◊ريات
موضسع التنفيذ ،وقال متسسائ« :Óما فائدة أان
يكون عندنا دسستور ينصس على حق السسكن
وال -ف -ئ -ات ال -هشس -ة ﬁروم -ة م -ن السس-ك-ن أاو ل
تسستطيع أان تصسل إاليه؟ ،وما فائدة أان يكون
ع -ن -دن -ا ت -ق -دم ت -ك -ن-ول-وج-ي وت-دف-ق األنÎنت
ضس -ع-ي-ف أاو ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة ق-ل-ي-ل-ة؟» ،ل-ذلك
«ي -ت -ط-لب األم-ر م-ن السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة أان
تفكر ‘ تطبيق الدسستور لحقا».
وشسدد صسويلح على ضسرورة «عدم التمييز
ب Úالكفاءة واŸواطن والشسعب ،ألن األصسالة
والدين واألخÓق هي التي Œعل الفرد يعمل
ليل نهار على رقي هذا البلد».

@ «ألشس- -عب» :م- -ا ه- -ي أه- -م وسس- -ائ -ل
ألرقابة على أ◊كومة ألتي Áتلكها
ألŸÈان أ÷زأئ - - - - -ري ،وك - - - - -ي- - - - -ف ”
ت - -ع - -زي - -زه - -ا ‘ مشس- -روع أل- -ت- -ع- -دي- -ل
ألدسستوري؟
“ارسس
@@ د.ع- - -ب- - -اسس ع - -م - -ار:
الŸÈان -ات ع -م-وم-ا وظ-ي-ف-ت Úاأسس-اسس-ي-ت،Ú
وه- -م- -ا ال- -تشس- -ري -ع وال -رق -اب -ة ع -ل -ى ع -م -ل
ا◊كومة .و‘ هذا الإطار ،نصست اŸادة
 114من مشسروع التعديل الدسستوري على
اأن« :السسلطة التشسريعية Áارسسها برŸان
يتكّون من غرفت ،Úهما اÛلسس الشسعبيّ
ال -وط -ن ّ-ي و›لسس الأّم-ة ،ول-ك-ل غ-رف-ة م-ن
غرفتي الŸÈان السسيادة ‘ اإعداد القانون
والّتصسويت عليه».
كما جاء ‘ اŸادة  115منه اأن الŸÈان
ي- -راقب ع- -م -ل ا◊ك -وم -ة وف -ق -ا ل -لشس -روط
اّÙددة ‘ ال ّ- -دسس - -ت - -ور ،م - -ع ال - -ع- -ل- -م اأن
اÛلسس الشسعبي الوطني ينفرد Ãمارسسة
بعضس وسسائل الرقابة التي قد يÎتب عليها
اŸسسوؤولية السسياسسية للحكومة ،واŸتمثلة
‘ اŸصسادقة على ﬂطط عمل ا◊كومة
اأو برنا›ها حسسب ا◊الة ،والتصسويت على
م -ل -ت -مسس رق-اب-ة اأو لئ-ح-ة ل-وم ل-ل-ح-ك-وم-ة،
وسس-حب ال-ث-ق-ة م-ن-ه-ا ،وه-ي وسس-ائ-ل رق-ابية
يÎتب عليها اسستقالة ا◊كومة ‘ ،مقابل
تعرضسه للحل ،اإما تلقائيا عندما يرفضس
اŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ب- -رن- -ام- -ج ح- -ك- -وم- -تÚ
م- -ت- -ت- -ال- -ي- -ت ،Úاأو ع- -ن- -دم- -ا ي- -ق- -در رئ -يسس
ا÷مهورية حله لتجاوز النسسداد الذي قد
يقع ب Úا◊كومة والنواب.
@ رق- - -اب- - -ة ألŸÈان ع- - -ل- - -ى ع- - -م- - -ل
أ◊كومة قد تكون قبلية أو بعدية،
كيف تتم؟
@@ رقابة الŸÈان على عمل ا◊كومة،
قد تكون قبلية ،اأي قبل شسروعها ‘ تنفيذ
ب -رن -ا›ه -ا .اأو ب -ع -دي -ة ،لح -ق -ة ل -ت -ن -ف -ي-ذ
ا◊كومة لÈنا›ها.
ف-ب-خصس-وصس ال-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة ل-لمجلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ع -ل-ى ا◊ك-وم-ة ،ن-ذك-ر
اŸادة  106التي نصست على اإلزام الوزير
الأول اأو رئيسس ا◊كومة بتقدﬂ Ëطط
عمل الكومة اأو برنا›ها حسسب ا◊الة،
اإ ¤اÛلسس الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ل-ل-م-واف-ق-ة
ع-ل-ي-ه ،وُي-ج-ري اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ني
ل -ه -ذا ال -غ -رضس م -ن -اقشس-ة ع-ام-ة ،و‘ ح-ال
اŸوافقة عليه يشسرع الوزير الأول اأو رئيسس
ا◊ك - -وم - -ة حسسب ا◊ال - -ة ‘ ،ت - -نسس- -ي- -ق- -ه
وتنفيذه.
اأما ‘ حالة رفضس النواب اŸوافقة

رئيسس أ÷معية ألوطنية ◊ماية أŸسستهلك ،حسسن منور لـ «ألشسعب»:

مشسروع الدسستور يعّزز اإلطار القانو◊ Êقوق اŸسستهلك

لمان» حسسن منور ،أن أŸادة 43( 62
أكد رئيسس أ÷معية ألوطنية ◊ماية أŸسستهلك «أ أ
سسابقا) من مشسروع تعديل ألدسستور ،عززت حقوق أŸسستهلك ‘ أ÷زأئر ،حيث نصست على
لمن ،ألسسÓمة ،ألصسحة وحقوقهم ألقتصسادية
حماية أŸسستهلك ،Úبشسكل يضسمن لهم أ أ
من طرف ألسسلطات ألعمومية ،موضسحا أن تطبيقها ‘ أŸيدأن يحتاج إأ ¤تضسافر جهود كل
من هو معني بحماية حقوق أŸسستهلك.
ب -ي -ن -ه -ا ح -ق الصس -ح -ة والسس Ó-م -ة ،ضس -د السس -ل-ع
فتيحة كلوأز
واÿدم -ات ال -ت -ي تشس -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صس-ح-ت-ه
ق- -ال رئ- -يسس ا÷م- -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة
وحياته و‡تلكاته وتنطبق بشسكل خاصس على
اŸسستهلك «األمان» حسسن منور ‘ ،اتصسال مع
اŸواد الغذائية والسسيارات.
«الشس- - - -عب» ،إان اŸادة  62م-ن مشس-روع ت-ع-دي-ل
‘ اŸقابل ،تطرق منور إا ¤حق اŸسستهلك
ال-دسس-ت-ور ج-اءت إلع-ط-اء األول-وي-ة ‘ ح-م-اي-ت-ه
‘ اŸع -ل -وم -ات ،ي-ق-رر ع-ل-ى أاسس-اسس-ه-ا الشس-راء،
بالنصس صسراحة على عمل السسلطات العمومية
ح -يث ت -ت -ع-ل-ق غ-ال-ب-ا ب-ا÷ودة ،اŸع-ي-ار وت-اري-خ
ع-ل-ى ضس-م-ان أام-ن-ه ،سسÓ-م-ت-ه ،صس-ح-ت-ه وحقوقه
الصسنع وطريقة اسستخدامه .إا ¤جانب ا◊ق ‘
الق -تصس -ادي -ة ،وه -و م-ا ي-ن-درج ‘ إاط-ار ح-ق-وق
الختيار ،فاŸسستهلك له ا◊ق اŸطلق ‘ شسراء
اŸسستهلك اŸتعارف عليها عاŸيا ،التي من

ما يريده ول Áكن للبائع أان يؤوثر على اختياره
بطريقة غ Òعادلة .ا◊ق ‘ السستماع بأان
ُيسسِمع شسكواه ما Áنحه ا◊ق ‘ تقد Ëشسكوى
ضسد كل ما يضسر Ãصسلحته األو .¤وا◊ق أايضسا
‘ ا◊صسول على الفاتورة ،والتعويضس العادل
ع -ل-ى األضس-رار ال-ت-ي ت-ل-ح-ق ب-ه وب-أام-وال-ه ج-راء
شسراء منتجات غ Òصسا◊ة.
وأاوضس -ح اŸت -ح -دث ،ضس -رورة ات -ب-اع مشس-روع
تعديل الدسستور بعد السستفتاء عليه ،بنصسوصس
ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ة ت- -ك -رسس م -ا ج -اء ‘ ه -ذه اŸادة،
باإلضسافة إا ¤عمل ا÷ميع من اجل تطبيقها ‘
اŸيدان ،ابتداًء من اإلطارات اŸكلفة بحماية
اŸسستهلك واŸعني األول هنا وزارة التجارة،
وزارة الصس -ح -ة ووزارة الصس -ن -اع -ة ،وا÷م-ع-ي-ات
اŸه- -ت- -م- -ة ب- -ح -ق -وق اŸسس -ت -ه -لك ووصس -ول إا¤
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اŸواطن الذي اعتÈه طرفا مهما ‘ التعريف
واŸطالبة بحقوقه.
م- -ن ج- -ه -ت -ه لح -ظ م -ن -ور ،أان اŸسس -ت -ه -لك
ا÷زائري يتمتع با◊قوق العاŸية للمسستهلك،
لكن غياب ثقافة اŸطالبة با◊قوق لديه جعلها
‘ اغلب األحيان مغيبة ،ألنه يجهلها ول يعرف
ما له وما عليه ،لذلك اعت Èمشسروع تعديل
الدسستور خطوة مهمة لتكريسس هذه ا◊قوق،
لكن لبد أايضسا من تعديل الذهنيات لÎسسيخ
الثقافة السستهÓكية ،وبدون ذلك سستبقى اŸادة
 62غ Òكافية ◊ماية اŸسستهلك.
‘ ذات السسياق كشسف أان أاهم دور تقوم به
ا÷معيات ‘ ترسسيخ ثقافة اسستهÓكية ،دون
النتقاصس من الدور الذي يقوم به اŸسسؤوول،
فاŸوجود ‘ اإلدارة أاو الوزارة ل يجب أان

عليه ،على الوزير الأول اأو رئيسس ا◊كومة،
حسسب ا◊ال -ة ،ت -ق-د Ëاسس-ت-ق-ال-ة ا◊ك-وم-ة
ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع-ل-ى اأن تسس-ت-م-ر ‘
تسسي Òالشسوؤون العادية اإ ¤غاية انتخاب
›لسس شسعبي وطني جديد ،وذلك ‘ اأجل
اأقصساه ثÓثة ( )٣اأشسهر ،وفقا للمادت107 Ú
و 10٨من مشسروع التعديل الدسستوري.
وتاأتي الرقابة البعدية لغرفتي الŸÈان
على عمل ا◊كومة بعد شسروع هذه الأخÒة
‘ ت -ن-ف-ي-ذ ب-رن-ا›ه-ا ،ف-ت-ب-ق-ى ب-ذلك –ت
رق -اب -ة اأعضس -اء الŸÈان ،سس -واء م -ن خÓ-ل
اسستخدامهم لوسسائل الرقابة اŸشسÎكة بÚ
ال -غ -رف -ت ،Úك -اسس -ت -م -اع ال -ل -ج -ان ال -دائ -م-ة
للغرفت Úلأعضساء ا◊كومة ،وتشسكيل بعثات
اسس -ت -ع Ó-م م -وؤق -ت -ة ح-ول م-وضس-وع اأو وضس-ع
مع ،Úوتوجيه الأسسئلة الشسفوية والكتابية
ل -ل -وزراء ،وتشس-ك-ي-ل ÷ان –ق-ي-ق ب-رŸان-ي-ة
واسس -ت -ج -واب ا◊ك -وم -ة ح -ول قضس -اي-ا ذات
مصسلحة عامة.
ك- -م- -ا ي -جب ال -ت -ن -ب -ي -ه اإ ¤اأن ا◊ك -وم -ة
اأصس- -ب- -حت م- -ل -زم -ة ب -ت -ق -د ËاŸع -ل -وم -ات
وال-وث-ائ-ق ال-ت-ي ي-ط-ل-ب-ها الŸÈان Ÿمارسسة
رق -اب -ت -ه ع -ل -ى ع -م -ل -ه -ا ،واإرف -اق مشس -اري-ع
القوان Úبالنصسوصس التطبيقية لها.
اأم- - -ا ‘ اÛال اŸا‹ ،وزي - -ادة ع - -ل - -ى
تصس- -وي- -ت- -ه ع- -ل -ى ق -ان -ون اŸال -ي -ة ،يصس -وت
الŸÈان ع -ل -ى ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي اŸت-ع-ل-ق
بقوان ÚاŸالية ،وقانون تسسوية اŸيزانية،
كما تقدم ا◊كومة سسنويا للŸÈان عرضسا
عن اسستعمال العتمادات اŸالية لكل سسنة.
كما Áكن للŸÈان ‘ ›ال السسياسسة
اÿارج -ي -ة وال -دف -اع ف -ت -ح م -ن -اقشس -ة ح-ول
السسياسسة اÿارجية ،وضسرورة موافقة كل
غرفة من غرفتي الŸÈان باأغلبية الثلثÚ
ع- -ل- -ى ق- -رار رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ب -اإرسس -ال
وحدات من ا÷يشس الوطني الشسعبي اإ¤
خارج الوطن.
@ م -اه -ي أه-م أ◊ق-وق أل-ت-ي ك-ف-ل-ه-ا
مشسروع ألدسستور أ÷ديد للمعارضسة
ألŸÈان -ي -ة Ÿم -ارسس-ة رق-اب-ة مسس-ت-م-رة
على حكومة ألأغلبية؟
@@ ت- -ن- -ف- -رد اŸع- -ارضس- -ة الŸÈان- -ي -ة
Ãجموعة من ا◊قوق نصست عليها اŸادة
 116من مشسروع التعديل الدسستوري ،تتيح
لها ‡ارسسة رقابة مسستمرة على حكومة
الأغلبية و“كنها من اŸشساركة الفعلية ‘
الأشسغال الŸÈانية و‘ ا◊ياة السسياسسية،
وعلى راأسس هذه ا◊قوق Áكن ذكر:
 حرية الراأي والتعب Òوالجتماع؛ اŸشس- -ارك- -ة ال- -ف- -ع- -ل- -ي- -ة ‘ الأع- -م -الالتشسريعية ومراقبة نشساط ا◊كومة؛
 اإخ -ط -ار اÙك -م -ة ال -دسس -ت -وري -ة ،م-عضس -رورة ت-خصس-يصس ك-ل غ-رف-ة م-ن غ-رف-ت-ي
الŸÈان ج -لسس -ة شس -ه -ري-ة Ÿن-اقشس-ة ج-دول
اأع -م -ال ت -ق -دم -ه ›م -وع -ة اأو ›م-وع-ات
برŸانية من اŸعارضسة.
ه-ذه اأه-م وسس-ائ-ل ال-رق-اب-ة الŸÈان-ي-ة،
سسواء تلك التي كانت موجودة ‘ الدسساتÒ
السس- -اب- -ق- -ة ،اأو اŸسس- -ت- -ح- -دث- -ة ‘ مشس -روع
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري ال-ذي سس-ي-ع-رضس على
اسستفتاء الشسعب ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل،
‡ا سسيعزز من فعالية الرقابة الŸÈانية.
علما اأن الŸÈان Áتلك العديد من وسسائل
الرقابة ،غ Òاأن فعاليته تبقى متوقفة على
ق -درة اأعضس -اء الŸÈان ‘ ت -ف -ع -ي -ل -ه-ا ،لأن
ه -دف -ه -ا الأخ Òه -و ت -ق-ي-ي-م وت-ق-و Ëع-م-ل
ا◊كومة ،خدمة للمصسلحة العامة.

يتعامل مع اÛتمع اŸد Êعلى أانه طرف
م -ع -ارضس ،نشس -اط -ه ﬁصس -ور ‘ ال -ت-ن-دي-د أاو
الشس -ك-وى ف-ق-ط ،ي-جب أان Œم-ع-ه-م-ا عÓ-ق-ة
شسراكة ألن الكل معني بهذه العملية.
فمث Óقدمت ا÷معية الوطنية ◊ماية
اŸسس- -ت- -ه- -لك «األم- -ان» ب- -ع- -د ب -روز ظ -اه -رة
الخ-ت-ن-اق ب-أاح-ادي ال-ك-رب-ون ب-اخ-تناق وموت
العديد من اŸواطن ‘ Úفصسل الشستاء منذ
 2014مطالب واقÎاحات مكتوبة إا ¤وزارة
الصس -ن -اع -ة وال -ت -ج -ارة الصس -ح -ة و»سس-ون-ل-غ-از»
وا◊ماية اŸدنية ،لكن ل توجد اسستجابة إا¤
غ -اي -ة ال -ي -وم ،ه -ل Áك -ن إارج -اع السس -بب إا¤
الدسستور طبعا «ل» ألنه مرتبط بالذهنيات،
ل -ذلك ك -ان لب -د م -ن ت -ع -دي -ل -ه -ا سس -واء ع-ن-د
اŸسسؤوول Úأاو ›تمع مد.Ê
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مششروع ال ـ ـ ـدسشتور «نقل ـ ـ ـ ـ ـة نوعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
‘ ا◊قـ ـ ـوق وا◊رّي ـ ـ ـ ـات

ترمي التشسكيÓت السسياسسية وا◊ركة ا÷معوية ،بكل ثقلها
لق-ن-اع
لخÒة م -ن ح -م -ل -ة اسس-ت-ف-ت-اء ال-ف-ا— ن-وف-م ،Èإ
لي -ام ا أ
‘ا أ
الناخب Úبأاهمية تعديل أاسسمى اŸواثيق ،باعتباره تأاشسÒة العبور
إا ¤ا÷زائر ا÷ديدة التي ينشسدها كل ا÷زائري.Ú
ومن أاجل ذلك نّبه منشسطو ا◊ملة ‘ اليوم التاسسع عشسر ،إا¤

أانه أاحدث نقلة نوعية ‘ ›ال ا◊قوق وا◊ريات واسستقÓلية
ال -قضس -اء ب -اع -ت -ب -اره ضس -ام -ن -ا أاسس -اسس -ي -ا ل-ه-ذه ا◊ق-وق وا◊ري-ات،
لطراف التي ترّوج عكسس هذا تخلط بÚ
مشسÒين أان «بعضس ا أ
لو ¤ال-ت-ي ط-رح-ت-ه-ا رئ-اسس-ة
ال -وث -ي -ق -ة وم -ا تضس -م-ن-ت-ه اŸسس-ودة ا أ
ا÷مهورية للنقاشس».

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية ،نزيه برمضسان من الÈج:

الدسشتور ا÷ديد سشÓح للجمعيات للوقاية من الفسشاد

أاك -د اŸسس -تشس -ار ل -دى رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
اŸكلف با◊ركة ا÷معوية وا÷الية الوطنية
ب - -اÿارج ن- -زي- -ه ب- -رمضس- -ان ،أامسس ،م- -ن ب- -رج
ب- -وع- -ري- -ري -ج ،أان اÛت -م -ع اŸد Êسس -ي -ك -ون
Ãوجب مشسروع التعديل الدسستوري اŸطروح
ل Ó-سس -ت -ف -ت-اء الشس-ع-ب-ي ‘  1ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل
«ا◊ليف اأ’ول ’سستقامة مؤوسسسسات الدولة».
وقال برمضسان ‘ لقاء مع ‡ثلي ا◊ركة
ا÷معوية وفعاليات اÛتمع اŸد Êبجامعة

البشس Òاإ’براهيمي بÈج بوعريريج ‘ إاطار
حملة ا’سستفتاء« :إان اÛتمع اŸد Êسسيكون
شسريكا فعا’ ‘ اسستقامة مؤوسسسسات الدولة ‘
كل اÛا’ت من خÓل اŸشساركة ‘ تسسيÒ
أامور البÓد وكذا اسسÎجاع الثقة اŸفقودة بÚ
السس -ل -ط -ة والشس-عب ال-ت-ي ضس-اعت ‘ اŸرح-ل-ة
السسالفة».
وأاضساف ‘ ذات الصسدد أان ا÷معيات التي
سس- -اه- -مت ‘ صس- -ي- -اغ- -ة ال- -دسس- -ت- -ور ا÷دي- -د

وزير السسياحة والصسناعة التقليدية ،من بشسار:

اŸششـ ـ ـروع يه ـ ـ ـدف لتقويـ ـ ـ ـة العÓق ـ ـ ـ ـات
ب Úالششعـ ـ ـب واŸؤوسشسشـ ـ ـ ـات

أاك- -د وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة والصس- -ن- -اع- -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وال -ع -م -ل ال -ع-ائ-ل-ي ﬁم-د
حميدو ،أامسس ،بولية بشسار ،أان مشسروع
ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ي-ع-د ع-امل «مؤوسسسس»
لدولة ‘‘حديثة ودÁقراطية».
أاوضسح حميدو خÓل لقاء مع اÛتمع
اŸد Êبدار الثقافة «ﬁمد قاضسي» نظم
’سستفتاء «أان مشسروع تعديل
‘ إاطار حملة ا إ
’نه عامل
الدسستور يكتسسي أاهمية كبÒة أ
مؤوسسسس لدولة حديثة ودÁقراطية التي ’
يهمشس فيها أاي مواطن’’.
ويهدف هذا اŸشسروع  -يضسيف الوزير-
’’ إا ¤إارسساء ثقة اŸواطن Ãؤوسسسساته بهدف
ت -ق -وي -ة ال -عÓ-ق-ات ب Úالشس-عب وم-ؤوسسسس-ات
’ضسافة إا ¤ا◊فاظ علي الهوية
الدولة با إ
الوطنية وا◊قوق من خÓل –قيق عدالة
مسستقلة وتكريسس مبدأا تكافؤو الفرصس’’.

وأاك--د ح--م--ي--دو أان رئ--يسس ا÷م--ه--وري-ة
السسيد عبد اÛيد تبون ’’عازم على بناء
جزائر جديدة مع وللشسعب ا÷زائري
حسسب م--ب--دأا ت--ك--اف--ؤو ال--ف--رصس ب Úك--اف-ة
اŸواطن.’’Ú
وأاشس---ار إا’’ ¤أان---ه ح--ان ال--وقت ل--ي--أاخ--ذ
اŸواط--ن-ون مصسÒه-م ب-أاي-دي-ه-م م-ن أاج-ل
بناء جزائر جديدة  ‘ ،ظل ضسمانات
حرية التعب Òوالرأاي وا◊ريات الفردية
وا÷ماعية والتي يضسمنها مشسروع تعديل
الدسستور’’.
ك--م--ا دع--ا ح--م--ي-دو خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء
ا◊اضسرين للتوجه و’’بكثافة ’’ ‘ الفا—
ن---وف---م Èال---ق---ادم إا ¤صس--ن--ادي--ق ا’إقÎاع
ل-ل-تصس-ويت ع-ل-ى مشس-روع ت-ع-دي-ل الدسستور
والتي تشسكل ’’واحدة من اŸراحل الهامة
‘ تاريخ ا÷زائر اŸعاصسر’’.

لم Úالعام للمركزية النقابية من وهران:
ا أ

التصشويت على الوثيقة الدسشتورية ضشرورة ملّحة

لم Úال- -ع- -ام ل–Ó- -اد ال- -ع -ام
أاك- -د ا أ
ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úسسليم لعباطشسة،
أامسس ،ب- -وه- -ران ،أان مشس -روع ت -ع -دي -ل
ال - -دسس- -ت- -ور اŸع- -روضس لÓ- -سس- -ت- -ف- -ت- -اء
الشسعبي ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل كفيل
بضس -م -ان ح -م-اي-ة اŸال ال-ع-ام وت-رشس-ي-د
اسس -ت -ع -م-ال-ه وإاح-داث ق-ط-ي-ع-ة م-ع ك-ل
أاشسكال التبديد والتعسسف.
اع--ت Èل--ع--ب--اطشس--ة ال--ذي أاشس--رف ع-ل-ى
افتتاح لقاء –سسيسسي حول مشسروع تعديل
الدسستور ،بتنظيم من ا’–ادية الوطنية
لعمال البÎول والغاز (قطاع البÎوكيميا)
اŸنضسوية –ت لواء ا’–اد العام للعمال
ا÷زائ--ري Úوشس--اركت ف--ي--ه ال--ع--دي--د م--ن
ال-ف-روع ال-ن-ق-اب-ي-ة Ûم-ع سس-ون-اطراك أان
مشس--روع ت--ع--دي--ل ال--دسس-ت-ور «ج-اء ب-آال-ي-ات

ج--دي--دة تضس--م--ن ﬁارب--ة ال-فسس-اد بصس-ف-ة
ف--ع-ل-ي-ة» ،مÈزا أان «ال-تصس-ويت ع-ل-ي-ه ي-ع-د
ضسرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية».
وأاضس------------اف ‘ ذات السس------------ي------------اق أان
«اŸمارسسات السسابقة من فسساد وتعسسف
وإاه--دار ل--ل--م--ال ال--ع--ام أاث--رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
ا’قتصساد الوطني وسس Òمؤوسسسسات الدولة
وا◊ياة ا’جتماعية» ،مشسÒا إا ¤أان»أاول
م---ن دف---ع ف--ات--ورة ه--ذه ال--ت--ج--اوزات ه--و
العامل».
كما أابرز لعباطشسة أان الدسستور ا÷ديد
ضسمان Ÿكاسسب ا◊راك الشسعبي لـ ٢٢
فÈاي--ر ،مضس--ي-ف-ا أان «ت-ث-م ÚواÙاف-ظ-ة
على ما حققه ا◊راك من تغيÒات ’
ي--ك--ون إا’ ب--دسس--ت--ور ج--دي--د  ،وبضس--واب-ط
حكامة جديدة».

لصسيل
أاكدت التزامها بالنهج الوطني ا أ

«السشناباب» تدعو إا ¤اŸششاركة بـ»قوة» ‘ ا’سشتفتاء
دعت ال -ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة
لدارة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
Ÿسس - -ت - -خ - -دم - -ي ا إ
(السس -ن -اب-اب) إا ¤ال-ت-وج-ه بـ»ق-وة» ي-وم
ال -ف -ا— ن -وف -م Èال-ق-ادم إا ¤صس-ن-ادي-ق
القÎاع ل Ó-سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ال-دسس-ت-ور
و»ضس- - -رب اŸث- - -ل ‘ ال- - -ت- - -حضس- - -ر وحب
الوطن».
دعت النقابة ‘ بيان لها ،أامسس ،كافة
اŸن - -تسس - -ب Úإال- -ي- -ه- -ا وك- -ذا أاف- -راد الشس- -عب
ا÷زائري’ ،سسيما الشسباب« ،للتوجه بقوة
ي -وم ال -ف -ا— ن -وف -م Èال -ق -ادم إا ¤صس -ن-ادي-ق
’د’ء
ا’قÎاع لÓسستفتاء على الدسستور وا إ
بأاصسواتهم لضسرب اŸثل ‘ التحضسر وحب
الوطن من خÓل التعب Òالسسلمي ا◊ضساري
’راء حول هذه الوثيقة اŸهمة».
عن كل ا آ
وأاوضسحت «السسناباب» أان موقفها جاء

’صس-ي-ل
«ال -ت -زام -ا م -ن -ه-ا ب-ال-ن-ه-ج ال-وط-ن-ي ا أ
Óم-ة
وإاÁان -ا م -ن -ه -ا ب -اŸب -ادئ ال-راسس-خ-ة ل -أ
ا÷زائرية اŸسستمدة من قيمنا التي أارسستها
ثورة نوفم ÈاÛيدة ،وإاخÓصسا منا لكل
الشس-ه-داء وال-تضس-ح-ي-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا شسعبنا
ع Èتاريخه الطويل’ ،سسيما شسهداء الثورة
التحريرية».
وأاضسافت أان هذا اŸوقف يأاتي «عرفانا
’مة من أاجل التغي Òوبناء جزائر
لنضسا’ت ا أ
جديدة ’ مكان فيها للفسساد واŸفسسدين،
جزائر العدالة ا’جتماعية واŸسساواة ،يكون
’ول ل- -ك- -ل
الشس - -عب ف- -ي- -ه- -ا ه- -و اŸصس- -در ا أ
السس -ل -ط -ات ،ج -زائ -ر ال -ق -ط-ي-ع-ة م-ع ا◊ك-م
الفردي واسستغÓل النفوذ ومن أاجل أان تكون
ا÷زائر مسستقرة ومزدهرة وآامنة ومتطورة
وحفاظا على أامانة الشسهداء.

ومشس-روع-ه ال-ن-ه-ائ-ي «سس-تصس-ب-ح ت-ع-مل Ãوجبه
على التصسدي والوقاية من الفسساد من خÓل
إانشساء اŸرصسد الوطني للمجتمع اŸد Êالذي
سس -ي-ك-رسس بصس-ف-ة ف-ع-ل-ي-ة اسس-ت-م-راري-ة ع-م-ل-ي-ة
التشساور ب Úالقمة والقاعدة».
’خ Òا◊ضس--ور
ودع---ا ب---رمضس--ان ‘ ا أ
ومن خÓلهم اŸواطن Úإا« ¤اŸشساركة
بكثافة ‘ اسستفتاء تعديل الدسستور يوم
ال--ف--ا— م--ن ن--وف-م Èال-ق-ادم وال-تصس-ويت
ب--ن--ع--م م--ن أاج--ل –ق--ي--ق ت--غ--ي Òف--ع-ل-ي
سسÒسسم للجزائر ا÷ديدة».

ÓفÓن،
لم Úالعام ل أ
ا أ
بعجي من تبسسة:

ضشمان حرية الرأاي
و‡ارسشة العبادات
‘ إاطار القانون

أاكد اأ’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
ال -وط -ن -ي أاب -وال -فضس -ل ب -ع -ج-ي ،أامسس ،م-ن
ت- -بسس- -ة ،أان مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسس- -ت -ور
اŸع-روضس لÓ-سس-ت-ف-ت-اء الشس-ع-ب-ي ‘ الفا—
من نوفم ÈاŸقبل «يضسمن حرية الرأاي
و‡ارسسة العبادات وهي مضسمونة وفقا
Óطر القانونية اŸعمول بها».
ل أ
أاوضسح بعجي ‘ التجمع الشسعبي الذي
نشسطه بدار الثقافة ﬁمد الشسبوكي وسسط
حضس -ور غ -ف Òل -ل -م -واط -ن Úم -ن ﬂت -ل -ف
ال -ف -ئ -ات ال -ع -م -ري-ة وذلك ‘ إاط-ار ح-م-ل-ة
اإ’سستفتاء أان مشسروع تعديل الدسستور لسسنة
« ٢٠٢٠يضس -م -ن ح -ري -ة ال -رأاي و‡ارسس -ة
العبادات وفقا للقوان ÚاŸعمول بها».
وصسرح ذات اŸسسؤوول أان اŸادة  51من
الباب الثا ÊاŸتعلق با◊قوق اأ’سساسسية
وا◊ريات العامة والواجبات من مشسروع
تعديل الدسستور تنصس على «ضسمان حرية
ال- -رأاي و‡ارسس- -ة ال- -ع- -ب- -ادات ال- -ت -ي ه -ي
مضسمونة و“ارسس ‘ إاطار القانون عكسس
الدسسات Òالسسابقة التي كانت تنصس فقط
على حماية الرأاي واŸعتقدات».
ودعا اأ’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
الوطني إاŒ« ¤نب ما يتم الÎويج له من
إاشساعات ناجمة عن سسوء فهم بعضس مواد
الدسستور من طرف بعضس اŸشسوشس Úعلى
ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة ا◊سس- -اسس- -ة» ،م- -ط- -ال- -ب -ا
اŸواطن ‘ Úهذا السسياق با’سستماع آ’راء
اıتصس ‘ Úال -ق -ان -ون ال -دسس -ت -وري دون
سسواهم.
ث ﬂتلف مكونات اÛتمع
وبعد أان ح ّ
ع - -ل - -ى «اŸشس - -ارك- -ة ب- -ك- -ث- -اف- -ة» ‘ ه- -ذا
ا’سس -ت -ح -ق -اق ،اع -ت Èب -ع -ج -ي أان مشس-روع
ال- -ت- -ع- -دي -ل ال -دسس -ت -وري «ي -ع -د ت -واف -ق -ي -ا
Óرادة الشسعبية التي عبّر عنها
ويسستجيب ل إ
الشسعب ‘ ا◊راك اŸبارك» ،مÈزا كذلك
بأان عرضسه على ا’سستفتاء الشسعبي «يعد
مكسسبا بحد ذاته وسسببا رئيسسيا لÓلتفاف
حوله».
ك -م -ا ذك -ر اأ’م Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة
التحرير الوطني العديد من اأ’سسباب التي
تدفع -حسسبه -إا ¤التصسويت بـ «نعم» على
مشسروع تعديل الدسستور منها «دسسÎة بيان
أاول نوفم 1٩5٤ Èوجعله مرجعية للشسعب
ا÷زائ- -ري وت- -ع- -زي- -ز ا◊ري -ات ال -ف -ردي -ة
وا÷ماعية ومبدأا التوازن ب Úالسسلطات
التنفيذية والتشسريعية والقضسائية وإاعطاء
فرصسة أامام اأ’حزاب السسياسسية Ÿمارسسة
دورها كما ينبغي و–قيق تعاون وتكامل
فعلي بﬂ Úتلف القوى».

