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ألعزيز جرأد ،أمسس،
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ألرعاية ألسشامية لرئيسس
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متدّخلون ‘ أليوم ما قبل
لخ Òمن حملة ألسشتفتاء:
أ أ

ضسمـ ـ ـانات دسستوريـ ـ ـ ـة
جديـ ـ ـ ـدة للهوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
واجتماعيـ ـة الدول ـ ـ ـة

لخ Òمن عمر
تزأمن أمسس وأليوم ما قبل أ أ
ح -م -ل -ة أسش -ت -ف -ت -اء أل -ف-ا— ن-وف-م ،Èح-رصس
خÓله منششطوها على أسشتمالة أ÷زأئريÚ
عموما ،وألهيئة ألناخبة ألتي يفوق عددها
 24مليون ناخب –ديدأ ،بإاقناعهم بجدوى
أل-ف-ع-ل ألن-ت-خ-اب-ي ،أل-ك-ف-ي-ل ب-ت-جسش-ي-د حلم
أ÷زأئر أ÷ديدة.
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عبد أÛيد عطار يؤوكد:

 23.5ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دولر
مداخيل ا÷ ـ ـ ـزائر من
اÙروقات ‘ 2020
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ل‚از ألسشكنات باŸدينة
إ
أ÷ديدة سشيدي عبد ألله:

إاجـ ـراءات جدي ـ ـ ـدة
للتكف ـ ـ ـل بعوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
العقـار بالعاصسم ـ ـ ـ ـة
أتخذت أ◊كومة إأجرأءأت جديدة تهدف
ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-ع-وأئ-ق م-رت-ب-ط-ة ب-وف-رة أل-ع-ق-ار
ل‚از ألسش- -ك- -ن- -ات ع- -ل -ى مسش -ت -وى أŸدي -ن -ة
إ
أ÷دي - -دة سش - -ي - -دي ع - -ب - -د أل - -ل- -ه (أ÷زأئ- -ر
أل-ع-اصش-م-ة) م-ن خÓ-ل م-رسش-وم Úت-نفيذيÚ
ج- -دي -دي -ن م -ت -ع -ل -ق Úب -اŸدي -ن -ة أ÷دي -دة
لخÒ
لسشيدي عبد ألله ،صشدرأ ‘ ألعدد أ أ
من أ÷ريدة ألرسشمية رقم .62
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‘ ذكـــــرى أŸولـــــــــــد
ألنبـــــوي ألششريـــــف

ا◊مايـ ـ ـ ـ ـة اŸدنيـ ـ ـ ـة
تنظم حملة –سسيسسية
حـ ـ ـ ـ ـ ـول اŸفرقع ـ ـ ـات

أسشتنكـــــــــــر بششـــــــدة أ◊ملـــــة أŸسشعــــــــــورة
لسشــــÓمي ونبيّـــــه ألكــــرË
علـــى ألديــــن أ إ

اÛلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس اإلسسـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي األعل ـ ـ ـ ـ ـى:
نبينا رمز التسسامح والتعارف والتعايشس

لسشÓمي ‘ ،بيان له ،أمسس ،عن «أسشتنكاره ألششديد» للحملة
ع ÈأÛلسس أ إ
لسشÓمي
لوسش-اط ‘ ف-رنسش-ا ع-ل-ى أل-دي-ن أ إ
«أŸسش-ع-ورة» أل-ت-ي تششّ-ن-ه-ا ب-عضس أ أ
أ◊نيف وعلى نبيه ألكر.Ë
لعلى يسشتنكر بششدة هذه أ◊ملة
لسشÓمي أ أ
وأوضشح ألبيان أن «أÛلسس أ إ
أŸسش -ع -ورة ع -ل -ى شش -خصش -ي -ة سش -ي -دن -ا ﬁم -د خ Òخ -ل-ق أل-ل-ه رم-ز أل-تسش-ام-ح
لسشÓمي أ◊نيف ألذي يعتنقه مئات
وألتعارف وألتعايشس وعلى ألدين أ إ
أÓŸي ‘ Úكل ألقارأت».
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ت-ن-ظ-م أŸدي-ري-ة أل-ع-امة للحماية
أŸدنية حملة توعوية –سشيسشية
لخ-ط-ار أل-ن-اج-م-ة
م -ن ﬂت -ل -ف أ أ
ع- -ن أسش- -ت- -ع- -م- -ال أŸوأد أل- -ن- -اري- -ة
وأŸف -رق -ع-ات وألشش-م-وع وذلك م-ن
أج-ل إأح-ي-اء ذك-رى أŸول-د أل-ن-بوي
ألشش- - - - -ري- - - - -ف ب- - - - -دون ح- - - - -وأدث
«م - - - -أاسش- - - -اوي- - - -ة» ،حسشب ب- - - -ي- - - -ان
للمديرية.
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لو¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ
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 10ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفمÈ
آاخـ ـر أاج ـ ـل إلي ـ ـداع
طلب ـ ـ ـات اإلج ـ ـ ـازات
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متعاملون أقتصشاديون أمام فرصشة تقليصس أÿسشائر

«الشسع ـ ـ ـ ـب» تسستطلـ ـ ـ ـ ـ ـع صسالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
«باتـ ـ ـ ـ ـ ـي واسسـ ـ ـ ـ ـت» بوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران
أع -ت ÈأŸشش -ارك -ون ‘ أل -ط -ب -ع-ة ألـ 17ل -لصش -ال -ون أل -دو‹ «ب -ات-ي وأسشت» ب-وه-رأن ،أل-ت-ظ-اه-رة
ألقتصشادية أÎÙفة ألتي تنظمها وكالة «أسس بي إأيفنتسس كوم كومبا– »Êت ششعار «لنبني
لسشÎأŒية ألدولة ألدأعمة لتطوير مسشار أŸؤوسشسشة
جزأئر ألغد عصشرية وقوية» ،أمتدأدأ إ
.
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الوضس ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصشابات أ÷ديدة276:
أ إ
حالت ألششفــــــــــاء178:
ألــــوفيـــــــــــــــــــــــات8:
لصشابـات56419 :
إأجما‹ أ إ
أŸتماثلون للششفـاء٣927٣ :
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ألثÓثأء  2٧أكتؤبر 2020م ألمؤأفق لـ  10ربيع أأ’ول  1442هـ

 23,5مليار دو’ر مداخيل ا÷زائر من العملة الصصعبة
عبد اÛيد عطار يؤوكد:

لم -ن
أاع- -ل- -ن وزي -ر ال -ط -اق -ة ع -ب -د اÛي -د ع -ط -ار ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ،أان ا أ
لق-ل ب-فضض-ل
ال -ط -اق -وي ال-وط-ن-ي سض-ي-ك-ون مضض-م-ون-ا إا ¤غ-اي-ة  2040ع-ل-ى ا أ
الحتياطات اŸؤوكدة واŸقدرة بـ  2500مليار م Îمكعب من لغاز و7.1مليار
طن من البÎول.
‘ مدأخلة له على أمؤأج ألقنأة ألثألثة
لÓذأعة ألؤطنية أكد عطأر أنه « ’ يؤجد
أي مشص -ك -ل ب -خصص -ؤصس أأ’م -ن أل-ط-أق-ؤي
على أأ’قل أ ¤غأية  ،»2040مشصÒأ إأ¤
أن أإ’شص -ك -أل -ي -ة م -ؤج -ؤدة ع -ل -ى مسص -ت-ؤى
أŸدأخ -ي-ل ع-ن-د أل-تصص-دي-ر وأ’سص-ت-هÓ-ك
أÙلي للطأقة ألذي يسصجل تزأيدأ أكÌ
فأك.Ì
ولدى تذكÒه بأن حؤأ‹  96بأŸأئة
من عأئدأت ألصصأدرأت مصصدرهأ ألبÎول
ف- -ق -د أع -ت Èأل -ؤزي -ر أن -ه م -ن ألضص -روري
ألتؤصصل إأ‰ ¤ؤذج جديد لÓسصتهÓك من
خ Ó-ل ت -ن -ؤي -ع أل -ق -ط-أع-أت أ’ق-تصص-أدي-ة
أŸسصتحدثة للÌوة.
وحسصب أل- -ؤزي- -ر ف- -إأن أأ’م- -ر ي- -ت -ع -ل -ق
بتجديد أıزون أÿأصس بأÙروقأت
وت -غ -ي Òط -ري -ق -ة أسص -ت -غÓ-ل أ◊ق-ؤل م-ع
تطؤير أقتصصأد ألطأقة أŸتجددة.
وي- -رى ع- -ط- -أر أن ع- -أئ- -دأت تصص -دي -ر
أÙروقأت للجزأئر أÿأصصة بسصنة 2020
من أŸتؤقع أن تبلغ  5.23مليأر دو’ر إأذأ
أسصتقر سصعر برميل ألبÎول ‘ حدود 40
دو’ر ‘ ح Úبلغت هذه أŸدأخيل خÓل
سصنة  2019حؤأ‹  34مليأر دو’ر.

وردأ على سصؤؤأل حؤل مرأجعة ألدعم
ألطأقؤي ،صصرح عطأر أن « مسصألة ألدعم
يجب منأقشصتهأ بجدية « دون أŸسصأسس
بأŸدأخيل ألضصعيفة.
وف -ي -م -أ ي -ت-ع-ل-ق ب-ألÎشص-ي-د وأل-ن-ج-أع-ة
ألطأقؤية ،أوضصح ذأت أŸسصؤؤول أن هذه
أŸسص - -أل - -ة ي- -جب أن ت- -ك- -ؤن ع- -ل- -ى رأسس
أأ’ولؤيأت على مسصتؤى قطأعي ألسصكن
وألنقل.
‘ ه - - -ذأ ألصص - - -دد ،ق - - -أل أل- - -ؤزي- - -ر «
ب -خصص -ؤصس أل -ن -ق -ل ن -ع -م -ل ح -أل -ي -أ ع-ل-ى
ألتعجيل ‘ أسصتهÓك غأز ألبÎول أŸميع
وق -ؤد ك -م -أ نسص -ع -ى إأ ¤أسص -ت -ع-م-أل أل-غ-أز
ألطبيعي ألؤقؤد».
من جهة أخرى ،وفيمأ يتعلق بألفروع
ألتي يتع Úتطؤيرهأ ‘ قطأع ألطأقة،
أكد عطأر على تطؤير قطأع ألبÎوكميأء
وم -رح-ل-ة م-أ ق-ب-ل أل-بÎوك-م-ي-أء ب-إأشص-رأك
أŸؤؤسصسص- - -أت وألصص- - -ن- - -أع- - -أت ألصص - -غÒة
وأŸتؤسصطة لصصنأعة منتؤجأت كأملة.
وعن أ◊ؤأدث ألتي شصهدتهأ مؤؤخرأ
هيأكل قأعدية طأقؤية ،أوضصح ألؤزير أنه
فيمأ يتعلق بأنبؤب ألغأز بألبيضسŸ ،سصت
شص -أح -ن -ة ت-أب-ع-ة Ÿؤؤسصسص-ة ت-ط-ه Òأن-ب-ؤب

ألغأز ،أمأ بخصصؤصس أنبؤب ألغأز Ãدينة
ألؤأدي ألذي تسصببت فيه ألفيضصأنأت فقد
كشص -ف ع -ن « مشص -ك-ل م-ت-أب-ع-ة وصص-ي-أن-ة»،
مضصيفأ أن ألقنأة  ⁄تكن ﬁمية بهيأكل
تثبيت.
ول -دى ت -ط-رق-ه إأ ¤أن-ب-ؤب أل-غ-أز ع-ل-ى
مسصتؤى تقرت ذكر عطأر أن هذأ أأ’نبؤب
يعؤد لسصنة  ،1959مشصÒأ إأ ¤أن ألتسصرب
حدث نتيجة مشصكل ‘ ألصصيأنة.
وخلصس ألؤزير إأ ¤ألقؤل « ” وضصع
÷ن -ة إأشص -رأف تضص -م ق -ط -أع -أت أل -ب -ي -ئ-ة
وأŸي- -أه وأل- -فÓ- -ح- -ة م- -ه -م -ت -ه -أ –دي -د
أأ’خطأر على مسصتؤى أأ’نأبيب وأتخأذ
أإ’جرأءأت ألضصرورية».

دعتهم إا ¤التقدم إا ¤اŸديريات الولئية

وزارة الداخلي ـ ـ ـة تتكفـ ـ ـل بأاصصح ـ ـ ـ ـاب
اŸهن الصصغÒة مـ ـ ـن ضصحاي ـ ـا كورونا
دعت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،أامسس ،أاصض-ح-اب اŸه-ن
الصض -غÒة ال -ذي -ن ت -وق -فت نشض -اط-ات-ه-م بسض-بب
تداب Òا◊جر الصضحي وتتوفر فيهم شضروط
السض-ت-ف-ادة م-ن م-ن-ح اŸسض-اع-دة اŸال-ي-ة ‘ إاط-ار
التكفل بآاثار جائحة فÒوسس كورونا (كوفيد-
 ،)19إا ¤ال- -ت- -ق- -دم إا ¤اŸدي- -ري- -ات ال- -ولئ -ي -ة
حسضب نوعية كل نشضاط من أاجل اإيداع ملف
السضتفادة ‘ أاجل أاقصضاه  30نوفم.2020 È
وجأء ‘ بيأن للؤزأرة أنه «‘ إأطأر أÛهؤدأت
أŸبذولة من طرف ألسصلطأت ألعمؤمية للتكفل بآأثأر
جأئحة فÒوسس كؤرونأ كؤفيد ،19-وأسصتكمأ’ لعملية
منح أŸسصأعدة أŸألية أŸقدرة بـ  10.000دج ألتي
أسصتفأد منهأ أربأب أأ’سصر ألذين تؤقفت نشصأطأتهم
بسصبب تدأب Òأ◊جر ألصصحي ،تدعؤ وزأرة ألدأخلية
وأ÷م-أع-أت أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية أصصحأب
أŸهن ألصصغÒة ،ألذين تتؤفر فيهم شصروط أ’سصتفأدة
إأ ¤ألتقدم إأ ¤أŸديريأت ألؤ’ئية حسصب نؤعية كل
نشصأط من أجل إأيدأع ملف أ’سصتفأدة من مسصأعدة
مألية تقدر بـ  30.000دج للشصهر ،وŸدة  03أشصهر،
وذلك ‘ أجل أقصصأه  30نؤفم.»2020 È
وذكرت ألؤزأرة ‘ بيأنهأ بأن شصروط أ’سصتفأدة
من هذه أŸنح هي «أن يكؤن ألنشصأط أŸعني مؤضصؤع
تؤقف مؤؤقت ‘ إأطأر ألتدأب ÒأŸتخذة من طرف

حاملو الفÒوسس اŸتصصلون با◊ا’ت اŸؤوكدة
«’ يخضصعون عامة للحجر»

ضصرورة مواصصلة عملية اإ’دماج اŸهني للشصباب
أاك- -د وزي- -ر ال- -ع- -م -ل وال -تشض -غ -ي -ل
والضض -م -ان الج -ت -م -اع-ي ،ال-ه-اشض-م-ي
ج -ع -ب -وب ،ع -ل -ى ضض -رورة م -واصض -ل-ة
لدم-اج اŸه-ن-ي ل-لشض-ب-اب ‘
ع -م -ل -ي-ة ا إ
إاط-ار «م-ق-ارب-ة ت-ت-ع-اضضد فيها جهود
ك -ل ال -ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة» ،حسضب م-ا
أافاد به ،أامسس ،بيان للوزارة.
أوضصح ذأت أŸصصدر أن جعبؤب شصدد
خÓل ترؤوسصه ،أول أمسس ،أجتمأعأ للجنة
ألؤزأرية أŸشصÎكة Ÿتأبعة ملف إأدمأج
ألشص- -ب- -أب أل- -ع- -أم- -ل ‘ Úإأط- -أر ج- -ه- -أزي
أŸسصأعدة على أإ’دمأج أŸهني وعقؤد
أ’دمأج أŸهني ◊أملي ألشصهأدأت ،على
«ضصرورة مؤأصصلة متأبعة عملية أإ’دمأج
‘ إأطأر مقأربة تتعأضصد فيهأ جهؤد كل
أل -ق -ط -أع -أت أŸع -ن-ي-ة»› ،ددأ أل-ت-زأم-ه
بـ»أل -ع -م -ل م -ع ك -أف -ة أأ’ط -رأف أŸع -ن -ي-ة
ل-ت-ذل-ي-ل ك-أف-ة ألصص-ع-ؤب-أت ،أل-ت-ي ت-عÎضس
هذأ أŸلف».

وأضصأف أن «ألهدف ألرئيسصي من هذأ
أ’جتمأع هؤألبحث مع كأفة ألقطأعأت
أŸعنية عن أ◊لؤل وأآ’ليأت ألتي سصتمكن

ألسص -ل -ط -أت أل -ع -م-ؤم-ي-ة خÓ-ل فÎة أ◊ج-ر ألصص-ح-ي
وحيأزة سصجل Œأري أو بطأقة حر‘ حسصب أ◊ألة
أو وثيقة أخرى تÈر ‡أرسصة أŸهنة ،وأن يكؤن دخله
ألسصنؤي أŸصصرح به لدى مصصألح ألصصندوق ألؤطني
للضصمأن أ’جتمأعي لغ Òأأ’جرأء بعنؤأن سصنة 2019
أقل من أو يسصأوي أربعمأئة وثمأن Úألف 480.000
دينأر جزأئري».
وم- -ن ب Úألشص- -روط ك -ذلك أوضص -حت أل -ؤزأرة أن -ه
يجب على أŸسصتفيد أن «يسصدد بأنتظأم أ’شصÎأكأت
أ’ج- -ت- -م- -أع- -ي- -ة ‘ ألصص- -ن- -دوق أل -ؤط -ن -ي ل -لضص -م -أن
أ’ج-ت-م-أع-ي ل-غ Òأأ’ج-رأء ب-ع-ن-ؤأن سص-ن-ة  ،2019وأن
يكتتب جدول تسصديد أ’شصÎأك ألسصنؤي بعنؤأن سصنة
.»2020
وفيمأ يخصس ملف أ’سصتفأدة ،أشصأرت ألؤزأرة إأ¤
أنه يتكؤن من «أسصتمأرة معلؤمأت يتم –ميلهأ من
أŸؤق- -ع أل- -رسص -م -ي ل -ؤزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -أع -أت
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية ( )www.interieur.gov.dz
أو تسصلم من طرف أŸديريأت ألؤ’ئية ،يتم ملؤؤهأ
وألتؤقيع عليهأ من طرف أŸعني ،ومن نسصخة من
ب -ط -أق -ة ألشص -ف -أء أو شص -ه -أدة أ’ن-تسص-أب إأ ¤صص-ن-دوق
ألضصمأن أ’جتمأعي لغ Òأأ’جرأء أو أي بطأقة –مل
رقم ألضصمأن أ’جتمأعي للمعني ،ومن صصك حسصأبي
بريدي أو بنكي مشصطؤب أو أي وثيقة تثبت رقم
أ◊سصأب ألÈيدي أو ألبنكي.

لمراضس الصضدرية والتنفسضية ببني مسضوسس ،زيدو:Ê
اıتصس ‘ ا أ

جعبوب يؤوكد:

م - -ن أإ’سص- -رأع ‘ وتÒة أدم- -أج ألشص- -ب- -أب
أŸعني».
وأكد ألؤزير أنه سصيؤأصصل «متأبعة هذأ
أŸلف حتى تنفيذه كأم ،Óمهمأ كأنت
ألصص -ع -ؤب -أت أل -ت -ي ق -د ت -عÎضص-ه» ،مÈزأ
«وجؤب –قيق أأ’هدأف أŸسصطرة من
هذأ ألÈنأمج ألؤطني» مع أإ’شصأرة إأ¤
«ألتبأين ألكب ÒأÓŸحظ ‘ هذه ألعملية
ب Úألقطأعأت»‡ ،أ يسصتدعي  -كمأ قأل
 «تدأرك ألتأخر أÓŸحظ لدى ألبعضسمنهأ».
وأشصأر ألبيأن إأ ¤أن عملية أإ’دمأج
«ت-ت-م وف-ق-أ Ÿع-أي Òم-ؤضص-ؤع-ية وشصفأفة،
حسصب أأ’ق - -دم- -ي- -ة ‘ أ÷ه- -أز ،وذلك ‘
إأطأر أحكأم أŸرسصؤم ألتنفيذي رقم -19
 336أŸؤؤرخ ‘  8ديسصم 2019Èألتضصمن
إأدم - -أج أŸسص - -ت - -ف - -ي- -دي- -ن م- -ن ج- -ه- -أزي
أŸسصأعدة على أإ’دمأج أŸهني وأإ’دمأج
أ’جتمأعي ◊أملي ألشصهأدأت».

ألعدد
18390

02

وح- - -ذر ب - -دوره الÈوفسض - -ور ن - -ورال - -دي - -ن
لم - - -راضس الصض - - -دري- - -ة
زي - - -دوﬂ Êتصس ‘ ا أ
وال-ت-ن-فسض-ي-ة ب-اŸؤوسضسض-ة السض-تشض-فائية حسضاÊ
اسضعد لبني مسضوسس من عدم خضضوع بعضس من
ح -ام -ل-ي ال-فÒوسس ال-ذي-ن ك-ان-وا ‘ اتصض-ال م-ع
حالت مؤوكدة للحجر الصضحي اŸنز‹.
أكد ذأت أÿب Òبأن أ◊أ’ت أ◊أملة للفÒوسس
ألتي هي على أتصصأل بحأ’ت إأصصأبة مؤؤكدة «’ تلتزم
غألبأ بأ◊جر ألصصحي أŸنز‹» مصصنفأ هذه ألفئة
بـ»أ◊أ’ت ألنأقلة للفÒوسس» ’سصيمأ لدى ألفئأت
ألهشصة وذلك بألرغم من أإ’جرأءأت ألؤقأئية ألتي
شصددت عليهأ ألسصلطأت ألعمؤمية.
وأعت ÈألÈوفسصؤر زيدو Êهذه أ◊أ’ت ألتي ’
ت-خضص-ع ل-ل-ح-ج-ر ألصص-ح-ي أŸن-ز‹ «ب-ألسص-ل-بية» حيث
تسصأعد على نقل ألفÒوسس ‘ أÛتمع وعدم كسصر
سص -لسص -ل -ة أل -ع -دوى دأع -ي -أ ألسص-ل-ط-أت أل-ع-م-ؤم-ي-ة إأ¤
«تطبيق إأجرأءأت ردعية « ضصد هؤؤ’ء.
وف-ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ل-ق-ي-ح ضص-د أأ’ن-ف-ل-ؤنزأ

أŸؤسصمية شصدد نفسس أıتصس على وجؤب أسصتفأدة
جميع أسصÓك ألقطأع ألصصحية من هذأ أللقأح وذلك
لتؤف Òلهم أ◊مأية ألكأفية وضصمأن مؤأصصلة أÿدمة
إأ ¤ج- -أنب أل- -ف -ئ -أت أل -هشص -ة م -ن أÛت -م -ع سص -ي -م -أ
أŸصصأب Úبأأ’مرأضس أŸزمنة وأŸسصن Úوأ◊ؤأمل
منذ ألثÓثي أأ’ول.
وقأل عضصؤ أللجنة ألعلمية لرصصد ومتأبعة تفشصي
فÒوسس كؤرونأ ألدكتؤر ﬁمد بقأط بركأ Êأنه «’
تؤجد حتى أآ’ن –قيقأت وطنية حؤل بؤؤر تفشصي
ألفÒوسس بأسصتثنأء تلك ألتي قأم بهأ معهد بأسصتؤر
وألتي سصيلعن عن نتأئجهأ قريبأ « مؤؤكدأ بأن أكÌ
أ◊أ’ت أنتشصأرأ ‘ أÛتمع هي «حأ’ت عأئلية»
رأج -ع-ة أ ¤ع-دم أحÎأم ق-ؤأع-د أل-ؤق-أئ-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م
ألتجمعأت وأأ’فرأح.
وكأن أŸدير ألعأم Ÿعهد بأسصتؤر ألدكتؤر فؤزي
درأر صصرح بأن أŸعهد أسصتؤرد مليؤن و 800ألف
جرعة من أللقأح ضصد ألفÒوسس أأ’نفلؤنزأ أŸؤسصمية
وأن حملة ألتلقيح سصتنطلق ‘  3نؤفم ÈأŸقبل.