وا‹ البليدة كمال نويصسر:

التعدي ـ ـ ـل يعّزز اŸؤوسشسشـ ـ ـات السشياسشي ـ ـ ـة
والÎبويـ ـ ـة وا’جتماعي ـ ـ ـة
اأك -د وا‹ ال -ب-ل-ي-دة ك-م-ال ن-ويصس-ر،
اأمسس ،اأن مشس -روع ت -ع -دي-ل ال-دسس-ت-ور
يكرسس التوجه ا÷مهوري والشسعبي
للدولة ا÷زائرية وموؤسسسساتها .قال
ن- -ويصس -ر ‘ ل -ق -اء ج -م -ع -ه م -ع ط -ل -ب -ة
ج-ام-ع-ة «ع-ل-ي ل-ون-يسسي» على هامشس
زي- -ارة ع- -م- -ل ق -ادت -ه ل -ل -ع -ف -رون ،اإن
مشس-روع ال-دسس-ت-ور ا÷دي-د اŸعروضس
ع -ل -ى الإسس -ت -ف -ت -اء ‘ ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
اŸقبل «سسيعمل على تكريسس التوجه
ا÷مهوري والشسعبي للدولة وسسيعزز
م-وؤسسسس-ات-ه-ا سس-واء السس-ي-اسس-ي-ة م-ن-ها اأو
الÎبوية والجتماعية».
اأك -د ال -وا‹ اأن -ه ي -ت -وجب ع-ل-ى ال-ط-الب
ا÷ام -ع -ي ،بصس -ف -ت -ه ن -خ -ب -ة ال -غ-د ،ا’إد’ء
ب- -ك- -ل- -م- -ت- -ه ي -وم ا’إسس -ت -ف -ت -اء وع -دم ت -رك
الفراغات قائ« :Óمن واجبكم التعب Òعن

راأي- -ك- -م ‘ ه- -ذه ال -وث -ي -ق -ة ال -ت -ي اأع -ده -ا
اأسساتذتكم ا’أجÓء».
واسسÎسس- -ل ن- -ويصس- -ر ق- -ائ « :Ó-ي -جب اأن
تضسعوا بصسماتكم ‘ هذا ا◊دث الهام ‘
بناء ا÷زائر واأن تسساهموا بقوة ‘ تنوير
اÛتمع من خÓل ا’إنخراط ‘ تاأطÒ
و–سسيسس اأفراده».
واأشس -ار ذات اŸسس -وؤول ﬂاط -ب -ا ال -ط -ل -ب-ة
«سسيكون لكم دور هام ‘ غلق الطريق اأمام
م -ن ي -ري -د ال -ع -ودة ب -ن-ا Ÿرح-ل-ة الصس-ف-ر ’أن
وزن -ك -م ث -ق -ي -ل ‘ –دي-د مصس Òال-بÓ-د ي-وم
ا’إسس -ت -ف -ت -اء ال -ذي سس-ي-ت-زام-ن م-ع ا’إح-ت-ف-ال
بذكرى انطÓق الثورة اÛيدة».
ودعا الوا‹ اإ ¤ضسرورة اÙافظة على
م -ك -اسسب ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وال-دف-اع ع-ل-ى
مبادئها والوقوف وقفة رجل واحد لتسسلم
اŸشسعل من خÓل دسسÎة موؤسسسسات الدولة.

رئيسس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة:

وثيقة التعديل –مي الهوية والثوابت الوطنية
أاك-د رئ-يسس ح-رك-ة ال-ب-ن-اء ال-وط-ن-ي
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن ق-ري-ن-ة ،أان ال-ت-ع-ديل
ال-دسس-ت-وري اŸط-روح لÓ-سس-ت-ف-ت-اء يوم
ال- -ف- -ا— م- -ن ن- -وف- -م Èال -ق -ادم أاح -دث
«ن - -ق - -ل- -ة ن- -وع- -ي- -ة» ‘ ›ال ا◊ق- -وق
وا◊ري - -ات وضس - -م - -ان اسس - -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة
القضساء.
قال بن قرينة لدى اسستضسافته بالتلفزيون
ا÷زائ - -ري مسس - -اء السس - -بت إان ال - -ت - -ع- -دي- -ل
الدسستوري اŸعروضس لÓسستفتاء الشسعبي ‘
ال -ف -ا— م -ن ن -وف -م Èال -ق-ادم «أاح-دث ن-ق-ل-ة
ن - - -وع- - -ي- - -ة ‘ ›ال ا◊ق- - -وق وا◊ري- - -ات
واسستقÓلية القضساء باعتباره ضسامن أاسساسسي
لهذه ا◊قوق وا◊ريات».
ك-م-ا أاك-د أان وث-ي-ق-ة ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-توري
«تصس-ون و–م-ي ال-ه-وي-ة وال-ث-وابت ال-وط-ن-ي-ة
ب- -ك- -اف- -ة أاب- -ع- -اده -ا» ،مشسÒا إا ¤أان «ب -عضس
’طراف التي ترّوج عكسس هذا تخلط بÚ
اأ

’و ¤التي طرحتها
ما تضسمنته اŸسسودة ا أ
رئاسسة ا÷مهورية للنقاشس قبل أاشسهر وبÚ
وث-ي-ق-ة ال-ت-ع-دي-ل اŸع-روضس-ة ع-ل-ى اسس-ت-ف-تاء
شسعبي».
وأاشسار نفسس اŸتحدث إا ¤أان حزبه لديه
«ب -عضس ال-ت-ح-ف-ظ-ات» ف-ي-م-ا ي-خصس مشس-روع
التعديل لكنها -كما أاضساف« -ليسست خطÒة
و’ “سس بثوابت اÛتمع ا÷زائري».
وب -اŸن -اسس -ب -ة ،ج -دد ب -ن ق-ري-ن-ة ضس-رورة
«تصسويت الشسعب ا÷زائري على الدسستور
ا÷دي- -د» ل- -ت- -ف- -ادي -ك- -م -ا ق -ال« -ال -ع -ودة
لدسستور  ٢٠1٦اŸقيد للحريات» ومن أاجل
’سساسسية
«مباشسرة ورشسات إاصسÓح القوان Úا أ
’حزاب وا’نتخابات» ،مÈزا
منها قانون ا أ
أان حزبه «قدم اقÎاحاته بخصسوصس مشسروع
ق-ان-ون ا’ن-ت-خ-اب-ات» ع-قب «ت-نصس-يب رئيسس
ا÷مهورية السسيد عبد اÛيد تبون للجنة
اŸكلفة Ãراجعة هذا القانون».

‘ لقاء –سسيسسي نظمته اŸنظمة ا÷زائرية للمجتمع اŸدÊ

اŸششاركـ ـ ـ ـة ‘ ا’سشتفتـ ـ ـ ـاء إ’رسشـ ـ ـاء
أاسشسس ا÷زائر ا÷ديدة

دعا مشساركون ‘ اللقاء التحسسيسسي
ال- -ذي ن -ظ -م -ت -ه اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة
لم-انة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد( Êا أ
ال -وط-ن-ي-ة ال-ع-ام-ة) ،أامسس ،ب-ب-ات-ن-ة‘ ،
إاط-ار ح-م-ل-ة السس-ت-ف-ت-اء إا« ¤ضس-رورة
إا‚اح موعد الفا— من نوفم ÈاŸقبل
م - - - -ن أاج - - - -ل إارسس- - - -اء أاسسسس ا÷زائ- - - -ر
ا÷ديدة» .
اعت ÈاŸتدخلون الذين قدموا من بعضس
الو’يات من بينها قسسنطينة وميلة ووادي
سس - -وف أان مشس - -ارك - -ة ا÷زائ- -ري ‘ Úه- -ذا
’سستفتاء هي «دعم ÷زائر جديدة وقوية
اإ
بكل أابنائها وقطع للطريق أامام أاصسحاب
النوايا السسيئة».
’م Úال-وط-ن-ي ل-ه-ذه
أاب -رز ب -اŸن -اسس -ب -ة ا أ
’دارة والتنظيم ناصسر
اŸنظمة اŸكلف با إ
ي -وسس-ف أان ال-تصس-ويت ع-ل-ى مشس-روع ت-ع-دي-ل
الدسستور «سسيمكن من اŸرور إا ¤مرحلة
جديدة ‘ البÓد سستتميز Ãنظومة جديدة
ووجوه جديدة أايضسا» .

وحث ذات اŸتدخل الشسباب خاصسة على
وج- -وب ان- -خ- -راط- -ه- -م ‘ ه- -ذه ال- -ع -م -ل -ي -ة
واŸشس -ارك-ة ب-ك-ث-اف-ة ‘ ا’سس-ت-ف-ت-اء اŸق-ب-ل
و–م -ل مسس -ؤوول -ي -ات -ه -م اŒاه ب Ó-ده -م م-ن
خÓل أاداء واجبهم بكل حرية ودÁوقراطية
وأايضسا اŸشساركة الفعالة والبناءة ‘ السساحة
’ه -داف
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة م- -ن أاج -ل –ق -ي -ق ا أ
اŸنشسودة .
و” خ Ó-ل ال -ل -ق -اء الÎك -ي-ز ع-ل-ى اŸواد
ا÷دي- -دة ال- -ت -ي ح -م -ل -ه -ا مشس -روع ت -ع -دي -ل
ال-دسس-ت-ور وم-ن-ه-ا خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-إاع-طاء
فضس -اء أاوسس -ع ل -ل -م -ج -ت -م -ع اŸد Êوا◊رك-ة
ا÷م -ع -وي-ة وك-ذا ت-ع-زي-ز ا◊ري-ات ال-ف-ردي-ة
وا÷ماعية .
وأاجمع ا◊ضسور ‘ ختام تدخÓتهم على
أان ال- -دسس- -ت- -ور ا÷دي- -د Ãا ي- -ح- -م- -ل- -ه م -ن
إاي-ج-اب-ي-ات ه-و»م-كسسب ل-لمواطن ا÷زائري
ووثيقة إاجماع وبفضسله سستتحقق ا÷زائر
ا÷ديدة».

تقارير
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على هامشس إأشسرأفه على حملة تشسج Òوأسسعـة

ب ÚحمÓت ألتشسج Òوأ◊رأئق

صسيودة ينتقد طريقة تسسي Òقطأع الغأبأت Ãعسسكر

جه ألوأ‹ عبد أÿالق صسيودة
و ّ
أنتقادأت ’ذعة Ùافظة ألغابات
Ÿعسسكر ،بسسبب طريقة تسسي Òألقطاع،
س عنها وعن
ألتي قال إأنه غ Òرأض ٍ
تقاعسسها ‘ حماية ألغابات ‘ أ◊رأئق.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس
جاءت انتقادات اŸسسؤؤول التنفيذي على
هامشس حملة تشسج Òشسارك فيها عناصسر
ا÷يشس ال - -ؤط - -ن - -ي الشس - -ع - -ب - -ي وا◊رك - -ات
ا÷معؤية بغابة الزقؤر ،حيث اسستغل وا‹
معسسكر اŸناسسبة للتذك Òبؤاجبات اŸؤاطن

نحؤ بيئته وبأاهمية غرسس الثقافة البيئية
واŸؤاطناتية لدى التÓميذ.
‘ ذات السس- -ي- -اق ل- -فت اŸت -ح -دث إا ¤أان
ا◊رائق اŸتكررة التي عرفتها غابة نسسمط
‘ الفÎة اŸاضسية وإان تعددت خلفياتها،
تسس -بب ف -ي -ه -ا غ -ي -اب مصس-ال-ح ال-غ-اب-ات ع-ن
م-ه-ام-ه-ا ال-رئ-يسس-ي-ة ،مشسÒا إا ¤أان ع-ن-اصس-ر
ا◊ماية اŸدنية كان لهم الفضسل بالدرجة
اأ’و ‘ ¤اح - - - -ت- - - -ؤاء ا◊رائ- - - -ق ،وحصس- - - -ر
خسسائرها اŸادية ‘ مسساحة  7هكتارات.
واسس-ت-ع-رضست ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات Ÿعسسكر
مشس- - -اري - -ع ال - -تشس - -ج Òوإاع - -ادة ال - -تشس - -جÒ
اŸؤج - -ؤدة ط - -ؤر اإ’‚از ،وأاخ - -رى ت - -أاخ- -ر
Œسس- -ي- -ده- -ا ضس- -م -ن الÈام -ج ال -ق -ط -اع -ي -ة

واŸم- -ؤل -ة م -ن ط -رف الصس -ن -دوق ال -ؤط -ن -ي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،ع-ل-ى غرار مشساريع سسنة
 2018رصس -د ل -ه -ا م-ب-ل-غ  138م-ل-ي-ؤن دينار
ل-تشس-ج 750 Òه-ك-ت-ار م-ن اأ’راضس-ي ال-غابية
وا÷ب -ل -ي -ة ،ا‚ز م-ن-ه-ا  200ه-ك-ت-ار فقط،
ومشساريع لتشسج 230 Òهكتار بعنؤان سسنة
 2019ا‚ز منها  180هكتار ،إاضسافة ا¤
مشساريع لشسق وتهيئة اŸسسالك عرفت نؤع
من التأاخر.
وسس- -ج- -لت ﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب -ات Ÿعسس -ك -ر
بعنؤان سسنة  2020ضسمن الÈنامج القطاعي
مشساريع لتشسج Òواعادة تشسج 200 Òهكتار
من اأ’راضسي الغابية وا÷بلية ” ا’نطÓق
‘ ا‚ازها ،إاضسافة ا ¤تسسجيل عدد من
اŸشس- -اري- -ع ال- -ه- -ادف -ة ا ¤فك ال -ع -زل -ة ع -ن
اأ’ري- -اف وم- -ع- -ا÷ة اأ’ح- -ؤاضس اŸن -ح -درة
ضسمن برنامج ‡ؤل من طرف الصسندوق
الؤطني للتنمية الريفية لسسنة 2024-2020
رصسد له مبلغ  276مليؤن دج ،يشسمل تشسجÒ
 150هكتار من اأ’راضسي الغابية وا÷بلية،
واسس- -تصس Ó-ح  100ه- -ك -ت -ار م -ن اأ’راضس -ي
ال -ف Ó-ح-ي-ة وف-ت-ح  155ك -ل -م م -ن اŸسس -الك
الريفية.
‘ سسياق متصسل ،دعا صسيؤدة على هامشس
ح-م-ل-ة ال-تشس-ج ÒاŸن-ط-ل-ق-ة أامسسÃ ،ناسسبة
اليؤم الؤطني للشسجرة ،ا ¤مباشسرة عملية
Óراضسي التابعة Ÿصسالح الغابات،
تطه Òل أ
اŸمنؤحة ‘ اطار رخصس اسستغÓل ،والتي
شسملت نحؤ  26مسستفيدا بعضسهم  ⁄يباشسر
‘ اسستغÓل هذه اأ’راضسي ‘ ،وقت –ضسر
ﬁافظة الغابات Ÿنح ﬁ 13يطا فÓحيا
قاب ÓلÓسستصسÓح واقع –ت تصسرفها

بلدية مسسعود بوجريو تسستغيث

مشسأريع تنموية حبيسسة اأ’دراج وابتدائيأت مهملة
رفعت فيدرألية جمعيات أÛتمع
أŸد Êلبلدية مسسعود بوجريو
بقسسنطينة ،عددأ من مطالب سسكان
ألبلدية للسسلطات ألو’ئية ،وعلى
رأسسها أŸسسؤوول ألو’ية ،ألتي يعتÈونها
مطالب شسرعية ’ تخرج عن حيز
ألعقÓنية تأاتي ‘ مقدمتها قطاعات
حيوية ألتي تعت Èضسرورية لسسكان
أŸنطقة على غرأر قطاع ألصسحة
وألÎبية ،ألصسناعة وأ’سستثمار
ألشسباب وألرياضسة ،ألبناء وألتعم،Ò
’خÒة ألتي تشسهد نقائصس
هذه أ أ
با÷ملة وأثرت سسلبا على ألسساكنة
ببلدية مسسعود بوجريو ،ألتي ’ تزأل
تعيشس وسسط إأهمال كب Òمن طرف
أ÷هات أŸعنية.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
–دثت الفدرالية باسسم سسكان اŸنطقة
÷ري - - -دة «الشس - - -عب» ،وال- - -ت- - -ي ج- - -م- - -عت
اقÎاحاتهم وانشسغا’تهم التي طالبؤبها ‘
عديد اŸناسسبات ،بدءا بالؤضسعية اıزية
ال -ت -ي ت -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا ال -ع-ي-ادة اŸت-ع-ددة
اÿدمات ،والتي ’ ترقى لتطلعات سسكان
اŸن -ط -ق -ة ،ال -ذي -ن يضس -ط-رون ‘ ك-ل م-رة
اللجؤء للمناطق اÛاورة للحصسؤل على
أابسسط العÓجات ،وهؤ اأ’مر الذي أاثقل
كاهلهم بأاعباء مالية أاخرى هم ‘ غنى
عنها.
يضس- -ط- -ر السس- -ك- -ان أايضس -ا ‘ ظ -ل ن -قصس
وسسائل النقل لسسيارات الفرود التي تتطلب
أاث -م -ان ب -اه-ظ-ة ت-خ-رج ع-ن ق-درة السس-ك-ان
البسسيطة ،هذه اأ’خÒة التي تعت Èملجأا
اŸؤاطن ببلدية تعت Èمن ب Úأاك Èبلديات
الؤ’ية ،و’ تتؤفر على سسيارة إاسسعاف لنقل
اŸرضسى ،و‘ غالب اأ’حيان يتم نقلهم
بسس -ي -ارات ع -ادي -ة ‡ا ي -ف -اق -م ال -ؤضس -ع-ي-ة
الصسحية لهم.
وشس ّ-دد أاعضس-اء ال-ف-ي-درال-ي-ة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
إان- -ه- -اء ال- -دراسس- -ة اÿاصس- -ة ب- -ال- -ع- -ائÓ- -ت
اŸتضسررة من الزلزال الذي ضسرب ميلة
مؤؤخرا ،والذي خلف مشساكل با÷ملة على
مسستؤى سسكناتهم بعدما شسهدث تشسققات
وتصسدعات خطÒة تهدد حياتهم اليؤمية
ب -خ -ط -ر ا’ن-ه-ي-ار ا÷زئ-ي’ ،سس-ي-م-ا وأان-ه-ا
ك -انت ق -ب -ل زل -زال م-ي-ل-ة هشس-ة وه-ؤ اأ’م-ر
الذي زاد من حدتها.
وتعت Èبلدية مسسعؤد بؤجريؤ من أاهم
ال -ب -ل -دي -ات ال -ف Ó-ح -ي-ة ،ح-يث تÎب-ع ع-ل-ى
مسساحة صسا◊ة للزراعة تقدر بـ  7آا’ف
ه -ك -ت -ار وب -ت -ع -داد سس-ك-ا Êق-در بـ 13أالف
سساكن ،أاين عرفت مؤؤخرا ‰ؤا دÁؤغرافيا
كبÒا ،ما سساعد ‘ ظهؤر نقائصس كبÒة

بالنسسبة للسسكان ،حيث أان البلدية حسسب
سسكانها ’ تزال تعيشس على مشساريع تنمية
قدÁة أاطلقت سسنة  1984بعد –ؤيلها إا¤
ب -ل -دي -ة رسس -م -ي-ة وت-غ-ي Òاسس-م-ه-ا م-ن «عÚ
الكرمة» إا ¤بلدية «مسسعؤد بؤجريؤ».
واÓŸح -ظ أان ال -ق -ط -اع ال -ذي م -ا ي -زال
ي -ت -ع -ايشس وال -ه -ي-اك-ل ال-ق-دÁة ه-ؤ الÎب-ي-ة
وال -ت -ع -ل -ي -م ،ح-يث ك-انت اŸط-الب ‘ ه-ذا
اÛال أاول -ؤي -ة وضس -رورة ’ب -د م -ن-ه-ا ،م-ن
جهتها تعرف البلدية مشسك Óآاخر يتعلق
بضسرورة إانشساء ابتدائية جديدة باعتبار أان
الكثافة السسكانية ‘ ارتفاع ،حيث يسسجل
ا’كتظاظ ‘ ا’بتدائية اŸؤجؤدة ما يؤؤثر
ع -ل -ى –صس -ي -ل ال -ت Ó-م-ي-ذ ال-ت-ع-ل-ي-م-ي ّ‡ا
ي-ت-ط-لب ال-ت-ؤسس-ع-ة ‘ ال-ب-عضس م-ن-ه-ا ،وب-ناء
مدرسسة جديدة Ãنطقة «ع ÚكبÒة» التي
تعرف كثافة سسكانية ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ما
أادى إا ¤اعتماد نظام الدوام ÚباŸدرسسة،
وتشس - -ه - -د ح - -ج - -رات وأاقسس - -ام ال- -ت- -دريسس
Ãت-ؤسس-ط-ة ب-ؤرصس-اصس تسس-رب-ات ل-ل-م-ياه ‘
فصس -ل الشس -ت -اء ‡ا يصس -عب م -ن م-ه-م-ة ك-ل
الطاقم الÎبؤي واإ’داري للمتؤسسطة.
وعلى الرغم من بر›ة مشسروع إا‚از
اب-ت-دائ-ي-ة Ãن-ط-ق-ة «ع Úال-ك-بÒة» ب-ال-نظر
ل Ó-رت -ف -اع ‘ نسس-ب-ة السس-ك-ان م-ن  800إا¤
 1200حسسب اإ’حصساء الذي يجري –يينه
‘ كل مرة ،ا’ أانه ◊د السساعة ’ Œسسيد
للمشسروع على أارضس الؤاقع ،رغم أان هذه
اŸدرسس -ة ت -ع -ت Èال -ؤح -ي -دة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
اŸن -ط -ق -ة وت-ع-ا Êال-ق-دم وا’هÎاء ،ح-يث
سسجل ارتفاعا ‘ عدد التÓميذ ‘ القسسم
الؤاحد خÓل اŸؤسسم الدراسسي اŸاضسي.
‘ اŸقابل يطرح مشسكل تؤف Òالكهرباء
الريفية على مسستؤى العديد من اŸناطق
لهذه البلدية الريفية نفسسه بقؤة ،باعتباره
مطلب أاسساسسي نقلته الفيدرالية عن لسسان
السسكان ،رغم وجؤد مشساريع قيد التنفيذ
إا’ أانه ” إاقصساء العديد من اŸؤاطنÚ
اŸسستفيدين من برنامج السسكن الريفي،
اأ’مر الذي أاثار اسستيائهم رفقة اŸشساكل
ال -ت -ي واج -ه-ؤه-ا سس-اب-ق-ا م-ع ه-ذه الصس-ي-غ-ة
السسكنية.
وت -ع-ت Èال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة ح-ق-ا لسس-ك-ان
الريف ،فما بالك بالعائÓت التي “تهن
ال -ف Ó-ح -ة وتسس -اه -م ‘ اإ’ن -ت-اج ال-فÓ-ح-ي
بنسسب عالية.
من جهة أاخرى ،ينتظر السسكان من قطاع
ال -ب -ن -اء وال -ت -ع-م Òب-ر›ة مشس-اري-ع ت-ه-ي-ئ-ة
عمرانية “سس كل من منطقة ع ÚالكبÒة
 ،2إا ¤جانب مسسيدة السسفلى التي تعاÊ
تأاخرا ‘ إا‚از الطريق وربطها باŸياه
الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ،إاضس -اف -ة إا ¤م -ن -ط -ق -ة
اŸداود وبعضس Œمعات السسكن الريفي ‘
ال-ب-ل-دي-ة م-رك-ز ال-ت-ي ت-غ-يب ع-ن-ه-ا ال-ت-ه-ي-ئة
العمرانية.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

العدد
18389

وي-غ-يب ا’سس-ت-ث-م-ار السس-ي-احي باŸنطقة،
سسيما وأان البلدية –تؤي على مؤؤهÓت ’
بأاسس بها ‘ هذا اÛال ،سسياحة غابية
وحمام معد ÊواŸسستغل بطريقة عشسؤائية
Ãنطقة «دار الؤاد» وعلى ضسفاف سسد بني
هارون Ãنطقة مسسيدة السسفلى.
وت -ط -الب ج -م -ع -ي -ات اÛت -م -ع اŸد،Ê
بتحؤيل السسؤق اŸغطاة غ ÒاŸسستغل إا¤
قاعة متعددة الرياضسات ليسستغلها الشسباب
والفرق الرياضسية خاصسة ‘ الؤقت ا◊ا‹،
وهي النقطة التي ” اإ’شسارة إاليها سسابقا
من طرف ذات ا÷معيات و“ت اŸؤافقة
اŸبدئية عليها إا’ أان الفكرة  ⁄تر النؤر
◊د كتابة هذه اأ’سسطر.
وتسس- -ع- -ى ج- -م- -ع- -ي -ات اÛت -م -ع اŸدÊ
جاهدة لتسسجيل مسسبح بلدي كمطلب ملح
لهذه البلدية لضسرورته ،ناهيك عن ندرة
اŸشساريع ‘ ا’سستثمار الصسناعي ‡ا أادى
إا ¤ارتفاع نسسبة البطالة ‘ البلدية مع
تؤقف بعضس اŸشساريع على غرار مشسروع
ا÷بسس- -ة Ãن- -ط -ق -ة ب -ؤحصس -ان ع -ب -د ال -ل -ه
اŸه -ج -ؤر م -ن -ذ م -دة ومصس -ن -ع Ÿشس -ت-ق-ات
ا◊ليب Ãنطقة النشساطات ،وهؤ مشسروع
متؤقف  ⁄ينجز منه إا’ ا◊ائط اÙيط
به.
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بلدية بودواو تشسرع ‘ إاعأدة غرسس
اŸسسأحأت الغأبية

أنطلقت ،أمسس ،من بلدية بودوأو
وبالضسبط Ãرتفعات «سسيدي حلو»
أ◊ملة ألو’ئية للتشسج ÒأŸتزأمنة
مع أليوم ألوطني للشسجرة –ت
إأشسرأف ﬁافظة ألغابات بالتنسسيق
مع ألسسلطات أÙلية وأ÷معيات
ألفعالة ‘ ›ال حماية ألبيئة،
وتسستمر إأ ¤غاية  21مارسس أŸقبل
من أجل تعويضس أÿسسائر ألكبÒة
ألتي تتكبدها أŸسساحات ألغابية
’حرأشس جرأء أ◊رأئق ،وأخرى
وأ أ
تتعرضس أ ¤عمليات ألنهب
وأ’عتدأء ‘ غياب ألردع ألقانوÊ
وألرقابة.

بومردأسس :ز ــ كمال
أامام اÿطر الداهم الذي تتعرضس له
سسنؤيا اŸسساحات الغابية والغطاء النباتي
ب -ؤ’ي -ة ب -ؤم -رداسس اŸع -روف -ة ب -غ-ط-ائ-ه-ا
اأ’خضس- -ر اŸم- -ت -د ع -ل -ى ط -ؤل الشس -ري -ط
السس -اح -ل -ي والسس -ف -ؤح ا÷ب-ل-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة
كمنطقة بؤزقزة قدارة ،مرتفعات عمال،
سسؤق ا◊د ،بني عمران ،اعف ÒوغÒها،
–اول ﬁاف -ظ-ة ال-غ-اب-ات ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
الهيئات اıتصسة اسستباق الزمن ومؤاكبة
ا÷م- -ل- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة ل -ل -تشس -ج ،Òوإاع -ادة
ال-تشس-ج Òال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا السس-ن-ة اŸاضسية
وزارة ال -ف Ó-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة –ت
شسعار «شسجرة لكل مؤاطن» ‘ –د لغرسس
 43مليؤن شسجرة تعداد سسكان ا÷زائر،
ك -ان نصس -يب ب -ؤم -رداسس  50أال-ف شس-جرة
ك -م -رح -ل -ة أاو ‘ ،¤ان -ت -ظ -ار اسس -ت -ك -م -ال
مشسروع غرسس مسساحة ‡تدة على 400
هكتار Ãجمؤع أازيد  314الف شسجÒة ‘
م - -دة سس - -ن - -ت Úحسسب م - -ا كشس - -فت ع- -ن- -ه
اÙافظة بالتعاون مع ›مع الهندسسة
الريفية.
عرف الÈنامج الهام الذي أاطلقته وزارة

ال -ف Ó-ح -ة ب -داي -ة مشس -ج -ع-ة خ-اصس-ة ع-ل-ى
مسس -ت -ؤى و’ي -ة ب-ؤم-رداسس ،ال-ت-ي شس-ه-دت
إاشس - -راك ف - -ع - -ال - -ي- -ات اÛت- -م- -ع اŸدÊ
وا÷م-ع-ي-ات اŸه-ت-م-ة ب-ال-ب-يئة ،إا ¤جانب
ت Ó-م -ي-ذ اŸدارسس وم-راك-ز ال-ت-ك-ؤي-ن م-ن
خÓل تركيزهم ‘ البداية على تشسجÒ
ﬁيط اŸؤؤسسسسات العمؤمية والفضساءات
العامة باŸدن.
فيما تكّفلت ﬁافظة الغابات ومديرية
اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة Ãح-او’ت إ’ع-ادة
الغطاء اأ’خضسر للمسساحات الغابية التي
أات- -ل- -فت ج- -راء ا◊رائ -ق أاو ك -انت ع -رضس
لÓ-ع-ت-داءات سس-ؤاء ب-ت-ق-ط-ي-ع اأ’شس-ج-ار أاو
بسس-بب ال-ت-ؤسس-ع ال-ع-م-را Êال-ف-ؤضسؤي على
غرار ما شسهدته غابة السساحل بزمؤري،
ل -ك -ن سس -رع -ان م -ا خ -فت صس -ؤت ال-ق-اف-ل-ة
أ’سسباب متعددة منها جائحة كؤرونا التي
 ⁄تسس -م -ح Ãؤاصس -ل -ة الÈن -ام-ج السس-ن-ؤي،
لتقتصسر ‘ اأ’خ Òعلى بعضس ا◊مÓت
التطؤعية اŸناسسباتية.
أامام هذه اŸعادلة اŸتناقضسة ما بÚ
حمÓت التشسج Òالتي تقابلها حمÓت
ا◊رائ -ق ك -ل صس-ي-ف ،ي-تسس-اءل أاصس-دق-اء
ال - -ب - -ي - -ئ- -ة ب- -ب- -ؤم- -رداسس وال- -فÓ- -ح- -ؤن
اŸزارع -ؤن ‘ شس -ع -ب -ة ان -ت -اج ال -زي -ت-ؤن
’شس -ج -ار اŸث -م-رة ال-ذي-ن ي-ت-ع-رضس-ؤن
وا أ
سس -ن -ؤي -ا ÿسس -ائ -ر ف -ادح -ة م -ن ظ -اه-رة
ا◊رائق عن ا’حتياطات اŸتخذة ‘
ه - -ذا ا÷انب ،وه - -ل ه - -ن- -اك ﬂط- -ط
وقائي فاعل ◊ماية هذه اŸكتسسبات
وا◊فاظ على اŸسساحات اŸغروسسة أام
أان ح -ا’ت ال -ع -بث م -ت-ؤاصس-ل-ة ل-ت-ف-ك-رن-ا
بزمن التشسج ÒخÓل العهد ا’شسÎاكي؟
م -ع اŸط -ال -ب -ة بضس-م-ان-ات ل-ع-دم ت-ك-رار
سسيناريؤ حرائق سسنة  2017التي اتت
على أازيد من  3300شسجرة زيتؤن منها
 140هكتار ‘ مثلث بني عمران ،عمال
وسس -ؤق ا◊د حسسب حصس -ي -ل -ة ا◊م -اي -ة
اŸدنية.

موقع عدل بÈح منايل يتدّعم Ãؤوسسسسة جديدة

مواطنو حي الكرمة ينّددون بتأأخر فتح اŸدرسسة ا’بتدائية
ناشسد أولياء ألتÓميذ وقاطني أ◊ي
ألسسكني أ÷ديد  800مسسكن عدل
بالكرمة ببومردأسس ،ألسسلطات ألو’ئية
Óسسرأع ‘ إأ“ام أشسغال أŸدرسسة
ل إ
أ’بتدأئية ألتي كانت م›Èة
للتسسليم مع بدأية أŸوسسم ألدرأسسي
أ÷ديد ،وهذأ بسسبب أشسÎأط أŸصسالح
ألتقنية أ‚از حائط دعم باÿرسسانة
للوقاية من ﬂاطر أنز’ق ألÎبة
’مطار ،ما قد
وأ‚رأفها أثناء سسقوط أ أ
يشسكل خطرأ على حياة ألتÓميذ.

بومردأسس :ز ــ ك
اŸدرسس -ة ا’ب -ت-دائ-ي-ة ك-انت ضس-م-ن ق-ائ-م-ة
العشسر مؤؤسسسسات تعليمية م›Èة للتسسليم مع
ال -دخ -ؤل اŸدرسس -ي ا÷دي-د ل-ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ
الطؤر ا’بتدائي ،ا ¤جانب ثانؤية بالقطب
ا◊ضس - -ري ل Íم - -رزوق - -ة ب - -ب - -ؤدواو وث Ó- -ث- -ة
م -ت -ؤسس -ط -ات ل -دع -م ه -ي -اك -ل ق -ط -اع الÎب -ي-ة
ب-ب-ؤم-رداسس ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف من ظاهرة ا’كتظاظ
داخ -ل اأ’قسس -ام وم -راف -ق -ة اأ’ح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة
ا÷ديدة لعدل ،وباقي اأ’حياء اأ’خرى التي

ع- -رفت اسس- -ت- -ق- -ب- -ال ع- -ائÓ- -ت م- -ن ق -اط -ن -ي
الشس -ال -ي -ه -ات والسس -ك -ن -ات ال -هشس -ة ،ل -ك-ن سس-ؤء
التقدير وغياب التكامل ب ÚاŸصسالح التقنية
وم- -ؤؤسسسس- -ة ا’‚از ،وك- -ذا صس -احب اŸشس -روع
حال دون فتحها هذه السسنة بسسبب اıاوف
من حدوث انز’قات للÎبة من ا÷هة العليا
للمؤؤسسسسة وإالزامية ا‚از حائد اسسناد.
ه- -ذه ال -ؤضس -ع -ي -ة أاّخ -رت ع -م -ل -ي -ة Œه -ي -ز
اŸؤؤسسسس -ة ب -ال-ك-راسس-ي وال-ط-او’ت وال-ؤسس-ائ-ل
الضسرورية ،ما دفع باأ’ولياء وقاطني ا◊ي
السس-ك-ن-ي ا÷دي-د ل-ع-دل إا ¤ال-ت-ن-دي-د ب-ا◊ال-ة
التي تعرفها اŸدرسسة ،متسسائل Úعن «سسبب
عدم التفك Òمسسبقا ‘ اإ‚از تصسؤر شسامل
ل -ل -مشس -روع Ãا ف -ي -ه ج-دار الصس-د ل-ت-ج-نب ك-ل
اıاطر اÙتملة وحالة التأاخر ‘ ا“ام
اŸشسروع الهام من أاجل تخفيف الضسغط على
اŸدرسسة القدÁة أاحمد باكؤر ،والتقليل من
معاناة تنقل التÓميذ وقطع الطريق الؤطني
رقم  24للؤصسؤل إا ¤اŸؤؤسسسسة».
هذه الؤضسعيات اŸعلقة واŸعقدة من حيث
التصساميم وأاشسغال ا’‚از غالبا ما تؤصسف
«ب -اŸشس -اك -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة» م -ن ق-ب-ل اŸسس-ؤؤولÚ
اÙلي Úأاو أاشسغال تهيئة بسسيطة سسرعان ما
يتم ا’نتهاء منها قريبا ،وسستكؤن ‘ اŸؤعد
م -ث -ل -م -ا صس ّ-رح ب-ه م-دي-ر الÎب-ي-ة ‘ رّده ع-ل-ى

تسساؤول وزير السسكن والعمران حؤل وضسعية
مشس- -اري -ع ق -ط -اع الÎب -ي -ة وع -دد اŸؤؤسسسس -ات
ا›ÈŸة للتسسليم مع الدخؤل اŸدرسسي.
ه -ي انشس -غ-ا’ت ج-ع-لت اأ’ول-ي-اء ي-تسس-اءل-ؤن
أايضس -ا «أان ت -اري -خ Œسس -ي -د ع -م -ل -ي -ة ت -ت -ط -لب
امكانيات مادية ،وتدخل عدة هيئات لدراسسة
اŸشس- -روع واخ- -ت -ي -ار م -ؤؤسسسس -ة ا’‚از ،وه -ي
ع-م-ل-ي-ة ت-أاخ-ذ وق-ت-ا ك-بÒا وب-ال-ت-ا‹ ’ ي-ن-ت-ظر
دخؤلها خÓل هذا اŸؤسسم من قبل التÓميذ،
حسسب تصسريحات اŸؤاطن.Ú
وŒدر اإ’شسارة ‘ اأ’خ Òإا ¤أان الدخؤل
اŸدرسسي الذي شسهد هذه السسنة تسسليم عدد
من اŸؤؤسسسسات الÎبؤية لكنها ليسست بحجم
التؤقعات.
وك -ان م -ن ضس -م -ن اأ’ح -ي -اء السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي
تدّعمت Ãدرسسة ابتدائية جديدة حي عدل
ب -رج م -ن -اي -ل ال -ذي يضس-م م-ؤق-ع 800 Úو700
مسسكن ،حي مؤيلحة بأاو’د مؤسسى وبؤدواو،
إاضس-اف-ة إا ¤مشس-اري-ع أاخ-رى م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تهيئة
وŒديد اŸؤؤسسسسات القدÁة التي تعرف هي
اأ’خ -رى ت -ده -ؤرا ن -اج -م-ا ع-ن مشس-اك-ل ن-قصس
الصسيانة واŸتابعة ‘ ،ح Úتبقى وسسائل العمل
متفاوتة حسسب –ركات كل بلدية وليسس غياب
اإ’مكانيات.

األثنين  ٢٦أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٩ربيع األول  ١٤٤٢هـ

OÉ°üàbGE

أاسسواق النفط تتأاثر با÷ائحة

‰و اıزونات والصسادرات الليبية يضسغط على اأ’سسعار
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«ماكنزي» العاŸية متخوفة

اسستبعاد عودة السسياحة إا ¤ما قبل عام 2024
اسس - -ت- -ب- -ع- -دت شس- -رك- -ة ا’سس- -تشس- -ارات
العاŸية «ماكنزي» ،عودة السسياحة إا¤
طبيعتها قبل عام  ،2024بعدما تأاثرت
بشسدة بفعل جائحة كورونا.
كششف تقرير حديث للششركة ،أان السشياحة
العاŸية تواجه هبوطًا ‘ اإلنفاق بقيمة تصشل
إا ٨.١ ¤تريليون دولر بسشبب جائحة كورونا،
حسشب وكالة «سشبوتنيك».
وأاضش- -اف ال- -ت- -ق- -ري- -ر ،أان ت- -ع -ا‘ ال -ق -ط -اع
السش-ي-اح-ي ال-ع-اŸي سش-ي-ك-ون ب-ط-ي-ئًا ومدفوعًا
بنششاط السشفر اÙلي أاولً ،والسشفر الذي ل
يعتمد على الطÒان ،ويجب أان تسشتعد الدول
حول العاŸ ⁄نحنيات التعا‘ اÿاصشة بها.
ل· اŸت -ح -دة ل -ل-ت-ج-ارة
وت -وق -ع م -ؤو“ر ل  -أ

والتنمية ‘ جويلية اŸاضشي ،أان تبلغ خسشائر
السشياحة العاŸية نحو  ٢.٢تريليون دولر أاو
 %٢.٨من النا œاإلجما‹ العاŸي ‘ حال
اسش -ت -م -رار شش -ل -ل السش -ي -اح -ة ال-ع-اŸي-ة Ÿدة ٨
أاششهر.
‘ سشياق آاخر ،قال وزير الصشحة الروسشي،
ميخائيل موراششكو ،إان لقاح فÒوسس كورونا
«سشبوتنيك» يظهر نتائج جيدة ‘ اختبارات ما
بعد التسشجيل.
وأاششار موراششكو ،إا ¤أان زيادة إانتاج اللقاح
‘ ال- -وقت ا◊ا‹ ي- -وج- -د ع- -ل -ى ق -دم وسش -اق
لع -ج-اب»،
و«ن -ت -ائ -ج زي -ادة اإلن -ت -اج م -ثÒة ل  -إ
بحسشب قوله.

منظمة «التعاون ا’قتصسادي والتنمية»

تعا‘ ا’قتصساد العاŸي سسيكون ضسعيفا ‘ 2021

هبطت أاسسعار النفط ‘ ،الوقت الذي
’صس-اب-ات ب-ك-وف-ي-د‘ 19-
ت -رت-ف-ع ف-ي-ه ا إ
ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة وأاوروب -ا .وتسس -ج -ل
اıزون- - - -ات ‰وا ب- - - -وتÒة أاسس - - -رع م - - -ن
ال -ت -وق -ع -ات ،ب -ي -د أان-ه-ا “سس-كت Ãع-ظ-م
اŸك- -اسسب ال- -ت- -ي ح- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا ‘ ا÷لسس- -ة
السس- -اب- -ق -ة ع -قب تصس -ري -ح -ات ال -رئ -يسس
الروسسي فÓد ÒÁبوت Úحول اسستعداد
ب Ó-ده ل -ت -م -دي -د ت -خ -ف -يضس -ات ق -ي-اسس-ي-ة
Óمدادات.
ل إ
ان -خ -فضس سش -ع -ر ال -ن -ف -ط اÿام األم-ري-ك-ي
القياسشي ،تسشليم ديسشم 7٩ ،Èسشنتا إا٣٩.٨5 ¤
دولرا للÈميل ،وانخفضس خام برنت تسشليم
ديسشم ٦٩ Èسشنتا إا ٤١.77 ¤دولرا للÈميل.
كما انخفضس البنزين با÷ملة لتسشليم نوفمÈ
 ٢سشنت إا ١.١٤ ¤دولر للجالون .وانخفضس
زيت التدفئة لششهر نوفم ١ Èسشنت إا١.١5 ¤
دولر للجالون ،فيما انخفضس الغاز الطبيعي
لششهر نوفم ٤ Èسشنتات إا ٢.٩7 ¤دولر لكل
أالف قدم مكعب.
إا ¤ذلك ،قال مسشؤوول ‘ ششرق ليبيا ،أاول
أامسس« ،إانه من اŸتوقع اسشتئناف صشادرات
ال -ن -ف -ط م -ن م-ي-ن-اء السش-درة ‘ غضش-ون األي-ام
اŸق-ب-ل-ة» ،ب-ع-د اسش-ت-ك-م-ال اŸنشش-آات ال-ن-فطية
آالياتها Ÿواصشلة اإلنتاج.

مؤوشسر مقلق
وجاءت تصشريحات اŸسشؤوول ،بعد أان أاكدت
تصش-ري-ح-ات سش-ت-ي-ف-ا Êول-ي-ام-ز ،م-ب-ع-وثة األ·
اŸتحدة لليبيا بالنيابة ،وجود مؤوششرات جيدة
على أان اŸنششآات النفطية ‘ ميناءي رأاسس
لن -وف والسش-درة سش-ت-ك-ون ج-اه-زة لسش-ت-ئ-ن-اف
اإلنتاج خلل فÎة قصشÒة للغاية.

وتعزز عودة اإلنتاج الليبي  -الدولة عضشو
«أاوبك» اŸع- -ف -اة م -ن ال -ت -خ -ف -يضش -ات  -ب -ن -اء
اıزون -ات ال -ت -ي ت -ؤوث -ر ‘ أاسش -واق ال-ط-اق-ة،
ولسشيما ما تششهده حاليا من ‰و بوتÒة أاسشرع
من التوقعات السشابقة ،األمر الذي يعد مؤوششرا
مقلقا للغاية ،ويششكل –ديا للسشوق اŸليئة
بعديد الصشعوبات ،واıاطر ا÷يوسشياسشية.
وك -ان حسش -ن ك -ر Ëال -ك -ع -ب-ي ،ن-ائب رئ-يسس
الŸÈان العراقي ،دعا أاول أامسس ،إا ¤إابداء
التسشهيلت اŸمكنة لزيادة سشقف الصشادرات
ال-ن-ف-ط-ي-ة ل-ل-ع-راقŸ ،ع-ا÷ة ال-ع-جز اŸا‹ ‘
البلد.
وقال الكعبي خلل اجتماعه مع ماكسشيم
م -اكسش -ي -م -وف ،سش -ف Òروسش-ي-ا ‘ ال-ع-راق« ،إان
زي -ادة الصش -ادرات ال -ن -ف-ط-ي-ة تسش-ه-م ‘ “وي-ل
ال -ع -ج -ز اŸا‹ ا◊ا‹ ل -ل -ع -راق ،خ-اصش-ة ب-ع-د
ت -خ -ف -يضس إان -ت -اج ال-ن-ف-ط والصش-ادرات ،حسشب
الج -ت -م -اع األخŸ Òن -ظ-م-ة ال-دول اŸصش-درة
للنفط «أاوبك» وحلفائها «أاوبك بلسس» ،الذي
التزمت به أاخÒا جميع الدول األعضشاءÃ ،ا
فيها العراق رغم الوضشع اŸا‹ والقتصشادي
الذي Áر به».
وأاع -ل -نت وزارة ال -ن -ف -ط ال -ع -راق -ي-ة أاخÒا،
التزامها بقرار تخفيضس اإلنتاج والصشادرات
ال- -ن- -ف- -ط- -ي -ة ط -ب -ق -ا ل -ق -رار –ال -ف «أاوبك»+
Ÿواج -ه -ة ت -د Êأاسش -ع -ار ال -ن -ف -ط ب-ع-د ت-فشش-ي
فÒوسس كورونا.

م -واع -ي-ده-ا .وتشش-ك-ل صش-ادرات ال-ن-ف-ط اÿام
العراقية أاك Ìمن  ‘ ٩5اŸائة من إايرادات
ال -ب -لد لسش -د م -ت -ط -ل -ب-ات اŸوازن-ة ال–ادي-ة
سشنويا.
من جهة أاخرى ،قال فرانكل Úخان ،وزير
الطاقة ‘ ترينيداد وتوباجو« ،إان ناقلة النفط
العائمة قبالة سشواحل فنزويل التي يعتقد أانها
تعرضشت لضشرر ،ل تششكل سشوى خطر ضشئيل
بالتسشبب ‘ كارثة نفطية ‘ اŸياه اÙيطة».
وأاضشاف الوزير خان ‘ ،مؤو“ر صشحا‘،
أاول أامسس ،أانه «” التوصشل إا ¤هذا السشتنتاج
ب -ع -د ق -ي -ام ف -ري -ق م -ن اÈÿاء ‘ ت -ري-ن-ي-داد
وتوباجو وفنزويل Ãعاينة الناقلة نابارÁا».
وأاصشدر عمال نفط ومنظمات غ Òحكومية
–ذيرات ألسشابيع من أان النفط اıزن ‘
الناقلة معرضس ÿطر التسشرب ‘ اÙيط،
حيث –مل السشفينة على متنها  ١.٣مليون
برميل من النفط.
وتراجعت سشلة خام «أاوبك» وسشجل سشعرها
 ٤٠.٨٨دولرا للÈميل نهاية األسشبوع ،مقابل
 ٤١.٠٤دولرا للÈميل ‘ اليوم السشابق .وقال
ال -ت -ق -ري -ر ال-ي-وم-ي Ÿن-ظ-م-ة ال-دول اŸصش-درة
ل -ل -بÎول «أاوبك» ،ن -ه -اي -ة األسش -ب-وع« ،إان سش-ع-ر
السشلة التي تضشم متوسشطات أاسشعار  ١٣خاما
من إانتاج الدول األعضشاء ‘ اŸنظمة ،حقق
ثا Êتراجع له على التوا‹ ،وإان السشلة خسشرت
نحو أاقل من دولر واحد مقارنة باليوم نفسشه
من األسشبوع اŸاضشي ،الذي سشجلت فيه ٤١.٢٠
دولرا للÈميل».

وÁر العراق منذ أاششهر بضشائقة مالية جراء
تد Êأاسشعار النفط اÿام جراء تفششي فÒوسس
كورونا ،أادت إا ¤عدم قدرة ا◊كومة العراقية
على تسشديد مسشتحقات اŸوظف Úالششهرية ‘

وزير النقل الفرنسسي يؤوكد:

خطر التسسرب

Óرهاب
رفع السسودان من قائمة الدول الراعية ل إ

تأاميم شسركات الطÒان
يجب أان يكون مؤوقتا

صسندوق النقد يصسفها باÿطوة لتخفيف ديونها

اع -ت Èصس -ن -دوق ال -ن -ق-د ال-دو‹ رف-ع
إاسسم السسودان من قائمة الدول الراعية
Óره -اب خ -ط -وة ل -ت -خ -ف -ي -ف دي-ون-ه-ا،
ل -إ
وذلك ب -ع -د إازال -ة أاك Èال -ع -ق -ب -ات ال-ت-ي
تعÎضس اÿطوة.
وقالت كارول بيكر ،رئيسشة بعثة صشندوق
النقد الدو‹ ‘ السشودان ،أامسس األحد ،إان
خطط أامريكا لسشتبعاد السشودان من قائمة
لره -اب ،سش -ت -زي -ل إاح -دى
ال -دول ال -راع -ي -ة ل  -إ
العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة اŸثقلة

بالديون ‘ سشعيها لتخفيف أاعباء تلك الديون.
وأاضش - -افت« ،تشش - -ج - -ع - -ن- -ا ب- -إاشش- -ارة اإلدارة
األمريكية رسشميا إا ¤الكونغرسس باعتزامها
اسشتبعاد السشودان من القائمة ،وإان السشتبعاد
يزيل إاحدى العقبات التي –ول دون تخفيف
أاعباء ديون الدول الفقÒة اŸثقلة بالديون».
وتتجاوز ديون السشودان اÿارجية  ٦٠مليار
دولر معظمها عبارة عن فوائد تأاخ Òسشداد
الديون األصشيلة بسشبب األزمات القتصشادية
التي ُيعا Êمنها.

قال وزير النقل الفرنسشي ،جان بابتيسشت
ج -ي -ب -اري ،إان ت -أام -ي -م -ا ﬁت -م -ل لشش-رك-ات
ال -طÒان ،اŸتضش -ررة م -ن ت -ب -اط -ؤو رح -لت
السش -ف -ر ،ال -ن -اج-م ع-ن وب-اء فÒوسس ك-ورون-ا
اŸسشتجد ،يجب أان يكون مؤوقتا ،طبقا Ÿا
ذكره موقع «األŸانية» ،أامسس األحد.
وأاضش- -اف ال- -وزي- -ر ،أان ت- -أام -ي -م شش -رك -ات
الطÒان Áثل خيارا تقنيا مؤوقتا ،لكنكم
بحاجة Ÿششروع واسشÎاتيجية .وأاضشاف ،أان
تأاميم ششركة ،حل قصش ÒاŸدى.
و“تلك كل من فرنسشا وهولندا حصشة
ق-ي-متها  ‘ %١٤شش -رك -ة «إاي -ر ف -رانسس-ك-ي-ه
إال.إام» ،ال- -ت- -ي واف -قت ع -ل -ى خ -ط -ة إان -ق -اذ
حكومية بقروضس وضشمانات حكومية.
لكن نظرا ألن الوباء يتسشارع ‘ أاوروبا،
فإان حالة عدم اليق Úبششأان رحلت السشفر
ومسش -ت -ق -ب -ل شش-رك-ات ال-طÒان ت-زداد ورÃا
ُيطلب من ا◊كومات التدخل مرة أاخرى.

أاشس -ارت ت -وق -ع -ات م -ن -ظ -م -ة ال-ت-ع-اون
ا’ق -تصس -ادي وال-ت-ن-م-ي-ة ،إا ¤أان ال-ت-ع-ا‘
اŸنشسود لÓقتصساد العاŸي ‘ عام 2021
سسيكون أاضسعف ‡ا كان متوقعا له.
‘ تصشريحات قال ا‚يل جوريا ،األمÚ
العام للمنظمة ،إان السشبب ‘ ذلك يرجع إا¤
أان -ن -ا سش -ن -دخ -ل ال -ع-ام ا÷دي-د ب-اŒاه صش-ع-ود
اق- -تصش- -ادي أاق- -ل ‡ا ك- -ان م- -ت- -وق -ع -ا بشش -ك -ل
ملحوظ ،وبقوة أاقل.
وتوقع جوريا أايضشا ،أان يكون النكماشس
القتصشادي ‘ هذا العام أاك Ìخطورة ‡ا
كان متوقعا له ،وذكر أان سشبب ذلك هو عودة
الزيادة القوية ‘ أاعداد اإلصشابات ا÷ديدة
بفÒوسس كورونا ‘ العديد من دول العا.⁄
وكانت اŸنظمة أاعلنت ‘ ،منتصشف الششهر
اŸاضش -ي ،أان-ه-ا ت-ت-وق-ع ل-ل-ع-ام اŸق-ب-ل م-ع-اودة
الرتفاع ‘ أاداء القتصشاد العاŸي بنسشبة ،%5
بعد انكماشس متوقع بنسشبة  ‘ %٤,5العام
ا◊ا‹.
م- -ن ن- -اح- -ي- -ة أاخ- -رى ،اأع- -رب ج -وري -ا ع -ن
اع -ت -ق-اده ،ب-أان ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄أان ي-ك-اف-ح ال-ت-غÒ
اŸناخي بصشورة أاك Ìحزما ‡ا هي عليه

اآلن ،وذلك على الرغم من جائحة كورونا.
وق- -ال ،إان- -ه ي- -رى أان وضش- -ع تسش- -عÒة شش- -ام -ل -ة
ل-لن-ب-ع-اث-ات ال-ك-رب-ون-ي-ة مسشأالة ضشرورية لهذا
الغرضس .وأاضشاف« :نحن بحاجة إا ¤ضشريبة
كبÒة على ثا Êأاكسشيد الكربون» .تأاتي هذه
ال -تصش -ري -ح -ات ÷وري-ا ،ق-ب-ل اج-ت-م-اع ›لسس
وزراء اŸنظمة ‘ العاصشمة الفرنسشية باريسس،
اليوم الثن.Ú
‘ ال -وقت ن -فسش -ه ،ح -ذر ج -وري-ا م-ن وق-وع
أازمة ÷وء جديدة ‘ أاوروبا بسشبب جائحة
كورونا ،وقال« :أانا قلق من أان يكون ضشغط
الهجرة هذه اŸرة أاك Èبكث.»Ò
وبحسشب موقع «األŸانية» ،طالب جوريا
الدول الغنية بتعزيز دعمها للدول األك Ìفقرا
‘ ال- -ت- -غ- -لب ع- -ل- -ى ا÷ائ- -ح -ة وت -داع -ي -ات -ه -ا
القتصشادية ،منوها إا ¤أان باعث هذا الدعم
ليسس الششفقة ولكن للمصشلحة الذاتية.
وحث ج -وري -ا ع -ل -ى م -زي -د م -ن إاع -ف -اءات
الديون ،وانتقد عدم توف Òأاموال كافية حتى
اآلن م -ن أاج -ل ت -زوي -د ال -دول ال -ف-قÒة ب-ل-ق-اح
كورونا اŸأامول التوصشل إاليه ‘ .٢٠٢١

وسسط القلق من التداعيات ا’قتصسادية

أاوروبا تتحول إا ¤ترسسانة من القيود ضسد كورو نا
ف - - -رضست دول ع - - -دة ‘ أاوروب - - -ا ،أاول
أامسس ،ق -ي -ودا ج -دي -دة ع -ل -ى غ-رار دول
ك -ثÒة ‘ ه -ذه ال -ق-ارة ،ح-يث أادى وب-اء
كوفيد 19-إا ¤وف - -اة أاك Ìم - -ن عشس- -رة
آا’ف شسخصس ‘ أاŸانيا ،وأاصساب أاك Ìمن
م - - -ل - - -ي - - -ون ‘ ف - - -رنسس - - -ا ،وف- - -ق- - -ا Ÿوق- - -ع
«الفرنسسية».
تسشببت ترسشانة من القيود ‘ مواجهات ‘
نابو‹ اإليطالية ب Úالششرطة ومئات الششباب
الذين احتجوا على حظر Œول فرضس نهاية
األسشبوع اŸنصشرم على منطقة هذه اŸدينة،
بسشبب القلق على التبعات القتصشادية إلجراء
كهذا.

اŸنطقة ا◊مراء

ودقت م -ن -ظ -م -ة الصش -ح -ة ال -ع -اŸي-ة ن-اق-وسس
اÿطر بقولها« ،إان كثÒا من الدول» ‘ النصشف
الشش -م-ا‹ م-ن ال-ك-رة األرضش-ي-ة ،تسش-ج-ل ارت-ف-اع-ا
لصش-اب-ات بكوفيد ،١٩-ون-ت-ي-ج-ة ل-ذلك
م-ط-ردا ل -إ
ب -اتت اŸسش -تشش -ف -ي-ات وأاقسش-ام ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة
ق -ري -ب -ة م -ن ق -درت-ه-ا السش-ت-ي-ع-اب-ي-ة ال-قصش-وى أاو
Œاوزتها على ما حذرت اŸنظمة.
ويتفاقم الوضشع الوبائي ‘ أاوروبا الششرقية،
وأام -ام الرت -ف -اع ال -ك -ب ‘ Òاإلصش-اب-ات ،صش-ن-فت
بولندا ،أامسس ،كل أاراضشيها «منطقة حمراء» وهو
إاجراء كان يقتصشر حتى اآلن على اŸدن الكÈى
وﬁيطها.
وسش -ت -ق -ف -ل اŸط -اع-م واŸدارسس الب-ت-دائ-ي-ة
جزئيا ،فيما سشيواصشل تلميذ اŸدارسس الثانوية
وطلب ا÷امعات التعلم عن بعد ،كما منعت
حفلت الزواج ،وقلصس عدد األششخاصس ،الذين
ي -ح-ق ل-ه-م ال-وج-ود ‘ اŸت-اج-ر ووسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل
بششكل جذري.
و‘ سشلوفاكيا اÛاورة ،دخل حظر التجول
الليلي حيز التنفيذ ،أاول أامسس ،ويسشتمر حتى
األول من ششهر نوفم Èالداخل .و‘ تششيكيا،
حيث مسشتوى اإلصشابات والوفيات هو األسشوأا ‘
أاوروبا ‘ األسشبوع ÚاألخÒين ،فرضس إاغلق
جزئي حتى الثالث من ششهر نوفم ÈاŸقبل.
وبدأا إاغلق جزئي ‘ سشلوفينيا ،التي أاصشيب
وزي -ر خ-ارج-ي-ت-ه-ا أان-زي-ه ل-وج-ار ب-ال-فÒوسس ،أاول
أامسس .بينما فرضس حظر Œول ليلي ‘ أاثينا
وتيسشالونيكي أاك Èمدينت ‘ Úاليونان أاول أامسس،
فيما بات وضشع الكمامة إالزاميا ‘ الداخل كما

‘ اÿارج.
و‘ بقية أارجاء القارة األوروبية ،يث Òالوضشع
ال- -ق- -ل- -ق ‘ ف -رنسش -ا ،خصش -وصش -ا ال -ت -ي Œاوزت،
ا÷معة ،عتبة اŸليون إاصشابة بكوفيد ١٩-منذ
ب -دء ا÷ائ -ح -ة ،ويسش-ت-م-ر ال-وضش-ع ب-ال-ت-ده-ور م-ع
 ٤٢٠٣٢إاصش -اب -ة ‘ السش-اع-ات  ٢٤األخÒة وه -و
مسشتوى قياسشي جديد.

اŸوجة اأ’سسوأا

وت -خشش -ى السش -ل-ط-ات الصش-ح-ي-ة اآلن م-وج-ة
ث- -ان- -ي- -ة «أاسش -وأا م -ن األو ،»¤مششÒة إا ¤أان -ه -ا
ت- -درسس إاج -راءات ع -زل ﬁل -ي -ة .وأام -ام ه -ذا
الرت -ف -اع ،وسش -عت ا◊ك -وم -ة ح -ظ -ر ال-ت-ج-ول
الليلي ،الذي بات يششمل منذ مسشاء ا÷معة،
 ٤٦مليون ششخصس ‘ باريسس واŸدن الرئيسشة،
أاي ث -ل -ث -ي إاج -م -ا‹ ع -دد السش-ك-ان ،م-دة سش-ت-ة
أاسشابيع.
‘ إايطاليا ،أاثار حظر التجول الذي فرضس،
ا÷معة ،الغضشب والقلق ‘ نابو‹ ،ومع بداية
ف -رضش -ه ع -ن -د السش -اع -ة Œ ٢٣:٠٠م -ع م-ئ-ات
األششخاصس وأاضشرموا النار ‘ سشلل نفايات
وأاط-ل-ق-وا م-ق-ذوف-ات ب-اŒاه شش-رط-ة م-كافحة
الششغب ‘ وسشط اŸدينة.
وإا ¤جانب نابو‹ ،فرضس حظر التجول ‘
مناطق لتيوم وروما ولومبارديا ،التي تششمل
ميلنو (ششمال).
و‘ إاسش-ب-ان-ي-ا ،ال-ت-ي Œاوزت رسش-م-ي-ا ع-ت-بة
اŸليون إاصشابة ،قال بيدرو سشانششيز ،رئيسس
ا◊كومة ،إان العدد الفعلي «يتجاوز الثلثة
ملي.»Ú
وقبيل ذلك ،أاعلنت مناطق عدة ،تششديد
القيود داعية ا◊كومة اŸركزية إا ¤فرضس
حظر Œول ليلي.
و‘ ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ق-ررت سش-ل-ط-ات اŸقاطعات
اÿمسس الناطقة بالفرنسشية ،ا÷معة ،تششديد
اإلجراءات اŸقررة على اŸسشتوى الفيدرا‹.
و‘ ب -ري -ط -ان -ي -ا ،ال -ت -ي تسش -ج -ل أاك Èع-دد
وفيات ب Úالدول الأوروبية مع أاك Ìمن ٤٤
أالف وفاة ،أاعادت ويلز فرضس اإلغلق ،يوم
ا÷معة اŸاضشي ،إا ¤غاية التاسشع من ششهر
نوفم Èالداخل.
ا÷دي -ر ب -اإلشش-ارة ،ف-إان م-وج-ة م-ن ال-ق-ل-ق
وال -ت -خ -وف تشش -ت-د بسش-بب ت-ف-اق-م ال-ت-داع-ي-ات
القتصشادية.
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تايدر« :ا’سستعداد ا÷يد للمواعيد القادمة ضسروري»
ق - - - -ال ال Ó- - - -عب سش- - - -فÒ
ت - -اي - -در ،م - -ه - -اج - -م ال - -عÚ
السش-ع-ودي ،إان-ه ي-ت-ع Úعلى
الفريق أان يكون فخورا Ãا
ق -دم -ه أام-ام الت-ف-اق ،رغ-م
ال -ه -زÁة ( ‘ )1-2دوري
اÎÙف.Ú
أاوضسح تايدر ‘ ،تصسريحات
ل-ق-ن-اة «السس-ع-ودي-ة ال-ري-اضس-ي-ة»:
«قّ- -دم- -ن -ا م -ب -اراة ج -ي -دة رغ -م
ال - -ه - -زÁة..ك - -انت اŸواج - -ه- -ة
صس-ع-ب-ة ،وك-ان ب-إام-ك-ان-نا –قيق
نتيجة أافضسل..لكن كان هناك
’عبان جديدان متواجدان ‘
ال- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة اأ’سس- -اسس -ي -ة ،و⁄
يتأاقلما جيدا مع الفريق.
وأاشسار أايضسا إا ¤أان اأ’جواء اŸناخية كانت
حارة للغاية ،وأاثّرت على أاداء الÓعب ،Úوأاّكد:
«ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ت -ج -اوز ه -ذه ال -ه-زÁة ،ونسس-ت-ع-د

ل -ل -م -ب-اري-ات اŸق-ب-ل-ة ،م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إايجابية ،خاصسًة أان اŸوسسم ما زال طوي.»Ó
يذكر أان تايدر سسجل هدف فريقه الوحيد،
وهو أاول أاهداف الع ‘ Úدوري اÎÙف،Ú
بعد صسعوده هذا اŸوسسم.