اŸكلف بÈنامج الوقاية ضضد ا◊وادث اŸنزلية بوزارة الصضحة:

–ذير من خطورة اŸفرقعات واأ’لعاب النارية على اأ’طفال
حذر اŸكلف بالÈنامج الوطني للوقاية ضضد ا◊وادث اŸنزلية بوزارة الصضحة
والسض -ك -ان وإاصض Ó-ح اŸسض -تشض -ف -ي -ات ال -دك -ت -ور ح -اج م-ع-ط-ي ،م-ن خ-ط-ورة اسض-ت-ع-م-ال
لطفال وما Áكن أان تسضببه من تشضوهات وحروق
للعاب النارية على ا أ
اŸفرقعات وا أ
لول-ي-اء إا ¤ع-دم اق-ت-ن-اء ه-ذه اŸواد وت-رك-ه-ا ‘ م-ت-ن-اول
وإاصض-اب-ات خ-طÒة ،داع-ي-ا ا أ
لحتفال باŸولد النبوي الشضريف.
أابنائهم عشضية ا إ
صضونيا طبة
أكد ألدكتؤر حأج معطي ‘ تصصريح خصس
ب- -ه «ألشص- -عب «أن أل- -ق- -أن- -ؤن أ÷زأئ- -ري Áن -ع
أŸتأجرة بأŸفرقعأت وأأ’لعأب ألنأرية وبيعهأ
‘ أأ’مأكن ألعمؤمية ،إأ’ أن أŸرسصؤم ’ يطبق
على أرضس بل يتم تسصجيل أرتفأع ‘ أسصتعمأل
أŸفرقعأت ألنأرية كل سصنة من أحيأء ذكرى
أŸؤل- -د أل- -ن- -ب- -ؤي ألشص- -ري- -ف ،ب -أإ’ضص -أف -ة إأ¤
أسصتعمألهأ ‘ منأسصبأت أخرى ،مشصددأ على

ضص -رورة أي -ق -أف ه -ذه أل -ع -أدأت غ Òأل Ó-ئ-ق-ة
وألتي يدفع أŸؤأطن ثمنهأ ويحؤل أ’فرأح أ¤
مأسصأة منبهأ بأŸسصؤؤولية أŸلقأة على عأتق
أأ’وليأء ‘ حمأية أطفألهم.
وأضصأف أŸتحدث أن قؤة هذه أŸفرقعأت
أل - -ن - -أري - -ة تضص - -أع- -فت ‘ ألسص- -ن- -ؤأت أأ’خÒة
وأصصبحت تشصكل خطرأ حقيقيأ على سصÓمة
أŸؤأط- -ن Úخ- -أصص- -ة وأن أل- -ت- -دخ- -ل إ’ي- -ق -أف
أ◊أدث غ‡ Òك- -ن لسص- -رع- -ة أن- -ف- -ج -أر ه -ذه
ألقنأبل ألتي يسصتخدمهأ حتى أأ’طفأل ،كأشصفأ
عن حأ’ت خطÒة تسصتقبلهأ ألعيأدة أŸركزية

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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للكÎو:Ê
للكÎو/ contact@echaab.dz :ÊاŸوقع ا إ
الÈيد ا إ

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير023 4٦ 91 ٨7 :
الفاكسس023 4٦ 91 79 :
لدارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

الهاتف023 4٦91 ٨0 :
الفاكسس023 4٦91 77 :

(021) 60.70.40

للمحروق Úتصصل إأ ¤ب Îأأ’صصأبع وحروق من
ألدرجة ألثألثة وتشصؤهأت خطÒة على مسصتؤى
ألؤجه وبعضس أعضصأء أ÷سصم وألتي كثÒأ مأ
يصصعب عÓجهأ.
وق-دم أŸك-ل-ف ب-ألÈن-أم-ج أل-ؤط-ن-ي للؤقأية
ضص - -د أ◊ؤأدث أŸن - -زل - -ي - -ة ب- -ؤزأرة ألصص- -ح- -ة
وألسصكأن وإأصصÓح أŸسصتشصفيأت بعضس أأ’رقأم
أل- -ت- -ي ت- -ؤؤك- -د أن ه -ذه أŸؤأد ق -د ت -تسص -بب ‘
حؤأدث خطرة تهدد سصÓمة أأ’شصخأصس ،حيث
كأنت أ÷زأئر تسصجل مأ ب 58 Úو 60حألة
خÓ- -ل أسص- -ب -ؤع أ’ح -ت -ف -أل ب -أŸؤل -د أل -ن -ب -ؤي
ألشصريف أي ح Úشصهدت أإ’صصأبأت ترأجعأ
خÓ- -ل ألسص- -ن -ة أŸأضص -ي -ة ب -أحصص -أء  3٧حألة
أغلبيتهم أطفأل ومرأهق Úتصصل أعمأرهم إأ¤
 15سصنة.
ودع- -أ إأ ¤ت- -ؤع- -ي- -ة وإأرشص- -أد صص -غ -أر ألسص -ن

الرئيسس اŸدير العام
مسضؤوول النشضر

مصصطفى هميسصي
رئيسس التحرير

مرزاق صصيادي

Ÿعرفة مدى خطؤرة هذه أŸفرقأت وقنأعهم
بأنهأ ليسصت ›رد ألعأب ،وإأ‰أ أسصتعمألهأ قد
يؤؤدي إأ ¤إأصصأبأت بألغة أÿطؤرة وتشصؤهأت
Œع- -ل- -ه- -م غ Òق- -أدري- -ن ع- -ل- -ى أ’ن -دم -أج ‘
أÛت -م -ع ،وق -د يشص -ك -ل ل -دي -ه-م أيضص-أ ع-ق-دة
ن-فسص-ي-ة ج-رأء أخ-تÓ-ف-ه-م ع-ن ب-ق-ي-ة أأ’طفأل،
ق- -أئ  »:Ó-إأن ه -ذه أŸشص -أك -ل ألصص -ح -ي -ة Áك -ن
تفأديهأ من خÓل عدم أ’عتمأد على مرأقبة
أ’بنأء فقط وإأ‰أ أ’متنأع عن أقتنأئهأ ألذي
يعت Èألؤسصيلة أŸثلى ◊مأيتهم من ﬂأطر
هذه أŸؤأد ألكيميأئية».
‘ ذأت ألسصيأق ،أوضصح د .حأج معطي أن
ألتكفل ببعضس أ◊أ’ت ألتي “سس أأ’طفأل
ت -ت -ط -لب ع -دة ع -م-ل-ي-أت ج-رأح-ي-ة وتسص-ت-غ-رق
سص -ن -ؤأت وأل -ت -ي ‘ م -ع-ظ-م أأ’ح-ي-أن ’ –ق-ق
نتأئج جيدة ،وأأ’مر ’ يقتصصر على أ÷زأئر

فقط وإأ‰أ ‘ ﬂتلف ألدول نظرأ ÿطؤرة
أ’صصأبأت وألتشصؤهأت ألتي قد “سس ألعÚ
وتؤؤدي إأ ¤فقدأن ألبصصر وب Îأأ’صصأبع وحروق
كيميأئية.
وحسصب ﬁدثنأ فإأنه ‘ ألسصنؤأت أ’خÒة
” تسصجيل زيأدة ‘ ألؤعي نظرأ لنقصس عدد
أ◊أ’ت أÿطÒة أل- -ن- -أŒة ع- -ن أسص- -ت- -ع -م -أل
أŸفرقعأت وأأ’لعأب ألنأرية مقأرنة بألسصأبق،
م - -رج - -ع - -أ ذلك إأ ¤أ◊م Ó- -ت أل - -ت - -ؤع - -ؤي - -ة
وأل -ت -حسص-يسص-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-ؤم ب-ه-أ وزأرة ألصص-ح-ة
ب -أل -ت -نسص -ي -ق م-ع شص-رك-أء م-ن ق-ط-أع-أت أخ-رى
وأعؤأن أ◊مأية أŸدنية وأأ’من ،وأن أأ’مر ’
يتعلق Ãصصأدفة أŸؤلد ألنبؤي ألشصريف مؤسصم
ألÈد وأأ’مطأر كمأ يعتقد ألبعضس مأ سصأهم ‘
م -ن -ع أأ’ط -ف -أل م -ن أسص -ت -ع -م -أل أŸف -رق -ع-أت
وأأ’لعأب ألنأرية.

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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 - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

çóM
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ا◊فل نظم –ت الرعاية السسامية لرئيسس ا÷مهورية

الوزير األول ُيكّرم اŸتفوق Úاألوائل ‘ بكالوريا 2020

لول ع -ب -د ال-ع-زي-ز ج-راد ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
أاشس -رف ال -وزي -ر ا أ
لوائل ‘ شسهادة
العاصسمة ،على مراسسم حفل تكر ËاŸتفوق Úا أ
ال -ب -ك-ال-وري-ا ل-دورة  2020واŸن -ظ -م –ت ال -رع -اي-ة السس-ام-ي-ة
لرئيسس ا÷مهورية.
خ Ó-ل ه -ذا ال -ت -ق -ل-ي-د السس-ن-وي ،ال -ن -اج -ح Úب -ت -ق -دي-ر «‡ت-از» 5١٧
الذي احتضسنه قصسر الشسعب ،قام م -ت -ف -وق ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -م ال -ط-الب
السس -ي -د ج -راد ب -ت -ق-ل-ي-د اŸت-ف-وق Úصس -دي -ق -ي ع -ب -د الصس-م-د م-ن ولي-ة
ال- -ثÓ- -ث- -ة األوائ- -ل ب- -اŸي- -دال- -ي- -ات تلمسسان ،شسعبة تقني-رياضسي الذي
ال-ذه-ب-ي-ة ،ال-فضس-ية والÈونزية ،كما افتك معدل .١٩.20
وأاحصسي  ٨٧٣٣فائز –صسل على
” تكر ËاŸتفوق Úاألوائل ‘ فئة
ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة وك-ذا ت -ق -دي -ر «ج -ي -د ج -دا» ،إاضس-اف-ة إا¤
 2١0٨٨ن -اج -ح ب -ت -ق -دي -ر «ج -ي-د»
اŸتفوق Úاألوائل حسسب الشسعب.
ع - -رفت ام - -ت- -ح- -ان- -ات شس- -ه- -ادة و 42٧٩٩ن-اج-ح ب-ت-ق-دي-ر ق-ريب من
البكالوريا للموسسم الدراسسي ( 20١٩ا÷يد.
Óشس -ارة ،ج -رت م -راسس-م ح-ف-ل
ل -إ
 ،)2020التي جرت ما ب ١٣ Úو١٧سس -ب -ت -م ÈاŸنصس -رم– ،ق-ي-ق نسس-ب-ة التكر Ëبحضسور مسسؤوول ÚسسامÚ
‚اح ب -ل -غت  55.٣0ب-اŸائ-ة ،حيث ‘ ال -دول -ة وأاعضس-اء م-ن ا◊ك-وم-ة،
ب-ل-غ إاج-م-ا‹ اŸم-ت-ح-ن Úالناجح Úب- -اإلضس -اف -ة إا ¤أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸت -ف-وق Úو‡ث-ل-ي ق-ط-اع الÎب-ي-ة
 2260١6فائزا.
وب - -ت - -فصس - -ي - -ل أاك ،Èب- -ل- -غ ع- -دد من أاسساتذة وتنظيمات نقابية.

بالنظر إا ¤الظرف الصسحي السستثنائي

واجعوط يؤوكد “يز النتائج اŸتحصسل عليها من قبل اŸتفوقÚ
أاك - -د وزي - -ر الÎب - -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ﬁم- -د
واج -ع -وط ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ل-ى
«“ي -ز» ال -ن -ت -ائ -ج اŸت -حصس -ل ع -ل -ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل
لوائل ‘ شسهادة البكالوريا لدورة
اŸتفوق Úا أ
 ،2020ب- - -ال- - -ن- - -ظ- - -ر إا ¤ال- - -ظ- - -رف الصس - -ح - -ي
السستثنائي نتيجة تفشسي جائحة كوفيد19-
وال-ذي أاج ÈاÎŸشس-ح Úع-ل-ى الن-ق-ط-اع ع-ن
مقاعد الدراسسة Ÿدة فاقت سستة أاشسهر.
‘ كلمة له خÓل حفل تكر ËاŸتفوق Úاألوائل ‘
شسهادة البكالوريا Ÿوسسم ( ،)2020 - 20١٩توجه وزير
الÎب -ي -ة ب -ت -ح -ي -ة ت -ق -دي-ر ل-ه-ؤولء ال-ذي-ن ح-ق-ق-وا ف-وزا
«باهرا» ،و»أادوا واجبهم اŸدرسسي على أاكمل وجه»،
رغ -م ال -ظ -روف الصس-ح-ي-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا
ا÷زائر ،على غرار باقي دول العا ،⁄والتي أادت إا¤
انقطاعهم عن الدراسسة حضسوريا Ÿا يربو عن سستة
أاشسهر.
فعلى الرغم من الوضسع الصسحي الصسعب“ ،يزت
هذه الدورة بارتفاع نسسبة الناجح Úبتقدير «‡تاز»
وال -ذي-ن ب-ل-غ ع-دده-م  5١٧م-ت-ف-وق م-قابل  ١0٨خÓل
اŸوسسم اŸنصسرم.
كما بلغ عدد الفائزين اŸتحصسل Úعلى معدل 20

اسستنكر بشسدة ا◊ملة اŸسسعورة
لسسÓمي ونبّيه الكرË
على الدين ا إ

اÛلسس اإلسسÓمي األعلى:
سسيدنا ﬁمد رمز التسسامح
والتعارف والتعايشس

ع ÈاÛلسس اإلسسÓمي ‘ ،بيان له ،أامسس ،عن
«اسستنكاره الشسديد» للحملة «اŸسسعورة» التي تشسنها
ب -عضس األوسس -اط ‘ ف -رنسس -ا ع -ل-ى ال-دي-ن اإلسسÓ-م-ي
ا◊نيف وعلى نبيه الكر.Ë
وأاوضسح البيان ،أان «اÛلسس اإلسسÓمي األعلى
يسستنكر بشسدة هذه ا◊ملة اŸسسعورة على شسخصسية
سسيدنا ﬁمد خ Òخلق الله رمز التسسامح والتعارف
وال -ت -ع -ايشس وع -ل -ى ال-دي-ن اإلسسÓ-م-ي ا◊ن-ي-ف ال-ذي
يعتنقه مئات اÓŸي ‘ Úكل القارات».
ودعا اÛلسس ‘ ذات السسياق ،اŸسسلم Úقاطبة
وعقÓء العا ⁄واŸنظمات الدينية وهيئات حقوق
اإلنسسان وحوار األديان إا›« ¤ابهة هذا اÿطاب
اŸتطرف ال ّ
Óإانسسا »Êوالسسعي إا« ¤النتصسار للمنهج
العق ÊÓالقاضسي باحÎام الرموز الدينية اŸشسÎكة
ونبذ روح الكراهية والعنصسرية».
وأاكد اÛلسس بأان «الرأاي ،مهما كان ،ليسس حرا ‘
جميع ا◊الت وهو أاقل حرية عندما يصسدر عن
أاغراضس لأاخÓقية ومنافية لكرامة اإلنسسان» ،معربا
عن «اسستغرابه واسستنكاره لظهور فئة منحرفة عن
Óصسول
ال-ق-ي-م اإلنسس-ان-ي-ة ›ان-ب-ة ل-ل-ع-ق-ل وﬂال-ف-ة ل -أ
الشس -رع -ي -ة اإلنسس -ان -ي-ة ت-ت-ب-ج-ح ،ب-اسس-م ح-ري-ة ال-رأاي،
ÓسسÓ-م ورسس-ول-ه والسس-خ-ري-ة م-ن ال-رم-وز
ب -اإلسس -اءة ل -إ
الدينية التي تلزم القوان Úالدولية باحÎامها وعدم
اŸسساسس بها».
كما ذكر ‘ ذات السسياق ،بـ»شسهر نصسرة النبي صسلى
الله عليه وسسلم الذي جاء رحمة للعا ÚŸوقدوة
للناسس أاجمع ،Úوالذي شسهد له عظماء اŸفكرين
وكبار الفÓسسفةÃ ،ن فيهم فÓسسفة وأادباء فرنسسا،
ب-ال-ع-ظ-م-ة وحصس-اف-ة ال-رأاي واسس-ت-ق-ام-ة اُُÿلق والذي
ي -جسس -م ال-ق-ي-م اإلنسس-ان-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا م-ن ح-يث تسس-اُﬁه
واسستقامُته وعدلُه».

ال -وط -ن -ي ل Ó-م-ت-ح-ان-ات واŸسس-اب-ق-ات ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
ا◊صسصس الÎبوية التي ” بثها انطÓقا من اإلذاعات
ا÷هوية.

قناة «اŸعرفة» قدمت خدمة تعليمية متميزة

من عشسرين ‘ بعضس اŸواد  ٨٣٨٩ناجحا مقابل ٣٣6٣
‘ العام الدراسسي السسابق ،يضسيف اŸسسؤوول األول عن
قطاع الÎبية.
و‘ هذا الصسدد ،أاشساد الوزير با÷هود التي بذلتها
ال -دول -ة واإلم -ك-ان-ات اŸسس-خ-رة م-ن ط-رف-ه-ا م-ن أاج-ل
إا‚اح المتحانات اŸصسÒية ،وعلى رأاسسها وضسع أاربعة
بروتوكولت صسحية وتوف Òكافة اŸسستلزمات الوقائية
لضس -م-ان صس-ح-ة اÎŸشس-ح ÚواŸؤوط-ري-ن ع-ل-ى السس-واء
Ãراكز المتحانات.
ك -م -ا ع -اد ل -ل -ت -ذكÃ Òخ -ت-ل-ف اإلج-راءات ال-ت-ي ”
ات-خ-اذه-ا ق-ب-ل ذلك ،ب-غ-ي-ة “ك Úال-ط-ل-ب-ة م-ن م-زاول-ة
دراسستهم عن بعد ،ومن أاهمها بث دروسس ‰وذجية
ع Èق -ن -وات ال -ت -ل -ف-زي-ون واŸنصس-ة ال-رق-م-ي-ة ل-ل-دي-وان

ونوه ‘ ذات اإلطار ،بقرار رئيسس ا÷مهورية عبد
اÛي -د ت -ب -ون إاط Ó-ق ق-ن-اة «اŸع-رف-ة» ال-ت-ي «ق-دمت
خدمة تعليمية متميزة» لفائدة اÎŸشسح Úخصسوصسا
والطلبة عموما.
وب -اسس -م اŸت -ف -وق ‘ Úشس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ل -ه-ذا
اŸوسسم ،ثمن الفائز باŸركز األول وطنيا ،صسديقي
عبد الصسمد ،اإلمكانات «اŸتميزة» التي وفرتها الدولة
ا÷زائرية للممتحن ،ÚمعتÈا التكر Ëالذي حظي به،
على غرار اŸتفوق Úاآلخرين« ،تكرÁا للعلم وارتقاء
Ãكانته».
وحرصس صسديقي عبد الصسمد على اإلشسارة إا ¤أان
هذا النجاح اÙقق « ⁄يكن وليد الصسدفة ،بل ثمرة
لعدة عوامل ›تمعة“ ،ثلت ‘ توف Òالدولة لكافة
اإلمكانات الكفيلة بتسسهيل مهمتهم و–فيز األسساتذة
وجهد التÓميذ ورغبتهم ‘ النجاح ،باإلضسافة إا¤
رعاية األولياء».
ونيابة عن األسسرة الÎبوية ،أاشسادت األسستاذة جنان
حسسيبة بإاشسراك فئة األسساتذة وألول مرة ‘ ،هذا
ا◊فل التكرÁي‡ ،ا يعكسس -كما قالت -الهتمام
ال-ذي ت-ول-ي-ه ال-دول-ة ل-ل-م-ع-ل-م Úواألسس-ات-ذة واع-تبارهم
شسريكا أاسساسسيا ‘ إا‚اح اŸنظومة.

ل‚از السسكنات على مسستوى اŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد الله
إ

إاجراءات جديدة للتكفل بعوائق العقار بالعاصسمة

ات-خ-ذت ا◊ك-وم-ة إاج-راءات ج-ديدة تهدف
ل‚از
للتكفل بعوائق مرتبطة بوفرة العقار إ
السسكنات على مسستوى اŸدينة ا÷ديدة سسيدي
ع- -ب- -د ال- -ل -ه (ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة) ،م -ن خ Ó-ل
م -رسس -وم Úت -ن -ف -ي -ذي Úج -دي -دي -ن م -ت -ع -ل -قÚ
باŸدينة ا÷ديدة لسسيدي عبد الله ،صسدرا ‘
لخ Òمن ا÷ريدة الرسسمية رقم .62
العدد ا أ
يتعلق األمر Ãرسسوم تنفيذي يعدل ويتمم اŸرسسوم
التنفيذي رقم  04ـ  2٧5الـمؤورخ ‘  5سسبتم2004 È
والـمتضسمن إانشساء الـمدينة ا÷ديدة لسسيدي عبد الله
ومرسسوم تنفيذي يعدل ويتمم اŸرسسوم التنفيذي رقم
 06ـ 2٣٣ا- - - Ÿؤورخ ‘  4ج-وي-ل-ية  2006واŸتضسمن
التصسريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإا‚از
بعضس منشسآات وŒهيزات وهياكل الـمدينة ا÷ديدة
لسسيدي عبد الله.
وكانت ا◊كومة قد أاوضسحت ‘ بيان ،عقب اجتماع
خصسصس لدراسسة هذين النصس ÚواŸصسادقة عليهما ،أان
«اŸرسسوم Úيهدفان إا ¤التكفل بالعوائق اŸرتبطة
أاسساسسا بوفرة العقار ،والتي انعكسس أاثرها بالتأاخر ‘
تنفيذ برامج إا‚از اŸسساكن Ãختلف صسيغها على
مسستوى الـمدينة ا÷ديدة لسسيدي عبد الله».
وفيما يخصس اŸرسسوم األول فقد مسس التعديل
اŸادة  ٣من مرسسوم  2004واŸتعلقة بتقسسيم مسساحة
اŸدينة ا÷ديدة لسسيدي عبد الله ،حيث تنصس على ان
«ت -غ -ط -ي ح-دود اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة بسس-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه
 ٧.000هكتار ،تشسمل  ٣.١٨5هكتار مدرجة ‘ ﬁيط
ال-ت-ع-م Òوال-ت-ه-ي-ئ-ة ل-ل-م-دينة (مقابل  ٣000ه-ك-تار ‘
اŸرسس- -وم السس -اب -ق) و ٣.٨42ه -ك-ت-ار (م-ق-اب-ل 4.000
هكتار) حول اŸسساحات اŸهيأاة والتي “ثل ﬁيط
حماية اŸدينة ا÷ديدة».

أاما اŸادة  ٣من اŸرسسوم ا÷ديد ،فتنصس على أان
الÈنامج العام للمدينة ا÷ديدة لسسيدي عبد الله،
يضس -م «فضس-اءات ب-رن-ام-ج السس-ك-ن اŸوج-ه ل-ل-م-واط-نÚ
ب-ع-دد  450.000سس-اك-ن (م-ق-اب-ل  2٧0.000سس-اك-ن ‘
مرسسوم  ،»)2004إا ¤جانب أاقطاب تنافسسية وجاذبية
‘ ›ال ال-ب-ي-وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا والصس-ي-دل-ة وال-ت-ك-ن-ول-وجيا
اŸت -ط -ورة وم -نشس-آات أاسس-اسس-ي-ة عسس-ك-ري-ة ،إاضس-اف-ة ا¤
Œه -ي -زات ث -ق -اف -ي-ة ودي-ن-ي-ة وأاخ-رى م-وج-ه-ة ل-لÎب-ي-ة
والتكوين.
أاما اŸرسسوم التنفيذي الثا ،Êفيشس ‘ Òمادته ،2
ÓمÓ-ك ال-ع-ق-اري-ة و/أاو
أان «اŸسس -اح -ة اإلج -م -ال -ي -ة ل  -أ
ا◊ق-وق ال-ع-ي-ن-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة اŸسس-ت-ع-م-ل-ة إل‚از بعضس
م-نشس-آات وŒه-ي-زات وه-ي-اك-ل اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ت-قدر
بـ 2.2٨٨هكتار وتقع ‘ إاقليم ولية ا÷زائر وتوزع
ع -ل -ى إاق -ل -ي -م ب -ل -دي -ة اŸع-اŸة وال-رح-م-ان-ي-ة وزرال-دة
والسسويدانية والدويرة».
ويضسم قوام األشسغال اŸلتزم بها بعنوان العملية
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إا‚از ب-عضس م-نشس-آات وŒه-ي-زات وه-ي-اك-ل
اŸدينة ا÷ديدة ،فضساءات برنامج السسكن اŸوجه
للمواطن Úبعدد  450.000سسكن ،إا ¤جانب Œهيزات
وم- -نشس -آات م -ت -ع -ددة وﬂت -ل -ف -ة ،م -ن -ه -ا أاداري -ة وح -ي
ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م والتصس-ال وح-ظ-ائ-ر عمرانية
تتكون من مسساحات خضسراء ومناطق للÎفيه والراحة
والرياضسة وأاقطاب جامعية ومراكز للبحث والتنمية
وŒهيزات اسستشسفائية وأاخرى Œارية.
ك-م-ا يضس-م شس-ب-ك-ات ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-نشسآات األسساسسية،
م -ن -ه -ا ن -واق -ل ال -ط -اق -ة واŸاء واŸنشس -آات األسس-اسس-ي-ة
ل Ó-تصس -الت السس -ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة وأاخ-رى م-ت-ع-ل-ق-ة
بالطرق والسسكك ا◊ديدية ومعا÷ة النفايات واŸياه
القذرة.