بوتراغينيو« :نعرف ما يعنيه زيدان بالنسسبة لنا»
كومان:

الفيديو تسستعمل ضسد البارصسا فقط

نحو اسستقدام اŸدافع الÎكي كاباك

نغي ـ ـ ـز :دخلنا اŸرحلـ ـ ـة الثالثـ ـ ـة م ـ ـ ـن التحضسÒ
أاعرب مدرب مولودية ا÷زائر نبيل نغيز ‘ اتصشال هاتفي مع «الششعب» ،عن رضشاه على العمل اŸنجز خÓل الÎبصشات الثÓثة للفريق ،منذ بداية التحضشÒات للموسشم الكروي
لخضشر ،والتأاكد من
( ،)2021 - 2020موضشحا أان الطاقم الفني دخل ‘ اŸرحلة الثالثة من التحضش ،Òالتي سشتتخللها مباريات ودية لرفع انسشجام الÓعب Úفوق اŸسشتطيل ا أ
لو ¤من اŸوسشم ،ضشد نادي إا–اد بلعباسس يوم  28نوفم ÈاŸقبل.
جاهزيتهم –سشبا للجولة ا أ
ﬁمد فوزي بقاصس

ريال مدريد

ليفربول

أاعرب عن رضشاه على العمل اŸنجز للمولودية

لو ¤مع الع Úالسشعودي
بعد مباراته ا أ

شسبيبة القبائل تواجه فريق الناحية العسسكرية اأ’و¤
ت-واج-ه شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل ،غدا الثÓثاء،
Ãدينة البليدة فريق الناحية العسشكرية
لو ‘ ¤مقابلة ودية ‘ إاطار التحضشÒات
ا أ
للموسشم الكروي .2021 / 2020
أاوضس -حت إادارة «ال -ك -ن-اري» أان ه-ذه اŸق-اب-ل-ة
ال - -ودي- -ة  -السس- -ادسس- -ة ‘ ب- -رن- -ام- -ج الشس- -ب- -ي- -ب- -ة
التحضسÒي -تنطلق على السساعة الثانية والنصسف
بعد الزوال ،مضسيفة أانها سستكون فرصسة للمدرب
يامن الزلفا Êلتحديد التشسكيلة اأ’سساسسية لفÎة
التحضسÒات اŸقبلة.
ومعلوم أان فريق شسبيبة القبائل سسيشسارك ‘
الدورة اإ’عدادية اŸقررة ما ب 5 Úو 7نوفمÈ
با÷زائر العاصسمة Ãشساركة ثÓثة فرق أاخرى
هي مولودية ا÷زائر ونصسر حسس Úداي ونادي
بارادو.
و‘ اŸواجهات الودية السسابقة ،كان فريق
شسبيبة القبائل قد واجه كل من جمعية اأ’من
ال -وط-ن-ي ( )0-2و‚م م - - -ق - - -رة ( )1-0وأاوŸب - -ي
اŸدية ( )3-3وا–اد بسسكرة ( )0-1ونادي بارادو
(.)2-1
وأابدى الطاقم الفني للشسبيبة ،الذي يأامل ‘
إان -ه -اء فÎة ال -ت -حضسÒات ه -ذه ب -أاك ÈاŸك -اسسب
اŸمكنة ،ارتياحه للعمل الذي قام به الفريق ◊د
اآ’ن – ّسسبا للموسسم اŸقبل.

العدد
18389

أانهى إاÁيليو بوتراغينيو ،مدير العÓقات اŸؤوسسسسية بريال مدريد،
الشسائعات حول مصس Òزين الدين زيدان ،اŸدير الفني للمÒنغي ،وما
تردد حول إامكانية رحيله عن تدريب الفريق .حّقق ريال مدريد فوًزا
مثًÒا بنتيجة  ،1-3أاول أامسس ،على حسساب برشسلونة ‘ ،لقاء الكÓسسيكو
الذي جمع بينهما على ملعب «كامب نو» ،ضسمن مباريات ا÷ولة السسابعة
لليغا .قال بوتراغينيو ‘ تصسريحات نقلتها صسحيفة «سسبورت» الكتالونية‘« :
كرة القدم عندما يتع Ìالفريق يبدأا الكÓم حول التغي ،Òعلينا دائًما أان نتحمل كل شسيء بشسكل طبيعي،
ونبقى متحدين .وأاضساف« :نحن سسعداء بتشسكيلتنا ،ونعرف ما يعنيه زيدان بالنسسبة لنا ،فقد حافظ على
ا–اد الفريق وهذا هو اŸهم ⁄ ،تكن هناك شسكوك حول اŸدرب ،واآ’ن دعونا نسستعد Ÿباراتنا ليوم
ال-ثÓ-ث-اء (أام-ام ب-وروسس-ي-ا مونشسنغÓدباخ) .وع -ن رك -ل -ة ج -زاء سسÒج -ي -و رام-وسس اŸثÒة ل-ل-ج-دل ،ق-ال
بوتراغينيو« :هناك حكم ،هو من يراجع ويتخذ هذه القرارات ،تقنية الفيديو موجودة للمسساعدة ،وعلينا
أان نÎك هذه اأ’مور لهم .وتابع« :نحن سسعداء للغاية بÓعبينا ،وŸشسجّعينا ،وأانا أاعلم أانهم كانوا
يشساهدون اŸباراة ‘ جميع دول العا ،⁄وقد منحهم اأ’و’د فرحة كبÒة» .وزاد« :بدأانا بشسكل جيد
للغاية ،سسجّلنا هدفا رائعا ،لكنهم تعادلوا ‘ وقت مبكر جًدا ،لكننا كنا منظم Úدفاعيًا ،و‚حنا ‘
اسستغÓل الفرصس ‘ ا÷زء الهجومي» .وأاردف« :أاعتقد أانه كان بإامكاننا إانهاء اŸباراة مبكًرا بفرصستÚ
جيدت Úللغاية ،يتمتع ’عبونا بخÈة كبÒة ،وسسار كل شسيء بشسكل جيد بالنسسبة
لنا منذ البداية .وختم« :لقد لعبنا بشسخصسية كبÒة ،وكنا أاقوياء للغاية ،بشسكل
هولندا
عام ،قّدم ا÷ميع أاداءً مثالًيا».

كشسف اŸسسؤوول اأ’ول على رأاسس العارضسة الفنية لفريق
مولودية ا÷زائر ،أان أاشسباله تطوروا كثÒا من الناحية البدنية
والتقنية منذ بداية التحضسÒات للموسسم ا÷ديد ،قائ« :Óفرق
كب Òب Úبداية التحضسÒات ،وما بلغناه اليوم بعد مرور أازيد من
شس-ه-ر ع-ن ان-طÓ-ق ال-ت-دري-ب-ات ا÷م-اع-ي-ة».ن-غ-ي-ز –ّدث ب-ل-غ-ة
اأ’رقام عن التحضسÒات التي يقودها ،حيث أاوضسح قائ« Óبلغنا
 49حصسة تدريبية ،منذ انطÓق التحضسÒات يوم  21سسبتمÈ
اŸنصس -رم ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤خ -وضس م-ب-اراة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ‘ خ-ت-ام
الÎبصس الثاÃ Êسستغا ،Âومباراة ودية ضسد منتخب أاقل من 20
سسنة».
مسساعد الناخب الوطني اأ’سسبقّ– ،دث عن الصسرامة التي
فرضسها وسسط اÛموعة وكذا ا÷دية الكبÒة ‘ التدريبات،
ح Úقال« :منذ أازيد من  10سسنوات  ⁄يتدرب ’عبو اŸولودية
ع -ل -ى السس -ادسس -ة وال -نصس-ف صس-ب-اح-ا ،وه-و م-ا ح-دث ‘ ت-ربصس
مسستغا Âالذي كنا نعمل فيه Ãعدل ثÓث حصسصس ‘ اليوم
الواحد».
ه -ذا ،وأاشس -اد م -درب اŸول-ودي-ة ب-احÎاف-ي-ة ’ع-ب-ي-ه ،ال-ذي-ن
يعملون بجدية كبÒة منذ انطÓق الÎبصس ،وكلهم عزم على
ب -ل -وغ أاه -داف ال -ن -ادي ن -ه -اي -ة اŸوسس-م ،خصس-وصس-ا أان اŸوسس-م
الداخل تاريخي ،كونه موسسم مئوية تأاسسيسس عميد اأ’ندية

دورة اŸنسشت Òللتنسس

إادراج إايناسس إايبو مباشسرة
‘ ا÷دول النهائي

لحد ،عن
كششف تقرير صشحفي إاسشبا ،Êأامسس ا أ
كلمات الهولندي رونالد كومان ،مدرب برششلونة ،مع
اسس-ت-ق-ر مسس-ؤوول-و ل-ي-ف-ربول على
مارتينيز مونويرا حكم الكÓسشيكو ،عقب فوز ريال
م -داف-ع ج-دي-د ،لضسّ-م-ه خÓ-ل
مدريد بنتيجة  ‘ 1-3ا÷ولة السشابعة من الليغا.
اÒŸكاتو الشستوي اŸقبل،
كانت اŸباراة شسهدت منح اÒŸنغي ركلة جزاء عقب
م- -ن أاج- -ل ح- -ل م- -عضس -ل -ة
ج-ذب ك-ل-ي-م-نت ل-ي-ن-غ-ل-يت م-داف-ع ال-ب-ارصس-ا لقميصس سسÒجيو
ال- - - - -ف - - - -ري - - - -ق ‘ اÿط
راموسس قائد ريال مدريد ،و ⁄يحتسسب حكم السساحة ركلة
اÿلفي.
ا÷زاء ‘ البداية ،لكنه عاد Ÿشساهدة اللعبة ›دًدا ‘
يعا Êالريدز من أازمة
شساشسة « الفار» ،عقب حديث من مسسؤوو‹ تقنية الفيديو .
دفاعية كÈى ،عقب إاصسابة
ووفًقا لصسحيفة «موندو ديبورتيفو» اإ’سسبانية ،فإان كومان إا ¤نفق غرفة تغي ÒاÓŸبسس.
الهولندي فÒجيل فان دايك
وصسرح كومان عقب اŸباراة ‘ اŸؤو“ر الصسحفي⁄« :
انتظر مغادرة مونويرا Ÿلعب اŸباراة كي يظهر له غضسبه
بقطع ‘ الرباط الصسليبي ،وتأاكد
ة
أافهم بعضس قرارات ا◊كم ،وهذه القرارات أاثرت على نتيج
من قرار ركلة ا÷زاء.
عدم مشساركته ›دًدا هذا اŸوسسم.
وذهب كومان إا ¤ا◊كم وصسافحه ،ثم قال لهŸ« :اذا؟ اŸباراة ،لكننا كنا بخ Òقبل ركلة ا÷زاء»
ووف ً-ق -ا لصس -ح -ي -ف -ة «مÒور» الÈي -ط -ان-ي-ة ،ف-إان
وأاضساف« :ركلة ا÷زاء كان لها تأاث Òكب ،Òو’ أافهم تقنية
Ÿاذا؟ ق - -ل ‹..ه - -ل رأايت صس - -ور اأ’سس - -ب- -وع اŸاضس- -ي ضس- -د
ليفربول اسستقر على ضسم الÎكي أاوزان كاباك،
5
الفيديو ،وأاعتقد أانها تسستخدم ضسد برشسلونة فقط .لعبنا
خيتا‘ ..ركلتا جزاء؟ ’ يوجد «فار» إا’ ضسدنا».
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أادرجت ا÷زائرية ايناسس إايبو ،التي –تل
بايرن ميونيخ
و ⁄يرد مونويرا على كلمات كومان ،واسستمر ‘ طريقه مباريات و ⁄نسستفد منها ،و’ نسستحق اÿسسارة اليوم».
وأاشسارت إا ¤أان ليفربول بدأا اŸفاوضسات مع
اŸرتبة  ‘ 151تصسنيف ا’–ادية الدولية
شسالكه حول قيمة الصسفقة ،حيث ” عرضس 20
للتنسس ،مباشسرة ‘ ا÷دول النهائي اÿاصس
مليون إاسسÎليني على النادي اأ’Ÿا.Ê
بالدورة الدولية اŸقررة ‘ الفÎة اŸمتدة
ح ّ-ق -ق أاج -اكسس أامسسÎدام رق -م -ا ق -ي -اسس-ي-ا ‘
وأاوضس -حت أان شس -ال -ك -ه ك -ان ي -ق -در ك-اب-اك بـ40
رابطة
من اليوم إا ¤الفا— نوفم ÈاŸقبل ÃنسستÒ
مليون إاسسÎليني قبل أازمة فÒوسس كورونا ،لكنه ب -ط -ول -ة ال-درج-ة اأ’و ¤ال-ه-ول-ن-دي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
قال هانز فليك اŸدير الفني لفريق
فنون
أابطال إافريقيا
(تونسس).
يسستهدف اآ’ن بيعه نظ 30 Òمليوًنا فقط.
بعدما فاز على فينلو  .0-13وكان الرقم القياسسي ب -اي -رن م -ي -ون -خ ،إان سسÒج غ-ن-اب-ري ’عب
تعد الدورة الرابعة على التوا‹ للبطلة
قتالية ﬂتلطة
وكان كاباك على أاعتاب ا’نضسمام ŸيÓنو السسابق ‘ البطولة الهولندية عن طريق أاجاكسس الفريق رÃا يكون ضسحية «نتيجة إايجابية
.
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اإ’فريقية السسابقة لفئة ا’أواسسط (،)2015
خاطئة» ’ختبار فÒوسس كورونا.
يختلف الناديان على قيمة الصسفقة ،وتؤوجل سسجّل ’سسينا تراوري ( 19عاما) خمسسة أاهداف
واŸت -واج -دة ب -ت -ونسس م -ن -ذ غ -ل -ق اŸع -اب -ر
أاوضس -ح ،ف -ل -يك أان ن -ت -ي -ج -ة ف -حصس غ -ن -اب -ري
أاعلن ا’–اد اŸصسري لكرة القدم برئاسسة عمرو ا÷نايني رئيسس اللجنة اÿماسسية
إا ¤ا’نتقا’ت الشستوية.
وصس -ن -ع ث Ó-ث -ة أاه -داف أاخ -رى ل-ي-ف-رضس أاج-اكسس اÿاصس بفÒوسس كورونا ‘  16أاكتوبر ا◊ا‹ كانت سسلبية،
ا◊دودي- -ة م- -ع ا÷زائ- -ر بسس- -بب ج- -ائ- -ح- -ة
ا
ه
اŸكلفة بإادارة شسؤوون ا–اد الكرة ،أان اŸباراة النهائية لرابطة أابطال إافريقيا اŸقررة إاقامت
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ثم جاءت إايجابية يوم الثÓثاء اŸاضسي وسسلبية مرت Úأاخري Úمنذ ذلك ا◊ .ÚفÒوسس ك- -ورون- -ا «ك -وف -ي -د .»19-وت- -وق- -ف
يوم  6نوفم ÈاŸقبل على ملعب القاهرة سستقام بدون حضسور جماهÒي.
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وقال فليك« :ولهذا ،يفÎضس أانها كانت نتيجة اختبار إايجابية خاطئة» ،مشسÒا مشس -وار الÓ-ع-ب-ة ا÷زائ-ري-ة ( 21سس-ن-ة) ‘
مانششيسش Îسشيتي
كشسف مسسؤوولو ا’–اد اŸصسري أانه ’ نية ◊ضسور ا÷ماه Òللمباراة النهائية لرابطة اأ’بطال
’عب فينلو للطرد بسسبب خطأا عنيف وعقب
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الدورة السسابقة من سسلسسلة دورات منسست،Ò
سسواء ب Úاأ’هلي والزمالك أاو اأ’هلي والرجاء اŸغربي ،واŸقررة إاقامتها Ãلعب القاهرة بعد قرار
العودة إا ¤حكم الفيديو اŸسساعد .وبعد ذلك
وغاب غنابري بسسبب هذه النتيجة اإ’يجابية عن مباراة الفريق اأ’و ‘ ¤ي - -وم ا÷م - -ع - -ة اŸنصس- -رم ‘ ،ال- -دور رب- -ع
الكاف بإاقامة النهائى فى مصسر.
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رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أابطال أاوروبا والتي فاز فيها على أاتلتيكو مدريد النهائي على يد اأ’Ÿانية سسينا هÒمان
ي
ب
ر
غ
Ÿ
ا
ي
و
ا
س
ض
ي
ب
ل
ا
د
ا
د
و
ل
ا
ى
ل
ع
ه
ز
و
ف
د
ع
ب
ل
ا
ط
ب
أ
’
ا
ة
ط
ب
ا
ر
ي
ئ
ا
ه
وتأاهل النادي اأ’هلي إا ¤ن
ن
ا
ي
س
س
Ó
ك
م
ر
س
ض
ı
ا
ح
‚
و
اإ’سسبا ،Êاأ’ربعاء اŸاضسي.
كما غاب الÓعب عن مباراة الفريق أامام آاينÎاخت فرانكفورت ‘ الدوري بنتيجة  1-6و.1-6
Ãجموع مباراتي الذهاب والعودة بخمسسة أاهداف مقابل هدف .وسستقام مباراة الدور نصسف
هونتيÓر ( 37عاما) ‘ هز الشسباك مرت‘ Ú
النهائي إاياب ب Úالزمالك والرجاء يوم الفا— نوفم Èبالقاهرة .وكان النادي اŸصسري
وعلى غرار الدورات السسابقة ،رصسدت
غضسون دقيقت .Úوأانهى أاجاكسس اŸباراة بتسسديد اأ’Ÿا .Êوقال فليك ،إانه  ⁄يتضسح بعد ما إاذا كان غنابري سسيعود لصسفوف
أاعلن بطل الفنون القتالية
قد فاز ‘ الذهاب باŸغرب بنتيجة (.)0-1
حسسم اإ’سسبا Êإاريك الشس- -ت -اء أاو خ Ó-ل  23كرة على اŸرمى وكان بوسسعه أان يضسيف الفريق ‘ مباراته التالية بدوري أابطال أاوروبا ،والتي يلتقي فيها لوكوموتيف لهذه الدورة التي تعرف مشساركة ’عبات
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بارزات ‘ عا ⁄الكرة الصسفراء ،جائزة
اŸزيد لو’ ‚اح ديÓنو فان كروي حارسس فينلو موسسكو الروسسي ،يوم غد الثÓثاء.
ئ
ج
ا
ف
ﬁمدوف ،اعتزاله بشسكل م
س
س
ي
ت
ي
،
ق
ر
ا
ر
ه
ب
ش
س
أ
ا
ن
Œ
د
ي
د
ا
Ÿ
ق
ب
ل
.
و
أ
ا
ش
س
ا
ر
ت
‘ إانقاذ عشسر ﬁاو’ت على مرماه.
مالية مقدرة بـ  15أالف دو’ر أامريكي.
‘ سسن  32عاما ،إاثر وفاة والده متأاّثرا
ع- -ق -ده م -ع ال -ن -ادي اإ’‚ل -ي -زي .إا ¤أان غ - -ارسس- -ي- -ا
كونتي:
بفÒوسس كورونا.
وينتهي عقد غارسسيا مع السسيتي صساحب  19عاما،
ع -اد ال -روسس -ي ل-ل-ح-ل-ب-ة مسس-اء السس-بت ل-ل-م-رة
‘ الصس -ي-ف اŸق-ب-ل ،وي-رغب أاب- -ل -غ أاصس -دق -اءه أان -ه ي -ع -ت -زم ال -ع -ودة إا¤
لوروبية
لبطال ا أ
رابطة ا أ
اأ’و ¤منذ وفاة والده ‘ جويلية اŸاضسي،
برشسلونة ‘ ا◊صسول على إاسس -ب -ان -ي -ا أ’سس -ب -اب شس -خصس-ي-ة ،و’ ›ال
حيث تغّلب على اأ’مريكي جاسس Ïغايتجي
خدماته بقوة سسواء ‘ للÎاجع عن هذا القرار.
بضسربة فنية قاضسية ‘ ا÷ولة الثانية من
اÒŸك -ات -و الشس-ت-وي أاو
يذكر أان برشسلونة حاول ضسم غارسسيا
أاّكد مدرب شساختار دونيتسسك ،الÈتغا‹ لويسس كاسسÎو ،إان ريال مدريد مازال مرشسحا للفوز
منافسسات «يو أاف سسي» (بطولة القتال
ع-قب ن-ه-اي-ة اŸوسسم خÓل اÒŸكاتو الصسيفي اŸاضسي ،لكن
بدوري أابطال أاوروبا ’ ،سسيما بعد مباراة الكÓسسيكو التي قدمها أامام برشسلونة.
القصسوى) بأابو ظبي اإ’ماراتية.
أاّكد أانطونيو كونتي ،اŸدير الفني إ’ن ÎميÓنو ،أان غضسب ’وتارو مارتينيز مهاجم
ا◊ا‹.
ال -ب-ارصس-ا رفضس ت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-ات م-انشسسسÎ
‘ مقابلة مع لويسس كاسسÎو ،رد اŸدرب على سسؤواله عن رأايه ‘ فوز فريقه على ريال مدريد -2
وقال حبيب نور ﬁمدوف عقب
الفريق عند اسستبداله ⁄ ،يكن بسسبب قرار التبديل ،لكن بسسبب أادائه على أارضس اŸلعب.
ك- - - - - - -ان ب - - - - - -يب سسيتي البالغة  18مليون إاسسÎليني.
ف -وزه ب -ال -ن -زال واح -ت -ف -اظ -ه ب -ال-ل-قب
اسستبدل كونتي ’وتارو ‘ الدقيقة  72من مباراة اإ’ن Îأامام جنوى ،ليدفع بأاندريا
غ- -واردي -و’ م -درب
 ‘ 3ا÷ولة اأ’و ¤من دوري أابطال أاوروبا ،قائ« :Óريال مدريد هو ريال مدريد وهو دائما بÚ
العاŸي« :اليوم أاريد أان أاقول إان هذا
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أافضسل فرق العا ،⁄إان  ⁄يكن اأ’فضسل ،هناك فريق آاخر جيد للغاية هو بايرن ميونخ ،لكن الريال
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سسيظل دائما الريال .أاندية تاريخية –ظى بأافضسل الÓعب ÚواŸدرب ‘ Úالعا ،⁄علينا أان نتحدث عنها
ً
هنا دون والدي».
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باحÎام» ،وأاضساف« :ريال مدريد  ⁄يكن موفقا ولكنه ما زال مرشسحا للفوز بلقب دوري اأ’بطال» .وتابع
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عن مواجهة الفريق« :Úلقد قمنا باسستغÓل هفوات للريال ⁄ ،يخسسر ريال مدريد ،وإا‰ا فاز شساختار ،هذه العبارة
خاضس  29نزا’ ‘ مسسÒته ا’حÎافية
وعلى أاية حال ،هم Îﬁفون وعندما تنتهي اللعبة يصسبحون أاصسدقاء أاك Ìمن ذي
إاغ -راء إاريك ل -ت -م -دي-د
تلخصس ما حدث ،قدمنا مسستوى كبÒا للغاية وريال مدريد  ⁄يكن موفقا يومها ولكنه كان جيدا أامام برشسلونة».
وح-اف-ظ ع-ل-ى سس-ج-ل-ه خ-ال م-ن ال-ه-زائم،
قبل» .وبحسسب صسحيفة «’غازيتا ديللو سسبورت» ،فإان ’وتارو كان غاضسبًا ‘
عقده معنا.
وحول مواجهة فريقه أامام إان ÎميÓن غدا الثÓثاء ‘ ا÷ولة الثانية من دور اÛموعات بدوري أابطال أاوروبا ‘ ظل غياب الكث Òمن
ليصسنف على أانه اأ’قوى ‘ ،ح Úخاضس
الشسوط اأ’ول واشستكى من زمÓئه لوكاكو وإاريكسسن ،بينما كان غاضسًبا
ووف ً-ق -ا لصس -ح -ي -ف -ة «ذا
الÓعب Úقال« :اأ’مر صسعب للغاية لنا ،لدينا العديد من الغيابات وهناك ’عبون ’ Áكنهم التدرب بعد ،نتابع الوضسع يوميا».
ج -اسس Ïغ -اي -ت -ج-ي  24ن- -زا’ﬁ ،ق- -ق- -ا 22
أايضًسا من زميله باسستو Êالذي فشسل ‘ إارسسال “ريرة طولية له
صس- - -ن» الÈي-ط-ان-ي-ة ،ف-إان
وأاضساف« :إان Îتسسلح بÓعب ÚعاŸي Úوهدفه أان يصسبح بطل إايطاليا ،هو من أافضسل فرق أاوروبا».
انتصسارا مقابل هزÁت.Ú
كانت من اŸمكن أان تسسمح له بالتسسجيل.
غ-ارسس-ي-ا ي-خ-ط-ط ل -رفضس ك-ل
وعن هدف شساختار ‘ التشسامبيونسس ليغ ،قال اŸدرب الÈتغا‹ «ا◊ديث عن اأ’هداف ‘ هو حديث عن ›هول ،عن شسيء معقد
إاغ- - -راءات غ- - -واردي- - -و’ م - -ن أاج - -ل
للغاية ‘ ،دوري اأ’بطال كل شسيء يحدث بسسرعة للغاية ،كل اŸباريات صسعبة جداÁ ’ ،كن توقع شسيء ،اأ’فضسل هو العمل بجد».
التجديد ،وسسÒحل إا ¤برشسلونة سسواء ‘

أاجاكسس يحّقق رقما
قياسسيا

البطل العاŸي
حبيب نور
ﬁمدوف
يعلن اعتزاله

نتيجة اختبار كورونا لغنابري
كانت خاطئة

اŸباراة النهائية Œري بدون جمهور

غارسسيا يرغب ‘
الرحيل عن النادي

غضسب ’وتارو  ⁄يكن
بسسبب التغيÒ

13 12

مـدرب شساختار يرشّسح الريال للفوز باللقب

ا÷زائرية ‘ .ذات السسياق ،قال ابن مدينة جيجل أان الطاقم
الفني دخل ‘ اŸرحلة الثالثة من التحضسÒات للموسسم الكروي
ا÷ديد ،موضسحا أان اللعب ضسد منتخب أاقل من  20سسنة كان
أافضسل اختبار أ’شسباله ،وقال بهذا الشسأان« :لعبنا مباراة ودية
قوية ضسد منتخب أاقل من  20سسنة ،انتهت بالتعادل بثÓث

أاه -داف ‘ ك -ل شس -ب-ك-ة ،ح-يث ج-رب-ن-ا خÓ-ل-ه-ا ك-ام-ل ال-ت-ع-داد،
باسستثناء اÙورين صسايلع وسسعدو ،اللذان ليسسا جاهزان بعد
من الناحية البدنية لتجنب اإ’صسابات».
وبخصسوصس ا’نتقادات الÓذعة عن التعادل ضسد منتخب
أاقل من  20سسنة ‘ ودية ا÷معة ،أاردف قائ« :Óبالنسسبة ‹
أاحسسن اختيار لنا كان مواجهة منتخب أاقل من  20سسنة ،كونهم
تقدموا كثÒا ‘ التحضسÒات ،خصسوصسا أانهم مقبلون على
خوضس التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا مطلع نوفمÈ
اŸق -ب -ل» .م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،كشس-ف م-درب ال-ع-م-ي-د أان أاشس-ب-ال-ه
سسيخوضسون غدا مباراة ودية ضسد فريق الدرك الوطني منشسط
ن-ه-ائ-ي ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ال-عسس-ك-ري-ة ،ك-م-ا سس-ي-واج-ه-ون ف-ري-ق
أاوŸبي اŸدية يوم اÿميسس اŸقبل– ،ضسÒا للدورة الكروية
الودية التي نظمها الفريق ،والتي من اŸقرر إاقامتها يومي 05
و 07نوفم ÈاŸقبل ،موضسحا أانه بنهاية الدورة الكروية
الودية يكون الفريق قد خاضس مباراته الودية اÿامسسة قبل 21
يوما عن انطÓق اŸوسسم ،الذي من اŸقرر أان يسسبقه خوضس
اŸباراة التمهيدية ‘ منافسسة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ب27 Ú
و 28نوفم.È
يذكر ،أان إادارة الفريق تعمل على تأاهيل اŸهاجم السسوداÊ
الغربال قبل نهاية سسوق التحويÓت الصسيفية بـ  24سساعة ،ليكون
بذلك سسابع وآاخر ’عب يلتحق بالفريق.

«الششعب» تقف عند –ضشÒات الفريق الوطني للجمباز (إاناث)

تدريبات مكثّفة لتدارك التأاخر...

الفريق الوطني للجمباز الفني إاناث ‘ سشباق مع الزمن من أاجل
ال -ت -دارك ب -ع -د ال -ت-وق-ف ال-ط-وي-ل ع-ن ال-ت-دري-ب-ات بسش-بب ا÷ائ-ح-ة
لفريقية بجنوب
الصشحية بهدف ضشمان أافضشل اسشتعداد للبطولة ا أ
أافريقيا ششهر ماي القادم ،عمل مكثف ،جدية كبÒة وإارادة عالية
لدى الفتيات بقاعة بÒوت بالعاصشمة منذ ششهر أاوت اŸاضشي ،هذا ما
وقفت عنده جريدة «الششعب» خÓل تغطية جزء من التدريبات.
نبيلة بوقرين
تصشوير :عباسس تيليوة

Œري ال- -ت- -حضسÒات ‘ ظ- -روف ‡ت -ازة Ãع -دل حصس -ت ‘ Úال -ي -وم
Ãجموع  5سساعات ثÓث ‘ الصسباح واثن ‘ ÚاŸسساء بعدما ” توفÒ
كل اŸعطيات الÓزمة لتسسهيل مهمة اŸدرب الوطني وشسبÓته اأ’ربعة
من طرف بلدية ا÷زائر الوسسطى التي وضسعت قاعة «بÒوت» –ت
تصسرفهم منذ إاعطاء الضسوء اأ’خضسر للعودة للعمل شسهر أاوت اŸاضسي،
وال -ت -ي –ت -وي ع -ل -ى ك-ل اأ’ج-ه-زة وال-ع-ت-اد الÓ-زم ل-ل-ع-م-ل ،إاضس-اف-ة إا¤
تخصسيصس مكان للمبيت أ’ن الÎبصس مغلق بالنظر للظروف الصسحية
ال- -ت- -ي ‰ر ب -ه -ا بسس -بب إان -تشس -ار فÒوسس ك -وف -ي -د  19اÿط◊ Òم -اي-ة
الرياضسيات ،و‘ نفسس الوقت لكي يتمكن من الÎكيز على التدريبات
وتفادي ا’حتكاك مع اÙيط اÿارجي ،إاضسافة للتوفيق ب‡ Úارسسة
الرياضسة والتحضس ÒلÓمتحانات Ãا أان اأ’سسماء اŸعنية جامعيات.
ك-م-ا تسس-ه-ر ا’–ادي-ة ب-رئ-اسس-ة سس-ف-ي-ان ال-زاه-ي ع-ل-ى ك-ل ال-ت-فاصسيل
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-حضسÒات م-ن خÓ-ل اŸراف-ق-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-لفريق الوطني
بهدف تقد Ëالدعم ÚاŸادي واŸعنوي لضسمان أافضسل جاهزية لقادم
اŸواعيد التي تتقدمها البطولة اأ’فريقية بجنوب أافريقيا شسهر ماي
Óلعاب اأ’وŸبية بطوكيو  ،2021حيث وقفنا
القادم أ’نها ﬁطة مؤوهلة ل أ
خÓل ا÷ولة التي قمنا بها ‘ كل أارجاء القاعة «بÒوت» على الظروف
اÓŸئمة ،والتي تتماشسى مع شسروط الÈوتوكول الصسحي من خÓل
التعقيم اليومي للمكان واأ’جهزة ،اŸكان اıصسصس النوم ،ا◊مام،
قاعة لتقوية العضسÓت وأاخرى للتدريبات ،إارتداء الكمامات ،القيام
ب -ال -ف -حصس ال -ط -ب -ي «ال -ب -ي سس-ي آار» ‘ ك-ل م-رة ُت-غ-ادر ال-ف-ت-ي-ات م-ك-ان
اُŸعسسكر.
هذه اإ’جراءات الوقائية والصسرامة اŸفروضسة من طرف اإ’–ادية
والطاقم الفني Ãسساعدة مسسÒي بلدية ا÷زائرية جعلت الرياضسيات
يرّكزون على العمل فقط ،ما جعلهن يتداركن اأ’مور بنسسبة كبÒة خاصسة
من الناحية البد Êوالتحول للمرحلة الثانية من العمل اŸتعلقة با÷انب
الفني ’سسÎجاع اŸسستوى ا◊قيقي ‘ أاقرب وقت ،أ’نهم على دراية
بالوضسع ا◊ا‹ وما ترتب عنه من ﬂلفات ‘ كل العا ⁄وليسس ا÷زائر
فقط ،ما قلّل من نسسبة الضسغط خاصسة بعد تأاجيل اŸوعد القاري إا¤
غاية شسهر ماي  ،2021ما سسيسسمح لهن بالتدارك من خÓل اŸثابرة
وتطبيق كل التعليمات التي Áليها عليهن اŸدرب سسعد الدين ،خاصسة أان
القاعة سستتدعم بعتاد جديد ‘ اأ’يام القليلة القادمة Ãيزانية تقدر بـ
 3مÓي Òسسنتيم ،ما سسÒفع من وتÒة التدريبات وفقا Ÿا هو معمول به
‘ الدول اŸتقدمة Ãا أان العناصسر الوطنية  ⁄تتمكن من التنقل إا¤
اÿارج للتدرب مثلما كان عليه ا◊ال ‘ السسابق بسسبب غلق اÛال
ا÷وي وأامور مرتبطة بتطورات الوضسعية الوبائية.