عن «األمن الطاقوي»
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لزمة النفطية منتصسف ثمانينيات القرن العشسرين،
مع بداية ا أ
أانتج التلفزيون ا÷زائري فيلما عنوانه «ما بعد البÎول» ،حمل
حيلة فنية انطلت على كث Òمن البسسطاء ،عند تصساعد اÿط
لعÓن عن خÈ
الدرامي ،حدث ما يشسبه قطع البث من أاجل ا إ
لخبار حينها زهية بن عروسس ،التي بدت ‘
عاجل قّدمته ‚مة ا أ
قمة ا◊زن وهي تعلن «نهاية البÎول» ،ليعود معه الناسس إا¤
لو.¤
ا◊ياة البدائية ا أ
لمر
لبدان إال بعد تأاكيد التلفزيون أان ا أ
لرواح إا ¤ا أ
و ⁄تعد ا أ
›ّرد حيلة ،لكن الهاجسس تواصسل مع تراجع أاسسعار النفط أاكÌ
ف -أاك ،Ìوال -ذي ك -انت ن -ت -ي -ج -ت-ه م-ا ح-دث ‘ تسس-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
العشسرين.
ورغم تأاكيد النخبة السسياسسية والثقافية ‘ كل مرة ،على
ضسرورة «بناء اقتصساد حقيقي» بعيدا عن ريع اÙروقات ،فقد
لسسعار
لمر سسوءا مع عودة ا أ
لمر ‘ دائرة اÿطاب .وزاد ا أ
بقي ا أ
لو ¤من القرن
إا ¤الرتفاع من جديد مع بدايات العشسرية ا أ
ا÷ديد ،حديث انتعشست اÿزينة العمومية Ãئات اÓŸي Òمن
الدولرات ،التي تفنّـن اللصسوصس ‘ نهبها ،مّرة باسسم السستثمار
الصسناعي والتجاري ومّرات –ت عناوين اجتماعية بّراقة.
لقد نسسي مسسؤوولون “اما مؤوقتا حكاية «تنويع القتصساد» وهم
غارقون ‘ كيفية توزيع الريوع ،التي بدت أانها لن تنتهي ،لكنهم
لمر فجأاة وعاد اÿطاب ،الذي سساد نهاية الثمانينيات
تذّكروا ا أ
لخضسر».
من جديد حول كيفية «العبور إا ¤القتصساد ا أ
و‘ زمن ا◊ديث عن كيفية اسستغÓل الغاز الصسخري من
عدمه ،يخرج إالينا وزير الطاقة بأارقام جديدة يقول فيها ،إان
ا÷زائر تكون قد اسستهلكت نصسف احتياطاتها من البÎول والغاز
لمن الطاقوي الوطني سسيكون مضسمونا إا ¤غاية 2040
وأان «ا أ
لقل».
على ا أ
لرقام التي تطمئن البعضس ،وقد تدفع آاخرين إا« ¤النوم
إانها ا أ
لقل ،لكنها ‘ اŸقابل ل
‘ العسسل» مدة عشسرين سسنة على ا أ
ت -ؤوك -د أان -ن -ا ‘ م -أام -ن ،ف -ق -د ت-بّ-ي-ن ،حسسب ك-ث Òم-ن ال-دراسس-ات
ا÷دي -دة ،أان ن -ه -اي -ة عصس -ر ال-بÎول ل-يسست م-رت-ب-ط-ة ب-الضس-رورة
بنفاده ،فقد نبدأا عصسرا شسكل مفاجئ يتجاوز تلك الطاقة ،التي
سسيصسبح ثمنها ل يسساوي شسيئا ،ويبدو أان إارهاصسات ذلك العصسر
قد بدأات بالفعل...

مسستشسار رئيسس ا÷مهورية Ÿناطق الظل
ببومرداسس:

توجيهات للتكفل بانشسغالت
اŸواطن Úوفق األوليات وا◊اجيات
ث ّ- -م- -ن مسس- -تشس- -ار رئ- -يسس
ا÷م-ه-وري-ة مكلف Ãناطق
ال -ظ -ل اب -راه -ي -م م -راد ،م -ن
ب - - - -وم- - - -رداسس ،اÛه- - - -ودات
اŸبذولة ‘ اŸيدان من قبل
السسلطات العمومية للتكفل
ب - -انشس - -غ - -الت وح- -اج- -ي- -ات
سس- - -ك- - -ان م - -ن - -اط - -ق ال - -ظ - -ل
لط -ار اŸع-يشس-ي،
ل -ت -حسس Úا إ
لمثل
م-ع-تÈا «أان ال-ت-ك-فل ا أ
ي-ك-ون ان-طÓ-ق-ا م-ن ع-م-ل-ي-ة
إاحصساء شسامل ودقيق لهذه
اŸن- - - -اط- - - -ق وط- - - -ب - - -ي - - -ع - - -ة
النشس- -غ- -الت وا◊اج- -ي- -ات
الأسساسسية التي يتطلع إاليها
اŸواط - -ن ،ث- -م ال- -ب- -حث ع- -ن
ل‚از
مصس- -ادر ال- -ت- -م- -وي- -ل إ
اŸشساريع ا›ÈŸة».
بومرداسس :ز.كمال
اسستمع إابراهيم مراد بقاعة
اÙاضسرات بالولية ،بعد جولة
ق -ادت -ه إا ¤ع -دد م -ن اŸن -اط -ق
لحياء السسكنية للوقوف على
وا أ
واقع ا◊ياة اليومية للمواطن،Ú
إا ¤ع -رضس م -فصس -ل ح -ول واق-ع
التنمية بولية بومرداسس بصسفة
ع- - -ام- - -ة وم- - -ن- - -اط- - -ق ال- - -ظ- - -ل
ب -اÿصس -وصس ‘ ال -ب -ل-دي-ات ،٣2
التي أاحصست ‘ مرحلة سسابقة
 ٣22منطقة ظل قبل أان تتقلصس
إا ¤أاقل من  200منطقة بفضسل
عملية التدقيق الشسامل وŒسسيد
اŸشساريع ا›ÈŸة سسابقا عÈ
ﬂت-ل-ف اıط-ط-ات ال-ت-ن-موية
ب- -ع- -د إاغÓ- -ق وت -ط -ه Òم -دون -ة
العمليات اŸسسجلة التي وصسلت
ح-ال-ي-ا  ٨٩٩ع -م-ل-ي-ة ” ،إاغÓ-ق
لرق -ام
 52١ع- -م- -ل -ي -ة حسسب ا أ
اŸق- -دم -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ار إاي -ج -اد
مصسادر “ويل لباقي اŸشساريع
اŸسسجلة.

وث- -م- -ن مسس- -تشس- -ار رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ‘ ،ت -ع -ل-ي-ق-ه ع-ل-ى
اŸؤوشس -رات ال-ت-ن-م-وي-ة اŸق-دم-ة
ل- -ف -ائ -دة ن -ق -اط ال -ظ -ل ب -ولي -ة
بومرداسس ،مع توجيه تعليمات
ل - -ل - -مسس - -ؤوول Úم - -ن م - -دي- -ري- -ن
ت -ن -ف -ي -ذي ،Úرؤوسس -اء ال -ب -ل -دي-ات
وال- -دوائ- -ر م- -ن اج- -ل م- -ت -اب -ع -ة
لسس -راع ‘ إاي -ج -اد
الÈن- -ام -ج وا إ
ل“ام العمليات
مصسادر “ويل إ
اŸت -ب -ق -ي -ة» ،م-ع تشس-دي-ده ع-ل-ى
لسسر بهذه
أاهمية «ترقية حياة ا أ
اŸناطق وتوف Òكل ا◊اجيات
لول- -وي- -ة ول
لسس- -اسس- -ي- -ة ذات ا أ
اأ
ت -ت -ط -لب م-ي-زان-ي-ة ك-بÒة ك-م-ي-اه
الشس-رب ،ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ت-هيئة
الطرق ،الصسحة ا÷وارية ،تهيئة
اŸدارسس وﬂت - -ل - -ف اŸراف- -ق
والهياكل القاعدية التي تضسمن
حياة كرÁة للمواطن Úو–سسÚ
إاطارهم اŸعيشسي».
و“يز اللقاء بعرضس اÿارطة
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي-ة وأاه-م اŸشس-اري-ع
اŸسس -ج -ل -ة بصس -ف -ة مسس -ت -ع-ج-ل-ة
لفائدة اŸناطق النائية اŸتبقية
ال -ت -ي  ⁄ت -ن -ل ح -ظ -ا ك -بÒا م -ن
التنمية ،وهذا بتخصسيصس أاغلفة
مالية هامة لتوسسيع شسبكة الغاز
الطبيعي ،منها  640مليون دينار
ل -ت -زوي -د أازي-د م-ن  6٣00عائلة
بالغاز الطبيعي ع 26 Èمنطقة
ظل ،تخصسيصس  ٩١مليون دينار
ع-ل-ى شس-ط-ري-ن ل-رب-ط  25قرية
ب- -ب- -ك- -ة Ãي- -اه الشس- -رب ‘ ع -دة
ن- -ق- -اط ب -ب -ل -دي -ات ب -وم -رداسس،
إاضس - -اف- -ة إا ٧5 ¤م-ل-ي-ار سسنتيم
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ت-ه-يئة الطرق الولئية
وال -ب -ل -دي-ة اŸهÎئ-ة ع Èع-دي-د
اÙاور ،وهذا Œسسيدا لطلبات
وانشسغالت اŸواطن ‘ Úهذه
اŸن -اط -ق ال -ت -ي ت -ع -ا Êال -ع -زل-ة
وتذبب قطاع النقل.
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لخ Òمن حملة ألسشتفتاء
متدّخلون ‘ أليوم ما قبل أ أ
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ضصمانـ ـ ـات دسصتوري ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـدة للهوي ـ ـ ـ ـة
واجتماعي ـ ـ ـ ـة الدول ـ ـ ـ ـة
لخ Òمن عمر حملة
تزأمن ،أمسس ،وأليوم ما قبل أ أ
أسشتفتاء ألفا— نوفم ،Èحرصس خÓله منششطوها على
أسش-ت-م-ال-ة أ÷زأئ-ري Úع-م-وم-ا ،وأل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة أل-ت-ي
ي--ف--وق ع--دده--ا  24م--ل--ي-ون ن-اخب –دي-دأ ،ب-إاق-ن-اع-ه-م
بجدوى ألفعل ألنتخابي ،ألكفيل بتجسشيد حلم أ÷زأئر
أ÷ديدة.

ونالت ألهوية ألوطنية ،وألطابع ألجتماعي للدولة،
لسش-----د م----ن
وت-----ع-----زي-----ز أ◊ري-----ات وأ◊ق-----وق ،حصش-----ة أ أ
م-دأخÓ-ت-ه-م خÓ-ل أل-ي-وم أل-وأح-د وأل-عششرين من حملة
تنتهي غدأ ،على أن تتبع بصشمت أنتخابي على مدأر 3
لح-د
أي--ام م--ت--ت-ال-ي-ة ،يسش-ب-ق ي-وم ألقÎأع أŸق-رر ه-ذأ أ أ
تزأمنا مع إأحياء ذكرى ألثورة ألتحريرية أÛيدة.

لم Úألعام للمركزية ألنقابية ،سشليم لعباطششة:
أ أ

إاجراءات قانونية ◊ماية ا’قتصصاد الوطني

لم Úألعام للمركزية ألنقابية
أكد أ أ
سش -ل -ي -م ل-ع-ب-اطشش-ة ،خÓ-ل Œم-ع شش-ع-ب-ي
ح - - -اشش - - -د نشش - - -ط- - -ه ،أمسسÃ ،عسش- - -ك- - -ر،
Ãشش -ارك -ة أل -ط -ب-ق-ة أل-ع-م-ال-ي-ة ،ح-رصس
لب-ق-اء ع-ل-ى
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ع-ل-ى أ إ
أل - -ط - -اب - -ع ألج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -لسش- -ي- -اسش- -ات
ألق- -تصش -ادي -ة ل -ل -دول -ة ،مششÒأ إأ ¤أن -ه
م- - -رب- - -ط أل - -ف - -رسس وم - -كسشب لب - -د م - -ن
أللتفاف حوله.
معسشكر :أم أ.Òÿسس
رأفع لعباطشضة من أجل ألتصضويت بـ»نعم»
لصض-ال-ح أل-دسض-ت-ور ‘ أسض-ت-ف-ت-اء أل-ف-ا— ن-وفمÈ
 ،٢٠٢٠ألذي أعتÈه أأ’م Úألعام ل–Óاد ألعام
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ-ري ،Úح-ج-ر أسض-اسص أ÷زأئ-ر

أ÷ديدة ،مؤوكدأ أن دفاع ألقاعدة ألعمالية
ع- -ل- -ى مشض- -روع أل- -دسض- -ت- -ور أŸع- -روضص ع -ل -ى
أ’سضتفتاء ألشضعبي ،نابع من قناعة أŸركزية
أل-ن-ق-اب-ي-ة أن-ه دسض-ت-ور أل-ت-غ-ي ÒأŸنشض-ود ،ألذي
ي -ؤوّم -ن م -ك-تسض-ب-ات ح-رأك فÈأي-ر وي-ح-م-ي-ه-ا،
ويحدث ألقطيعة مع أŸمارسضات ألقدÁة من
أجل جزأئر جديدة.
وأك-د أأ’م Úأل-ع-ام ل-ل-م-رك-زي-ة أل-ن-ق-اب-ية أن
دسضتور ألفا— نوفم ،Èيحمي ألثوأبت ألوطنية
وألهوية أ÷زأئرية ،مشضÒأ إأ ¤أن ألتنوع هو
ألقوة ألتي تعزز أللحمة وألوطنية ،ومن غÒ
أŸقبول أن يسضتغل ألتنوع أ÷زأئري ‘ إأثارة
ألفتنة وألتفرقة.
وأضض -اف ل -ع -ب -اطشض-ة ،أن دسض-ت-ور ن-وف-مÈ
 ،٢٠٢٠نصص ع -ل -ى ضض -م -ان -ات ف -ع -ال -ة ◊م-اي-ة

لصشÓح ألوطني من ألعاصشمة:
رئيسس حركة أ إ

–صص Úالهوية Ãواد غ Òقابلة للتعديل أاو التأاويل
أكد رئيسس حركة ألصشÓح ألوطني
ف- - -ي  ‹Ó- -غ - -وي - -ن - -ي ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر
ألعاصشمة ،أن مششروع تعديل ألدسشتور
ي-ج-م-ع ع-ن-اصش-ر أل-ه-وي-ة أل-وطنية ويلزم
م- -ؤوسشسش- -ات أل- -دول- -ة ب- -احÎأم أ◊ق- -وق
وأ◊ريات.
أوضض -ح غ -وي -ن -يŒ ‘ ،م -ع شض -ع-ب-ي ن-ظ-م-ه
أ◊زب ب - -ال - -ق - -اع - -ة م- -ت- -ع- -ددة أل- -ري- -اضض- -ات
بالكاليتوسص ‘ ،أطار حملة أ’سضتفتاء على
مشض- -روع ت- -ع -دي -ل أل -دسض -ت -ور ،أن ه -ذأ أأ’خÒ
«يجمع و’ يفرق ب Úعناصضر ألهوية ألوطنية
ب- -ك- -ل م- -ك- -ون- -ات -ه -ا» ،مشضÒأ إأ ¤أن دي -ب -اج -ة
أŸشضروع خصضت «عناصضر ألهوية Ãوأد صضماء
غ Òقابلة للتعديل أو ألتأاويل».

وأبرز ‘ هذأ ألصضدد ،ما تضضمنته ألديباجة
م - -ن أل - -ت - -نصض- -يصص ع- -ل- -ى أن «أ÷زأئ- -ر أرضص
أإ’سضÓم» و‘ أŸادة ألثانية منه ،وعلى أن
«أإ’سضÓم دين ألدولة» .كما نصضت مادة أخرى
على أنه «’ Áكن Ÿؤوسضسضات ألدولة ألقيام
بأافعال تخالف ألسضلوك وأأ’خÓق أإ’سضÓمية
وقيم أول نوفم.»È
ودعا رئيسص ذأت أ◊زب ،إأ ¤أŸشضاركة ‘
أ’سضتفتاء وألتصضويت أإ’يجابي على مشضروع
تعديل ألدسضتور ألذي  -كما قال« -أحدث
توأفقا وأسضعا ‘ أÛتمع وسضÒتقي بالبÓد
إأ ¤م -رح -ل -ة ج -دي -دة تصض -ح -ح ف-ي-ه-ا أل-ع-ي-وب
ألسض -اب -ق -ة ،دول -ة أ◊ق وأل -ق -ان -ون أل-ت-ي ت-ع-زز
ألعدألة و–ارب ألفسضاد ‘ كل ألقطاعات».

رئيسس حزب أ◊رية وألعدألة بالنيابة ،من تبسشة:

مشصروع دسصتور  2020اأ’فضصل من حيث وضصوح أاحكامه

صشرح رئيسس حزب أ◊رية وألعدألة
ب -ال-ن-ي-اب-ة ،ج-م-ال ب-ن زي-ادي ،أمسس ،م-ن
ت -بسش -ة ،ب -أان مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-ور
أŸعروضس لÓسشتفتاء ألششعبي ‘ ألفا—
ن- -وف- -م ÈأŸق- -ب- -ل ي -ع -د «أفضش -ل م -ن ك -ل
ألدسشات Òألسشابقة ألتي عرفتها أ÷زأئر
م - -ن - -ذ ألسش- -ت- -قÓ- -ل م- -ن ح- -يث وضش- -وح
أحكامه وموأده ألقانونية».
أوضضح بن زيادي ،خÓل Œمع نشضطه بدأر
ألثقافة ﬁمد ألشضبوكي بعاصضمة ألو’ية‘ ،
إأطار حملة أ’سضتفتاء ،بأان «دسضتور ‘ ،٢٠٢٠
ح -ال ت -زك -ي-ت-ه ،ي-ع-د ألسض-ادسص م-ن-ذ أسض-ت-قÓ-ل
أ÷زأئ - -ر وه - -و أأ’حسض - -ن م - -ن ح- -يث وضض- -وح
أح -ك -ام -ه وم -وأده أل -ق -ان -ون -ي -ة» ،مضض -ي-ف-ا أن-ه
«سض-ي-م-ك-ن م-ن ب-ن-اء ج-زأئ-ر ج-دي-دة ت-ت-م-اشض-ى
وتطلعات ألشضعب».
وأردف ذأت أŸتحدث ،أن وثيقة ألدسضتور
–مل ‘ طياتها كثÒأ من أإ’يجابيات ألتي
وردت ‘ شض -ك -ل فصض -ول وأب -وأب م -ن شض -أان -ه -ا

ت -ن -ظ -ي -م أ◊ي -اة ألسض -ي -اسض -ي -ة وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة
وأ’قتصضادية با÷زأئر ،معتÈأ أن «ألدسضتور
بناء متوأصضل» ‡ا يسضتوجب -بحسضبه‘ -
حال أŸوأفقة على مشضروع تعديل ألدسضتور،
«سضّ-ن ت-رسض-ان-ة م-ن أل-نصض-وصص أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-تي
“كن من إأثرأء ما جاء فيه».
ودعا ذأت أŸسضؤوول أ◊زبي أŸوأطن Úإأ¤
«أ’طÓع بتمعن على وثيقة مشضروع تعديل
ألدسضتور ‘ شضكلها ألنهائي وفهم ما ورد فيها
ب-ا’سض-ت-ع-ان-ة ب-أاسض-ات-ذة وﬂتصض ‘ Úأل-ق-ان-ون
ألدسضتوري بهدف أتخاذ ألقرأر ألصضحيح».
وحذر من «أ’نسضياق ورأء أŸغالطات ألتي
يتم ألÎويج لها ،خاصضة ع Èموأقع ألتوأصضل
أ’جتماعي حول مشضروع ألتعديل ألدسضتوري»،
مفيدأ بأان «معظم من يقومون بهذه أأ’فعال
ت -وق-ف-وأ ع-ن-د مسض-ودة أل-دسض-ت-ور دون أ’طÓ-ع
على ألوثيقة ‘ شضكلها ألنهائي بعد مناقشضتها
وإأثرأئها من قبل ﬂتصض ‘ ÚأÛال».

أ◊قوق وأ◊ريات ،ومكافحة ألفسضاد وندأفع
ع -ن -ه أ’ن -ه دسض -ت-ور ك-ان ﬁل إأث-رأء وم-ن-اقشض-ة
وأسض -ع -ة م -ن ط -رف أأ’غ -ل-ب-ي-ة ،ع-كسص دسض-ت-ور
 ٢٠١6أل -ذي صض-ن-ع ع-ل-ى م-ق-اسص ف-ئ-ة خ-دمت
مصض- -ا◊ه- -ا ومصض- -ال -ح أج -ن -ب -ي -ة دون إأشض -رأك
ألشضعب ‘ أŸوأفقة عليه.
وأوضض-ح ل-ع-ب-اطشض-ة ،أن أŸرك-زي-ة أل-ن-ق-اب-ية
تثمن دسضÎة مكافحة ألفسضاد وتفعيل آأليات
ودور مؤوسضسضات مكافحة ألفسضاد فعليا ،من
أجل حماية أ’قتصضاد ألوطني وأŸال ألعام
وأ◊ي -اة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة أل -ك -رÁة ل-ل-م-وأط-نÚ
وألعمال ،أأ’مر ألذي يعكسص خروج أ÷زأئر
من مرحلة ألشضعارأت أ ¤مرحلة ألتعامل مع
ألوأقع بطريقة جدية.
وعّرج أأ’م Úألعام ل–Óاد ألعام للعمال
أ÷زأئ- -ري Úب -إاي -ج -از ع -ل -ى حصض -ي -ل -ة نشض -اط
أŸرك -زي -ة أل -ن -ق -اب -ي -ة ب-ع-د م-ؤو“ره-ا أأ’خ،Ò
مؤوكدأ أن أ’–اد سضيعمل على –صضيل أŸزيد
م -ن أŸط -الب أل -ع -م -ال -ي -ةÃ ،ا يسض -م -ح ب -رف-ع
أŸسض -ت -وى أ’ج -ت -م -اع -ي وأل -ق -درة ألشض -رأئ-ي-ة
للموأطن.Ú

ألتنسشيقية ألوطنية
للمجتمع أŸد Êمن عنابة:

دسصتور يؤوسصسس ÷زائر
ُتـحفظ فيها كرامة اŸواطن

صضرح رئيسص ألتنسضيقية ألوطنية للمجتمع
أŸد Êع -ب -د أ◊ف -ي -ظ بصض -ال -ح ،أمسص ،م-ن
عنابة ،بأان ألتصضويت بـ»قوة» لصضالح مشضروع
ألتعديل ألدسضتوري أŸعروضص لÓسضتفتاء ‘
ألفا— نوفم ÈأŸقبل «سضيمكن من –صضÚ
أ÷زأئر وتفويت ألفرصضة على أŸشضكك‘ Ú
إأرأدة ألتغي.»Ò
أوضضح بصضالح لدى تنشضيطه Œمعا شضعبيا
‘ إأط -ار أ◊م -ل -ة أ’سض -ت -ف -ت -ائ -ي-ة ل-ل-ت-ع-دي-ل
ألدسضتوري بقصضر ألثقافة ﬁمد بوضضياف،
أن «أ÷زأئريات وأ÷زأئري Úمدعوون وهم
ي -ح -ي -ون ذك -رى أن -د’ع أل -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
أÛيدة إأ ¤تلبية ندأء ألوطن ،كما فعل
أسض Ó-ف -ه -م ب -اأ’مسص ،م -ن خ Ó-ل أل -تصض-ويت
لصض -ال -ح مشض -روع ت -ع -دي -ل أل-دسض-ت-ور» ،أل-ذي
«ي - -ؤوسضسص ÷زأئ - -ر –ف- -ظ ف- -ي- -ه- -ا ك- -رأم- -ة
أŸوأطن وتسضتغل فيها طاقات كل أبنائها
من أجل بناء مسضتقبل آأمن ووأعد» ،كما
قال.
كما دعا بصضالح فعاليات أÛتمع أŸدÊ
إأ ¤تكثيف ألعمل ألتحسضيسضي ‘ أوسضاط
أŸوأط- -ن ،Úم -ن أج -ل شض -رح م -وأد مشض -روع
ألتعديل ألدسضتوري وتعبئة شضريحة ألشضباب
وحثها على أŸشضاركة ألوأسضعة ‘ أسضتفتاء
ألفا— نوفم ÈأŸقبل ،ألذي قال إأنه «يعد
بجزأئر تعيد أ’عتبار للمؤوهÓت وألطاقات
ألشض- -اب- -ة وتضض- -م- -ن أل -ع -دأل -ة وأل -رف -اه ل -ك -ل
أبنائها».