زاهي :وضسعنا كل اإ’مكانيات –ت تصسرف الرياضسيÚ

أاكد رئيسس ا’–ادية ‘ تصسريح خاصس به جريدة «الشسعب» ،أانهم
وضسعوا كل اإ’مكانيات التي تتوفر عليها ا’–ادية –ت تصسرف الفرق
الوطنية من أاجل تدارك التأاخر ‘ قوله« :التحضسÒات التي يقوم بها
الفرق الوطنية Œري ‘ أاحسسن الظروف أ’ّننا وضسعنا كل اإ’مكانيات
التي تتوفر عليها ا’–ادية –ت تصسرف الرياضسي Úالطواقم الفنية من

أاجل العمل ،وتدارك اأ’مور ‘ أاقرب وقت ‡كن بعد التوقف الطويل
جراء ا÷ائحة ،بهدف –قيق نتائج إايجابية ‘ قادم اŸواعيد التي
ت-ن-ت-ظ-رن-ا ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة شس-هر ماي القادم بجنوب
Óلعاب اأ’وŸبية بطوكيو  ،2021ونحن
أافريقيا أ’نها ﬁطة مؤوهلة ل أ
‰لك حظوظا كبÒة للتواجد ضسمن هذا اŸوعد الكب Òبالنظر للنتائج
ال -ت-ي ي-ح-ق-ق-ه-ا ال-ري-اضس-ي-ون ‘ ال-فÎة اأ’خÒة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ق-اري،
Óشسارة فإان قاعة باب الزوار هي اأ’خرى سستتدعم بعتاد جديد».
لإ

شسيماء “امي :هد‘ التأاهل ’أوŸبياد طوكيو 2021

من جهتها نائبة بطلة أافريقيا ‘ ا÷مباز الفني ،شسيماء “امي،
ثّمنت ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب» الظروف التي يجري فيها
العمل اÿاصس باŸواعيد القادمة ‘ قولها« :التحضسÒات Œري ‘
ظروف جيدة منذ عودتنا إا ¤التحضسÒات ،حيث ركزنا ‘ البداية على
ا÷انب البد Êبداية من شسهر جويلية وبعدما ُفتحت القاعة أامامنا
ضس -اع -ف -ن-ا ال-ت-دري-ب-ات ،وح-ال-ي-ا شس-رع-ن-ا ‘ ا÷انب ال-ف-ن-ي ح-ت-ى ن-ك-ون
جاهزين للبطولة اأ’فريقية التي سستكون بجنوب أافريقيا ،وهد‘ من
اŸشساركة ‘ هذا اŸوعد هو –قيق اللقب بعدما كنت نائبة بطل
Óلعاب اأ’وŸبية
أافريقيا ‘ الطبعة اŸاضسية لكي أا“كن من التأاهل ل أ
التي تبقى أامل وحلم كل رياضسي ‘ مشسواره ،خاصسة أان ا’–ادية
واŸدرب Úيرافقوننا ‘ كل اأ’وقات منذ بداية ا÷ائحة حتى اليوم ،ما
جعلنا نثق ‘ قدراتنا أاك Ìبالرغم من الفÎة الصسعبة التي عشسناها أ’ننا
كنا ‘ –ضسÒات مكثفة للبطولة اأ’فريقية بجنوب أافريقيا ،وبعدها
توقفنا بعد إانتشسار فÒوسس كورونا اÿط.»Ò
واصسلت ‚مة الفريق الوطني للجمباز الفني قائلة ‘ ذات السسياق:
«كنا نتدرب بشسكل فردي ‘ البيت خÓل فÎة ا◊جر Ãتابعة اŸدرب
عن طريق تقنية الفيديو ،لكن بعدما طالت الفÎة اوقفنا عن العمل
ا÷ماعي وتراجعنا قلي Óمن ناحية التدريبات أ’ننا  ⁄نكن نعرف متى
سستزول الوضسعيةو وبقي اŸسستقبل معلقا با÷انب الصسحي ما انعكسس
على معنوياتنا ،لكن بعدما تلقينا إاشسارة العودة للتدريبات تغÒت اأ’مور
ونحن اآ’ن ‘ سسباق مع الزمن لكي نحقق اأ’فضسل ‘ اŸسستقبل حتى
نشسرف ا÷زائر ونكسسب ورقة التواجد ‘ طوكيو بحول الله».

ثقافة

األثنين  ٢٦أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٩ربيع األول  ١٤٤٢هـ

ين ّ
ظمه  Èﬂعلم النفسس وعلوم الÎبية بجامعة وهران

اسضتكتاب جماعي دو‹ حول بناء وتصضميم
الÈامج اإلرشضادية

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

لعلى للثقافة Ãصشر
بدعوة من اÛلسس ا أ

الشّضاعرة لطيفة حسضا ‘ Êضضيافة «كل يوم شضاعر»

تنزل الششاعرة ا÷زائرية لطيفة
لثن ،Úضشيفة
حسشا ،Êمسشاء اليوم ا إ
على برنامج «كل يوم ششاعر» ،الذي
تن ّ
لعلى
ظمه ÷نة الششعر باÛلسس ا أ
للثقافة Ãصشر ،ويب ّ
ث على الششبكة
ع Èقناة اÛلسس الرسشمية
باليوتيوب .وُينتظر أان تلقي ابنة
عاصشمة الزيبان ›موعة من
قصشائدها الششعرية على غرار
«ششبهات» و»للماء عزف آاخر».

أاسشامة ــ إا
ج- -ه  Èﬂع -ل -م ال -ن -فسس وع -ل -وم
و ّ
الÎب -ي -ة ب -ج -ام -ع-ة وه-ران  2دعوة
ل - -ل - -مشش- -ارك- -ة ‘ إا‚از ك- -ت- -اب دو‹
جماعي ﬁكم ‘ ميدان علم النفسس
وعلوم الÎبية ،حول موضشوع «بناء
لرشش -ادي -ة بÚ
وتصش- -م -ي -م الÈام -ج ا إ
ال- -ن -ظ -ري -ة وال -ت -ط -ب -ي -ق» .ال -دع -وة
لسش-ات-ذة وال-ب-اح-ثÚ
م-وج-ه-ة ل-ك-ل ا أ
من داخل وخارج الوطن ،بششرط أان
ت-ك-ون ت-خصشصش-ات-ه-م م-ن علم النفسس
ب -ك-ل ف-روع-ه ،وع-ل-وم الÎب-ي-ة ب-ك-ل
ت -خصشصش -ات -ه-ا ،وأايضش-ا ل-ل-م-خ-تصش‘ Ú
الÎجمة.

أاسشامة إافراح
نششر  Èﬂعلم النفسس وعلوم الÎبية
ب-ج-ام-ع-ة وه-ران  ،٢دع -وة ل -ل -مشش-ارك-ة ‘
إا‚از كتاب دو‹ جماعي ﬁكم .ويتعلق
األم -ر ب -ك -ت -اب «ب -ن -اء وتصش -م -ي -م الÈام -ج
اإلرشش -ادي-ة ب Úال-ن-ظ-ري-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق»‘ ،
ميدان علم النفسس وعلوم الÎبية.
وجّه ا Èıالدعوة إا ¤كل األسشاتذة
وال- -ب- -اح- -ث Úم- -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن،
بشش -رط أان ت -ك -ون ت-خّصش-صش-ات-ه-م م-ن ع-ل-م
ال-ن-فسس ب-ك-ل ف-روع-ه وع-ل-وم الÎب-ي-ة ب-ك-ل
تخ ّصشصشاتها ،للتقدم بأاوراق بحثية ‘ أاحد
اÙاور اّÙددة للكتاب .كما أان الدعوة
موجهة أايضشا ألصشحاب تخصشصس الÎجمة
ب -أاي ل -غ -ة م -ن ال -ل -غ -ات ال -ث Ó-ث ال -ت -ال -ي -ة
(ال -ف -رنسش -ي -ة اإل‚ل -ي -زي -ة ،والسش -ب -ان -ي -ة)
للمسشاهمة ‘ ترجمة أاهم ما يحتويه هذا
السش -ت -ك -ت -اب وذلك ب -ت -وج -ي -ه م -ن رئ-يسس
ال- -ل -ج -ن -ة ال -ع -ل -م -ي -ة واŸشش -رف -ة ال -ع -ام -ة
لÓسشتكتاب.
وم-ن أاه-داف ه-ذا السش-ت-ك-ت-اب ،إاع-ط-اء
الطالب أاك Èقدر ‡كن من اŸعلومات
ح -ول الÈام -ج اإلرشش -ادي -ة م -ن ال -ن -واح-ي
النظرية والتطبيقية ،والتي يتم من خÓلها
تبسشيط خطوات تصشميم وتنفيذ وتقييم
الÈامج اإلرششادية .يتم ذلك من خÓل
إاث- - -راء ‰اذج وأام- - -ث- - -ل- - -ة ح - -ول الÈام - -ج
اإلرششادية اŸيدانية ،ما يجعل هذا العمل
ال-ب-ح-ث-ي ا÷م-اع-ي م-رج-ع-ا ع-لميا ودليÓ
شش-ام Ó-ح-ول الÈام-ج اإلرشش-ادي-ة ،ن-ظ-ري-ا
وتطبيقيا ،ويسشاعد الطالب الباحث على
التحكم ‘ بناء برامج إارششادية وتطبيقها
والقدرة على تقوÁها.

لرششاد والتوجيه..عملية
ا إ
علمية
ُي- -ع- -ت ÈالÈن- -ام -ج اإلرشش -ادي خ -ط -وات
متتابعة وﬂططة ضشمن أاسشسس علمية يتم
من خÓلها تقد Ëخدمات إارششادية من
اŸرششد إا ¤اŸسشÎششدين ،كما أان هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ه -ي م-ن ا÷وانب ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
Óرششاد ،وبدونها يصشبح اإلرششاد ›ّرد
ل إ
آاراء ونصشائح وتوجيهات نظرية .كما أان

ال- -ق- -درة ع- -ل- -ى تصش- -م -ي -م وب -ن -اء الÈام -ج
اإلرششادية هي إاحدى اŸهارات والكفاءات
األسشاسشية التي يجب أان يتمكن منها كل
ط -الب ،وخ -اصش -ة ط -ل -ب -ة ت-خصشصس اإرشش-اد
وتوجيه ،وتخ ّصشصس علم النفسس اŸدرسشي.
فقدرتهم على تصشميم وبناء هذه الÈامج
ي -ع -ن -ي “ك -ن -ه -م م-ن أاه-م اسشÎات-ي-ج-ي-ات
وت -ق-ن-ي-ات ال-ت-دخ-ل ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ون-ه-ا ‘
عملهم اإلرششادي اŸيدا.Ê
و‘ ه -ذا السش -ي -اق ت -ب -ل -ورت ف -ك-رة ه-ذا
السش -ت -ك -ت -اب ،ال -ت -ي ج -اءت م -ن م-ن-ط-ل-ق
«مششكل ملحوظ لدى الطلبة وهو تهّربهم
ورفضشهم تطبيق وتبني مثل هذه الÈامج
خÓل مذكرات تخرجهم» ،يقول القائمون
ع-ل-ى اŸشش-روع« ،ظ-ن-ا م-ن-ه-م أان-ه-ا صش-ع-ب-ة
ومسشتحيلة التطبيق واإل‚از» .كما لحظ
أاسش -ات -ذة ه -ذا ال -ت -خصشصس أان ع -دم “ك-ن
الطلبة من تصشميم هذه الÈامج راجع إا¤
«النقصس ‘ التكوين النظري والتطبيقي
حول هذه اŸواضشيع والتقنيات الضشرورية
ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة ،ك- -م -ا أان ت -دريسس م -ث -ل ه -ذه
اŸقاييسس األسشاسشية خÓل  ١٤حصشة هو
أام -ر م -ع -ق -د وصش -عب إا‚اح-ه .وم-ا ي-زي-د
ال -ط Úب-ل-ة ع-دم ت-ك-ام-ل اŸق-اي-يسس ،ك-م-ا
كانت ‘ ظل النظام الكÓسشيكي الذي كان
ال -ط -الب خ Ó-ل -ه ي -ت -ك ّ-ون ت -ك ّ-ون -ا شش-امÓ-
م -ت -ك -ام  Ó-ب ÚاŸق -اي -يسس اإلك -ل -ي -ن-ي-ك-ي-ة
والÎب -وي -ة اإلرشش -ادي-ة» ،م-ع-تÈي-ن اأن «م-ا
يجعله يتقن تطبيق مثل هذه الÈامج التي
–ت -اج إا ¤خ -ط-وات دق-ي-ق-ة وم-تسش-لسش-ل-ة،
ذلك أان التمكن من هذه الÈنامج يحتاج
إا ¤الوقت الكا‘ والÎبصس ا÷يد».
ه-ذا الضش-ع-ف ال-ت-ك-وي-ن-ي خّ-ف-ضس سش-ق-ف
ال -ت -وق -ع -ات ب -ال -ت -م -ك-ن م-ن ب-ن-اء ب-رن-ام-ج
إارشش -ادي وت -ط -ب-ي-ق-ه ،إاذا ك-ان ال-ط-الب «ل
Áلك م-ع-ل-وم-ات ت-خّصس خ-ط-وات اخ-ت-ي-ار
ال -ع -ي -ن-ة ال-ت-ي سش-ي-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-ا الÈن-ام-ج،
ويجهل خطوات جمع اŸعطيات كإاجراء
اŸق- - -ابÓ- - -ت واÓŸح- - -ظ - -ات ،ودراسش - -ة
ا◊الة» ،يضشاف إا ¤ذلك ،أاهمية التكوين
ح -ول ال -ع Ó-ج -ات اإلرشش -ادي -ة وال -ن-فسش-ي-ة
واŸع-رف-ي-ة وط-رق اسش-ت-خ-دام-ه-ا ميدانيا،
وضشرورة تلقي تدريب ميدا Êكفيل بتعلّم
كيفية بنائها وتنفيذها وتقييمها .ومن هنا
ت-أات-ي أاه-م-ي-ة ه-ذا ال-ع-م-ل اŸوسش-وم «ب-ن-اء
وتصشميم الÈامج اإلرششادية ب Úالنظرية
والتطبيق».

كتاب على خمسشة أاركان
حّددت خم ُسس ﬁاور لÓسشتكتاب ،تعلّق
ُ
أاّولها باŸفهوم النظري لعملية اإلرششاد
والتوجيه ،و–ديد طرق تدريسس اإلرششاد
ودور اŸرشش- -د واŸوج -ه حسشب ال -ق -ان -ون
ا÷زائري .أاما اÙور الثا Êفيدور حول
اŸف -ه -وم ال -ن -ظ -ري ل -لÈام -ج اإلرشش -ادي -ة
(ت -ع -ري-ف-ه-ا ،أاسشسش-ه-ا ،أان-واع-ه-ا ،أاه-م-ي-ت-ه-ا
وششروط ‚احها) ،مع ذكر أاهم النظريات
ال- -عÓ- -ج- -ي- -ة اŸسش- -ت -خ -دم -ة ف -ب -الÈام -ج

اإلرشش -ادي -ة (ن -ظ -ري -ات الÎب -ي -ة ،ال-ت-ع-ل-م،
السشلوكية ،اŸعرفية ،وغÒها).
وي -ت -ط -رق اÙور ال -ث-الث إا ¤خ-ط-وات
بناء وتصشميم الÈامج اإلرششادية ،وينقسشم
ب- -دوره إا ¤ثÓ- -ث ن- -ق- -اط ه -ي :تصش -م -ي -م
الÈنامج (اختيار اŸششكل والعينة ،تقنيات
ج-م-ع اŸع-ل-وم-ات م-ن مÓ-ح-ظ-ة وم-قابلة
ودراسش -ة ا◊ال -ة ،وت -ط -ب -ي -ق الخ -ت -ب-ارات
ودراسشة حاجات وقدرات العينة ،وطرق
التنفيذ واŸعا÷ة) ،ثم تنفيذ الÈنامج:
(ضش-ب-ط ن-وع الÈن-ام-جﬂ ،ت-ل-ف ال-ت-قنيات
ال-عÓ-ج-ي-ة وط-رق اخ-ت-ي-اره-ا ،وت-نفيذها)،
وخصش -ائصس ال -ع -م -ل -ي-ة اإلرشش-ادي-ة ،وث-ال-ث-ا
وأاخÒا ت-ق-ي-ي-م الÈن-ام-ج (ت-ق-ي-يم منهجي،
تقييم إاحصشائي).
ويرّكز اÙور الرابع على إاعطاء ‰اذج
ع- -ن ﬂت- -ل -ف أان -واع الÈام -ج اإلرشش -ادي -ة
م-ط-ب-ق-ة م-ي-دان-ي-ا ب-كّل خطواتها ،وتقدË
خÈاٍت وŒارَب ‘ ›ال ب -ن -اء وت -ن -ف -ي -ذ
وت -ق-ي-ي-م الÈام-ج اإلرشش-ادي-ة .أام-ا اÙور
اÿامسس واألخ ،Òفيتصشّدى لÎجمة أاهّم
اŸف -ردات وال -ع -ب -ارات ‘ ›ال اإلرشش-اد
والتوجيه وبناء الÈامج ،وكذا ترجمة أاهمّ
النظريات والتقنيات العÓجية ‘ ›ال
اإلرشش -اد وال -ت -وج -ي -ه ب -ال -ل -غ -ة ال -ف-رنسش-ي-ة
واإل‚ل-ي-زي-ة واإلسش-ب-ان-ي-ة ،وه-ذا م-ا سشيتّم
ب -ال-ت-نسش-ي-ق ب ÚاŸه-ت-م Úب-الÎج-م-ة وبÚ
منسشقي الكتاب.
وإا ¤ج -انب شش -روط م -ن -ه -ا م -ا ي -ت -ع -ل -ق
باŸضشمون (أان يكون البحث ضشمن أاحد
ﬁاور السشتكتاب ،وأان يتصشف باألصشالة
العلمية وا÷دية ‘ ظل منهجية ﬁكمة)،
وم -ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشش-ك-ل (ات-ب-اع ت-ق-ن-ي-ة
( )APAالنسشخة السشادسشة ،وعدم تعّدي
البحث  ٤5٠٠كلمة ،مع احÎام نوع وحجم
اÿطّ اّÙدد) ،ف- -إان ال- -ب- -ح- -وث ُت- -ق- -ب- -ل
ب-ال-ل-غ-ات ال-ثÓ-ث-ة ال-ع-رب-ي-ة ،واإلنَ-ك-ل-ي-زي-ة،
والفرنسشية ،مع ضشرورة إارسشالها ‘ أاجل
أاقصش- -اه  ٣٠ف -ي -ف-ري م-ن السش-ن-ة اŸق-ب-ل-ة
 ،٢٠٢١ع - -ل - -ى أان ُي - -ع- -ل- -ن ع- -ن اŸق- -الت
اŸقبولة و/أاو التعديÓت اŸطلوبة ‘ ٣٠
أاف -ري -ل م -ن ن -فسس السش -ن -ة ،ف -ي -م -ا سش -ي -ت-م
اإلعÓن عن موعد نششر الكتاب بعد جمع
اŸادة و–ديد مؤوسشسشة النششر.
Óششارة‚ ،د ‘ رئاسشة اللجنة العلمية
ل إ
أا.د.بوفلجة غيات من  Èﬂالبحث ‘
علم النفسس وعلوم الÎبية بجامعة وهران
 ،٢و‘ رئاسشة التحرير واإلششراف العام
على السشتكتاب د.فاطمة الزهراء مرياح،
و‘ تنسشيق اŸقالت الدولية أا.د.كرÁة
عÓق ،أاما ‘ تنسشيق اŸقالت الوطنية
د.حياة غيات.
فيما تضشم اللجنة العلمية أاعضشاء من
ج -ام -ع -ات م -ن داخ -ل ال-وط-ن ع-ل-ى غ-رار
وهران ،١وه- - - -ران  ،٢مسش -ت -غ-ا ،Âسش-ي-دي
بلعباسس ،معسشكر ،خميسس مليانة ،وأادرار،
واŸرك- -زي -ن ا÷ام -ع -ي Úب -غ -ل -ي -زان وعÚ
“وششنت ،وكذا جامعات ‘ دول عربية
هي ليبيا ،مصشر ،األردن ،والعراق.
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–ل الششاعرة ا÷زائرية لطيفة حسشا،Ê
مسشاء اليوم اإلثن ،Úعلى السشاعة اÿامسشة
بتوقيت ا÷زائر ،ضشيفة على برنامج «كل
ي -وم شش -اع -ر» ،ال -ذي ت -ن -ظ -م-ه ÷ن-ة الشش-ع-ر
باÛلسس األعلى للثقافة ،ويبث افÎاضشيا
ع Èقناة اÛلسس الرسشمية بـموقع يوتيوب،
‘ إاط- -ار اŸب- -ادرة ال- -ت -ي أاط -ل -ق -ت -ه -ا وزارة

الثقافة اŸصشرية –ت عنوان «الثقافة بÚ
يديك».
وُينتظر أان يلي إالقاء لطيفة حسشا Êلقاء
مع د.سشرية صشدقي ،التي تقّدم ﬁاضشرة
–ت عنوان «ﬂتار ب ÚالÎاث والريادة»،
ت-ن-ظ-م-ه-ا ÷ن-ة ال-ف-ن-ون ال-تشش-كيلية والعمارة
باÛلسس ،والتي تتضشّمن عرضس عدد من
األفÓم التسشجيلية للرموز ورواد فن العمارة
وال-ف-ن-ون ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة Ãصش-ر ،ب-اإلضشافة إا¤
ع- -رضس ل- -ع- -دد م- -ن اŸؤول- -ف -ات اŸه -م -ة ‘
اÛال.Ú
ول -ط -ي -ف -ة حسش -ا Êشش -اع -رة م -ن ع-اصش-م-ة
الزيبان بسشكرة ،تكتب الششعر الفصشيح ،وقد
سشبق لها أان – ّصشلت على ا÷ائزة األو‘ ¤
مسشابقة الششعر النسشوي بقسشنطينة ،وعلى
ا÷ائزة األو ‘ ¤مسشابقة مؤوسشسشة فنون
وثقافة «الكلمة اŸعÈة» ،التي جاءت سشنة
– ٢٠١٣ت ششعار «ششعر وذاكرة» ،والرتبة
ال -ث-ان-ي-ة ‘ مسش-اب-ق-ة ال-رب-ي-ع الشش-ع-ري ،ك-م-ا
ت-أاه-لت ل-ن-ه-ائ-ي-ات ال-ق-ل-م ا◊ر ،ال-ت-ي ج-رت
فعالياتها Ãصشر.
وم-ن أاع-م-ال-ه-ا اŸط-ب-وع-ة دي-وان-ه-ا ال-ثاÊ
«أاغنية تششبهني» سشنة  ٢٠١5عن دار النششر
«م -ي -م» ،وق -ب-ل-ه دي-وان «شش-ه-ق-ة السش-ن-دي-ان»،
وعنه تقول لطيفة« :للششهقة معنيان ،ششهقة
اŸوت وشش -ه -ق -ة ا◊ي-اة ،أاقصش-د ب-ه-ا شش-ه-ق-ة
ال -ولدة ،والسش -ن -دي -ان شش -ج -ر ي -تسش-م ب-ال-ق-وة
والصش Èوطول الزمن».
وتعزو لطيفة حسشا Êالفضشل ‘ تعلمها
اال -غ-ة وال-ن-ح-و وال-ع-روضس ل-وال-ده-ا ال-راح-ل
اإلم -ام والشش -اع -ر ال -ه -اشش -م-ي حسش-ا ،Êوق-د
ت -أاّث -رت ك -ثÒا ب -ح -ي -ات -ه ال -ت-ي ك-انت م-ل-ي-ئ-ة
ب-ال-تضش-ح-ي-ات والصش .Èوت-ب-حث ل-ط-ي-ف-ة م-ن
خÓ-ل أاشش-ع-اره-ا وقصش-ائ-ده-ا ع-ن «الرت-قاء
بالكلمة وتأادية رسشالة نبيلة وتغي Òششيء إا¤
األحسشن».

مواهب ششابّة جديدة انضشّمت لفريق اŸمثلÚ

التحضضÒات األخÒة إلطÓق تصضوير فيلم «يد مر»Ë

تتواصشل –ضشÒات تصشوير الفيلم
الششبابي «يد مر »Ëحسشب بيان
لعÓمي على
وصشلنا من اŸششرف ا إ
الفيلم بودكاسشت آارابيا ،حيث يتم
لخÒة على
حاليا وضشع اللمسشات ا أ
لزياء ،فيما يقوم
الديكورات وا أ
اŸمثلون بتدريبات يومية على
أادوارهم ،مع انضشمام أاسشماء جديدة
إا ¤العمل.

ق ــ ث
يتعلق األمر Ãواهب من مناطق ﬂتلفة
م -ن ال -وط -ن ،ح -يث اخ-ت-ار اıرج ي-ح-ي-ى
Óدوار كÓ
موزاحم ‘ الكاسشتينغ النهائي ل أ
من ياسش Úربوح ووسشيم بلي من ا÷نوب،
سش -ي -ل -ي-ا ول-د ﬁن-د م-ن م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل،
ﬁم -د اŸاح -ي م -ن الشش -ل -ف ،وف-اء م-ع-ل-م
وكرÁو دراجي من العاصشمة .ووّقع هؤولء
عقودهم تباعا وبششكل رسشمي خÓل األيام
القليلة اŸاضشية.
‘ تصشريح له بعد الكاسشتينغ النهائي،
ق- -ال م- -ؤوسشسس ب- -ودك- -اسشت آاراب- -ي- -ا وك- -اتب
سش-ي-ن-اري-و ال-ف-ي-ل-م ي-وسش-ف ب-ع-ل-وج« :أان-ا أاث-ق
“اما ‘ خيارات اıرج يحيى موزاحم،
هو يختار بناء على األنسشب للعب الدور.
هذا ل يعني أان بعضس الأسشماء اŸطروحة
ل -يسشت م -وه -وب -ة ،وإا‰ا ه-ي مسش-أال-ة األكÌ
قربا من أاداء الدور بششكل أافضشل .أايضشا
ه -ن -اك م -ن  ⁄ي -ؤوم -ن ب -اŸشش -روع ،وات-خ-ذ
طريقا له بعيدا عنه ،لهذا  ⁄نتواصشل معه
‘ مرحلة الكاسشتينغ النهائي».
من جهته ،قال اıرج يحيى موزاحم:
«هذا ›رد فيلم واحد ل Áكنه اسشتيعاب

كل اŸواهب ا÷زائرية .على صشعيد آاخر
ه- -ن- -اك ب- -عضس األسش- -م- -اء ال- -ت -ي ط -رح -ه -ا
ا÷م-ه-ور ،وأاب-دوا رغ-ب-ت-ه-م ‘ مشش-ارك-ت-ه-م
معنا ‘ الفيلم ،لكن هم ل يعلمون أاننا كنا
Óسشف  ⁄نتفق ‘
على تواصشل معهم ،لكن ل أ
طريقة العمل ،من بينهم أاسشماء عرف عنها
ا÷م -ه -ور م -ن -ذ ب -داي -ة ال -ت-حضشÒات ،أام-ر
ع -ادي ي -ح -دث ‘ أاي إان -ت-اج سش-ي-ن-م-ائ-ي أاو
تلفزيو.»Ê
وحسشب األخبار التي تصشل من كواليسس
العمل ،فإان الششباب اŸششارك يبذل أاقصشى
ط- -اق- -ت- -ه ‘ ال- -ت- -دري- -ب- -ات ،ح- -يث لح- -ظ
متابعوهم غيابهم الكب Òعن نششر جديدهم
ع Èحسش -اب -ات-ه-م ع-ل-ى شش-ب-ك-ات ال-ت-واصش-ل،
ح -يث ي -رك -ز ه -ؤولء ع -ل -ى ح-ف-ظ أادواره-م
بششكل جيد ،والتمرن عليها ألدائها بأافضشل
صشورة ‡كنة.
وك -ان حسش -اب ب -ودك -اسشت آاراب-ي-ا -Pod
 cast Arabiaعلى انسشتغرام قد نششر
صشورة حصشرية من التدريبات التي Œري
ح -ال -ي -ا ‘ إاح -دى أام -اك -ن تصش -وي -ر ال -ع-م-ل
ج -ام -ع -ة ب -اب ال -زوار ،ح -يث ق -رر اıرج
يحيى موزاحم تقريب اŸمثل Úمن أاجواء
الديكورات التي ” إاعدادها ،وتدريبهم ‘
نفسس أاماكن التصشوير النهائي.
يذكر أان التحضشÒات Œري وسشط «نظام
صش -ارم م -ن ف -ري -ق الإن -ت -اج» ح -ف-اظ-ا ع-ل-ى
سشÓمة ا÷ميع من فÒوسس كورونا ،حتى
تسش Òأاج -واء ال -تصش -وي-ر ‘ أاج-واء سش-ل-ي-م-ة،
Óششارة أاسشند إانتاج
“نع أاي طارئ صشحي .ل إ
ف -ي -ل -م «ي-د م-ر »Ëلشش-رك-ة م-يسش-ان ك-م-ن-ت-ج
م -ن -ف -ذ ،ب -ي -ن -م-ا ق-دم ال-دع-م اإلن-ت-اج-ي ل-ه
اŸركز ا÷زائري لتطوير السشينما التابع
لوزارة الثقافة والفنون.

⁄ÉY

األثنين  ٢٦أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٩ربيع األول  ١٤٤٢هـ

’مريكية
تسسعة أايام تفصسلنا عن ا’نتخابات ا أ

التصشويت اŸبكر يلمسض مسشتوى قياسشيا وبايدن اأ’وفر حظا
’مريكية ،تظهر أاغلب اسستطÓعات الرأاي التي أاجريت ،تفّوق اŸرشسح الدÁقراطي جو بايدن على
مع اقÎاب موعد ا’نتخابات ا أ
نظÒه ا÷مهوري الرئيسس ا◊ا‹ دونالد ترمب.