رئيــــــسس ألفيدرأليـــــــة ألوطنيـــــــة للمقاولــــــ Úألششبــــــاب:

دسصÎة اÛتم ـ ـ ـع اŸد Êمكسصب جديـ ـ ـ ـد

صش -رح رئ-يسس أل-ف-ي-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل-ل-م-ق-اول Úألشش-ب-اب خ Òأل-دي-ن ه-ام-ل،
أمسس ،م -ن م -ي -ل -ة ،ب -أان مشش -روع ت-ع-دي-ل
ألدسشتور أŸعروضس لÓسشتفتاء ‘ ألفا—
ن -وف -م ÈأŸق -ب-ل «ي-رسش-م م-ع-ا ⁄أ÷زأئ-ر
أ÷دي- -دة» وج -اء ب -إاي -ج -اب -ي -ات لصش -ال -ح
ألششباب عموما وأŸرأة خصشوصشا.
أبرز هامل ‘ كلمته ،خÓل لقاء بادر إأ¤
ت-ن-ظ-ي-م-ه م-ك-تب و’ي-ة م-ي-ل-ة ل-ل-ف-يدرألية بدأر
ألثقافة مبارك أŸيلي ،حول موضضوع «أŸرأة

رمز أ÷هاد وألتحدي» بأان «ما جاء ‘ مشضروع
أل -ت -ع -دي-ل أل-دسض-ت-وري م-ن إأي-ج-اب-ي-ات لصض-ال-ح
ألشضباب عموما وأŸرأة خصضوصضا ،عÓوة على
دسضÎة أÛت -م -ع أŸد Êأل -ذي ي -ع -د ألشض-ب-اب
وأŸرأة من أهم عناصضره ،يسضاهم ‘ رسضم
معا ⁄أ÷زأئر أ÷ديدة».
وأضضاف« ،كما أن ما جاء فيه من دسضÎة
◊ق - -وق أŸرأة ع - -ل - -ى وج - -ه أخصص ‘ إأط- -ار
أŸبادئ وألقيم أ÷زأئرية يعكسص أهمية ودور
أل -ع -نصض -ر أل -نسض-وي ‘ أÛت-م-ع» ،م-ع-رج-ا ‘

ح-دي-ث-ه ع-ل-ى أŸك-ان-ة أل-ت-ي ب-ل-غ-ت-ها أŸرأة ‘
عا ⁄أŸقاو’تية لتشضارك من خÓلها ألرجل
‘ «–دي بناء أ’قتصضاد ألوطني كما شضاركته
سض -اب -ق -ا إأب -ان أل -ث -ورة أل -ت-ح-ري-ري-ة ‘ –ق-ي-ق
أ’سضتقÓل».
ودعا رئيسص ألفيدرألية ألوطنية للمقاولÚ
ألشض -ب -اب ،أل -نسض -اء وألشض -ب -اب ب -اŸن -اسض -ب-ة إأ¤
«تثم Úمشضروع ألتعديل ألدسضتوري أŸطروح
ل Ó-سض -ت -ف -ت-اء ‘ ي-وم ل-ه رم-زي-ت-ه ل-دى ألشض-عب
أ÷زأئري».

ألقيادي ألسشابق ‘ حركة ›تمع ألسشلم ،عبد ألرحمن سشعيدي:

اŸشصروع اسصتجابة لعدد من مطالب ا◊راك الشصعبي

أكد ألقيادي ألسشابق ‘ حركة ›تمع
ألسش-ل-م ،ع-ب-د أل-رح-م-ن سش-ع-يدي ،أمسس ،أن
مشش - -روع ت - -ع- -دي- -ل أل- -دسش- -ت- -ور أŸع- -روضس
ل Ó-سش -ت -ف -ت -اء ألشش -ع -ب -ي ‘ أل-ف-ا— ن-وف-مÈ
أŸقبل ،تضشمن ألعديد من مطالب أ◊رأك
ألشش-ع-ب-ي ،مشش-ي-دأ بـ «أل-ت-ع-ب-ئ-ة ألسش-ياسشية»
أل-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ح-م-ل-ة ألسش-تفتاء أÿاصشة
بهذأ أŸششروع.
أوضضح سضعيدي ،لدى نزوله ضضيفا على أموأج
أإ’ذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة ،أن مشض-روع ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور
«تضض- -م- -ن قضض- -اي- -ا ك- -انت م -ن م -ط -الب ألشض -عب
وأ◊رأك ،ع -ل -ى غ -رأر –دي -د ع -دد أل -ع -ه-دأت
وألفصضل ب Úألسضلطات».
وبعد أن ذكر بأان رئيسص أ÷مهورية «وضضع
خÓل حملته أ’نتخابية تعديل ألدسضتور من بÚ
أولوياته ،باعتباره حلقة مهمة ونقطة أسضاسضية
‘ رسضم أŸرحلة ألقادمة» ،أشضار سضعيدي إأ ¤أن
أ÷زأئ- -ر «ع- -اشضت ظ -روف -ا صض -ع -ب -ة ،و‘ ب -عضص
أأ’حيان أسضتثنائية ،وكان فيها ألتدأفع ،خاصضة
خÓ- -ل فÎة أ◊رأك أل- -ت- -ي ع Èف- -ي -ه -ا ألشض -عب
أ÷زأئ -ري ع -ن رفضض -ه ل -ل -ع -ه -دة أÿامسض-ة وك-ل
أŸمارسضات ألسضابقة ،فكان لزأما بعد مرحلة ما

بعد ألرئاسضيات ألقيام بإاصضÓحات ومن بينها
تعديل ألدسضتور».
و‘ شضأان ذي صضلة ،قال ذأت أŸتحدث ،إأن
دور أأ’ح- -زأب ه- -و «إأيصض- -ال وت -وضض -ي -ح ألصض -ورة
ل -لشض -عب و“ري-ر م-وأق-ف-ه-ا وإأق-ن-اع ألشض-عب ب-ك-ل
ألوسضائل للتوجه لصضناديق أ’قÎأع» ،مضضيفا أن
«كلمة ألفصضل وألنهاية تنتهي عند ألشضعب ألذي
ي -ت -اب -ع ح -ال -ي-ا أ◊م-ل-ة أ’سض-ت-ف-ت-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل
ﬂتلف وسضائل أإ’عÓم».
وأعت Èسضعيدي ،أنه «من ألسضابق أ’وأنه أن
ن- -ق -ول إأن ألشض -عب ي -رفضص ه -ذأ أل -دسض -ت -ور ،أ’ن
ألكلمة أأ’خÒة سضتكون يوم ألفا— من نوفمÈ
وب -ع -د ف -رز ألصض -ن -ادي -ق سض -ن -ع-رف ت-وج-ه ع-م-وم
ألشضعب».
وثمن باŸناسضبة «ألتعبئة ألسضياسضية» أÿاصضة
Ãشضروع تعديل ألدسضتور ،وأصضفا إأياها بـ»ألشضيء
أإ’يجابي» وبأانها «دليل على تسضجيل أ’هتمام
بهذأ أŸشضروع ألذي أخذ بع Úأ’عتبار ألتصضحر
ألسضياسضي وألعزوف ألسضياسضي وعليه يجب إأقحام
ألشضباب ‘ أÛال ألسضياسضي و–ضضÒه ◊مل
أŸشضعل».

Óطارأت وترقية ألششباب:
رئيسس أŸنتدى أ÷زأئري ل إ

توحيد ا÷هود إ’‚اح ا’سصتفتاء الدسصتوري

Óطارأت
دعا رئيسس أŸنتدى أ÷زأئري ل إ
وت -رق -ي -ة ألشش -ب -اب ب Ó-ل ي -خ-ل-ف ،أمسس ،م-ن
باتنة ،إأ« ¤ألتجند وتوحيد أ÷هود من أجل
إأ‚اح ألسش- -ت- -ف -ت -اء ع -ل -ى مشش -روع ت -ع -دي -ل
أل -دسش -ت -ور أŸزم -ع إأج -رأؤوه ‘ أل-ف-ا— ن-وف-مÈ
أŸقبل وأŸششاركة ألقوية فيه».
أوضض -ح أŸت -دخ -ل ل -دى إأشض -رأف-ه ع-ل-ى Œم-ع
شضعبي حول أسضتفتاء تعديل ألدسضتور ،أحتضضنته
دأر أل -ث -ق -اف -ة ﬁم -د أل-ع-ي-د آأل خ-ل-ي-ف-ة ب-وسض-ط
أŸدينة ،أن «أ÷زأئري Úأليوم أمام ﬁطة هامة
م -ن أج -ل ب-ن-اء ج-زأئ-ر ج-دي-دة وق-وي-ة بشض-ب-اب-ه-ا
وب -إاط -ارأت -ه -ا خ -ال-ي-ة م-ن أŸم-ارسض-ات ألسض-اب-ق-ة
وتسض Òب -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة ن -ح -و ب -ن-اء دÁق-رأط-ي-ة
تشض- -ارك -ي -ة أسض -اسض -ه -ا أŸوأط -ن وع -م -اده -ا حب
ألوطن».
وأع - -ت Èذأت أŸصض- -در ،أن ت- -زك- -ي- -ة ألشض- -عب
أ÷زأئري Ÿشضروع ألتعديل ألدسضتوري «سضيفتح
أÛال وأسضعا أمام ألشضباب وأÛتمع أŸدÊ
للمشضاركة أ◊قيقية ‘ أ◊ياة ألعامة وألسضياسضية

ب -ال -ب Ó-د» ،دأع -ي -ا أ÷زأئ -ري Úإأ« ¤أل-ت-وج-ه إأ¤
صض-ن-ادي-ق أ’سض-ت-ف-ت-اء ي-وم أل-ف-ا— ن-وفم ÈأŸقبل
Óد’ء بأاصضوأتهم و–مل مسضؤوولياتهم من أجل
لإ
عهد جديد وجزأئر جديدة يعيشص فيها جميع
أبنائها على أسضاسص ألعدألة وأŸسضاوأة».
Óطارأت
وصضرح رئيسص أŸنتدى أ÷زأئري ل إ
وت- -رق- -ي- -ة ألشض -ب -اب ،ب -ع -د ت -ذكÒه ب -أاه -م أŸوأد
أ÷ديدة ألتي أدرجت أ’ول مرة ‘ هذه ألوثيقة،
أن ألدسضتور أŸعروضص لÓسضتفتاء ألشضعبي يوم
أل -ف -ا— ن -وف -م ÈأŸق -ب -ل «ه -و دسض -ت -ور أ÷زأئ-ر
أ÷ديدة وجاء ليجدد ألعهد مع ألشضهدأء أأ’برأر
ومع قادة وأبطال ألثورة ألتحريرية».
وشضدد أŸتدخلون ‘ أللقاء ألذي جاء –ت
شض -ع -ار« :م -ع -ا ل -ن-ب-ن-ي أ÷زأئ-ر أ÷دي-دة» ،ع-ل-ى
أه- -م- -ي- -ة أن- -خ- -رأط ف- -ئ- -ة ألشض -ب -اب ع -ل -ى وج -ه
أÿصضوصص ‘ هذأ أŸسضعى’ ،سضيما وأن مشضروع
تعديل ألدسضتور نصص على ضضمانات للكفاءأت
وألنخب وأإ’طارأت ألشضابة حتى تسضاهم بفعالية
‘ بناء مسضتقبل ألبÓد.

لسشÓمية أ÷زأئرية ،من تيارت:
قائد ألكششافة أ إ

الوثيقة تعزز صصÓحيات الهيئة التشصريعية

لسشÓمية
أك-د أل-ق-ائ-د أل-ع-ام ل-ل-كششافة أ إ
أ÷زأئ- -ري- -ة ،ع- -ب -د أل -رح -م -ن ح -م -زأوي،
أمسس ،ب- - -ت - -ي - -ارت ،أن مشش - -روع ت - -ع - -دي - -ل
أل- -دسش- -ت- -ور أŸط -روح ل Ó-سش -ت -ف -ت -اء ي -ع -زز
أ◊ق -وق وأ◊ري -ات وي -ق -لصس م -ن سش -ط -وة
لدأرة على أŸنتخب.Ú
أ إ
أوضض -ح ح -م -زأوي خ Ó-ل ك-ل-م-ة أل-ق-اه-ا أث-ن-اء
إأشضرأفه على أفتتاح أŸنتدى ألو’ئي للمجتمع
أŸد Êوألشض -ب -اب أŸن -ت -ظ -م –ت شض -ع-ار «ن-ح-و
مشضاركة فاعلة» ،أن مشضروع تعديل ألدسضتور يعد
«أول أÿط -وأت ل -ب -ن -اء أرضض -ي -ة ق-ان-ون-ي-ة صض-ل-ب-ة
إ’صضÓح أ’خت’Óت ‘ ألعديد من أŸنظومات،
وأهمها تقليصص سضطوة أإ’دأرة على أÛالسص
أŸن- -ت- -خ- -ب- -ة وإأع- -ط- -اء أŸن- -ت- -خ- -ب ÚأÙل- -يÚ
صض Ó-ح -ي-ات أك Ìل-ت-ح-ق-ي-ق م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ت-ن-م-ي-ة
وطموحات أŸوأطن».
كما أشضار إأ ¤أن ألتعديل ألدسضتوري يعزز
صضÓحيات ألŸÈان كهيئة منتخبة وللحكومة،
«من أجل خلق ألتوأزن ‘ تسضي Òألشضأان ألعام»،
كما أنه يعزز أ◊ريات وأ◊قوق من خÓل إأنشضاء
أ÷معيات وتوسضيع رقعة حرية ألتعب Òوأإ’عÓم.
وأب -رز ن -فسص أŸت -ح -دث ،أن مشض -روع ت-ع-دي-ل
ألدسضتور «يضضمن حقوق أأ’جيال ألقادمة وÁنح
أهمية بالغة لعنصضر ألشضباب وفتح أÛال أمامه
ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ تسض-ي Òألشض-اأن أل-ع-ام وأŸم-ارسض-ة

ألسضياسضية» ،دأعيا ألشضباب إأ« ¤أ’نخرأط ‘
أ◊ي- -اة ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة ل- -ب -ن -اء أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة
وأŸشضاركة كقوة فاعلة ‘ تسضي ÒألبÓد وإأحدأث
ألتغي Òألذي ’ يأاتي دفعة وأحدة وإأ‰ا يكون
تدريجيا وتعديل ألدسضتور هو أول خطوة لهذأ
ألتغي.»Ò
ودع -ا أل -ق -ائ -د أل -ع -ام ل -ل -كشض -اف-ة أإ’سضÓ-م-ي-ة
أ÷زأئ - -ري- -ة ،أ ¤أل- -تصض- -ويت لصض- -ال- -ح ت- -ع- -دي- -ل
ألدسضتور« ،أ’نه ألسضبيل للحصضول على مكتسضبات
جديدة وألطريق للتقدم نحو أأ’مام».
من جهته ،أبرز أأ’سضتاذ قوسضم حاج غوثي،
م-ن ك-ل-ي-ة أ◊ق-وق وأل-ع-ل-وم ألسض-ي-اسض-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
تيارت ،خÓل مدأخلة له ‘ هذأ أللقاء ألذي
نظمته أÙافظة ألو’ئية ألكشضافة أإ’سضÓمية،
أن أختيار يوم أول نوفم Èإ’جرأء أ’سضتفتاء «له
رمزية تاريخية وسضياسضية توحي بتمسضك ألدولة
باŸرجعية ألتاريخية وألسضياسضية أ’ول نوفم.»È
كما تناول أسضتاذ ألقانون ألعام بذأت أ÷امعة
علي عيسضى ،موضضوع «ألشضباب من خÓل ألتعديل
ألدسضتوري» ،مÈزأ أن مشضروع تعديل ألدسضتور
«سضيحدث نقله توعية من جانب إأدماج عنصضر
ألشض -ب -اب وأ’ع -ت -م -اد ع-ل-ى أŸوأهب وأل-ق-درأت
ألشضبانية ‘ تركيبة موؤسضسضات ألدولة ومنظمات
وجمعيات أÛتمع أŸد.»Ê

çóM
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مسستشسار رئيسس أ÷مهورية ،نزيه برمضسان:

التعديل الدسستوري يجعل اÛتمع اŸد Êشسريكا ‘ اتخاذ القرارات

أبرز أŸسستشسار لدى رئيسس أ÷مهورية أŸكلف با◊ركة أ÷معوية وأ÷الية
ألوطنية باÿارج نزيه برمضسان ،أمسس ،أهمية أÛتمع أŸد ‘ Êإأعادة ألبناء
ألصس-ح-ي-ح ل-ل-ج-زأئ-ر ،مشسÒأ أن ب-ن-اء دول-ة وŒدي-د أŸؤوسسسس-ات وأل-ذه-ن-ي-ات لدى
أŸسسؤوول ÚوأÛتمع أŸد“ Êر ع Èألتعديل ألدسستوري ألذي يسسمح بإاجرأء
أل -ت -غ -يÒأت أل Ó-زم -ة ،وف -ق -ا Ÿا أك -ده أل -رئ -يسس ت -ب-ون ‘ خ-ط-اب ت-أادي-ة أل-ي-مÚ
ألدسستورية.
خالدة بن تركي
بتحول ا÷معيات من طالبة لإعانات اإ¤
جهات منتجة.
وبخصصوصس اÛتمع اŸد Êالذي يعد
اأكد برمضصان لدى نزوله ضصيفا بفوروم
العمود الثالث القوي ‘ بناء ا÷زائر ،قال
الإذاع- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،اأن مشص -روع ت -ع -دي -ل
اŸت- -ح -دث اإن -ه يسص -م -ى ال -ق -ط -اع ال -ث -الث
الدسصتور يسصمح بخلق ›تمع مد Êواعي
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ا ¤ال- -دور ال- -ذي ي -ق -وم ب -ه ‘
يسص -اه -م ‘ ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشص -ارك -ي -ة،
التشصاركية الدÁقراطية للوصصول اإ ¤اأكÌ
مضصيفا انه من الطبيعي اأن يو‹ الدسصتور
ح -وك -م -ة ت -ب-ن-ى ع-ل-ى الÎشص-ي-د ،مشصÒا اأن
اأه -م -ي -ة ل -ل -ح -رك -ة ا÷م -ع -وي -ة Ãخ -ت -ل -ف
تسصهيÓت اإنشصاء جمعيات الأحياء يدخل
اأصص -ن -اف -ه -ا ،خ -اصص -ة واأن -ه -ا خ Ó-ل ال-فÎة
ضص -م -ن ه -ذا اŸسص -ع -ى لأن -ه-ا ت-ع-د ق-اع-دة
الأخÒة اأثبتت التنسصيق الكب Òبينها وعلى
اتخاذ القرارات اÙلية التي تسصتوجب
ك -ل اŸسص -ت -وي -اتÃ ،ا ف -ي -ه -ا ا÷م -ع -ي -ات
على اŸسصوؤول Úتنظيم لقاءات تشصاورية
ا÷زائرية خارج الوطن من اأجل مكافحة
م- -ع اŸواط- -ن Úل- -ب- -ن- -اء ت- -واف- -ق -ات ح -ول
الوباء ووقاية اÛتمع وصصناعة الكمامات
اŸشصاريع.
التي تعت– Èديا لعديد الدول.
و‘ رده ع- -ل- -ى سص- -وؤال ح- -ول ال- -وث -ي -ق -ة
واأفاد مسصتشصار رئيسس ا÷مهورية ،اأن
الدسصتورية التي سصتعرضس لÓسصتفتاء ‘
ا÷ول -ة ال -وط -ن -ي-ة م-ع ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
ال - -ف - -ا— ن- -وف- -م ‘ Èاإط- -ار السصÎاŒي- -ة
اŸد ،Êسصمحت بجمع اآلف اŸقÎحات
ال- -وط -ن -ي -ة وال -روؤي -ة اÿاصص -ة ب -اÛت -م -ع
اإ ¤جانب الأحزاب السصياسصية ،وفق اإطار
اŸد Êودور اŸرصص-د ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-ت-مع
ت -ن -ظ -ي-م-ي ق-ان-و Êيسص-م-ح ب-اإع-ادة ه-ي-ك-ل-ة
اŸد ،Êاأوضص- -ح ب- -رمضص- -ان اأن ال- -ت- -اأه- -ي -ل
وتاأهيل ا÷معيات الناشصئة وحتى القدÁة
واŸشص - -ارك - -ة ي - -ع - -ن - -ي اÛت - -م- -ع اŸدÊ
والتكوين ‘ اŸسصائل القانونية واŸالية
وم -وؤسصسص -ات ال -دول -ة خ -اصص -ة واأن ال -دول -ة
ل- -ن- -ق- -ل ال- -ع- -م- -ل ا÷م- -ع -وي م -ن ال -ع -ادي
بداأت تعطي اÓŸمح الأو ¤لدورها ‘
الكÓسصيكي اإ ¤موؤسصسصاتي احÎا‘ يسصمح

العملية من خÓل اŸواد الدسصتورية التي
ت -ع -ت Èسص -ن -دا ق -وي -ا م -ن خ Ó-ل اŸادة ١٠
دسصÎة لدور اÛتمع اŸد ÊواŸادة ١6
وا- Ÿادة  5٣ال -ت-ي تسص-ه-ل الإنشص-اء Ãج-رد
التصصريح.
وتعت - Èحسصب اŸتحدث  -تاريخية
بالنسصبة لبÓدنا بالنظر ا ¤صصعوبة حل
ا÷معيات Ãزاج اأي مسصوؤول فا◊ل يصصبح
ع -ن ط-ري-ق ح-ك-م قضص-ائ-ي واإع-ط-اء صص-ف-ة
النفع العام اŸوجودة ‘ اŸادة  5٣التي
كانت موجودة ‘ السصابق ‘ اŸادة 5٤
ال -ت -ي ت -ع -ط -ي ا◊ق ‘ انشص-اء ا÷م-ع-ي-ات
وال -ع -دي -د م-ن اŸواد ت-وؤك-د اأن ط-م-وح-ات
اÛتمع اŸد Êوصصلت Ÿكافحة الفسصاد.
واأضص -اف اŸك -ل -ف ب -ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة
وا÷ال -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ب-اÿارج ،اأن اŸرصص-د
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -ت -م -ع اŸد Êال-ذي اأق-ره
مشص -روع ال -ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت-وري ي-ع-د اآل-ي-ة
تنظيمية وقانونية“ ،كن اÛتمع اŸدÊ
م- -ن اأداء دوره ك -ح -ل -ي -ف اأول لسص -ت -ق -ام -ة
موؤسصسصات الدولة من خÓل صصناعة الثقة،
التي يجب اأن تعود من جديد ‘ اإطار
ا÷دية التي تسصمح بخلق شصراكة فعلية
“ك - - -ن اÛت- - -م- - -ع اŸد Êم- - -ن –دي- - -د
الأول -وي -ات ل-ت-ح-ق-ي-ق الإقÓ-ع الق-تصص-ادي
والتناغم الجتماعي.
واأك -د ب -رمضص-ان اأن ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
اŸد Êتقوم بدورها وتدافع عن الدسصتور
ال- -ذي دسص Îدوره- -ا ل -تصص -ب -ح شص -ري -ك -ا ‘
اتخاذ القرارات وقوة اقÎاح يحمل على
ع- -ات- -ق- -ه ال- -ت -ب -ل -ي -غ واŸسص -اه -م -ة ‘ ح -ل
انشص- - - -غ - - -الت اŸواط - - -نﬂ ‘ Úت - - -ل - - -ف
اÛالت ،لأن اŸواطن مسصوؤول ،وعليه
اأن يتب Úمادة Ãادة واأمور اأخرى مدسصÎة
بعيدة عن اأي اسصتغÓل سصياسصي اأو تضصليل
مقصصود.
ودعا اŸسصتشصار لدى رئيسس ا÷مهورية
اŸك- -ل -ف ب -ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة وا÷ال -ي -ة
الوطنية باÿارج اŸواطن Úالذهاب اإ¤
السصتفتاء ‘ الفا— نوفم Èبعد اأن تكون
الصص-ورة واضص-ح-ة ل-دي-ه-م ل-ت-ك-ون قراراتهم
سص -ل -ي -م -ة وت -اري -خ-ي-ة ،ك-ون-ه ي-ت-زام-ن واأول
ن -وف -م Èال-ذي ي-ك-ون ف-ي-ه ال-ق-رار مصص-ري
للشصعب ا÷زائري.