نتائج دفعت كثÒين للحديث عن حتمية
فوز بايدن ،مؤوكدين اسضتحالة كسضر توقعات
هذه السضتطÓعات .فقد يتناسضى هؤولء ما
حصضل بانتخابات عام  ١٩٤٨التي مثلت أاول
ان -ت -خ -اب -ات أام -ري -ك -ي -ة ت-لت ا◊رب ال-ع-اŸي-ة
الثانية ،حينها –ّدثت اسضتطÓعات الرأاي عن
اسض -ت -ح -ال -ة ف-وزه ب-الن-ت-خ-اب-ات وق-رب م-وع-د
رحيله عن البيت األبيضس ،بعدها حصضلت مع
اŸرشض -ح ال-دÁق-راط-ي ه-اري ت-روم-ان ،ال-ذي
تقلد منصضب الرئيسس منذ عام  ١٩٤5عقب
وفاة فرانكلن روزفلت ،مفاجأاة  ⁄تكن تخطر
ع -ل -ى ب -ال أاح -د ،ح -يث كسض-ر ج-م-ي-ع ت-وق-ع-ات
السض -ت -طÓ-ع-ات وضض-رب ب-ه-ا ع-رضس ا◊ائ-ط
ليفوز بفÎة رئاسضية ثانية.
كشض -فت ب -ي -ان -ات ان -ت -خ -اب -ي -ة ‘ ال -ولي -ات
اŸت - - -ح- - -دة ،أان  5٢م -ل -ي -ون أام -ري-ك-ي أادل-وا
بأاصضواتهم ‘ انتخابات الرئاسضة ،وهو ما يفوق
ال -رق -م ال -ذي سض-ج-ل خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ال-تصض-ويت
اŸبكر ‘ سضباق الوصضول إا ¤البيت األبيضس
سضنة .٢٠١٦

وبحسضب األرقام ،فإان أاك Ìمن  ٢5مليون
شضخصس صضوتوا عن طريق الÈيد و” اسضتÓم
صضناديقهم ،أاو حضضروا إا ¤مراكز انتخابية
وصضوتوا بشضكل شضخصضي ،خÓل األسضبوع األول
م -ن ع -م-ل-ي-ة ال-تصض-ويت اŸب-ك-ر .وت-ظ-ه-ر ه-ذه
األرق -ام ال -ت -ي أاع -ل-ن ع-ن-ه-ا ،م-ؤوخ-را ،أان ع-دد
اŸصضوت Úتضضاعف ‘ غضضون أاسضبوع فقط.،
و‘ ح -ال ت -واصض-ل اإلق-ب-ال ع-ل-ى ال-تصض-ويت
بهذه الوتÒة ،فإان انتخابات الرئاسضة ‘ ٢٠٢٠
سضتتخطى أاعلى نسضبة مشضاركة مسضجلة حتى
اآلن وهي  ‘ ٦5اŸائة ‡ن يحق لهم اإلدلء
ب-الصض-وت ،وه-ي نسض-ب-ة مسض-ج-ل-ة ‘ ان-ت-خ-ابات
 .١٩٠٨وجرى اإلقبال بشضدة على التصضويت
اŸب -ك -ر ،ه -ذه السض -ن -ة ،ت -ف -ادي -ا لÓ-زدح-ام ‘
طواب Òطويلة ‘ يوم التصضويت اŸرتقب ‘ ٣
نوفم ÈاŸقبل .وأاعرب كثÒون عن ﬂاوفهم
م -ن ان -تشض -ار فÒوسس ك -ورون -ا اŸسض -ت -ج-د ع-ن
طريق طواب Òالنتظار ،فيما يوصضي اÈÿاء
Ãراعاة التباعد الجتماعي وترك فاصضل بÚ
الناسس يقارب اÎŸين .وفيما يتبقى  ١١يوما

لن -ت -خ -اب-ات ال-رئ-اسض-ة ،وصض-ل أاك Ìم-ن نصض-ف
األصضوات اŸبكرة من الوليات التي قد ترجح
ك- -ف- -ة ال- -رئ -يسس دون -ال -د ت -رامب أاو م -ن -افسض -ه
الدÁقراطي ،جو بايدن.
وقال األسضتاذ والباحث ‘ جامعة فلوريدا،
م- -اي- -ك- -ل م- -اك -دون -ال -د ،إان -ه ب -ح -ل -ول ال -ث -الث
والعشضرين من أاكتوبر ا÷اري ،كان  ٣5.7مليون
شضخصس قد صضوتوا عن طريق الÈيد ،بينما
ق- -ام م- -ا ي- -زي- -د ع- -ل -ى  ١5.7م-ل-ي-ون شض-خصس
بالتصضويت اŸبكر شضخصضيا.
و‘ اث -ن -ت -ي عشض -رة ولي -ة ،ج -اء  ١٢مليون
صضوت من الدÁقراطي ،Úأاي ما يضضاعف ٦.٣
م Ó-ي Úصض -وت ج -اءت م -ن ا÷م -ه-وري .Úأام-ا
اÓŸي Úاÿمسض- - -ة األخ- - -رى م - -ن األصض - -وات
األخرى فأاد ¤بها أاشضخاصس ل ينتمون إا ¤أاي
حزب أاو أانهم مسضجلون ضضمن أاحزاب صضغرى.
وتشض Òالبيانات إا ¤أان ما أاد ¤به اŸصضوتون
حتى اآلن يقارب  ‘ ٣٨اŸائة من إاجما‹
األصض -وات ال -ت -ي ج -رى ف -رزه -ا ‘ ان-ت-خ-اب-ات
.٢٠١٦

وفد من حماسس ‘ القاهرة لبحث اŸصسا◊ة

هنية يرفضض التطبيع وينتقد إاسشاءة فرنسشا لإلسشلم
ق-ال رئ-يسس اŸك-تب السس-ي-اسس-ي ◊ركة
’سسÓمية «حماسس» إاسسماعيل
اŸقاومة ا إ
’حد ،إان وفدا من
هنية ،صسباح أامسس ا أ
ا◊رك - -ة ب- -رئ- -اسس- -ة صس- -ال- -ح ال- -ع- -اروري
سسيتوجه إا ¤العاصسمة اŸصسرية القاهرة
لبحث جملة من اŸلفات اŸهمة.
أاشض -ار ه -ن -ي -ة ‘ ب -ي-ان صض-ح-ف-ي صض-ادر ع-ن
مكتبه ،إا ¤أان هذه الزيارة تأاتي للتأاكيد على
ال- -عÓ- -ق- -ات األخ- -وي -ة ال -راسض -خ -ة م -ع مصض -ر،
وللتباحث ‘ جملة من اŸلفات ذات الهتمام
اŸشضÎك ،خاصضة مسضار اŸصضا◊ة والوحدة
الوطنية ،إا ¤جانب بحث األوضضاع ‘ قطاع
غ- -زة ع- -ل- -ى اŸسض- -ت -وى اإلنسض -ا ،Êوت -ط -ورات
األوضض- - -اع م - -ع الح - -ت Ó- -ل واŸسض - -ت - -ج - -دات
السضياسضية التي “ر بها اŸنطقة بشضكل عام.
وكان وفد أامني مصضري أاجرى آاخر زيارة
إا ¤قطاع غزة للقاء مسضؤوول ‘ Úحماسس ‘
العاشضر من الشضهر اŸاضضي .علما أان القاهرة
تتوسضط ب Úحماسس وإاسضرائيل بشضأان تفاهمات
ال - -ت- -ه- -دئ- -ة ،إاضض- -اف- -ة إا ¤دوره- -ا ‘ رع- -اي- -ة
اŸصضا◊ة الفلسضطينية.
‘ سضياق آاخر ،جدد هنية إادانته التطبيع
ب Úبعضس األنظمة العربية وإاسضرائيل ،والتي
ك -ان آاخ-ره-ا اإلعÓ-ن األم-ري-ك-ي ع-ن الت-ف-اق
الثÓثي األمريكي اإلسضرائيلي السضودا .Êوقال
هنية ،إان «هذه السضياسضة ل تع Èعن الشضعب
السض -ودا Êوم -واق-ف-ه ال-ت-اري-خ-ي-ة إازاء ال-قضض-ي-ة
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة» ،مشض-ي-دا ب-األصضوات السضودانية
الرافضضة للتطبيع ب ÚبÓدها وإاسضرائيل.
وأاكد أان اتفاقات التطبيع مع إاسضرائيل لن
تنجح ‘ أان تعيد رسضم خريطة اŸنطقة وفق
اŸزاج اإلسضرائيلي ،فهذه اÿريطة ترسضمها
فقط الشضعوب اŸتمسضكة بثوابتها وبحقوقنا
الراسضخة ‘ فلسضط.Ú
ك -م -ا ع Èه -ن -ي -ة ع -ن غضض-ب-ه واسض-ت-ه-ج-ان-ه
اإلسضاءة للنبي ﬁمد -صضلى الله عليه وسضلم-

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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تصسعيد ا’تهامات ب Úأارمينيا وأاذربيجان

اŸعارك تششتد ضشراوة والقتال ’ يزال مسشتمرا بكراباخ
تتواصسل ا’شستباكات على طول خط
ا÷بهة ب Úأاذربيجان وأارمينيا بكثافة
م -ت -ف -اوت-ة ‘ ع-دة م-ن-اط-ق ع-ل-ى ج-ب-ه-ة
ال-ق-ت-ال ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ إاق-ل-ي-م ن-اغورÊ
ك - -راب - -اخ ،ب - -ع - -د ي- -وم Úم- -ن ﬁادث- -ات
أاجريت ب Úا÷انب ‘ Úواشسنطن.
ق -الت مصض -ادر إاع Ó-م -ي-ة ،إان الشض-ت-ب-اك-ات
تواصضلت على طول خط ا÷بهة ‘ مناطق
أاغ- -دارا وخ- -وج- -اف- -ي -ن -د وف -ي -زو‹ وه -دروت
وغ -وب -اد‹ ولشض Úب -ك -ث -اف -ة م-ت-ف-اوت-ة .وأاك-د
ا÷يشس األذري ‘ بيان ،أان قواته دمرت عددا
م -ن اŸع -دات واآلل -ي -ات ال -عسض -ك-ري-ة ل-ل-ق-وات
األرمينية شضملت دبابت Úو 7مدافع ﬂتلفة
الختصضاصس و 7مركبات.
وق -ال إان ال -ق -وات األرم -ي -ن -ي -ة اسض -ت -ه-دفت
مواقعه بقذائف الدبابات والهاون واŸدفعية،
مضضيفا أانه على الرغم من ذلك فإان قواته
واصض -لت أانشض -ط -ت -ه -ا ال -ق-ت-ال-ي-ة ‘ الŒاه-ات
ال-رئ-يسض-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-خ-ط-ة ال-عملياتية ،ووسضعت
اŸناطق اÿاضضعة للسضيطرة.
ك -م -ا اسض -ت -ه -دفت ق -وات ا÷يشس األذري -
بحسضب البيان -مواقع القوات األرمينية ‘
خ-وج-اف-ي-ن-د وغ-وب-اد‹ ولشض ،Úم-ت-ق-دمة إا¤
مواقع جديدة ‘ تلك اŸناطق .كما أاعلن
ا÷يشس األذري أان -ه ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-م-واج-ه-ات ف-إان
وح -دات ال -ك -ت -ي -ب-ة األو ¤م-ن ال-ف-وج ‘ 5٤٣
ال -ق -وات اŸسض -ل -ح -ة األرم -ي-ن-ي-ة اŸوج-ودة ‘
غ -وب-اد‹ انسض-ح-بت ب-ع-د ت-ك-ب-ده-ا خسض-ائ-ر ‘
األفراد واŸعدات العسضكرية .وقالت مصضادر
إاعÓمية ‘ ﬁيط كراباخ نق Óعن مصضادر
م -ي -دان -ي-ة ،إان شض-خصض-ا ق-ت-ل وأاصض-يب عشض-رات
بجروح نتيجة قصضف ا÷يشس األرميني إاحدى
بلدات مدينة ترتر الواقعة ‘ ﬁيط اإلقليم.

تدم Òمنازل
‘ ا÷ه- -ة اŸق- -اب -ل -ة ،اأك -د إاع Ó-م -ي -ون إان
م-دي-ن-ة سض-ت-ي-ب-ان-اكÒت ع-اصض-مة إاقليم كراباخ،
غ ÒاŸعÎف به دوليا ،تعرضضت لقصضف أادى
إا ¤تدم Òبعضس اŸنازل ،دون اإلعÓن عن
تسض- -ج- -ي- -ل إاصض- -اب- -ات .وأاك- -دت وزارة ال -دف -اع
األرمينية ،أان أاذربيجان ركزت قصضفها على
م -ن -ط -ق -ت-ي م-ارت-و Êوأاسض-كÒان ط-وال ال-ل-ي-ل-ة
اŸاضض- -ي- -ة .وأاضض- -افت ‘ ب- -ي- -ان ،أان ال- -ق -وات
األذري- -ة  ⁄تسض -ت -ه -دف ف -ق -ط ق -رى وب -ل -دات
يسضكنها مدنيون لكنها اسضتهدفت أايضضا مزارع
وحقول وغابات ،و ⁄يتم اإلبÓغ عن سضقوط
ضضحايا مدني.Ú
ووف- -ق- -ا ل- -ل- -وزارة ،ف- -ق- -د ‚حت ال- -ق -وات
األرمينية ‘ صضد ›موعة عسضكرية أاذرية
ح- -اولت ال- -ت- -ق- -دم ج -ن -وب م -ارت -و Êوشض -م -ال
ح- -دروت ،مشض -ددة ع -ل -ى أان ال -ق -ت -ال ل ي -زال
مسضتمرا.
وك- -ان وزي -ر اÿارج -ي -ة األم -ري -ك -ي م -ايك
بومبيو ،قد اجتمع بشضكل منفصضل مع كل من
وزي-ري خ-ارج-ي-ت-ي أارم-ي-ن-يا وأاذربيجان ،نهاية
األسض -ب -وعﬁ ‘ ،اول -ة ج-دي-دة إلن-ه-اء ال-ق-ت-ال
الدائر منذ نحو شضهر.
ودعا بومبيو إا ¤تنفيذ وقف إاطÓق النار
‘ إاقليم كراباخ اŸتنازع عليه ب Úأارمينيا

وأاذرب -ي -ج -ان ،وال -ع -ودة إا ¤م -ف -اوضض-ات ج-ادة
وهادفة –ت رعاية ›موعة مينسضك التابعة
Ÿنظمة األمن والتعاون ‘ أاوروبا .من جانبه،
أاشض- -اد ال- -رئ- -يسس ال- -روسض- -ي فÓ- -د ÒÁب -وت،Ú
با÷هود األمريكية لتحقيق السضÓم بعد أان
أاج-رى دب-ل-وم-اسض-ي-ون م-ن أاذرب-ي-ج-ان وأارم-ي-نيا
ﬁادث- -ات م- -ن- -فصض- -ل- -ة م- -ع وزي -ر اÿارج -ي -ة
األمريكي مايك بومبيو ‘ واشضنطن.
وكان الرئيسس بوت Úأاعلن ،اÿميسس ،أان
نحو  5آالف شضخصس رÃا قتلوا ‘ اŸعارك
األخÒة ب Úأاذربيجان وأارمينيا ‘ كراباخ.
وق-ال رئ-يسس أاذرب-ي-ج-ان إال-ه-ام ع-ل-ي-ي-ف ،إان
أاذرب -ي -ج -ان مسض -ت -ع-دة ل-ل-ج-ل-وسس ع-ل-ى ط-اول-ة
اŸف-اوضض-ات ،ل-ك-ن-ه ات-ه-م أارم-ي-نيا باŸسضؤوولية
عن اسضتمرار القتال .وأاضضاف علييف يقول:
«ن -ح -ن مسض -ت -ع -دون ل-ل-ت-وق-ف ول-و ال-ي-وم ،ل-ك-ن
Óسضف -تنتهك بشضكل صضارخ وقف
أارمينيا -ل أ
إاطÓق النار ،إاذا  ⁄يتوقفوا فسضنواصضل حتى
ال- -ن- -ه- -اي- -ة ب- -ه- -دف –ري- -ر ك- -اف- -ة األراضض- -ي
اÙت -ل-ة» .وق-وضس ان-ه-ي-ار ات-ف-اق Úب-وسض-اط-ة
روسضية لوقف إاطÓق النار توقعات التوصضل اإ¤
نهاية سضريعة للقتال الذي اندلع ‘  ٢7سضبتمÈ
اŸاضضي عندما أاطلق ا÷يشس األذري عملية
‘ إاق -ل -ي -م ك -راب -اخ اÙت -ل ردا ع -ل -ى ه-ج-وم
أارم -ي -ن -ي اسض -ت-ه-دف م-ن-اط-ق م-دن-ي-ة .وخÓ-ل
العمليات “كن ا÷يشس األذري من السضيطرة
ع -ل -ى م -دن جÈائ -ي -ل وفضض-و‹ وزن-غ-يÓ-ن و٣
ب- - -ل - -دات وأاك Ìم - -ن  ١٣٠ق- -ري -ة وع -دد م -ن
اŸرتفعات اإلسضÎاتيجية.

رفضض التدويل
و ⁄يخف رئيسس أاذربيجان إالهام علييف،
أان بÓده تعارضس بشضكل قاطع تدويل النزاع ‘
كراباخ .وأاضضاف علييف« :نحن نرفضس بشضكل
ق -اط -ع وت -ام ،ت -دوي -ل ال -ن -زاع ب -أاي شض -ك -ل م-ن
األشضكال ،وذلك من أاجل منع توسضعه» .ووفقا
للرئيسس علييف ،تسضعى أارمينيا جاهدة لتدويل
الصضراع .وقال« :لقد طلبت أارمينيا من روسضيا،
إارسض -ال ع -ن -اصض -ر م -ن ج -يشض -ه -ا إا ¤م -ن -ط -ق-ة
الصض- -راع .وه- -ذا غ Òف- -ع- -ال ع- -ل- -ى اإلطÓ- -ق
ويتعارضس مع القانون الدو‹ ..ل نريد أان
تتدخل الدول األخرى ..موقفنا يتلخصس ‘
أانه يجب على جميع دول اŸنطقة والعا ⁄أان
“تنع عن التدخل اŸباشضر ‘ النزاع».
وي -ع -ت -ق -د ال -رئ -يسس األذرب-ي-ج-ا ،Êأان ع-ل-ى
الرؤوسضاء اŸشضاركÛ Úموعة مينسضك التابعة
Ÿن -ظ -م -ة األم -ن وال -ت -ع-اون ‘ أاوروب-ا ،إاق-ن-اع
أارمينيا «بوضضع حد للعدوان ،واللتزام بوقف
إاطÓق النار والنسضحاب من األراضضي» .وقال
ال - -رئ - -يسس األذرب - -ي - -ج- -ا ،Êإان- -ه ي- -ع- -ت Èا◊ل
ال -دب -ل -وم -اسض-ي ل-ل-ن-زاع ‡ك-ن-ا .وأاضض-اف« :أان-ا
م-ت-أاك-د “ام-ا م-ن ذلك .ل-ك-ن-ه سض-ي-ع-ت-م-د ع-لى
إارادة ا÷انب األرمني» .وحول رؤويته للسضÓم
الذي يقر بحقوق ا÷انب ،Úشضدد علييف على
أان «هذا يجب أان يقوم على أاسضاسس قاعدة
م -ن -ط -ق -ي -ة ،ضض -م-ن وح-دة أاراضض-ي أاذرب-ي-ج-ان
وضضمان حقوق ومصضالح ا÷زء األرمني من
سضكان أاذربيجان».

’و ¤لÓحتجاجات
‘ الذكرى ا أ

آا’ف العراقي Úبسشاحة التحرير وسشط إاجراءات أامنية مششددة
‘ ف -رنسض -اÃ ،ا ت -تضض -م -ن -ه م -ن ت -ط-اول ع-ل-ى
الشض-ري-ع-ة اإلسضÓ-م-ي-ة ،وإاشض-اع-ة روح ومشض-اعر
ال-ك-راه-ي-ة وال-ع-داء وال-ع-ن-ف ،وت-ق-ويضس معاÊ
التسضامح والتعايشس ب Úاأل· وشضعوب العا.⁄
ودعا هنية الرئيسس الفرنسضي إاÁانويل ماكرون
ÓسضÓ-م
إا ¤ال -ت -وق -ف ع -ن سض -ي-اسض-ة اإلسض-اءة ل -إ
والتحريضس عليه ،كما طالبه بوقف التعرضس

ل-ل-ن-ب-ي ﬁم-د صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ،وعدم
اŸسض -اسس Ãشض -اع -ر اŸسض -ل-م Úع-ل-ى مسض-ت-وى
العا .⁄واألربعاء اŸاضضي ،قال ماكرون ‘
تصضريحات صضحفية إان فرنسضا لن تتخلى عن
ÓسضÓ-م
ال -رسض -وم ال -ك -اري -ك -اتÒي -ة اŸسض-ي-ئ-ة ل -إ
والنبي ﬁمد صضلى الله عليه وسضلم‡ ،ا أاشضعل
موجة غضضب ‘ أانحاء العا ⁄اإلسضÓمي.

بعد تصسريحات أاردوغان بحق ماكرون

باريسض تسشتدعي سشفÒها لدى أانقرة
أاع -ل -نت ب -اريسس ،السض -بت ،اسض -ت -دع -اء سض -فÒه -ا ل-دى أان-ق-رة ل-ل-تشض-اور بشض-أان م-ا صض-در م-ن
تصضريحات «غ Òمقبولة» من ِقبل الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان بحق نظÒه الفرنسضي
إاÁانويل ماكرون .أاشضارت الرئاسضة الفرنسضية إا« ¤غياب رسضائل التعزية واŸسضاندة من
الرئيسس الÎكي عقب اغتيال صضامويل باتي» ،اŸدرسس الذي قتل بقطع الرأاسس قبل أاسضبوع ‘
اعتداء نفذه إاسضÓمي قرب مدرسضته ‘ الضضاحية الباريسضية.
اسضتدعت فرنسضا ،السضبت ،سضفÒها لدى أانقرة للتشضاور ،مسضتنكرة تصضريحات الرئيسس
الÎكي رجب طيب أاردوغان «غ ÒاŸقبولة» التي شضكك فيها بـ»الصضحة العقلية» إلÁانويل
ماكرون.

ت - -ظ- -اه- -ر آا’ف ال- -ع- -راق- -ي ،Úأامسس
’ح -د ‘ ،سس -اح -ة ال -ت -ح-ري-ر وﬁي-ط
ا أ
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة اÿضس - -راء ،ح - -يث م - -ق - -ر
ا◊ك - -وم- -ة ‘ ال- -ع- -اصس- -م- -ة ب- -غ- -داد‘ ،
’و◊ ¤رك- - - - -ت - - - -ه - - - -م
ال- - - - -ذك- - - - -رى ا أ
ا’ح- -ت -ج -اج -ي -ة غ ÒاŸسس -ب -وق -ة ضس -د
ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ا◊اك-م-ة وع-ج-ز
السس- -ل -ط -ات ع -ن ال -ق -ي -ام ب -إاصس Ó-ح -ات
وﬁاسسبة اŸتورط Úبقمع اŸظاهرات
التي تعرضست لها «ثورتهم» منذ العام
اŸاضسي.
ف -رضضت السض -ل -ط -ات ال-ع-راق-ي-ة إاج-راءات
أامنية مشضددة بالعاصضمة بغداد ،األحد‘ ،
الذكرى األو ¤لÓحتجاجات الشضعبية غÒ
اŸسضبوقة التي شضهدتها البÓد ضضد الطبقة
السضياسضية.
وخ -رج آالف اŸت -ظ-اه-ري-ن ،م-ن-ذ صض-ب-اح
أامسس األحد ،إا ¤سضاحة التحرير وﬁيط
اŸنطقة اÿضضراء ،حيث مقر ا◊كومة ‘
ب -غ -داد ،ل -ت-ج-دي-د اح-ت-ج-اج-ه-م ع-ل-ى ع-ج-ز
السضلطات عن القيام بإاصضÓحات وﬁاسضبة
اŸتورط Úبقمع اŸظاهرات التي تعرضضت
لها «ثورتهم» منذ العام اŸاضضي .ويطالب

اÙت -ج -ون ب -ت -حسض Úاÿدم -ات وم -ع-ا÷ة
ال -ب -ط-ال-ة وﬁارب-ة ال-فسض-اد اŸسض-تشض-ري ‘
ال -ع-راق ال-ذي ي-ع-د ث-ا Êب-ل-د م-ن-ت-ج ل-ل-ذهب
األسضود ‘ منظمة البلدان اŸصضدرة للنفط
(أاوبك).
و–ولت سضاحة التحرير اŸعقل الرئيسس
ل Ó-ح -ت -ج -اج -ات ‘ ب -غ -داد ،إا ¤ق -ري-ة م-ن
اÿيام التي غطت أاغلبها صضور «شضهداء»
الن-ت-ف-اضض-ة ،ف-ي-م-ا Œم-ع م-ت-ظاهرون قرب
اŸن -ط -ق -ة اÿضض-راء ،ح-يث م-ق-ر ا◊ك-وم-ة
والŸÈان والسضفارة األمريكية .وبدا نشضطاء
اŸظ-اه-رة م-ن-قسض-م :Úف-ال-ب-عضس ي-ع-تقد أان
سضاحة التحرير هي اŸكان اآلمن الوحيد
لتجمع اÙتج ،Úفيما توجه أاخرون قرب
اŸنطقة اÿضضراء ‘ ،ا÷انب الثا Êمن
مدينة بغداد.
وانطلقت شضرارة الحتجاجات ‘ األول
من أاكتوبر  ٢٠١٩التي بدأات بشضكل عفوي
ت-ن-ت-ق-د ال-ب-ط-ال-ة وضض-ع-ف اÿدم-ات ال-ع-امة
وال-فسض-اد اŸسض-تشض-ري وال-ط-ب-ق-ة السض-ي-اسض-ي-ة
التي يرى اŸتظاهرون أانها موالية إليران أاو
الوليات اŸتحدة أاك Ìمن موالتها للشضعب
العراقي.

»HQÉ¨e

أألثنين  ٢٦أكتوبر ٢٠٢٠م ألموأفق لـ  ٠٩ربيع أألول  ١٤٤٢هـ
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ألرئيسس بخاري ‘ قلب أزمة سسياسسية خانقة

حدث وحديث

نيجÒيا أامام أاسصوأا احتجاجات منذ  20عاما
’سسوأ ‘ ألبÓد منذ  20عاما ،أعلنت ألشسرطة ‘ نيجÒيا تعبئة فورية ÷ميع موأردها للسسيطرة
مع أسستمرأر أ’ضسطرأبات وأعمال ألعنف ،أ أ
على أعمال ألعنف وألتي تفاقمت إأثر أتهام شسهود ÷نود بإاطÓق ألنار على ﬁتج ‘ Úمدينة ’غوسس أŸركز ألتجاري ألكب ÒللبÓد ،فيما أتهمت
منظمة ألعفو ألدولية أفرأد ألشسرطة بقتل ﬁ 12تجا.

أمر قائد قوة ألشصرطة ألنيجÒية بالتعبئة ألفورية
لكل موأرد ألشصرطة للسصيطرة على أعمال عنف ‘
ألشصوأرع هي أألسصوأ ‘ ألبÓد منذ  ٢٠عاما وفجرتها
أحتجاجات على وحشصية ألشصرطة.
و“ثل ألضصطرأبات ،ألتي  ⁄تشصهد لها ألبÓد
مثي Óمنذ عودتها للحكم أŸد Êعام  ،١٩٩٩أخطر
أزمة سصياسصية توأجه ألرئيسض ﬁمد بخاري وهو
حاكم عسصكري سصابق أنُتخب عام .٢٠١5
وتصصاعدت أعمال ألعنف ‘ لغوسض ،وهي مركز
Œاري مÎأم -ي أألط -رأف وي -ب -ل-غ ع-دد سص-ك-ان-ه-ا ٢٠
مليون نسصمة ،بعد إأطÓق ألنار على ﬁتج‘ Ú

منطقة ليكي ،ليلة ألثÓثاء أŸاضصي ،بعد سصاعات من
إأعÓن حظر للتجول على مدأر ألسصاعة.
وأت -ه -م شص -ه -ود ج -ن -ودأ ب -إاط Ó-ق أل -ن-ار .وق-الت
منظمة ألعفو ألدولية ،إأن أ÷نود وأفرأد ألشصرطة
قتلوأ ما ل يقل عن ﬁ ١٢تجا يوم ألثÓثاء ‘
منطقتي ليكي وألوسصا ‘ لغوسض .ونفى أ÷يشض
وجود جنود ‘ ليكي.
وفرضصت عدة وليات ،وخاصصة ‘ جنوب نيجÒيا،
أك Èأق- -تصص- -اد ‘ أف -ري -ق -ي -ا ،ح -ظ -ر أل -ت -ج -ول ب -ع -د
موأجهات على مدأر أسصبوع Úب Úأألجهزة أألمنية
وأÙتج.Ú

وق- -الت ق -وة ألشص -رط -ة ‘ ن -ي -جÒي -ا ‘ ب -ي -ان ،إأن
مفتشصها ألعام ﬁمد أدأمو أمر بنشصر كافة ألقوأت
وأŸوأرد فورأ لوقف أعمال ألعنف وألنهب وتدمÒ
أŸنشصآات وأŸمتلكات على أيدي ›رم Úيتنكرون
‘ هيئة ﬁتج.Ú
وك -انت ولي -ة لغ -وسض ق -د خ -ف-فت ق-ي-ود ح-ظ-ر
ألتجول ،أعتبارأ من ألسصبت ،حيث قلصصت سصاعات
أ◊ظر ليصصبح أعتبارأ من ألسصاعة ألسصادسصة مسصاء
حتى ألثامنة من صصباح أليوم ألتا‹ .ونزل ألعمال إأ¤
ألشص -وأرع إلزأل -ة آأث -ار ألح -ت -ج -اج -ات وألشص-ت-ب-اك-ات
وغصصت ألشصوأرع بالسصيارأت من جديد.

’وروبي ‘
بعد أيام قليلة من توقيع أ’تفاق ألليبي ‘ جنيف ،وسسط إأشسادة عربية ودولية با◊دث ،أعلن ›لسس أ’–اد أ أ
’فريقي ،أسستعدأدها
’عضساء بتوقيع أتفاق وقف إأطÓق ألنار .كما أبدت مفوضسية أ’–اد أ إ
’حد ،ترحيب ألدول أ أ
بيان ،أمسس أ أ
’طرأف ألليبية من أجل ألتوصسل إأ ¤حل دأئم.
للمسساهمة ‘ تهيئة ألظروف ألÓزمة ’سستئناف أ◊وأر ب Úجميع أ أ

ال–اد اإلفريقي يعرضض اŸسصاعدة
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أب -دت م -ف -وضص-ي-ة أل–اد
لول ،أسص - -ت - -ع- -دأده- -ا
لف - -ري - -ق - -ي ،أمسض أ أ
أإ
ل -ل -مسص -اه -م -ة ‘ ت -ه-ي-ئ-ة أل-ظ-روف ألÓ-زم-ة
لط -رأف
لسص- -ت- -ئ -ن -اف أ◊وأر ب Úج -م -ي -ع أ أ
ألليبية من أجل ألتوصصل إأ ¤حل دأئم.
ورحب رئيسض مفوضصية أل–اد موسصى
ف -ك -ي ،ب -ات -ف-اق وق-ف إأطÓ-ق ،م-ع-تÈأ أن-ه-ا

جيشض الشصرق ملتزم بالتفاق
بدوره ،أعلن أ÷يشض ألليبي ألتزأمه بشصكل
ك -ام -ل ب -ات -ف -اق وق -ف إأط Ó-ق أل -ن-ار أل-ذي ”
توقيعه ب Úطر‘ ألنزأع ،أ÷معة ‘ ،مدينة
ج - -ن - -ي - -ف ألسص- -ويسص- -ري- -ة –ت رع- -اي- -ة أأل·
أŸت -ح -دة ،وق -ال إأن -ه ي -ت -وأف -ق م -ع رؤوي -ت -ه ‘
مكافحة أإلرهاب وحل أŸيليشصيات أŸسصلحة.
ج -اء ذلك ع -ل-ى لسص-ان أŸت-ح-دث أل-رسص-م-ي
ب-اسص-م أل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشض أل-ل-يبي ،أللوأء
أح -م -د أŸسص -م -اري ،أل -ذي أوضص -ح أن أ÷يشض
ألليبي «جزء رئيسصي من أتفاق جنيف لوقف
إأطÓق ألنار وسصيلتزم بكل ما ورد ‘ هذه
أŸبادرة».

اŸرتزقة ...العقبة األسصاسصية
رغ-م أإلشص-ادة أل-ت-ي ي-ت-ل-ق-اه-ا أت-ف-اق ف-رقاء
ليبيا ،يرى مرأقبون أن أعسصر بنود ألتفاق
ع-ل-ى أل-ت-ن-ف-ي-ذو م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاخ-رأج أŸق-اتلÚ
أألج -انب ،سص-ي-م-ا م-رت-زق-ة ›م-وع-ة «ف-اغ»Ô
ألروسصية.
ويقول هؤولء أŸرأقبون ،إأنّ ألتحّدي ألكبÒ
يتمثل ‘ إأخرأج أك Ìمن  5آألف مرتزق من
ع- -ن- -اصص- -ر ف- -اغ Ôوم- -ث -ل -ه -م م -ن أإلره -اب -يÚ
أل- -ق- -ادم Úم- -ن سص -وري -ا وع -دد أخ -ر م -ن دول
أخ-رى ،ب-الضص-اف-ة إأ ¤أل-عصص-اب-ات أإلج-رأم-ي-ة
أÙل -ي -ة أŸت -ه -م -ة ب -ارت -ك -اب ج -رأئ-م ح-رب
وأخرى ضصد أإلنسصانية .ومنذ توقيع ألتفاق
ب‡ Úثلي طر‘ ألصصرأع ‘ أللجنة ألعسصكرية
أŸشصÎكة  ،5+5أ÷معة أŸاضصية ‘ ،جنيف
ألسصويسصرية ⁄ ،يصصدر عن أللجنة أو ألبعثة
أأل‡ي -ة أل -رأع -ي -ة ل Ó-ت -ف -اق أي تصص -ري -ح -ات
جديدة بشصأان أÿطوأت ألتنفيذية لÓتفاق.

اتفاق على اŸناصصب السصيادية
قال رئيسض ›لسض ألنوأب عقيلة صصالح ،إأنه
” أل-ت-وأف-ق ع-ل-ى سص-رت أل-ل-ي-ب-ي-ة ل-ت-ك-ون مقرأ

جÓل بوطي

قد يكون من أل ّصصعب أ◊كم نهائيا على أتفاق وقف إأطÓق
ألنار ألدأئم ب Úحكومة ألوفاق وأ÷يشض ألليبي ،ألذي توصصل إأليه
طرفا ألنزأع ‘ جنيف ،نهاية أألسصبوع أŸاضصي .لكن أÿطوة
“ثل فع Óبدأية نهاية أألزمة ألسصياسصية ،وّ Œسصد بكل رمزيتها
وطنية أبناء ليبيا ألذين شصاركوأ ‘ أŸفاوضصات ألتاريخية على
مدأر خمسصة أيام وتوجت باتفاق أنتظره ألليبيون طوي Óويعلقون
عليه أآمال كبÒة إلنهاء أألزمة.
نعم ،أإنها مفاوضصات تاريخية Ãا –مله ألكلمة من معنى،
ألنها وضصعت ألصصبع على أ÷رح ألليبي ،أŸتمثل ‘ إأخرأج
أŸرتزقة وألقوأت أألجنبية من ألبÓد ‘ أجل أقصصاه ثÓثة
أشص -ه -ر .ه -ذأ أل -ب -ن -د ،وإأن ك-انت ل ت-زأل مضص-ام Úت-ط-ب-ي-ق-ه غÒ
وأضص -ح -ة ‘ ألت -ف -اق ف -ه -و سص -بب أسص-ت-م-رأر ح-ال-ة ألÓ-إأسص-ت-ق-رأر
وألÓسصلم ‘ أ÷ارة ألشصقيقة .وما يؤوكد فع Óأنه قرأر مهم إلنهاء
أألزمة ألسصياسصية هو أمتعاضض بعضض ألقوى ألغربية من هذأ
ألتفاق ألذي يفرضض على طر‘ ألنزأع أإخرأج ألقوأت أألجنبية
من ألÎأب ألليبي.
مÓمح أŒاه قطار حل أألزمة ‘ طريق ألتسصوية ألسصياسصية
ألتي يريدها ألشصعب ألليبي جامعة شصاملة “حو أŸاضصي أألليم
وت- -رسص -م مسص -ت -ق -ب  Ó-م -زده -رأ ‘ أألف -ق أل -ق -ريبŒ ،ري ب -روح
أŸسص -ؤوول -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة وأألخ Ó-ق -ي-ة أإلنسص-ان-ي-ة أل-ت-ي –ل-ى ب-ه-ا
أŸشصاركون ‘ أ÷ولة أÿامسصة من أŸفاوضصات أعادت أألمل
وألتفاؤول ‘ إأنهاء ألصصرأع ،وقد تفتح صصفحة جديدة ‘ مسصار
ليبيا أ÷ديدة.
مع توقيع ألتفاق ألدأئم لوقف أإطÓق ألنار ،يكون ألشصعب
ألليبي قد تنفسض ألصصعدأء وينتظر وصصول قطار أ◊وأر Ùطة
ألنهاية ‘ منتدى أ◊وأر ألسصياسصي أŸقرر ‘  ٩نوفم Èألقادم
بتونسض .إأل أن هناك عدة أسصئلة تبقى مطروحة حول هذأ
أŸنتدى ،وماذأ Áكن أن يقدمه من قرأرأت؟ ومن هي أألطرأف
أŸشصاركة وعلى أي أسصاسض سصيتم أختيارها؟
من دون شصك ،أن أتفاق جنيف قضصى على أك– Èد ◊ل
أألزمة بإاقرأر أإخرأج ألقوأت أألجنبية ،ولن يثني منتدى أ◊وأر
ألسصياسصي ‘ تونسض عن صصياغة وثيقة تسصوية شصاملة لÓزمة تكون
أتفاقا تاريخيا يتوج مسصاعي دول أ÷وأر ‘ أŸصصا◊ة ألليبية.

السصودان يلتحق بدول التطبيع مع إاسصرائيل

ال–اد اإلفريقي يدعم ا◊ل الدائم ‘ ليبيا
قال بيان أل–اد ألأوروبي ،أإن أتفاق
وقف أإطÓق ألنار ألكامل وألدأئم خطوة
ح- -اسص -م -ة ون -ت -ي -ج -ة لأشص -ه -ر م -ن أ÷ه -ود
ألإق -ل -ي -م -ي -ة وأل -دول -ي -ة أŸك -ث -ف -ة ،دأع -يً-ا
ألأط -رأف أل -ل -ي -ب -ي -ة أإ ¤أل-ت-ن-ف-ي-ذ أل-ك-ام-ل
وألفوري للبنود.
ك- -م- -ا ط -الب أل–اد وأل -دول ألأعضص -اء
ج- -م- -ي- -ع ألأط- -رأف أل- -ف- -اع- -ل- -ة أل- -دول- -ي -ة
وألإق -ل -ي -م -ي -ة أإ ¤دع -م أ÷ه -ود أل -ل -ي-ب-ي-ة،
مشصددأً على ضصرورة ألمتناع عن ألتدخل
ألأج- -ن- -ب- -ي ‘ ألصص- -رأع أل- -ل- -ي- -ب -ي ،ووق -ف
أن-ت-ه-اك-ات ح-ظ-ر ألأسص-ل-ح-ة أل-ذي ت-فرضصه
ألأ· أŸت - - -ح- - -دة ،وألحÎأم أل- - -ك- - -ام- - -ل
ل - - -ق - - -رأرأت ›لسض ألأم- - -ن أل- - -دو‹ ذأت
ألصص -ل -ة ،ق -ائ  « :Ó-أي ت -دخ -ل أج -ن-ب-ي غÒ
مقبول».
أإ ¤ذلك ،أكد أنه على جميع أŸقاتلÚ
وأŸرت- -زق- -ة ألأج- -انب ألنسص- -ح- -اب ع -ل -ى
أل- -ف- -ور .وشص- -دد ع -ل -ى أن أل–اد وأل -دول
ألأعضصاء فيه ،يقفون على أهبة ألسصتعدأد
ل -دع -م ت -ن -ف -ي-ذ أت-ف-اق وق-ف أإطÓ-ق أل-ن-ار
باإجرأءأت ملموسصة وفقًا لقرأرأت ›لسض
ألأمن.
يشص -ار أإ ¤أن ألأط -رأف أل -ل -ي -ب-ي-ة ك-انت
توصصلت أإ ¤أتفاق على عدد من أŸلفات.
وسص -ج -لت أل -ل -ق -اءأت أل -ت-ي حصص-لت خÓ-ل
ألأيام أŸاضصية ،سصوأء ‘ جنيف أم ‘
أŸغ- -رب ،ح- -ل- -ح- -ل -ة ‘ ب -عضض أŸسص -ائ -ل،
لسصيما وقف أإطÓق ألنار ألدأئم ،وتشصكيل
ح - -ك - -وم- -ة ج- -دي- -دة ،وت- -وزي- -ع أŸن- -اصصب
ألسصيادية.

ﬁطة الّنهاية

نتانياهو Áتدح أتفاقيات مع ألدول ألعربية

‚اح أتفاق وقف ألقتال مرهون بسسحب أŸرتزقة

خطوة هامة نحو إأحÓل ألسصÓم ‘ ألبÓد
با◊ل ألسصياسصي ألتفاوضصي وأŸصصا◊ة.

ألعدد
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للسصلطة ألتنفيذية ‘ ألفÎة ألنتقالية.
وأشصار إأ ¤أن تلك ألفÎة سصتشصهد  ٣مرأحل
تنتهي إأ ¤أسصتقرأر ألدولة ألليبية.
وأسصتطرد رئيسض ألنوأب« :ألتوأفق ” وألول
مرة ‘ تاريخ أ◊وأر ألليبي  -ألليبي على
شصيء مع ،Úبتوزيع أŸناصصب ألسصيادية ألسصبعة
أŸعروفة باŸادة  ١5من أتفاق أأل· أŸتحدة
Óقاليم ألتاريخية
أŸوقع عام  ،٢٠١5وفقا ل أ
أل -ثÓ-ث-ة ‘ ل-ي-ب-ي-اÃ ،ا ي-رضص-ي أل-ل-ي-ب-ي ،ÚوÃا
تعارف عليه ألليبيون».
وأك-د أŸسص-تشص-ار ع-ق-ي-ل-ة صص-ال-ح ع-ل-ى دع-م
أتفاق وقف إأطÓق ألنار ،قائ Óإأن «أ◊رب
شصر ل يريدها أحد ،نريد ألسصÓم وأ◊ل ‘
ل -ي -ب -ي -ا ون -ت -م -ن -ى أن Œد أŸسص -ارأت أألخ-رى
طريقها إأ ¤ألنجاح ،ونتطلع ألن تكون هناك
لقاءأت أخرى للحل ألليبي».

أصس -درت وزأرة أÿارج -ي -ة ألسس -ودأن -ي -ة،
’ح -د ،ب-ي-ان-ا أك-دت ف-ي-ه أل-ت-وصس-ل م-ع
أمسس أ أ
إأسسرأئيل لقرأر ينهي حالة ألعدأء وتطبيع
أل- -عÓ- -ق- -ة ب Úأل- -ب- -ل -دي -ن ،وب -دء أل -ت -ع -ام -ل
أ’ق -تصس -ادي وأل -ت -ج -اري ،وأل-ع-م-ل أŸشسÎك
لبناء مسستقبل أفضسل ،ولدعم قضسية ألسسÓم
‘ أŸنطقة.
ذكر بيان أÿارجية ألسصودأنية ،أن وفدين من
ألبلدين سصيجتمعان فى أألسصابيع أŸقبلة للتفاوضض
إلب -رأم أت -ف -اق -ي -ات ل -ل -ت -ع-اون ‘ ›الت أل-زرأع-ة
وألتجارة وألقتصصاد وألطÒأن وموأضصيع ألهجرة.
وكان ألرئيسض أألمÒكي ،دونالد ترأمب ،قد وقع
أ÷معة ،قرأرأ بشصطب أسصم ألسصودأن من قائمة
Óره -اب ب-ع-د دف-ع أÿرط-وم
أل -ب -ل -دأن أل -رأع -ي -ة ل  -إ
تعويضصات بقيمة  ٣٣5مليون دولر ألسصر ضصحايا
تفجÒأت سصفارتي ألوليات أŸتحدة ‘ نÒوبي،
عاصصمة كينيا ،وألعاصصمة ألتنزأنية دأر ألسصÓم ‘
أوت  ١٩٩٨وألبارجة أألمÒكية «يو.أسض.أسض كول»
‘ شصوأطئ أليمن ‘ أكتوبر .٢٠٠٠
وأضصاف ألبيان أŸشصÎك ،أن ألسصودأن وإأسصرأئيل
ت-ع-ت-زم-ان أل-ب-دء ب-عÓ-ق-ات أق-تصص-ادي-ة وŒاري-ة مع
ألÎكيز ‘ ألبدأية على ألزرأعة.
وأع - -قب ق- -رأر شص- -طب ألسص- -ودأن م- -ن ق- -ائ- -م- -ة

أإلره -اب إأعÓ-ن وأشص-ن-ط-ن ع-ن ح-زم-ة مسص-اع-دأت
Óزمة أإلنسصانية ‘
بـ ٨١مليون دولر أسصتجابة ل أ
ألسصودأن.
وتفتح خطوة شصطب أسصم ألسصودأن من قائمة
Óره-اب ،ب-ارق-ة أم-ل ك-بÒة أم-ام
أل -دول أل -رأع-ي-ة ل -إ
ألقتصصاد ألسصودأ ÊأŸثقل بديون تقدر بنحو ٦٠
مليار دولر ومعدلت تضصخم بلغت  ٪٢١٢وتدهور
م -ري -ع ‘ ك-اف-ة أل-ق-ط-اع-ات أإلن-ت-اج-ي-ة وأÿدم-ي-ة
وأل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة وأن-ه-ي-ار شص-ب-ه ك-ام-ل ‘ أل-ق-ط-اع
أŸصصر‘ وترأجع كب ‘ Òقيمة ألعملة ألوطنية
ومعدلت فقر فوق  ٪7٠وبطالة عند .٪٤٠

نتانياهو Áتدح اتفاقات التطبيع
أم -ت -دح رئ -يسض أل -وزرأء أإلسص -رأئ -ي -ل -ي ب -ن-ي-امÚ
ن -ت -ان -ي -اه -و ‘ خ-ط-اب ،سص-لسص-ل-ة أت-ف-اق-ات ت-ط-ب-ي-ع
ألعÓقات ألدبلوماسصية ألتي أجرتها بÓده مع ثÓث
دول ع- -رب- -ي- -ة م- -ؤوخ- -رأ ه- -ي ألسص- -ودأن وأإلم- -ارأت
وأل-ب-ح-ري-ن .مسص-ت-ع-ي-ن-ا ب-خ-رأئ-ط ق-ال ن-ت-ان-ياهو إأن
إأسصرأئيل كسصرت عزلتها وباتت قادرة على ألوصصول
ألي مكان ‘ ألعا ‘ ⁄وقت أقل وبكلفة أيسصر.
وأعت Èأن بÓده «تغ Òخارطة ألشصرق أألوسصط»
وأكد أن دول عديدة سصتلتحق بهذأ ألتفاق ‘ وقت
قريب.

تخصس دول غينيا بيسساو وغينيا أ’سستوأئية وبوركينا فاسسو

الصصحراويون يدينون بفتح قنصصليات ‘ اŸناطق اÙتّلة
ن - -ددت أ◊ك - -وم - -ة ألصس - -ح - -رأوي- -ة،
ب - -إاق - -دأم سس- -ل- -ط- -ات دول- -ة أ’ح- -تÓ- -ل
أŸغ - -رب - -ي ع - -ل - -ى ف - -ت - -ح م - -ا تسس - -م - -ي - -ه
«ق- -نصس- -ل- -ي- -ات» ج- -دي- -دة ل- -ثÓ- -ث دول
أف - -ري - -ق- -ي- -ة ‘ أŸن- -اط- -ق أÙت- -ل- -ة م- -ن
’·
ألصس- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي -ة ،دأع -ي -ة أ أ
أŸت- - -ح- - -دة و›لسس أم- - -ن - -ه - -ا ’ت - -خ - -اذ
إأج- - -رأءأت ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة ل - -وق - -ف ه - -ذأ
أ’سستفزأز أ÷ديد وأÿط.Ò
أك -دت ح -ك-وم-ة أ÷م-ه-وري-ة ألصص-ح-رأوي-ة
أنها وألشصعب ألصصحرأوي «لن يقفا مكتو‘
أأليدي ‘ وجه أألفعال ألسصتفزأزية ألتي
تقوم بها دولة ألحتÓل أŸغربي بالتوأطؤو
مع بعضض أ◊كومات ألتي ل وأزع أخÓقي
لها» .وكانت دولة ألحتÓل أŸغربي أوردت
خ Èق -ي -ام ك -ل م -ن غ -ي -ن -ي -ا ب -يسص -او وغ-ي-ن-ي-ا
ألسصتوأئية وبوركينا فاسصو بفتح ما يسصمى
«بقنصصليات» ‘ مدينة ألدأخلة ‘ أ÷زء

أÙت- -ل م- -ن ت -رأب أ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألصصحرأوية ألدÁقرأطية وذلك بدعم من
سصلطات ألحتÓل أŸغربي.

تعزيز «اŸينورسصو» بآالية
مراقبة حقوق اإلنسصان
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،ط-ال-بت ›م-وع-ة
«ألسصÓ- -م ل- -لشص- -عب ألصص- -ح -رأوي» ب -الŸÈان
أل -ب -ل -ج -ي -ك-ي ،م-ن وزي-رة ألشص-ؤوون أÿارج-ي-ة
أل -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ة ب-ال-ع-م-ل دأخ-ل ›لسض أألم-ن
ألدو‹ من أجل أإلسصرأع ‘ تعي ÚأŸبعوث
·Ó
Óم Úأل- -ع -ام ل  -أ
ألشص- -خصص- -ي أ÷دي- -د ل - -أ
أŸتحدة إأ ¤ألصصحرأء ألغربية وتعزيز ولية
أل -ب -ع -ث -ة أأل‡ي -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م ألسص -ت -ف -ت-اء ‘
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة (أŸي -ن-ورسص-و) ب-ع-نصص-ر
مرأقبة حقوق أإلنسصان من أجل Œديد ألثقة
‘ أل-ع-م-ل-ي-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة أل-ت-ي تشص-رف ع-ل-يها

أأل· أŸت -ح -دة إلي -ج-اد ح-ل ع-ادل ون-ه-ائ-ي
لقضصية ألصصحرأء ألغربية آأخر مسصتعمرة ‘
إأفريقيا .وتطرق ألŸÈانيون ألبلجيكيون أ¤
أن -ت -ه -اك -ات ح -ق -وق ألإنسص -ان وأرت-ف-اع وتÒة
أŸضص-اي-ق-ات وأع-ت-دأءأت ألشص-رط-ة أŸغ-ربية
ضصد أŸدني Úألصصحرأوي ،Úلسصيما ألنسصاء
وأŸنع من حرية ألتعب Òوألتجمهر ألسصلمي
وألتنقل .وشصددوأ على أن من ب Úأألسصباب
أل -رئ -يسص -ي -ة أل-ت-ي أدت إأ ¤ه-ذأ أل-وضص-ع ،ه-و
أفتقاد بعثة أŸينورسصو لتفويضض يسصمح لها
برصصد حقوق أإلنسصان وألتقرير عنها.
وتضصاف هذه أŸناشصدة ،إأ ¤دعوأت ل
–صص- -ى لŸÈان- -ي Úب- -دول أوروب- -ي -ة أخ -رى
كفرنسصا وإأسصبانيا وŸنظمات وهيئات دولية
◊كومات بلدأنهم وÛلسض أألمن وأأل·
أŸت -ح -دة ،ب -غ -ي-ة أإلسص-رأع ‘ أل-دف-ع Ãسص-ار
أل- -تسص- -وي -ة وأŸط -ال -ب -ة ب -أان تشص -م -ل م -ه -م -ة
«أŸينورسصو» مرأقبة حقوق أإلنسصان.

األثنين  ٢٦أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٩ربيع األول  ١٤٤٢هـ

ÉfhQƒc

مرت  17عاما منذ أن هّدد «سشارسص» بالتحول إأ ¤جائحة عاŸية

ألصشحة ألعاŸية عن كورونا:

باحثون يكتشسفون «مفتاحا’’ ثانيا يجعل ألفÒوسس
أ÷ديد شسديد ألعدوى!

مرت  17عاما منذ أن هّدد فÒوسص
كورونا  SARS-CoVبالتحول إأ¤
جائحة عاŸية ،وبفضشل أ÷هود
ألسشريعة ’حتوأء تفششي ألعدوى،
’سشوأ.
‚ا سشكان ألعا ⁄من أ أ
لكن ،هذه اŸرة  ⁄نكن ﬁظوظ ،Úمع
تصس- -اع- -د سس- -ؤوال ح- -ول م -ا ي -ج -ع -ل فÒوسض
 SARS-CoV-2أاك Ìعدوى بكث Òمن
سسابقه.
يبدو أان الباحث Úتوصّسلوا إا ¤إاجابة مثÒة،
باكتشساف طريقة أاخرى لدخول الفÒوسض
إا ¤خليانا ،وقاد باحثون من جامعة ميونخ
ال -ت -ق-ن-ي-ة ‘ أاŸان-ي-ا وج-ام-ع-ة ه-لسس-ن-ك-ي ‘
ف-ن-ل-ن-دا ،دراسس-ة اك-تشس-فت مسس-ت-ق-ب-ل يسسمى
«نيوروبيل ،)neuropilin-1( »١ Úيعطي
فÒوسض ك - -ورون- -ا ا÷دي- -د دورا ‘ إاصس- -اب- -ة
أانسسجتنا.
ويتميز هذا الÈوت Úاÿاصض بأانه وفÒ
نسسبيا ‘ اÿليا اŸبطنة لتجويف األنف،
ما يجعله «قطعة كعكة» للفÒوسض ليؤوسسسض
م- -ل -ج -أا داخ -ل أاجسس -ام -ن -ا ،وي -نشس -ئ ع -ائ -ل -ة
فÒوسسية ،ثم ينتشسر إا ¤مضسيف جديد.
و‘ وقت سسابق من هذا العام ،اكتُشسف أان
مسس- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل يسس- - -م- - -ى اإلن- - -ز ËاÙول
ل‚يوتنسس )ACE2( ٢ Úيسساعد فÒوسض
ل أ
كورونا على الرتباط بسسطح اÿليا‘ ،
ح Úأان إانزÁا يسسمى بروتينا غشسائيا من
ال- -ن- -وع ال -ث -ا ،)TMPRSS2( Êضس- - -روري
لدخوله .ويقوم هذا النوع بعمل جيد ‘

شسرح دوافع تسسبب كل من فÒوسسات كورونا
«السسارسض» ‘ إاحداث فوضسى ‘ ›موعة
م- -ن األنسس -ج -ة ‘ أاجسس -ام -ن -ا ،م -ن ب -ط -ان -ة
الرئت Úإا ¤ا÷هاز الهضسمي ،ولكنه ل يوضسح
سسبب قيام أاحد الفÒوسسات بعمل أافضسل من
اآلخر ‘ النتشسار.
وي- -ق- -ول ع- -ا ⁄ال- -فÒوسس- -ات ‘ ج- -ام -ع -ة
هلسسنكي ،را‘ أاوجا« :كانت نقطة البداية
‘ دراسستنا هي السسؤوال عن سسبب انتشسار
فÒوسض  ،SARS-CoV-2وهو فÒوسض
كورونا أادى إا ¤تفشسي أاصسغر بكث ‘ Òعام
 ،٢٠٠٣وف Ò- - - - - - - - - - -وسض ،SARS-CoV-2
بطريقة ﬂتلفة حتى لو كانا يسستخدمان
اŸسستقبل الرئيسسي نفسسه .»ACE2
وظ -ه -رت ق -ط -ع -ة م -ه-م-ة م-ن ال-ل-غ-ز ع-ن-د
م -ق -ارن -ة ا÷ي-ن-وم Úال-فÒوسس-ي .Úوال-ت-ق-ط
 SARS-CoV-2تسسلسسلت مسسؤوولة عن
إانتاج ›موعة شسائكة من «اÿطافات’’ ،ل
ت -خ -ت -ل -ف ع -ن ت -لك اŸسس -ت-خ-دم-ة م-ن ق-ب-ل
مسسببات األمراضض السسيئة األخرى للسسيطرة
على أانسسجة اŸضسيف.
وق -ال أاو‹ ف -اب -اله -ت-ي ،وه-و أايضس-ا ع-ا⁄
فÒوسسات من جامعة هلسسنكي« :باŸقارنة
م- -ع ق- -ري- -ب- -ه األك Èسس- -ن -ا ،اك -تسسب فÒوسض
ك- -ورون- -ا ا÷دي- -د «ق- -ط- -ع -ة إاضس -اف -ي -ة» م -ن
الÈوتينات اŸوجودة على سسطحه ،والتي
ت - -وج - -د أايضس- -ا ‘ ط- -ف- -رات ال- -ع- -دي- -د م- -ن
الفÒوسسات البشسرية اŸدمرةÃ ،ا ‘ ذلك
اإلي -ب -ول وفÒوسض ن -قصض اŸن-اع-ة ال-بشس-ري-ة
والسس -للت شس -دي -دة ال-ع-دوى م-ن إان-ف-ل-ون-زا
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أألشسهر ألقليلة ألقادمة صسعبة جدأ

الطيور .واعتقدنا أان هذا Áكن أان يقودنا
إا ¤اإلجابة ،ولكن كيف؟».
وبالتشساور مع زملئهم ‘ جميع أانحاء
العا ،⁄ركز الباحثون على «نيوروبيل»١ Ú
كعامل مشسÎك.
وع- -ادة ،ي -ل -عب ه -ذا اŸسس -ت -ق -ب -ل دورا ‘
السس -ت -ج-اب-ة ل-ع-وام-ل ال-ن-م-و اŸه-م-ة ‘ ‰و
األنسس- -ج- -ة ،خ- -اصس -ة ب Úاألعصس -اب .ول -ك -ن
بالنسسبة للعديد من الفÒوسسات ،يعد هذا
مقبضسا مناسسبا للتمسسك باÿليا اŸضسيفة
لفÎة كافية لقتحامها.
وم - - -ن اŸؤوك - - -د أان اÛه- - -ر اإلل- - -كÎوÊ
ل-ل-ن-ت-وءات السس-ط-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-غ-طي جزيئات
 ،SARS-CoV-2أاŸح إا ¤إامكانية وجود
علقة مع اŸسستقبل.
ول -ل -مسس -اع -دة ‘ ت -أاك -ي -د ذلك ،اسس -ت-خ-دم
ال-ب-اح-ث-ون أاجسس-ام-ا مضس-ادة وح-ي-دة النسسيلة
اخ- - -تÒت خصس- - -يصس - -ا Ÿن - -ع ال - -وصس - -ول إا¤
›م -وع -ة م -ت -ن -وع-ة م-ن اÿلي-ا ال-عصس-ب-ي-ة
لصس-ن-اف
 ،neuropilin-1ول -ك-ن ل-يسض ل -أ
اŸتحولة التي ُعّدلت لتكون لها بنية ﬂتلفة
قليل.
وم- - - - -ن اŸؤوك- - - - -د أان ب- - - - -روت - - - -ي - - - -ن - - - -ات
 SARS-CoV-2ال-فÒوسس-ي-ة ال-ك-اذبة’’،
واج -هت صس -ع -وب -ة أاك ‘ Èال -دخ-ول ع-ن-دم-ا
جرى حبسض neuropilin-.1
ومع التعب Òعن  neuropilin-1بكميات
كبÒة ‘ األنسسجة العصسبية داخل Œويف
األن -ف ،ق -د ن -ت -خ -ي-ل أان SARS-CoV-2
يحتوي على سسجادة حمراء مناسسبة ُ
طرحت
‘ اللحظة التي نشسم فيها قطÒة مصسابة.
وزاد إال -ق -اء ن -ظ -رة ف-احصس-ة ع-ل-ى ع-ي-ن-ات
األنسس -ج -ة ال -ت-ي ت-ع Èع-ن neuropilin-1
اŸأاخ- - -وذة م - -ن م - -رضس - -ى «ك - -وف - -ي - -د»١٩-
اŸت -وف ،Úم -ن الشس -ك -وك ،ب -ي -ن-م-ا سس-اع-دت
Œرب- -ة شس- -م- -لت ال- -ف- -ئ- -ران ‘ ت- -أاك -ي -د دور
اŸسستقبل ‘ مسساعدة دخول الفÒوسض إا¤
نظامنا العصسبي.
وأاوضسح طبيب األعصساب ،ميكا سسيمونز،
من جامعة ميونخ التقنيةÁ« :كننا –ديد
أان «ن -ي-وروب-ي-ل ،»١- Úع- -ل- -ى األق- -ل ‘ ظ -ل
ظروف Œاربنا ،يعزز النقل إا ¤الدماغ ،لكن
ل Áكننا التوصسل إا ¤أاي اسستنتاج ما إاذا كان
ه- - -ذا صس- - -ح- - -ي- - -ح- - -ا أايضس - -ا ب - -ال - -نسس - -ب - -ة لـ
.»SARS-CoV-2
وُنشسر هذا البحث ‘ ›لة .Science
سشاينسص ألرت

قالت منظمة ألصشحة ألعاŸية ،إأن
’رضشية
ألنصشف ألششما‹ من ألكرة أ أ
يوأجه ◊ظة حاسشمة ‘ مكافحة
جائحة كوفيد ،19-إأذ يششهد عدد كبÒ
من ألدول تزأيدأ مطردأ ‘ أعدأد
’صشابات.
أ إ
صس ّ-رح اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ت -ي -دروسض
أادهانوم غيبÒيسسوسض ،خلل مؤو“ر صسحا‘
ع Èال -ف -ي -دي -و ،أان «ال -ك-ث Òم-ن ال-دول تشس-ه-د
تزايدا مطردا ‘ إاصسابات كوفيد ،١٩-ويؤودي
ذلك اآلن إا ¤إاشسراف وحدات العناية اŸركزة
على بلوغ طاقة اسستيعابها القصسوى أاو بلغتها
بالفعل مع أاننا ما زلنا ‘ اأكتوبر».
وحّذر من أان «األشسهر القليلة القادمة سستكون
صسعبة جدا وبعضض الدول ‘ مسسار خط.»Ò
وتسسّببت جائحة كوفيد ١٩-بوفاة أاك Ìمن ١.١
م -ل -ي -ون شس -خصض م -ن -ذ إاب-لغ م-ك-تب م-ن-ظ-م-ة
الصسحة العاŸية ‘ الصس Úعن ظهور اŸرضض
للمرة األو ‘ ¤ديسسم ÈاŸاضسي.
و‘ أاوروباŒ ،اوز عدد ا◊الت اŸسسجلة
 ٨.٢مليون إاصسابة ،تو‘ منها أاك Ìمن ٢5٨
أالف شسخصض.
وأاشس- -ارت ال- -ط- -ب -ي -ب -ة م -اري -ا ف -ان كÒخ -وف،
اŸسس -ؤوول -ة ع -ن إادارة م -ل -ف ك -وف -ي -د‘ ١٩-
ل· اŸتحدة ،إا ¤أان ما
اŸنظمة التابعة ل أ
ي -ق -ارب نصس -ف ح -الت الإصس -اب -ة ب -ال -فÒوسض
اŸسس- -ج -ل -ة ‘ السس -اع -ات األرب -ع وال -عشس -ري -ن

اŸاضسية ،كانت ‘ أاوروبا.
وتوّقعت أان تبلغ اŸسستشسفيات ‘ عدد من
دول ال -ق-ارة ،ط-اق-ت-ه-ا السس-ت-ي-ع-اب-ي-ة ال-قصس-وى
خلل األسسابيع اŸقبلة.
وط -لب اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة «م-ن ال-ق-ادة
(السسياسسي ،)Úاتخاذ إاجراءات فورية بهدف
تفادي وفيات إاضسافية غ Òضسرورية ،وانهيار
اÿدم- -ات الصس- -ح- -ي- -ة األسس- -اسس- -ي- -ة ،وإاق -ف -ال
اŸدارسض .أاك- -رر م- -ا سس- -ب- -ق ‹ أان ق- -ل- -ت- -ه ‘
فÈاير :هذا ليسض “رينا».
ورأاى تيدروسض أادهانوم غيبÒيسسوسض أانه ‘
ح -ال “ك -نت ا◊ك -وم -ات «م-ن ج-ع-ل أان-ظ-م-ة
ال- -ب- -حث ع- -ن ا◊الت اıال- -ط- -ة م -ث -ال -ي -ة،
والÎكيز على حجر كل ا◊الت ووضسع كل
اıالط ‘ Úالعزل» ،سسيصسبح من اŸمكن
ت- -ف- -ادي ال- -ع- -ودة إا ¤ف- -رضض إاج- -راءات ع -زل
شساملة.
وتابع« :رأاينا ‘ العديد من اŸرات ‘ العا⁄
أاج -م -ع ،أان –رك ال -ق -ادة واإلمسس -اك ب -زم-ام
اŸبادرة ‘ مواجهة ا÷ائحة ،ل يأاتي متأاخرا
أابدا».
وأاظهر إاحصساء لـ «رويÎز» أان أاك Ìمن ٤١.5
مليون أاصسيبوا بفÒوسض كورونا اŸسستجد على
مسستوى العا ‘ ⁄ح Úوصسل إاجما‹ الوفيات
الناŒة عن الفÒوسض إا ¤مليون و.١٣٣,٦٣5
” تسسجيل إاصسابات بالفÒوسض ‘ أاك Ìمن
و ّ
 ٢١٠دول ومناطق منذ اكتشساف أاو ¤حالت
اإلصسابة ‘ الصس ‘ Úديسسم.٢٠١٩ È

وفاة أك Ìمن عششرة آأ’ف ششخصص ‘ أŸانيا وإأصشابة أك Ìمن مليون ‘ فرنسشا

ترسسانة أأوروبية من ألقيود بوجه موجة «أأسسوأأ» لكورونا
ن -ه -اي -ة ديسس -م ،Èب -حسسب ت -ع -داد ل -وك -ال-ة
«فرناسض برسض» ا÷معة.
وسس- -ج- -ل ‘ ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة ع -دد
قياسسي من اإلصسابات ‘ غضسون  ٢٤سساعة
بلغ  ٨٠أالفا.

«مناطق حمرأء»

ت- - - -ف- - - -رضص دول ع- - - -دة ‘ أوروب- - - -ا
ألشش-رق-ي-ة ق-ي-ودأ ج-دي-دة على غرأر
ب -ل -دأن ك-ثÒة ‘ ه-ذه أل-ق-ارة ،ح-يث
أدى وباء كوفيد 19-إأ ¤وفاة أكÌ
م - -ن عشش - -رة آأ’ف شش- -خصص ‘ أŸان- -ي- -ا
وأصشاب أك Ìمن مليون ‘ فرنسشا.
تسس ّ-ب -بت ال -ق -ي-ود Ãواج-ه-ات ‘ ن-اب-و‹
اإلي-ط-ال-ي-ة ب Úالشس-رط-ة وم-ئ-ات الشس-ب-اب،
الذين احتجوا على حظر Œول فرضض
مسساء ا÷معة على منطقة هذه اŸدينة،
بسس-بب ال-ق-ل-ق ع-ل-ى ال-ت-ب-ع-ات الق-تصس-ادي-ة
إلجراء كهذا.
ودّقت منظمة الصسحة العاŸية ناقوسض
اÿطر بقولها إان «الكث Òمن الدول» ‘

ال- -نصس -ف الشس -م -ا‹ م -ن ال -ك -رة األرضس -ي -ة
لصس -اب -ات
تسس- -ج- -ل ارت- -ف- -اع- -ا م -ط -ردا ل  -إ
بكوفيد .١٩-ون- - -ت- - -ي- - -ج- - -ة ل- - -ذلك ب- - -اتت
اŸسس -تشس -ف -ي-ات وأاقسس-ام ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة
قريبة من قدرتها السستيعابية القصسوى أاو
Œاوزتها على ما حذرت اŸنظمة.
و‘ ›مل القارة األوروبيةŒ ،اوز عدد
اإلصسابات  ٨.٢ملي Úفيما تو‘ أاك Ìمن
 ٢5٨أال -ف -ا .وسس -ج-لت  ١٠,٠٠٣وف- -اة ‘
أاŸانيا التي كانت حتى فÎة قصسÒة Ãنأاى
نسس -ب -ي -ا ع -ن ال -وب -اء ل -ك-ن-ه-ا تشس-ه-د راه-ن-ا
انتشسارا كبÒا له.
وأادت ا÷ائحة إا ¤وفاة ما ل يقل عن
م-ل-يون و ١٣٦أال -ف و ٤٠٦أاشس-خ-اصض منذ

ي -ت -ف -اق -م ال -وضس -ع ال -وب-ائ-ي ‘ أاوروب-ا
الشس- -رق- -ي- -ة ،وأام- -ام الرت- -ف- -اع ال- -ك -ب‘ Ò
اإلصس -اب -ات ،تصس -ن -ف ب-ول-ن-دا اع-ت-ب-ارا م-ن
السسبت كل أاراضسيها «منطقة حمراء» ،وهو
إاجراء كان يقتصسر حتى اآلن على اŸدن
الكÈى وﬁيطها ،فيما ” اإلعلن عن
إاصس -اب -ة ال -رئ -يسض ال -ب-ول-ن-دي ان-دري-ه دودا
بفÒوسض كورونا اŸسستجد.
وسستقفل اŸطاعم واŸدارسض البتدائية
جزئيا فيما سسيواصسل تلميذ اŸدارسض
الثانوية وطلب ا÷امعات التعلم عن بعد،
وم- -ن- -عت ح- -ف- -لت ال- -زواج وق- -لصض ع -دد
األشسخاصض الذين يحق لهم التواجد ‘
اŸتاجر ووسسائل النقل والكنائسض بشسكل
جذري.
و‘ سس -ل -وف -اك -ي-ا اÛاورة ،دخ-ل ح-ظ-ر
Œول ليلي حيز التنفيذ السسبت حتى األول
م -ن ن-وف-م .Èو‘ تشس-ي-ك-ي-ا ح-يث مسس-ت-وى
اإلصسابات والوفيات هو األسسوأا ‘ أاوروبا
‘ األسس -ب -وع ÚاألخÒي -ن ،ف -رضض إاغ -لق
جزئي حتى الثالث من نوفم.È
وي -ب -دأا إاغ -لق ج -زئ -ي أايضس -ا السس-بت ‘
سسلوفينيا التي أاصسيب وزير خارجيتها انزه
لوغار بالفÒوسض.
وسس -ي-ف-رضض ح-ظ-ر Œول ل-ي-ل-ي ‘ أاث-ي-ن-ا

وت -يسس-ال-ون-ي-ك-ي أاك Èم-دي-ن-ت ‘ Úال-ي-ون-ان
اع- -ت- -ب- -ارا م -ن السس -بت ف -ي -م -ا ب -ات وضس -ع
ال -ك -م -ام -ة إال -زام -ي -ا ‘ ال -داخ -ل ك -م -ا ‘
اÿارج.