نور ألدين قروزي مسستشسار بوزأرة ألبيئة لـ «ألشسعب»:

مشسروع الدسستور يضسع حلو’ لتحديات اأ’من البيئي ا◊ديث
ي- - -ع- - -د أÙور أل- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ي م- - -ن بÚ
لم-ن-ي-ة أ◊دي-ث-ة أل-ت-ي
أل -ت -ح -دي -ات أ أ
تطرق إأليها مشسروع تعديل ألدسستور،
م -ن خ Ó-ل ح -ل -ه -ا ع -ن ط -ري -ق دسسÎة
ب -عضس أل -ن -ق -اط أŸه -م -ة أل -ت -ي تضس -م -ن
لجيال ألقادمة ألعيشس ‘
للموأطن وأ أ
ﬁي- -ط سس- -ل -ي -م ﬁم -ي دسس -ت -وري -ا م -ن
جميع أنوأع ألتلوث وألسستغÓل غÒ
لحفورية
ألعق ÊÓللمياه وألطاقات أ أ
وك- -ذأ ألÌوأت أل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة ب -غ -ي -ة
أ◊فاظ عليها من أسستنزأفها.
زهرأء.ب
أابرز قروزي نور الدين مسصتشصار بوزارة
ال- -ب- -ي -ئ -ة ‘ تصص -ري -ح -ه لـ «الشص -عب» ،أان م -ا
تضص -م -ن -ه مشص -روع ال-ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري‘ ،
ﬁور ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-نمية اŸسصتدامة،
ي -دل ع -ل -ى ال -ت -ع-ب Òع-ن انشص-غ-الت الشص-عب
بتدهور البيئة وحرصصه على ضصمان حماية
ال -وسص -ط ال-ط-ب-ي-ع-ي والسص-ت-ع-م-ال ال-ع-قÊÓ-
Óج-ي-ال
ل -ل -م -وارد ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة وضص-م-ان-ه-ا ل -أ
القادمة.
وقال إان اŸادة  ،٢١تنصس بصصريح العبارة
على حماية البيئة وضصمان رفاهية اŸواطن
للعيشس ‘ أانظمة ايكولوجية تلبي اسصتقراره،
لراضصي الفÓحية ،ضصمان
من خÓل حماية ا أ
لشص-خ-اصس
ب -ي-ئ-ة سص-ل-ي-م-ة م-ن أاج-ل ح-م-اي-ة ا أ
و–قيق رفاهيتهم ،وضصمان توعية متواصصلة
ب -اıاط-ر ال-ب-ي-ئ-ي-ة ،السص-ت-ع-م-ال ال-ع-قÊÓ-
لح -ف -وري -ة واŸوارد
ل -ل -م -ي -اه وال -ط -اق -ات ا أ
لخرى ،وحماية البيئة بأابعادها
الطبيعية ا أ
الÈية البحرية وا÷وية وتتخذ كل التدابÒ
اÓŸئمة Ÿعاقبة اŸلوث.Ú
كما جاء ‘ الفقرة الرابعة من اŸادة ٢١
لم -ن اŸائ -ي وال -ط-اق-وي ،ب-ح-يث
ضص -م -ان ا أ
تسصهر الدولة على زيادة الوعي لÓسصتعمال
لح-ف-وري-ة
ال -ع -ق  ÊÓ-ل -ل -م-ي-اه ،وال-ط-اق-ات ا أ

لخرى‡ ،ا يشص Òذلك
واŸوارد الطبيعية ا أ
إا ¤ت -وسص -ي-ع نشص-اط-ات ال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي ت-ق-وم
Ãه -ام م -راق -ب -ة أاداء الشص -رك -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
واÿاصصة التي تعمل ‘ قطاع اŸياه ،ووضصع
اسصÎات-ي-ج-ي-ات ل-ل-رب-ط والتحويÓت اŸائية
وسصن قوان– Úمي هذا ا◊ق نحو عقلنة
لح -ف -وري-ة ت-ف-ادي-ا
اسص -ت -ع -م -ال ال -ط -اق -ات ا أ
Óضصرار البيئية الناŒة عنها.
ل أ
لخÒة من هذه اŸادة -
وبينت الفقرة ا أ
حسصب اŸت -ح -دث -ن -ي -ة ال-دول-ة ‘ ح-م-اي-ة
البيئة بكل أانواعها كالبحرية ،وإاشصكالتها
العديدة منها التلوث البحري والبيئة ا÷وية
لنبعاثات الغازية السصامية ،وذلك بوضصع
وا إ
آاليات وقائية وردعية قانونية ومؤوسصسصاتية
Ÿعاقبة اŸلوث Úوا÷ناة ‘ ›ال البيئة.
وتنصس اŸادة  6٤على أان للمواطن ا◊ق
‘ بيئة سصليمة ‘ إاطار التنمية اŸسصتدامة،
لشص -خ -اصس
وي- -ح- -دد ال- -ق- -ان- -ون واج- -ب- -ات ا أ
الطبيعي ÚواŸعنوي◊ Úماية البيئة.
وأاوضص - -ح ق - -روزي أان مشص - -روع ت - -ع - -دي- -ل
الدسصتور أاعطى لقطاع البيئة أاهمية كبÒة
من خÓل اŸادة  ،٢٠٩التي أاضصافت البعد
البيئي Ÿهام اÛلسس الوطني القتصصادي
والج-ت-م-اع-ي ،وه-و إاط-ار ل-ل-ح-وار والتشصاور
والقÎاح والسص - -تشص- -راف وال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل ‘
اÛالت القتصصادية والجتماعية والبيئية
ل -دى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،وه-و ك-ذلك ه-ي-ئ-ة
اسصتشصارية حكومية.
ويسص-ع-ى مشص-روع ال-ت-ع-دي-ل ال-دسصتوري ‘
›ال التوعية والتحسصيسس إا ¤زرع ثقافة
لي-ج-اب-ي
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ع-ايشس ا إ
معها بإاشصراك اŸواطن ،كونه هو الكائن
الوحيد الذي يتفاعل مع اÙيط ويؤوثر فيه
وهو الذي يعيشس فيه.
و‘ هذا السصياق ،أابرز اŸسصتشصار بوزارة
ال -ب -ي -ئ -ة أان اÛلسس ال -وط -ن -ي الق-تصص-ادي
والج -ت-م-اع-ي وال-ب-ي-ئ-ي سص-ي-ت-و ¤ع-ل-ى وج-ه
اÿصص -وصس م -ه -م -ة ت -وف Òإاط -ار Ÿشص -ارك -ة
اÛتمع اŸد ‘ Êالتشصاور الوطني حول

سصياسصات التنمية القتصصادية والجتماعية
والبيئية ‘ إاطار التنمية اŸسصتدامة ،ضصمان
دÁوم - -ة ا◊وار وال - -تشص - -اور ب Úالشص - -رك- -اء
القتصصادي Úوالجتماعي Úالوطني ،Úتقييم
اŸسصائل ذات اŸصصلحة الوطنية ‘ اÛال
القتصصادي والجتماعي والبيئي والÎبوي
وال -ت -ك -وي -ن -ي وال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ودراسص-ت-ه-ا،
وع- - -رضس اقÎاح - -ات وت - -وصص - -ي - -ات ع - -ل - -ى
ا◊كومة.
ولفت النتباه إا ¤أان كل هذه التعديÓت
لسصÎاتيجية الوزارة الوصصية
تركز عليها ا إ
التي تضصم ﬁورين النتقال اليكولوجي،
والنتقال نحو اŸواطنة البيئية.
بدوره ثمن سصفيان عفان رئيسس ا÷معية
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة واŸواط-ن-ة ‘ تصص-ري-حه
ل»الشص -عب» ،إاضص -اف -ة ال -ب -ع -د ال-ب-ي-ئ-ي Ÿه-ام
لج- - -ت- - -م- - -اع - -ي والق - -تصص - -ادي،
اÛلسس ا إ
واع-تÈه-ا ع-نصص-را إاضص-اف-ي-ا وه-ام-ا ،تضص-من
ل-ل-م-واط-ن ال-ع-يشس ‘ ب-ي-ئ-ة سص-ل-ي-م-ة ،وت-ف-ت-ح
اÛال ÷م - - -ع - - -ي- - -ات اÛت- - -م- - -ع اŸدÊ
للمشصاركة ‘ ا◊فاظ على بيئته وﬁيطه
Óج-ي-ال
وم -وارده ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة وح-م-اي-ت-ه-ا ل -أ
القادمة.
ونوه ،ما تضصمنته ديباجة مشصروع تعديل
الدسصتور ،التي أافردت حيزا هاما ،لهتمام
الشص-عب وانشص-غ-ال-ه ب-ت-ده-ور ال-ب-ي-ئ-ة والنتائج
السص -ل -ب -ي -ة ل-ل-ت-غ ÒاŸن-اخ-ي ،وح-رصص-ه ع-ل-ى
ضصمان حماية الوسصط الطبيعي والسصتعمال
العق ÊÓللموارد الطبيعية وكذا اÙافظة
لجيال القادمة.
عليها لصصالح ا أ
واعÎاف-ا ب-ال-ط-اق-ة ال-ه-ائ-ل-ة التي يشصكلها
الشصباب ا÷زائري وبتطلعاته وإاصصراره على
رف -ع ال -ت -ح -دي -ات السص-ي-اسص-ي-ة والق-تصص-ادي-ة
والج -ت -م -اع -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة ل-ل-بÓ-د ،شص-دد
اŸؤوسصسس الدسصتوري على ضصرورة إاشصراك
الشصباب الفعلي ‘ عملية البناء واÙافظة
لجيال القادمة بضصمان تكوين
على مصصالح ا أ
نوعي له تتوله مؤوسصسصات الدولة واÛتمع.
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وزير ألتجارة ،كمال رزيق من ألبليدة:

الوثيق ـ ـ ـ ـ ـة الدسستوري ـ ـ ـ ـ ـة Ãثابـ ـ ـ ـ ـة Œدي ـ ـ ـ ـد
البيع ـ ـ ـ ـة للشسهـ ـ ـداء واÛاهدي ـ ـن

أك- -د وزي- -ر أل -ت -ج -ارة ،ك -م -ال رزي -ق،
أمسس ،ب -ال -ب-ل-ي-دة ،أن مشس-روع أل-دسس-ت-ور
أ÷دي-د ه-و «أÙط-ة أŸفصس-ل-ي-ة وأل-لبنة
لو ¤لبناء أ÷زأئر أ÷ديدة».
أ أ
قال رزيق ‘ كلمة أالقاها خÓل لقاء جمعه
مع اÛتمع اŸد Êعلى هامشس زيارة عمل
قادته إا ¤الولية أان «مشصروع الدسصتور ا÷ديد
يعد ﬁطة هامة ومفصصلية ‘ بناء ا÷زائر
ا÷ديدة والتأاسصيسس لها».
وأاضصاف أان اإلسصتفتاء على الوثيقة اŸعدلة
للدسصتور ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل يعتÈ
Ãث- -اب -ة «Œدي -د ال -ب -ي -ع -ة آلب -ائ -ن -ا الشص -ه -داء
واÛاه -دي-ن وب-ن-اء ا÷زائ-ر اŸت-ط-ورة ال-ت-ي
كانوا يحلمون بها والتي تصصون كرامة أابنائها
وتقضصي على اليأاسس واآللم والفتنة».
وذكر وزير التجارة أان مشصروع الدسصتور يعد
«أاحسص -ن ال -دسص -ات Òال -ت -ي م -رت ع -ل -ى ت -اري-خ
البÓد» ،حيث ” تنقيحه من أاك Ìمن 5٠٠٠
مقÎح قدمته ﬂتلف أاطياف اÛتمع ولهذا
ي - -ع - -د ك- -م- -ا ق- -ال «أاحسص- -ن دسص- -ت- -ور ي- -وح- -د
ا÷زائري Úويقضصي على الفرقة».
وأاشص -ار إا ¤أان مشص -روع ال -دسص -ت -ور ا÷دي -د
سص -ي-ع-م-ل ع-ل-ى ﬁارب-ة ال-فسص-اد ب-ك-ل أاشص-ك-ال-ه

ويحÎم ا◊ريات ‘ إاطار قوان Úا÷مهورية
ومبادئ األمة ويضصمن النزاهة والشصفافية ‘
تسص-ي Òالشص-ؤوون ال-ع-م-وم-ي-ة وح-م-اي-ة القتصصاد
ال-وط-ن-ي وأاخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل السص-ي-اسص-ي وال-ت-وزيع
ال -ع -ادل Òÿات ال -بÓ-د ع-ل-ى ج-م-ي-ع م-ن-اط-ق
الوطن.
كما شصدد على أان هذه الوثيقة هي «دسصتور
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ال-ذي داف-ع ع-ن ف-لسص-طÚ
ب -دون ه -وادة وي -داف -ع ع -ن ه -ذا ال-وط-ن ب-ك-ل
إاخ Ó-صس» ،داع -ي -ا ج -م-ي-ع ا÷زائ-ري Úبصص-ف-ة
ع -ام -ة وم-واط-ن-ي ال-ب-ل-ي-دة بصص-ف-ة خ-اصص-ة اإ¤
اإلنتخاب بـ «نعم» وبقوة على هذه الوثيقة
التي سصتؤوسصسس ÷زائر جديدة.
وقال ‘ هذا الصصدد «أادعوكم لن تكون
ال -ب -ل -ي -دة ال -ت -ي أاب-ت-ل-يت ب-وب-اء ك-ورون-ا ول-ق-يت
تضصامنا غ Òمسصبوقا من كافة وليات الوطن
لن تÈه -ن ع -ل -ى Œدي -د ال -ع -ه -د م-ع م-ب-ادئ
نوفم ،»Èلفتا إا ¤انه ألول مرة ‘ تاريخ
ال -دسص -ات Òا÷زائ -ري -ة ي -ت -م إادم -اج ب -ي -ان أاول
نوفم Èضصمن ديباجة الدسصتور ‡ا يدل على
“سصك ا÷زائ- -ر ب -ق -ي -م ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة
اÛيدة.

مشساركون ‘ لقاء Ÿنظمة ألوحدة أ÷زأئرية:

اŸشسروع يعّزز مكونات وثوابت الدولة

أج - -م - -ع ،أمسس ،مشس - -ارك - -ون ‘ ل - -ق- -اء
–سس-يسس-ي ب-ادر ب-ه م-ك-تب م-ي-ل-ة Ÿنظمة
لم -ن
أل- -وح- -دة أ÷زأئ- -ري- -ة م- -ن أج -ل أ أ
وألسس -ل -م أŸد Êلشس -رح مشس -روع ت -ع-دي-ل
ألدسستور أŸطروح لÓسستفتاء ‘ ألفا—
ن -وف -م ÈأŸق -ب -ل ع -ل-ى أل-ت-أاك-ي-د أن ه-ذه
أل- -وث- -ي- -ق- -ة «ل –ت- -وي ع- -ل- -ى م- -ا Áسس
Ãكونات وثوأبت ألدولة أ÷زأئرية».
‘ م- -داخ- -ل- -ت- -ه خ Ó-ل ذات ال -ل -ق -اء ال -ذي
احتضصنته دار الثقافة مبارك اŸيلي أاوضصح
األسص- -ت -اذ اıتصس ‘ ال -ق -ان -ون ال -دسص -ت -وري
بجامعة قسصنطينة نذير عمÒشس أان «ما جاء
‘ مشصروع تعديل الدسصتور يتضصمن ‘ العديد
من مواده ما يعزز مكونات وثوابت الدولة من
دين ولغة وهوية» ،مردفا بأانه «ألول مرة تتم
دسصÎة بيان أاول نوفم.»È
ك -م -ا ح -ذر ذات األسص -ت -اذ م -ن «سص -وء ف -ه-م
التعديÓت» التي جاءت ‘ اŸشصروع ،مؤوكدا
أان» الطÓع بتمعن على نصصوصس مواد مشصروع
التعديل الدسصتوري يفضصي إا ¤فهمها جيدا».
و اعت ÈاŸتحدث أانه «من حق الناخب
واŸقبل على اŸشصاركة ‘ السصتفتاء الطÓع

ع- -ل- -ى ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة ،وم -ن واجب ال -ن -خ -ب -ة
واألكادÁي Úشصرحها لتعميم الفهم الصصحيح
الذي يسصاعد اŸشصارك ‘ Úالسصتفتاء على
حسصن الختيار».
كما أاشصار إا ¤أان «عدم التصصويت لصصالح
مشص-روع ال-ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري ي-ب-ق-ي ال-دسصتور
ا◊ا‹ قائما ول Áكن ‘ هذه ا◊الة تعديله
›ددا إا ¤غ -اي -ة ن -ه-اي-ة ال-ع-ه-دة ال-تشص-ري-ع-ي-ة
ا÷ارية حتى شصهر ماي .« ٢٠٢٢
وأاردف قائ ‘« Óحال تزكية هذه الوثيقة
وقبولها من قبل الشصعب عن طريق السصتفتاء
سصتقود نحو بناء جزائر جديدة».
م-ن ج-ه-ت-ه ،حث أاسص-ت-اذ ال-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة
بجامعة قسصنطينة علي بن صصالح ‘ مداخلته
التي تناول فيها «دور الهيئات السصتشصارية ‘
مشصروع تعديل الدسصتور» على «التمعن فيما
جاء ‘ هذه الوثيقة من أاجل اتخاذ القرار
الصصائب».
ك- -م -ا ط -الب -إاذا م -ا ” اع -ت -م -اد مشص -روع
ال -ت -ع-دي-ل ال-دسص-ت-وري -إا« ¤ت-ف-ع-ي-ل دور ه-ذه
الهيئات السصتشصارية من خÓل قوان Úتتيح لها
‡ارسصة مهامها كما يجب».

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

التعديل الدسستوري يرسسي دعائم ا◊كم الراشسد
صصرح األم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
الوطني أابو الفضصل بعجي ،أامسس ،من ولية
بسص- -ك- -رة ،أان مشص -روع ال -ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -وري
اŸطروح لÓسصتفتاء ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل
«م -ت -وازن وسص -يضص -م -ن السص -ت -ق-رار السص-ي-اسص-ي
للبÓد».
وأاوضص- -ح ذات اŸسص -ؤوول السص -ي -اسص -ي خ Ó-ل
Œمع شصعبي نشصطه Ãتحف اÛاهد العقيد
ﬁم -د شص -ع -ب-ا ‘ Êإاط-ار ا◊م-ل-ة السص-ت-ف-ت-اء
Ÿشصروع تعديل الدسصتور اأن «هذا السصتقرار
السصياسصي سصيؤوسصسس بدوره لسصتقرار اقتصصادي
واج-ت-م-اع-ي عÓ-وة ع-ل-ى دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-نمية
بالبÓد» ،داعيا ‘ ذات السصياق إا« ¤تعزيز
ا÷ب - -ه- -ة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة Ÿواج- -ه- -ة اÎŸبصصÚ
باسصتقرار ا÷زائر من خÓل تبني دسصتور قوي
يكرسس سصيادة وإارادة الشصعب».