’و»¤
«أسشوأ من أ أ
‘ ب -ق -ي -ة أارج -اء ال -ق-ارة األوروب-ي-ة ي-ثÒ
ال -وضس-ع ال-ق-ل-ق ‘ ف-رنسس-ا خصس-وصس-ا ال-ت-ي
Œاوزت ا÷م -ع -ة ع -ت -ب -ة اŸل-ي-ون إاصس-اب-ة
بكوفيد ١٩-منذ بدء ا÷ائحة .ويسستمر
الوضسع بالتدهور مع  ٤٢,٠٣٢إاصسابة ‘
السساعات األربع والعشسرين األخÒة وهو
مسستوى قياسسي جديد ،وتخشسى السسلطات
الصس -ح -ي -ة اآلن م -وج -ة ث -ان -ي -ة «أاسس -وأا م-ن
األو ،»¤مشسÒة إا ¤أانها تدرسض إاجراءات
عزل ﬁلية.
وأام -ام ه -ذا الرت-ف-اع ،وسس-عت ا◊ك-وم-ة
حظر التجول الليلي الذي بات يشسمل منذ
مسساء ا÷معة  ٤٦مليون شسخصض ‘ باريسض
واŸدن الرئيسسية ،أاي ثلثا إاجما‹ عدد
السسكان ،مدة  ٦أاسسابيع.
‘ إاي -ط -ال-ي-ا ،أاث-ار ح-ظ-ر ال-ت-ج-ول ال-ذي
فرضض ا÷معة الغضسب والقلق ‘ نابو‹.
وم -ع ب -داي -ة ف -رضس -ه ع-ن-د السس-اع-ة ٢٣:٠٠
Œمع مئات األشسخاصض وأاضسرموا النار ‘
سسلل نفايات وأاطلقوا مقذوفات باŒاه
شسرطة مكافحة الشسغب ‘ وسسط اŸدينة.
وإا ¤جانب نابو‹ ،فرضض حظر التجول
‘ مناطق لتيوم وروما ولومبارديا التي
تشسمل ميلنو (شسمال).
و‘ إاسسبانيا التي Œاوزت رسسميا عتبة
اŸليون إاصسابة قال رئيسض ا◊كومة بيدرو

سسانشسيز إان العدد الفعلي «يتجاوز الثلثة
ملي .»Úوقبيل ذلك أاعلنت مناطق عدة
تشسديد القيود داعية ا◊كومة اŸركزية
إا ¤فرضض حظر Œول ليلي.
و‘ بلجيكا ،قررت سسلطات اŸقاطعات
اÿمسض ال -ن -اط -ق -ة ب -ال -ف -رنسس -ي-ة ا÷م-ع-ة
تشسديد اإلجراءات اŸقررة على اŸسستوى
الفدرا‹.

أسشتئناف Œارب أللقاحات
‘ ب -ري -ط-ان-ي-ا ال-ت-ي تسس-ج-ل أاك Èع-دد
وفيات ب Úالدول األوروبية مع اك Ìمن ٤٤
أال -ف وف -اة ،أاع -ادت وي -ل-ز ف-رضض اإلغ-لق
ا÷معة حتى التاسسع من نوفم.È
أاما إايرلندا ،فقد عمدت إا ¤فرضض هذا
اإلجراء على كل مواطنيها مدة  ٦أاسسابيع
منذ منتصسف ليل األربعاء مغلقة اŸتاجر
غ Òاألسساسسية.
وأاع -ل -نت ال-د‰ارك م-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-ع-زي-ز
اإلج-راءات اŸق-ي-دة ل-ل-ت-ج-م-ع-ات وت-وسسيع
وضسع الكمامة اعتبارا من الثن.Ú
وع- -ل- -ى صس- -ع- -ي- -د األب -ح -اث ال -ع -ل -م -ي -ة،
سس- -تسس- -ت- -أان- -ف Œرب -ت -ان ع -ل -ى ل -ق -اح -ات
اخ-ت-ب-اري-ة ضس-د ك-وف-يد ‘ ١٩-ال -ولي-ات
اŸت -ح -دة ب -ع -د مشس-اك-ل ،م-ا ي-زي-د ف-رصض
التوصسل إا ¤لقاح أاو عدة لقاحات مرخصض
لها بحلول مطلع العام .٢٠٢١
و‘ أامÒك -ا ال -لت -ي-ن-ي-ة ي-ت-واصس-ل ف-رضض
القيود ‘ األرجنتŸ Úدة أاسسبوع Úللجم
ان- -تشس- -ار اŸرضض .وق- -ال ال -رئ -يسض الÈت -و
فرنانديز ا÷معة «حل هذه اŸشسكلة ل
يزال بعيدا».
رويÎز

موأقيت
ألصسÓة

ألفجر05:31.................:
ألشسروق07:05 ..............:
ألظهر12:32.................:
ألعصسر15:3٤.................:
ألمغرب17:58................:
ألعشسـاء19:23..................:

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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 20°أ÷زأئر

ُتجري ،أليوم ألإثن26 Ú
أأك -ت -وب -ر  ،2020مسس -اب -ق -ة
لخ - -ت- -ي- -ار م- -رأسس- -ل Úم- -ن
ولي- - -ات شس - -رق - -ي - -ة Ãق - -ر
م- -وؤسسسس- -ة «ألشس- -عب» ع -ل -ى
ألسس - -اع - -ة أ◊ادي- -ة عشس- -ر
صسباحا.
أل- - - -ولي- - - -ات أŸع- - - -ن- - - -ي - - -ة
ب-اŸسس-اب-ق-ة ه-ي :ت-بسسة ،أأم
أل-ب-وأق-ي ،ب-ات-ن-ة ،بسس-كرة،
أإل- - -ي- - -زي ،ورق- - -ل- - -ة ،ب- - -رج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج ،أل- -ط- -ارف،
أل- -وأدي ،خ- -نشس- -ل- -ة ،سس- -وق
أأه -رأسس ،م -ي -ل -ة ،ج -ي -ج-ل،
سسطيف ،سسكيكدة ،عنابة،
قاŸة ،وقسسنطينة.
ألعنوأن :جريدة ألشسعب،
شس- - -ارع ألشس - -ه - -دأء،
39
أ÷زأئر ألعاصسمة.

يدوم حتى  29أكتوبر

والسسمعي البصسري سسلسسلة عروضض أافÓم
وثائقية على صسفحته ‘ فايسسبوك من
ب -ي -ن -ه -ا «ركب سس -ي -دي الشس -ي -خ» Ùم -د
الشسريف بقة و»دار ا◊ديث ،فضساء علم
وعبادة» للسسعيد عوŸي.
سس -ت -ك -ون دور ال-ث-ق-اف-ة ع Èال-و’ي-ات
حاضسرة أايضسا كدار الثقافة للبيضض التي
بر›ت مدائح دينية وقصسائد شسعرية

لو¤
بالناحية ألعسسكرية أ أ

مشساركة واسسعة أ’فراد ا÷يشش ‘ عمليات التشسجÒ
عرفت عمليات ألتشسج Òألتي
شس- -ه- -دت- -ه- -ا ،أمسس ،ع -دة ق -ط -اع -ات
عسس -ك -ري -ة ب -ال -ن -اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
لو ،¤إأح- -ي- -اء ل- -ل- -ي- -وم أل- -وط- -ن- -ي
أ أ
للشسجرة أŸصسادف لـ  25أكتوبر من
لف-رأد
ك -ل سس-ن-ة ،مشس-ارك-ة وأسس-ع-ة أ
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب-ي ‘ إأط-ار
توطيد رأبطة جيشس-أمة.
ب-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة شس-ارك ال-ي-وم ال-ق-طاع
العملياتي ‘ عمليات التشسج Òبعدد من
اŸنشس -آات ال -عسس -ك -ري -ة ب-إاق-ل-ي-م ال-ق-ط-اع،
إاضس -اف -ة إا ¤غ -رسض ن -ح -و  2000شسجÒة
Ãن- -ط -ق -ة سس -ي -دي سس -ا ⁄أاع -ا‹ ب -ل -دي -ة
بوعرفة من ﬂتلف اأ’نواع على غرار
شس -ج -رة اأ’رز ال-ت-ي تشس-ت-ه-ر ب-ه-ا سس-لسس-ل-ة
اأ’طلسض البليدي والصسنوبر ا◊لبي وهذا
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح ال-غ-اب-ات ،حسسب
نائب القطاع العملياتي اŸقدم بودهان
نسسيم.
وبو’ية تيبازة شسارك أافراد ا÷يشض
رف -ق -ة أاف -راد أاسس Ó-ك ال-درك والشس-رط-ة
وا÷مارك وا◊ماية اŸدنية ‘ عملية
تشس -ج Òواسس -ع -ة ان -ط -ل -قت م -ن ال-ق-ط-اع
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ال-عسس-ك-ري وشس-م-لت عمليتÚ
رمزيت Úبكل من مفرزة للجيشض الوطني
الشس -ع -ب -ي ب -أاع-ا‹ ح-ج-رة ال-نصض وم-رك-ز
ال -ع -ط -ل بشس -ن -وة وه -ذا ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ﬁاف -ظ-ة ال-غ-اب-ات واŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
◊ماية البيئة وترقية السسياحة ،حسسب
العقيد سسايغي عبد اŸالك نائب القطاع
العملياتي بتيبازة.
وم -ن اŸن -ت-ظ-ر أان ت-ت-واصس-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
ل- -تشس -م -ل ج -م -ي -ع ال -وح -دات وال -ه -ي -اك -ل
واŸدارسض ال - -عسس - -ك - -ري - -ة ع Èإاق - -ل - -ي- -م

اختصساصض القطاع العملياتي العسسكري
بالو’ية.
وبا÷لفة قام أافراد ا÷يشض الوطني
الشس -ع -ب-ي ال-ت-اب-ع Úل-وح-دات ال-ف-رق-ة 12
مشس -اة م -ي -ك -ان -ي -ك -ي -ة ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-ن-اح-ي-ة
ال - -عسس- -ك- -ري- -ة اأ’و ¤وÃع- -ي- -ة ﬂت- -ل- -ف
اأ’سسÓ- - -ك اŸشسÎك- - -ة وك- - -ذا أاط - -ي - -اف
اÛتمع اŸد Êبغرسض  10آا’ف شسجÒة
من نوع الصسنوبر ا◊لبي والصسور ،وهي
ا◊م -ل -ة ال -ت -ي ت -أات-ي ‘ إاط-ار مسس-اه-م-ة
ا÷يشض الوطني Ÿواصسلة حملة التشسجÒ
Ÿوسسم  ،2020/2021حسسب العقيد عبد
ال -وه-اب ل-عÓ-ون ،رئ-يسض خ-ل-ي-ة اإ’تصس-ال
والتوجيه.
وشس-رع ال-ق-ط-اع ال-عسس-ك-ري ال-ع-م-لياتي
ب -الشس -ل-ف ‘ ح-م-ل-ة تشس-ج Òواسس-ع-ة عÈ
اأ’ح -ي -اء ال -عسس -ك -ري -ة ال -ت -اب -ع -ة إ’ق -ل -ي -م
ا’خ -تصس -اصض ،حسس -ب -م -ا أاوضس -ح -ه ق -ائ-د
القطاع العملياتي ،العقيد ميهوبي لزهر.
وشسارك أافراج ا÷يشض التابع Úللكتيبة
 127م-دف-ع-ي-ة اŸي-دان ب-ج-ل-ي-دة ج-نوب
و’ي -ة ع Úال-دف-ل-ى ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-تشس-جÒ
التي تسساهم ‘ رفع معنوياتهم ،حسسبما
أافاد به قائدها اŸقدم بوعلقة كرÁو
’فتا إا ¤حرصض عناصسر ا÷يشض على
اŸشس- - -ارك- - -ة ال - -دوري - -ة ‘ م - -ث - -ل ه - -ذه
العمليات.
وع-رفت و’ي-ة ال-ب-وي-رة ح-م-ل-ة ‡اث-لة
اسستهدفت غرسض  500شسجÒة Ãنطقة
أاكوشساشض التابعة لبلدية ع ÚالÎك.
و‘ و’ي - -ة اŸسس- -ي- -ل- -ة ،أاح- -ي- -ا أاف- -راد
ا÷يشض ب -و’ي -ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشس-ج-رة
اŸصس - -ادف لـ 25أاك -ت -وب -ر م -ن ك -ل سس-ن-ة
ب -ت -ن -ظ -ي -م ح -م-ل-ة تشس-ج Òع-ل-ى مسس-ت-وى

إارهابي يسسلم نفسسه للسسلطات العسسكرية بتمÔاسست

سسلم إارهابي نفسسه للسسلطات العسسكرية بتمÔاسست وبحوزته بندقية نصسف آالية
من نوع سسيمونوف وكمية من الذخÒة ،حسسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
’رهاب ،وبفضسل جهود قوات ا÷يشض
وأاوضسح اŸصسدر أانه «‘ إاطار مكافحة ا إ
الوطني الشسعبي ،سسلم إارهابي نفسسه ،يوم  24أاكتوبر  ،2020للسسلطات العسسكرية
’مر يتعلق
بتمÔاسست بإاقليم الناحية العسسكرية السسادسسة» ،مشسÒا إا ¤أان ا أ
’رهابية سسنة
باŸسسمى «إادريسسي أاحمد ابن إادريسسي الذي التحق با÷ماعات ا إ
’رهابي كان بحوزته بندقية نصسف آالية من نوع سسيمونوف وكمية من
 .2009ا إ
الذخÒة» .وتأاتي هذه النتائج «لتؤوكد مرة أاخرى على فعالية اŸقاربة التي
تعتمدها القيادة العليا للجيشض الوطني الشسعبي قصسد القضساء على ظاهرة
’من والطمأانينة ع Èكامل الÎاب الوطني».
’رهاب واسستتباب ا أ
اإ

اŸرك- -ز  551ل -ل -ت-دريب اŸت-خصسصض ‘
ال-ن-ق-ل Ãن-ط-ق-ة ذراع ا◊اج-ة ب-اŸسس-ي-لة
وال- -ت- -اب -ع ل -ل -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة اأ’و¤
بالبليدة.
و‘ هذا الصسدد ،أاوضسح قائد اŸركز
 551ل -ل -ت -دريب اŸت -خصسصض ‘ ال-ن-ق-ل،
العقيد عبد العا‹ بوشسليطة ،أان «أافراد
ا÷يشض ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي يسس -ع-ون م-ن
خ Ó-ل ه -ذه ا◊م -ل -ة إا ¤اŸسس -اه-م-ة ‘
دعم اÛهود الوطني للتشسج.»Ò

اÛاهـ ـ ـ ـد بلقاسسـ ـ ـم بوزيد
يوارى الÌى ÃقÈة ‘ باتنة
ووري جثمان اÛاهد بلقاسسم بوزيد،
الذي تو‘ عن عمر ناهز  91سسنة ÃقÈة
تارشسوين ببلدية تاكسسÓنت بو’ية باتنة،
بحضسور ›اهدين من اŸنطقة وأافراد
من عائلته وجمع من اŸواطن.Ú
اÛاهد بلقاسسم بوزيد ولد بتارشسوين
ب -ت -اكسسÓ-نت سس-ن-ة  ،1929حسسب ت- -أاك -ي -د
‚له الطيب بوزيد ،وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي سس-اب-ق-ا وم-دي-ر سس-اب-ق
÷ام- -ع- -ة (ب- -ات- -ن -ة  ،)2ل- -وك- -ال- -ة اأ’ن- -ب -اء
ا÷زائرية ،ليلة السسبت إا ¤اأ’حد متأاثرا
بعامل ك Èالسسن.
وق -د ال-ت-ح-ق اÛاه-د ب-ل-ق-اسس-م ب-وزي-د
بصس-ف-وف ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة سس-ن-ة 1955
وكان ،حسسب شسهادات بعضض رفاقه ،من
اÛاه -دي -ن ال-ذي-ن ح-ارب-وا اŸسس-ت-ع-م-ر
بشس -راسس -ة و ⁄ي -دخ -روا ج -ه-دا م-ن أاج-ل
الكفاح ‘ سسبيل –رير ا÷زائر.
وخ- -اضض ال- -ف- -ق- -ي- -د ال -ذي ع -رف أايضس -ا
بنضساله السسياسسي ،وفق اŸصسدر ،معارك
وك -م -ائ -ن ضس-د ج-يشض ا’ح-تÓ-ل وع-ايشض
أاح - - - -داث ›زرة «غ- - - -ار أاوشس- - - -ط- - - -وح»
بتارشسوين التي جرت وقائعها يومي 22
و 23مارسض1959وذهب ضسحيتها مدنيون
عزل فاق عددهم  118ضسحية اسستشسهدوا
ب-ال-غ-ازات السس-ام-ة .وك-ان ضس-اب-ط-ا ب-رتبة
مÓزم أاول إابان الثورة التحريرية وكاتبا
شسخصسيا لقائد الو’ية اأ’و ¤التاريخية
الشسهيد علي النمر .وتو ¤قيادة اŸنطقة
السسادسسة من الو’ية اأ’و ¤التاريخية.
وب -ع -د ا’سس -ت -ق Ó-ل ت -ق -ل -د ال -ع -دي -د م-ن
اŸسس- -ؤوول- -ي- -ات خ- -اصس -ة ب -ح -زب ج -ب -ه -ة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن -ي ،وف -ق م -ا ورد ‘
شسهادات بعضض رفاقه من اÛاهدين.

وع -روضض ف -ل -ك -ل -وري -ة وم-ق-ت-ط-ف-ات م-ن
السسÒة النبوية ودار الثقافة لقاŸة التي
سستعرف تنظيم ندوة علمية حول سسÒة
الرسسول وأامسسية شسعرية صسوفية وحفل
فني ‘ العيسساوة ،إاضسافة إا ¤مسسابقة
للصسغار.
وأاما مديرية الثقافة والفنون لو’ية
سس- - -ط- - -ي - -ف خصسصست ح - -ف - -ل إانشس - -ادي
وق-راءات شس-ع-ري-ة صس-وف-ي-ة ون-دوة علمية
Óطفال
حول سسÒة الرسسول ومسسابقة ل أ
ح -ول-ه-ا .وتشس-ارك أايضس-ا ب-عضض م-ك-ت-ب-ات
اŸط -ال -ع -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ع Èال-و’ي-ات ‘
إاحياء هذه اŸناسسبة على غرار اŸكتبة
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة العمومية ببسسكرة
ال- -ت- -ي ب- -ر›ت ﬁاضس- -رات افÎاضس -ي -ة
Óطفال.
ومسسابقة ل أ
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وزارة الثقافة والفنون –تفل بـ «أاسسبوع النبي»
–ت- -ف -ل وزأرة أل -ث -ق -اف -ة وأل -ف -ن -ون
باŸولد ألنبوي ألشسريف (أسسبوع ألنبي)،
أبتدأء من أليوم وإأ ¤غاية  29أكتوبر،
بÈنامج فكري وثقا‘ متنوع سستحييه
ﬂت -ل -ف أل -ه -ي -ئ -ات أل -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا عÈ
ألوليات ،حسسب بيان للوزأرة.
–ت شسعار «مشسكاة اأ’نوار ‘ سسÒة
سس - - -ي - - -د اأ’خ- - -ي- - -ار» خصسصست ال- - -وزارة
Ãدي-ري-ات-ه-ا ودور ث-ق-اف-ت-ها ومؤوسسسساتها
ع Èال -و’ي -ات ن -دوات ع -ل -م-ي-ة وم-دائ-ح
دينية وحفÓت أاندلسسي وإالقاءات شسعرية
Óطفال وغÒها.
ومسسابقات ل أ
وخصسصض اŸسسرح الوطني ا÷زائري
ب -ال-ع-اصس-م-ة ب-رن-ا›ا افÎاضس-ي-ا إ’ح-ي-اء
هذه الذكرى يتضسمن إاقامة العديد من
حفÓت اأ’ندلسسي واإ’نشساد ع Èقناته
‘ اليوتيوب سسينشسطها كل من عباسض
ري -غ -ي وب -ه-ج-ة رح-ال ول-ي-ل-ى ب-ورصس-ا‹،
Óنشساد.
إاضسافة إا ¤فرقة «الكوثر» ل إ
وب -رم -ج ﬁاضس -رات ح -ول «ت -وظ -ي-ف
اŸسس-رح ل-ل-م-واضس-ي-ع ال-دي-نية» و»توظيف
الÎاث ‘ العملية اŸسسرحية» باإ’ضسافة
إا ¤م- -وضس- -وع «اŸسس- -رح أاداة ل- -ت- -ح -ري -ر
النفسض».
وأاع- -د اŸرك- -ز ال- -وط -ن -ي ل -لسس -ي -ن -م -ا

 21°وهرأن

ألثمن  10دج

لثنين  26أكتوبر 2020م ألموأفق لـ  09ربيع أ أ
أ أ
لول  1٤٤2هـ العدد 18389

«الشسعـب» تخت ـ ـ ـ ـ ـار
مراسسل ـي الو’ي ـ ـات
الشسرقي ـ ـ ـة الي ـ ـ ـوم
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20°

^ مرزأق صسيادي
من يشسÎي ثÓثة لÎات ل Íوخمسسة عشسر خبزة ،هذه اأ’يام،
’ –سسبوه من هواة الل ،Íأاو صساحب «زردة» أاو «قعدة» ‘
البيت ،طاŸا أان هذه الصسورة تتكرر يوميا مع هذا اŸواطن،
الذي يسسعى كل يوم لرفع قدرته الشسرائية ،التي نسسفتها كورونا،
حتى ’ تقوى على شسراء كيلوغرام بطاطا ورطل جزر وحبات
طماطم ،وشسيء من السسلق..
تاجر متنقل ’ ،يقوى على –مل مصساريف قوائم أادوات
مدرسسية ،من فرط هبوط دم البيع ‘ شسرايŒ Úارة اأ’لبسسة،
يحلف بالله أان ظاهرة ÷وء «فقراء» إا ¤الل Íواÿبز ،و»العيشض
على هذا ،فقط» ،تتكاثر أامام عينيه يوميا .يذكر الرجل Ãرارة
كيف أانه يلجأا إا ¤هذه الطريقة ‘ إاسسكات جوع خمسسة بطون
Œالسسه إا ¤طاولة سسكن اجتماعي اسستفاد منه عشسية ا◊جر
الصسحي ،الذي ُ ⁄يبق ‘ خزينته غ ÒثÓثة مÓي Úسسنتيم ،هي
Ÿا يبيع سسروال جينز
رأاسسمال Œارته ‘ اأ’لبسسة ..يقول إانه ّ
«يأاكل ،وإا’ يسستلف من أاقرب الناسض إاليه»..
ه -ي صس -ورة Ÿن ي -ع -يشس -ون ‘ ج -زائ -ر ع-م-ي-ق-ة ‘ ،م-ن-اط-ق
م -ع -زول -ة ،ن -ائ -ي -ة ،أاو م -ن -اط-ق ظ-ل ،م-ث-ل-م-ا يسس-م-ي-ه-ا اÿط-اب
السسياسسي ،قد ’ يراها من قفزت إايراداتهم من صسفر دينار إا¤
مÓي ،Òمن أاثرياء التسسعينيات وما تÓهم من أاثرياء بفرقعة
أاصسابع من الذين يحاكمون على أاسساسض «منح امتيازات غÒ
مسستحقة»..
وقد ’ يراها من ُ ⁄تصسبهم تداعيات «كورونا» ،اŸادية-
اŸالية ،من فئات ،تشسÎي «فÒيرو روشسي» ،وغÒه من كماليات
التغذية ..نسسيت أان الفقر ،ليسض تهمة ،و’ مرتبة اجتماعية
تÎفع عنها أاو تسسقط فيها ،من فئات  ⁄يركب نسسلها حافلة،
و ⁄يتزاحم ‘ طابور سسيارات أاجرة بـ»البÓصسة»..
هو واقع تنسسلخ منه صسورة (صسورة حامل الل Íوالكث Òمن
اÿبز) ،قد يبحث عنها مصسور Îﬁف ،وقد يسستغلها سسياسسي
يوزع الوعود على رماح الكلمات ،وقد يسستغلها باحث عن سسÎ
عورات اآ’خرين ،مثلما تفعل جمعيات خÒية ..وقد يبحث
عنها شسيخ بلدية ’ يرضسى أان يكون ‘ رعيته شسخصض ينام
ويصسحو على لون واحد ،ومذاق واحد..

تنشسط Ãوأقع ألتوأصسل ألجتماعي

تفكيـ ـ ـك نصس ـ ـب واحتي ـ ـال با÷زائ ـ ـر العاصسم ـ ـة

“كنت مصسالح أمن ولية أ÷زأئر من تفكيك
شسبكة إأجرأمية تتكون  3أشسخاصس كانوأ ينصسبون
على موأطن ‘ Úعمليات بيع وشسرأء وهمية عÈ
م-وأق-ع أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي ب-اسس-ت-غÓ-ل جائحة
لمنية.
كورونا ،حسسب بيان لذأت ألهيئة أ أ
أاوضسح ذات اŸصسدر أان القضسية عا÷تها مصسالح
أامن اŸقاطعة اإ’دارية ◊سس Úداي بعد تلقي عديد
الشس -ك -اوى ح -ول قضس -اي -ا نصسب واح -ت -ي -ال ع Èشس -ب-ك-ة
التوصسل ا’جتماعي من خÓل تواجد ›موعة من
اأ’شسخاصض يقدمون عروضض شسراء أاقنعة طبية ،حيث
بعد ا◊صسول على ‡ون لطلباتهم ،يضسربون له موعدا
ويفرون بسسلعته نحو وجهة ›هولة ،اأ’مر الذي دفع
عناصسر الشسرطة إا ¤فتح –قيق ميدا.Ê
وأاشسار البيان إا ¤أان التحقيق أاسسفر عن –ديد
نوعية السسيارة اŸسستعملة و–ديد هوية العديد من

الضسحايا ،ليتم بعد عملية ترصسد اإ’يقاع بشسخصسÚ
مشستبه فيهما كانا على م Ïسسيارة سسياحية أاين ”
إاخضس-اع اح-ده-م-ا ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-مسض ا÷سسدي ليضسبط
بحوزته على  64كمامة ومبلغ ما‹ قدره  12000دج.
وÃواجهتهما Ãا نسسب إاليهما من أافعال ،اعÎفا
باقÎافهما لعملية النصسب على عديد الضسحايا آاخرهم
نصسبوا عليه ‘  25أالف كمامة Ãبلغ  82.5مليون
سسنتيم .كما ” بعد مع مواصسلة التحريات توقيف
مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ث-الث ك-ان مشس-ارك-ا ‘ ﬂت-ل-ف ع-م-ل-ي-ات
النصسب.
وأابرز البيان أانه بعد اسستكمال اإ’جراءات القانونية
اŸعمول بها ” ،تقد Ëأاطراف القضسية أامام وكيل
ا÷م-ه-وري-ة اıتصض إاق-ل-ي-م-ي-ا أاي-ن أام-ر ب-إاي-داع اث-نÚ
منهم ا◊بسض اŸؤوقت ،فيما وضسع الثالث –ت الرقابة
القضسائية.

›لسس شسورى أ–اد أŸغرب ألعربي:

اتفاق وقف إاطÓق النار ‘ ليبيا «مؤوشّسر مشسجع»
ثّمنت اأ’مانة العامة Ûلسض شسورى ا–اد اŸغرب
العربي« ،عاليا ،ا’تفاق اŸتوصسل إاليه ب Úأاطراف ا◊وار
الليبي ،أاعضساء اللجنة العسسكرية  5+5اŸلتئمة Ãدينة
جنيف السسويسسرية –ت رعاية اأ’· اŸتحدة» ،مؤوكدة
أان هذا اإ’‚از يشسكل «مؤوشسرا مشسجعا» ،بحسسب ما جاء
Óمانة العامة ،أامسض.
‘ بيان ل أ
تدعو اأ’مانة العامة للمجلسض  -يضسيف البيان« -وكلها
ثقة ‘ ذلك ،اإ’خوة الشسركاء ‡ثلﬂ ‘ Úتلف مكونات
الشسعب الليبي ،إا ¤مضساعفة ا÷هود وا◊وارات البناءة
الشساملة واŸسسؤوولة بعيدا عن كل تدخل أاجنبي ،للتوصسل
إاﬂ ¤رج سسياسسي توافقي شسامل ودائم ،وفقا للمسسارات
اÙددة ‘ اجتماع برل ،Úيفضسي إا ¤رسسم معا ⁄ليبيا
ا÷ديدة ع Èوضسع دسستور جديد ومؤوسسسسات دسستورية
ذات مصسداقية وشسرعية تشسمل وحدة ليبيا أارضسا وشسعبا
وسسيادة».
وكانت بعثة اأ’· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،قد أاعلنت،
ا÷م -ع -ة ،ع -ن ت-وصس-ل اأ’ط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة إا ¤ات-ف-اق دائ-م
لوقف إاطÓق النار ‘ ليبيا وذلك ضسمن مباحثات اللجنة
ال-عسس-ك-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة اŸشسÎكة ( ‘ )5+5م -دي -ن -ة ج-ن-ي-ف
السسويسسرية.

وقالت بعثة ا’أ· اŸتحدةÁ« ،ثل هذا ا’إ‚از
نقطة –ول هامة نحو –قيق السسÓم وا’سستقرار
‘ ليبيا».

سسجن اŸعتدي على فتاة ‘ بئر التوتة
قبضض عناصسر الشسرطة أ’من اŸقاطعة اإ’دارية
ببئر توتة ،و’ية ا÷زائر ،على اŸشستبه به ‘ قضسية
التعدي بسسÓح أابيضض مع التهديد وﬁاولة السسرقة
راحت ضسحيتها شسابة ‘ مقتبل العمر.
ح -ي-ث-ي-ات ال-قضس-ي-ة ت-ع-ود إا ¤ت-رصس-د اŸشس-ت-ب-ه ب-ه
الضسحية أامام مقر سسكنها وهي ‘ طريقها للعمل،
كالعادة بعد تأاكده من خلو الطريق وسسط أاحد اأ’حياء
ح -يث ب -اغ -ت-ه-ا م-ن اÿل-ف وأاشس-ه-ر سسÓ-ح-ا أاب-يضس-ا ‘
وجهها بعد أان رفضست تسسليمه حقيبة اليد ،هددها
وضسربها ﬁدثا إاصسابات عميقة على يدها .وإاثر ذلك
أاصس -درت ﬁك -م -ة ب-وف-اريك اأ’سس-ب-وع ال-ف-ارط ح-ك-م-ا
بسسبع سسنوات نافذة ‘ حق مرتكب جرÁة التعدي
بسسÓح ابيضض وغرامة  20مليون سسنتم.
آأسسيا.م