وأاف -اد ب -أان «مشص -روع ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -وري
يتضصمن ‘ مواده عديد اإليجابيات التي تتفق
بشص -أان -ه -ا ال -ط -ب -ق -ة السص -ي -اسص -ي -ة وا÷م -ع-ي-ات
والشص -خصص -ي -ات ال -وط -ن-ي-ة» ،م-ت-ح-دث-ا ‘ ه-ذا
الصصدد عن وجود «بعضس نقاط الختÓف»
ال -ت -ي ل ت -ن -قصس -حسص -ب -ه« -م -ن ق -ي-م-ة ه-ذه
الوثيقة».
وأاضص -اف أان تشص -ك -ي -ل -ت -ه السص -ي -اسص-ي-ة ت-ث-م-ن
مشصروع التعديل الدسصتوري الذي «يتضصمن إا¤
ج- -انب م- -واد ح- -م- -اي -ة ا◊ري -ات ا÷م -اع -ي -ة
والفردية مواد أاخرى سصتكرسس مبادئ التداول
على السصلطة وإارسصاء دعائم ا◊كم الراشصد».
وج- -دد ب- -ع- -ج- -ي ‘ خ- -ت -ام ك -ل -م -ت -ه دع -وة
ا÷زائري Úإا ¤اŸشصاركة بكثافة ‘ اسصتفتاء
التعديل الدسصتوري الذي «يجسصد اŸمارسصة
الدÁقراطية ا◊قة».
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»الششعب« تسشتطلع صشالون «باتي واسشت» بوهران
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متعاملون اقتصصاديون أامام فرصصة تقليصص اÿسصائر
^ ﬁافظ الصصالون :رهاننا األك Èتشصجيع اŸؤوسصسصات الوطنية
اعت ÈاŸششاركون ‘ الطبعة  17للصشالون الدو‹ «باتي واسشت» بوهران ،التظاهرة
ا’قتصشادية اÎÙفة التي تنظمها وكالة «أاسس.بي إايفنتسس كوم كومبا– »Êت
’سشÎاŒية الدولة الداعمة
 Íجزائر الغد عصشرية وقوية» ،امتدادا إ
ششعار «لن ِ
ل -ت -ط -وي -ر مسش -ار اŸؤوسشسش -ة ا’ق -تصش -ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ك -خ -ط -وة أاسش -اسش-ي-ة ن-ح-و ب-ن-اء
ا÷مهورية ا÷ديدة.
البنوك واŸؤوسسسسات اŸالية.
وهران :براهمية مسشعودة
ودع - -ا اŸت - -ح - -دث الشس- -ب- -اب اŸه- -ت- -م إا¤
اسس-ت-غÓ-ل ف-رصس-ة الصس-ال-ون ل-ت-ح-ويل أافكارهم
ي- -ج- -زم اŸشس- -ارك -ون «‘ م -ع -رضس ال -غ -رب
وق-درات-ه-م اإلب-داع-ي-ة إا ¤واق-ع ع-م-ل-ي ي-خدم
ا÷زائ-ري ل-ل-ع-ق-ار وال-ب-ن-اء والسس-ك-ن واألشسغال
ال -وط -ن واÛت -م -ع ،ب -اع-ت-ب-اره فضس-اء م-وات-ي-ا
العمومية ‘ تصسريحات رصسدتها «الشسعب» ،أان
Óلتقاء وتبادل اÈÿات وترقية اŸنتجات،
ل إ
األخ Òف - - -رصس - - -ة ذه- - -ب- - -ي- - -ة ÷ذب اŸزي- - -د
لف- - -ت - -ا ‘ ال - -وقت ن - -فسس - -ه إا ¤أان الشس - -ب - -اب
من الزبائن وبناء قاعدة عمÓء متينة ،بسسبب
ه - -م ع - -م - -اد ال - -ت - -غ - -ي Òوال - -ن - -ه- -وضس ‘ ك- -ل
ضس -خ -ام -ة ح -ج-م اÿسس-ائ-ر اŸتÓ-ح-ق-ة ج-راء
اÛتمعات.
تداعيات أازمة «كورونا» ،وتوقف نشساط بعضس
اŸصس-ان-ع والشس-رك-ات ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة اŸت-ابعات
القضسائية ضسدها ،وغÒها من اŸشساكل التي «أابواب اŸلوك» ...تسصعى لتعزيز تواجدها
تواجههم.
‘ السصوق
وت-ت-واصس-ل ف-ع-ال-ي-ات صس-ال-ون «ب-اتي واسست»
ع -ل-ى مسس-ت-وى م-رك-ز الت-ف-اق-ي-ات «ﬁم-د ب-ن
ب - -دوره أاشس - -اد» شس - -ل- -غ- -وم ف- -ؤواد» ،صس- -احب
أاحمد» إا ¤غاية  29أاكتوبر ا÷اريÃ ،شساركة م -ؤوسسسس -ة «أاب -واب اŸل-وك» «Ferronnerie des
زه -اء  60م-ؤوسسسس-ة وط-ن-ي-ة ع-م-وم-ية وخاصسة  »roiبالصسالون Ÿسساهمته ‘ تطوير مبيعات
متخصسصسة ‘ ›ال العقار والبناء واألشسغال اŸؤوسسسس -ات ووصس -ول -ه -ا إاﬂ ¤ت-ل-ف األسس-واق
العموميةÃ ،ا يÈز حجم الهتمام الذي يوليه اÙلية ،خاصسة وأانها تأاتي ‘ ظل التداعيات
اŸت- -ع- -ام- -ل- -ون الق- -تصس- -ادي- -ون ا÷زائ- -ري -ون القتصسادية لفÒوسس «كورونا».
للمعارضس والتظاهرات القتصسادية ،كقاطرة
وقال شسلغوم لـ «الشسعب» ⁄« :يكن صسالون
لدعم القتصساد الوطني.
«باتي واسست»› ،رد فرصسة ÷ذب الزبائن
وي -ع -د ه -ذا ا◊دث ال-ث-ا Êم-ن ن-وع-ه ع-ل-ى و–وي -ل -ه-م إا ¤ع-مÓ-ء دائ-م Úبشس-ك-ل يضس-م-ن
اŸسستوى الوطني ،منذ بدء انتشسار الفÒوسس .عدم توقف حركة اŸبيعات وزيادتها بشسكل
وي -أات-ي م-ب-اشس-رة ب-ع-د الصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ب-ن-اء أاك ،Èولكن كان أايضسا مناسسبة فريدة لنقاشس
واألشسغال العمومية والعقار « »Bâti-Est-EXPOال-ت-ح-دي-ات واŸشس-اك-ل ال-ت-ي ‰ر ب-ه-ا ،وك-ذلك
بقسسنطينة ،اŸنظم خÓل الفÎة من  21إا ¤ل- -وضس- -ع تصس- -ورات ج- -دي- -دة وإاع- -ط- -اء دف- -ع -ة
غاية  25أاكتوبر ا÷اري.
ÓصسÓ-ح-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-ن-ه-وضس ب-القتصساد
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و
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ه
ن
م
ا
ويتمّيز عن غÒه بتز
الوطني».
كورونا ،ما فرضس التقيد بتطبيق بروتوكول
وتعت ÈاŸشسغولت ا◊ديدية «اŸلوك» من
صسحي صسارم بالنسسبة للمشسارك Úوالزوار على الشسركات ا÷زائرية اŸتخصسصسة ‘ صسناعة
حد سسواء ‘ ،مقدمتها إاجبارية وضسع األقنعة ﬂت -ل -ف أان -واع السس  ⁄Ó-واألب -واب وال -ن -واف-ذ
ال -واق -ي -ة وال -ت-ب-اع-د ا÷سس-دي وت-وف Òوسس-ائ-ل والشس- - - - - - -رف- - - - - - -ات ب - - - - - -اÿشسب وا◊دي - - - - - -د
التعقيم وغÒها.
و»ي -و.ب -ي.‘.سس -ي» وﬂت-ل-ف أان-واع األŸن-ي-وم
‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،أاك- -د ﬁاف- -ظ الصس -ال -ون وغÒه-ا م-ن األشس-ك-ال وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ف-خ-مة
زوب Òوا‹ ،إاصس - -رار م - -ؤوسسسس - -ت- -ه- -م «أاسس.ب- -ي بتصسميماتها العاŸية مع سسرعة ‘ التنفيذ،
ايفنتسس كوم كومبا ،»Êعلى السستمرار ‘ رفع وبأاسسعار تنافسسية وعمل متقن.
التحدي وŒاوز جميع العقبات ،سسعيا للوصسول
واسستنادا إا ¤نفسس اŸصسدر ،تسسعى هذه
إا ¤اŸب -ت -غ -ى ‘ ه -ذا ال -ظ-رف السس-ت-ث-ن-ائ-ي ،اŸؤوسسسسة التي دخلت النشساط ‘ سسنة 2000
لسس -ي -م -ا ب -ع -د ت -ع -ل -ي -ق ج -م -ي -ع ال -ت-ظ-اه-رات إا ¤توفﬂ Òتلف احتياجات العمÓء ،خاصسة
وال-ف-ع-ال-ي-ات بسس-بب ك-ورون-ا وت-ف-اق-م تداعيات من األبواب والنوافذ اÛهزة Ãيزات أامان
ا÷ائحة وآاثارها ،كما قال.
عالية ،ومواد شسديدة التحمل ،باإلضسافة إا¤
‘ سسياق مّتصسل ،نّوه اŸتحدث إا ¤أاهمية أانها تتمتع بنظام الغلق اÙكم والذي يقضسي
هذا الصسالون اÎÙف ‘ إابرام الصسفقات على إامكانية تسسرب الغبار واŸاء والصسوت،
وزيادة تسسويق وترويج اŸنتجات ا÷زائرية إا ¤جانب أانها غ Òقابلة للصسدأا أاو التآاكل
ع -ل -ى ك -اف -ة اŸسس -ت -وي-ات ،ن-اه-يك ع-ن ت-ب-ادل وغÒها من اŸميزات األخرى.
األف- -ك- -ار وت -ع -زي -ز اÈÿات ورب -ط ع Ó-ق -ات
وأاّك-د شس-ل-غ-وم .أاّن ه-ن-اك مسس-اع-ي ل-ت-وسس-ي-ع
الشس- -راك- -ة ب ÚاŸه -ن -ي ÚاŸشس -ارك ،Úب -ه -دف اŸؤوسسسسة وتطويرها ،وسسط طموحات بفتح
التطوير و–سس Úمسستوى اإلنتاجية وفق نفسس مصس - - - -ن- - - -ع خ- - - -اصس ب- - - -ه- - - -ا ب- - - -وه- - - -ران‘ .
اŸتحدث.
إاطار تقريب خدمات اŸؤوسسسسة با÷هة ،داعيا
وعاد وا‹ ليؤوّكد أاهمية هذه الطبعة ،كونها إا ¤إايجا ل اŸثلى لتخطي العراقيل التي
رية تتناسسب مع
–دي- -ا م- -ن ال -ت -ح -دي -ات الق -تصس -ادي -ة ال -ت -ي تواجههم وتسسهيل ل
ت -واج -ه -ه -ا ا÷زائ-ر ،وغÒه-ا م-ن دول ال-ع-ا ⁄اسسÎاتيجية ريع اŸقÎحة.
ب -ف -ع -ل ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا .مضس-ي-ف-ا ،أان ال-ره-ان
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ي-ت-م-ثل ‘ تشسجيع
اŸؤوسسسس -ات الق -تصس -ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ ،ظ-ل «العاصصمي» للعشصب الصصطناعي يطمح
لتوسصيع صصادراته
التحولت القتصسادية والتحديات ‘ اŸرحلة
ا÷ديدة.
«الشس - -عب» ج - -ابت أايضس - -ا ج - -ن - -اح مصس- -ن- -ع
«ال-ع-اصس-م-ي» اŸت-خ ّصس-صس ‘ صس-ن-اع-ة العشسب
بن داود :قيمة مضصافة للمؤوسصسصات
الصس -ط -ن -اع -ي ،ال -ذي ي -ع -ت Èال -ي -وم أاك Ìم -ن
الناشصئة والشصباب اŸبدع
ضسرورة للحفاظ على السسÓمة البيئية ،ناهيك
عن اŸيزات واÿصسائصس التي ينفرد بها ‘
وت -ط -رق اŸك -ل -ف ب-اإلعÓ-م ع-ل-ى مسس-ت-وى كونه مصسنوعا من مواد مقاومة للتآاكل ول
الصسالون عمر بن داود ،إا ¤اŸسساعي التي ي-ت-أاث-ر ب-ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة ،ك-م-ا ي-ت-م إان-تاجه
تقوم بها وكالة «أاسس.بي ايفنتسس كوم كومبا »Êب - -اŸق - -اي - -يسس والرت - -ف - -اع - -ات واŸوديÓ- -ت
لدعم وتشسجيع الشسباب اŸبدع Úمن حاملي اŸطلوبة.
اŸشس- -اري- -ع م- -ن خÓ- -ل ت- -خصس -يصس فضس -اءات
ويسستخدم العشسب اإلصسطناعي الذي صسار
›ان-ي-ة ل-ع-رضس م-ن-ت-ج-ات-ه-م ومسس-اع-دت-هم ‘ أاغلب مهندسسي الديكور يسستخدمونه كبديل
ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن األث -ر الق -تصس -ادي ÷ائ -ح-ة ع- -ن ال -عشسب ال -ط -ب -ي -ع -ي ‘ ،ت -زي Úوج -ه -ات
كورونا.
اŸنازل والفنادق والسساحات العمومية ،كما
وأاكد بن داود أاهمية مثل هذه اŸبادرات يسس- -ت- -ع- -م- -ل ألغ- -راضس ال- -دي- -ك- -ور ال- -داخ -ل -ي
Ÿسس -اع -دة اŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس -ئ -ة ،والشس -ب -اب واÿارج -ي ودي -ك -ورات ا◊دائ -ق واŸط-اع-م،
اŸسستثمر لتخطي هذا الوضسع الصسعب الذي وأايضس -ا كسس -ي -اج أام -ن-ي ل-ل-مÓ-عب واŸدرج-ات
م ّسس العا ⁄بأاكمله ،معتÈا أانّ الهدف الرئيسس وبيئات اŸسسابح والفيÓت.
ل- -ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ،ه -و ال -ت -ع -ري -ف ب -ج -م -ي -ع
ويتواجد اŸصسنع «العاصسمي» ‘ سسطيف
اŸؤوسسسسات اŸتخصسصسة ‘ قطاعات العقار منذ أاك Ìمن  20سسنة ،ويتمّتع بسسمعة طيبة مع
والبناء والسسكن واألشسغال العمومية با÷زائر ،ال -ع -م Ó-ء ،الشس -يء ال -ذي سس-اع-د اŸؤوسسسس-ة ‘
وغÒه -ا م -ن ا÷ه -ات ال -ف-اع-ل-ة ،ع-ل-ى رأاسس-ه-ا

ال-ت-واج-د ب-ق-وة ب-السس-وق اÙل-ي-ة واÿارج-ي-ة،
حسسب تأاكيدات مسسؤوولة التصسدير والسستÒاد
على مسستوى الشسركة سسولف بلوهري.
واعتÈت بلوهري ،أان اŸصسنع يطمح إا¤
صسادراته ،بعدما “كن من –قيق مكانة عالية
بعديد الدول ،على غرار تونسس وليبيا وما‹
والنيجر وغÒها ،مرجعة ذلك إا ¤قدرتهم
ال -ف -ائ -ق -ة ع-ل-ى الب-ت-ك-ار واإلب-داع ‘ ت-ط-وي-ر
وتصسميم وتركيب العشسب الصسناعي بطريقة
احÎاف - -ي - -ة وم - -ب - -ت - -ك - -رة ،ل - -ت- -ع- -ط- -ي Ÿسس- -ة
جماليه تناسسب الديكور الداخلي واÿارجي أاو
حسسب طلب وذوق العميل.
وقالت اŸتحدثة ،إان هدفهم األسساسسي هو
«ب -ل -وغ درج -ات ع -ال -ي -ة م-ن ا◊رف-ي-ة لضس-م-ان
ا÷ودة وال -ت -ق-ي-د الصس-ارم ب-اŸع-اي Òال-دول-ي-ة،
وسسط مسساع لفتح فروع لهم Ãختلف جهات
الوطن ،بغية اŸسساهمة بشسكل فعال ‘ التنمية
القتصسادية وتوف Òمناصسب الشسغل.

ديون «بلط السصاحل» فاقت  140مليون دينار
ب -دوره -ا ،أاع -ل-نت شس-رك-ة «بÓ-ط السس-اح-ل»
بالقليعة ،عن طموحها لتأاسسيسس شسركة أاخرى
‘ ›ال اإلنارة بالطاقة الشسمسسية ،بحسسب
ما علم لدى مصسطفى ◊وج ،مدير التنمية ‘
شسركة «بÓط السساحل» ،اŸشساركة ‘ صسالون
وه -ران ل -ل -ع -ق -ار وال -ب -ن -اء والسس-ك-ن واألشس-غ-ال
العمومية.
وأاوضسح ◊وج ،أانهم بلغوا خطوات متقدمة
لدراسسة السسوق ومعرفة العمÓء اŸسستهدفÚ
وخصسائصس العمÓء وحجم الطلب ،باعتبارها

من أاهم عوامل ‚اح اŸشساريع ،لسسيما بعدما
“ك- -نت الشس- -رك- -ة م -ن ف -ت -ح م -ؤوسسسس -ة أاخ -رى
متخصسصسة ‘ اŸنتجات «اÿرسسانية».
من جانب آاخر ،أاّكد ّﬁدثنا أاّن حجم ديون
ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ة الق- -تصس- -ادي- -ة اŸت -خصسصس -ة
أاسس- - -اسس- - -ا ‘ إان- - -ت- - -اج وتصس- - -ن - -ي - -ع ﬂت - -ل - -ف
أانواع البÓط لÓسستعمال الداخلي واÿارجي،
ف -اقت  140م-ل-ي-ون دج ،ع-ال-ق-ة ل-دى ﬂت-ل-ف
زبائنها من اŸؤوسسسسات والشسركات اÿاصسة،
خاصسة التي توقفت عن النشساط ،بعد ثبوت
تورطهم ‘ قضسايا اختÓسس وغÒها.
و‘ سسياق متصسل ،أاوضسح ◊وج أانّ شسركة
«ب Ó-ط السس-اح-ل»  ⁄ت-ت-أاث-ر ب-األزم-ة الصس-ح-ي-ة
اÎŸتبة عن انتشسار جائحة «كورونا» بقدر
ت -أاث -ره -ا ب -تسس -ي Òشس -رك-ات ب-عضس اŸت-ع-ام-لÚ
اÿواصس ،م -ا ج -ع -ل -ه -ا تسس -ت-دي-ن م-ن ال-ب-ن-وك
لتفادي الغلق وتسسريح العمال اŸقدر عددهم
بأاك Ìمن  300عامل دائم ،وفق ما أاشس Òإاليه.
واسس -ت -ن -ادا إا ¤ن -فسس اŸصس -در ،ت-ن-ت-ج ه-ذه
الشسركة ،التي شسرعت ‘ الإنتاج سسنة 1996م،
 4آالف م Îمربع يوميا من البÓط (مقاسس
 40/40و– )30/30ت إاشسراف أاياد خبÒة ‘
اÛال ،وقد اكتسسبت خÈة طويلة ‘ اÛال،
جعلتها تطّور ‘ آالياتها لصسناعة وإانتاج أانواع
جديدة من اŸنتوج Ãواد اأولية جزائرية.

مرقون عقاريون يشصتكون من الوسصطاء
واŸضصاربÚ
بدورها اشستكت بن دÁراد مر ،Ëمرقية
ع -ق -اري -ة ،ظ -اه -رة ال-وسس-ط-اء واŸضس-ارب‘ Ú

أاسسعار مواد البناء ‘ السسوق ا÷زائرية ،بفعل
زي -ادة ال -ط -لب ون-قصس ال-ع-رضس ،ج-راء ت-ع-ط-ل
ح -رك -ة السس -تÒاد وت -وق -ف ورشس -ات ﬂت -ل -ف
مشساريع البناء واألشسغال العامة لعدة أاشسهر،
بسسبب أازمة كورونا.
وأاف- - - - -ادت ب- - - - -ن دÁراد لـ «الشس - - - -عب» ،أان
اشسÎاطات اŸتعامل Úا÷زائري ÚالنظاميÚ
‘ هذا اÛال ،أاجÈتهم على التعامل مع
السس- -وق السس- -وداء ،ك- -ون- -ه- -م يشسÎط- -ون ع- -ل -ى
اŸق -اول Úشس -راء ك -م -ي -ات ضس -خ -م -ة م-ن م-ادة
واح -دة ،وه -و م -ا اع -تÈت-ه مسس-ت-ح-ي ‘ Ó-ظ-ل
ت - - -واصس- - -ل األزم- - -ة واŸصس- - -اري- - -ف األخ- - -رى
اŸفروضسة عليهم ،على غرار تسسديد أاجور
اŸوظف.Ú
وأاوضسحت ﬁدثتنا ،أانّ «الرتفاع ‘ أاسسعار
بعضس اŸواد اŸنتجة ﬁليا ،يبقى جزء منه
مÈرا ،على غرار «اإلسسمنت» الذي زاد إانتاجه
با÷زائر ،فيما تتعدد  -بحسسبها  -العوامل
األخرى التي تؤوثر ‘ منحنى العرضس والطلب،
ومنها تأاثر السسوق بقرار إاخضساع مواد البناء
لنظام ا◊صسصس ورخصس السستÒاد.
وأاكدت بن دÁراد ،التي “ثل ‘ صسالون
وه- -ران «ّ›م -ع» ث Ó-ث م -ؤوسسسس -ات ع -ق -اري -ة
«سس - -ارل ي - -ونسس» و»ه- -اي كÓ- -ي» و»شس- -ب- -ال»،
إاصس -راره -م وط -م -وح -ه -م ال -ك -ب ‘ Òم-واصس-ل-ة
مسسÒت- -ه -م ‘ ع -ا ⁄اŸق -اولت Ãم -ي -زات -ه -م
ال-ت-ن-افسس-ي-ة وق-درت-ه-م ال-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى م-واج-ه-ة
ال-ت-ح-دي-ات واŸت-غÒاتÃ ،ا يضس-م-ن ال-ن-زاه-ة
و–ق-ي-ق الل-ت-زام-ات اŸسس-ت-م-رة ل-ل-وصسول اإ¤
الهدف األسسمى ،وهو رضسا العمÓء والزبائن
و–ق-ي-ق أاحÓ-م-ه-م وت-ط-ل-ع-ات-ه-م ع-ن-د ان-ت-ه-اء
اŸشسروع ،وفق تعبÒها.

بعد حصشوله على وحدة وﬁجرة بقاŸة

›مع «جيكا» لإلسصمنت يشصرع ‘ اسصتغلل و–ويل الرخام
’سش- -م -نت
شش- -رع اÛم- -ع الصش- -ن- -اع- -ي إ
ا÷زائ -ر (ج -ي -ك -ا) ‘ ،نشش -اط اسش -ت-غÓ-ل
و–وي -ل ال -رخ -ام وذلك ب -ع-د حصش-ول-ه
ع -ل -ى وح -دة وﬁج -رة ب -و’ي -ة ق -اŸة،
ك -ان -ت -ا ‡ل -وك -ت Úسش -اب -ق -ا ل -ل -م -ؤوسشسش -ة
الوطنية للرخام‡ ،ا سشيسشمح بتلبية
ال-ط-لب ال-وط-ن-ي وال-تصشدير ،بحسشب ما
أافاد به ،أامسس ،بيان للمجمع العمومي.
بعد اسستحواذه على وحدة قاŸة وﬁجرة
«أاون- - -ي- - -كسس» Ãاون- - -ة سس - -ن - -ة  ،2018ف - -إان- -ه
و»ب -اإلضس -اف -ة إا ¤نشس -اط -ات إان -ت -اج ا◊صس -ى
واÿرسسانة ا÷اهزة لÓسستعمال ،سسيكون من
اآلن فصساعدا Ãقدور شسركة ا◊صسى للشسرق
التابعة Ûمع «جيكا» ،إانتاج عدة أانواع ذات
جودة من الرخام ،بغية تلبية الطلب الوطني
والتصسدير نحو ﬂتلف األسسواق اÿارجية»،
يضسيف ذات اŸصسدر.
وأاشسار اÛمع العمومي ،إا ¤أان «–ويل
وحدة الرخام Ÿاونة بولية قاŸة ،التي كانت
تعا Êمن صسعوبات مالية ،قد سسمح كذلك
با◊فاظ على  97منصسب شسغل».
ك -م -ا أاوضس -ح ،أان اıط -ط السس -ت-ث-م-اري
اŸت -ع -ل -ق ب -ه -ذا ال-نشس-اط ا÷دي-د ،سس-يسس-م-ح
بتزويد ﬁجرة «أاونيكسس» بقاŸة بتجهيزات
عصسرية من أاجل اسستغÓل رواسسب الرخام
وكذا إاعادة تأاهيل وسسائل اإلنتاج اŸوجودة
ل -ت -ح -وي -ل ال -رخ -ام ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -وح-دة.
وسس -يسس -م -ح ب -عث ه-ذا ال-نشس-اط ب-اسس-ت-ح-داث
ال -ع -دي -د م -ن م -ن -اصسب الشس -غ -ل ع-ل-ى اŸدى
القصس.Ò
‘ سسياق ذي صسلة ،أاكد ›مع جيكا على

ع -م -ل -ه ع -ل -ى Œن -ي-د ك-ل ال-وسس-ائ-ل ال-بشس-ري-ة
واŸادي- -ة م- -ن أاج- -ل اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -ن -وي -ع
القتصساد الوطني والصسادرات خارج قطاع
اÙروقات.

تقنية جديدة لتصصفيف األفران
دون اللجوء للخÈة األجنبية
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ق-ام ›م-ع ج-ي-ك-ا عÈ
فرعه «شسركة الصسيانة للشسرق» بوضسع حيز
اÿدمة تقنية جديدة للمراقبة والتشسخيصس
م -وج -ه -ة ل -ل -م -ت -ع-ام-ل Úال-وط-ن-ي ‘ Úق-ط-اع
صس-ن-اع-ة اإلسس-م-نت وت-خصس ت-ف-تيشس تصسفيف
أافران مصسانع اإلسسمنت.
وأاوضسح اÛمع أان هذه اÿدمة ،التي

كانت توكل للخÈاء الأجانب وبكلفة تÎاوح
ما ب 20 Úإا 30 ¤أالف أاورو لكل عملية،
سستسسمح للجزائر التي –وز حاليا على 30
Óسسمنت تابعة Ÿصسانع عمومية
خط إانتاج ل إ
وخ -اصس -ة ب -اق -تصس -اد ام -وال ك -بÒة ب -ال -ع -م-ل-ة
الصسعبة.
وينصسح باسستخدام تقنية تفتيشس تصسفيف
األفران ،مرة واحدة ‘ السسنة على األقل‘ ،
حال  ⁄يسسجل الفرن أاية أاعطال خطÒة.
ك -م -ا ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان ،ان ال -ت -ح-ك-م ب-ه-ذه
التقنية وهي األو ¤من نوعها ‘ ا÷زائر،
سس -م -ح Ÿه -ن -دسس -ي شس -رك -ة الصس-ي-ان-ة ل-لشس-رق
بتصسفيف فرن تابع Ÿصسنع اإلسسمنت بعÚ
ال -ك -بÒة (سس -ط -ي -ف) ،ح -يث ك -ل -لت ال -ع-م-ل-ي-ة
بالنجاح بعد إاصسÓح األعطال ‘ ظرف ل
يتعدى  15يوما دون توقيف نشساط اŸصسنع.

ألثÓثاء  ٢٧أكتوبر ٢٠٢٠م ألموأفق لـ  ١٠ربيع أأ’ول  ١٤٤٢هـ
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معاناة حقيقة يرويها سسكان حي السسعيد حجار لـ «الشسعب»:

ألعدد
١٨٣٩٠
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لتحسس Úالتزود وا◊فاظ على اŸياه

حلم الÎحيل يراود عائÓت منذ أاك Ìمن  30سشنة

Œديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  160كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم
من الششبكـ ـ ـة Ãدينـ ـ ـة باتنـ ـ ـ ـة

‡ن يقطنون بيوتا شسبيهة با’أكواخ ،تفوح
’ يزال حلم الÎحيل يراود سسكان حي السسعيد حجار ببلدية سسحاولة ّ
منها رائحة الرطوبة ’ تقي حر الشسمسس و’ اأمطار الشستاء ،منازل مصسنوعة من صسفائح الÎنيت على وشسك
ا’نهيارﬁ ،اطة Ãياه الصسرف الصسحي والنفايات وا’أغرب من كل هذا اأن هذه العائÓت تعيشس داخلها Ÿا يقارب
 30سسنة ،معاناة حقيقية يرويها سسكان ا◊ي لـ «الشسعب» علّها Œد اآذانا صساغية ترفعهم من حياة الباأسس والشسقاء
التي طبعت يومياتهم.

كشسفت مصسالح وحدة ا÷زائرية للمياه بو’ية باتنة،
عن شسروعها منذ مدة ‘ ا‚از الشسطر الثا Êمن اŸشسروع
الهام ،واÿاصس بتجديد شسبكة اŸياه على مسستوى اأحياء
وشس -وارع م -دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،ل-وضس-ع ح-د ن-ه-ائ-ي Ÿع-ان-اة سس-اك-ن-ة
اŸدينة من تذبذب توزيع اŸياه الشسروب بسسبب التسسربات
التي –دث ب Úا◊ Úوا’آخر بسسبب قدم الشسبكة رغم
›هودات الوحدة ‘ هذا اÛال.
باتنة :حمزة Ÿوشسي

^ منازل من الÎنيت ومياه الصسرف الصسحي والنفايات مشسهد يومي

العاصسمة :آاسسيا مني
حياة قاسسية يتحملها سسكان أ◊ي منذ سسن Úيقول
عضسو ‘ ÷نة ‚ار إأسسماعيل ‘ تصسريح لـ»ألشسعب»،
زأد من تعقيدها أنتشسار أ÷رذأن وأ◊شسرأت ألضسارة
ألتي تقاسسمهم أليوم معيشستهم دأخل أ◊ي ،ورغم
مناشسدتهم ألسسلطات للنظر ‘ وضسعيتهم أŸزرية إأ’
أنهم  ⁄يتلقوأ سسوى وعودأ  ⁄تر ألنور بعد.
تتوأصسل معاناة سسكان حي ألسسعيد حجار بسسبب عدم
إأدرأجهم ضسمن عمليات ألÎحيل ألتي م ّسست ألعديد
من أأ’حياء ألسسكنية بالعاصسمة ‘ ،إأطار ألÈنامج
أل- -وط- -ن- -ي أŸتضس- -م- -ن أل- -قضس -اء ع -ل -ى ك -ل أل -ب -ي -وت
ألقصسديرية رغم أنه من أقدم أأ’حياء لتبقى آأمال
ألÎحيل لدى هذه ألعائÓت معلقة تنتظر ألوفاء بها.
م-ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ي-ة ي-ت-جّ-رع-ه-ا سس-ك-ان ه-ذأ أ◊ي م-نذ
سسنوأت ‘ ظل غياب ألشسروط ألصسحية ألتي أدت إأ¤
ت- -فشس- -ي أأ’م- -رأضس ب- -ع- -د تسس -ج -ي -ل ح -ا’ت إأصس -اب -ة
ب-ا◊سس-اسس-ي-ة وأل-رب-و ،وأن-تشس-ار أل-كÓ-ب ألضس-الة ،هي
ظروف مزرية جعلتهم يسستنجدون بالسسلطات ألعليا
للبÓد من أجل ألتفاتة حقيقية بعيدة عن أي وعود
وهمية لرفعهم أ ¤حياة أفضسل وإأدرأج حّيهم ضسمن
عمليات ألÎحيل أŸقبلة.
وبعد أن أطلقوأ ندأء أسستغاثة ’نتشسالهم من هذه
ألبيوت ألتي يتخوفون من سسقوطها عليهم ‘ أي
◊ظ -ة ج -رأء تصس -دع ج -درأن -ه -ا وهشس-اشس-ة أسس-ق-ف-ه-ا
وتضسع ‘ ألوقت نفسسه حد آ’هاتهم ،تسساءل سسكان
أ◊ي ع -ن سس -بب ت -ه -م -يشس ألسس-ل-ط-ات ◊ي-ه-م وع-دم
إأدرأجهم ‘ عمليات ألÎحيل رغم أنه مصسنف ضسمن
أقدم أأ’حياء ألقصسديرية ‘ ألعاصسمة وأسسوأها من
ح -يث أل -ظ -روف أŸع -يشس -ي-ة أل-ت-ي –ي-ط بسس-ك-ان-ه-ا،
خاصسة وأنها تقع Ãحاذأة ألغابة وألتي تتحول Ãثابة
جحيم ‘ فصسل ألصسيف بسسبب أ◊رأئق ألتي تنشسب
على مسستوأها وألتي تهدد حياتهم بشسكل كب.Ò
من جهة أخرى ،عّدد ألسسكان جملة من ألنقائصس

أŸسسجلة على مسستوى أ◊ي ألذي يعا Êمن إأهÎأء
ألطرقات ألتي يصسعب أجتيازها خاصسة خÓل أأ’يام
أŸم -ط -رة ،م -ا يصس -عب م -ن ح-رك-ة أŸارة Ãا ف-ي-ه-م
تÓميذ أŸدأرسس ألتي تعا ‘ Êكل مرة دون أ◊ديث
عن تسسربات أŸياه ألتي تطال منازلهم ‘ فصسل
ألشستاء ،متسسّببة لهم ‘ خسسائر مادية كبÒة أرهقت
ح- -ي- -ات- -ه- -م بشس -ك -ل ك -ب Òدون أ◊ديث ع -ن أأ’ت -رب -ة
أŸتطايرة صسيفا.
وضسعية مأاسساوية أرهقت يومياتهم وأثارت أسستياءهم
بعد أن أنتظروأ Œسسيد ألوعود ألتي أطلقت بشسأان
ترحيلهم ،وجعلتهم يطالبون من رئيسس دأئرة بئر
مرأد رأيسس زيارة حيّهم وألوقوف على حياتهم علّ
م-ل-ف-ه-م أل-ع-ال-ق م-ن-ذ سس-ن Úي-ج-د ح ،Ó-ل-ي-ل-ب-ي ‡ثل
ألسسلطات أÙلية طلب ألسسكان ويتنقل أ ¤حيهم
Ÿع -اي -ن -ة أل -وضس -ع وأ’سس -ت -م-اع ’نشس-غ-ا’ت ألسس-ك-ان،
حسسب تأاكيدأت ألسسكان لنا.
وب- -ع- -د أسس- -ت- -ق- -ب- -ال أŸوأط- -ن Úط- -ال- -ب- -ي ألسس- -ك -ن

أ’جتماعي للوأ‹ أŸنتدب للمقاطعة أ’إدأرية لبئر
مرأد رأيسس ،أطلع على ألوضسعية أŸزرية وألصسعبة
ألتي يعانون منها ،خاصسة و أن أ◊ي يقع على حافة
وأدي ألغولة ،وكانت أŸناسسبة فرصسة قّدم خÓلها
أل -وأ‹ أŸن -ت -دب ألشس -روح-ات وأإج-رأءأت ألÎح-ي-ل
أŸتبعة من طرف أللجنة ألو’ئية أıتصسة ،وألتي
تدخل ضسمن برنامج رئيسس أ÷مهورية ‘ ألقضساء
ع -ل -ى ك-ل أل-ب-ي-وت أل-قصس-دي-ري-ة أŸت-م-رك-زة بشس-ك-ل
ن -ه -ائ -ي ،وأع -دأ أإي -اه -م ب-رف-ع أنشس-غ-ال-ه-م أإ ¤وأ‹
ألعاصسمة حسسب تصسريحات ألسسكان.
و‘ أنتظار أإدرأجهم ضسمن عمليات ألÎحيل ،تبقى
 5٠٠ع-ائ-ل-ة ب-ح-ي ألسس-ع-ي-د ح-ج-ار ب-بلدية سسحاولة
ت -ت -ج ّ-رع م -رأرة أل -ع -يشس دأخ-ل ه-ذه أŸن-ازل أل-ت-ي
تفتقر ’أدنى شسروط أ◊ياة ألكرÁة ،وتعلق أآما’
ك -بÒة ع -ل-ى ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ب-ال-وف-اء ب-ال-ع-ه-د،
وأإدرأجهم ضسمن أقرب عملية ترحيل قد تعرفها
ألعاصسمة.

’همال ومعاناة أاصسحاب اŸركبات
بعد سسنوات من ا إ

انطـÓق أاششغ ـال تهيئ ـة الطري ـق الوطن ـي رقم  24بـ ـرأاسس جن ـ ـات

بومرداسس والبلديات الشسرقية السساحلية
‘ اÙور ال- -راب- -ط ب Úق- -ري- -ة «او’د ب- -ون- -وة»
باŒاه بلدية رأاسس جنات على مسسافة  6كلم،
الذي أاصسبح غ Òصسالح “اما لسس ÒاŸركبات
’شس-غ-ال
بسس -بب اŸط -ب -ات وا◊ف -ر وﬂل -ف -ات ا أ
ال-عشس-وائ-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-م-رير قنوات الصسرف
الصسحي ،مياه الشسرب وغاز اŸدينة ،ا ¤جانب
’رصس - -ف - -ة أام - -ام اŸد ال - -ع - -م - -راÊ
اخ - -ت - -ف - -اء ا أ
’نشسطة التجارية.
وا أ
بومرداسس :ز ــ كمال

أسسال هذأ أŸقطع أ◊يوي وشسريان حياة ألبلديات
ألشس -رق -ي -ة ومسس -ت-ع-م-ل-ي-ه م-ن مصس-ط-اف Úوأصس-ح-اب
م- -رك- -ب- -ات ن- -ق- -ل أŸسس- -اف- -ري- -ن أل- -ك -ث Òم -ن أ◊È
وألشس -ك -اوى ،أل -ت -ي  ⁄ت -ن -ق-ط-ع م-ن ق-ب-ل أŸوأط-نÚ
وأŸن-ت-خ-ب Úل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-خصس-يصس مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة
وŒدي-د ط-ب-ق-ة أل-زفت أŸت-اآك-ل-ة ،وغ-ي-اب أ’أرصس-فة
بسس-بب ف-وضس-ى أل-ع-م-رأن وأ’أنشس-ط-ة أل-ت-ج-اري-ة أل-تي
ت -وسّس -عت ع -ل -ى حسس -اب أل -ط -ري -ق ،وأن-ع-دأم ق-ن-وأت
تصسريف مياه أ’أمطار أŸتجمعة ‘ حفر خطÒة

ك- -ثÒأ م- -ا تسس -ب -بت ‘ ح -وأدث م -رور وأع -ط -اب ‘
ألسسيارأت لكن دون جدوى ،حيث بقيت ألسسلطات
أÙلية لسسنوأت تلجاأ ‘ كل مرة أ ¤أشسغال تهيئة
بسسيطة أو Œميلية أثناء ألزيارأت ألرسسمية لتجنب
أŸسساءلة عن أسسباب عدم أإعادة Œديد ألطريق.
أم- -ام ت- -زأي -د أŸط -الب وأ’ح -ت -ج -اج -ات م -ن ق -ب -ل
ألناقل ÚوأŸقا’ت ألعديدة ألتي نشسرت من قبل
وسسائل أ’إعÓم أÙلية ،ومنها جريدة «ألشسعب»
ألتي نقلت ‘ أك Ìمن مرة ألوضسعية أŸتدهورة جدأ
للطريق ،ربط وأ‹ ألو’ية ‘ رده على أنشسغا’ت
م -وأط -ن -ي ق -ري -ة أو’د ب -ون -وة Ãن-اسس-ب-ة وضس-ع ح-ي-ز
أÿدمة لشسبكة ألغاز ألطبيعي «قضسية تعبيد وتهيئة
ألطريق ألوطني رقم  ‘ ٢٤هذأ أŸقطع أŸمتد من
حدود بلدية سسيدي دأود أﬂ ¤رج بلدية ر أسس
جنات باإ“ام شسبكة ألصسرف ألصسحي للمنطقة Ãا
ف -ي -ه -ا أج -زأء م -ن ق -ري -ة «ع -ب-د أل-وي-رث» أÛاورة
لتجنب عمليات أ◊فر ›ددأ ‘ ألطريق».
و أبدى أŸوأطنون و أصسحاب أŸركبات أرتياحا كبÒأ
’ن-طÓ-ق مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي ،م-ث-ل-ما
رصسدته «ألشسعب» من ردود على ألرغم من حالة

أ’إزعاج أليومية وصسعوبة ألسس ‘ Òهذه ألوضسعية،
وقد علق ألبعضس «أن مقطع أو’د بونوة –ول أإ¤
نقطة سسودأء وﬁور جد مزعج ليسس فقط بالنسسبة
للعمال و أصسحاب أŸركبات أÙتم عليهم مروره
صسباحا مسساء للتوجه أ ¤عاصسمة ألو’ية ،بل –ول
أ ¤أنشسغال أيضسا لدى ألزوأر وأŸصسطاف ،Úألذين
ي - -قصس- -دون ألشس- -وأط- -ئ ألشس- -رق- -ي- -ة أث- -ن- -اء م- -وسس- -م
أ’صسطياف».
يذكر أن ألطريق ألوطني رقم  ٢٤كان أسستفاد ‘
أıطط  ٢٠١٤/ ٢٠١٠من مشسروع أزدوأجية هام
من أجل فك ألعزلة على ألدوأئر وألبلديات ألشسرقية
ألتي تفتقد للخيارأت من حيث وسسائل ألنقل بسسبب
أن- -ع- -دأم خ- -ط ألسس- -ك- -ة أ◊دي- -دي- -ة وف- -ت- -ح أ’آف- -اق
أ’قتصسادية أيضسا ،أ’ أن أŸشسروع توقف ‘ شسطره
أ’أول أŸم -ت -د ع -ل -ى مسس-اف-ة  ١6ك-ل-م أن-طÓ-ق-ا من
منطقة ألصسغÒأت باıرج ألشسرقي لبومردأسس أ¤
غ -اي -ة جسس -ر وأد يسس -ر Ãدخ -ل رأسس ج -ن-ات ،ل-ك-ن-ه
ت -وق -ف ب -ق -ري -ة م-ن-دورة ب-زم-وري لÒه-ن مسس-ت-ق-ب-ل
م -ن -ط -ق -ة ب -اأك -م -ل -ه -ا ’ ت-زأل ره-ي-ن-ة Ùور ط-ري-ق
متهالك.

أوضسحت وحدة أ÷زأئرية للمياه أن أŸشسروع ألنوعي قد أسسندت
أشسغاله ّÛمع Úمعروف› ‘ Úال أŸقاو’تية أÿاصسة بقطاع
ألري وأŸوأرد أŸائية ،ويرتقب أن تسستغرق أ’أشسغال بعضس ألوقت
’إ“ام ألعملية ألتنموية ألهامة ألتي كانت ﬁل أهتمام كب ÒخÓل
زيارة وزير ألقطاع موؤخرأ لو’ية باتنة.
أرجعت ألوحدة تاأخر أنطÓق هذأ ألشسطر ألثا Êلبعضس أ’جرأءأت
أ’دأرية أÿاصسة Ãنح صسفقة أŸشسروع ،وألتي رسست أخÒأ على
موؤسسسست Úعموميت Úهامت ‘ Úهذأ أÛال ،حيث Áتد مشسروع
ألشس-ط-ر أل-ث-ا Êل-ت-ج-دي-د شس-ب-ك-ة أŸي-اه أÿاصس Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة ع-لى
مسسافة تتجاوز  ١6١كلم ،على أن يتضسمن  ١٢ألف أإيصسال فردي
للمسساكن وتاأهيل  ٠6مناقب مياه وخزأن ،وفق نظام –كم عن بعد
ع Èأÿزأنات.
وسسيمسس أŸشسروع ›موعة كبÒة من أحياء أŸدينة على غرأر
طريق تازولت ألذي يضسم كثافة سسكانية كبÒة جدأ ،حيث أنطلقت
ب -ه أ’أشس -غ -ال ،ل -ت -م -ت -د أإ ¤أح -ي -اء ك -م -و Êوشس-وأرع وسس-ط أŸدي-ن-ة
وأ’خضسرأر ،ألتي  ⁄تشسملها أ’أشسغال خÓل ألشسطر أ’أول لتجديد
ألشسبكة.
ويرتقب حسسب ألباقة ألتقنية للمشسروع أن تنتهي أشسغاله خÓل ٢٤
شسهرأ ،وذلك وفق ما تضسمنه دف Îشسروط صسارم يحرصس مسسوؤولو
ألقطاع على تنفيذه بصسرأمة لضسمان أشسغال جيدة للشسبكة ’ تتاأثر
بتسسربات أŸياه على أن تعقب عملية أ’إ‚از أعادة تعبيد كل
ألطرق ألتي مسستها عملية أ◊فر ’إ‚از ألشسبكة أ÷ديدة.

مبتكـــــــرة تطبيــــق «زمرتـــــــــــي»
‡رضســـة ﬂتصســــة ‘ ا’أشسعـــــة:

أا“ن ـ ـ ـ ـى أان يلق ـ ـ ـ ـى التطبيـ ـ ـ ـ ـق
رواج ـ ـا بـ ـ ـ ـ ـ ـ Úالششب ـ ـ ـ ـ ـاب
قالت مبتكرة تطبيق «زمرتي» ،اŸمرضسة اŸتخصسصسة ‘
ا’أشسعة ،كرÁة غز‹ ،اإّنها تاأمل اأن يلقى التطبيق اŸبتكر
‘ مارسس اŸاضسي رواجا ‘ اأوسساط الشسباب ،من اأجل جمع
اأك Èع- -دد م- -ن اŸتÈع Úب- -ال -دم ،و ت -ع -م -ي -م ال -ف -ائ -دة م -ن
التطبيق و “ك Úمن هم بحاجة ا ¤الدم من هذا العنصسر
ا◊يوي .
معسسكر  /اأم ا - Òÿسس
أشس- -ارت أŸم- -رضس- -ة أŸت- -خصسصس- -ة ‘ أ’أشس -ع -ة غ -ز‹ ‘ ح -ديث لـ
«ألشسعب» ،على هامشس عملية ÷مع ألدم بسساحة مصسطفى ألتهامي
Ãعسسكر ،أن ألتطبيق ›ا Êوسسهل أ’سستعمال Áكن ألباحث Úعن
أل -دم م -ن أ’تصس -ال م -ب-اشس-رة ب-اŸتÈع ÚأŸسس-ج-ل ‘ Úأل-ت-ط-ب-ي-ق،
وأل -ذي -ن ي-زي-د ع-دده-م ع-ن  ١٠٠م -تÈع دأئ -م م -ن ﬂت-ل-ف و’ي-ات
أل-وط-ن ،ك-م-ا يسس-م-ح أل-ت-ط-ب-ي-ق ل-ل-رأغ-ب ‘ ÚأŸدأوم-ة ع-ل-ى أل-تÈع
بالدم ،من تسسجيل أسسمائهم بسسهولة فائقة.
جاءت فكرة أبتكار تطبيق «زمرتي» حسسب كرÁة غز‹ ،بعد أن
’ح -ظت وج -ود صس -ع -وب -ة ‘ أ◊صس -ول ع -ل -ى زم -ر دم-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة
للمرضسى ألذين يخضسعون للعÓج أو أŸصساب Úباأمرأضس دم مزمنة
خاصسة ألزمر ألدموية ألنادرة ،زيادة أإ ¤تنامي ظاهرة ألبحث عن
زمر دموية على منصسات ألتوأصسل أ’جتماعي ،دون أن –ظى
ألكث Òمن ألطلبات با’أهمية من أŸتابع.Ú
و أوضسحت أŸتحدثة أّنها فكرت ‘ أيجاد حل ألكÎو Êيعوضس
رحÓت ألبحث ألشساقة عن ألدم ‘ ظرف زمني وجيز ،ويكون حÓ
بدي Óعن ألطرق ألتقليدية أŸتعامل بها باŸوؤسسسسات أ’سستشسفائية
ومرأكز حقن ألدم.

’ وجود ◊اويات القمامة والسسكان متذّمرون

النّفايـ ـ ـ ـات تغ ـ ـ ـ ـزو حي «م ـ ـ ـ ـارسس عم ـ ـار» با◊جـ ـ ـ ـ ـار

ما يزال سسكان حي مارسس عمار «عطوي» ببلدية
ا◊جار يعانون بسسبب انتشسار القمامة وتراكمها ‘
كل مكان ،دون أاي تدخل Ÿصسالح البلدية لرفعها
وت -ن -ظ -ي -ف ا◊ي ،وال -ذي ب -ات سس -ك-ان-ه ي-ت-نّ-ف-سس-ون
ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة ب-دل ال-ه-واء النقي ،ويتقاسسمون
اŸعيشسة مع ا◊شسرات الضسارة والفئران التي تشسكل
خطرا على حياتهم.
عنابة :هدى بوعطيح

أّك -د سس -ك -ان ح -ي «م -ارسس ع -م-ار» أّن-ه-م رأسس-ل-وأ ‘ ع-دي-د
أŸرأت أ÷هات أŸعنية ،مطالب Úبضسرورة أ’لتفات إأليهم
وألتكفل بانشسغا’ت سسكان أ◊ي ،ألذي يعرف ألتهميشس
وأإ’قصساء من قبل ألسسلطات أÙلية ،غ Òأنه ’ حياة Ÿن
تنادي ،وكأانهم يعيشسون ‘ منطقة معزولة ،مؤوكدين بأان
شساحنة جمع ألنفايات ’ “ر بهذأ أ◊ي ،وإأن تذّكروأ ذلك

وج -اؤووأ ÷م -ع أل -فضس Ó-ت ي -أاخ -ذون أأ’ك -ي -اسس أل -ظ -اه -رة
ويرحلون أ’جل غ Òمسسمى.
أشسار ألسسكان إأ ¤أن أŸنظر أŸزري للحي جعل منه وكأانه
م-ف-رغ-ة ع-م-وم-ي-ة ،م-ا سس-اه-م ‘ تشس-وي-ه ج-م-ال-ي-ت-ه ،وجعل
ألعديد ينفرون منه ويتفادون أŸرور عÈه ،بسسبب ألنفايات
ألتي تغطي أŸكان ،وتنتشسر أيضسا على أأ’رصسفة ،وهو ما
يعيق أسستغÓلها من طرف أŸارة ،ألذين يضسطرون للمشسي
‘ ألطريق بدل ألرصسيف.
وأضس -اف ألسس -ك -ان أل -ذي -ن أب -دوأ أم -ت -ع -اضس -ه -م أل-ك-ب Òم-ن
ألوضسعية ألتي آأل إأليها أ◊ي ،بأان أأ’مر بات يشسكل خطرأ
كبÒأ على صسحة أأ’طفال على وجه أÿصسوصس ،وألذين
يضسطرون للعب أمام ألنفايات ،على أعتبار أنه ’ مكان
آأخر يلجأاون إأليه للÎفيه عن أنفسسهم ،وهو ما يجعلهم
معرضسÿ Úطر أ◊شسرأت ألضسارة وألفئرأن ،وحتى ألكÓب
ألضسالة وألتي جعلت من ألنفايات مرتعا لها.

على هذأ أأ’سساسس يناشسد سسكان حي مارسس عمار بصسفة
مسس-ت-ع-ج-ل-ة ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة وم-ؤوسسسس-ة ع-ن-اب-ة ن-ظ-يفة،
لتنظيف أ◊ي وتخليصسهم من ألنفايات ،ناهيك عن وضسع

حاويات حتى يجد ألسسكان مكانا مناسسبا لرمي قمامتهم،
و’ يضسطرون لوضسعها ‘ أأ’ماكن أıصسصسة للمشسي أو
أللعب.

á°VÉjQ
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اŸنتخب الوطني للسسباحة

جمعية لعبات التنسص اÎÙفات

Œاديت :الÎبصس الثا Êينطلق يوم  29أاكتوبر

إايناسس إايبو ترتقي للمرتبة 620

ُي-خ-ت-ت-م ،صس-ب-اح ال-يوم ،معسسكر اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ل -لسس -ب-اح-ة ال-ذي ج-رى Ãدي-ن-ة
سس-راي-دي ب-ع-ن-اب-ة م-ن  17إا 27 ¤أاكتوبر،
صسصص للفوج الثا ÊاŸعني بالتحضسÒات
ُخ ّ
لف -ري -ق -ي-ة ،2021
اÿاصس -ة ب -ال -ب -ط -ول -ة ا أ
وال- -ذي ع- -رف مشس -ارك -ة  5سس-ب-اح-ات بعد
توقف دام سسبعة أاشسهر بسسبب غلق اŸنشسآات
ال-ري-اضس-ي-ة ج-راء ت-فشس-ي فÒوسص كوفيد-
.19
نبيلة بوقرين
جرى الÎبصس بقيادة اŸدرب الوطني إالياسس
نفسشي ،وركز على ا÷انب البد Êللسشباحات من
جل من
Ÿسش ّ
أاجل تدارك التأاخر بعد التوقف ا ُ
خÓل بر›ة متوازنة لكي ل تكون إاصشابات ‘
م -ث -ل ه -ذا ال -وقت ا◊سش -اسس ،ح -يث ك -ان ال-ف-وج
يتدرب Ãعدل حصشت ‘ Úاليوم وفقا إلجراءات
الÈوتوكول الصشحي لضشمان سش Òاألمور بطريقة
صشحيحة قبل الدخول ‘ اŸرحلة الثانية من
العمل اŸقررة ‘ األيام القليلة القادمة ،بحسشب
م -ا أاك -ده اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ع-ب-د ا◊م-ي-د Œاديت
÷ريدة «الششعب» ،من اÙتمل أان يكون معسشكر
ثان بالعاصشمة بداية من  29أاكتوبر ‘ قوله،
«الÎبصس الذي جرى Ãدينة سشÒايدي من 17
إا 27 ¤أاكتوبر كان ناجحا من كل ا÷وانب ،بعد
أان سشهرنا على توف Òكل اإلمكانات الÓزمة حتى
تتمكن السشباحات من تدارك التأاخر».
واصشل Œاديت قائ ‘ Óذات السشياق« ،من
اŸقرر أان يدخل نفسس التعداد ‘ تربصس ثان

رابطة أابطال أاوروبا
برنامج ا÷ولة الثانية
ب -رن -ام -ج م-ب-اري-ات ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
راب- -ط- -ة أاب- -ط -ال أاوروب -ا ل -ك -رة ال -ق -دم،
اŸقررة اليوم وغدا.
الثÓثاء  27أاكتوبر
لو:¤
اÛموعة ا أ
لوكوموتيف موسشكو (روسشيا)  -بايرن
ميونيخ (أاŸانيا)
أاتلتيكو مدريد (إاسشبانيا)  -سشالزبورغ
(النمسشا)
اÛموعة الثانية:
شش -اخ -ت -ار دون -ي-تسشك (اوك-ران-ي-ا)  -إانÎ
ميÓن (ايطاليا)
بوروسشيا مونششنغÓدباخ (أاŸانيا)  -ريال
مدريد (إاسشبانيا)
اÛموعة الثالثة:
م-رسش-ي-ل-ي-ا (ف-رنسش-ا)  -م-انششسش Îسش-ي-تي
(ا‚لÎا)
ب - -ورت - -و (الÈت - -غ- -ال)  -أاوŸب- -ي- -اك- -وسس
(اليونان)
اÛموعة الرابعة:
أاتالنتا (إايطاليا)  -أاجاكسس (هولندا)
ل- -ي- -ف- -رب- -ول (ا‚لÎا)  -م- -ي- -دت- -ي Ó-ن -د
(الد‰ارك)
لربعاء  28أاكتوبر
ا أ
اÛموعة اÿامسسة:
كراسشنودار (روسشيا)  -تششلسشي (ا‚لÎا)
إاششبيلية (إاسشبانيا)  -رين (فرنسشا)
اÛموعة السسادسسة:
كلوب بروج (بلجيكا)  -لتسشيو (إايطاليا)
بوروسشيا دور“وند (أاŸانيا)  -زينيت
سشان بطرسشبورغ (روسشيا)
اÛموعة السسابعة:
فرنتسشفاروشس (اÛر)  -دينامو كييف
(أاوكرانيا)
ي- -وف- -ن- -ت -وسس (إاي -ط -ال -ي -ا)  -ب -رشش -ل -ون -ة
(إاسشبانيا)
اÛموعة الثامنة:
اسش -ط -ن -ب -ول ب -اشش -اك شش -ه( Òت -رك-ي-ا) -
باريسس سشان جرمان (فرنسشا)
مانششسش Îيونايتد (ا‚لÎا)  -ليبزيغ
(أاŸانيا).

بداية من  29أاكتوبر Ãسشبح القبة وسشيسشتمر إا¤
غاية فتح كل اŸسشابح على اŸسشتوى الوطني إاذا
–سشنت الوضشعية الصشحيةÃ ،ا أان كل األمور
مرتبطة بهذا ا÷انب .أاما بالنسشبة لـ «عبد الله
عرجون وأانيسس جاب الله» سشيتنقل هذا الثنائي
إا ¤مسش - -ب - -ح أاول م - -اي ألن - -ه ال - -وقت اŸن- -اسشب
للتحضش ‘ ÒاŸسشبح الكب Òونحن ننتظر فقط

اŸواف - -ق- -ة م- -ن ط- -رف إادارة اŸركب األوŸب- -ي
ﬁم -د ب -وضش -ي -اف ل -لشش-روع ‘ ال-ع-م-ل ‘ األي-ام
القليلة القادمة».
أاما فيما يتعلق بالثÓثي الذي غاب عن موعد
سشÒايدي ،قال اŸدير الفني بششأانهم «الثÓثي
الذي غاب عن تربصس سشÒايدي سشنسشتمع إاليهم
م -ن أاج -ل م -ع -رف -ة األسش -ب-اب ال-ت-ي م-ن-ع-ت-ه-م م-ن

فان باسس:Ï

اإلل -ت -ح-اق ب-ال-ف-وج وسش-ن-فصش-ل ‘ األم-ور ب-ع-ده-ا
حسشب ال- -تÈي- -رات ال- -ت- -ي سش- -ت- -ق- -دم م -ن ط -رف
السشباحات ،لكنهن لن يدخلن مع زميÓتهن ‘
نفسس ال›Èة بالقبة ‘ ،ح Úنبقى ننتظر رد
الوزارة الوصشية حول إامكانية دخول اÛموعة
الثالثة اŸتكونة من  16إاسشما ‘ التحضشÒات
داخل اŸسشبح».

فان دي بيك أاخطأا بانضشمامه Ÿانششسش Îيونايتد

ت- -ق -دمت لع -ب -ة ال -ت -نسص ا÷زائ -ري -ة
إايناسص إايبو بـ 13مركزا ‘ الÎتيب العاŸي
÷م- -ع- -ي -ة لع -ب -ات ال -ت -نسص اÎÙف -ات،
ل -ت-ح-ت-ل ب-ذلك الصس-ف Ã 620ج-م-وع 52
ن- -ق -ط -ة ،حسسب الÎت -يب ا÷دي -د ال -ذي
أاع- -ل- -نت ع- -ن- -ه ال- -ه- -ي -ئ -ة ال -دول -ي -ة امسص
الثن.Ú
وت-ع-ود ه-ذه ال-ق-ف-زة ال-ن-وع-ي-ة ◊ام-لة اللقب
اإلف-ري-ق-ي ل-ف-ئ-ة األواسشط ( )2015إا ¤ال-ن-ت-ائ-ج
ا÷ي -دة ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا م -ؤوخ -را ‘ ال-دورات
ال -دول -ي -ة ال -ث Ó-ث ال -ت -ي ج -رت ب -ت-ونسس ..ه-ذه
النقاط اŸكتسشبة سشاعدت الÓعبة ا÷زائرية
ع -ل -ى الح -ت-ف-اظ Ãرك-زه-ا الـ ‘ 153ت -رت-يب

ال–اد ال - -دو‹ ل - -ل- -ت- -نسس ،ال- -ذي ك- -انت ف- -ي- -ه
اŸنافسشة ششديدة ب Úصشاحبات اŸراكز 150
األو.¤
و‘ ترتيب اÿاصس بجمعية لعبات التنسس
اÎÙفات ،ل تزال السشÎالية اششليغ بارتي
–تل الصشدارة Ãجموع  8717نقطة ،متبوعة
ب -ال -روم -ان-ي-ة سش-ي-م-ون-ا ه-الب ‘ اŸرك-ز ال-ث-اÊ
بـ 7255ن -ق-ط-ة ث-م ال-ي-اب-ان-ي-ة ن-اوم-ي أاوزاك-ا ‘
اŸرك -ز ال -ث-الث بـ 5780ن -ق-ط-ة ..و‘ الÎت-يب
اÿاصس ب -ال–اد ال -دو‹ ل ت -زال ال -روم -ان -ي -ة
اوا Êسشيمون –تل اŸركز األول متبوعة بكل
من السشÎالية سشيون مانديز والÈازيلية تايزا
بيدريتي.

جوفنتوسص

بÒلو :عملنا على Œنب الضشغط

كششف أاندريا بÒلو اŸدير الفني ÷وفنتوسس ،عن
ﬂططاته عندما يعود كريسشتيانو رونالدو ‚م اليو‘،
يعتقد ماركو فان باسس ،Ïمهاجم منتخب
إاي-ف-را م-داف-ع م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د السش-اب-ق لشش-ب-كة
والذي يغيب بسشبب إاصشابته بفÒوسس كورونا..
ه -ول -ن-دا السس-اب-ق ل-ك-رة ال-ق-دم ،أان م-واط-ن-ه
سشكاي سشبورتسس التلفزيونية ،إان «يونايتد  ⁄يكن
وتعادل جوفنتوسس بصشعوبة مع ضشيفه هيÓسس
دو Êف- - - - - -ان دي ب- - - - - -يك ( 23ع -ام-ا) أاخ-ط-أا
بحاجة إا ¤دي بيك( )...هذه هي ا◊قيقة ،ليسس
فÒونا ،مسشاء األحد ،بنتيجة (Ã ،)1-1نافسشات
ب-النضس-م-ام Ÿانشسسس Îي-ون-اي-تد ال‚ليزي،
لدي ششيء ضشد الÓعب ،لكن Ÿاذا نششÎي هذا
ا÷ولة اÿامسشة من الدوري اإليطا‹..
حيث ل يحصسل على فرصسة للعب بصسورة
الÓعب ،إانه يجلسس ‘ اŸدرجات ‘ كل مباراة».
وق -ال بÒل -و ‘ تصش -ري -ح -ات -ه لشش -ب -ك -ة «سش -ك-اي
م-ن-ت-ظ-م-ة م-ا ق-د ي-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى مسسÒت-ه
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال غ -اري ن -ي-ف-ي-ل ،زم-ي-ل إاي-ف-را
سشبورت إايطاليا»« :الششوط األول  ⁄يكن قوًيا Ãا
الحÎافية.
السشابق أايضشا ،إانه مندهشس بسشبب عدم مششاركة
ي-ك-ف-ي ،ان-ت-ظ-رن-اه-م وم-ع ذلك ف-ق-د صش-ن-ع-نا أافضشل
أاششار فان باسش ،Ïإا ¤أانه كان يتع Úعلى لعب
فان دي بيك ‘ الكث Òمن اŸباريات ،وأاردف:
ال -ف -رصس».وأاضش -اف «ك -ان رد ف -ع -ل -ن-ا ج-ي-د ب-ع-د
الوسشط الهولندي الدو‹ النضشمام لفريق آاخر
«لبد وأانه يفكر ‘ هذا األمر
تقدمهم بهدف ،لكن ل ينبغي لنا أان
تتاح له فيه فرصشة أاك Èللعب بصشورة منتظمة مع
ويقول لنفسشه ،ما الذي
ن -ح -ت -اج إا ¤صش -ف -ع -ة ع-ل-ى ال-وج-ه
التششكيلة األسشاسشية للحفاظ على مسشتواه.
أافعله أانا هنا؟».
لÓسشتيقاظ واللعب بقوة ،عندما
وكان فان دي بيك ،انضشم إا ¤يونايتد قادما من
ة
ي
ل
ا
ر
د
ف
ن
و
ك
ل
ا
تلعب ضشد فÒونا أاو أاتالنتا ،يكون
أاجاكسس أامسشÎدام بناء على عقد Ÿدة خمسشة
لفريقية للكرة الطائرة:
ا إ
األمر صشعًبا ،عملنا على Œنب الضشغط العا‹ ،وكان ذلك أافضشل
أاع -وام ‘ ن -ه -اي -ة اŸوسش-م اŸاضش-ي .ب-ي-ن-م-ا ق-الت إلح -دى ق -ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون ال-ه-ول-ن-دي-ة ⁄« :ي-ك-ن
‘ الششوط الثا.Ê
وسشائل إاعÓم بريطانية إان يونايتد دفع للنادي يفÎضس أان ينضشم دو Êإا ¤يونايتد .فعندما تكون
وتابع «كنا نعلم أان هذا سشيكون أاك Ìصشعوبة ‡ا كان
ال-ه-ول-ن-دي م-ب-ل-غ-ا أاول-ي-ا ق-ي-م-ت-ه  35م-ل-ي-ون جنيه لعبا جيدا فإانك ترغب ‘ اللعب كل أاسشبوع»،
عليه األمر ‘ دينامو كييف ،حيث يتمتع فÒونا بهذه
إاسشÎليني ( 45.59مليون دولر) مقابل ا◊صشول مضشيفا «ليسس من الصشواب مطلقا بالنسشبة لÓعب
القوة ،يجب أان نبدأا اŸباريات بقوة ونسشتمر من هناك.
على خدمات لعب الوسشط الششاب.
مثل دو Êخوضس سشت أاو سشبع مباريات هذا العام،
وع -ن خ -ط -ة بÒل -و ل -ه -ج -وم ج-وف-ن-ت-وسس ع-ن-د ع-ودة
إال أان فان دي بيك ،ششارك أاربع مرات فقط هذا تأاثÒه سشيء جدا على مسشÒته( )...كÓعب
رونالدو ،صشرح اŸدربÁ« :كننا أان نلعب برونالدو مع
انتخبت اŸغربية بششرى حجيج رئيسشة للكونفدرالية اإلفريقية للكرة الطائرة
كبديل ‘ البطولة ال‚ليزية اŸمتازة و ⁄يششارك كب Òكان يفÎضس عليه النظر مليا ‘ اÿيارات
ديبال أاو مع موراتا ،حسشب اÿصشائصس ،مركز رونالدو
للعهدة األوŸبية  ،2024-2021وذلك خÓل أاششغال ا÷معية العامة اŸنعقدة ،مسشاء
‘ ت -ع -ادل ي -ون -اي -ت -د ب-دون أاه-داف م-ع تشش-ي-لسش-ي فيما يتعلق بفرصشه ‘ اŸششاركة ‘ اŸباريات
ال-كÓ-سش-ي-ك-ي ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-ب-دء ق-ل-ي Óً-ب-الناحية اليسشرى
األحد ،ع Èتقنية التواصشل اŸرئي عن بعد.
ال -ل -ن -د Êالسش-بت اŸاضش-ي .ون-ق-لت وسش-ائ-ل إاعÓ-م عند النضشمام لفريق جديد».
والتوغل للداخلÁ ،كن لديبال وكولوسشيفسشكي فعل ذلك
وجاء انتخاب رئيسشة ا÷امعة اŸلكية اŸغربية للكرة الطائرة على رأاسس الهيئة
ب -ري -ط -ان-ي-ة ع-ن ف-ان ب-اسش Ïق-ول-ه ‘ تصش-ري-ح-ات
وبعد مباراة تششيلسشي ،قال الفرنسشي باتريسس
أايضًشا.
القارية ،بعد حصشولها على  42صشوتا من أاصشل  54ا–ادية وطنية كان لها
وأاردف « ⁄يكن لدينا العمق الذي قدمه كييزا ،لذلك
حق التصشويت ،مقابل  12صشوتا Ÿنافسشها اŸصشري عمرو علوا ،Êالذي
بعد خسسارة أارسسنال أامام ليسسÎ
حاولنا الدفع ببÒنارديسشكي ،اŸراكز قابلة للتبادل أاثناء
تو ¤رئاسشة الكونفدرالية منذ .2001
اŸباراة ،الششيء اŸهم هو التحرك داخل مناطق معينة ÿلق
وكانت بششرى حجيج انتخبت ‘ ديسشم 2015 Èنائبا لرئيسس
مششاكل لدفاع اÿصشم» ..وأا” «بونوتششي ششعر بالفعل بأا ⁄ما
الكونفدرالية اإلفريقية للكرة الطائرة ،خÓل أاششغال
‘ مباراتنا ضشد كييف ،وظهر مرة أاخرى أامام فÒونا ،لذلك
ا÷معية العامة اŸنعقدة با÷زائر.
قال مايكل أارتيتا ،مدرب آارسسنال ،إان فريقه أاضساع الفرصص التي
سشنقيم وضشعه».
أاتيحت له ،وبدا فاقًدا للحماسص خÓل خسسارته  1-0على أارضسه أامام
ل‚ليزي اŸمتاز.
ليسس ‘ Îالدوري ا إ
كان هدف جيمي فاردي مهاجم ليسش Îالبديل ،بضشربة رأاسس من مدى
قريب ،كافيا Ÿنح فريقه انتصشاره األول خارج الديار على آارسشنال ‘ 47
عاما..
و‘ ح Úسشدد أارسشنال على اŸرمى ضشعفي عدد تسشديدات ليسش Îوحصشل
على ركÓت ركنية تزيد  3مرات على تلك التي نالها منافسشه ⁄ ،ينجح الفريق
اللند ‘ Êهز الششباك.
اعÎف صشامويل أاومتيتي ،مدافع برششلونة ،بأانه كان
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 ⁄يكن هناك أاي حما
النتقالت الصشيفية اŸاضشية.
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وقال أاومتيتي ‘ تصشريحات ،أابرزتها صشحيفة موندو
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وبدا آارسشنال قا ً
الفرنسشي ،لكن ل ششيء ملموسس» .وأاضشاف ،أان اŸششكلة
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ونوه «اÿطة كانت أان نكون دائما ‘ أاجواء اŸباراة ،ثم إاششراك فاردي تكمن ‘ ارتفاع قيمة انتقاله ،خاصشة ‘ ظل الصشعوبات التي
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تعيششها كرة القدم ‘ زمن كورونا .وتابع الÓعب الفرنسشي:
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«لدي ثمن باهظ ،لكن ل أاريد أان أاكون ضشحية» .وششدد اŸدافع
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على أانه بحاجة لتعويضس الوقت الضشائع منه والعودة للمÓعب ،لكنه ⁄
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سشاعة فقط ،بد
هيكتور بيلÒين إا ¤منطقة ا÷زاء ليطلق تسشديدة ذهبت مباششرة باŒاه
يحدد موعًدا لعودته.
لدفاع آارسشنال..
حارسس ليسش Îكاسش Èششمايكل..
يذكر أان أاومتيتي يغيب عن اŸششاركة مع برششلونة منذ  27جوان اŸاضشي ،منذ ا÷ولة  ‘ 32الليغا
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صشنعنا فرصشة خطÒة حقا لهيكتور و ⁄نسشتغلها .هذه أاحد ا÷وانب التي يجب
مذهلة.».
أان نتحسشن فيها».

انتخاب بششرى حجيج
رئيسشة للهيئة

أارتيتا :فريقي بدا فاقًدا للحماسس...

أاومتيتي :لهذا السشبب
 ⁄أاغادر البارصشا

العدد
18390
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الناطق الرسسمي لنادي قطر

لمضشاء عقد ŸوسشمÚ
لدارة اتفقت رسشميا مع بÓيلي إ
ا إ
كشسف مسسلم الهÓبي ،الناطق الرسسمي باسسم نادي قطر القطري ‘ ،تصسريحات Ÿوقع «الوطن سسبورت» اÙلي ،أان إادارة الفريق
لعÓن
اتفقت رسسميا مع الدو‹ ا÷زائري يوسسف بÓيلي لÓلتحاق بالنادي ،بعقد مدته موسسمان أامضسي إالكÎونيا ،موضسحا أان ا إ
لهلي السسعودي.
الرسسمي عن الصسفقة سسيتم ‘ السساعات القليلة اŸقبلة ،بعد فضّص إابن مدينة الباهية وهران نزاعه مع نادي ا أ
ﬁمد فوزي بقاصص
كما انفردت به الزميلة «الششعب أاون لين» ،أاول أامسس ،تعاقد
خريج مدرسشة نادي مولودية وهران يوسشف بÓيلي ،مع ثا ÊأاكÌ
األندية القطرية تتويجا بدوري النجوم ،نادي قطر ،بعقد مدته
موسشمان ،قادما من نادي أاهلي جدة السشعودي الذي لعب له
موسشما وحيدا.
ه -ذا ،وق -ط -ع ال -ن-اط-ق ال-رسش-م-ي ل-ن-ادي ق-ط-ر ال-ق-ط-ري الششك
باليق ،Úحول انتقال مدلل الكوتشس جمال بلماضشي للعب بالبطولة
اŸصشرية من بوابة نادي القرن ،ح Úأاكد أان مسشؤوو‹ الفريق
اتفقوا مع بÓيلي على كل تفاصشيل العقد ،وهو ما أابعد األهلي
اŸصشري عن سشباق ضشم بطل إافريقيا الذي كان ‘ اتصشالت جد
متقدمة معه منذ اÒŸكاتو الششتوي اŸنقضشي.
ال -ه Ó-ب-ي ،أاك-د ‘ ذات ال-تصش-ري-ح ق-ائ« :Ó-أان-ه-ي-ن-ا الت-ف-اق م-ع
الدو‹ ا÷زائري يوسشف بÓيلي بششكل رسشمي ،لكننا ننتظر إانهاء
الÓعب أازمته مع ناديه ،من أاجل اإلعÓن عن الصشفقة بششكل
رسشمي».
ذات اŸت -ح -دث ،أاع -ط -ى ت -ف -اصش -ي -ل ال-ع-ق-د وم-دت-ه ،ح Úق-ال
«بÓيلي أا” اتفاقه معنا على النضشمام لصشفوف الفريق Ÿدة
م-وسش-م ،Úم-ق-اب-ل  06م Ó-ي Úدولر ع -ل -ى م-وسش-م ،Úوسش-ي-ج-ري
اإلعÓن الرسشمي عن الصشفقة خÓل السشاعات القليلة اŸقبلة».
ال -ن -اط -ق ال -رسش -م -ي ل -ن-ادي ق-ط-ر ال-ق-ط-ري– ،دث أايضش-ا ع-ن
اŸهارات الكروية للدو‹ ا÷زائري ،ح Úأاكد «بÓيلي لعب
مهاري وÁكنه صشنع الفارق وقلب أاي مباراة ،وأاي فريق يتمنى
ضشمه لصشفوفه».
من جهة أاخرى“ ،كنت إادارة قطر من خطف بÓيلي ،بعدما

الصشيفي ،وهو ما حدث ‘ الأخ.Ò

انتقادات بلماضشي كان لها األثر اإليجابي...

لخÒة على صشفقة
ليام ا أ
لهلي اŸصشري ‘ ا أ
ركزت إادارة ا أ
التعاقد مع مهاجم نادي ماميلودي صشان داونز ا÷نوب
لدارة
إافريقي سشÒينو ،لكن اŸطالب اŸالية اŸبالغ فيها إ
البافانا باسشتيل ،حالت دون التعاقد معه ،وهو ما جعلها
لسش-ب-وع اŸاضش-ي ،م-ع بÓ-ي-ل-ي لضش-م-ان
ت--ع--ود ل--ل--ت--ف--اوضس ،ا أ
لمر الذي كان ‘ صشالح النادي القطري .وارتبط
صشفقته ،ا أ
اسش--م ال--دو‹ ا÷زائ--ري ط--وي Ó--ه-ذا اŸوسش-م ،ب-النضش-م-ام
لندية بدوري ‚وم قطر حتى ‘ عز أايام اÒŸكاتو
لحد ا أ
أ

لو2021 / 2020 ¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

 10نوفم Èآاخر أاجل إليداع طلبات اإلجازات
Óن-دي-ة اÎÙف-ة ،ال-ت-اب-ع-ة ل–Ó-ادي-ة
أاع -ل -نت م -دي-ري-ة م-راق-ب-ة ال-تسش-ي ÒاŸا‹ ل -أ
ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف) ،أانّ أاندية الرابطة اÎÙفة األو ¤مدعوة إليداع
طلبات ا◊صشول على اإلجازات اÿاصشة Ãوسشم  ‘ 2021 - 2020أاجل أاقصشاه يوم 10
نوفم .Èوأاوضشح ذات اŸصشدر ،أانّ ملفات طلب هذه اإلجازات يجب أان يتمّ إايداعها ‘
أاجل أاقصشاه  10نوفم ،2020 Èلتمك Úالششركات الرياضشية ذات األسشهم ،ا◊اصشلة على
إاجازة النادي اÎÙف –سشبا للموسشم اŸقبل ،من تقد Ëملفاتها للرابطة يوم 12
نوفم .»2020 Èوأاضشاف نفسس اŸصشدر ،أانّ اŸلفات يجب أان تتضشمن ثÓثة جوانب
وهي :اŸلف الذي يتضشمن  19وثيقة والتفاقية الثÓثية ب Úالششركة الرياضشية ذات
األسشهم ومكتب اÈÿة Ÿرافقة األندية اÎÙفة ،باإلضشافة إا ¤عقد نوعية اÿدمة
اÈŸم ب Úالششركة الرياضشية ذات أاسشهم ومكتب اÈÿة.

لهلي القطري لكرة اليد
ا أ

هششام كعباشس يدعم التششكيلة
ت -ع -اق -د ال -ن -ادي األه-ل-ي ال-ق-ط-ري ل-ك-رة ال-ي-د ،م-ع
الÓعب الدو‹ ا÷زائري هششام كعباشس ،القادم له
من نادي نيم الفرنسشي.
يأاتي التعاقد مع كعباشس لتدعيم صشفوف
الفريق للمرحلة الثانية وا◊اسشمة من بطولة
الرجال للموسشم الرياضشي  2020 / 2019بعد
أان ضشمن األهلي تواجده ب Úالفرق السشتة
األوائ-ل ال-ت-ي سش-ت-ت-ن-افسس ع-ل-ى ل-قب ال-بطولة،
حيث يحتل اŸركز الثا Êقبل جولة واحدة من
ختام منافسشات اŸرحلة األو.¤
وكان النادي األهلي تعاقد ‘ وقت سشابق مع
الÓعب الصشربي نيمانيا مÓدينوفيتشس Ÿوسشم .Úويتطلع
األهلي إا ¤اŸنافسشة بقوة على لقب البطولة بعد أان خرج من الدور ربع النهائي لكأاسس
قطر بخسشارته أامام الدحيل (اŸتوج بالكأاسس) بنتيجة ( ،)32/31فيما خرج من الدور
نصشف النهائي لكأاسس سشمو األم Òبعد خسشارته أامام الوكرة .29 / 25

نادي ميÓنو

إاصشابة ا◊ارسس
دوناروما بفÒوسس
كورونا
أاع - -ل - -ن ن - -ادي أاي.سش - -ي م - -يÓ- -ن- -و
اإلي- -ط- -ا‹ ،أامسس الث- -ن ،Úع Èم- -واق- -ع
ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ،ع-ن إاصش-اب-ة ح-ارسس
م -رم -اه ال -دو‹ ج-ي-ان-ل-وي-ج-ي دون-اروم-ا ب-فÒوسس
كورونا.
وأافاد النادي ‘ ،بيان نششره ع Èحسشابه على «توي« :»Îيعلن أاي.سشي ميÓنو
أان النتائج التي وردت من اıت Èيوم األحد ظهرت بها إايجابية عينات كل من
جيانلويجي دوناروما و(ا÷ناح الÔويجي) يانسس بي Îهاوغي ،باإلضشافة إا¤
ثÓثة آاخرين من أاعضشاء الفريق بدون أاعراضس» .وأاوضشح العمÓق اإليطا‹ ،أانه
” اتخاذ إاجراء العزل اŸنز‹ للمصشاب Úعلى الفور وإابÓغ السشلطات الصشحية
اŸعنية ﬁليا.

وكانت النتقادات الÓذعة التي وجهها مهندسس التتويج القاري
لبÓيلي ،خÓل الندوة الصشحفية الفÎاضشية األو ¤له قبل اŸباراة
ال -ودي -ة ضش -د م -ن -ت -خب ن-ي-جÒي-ا ذات ف-ع-ال-ي-ة ك-بÒة ع-ل-ى ال-دو‹
ا÷زائري البطال ،حيث قال «هناك بعضس الÓعب Úأاسشدوا مهام
تسشي Òأاعمالهم ألفراد عائÓتهم ،وآاخرون ألناسس غÎﬁ Òف،Ú
ل Áك -ن -ن -ي ال -ت -دخ -ل ‘ األم -ر ،ل -ك -ن-ه-م ي-ف-وت-ون ع-ل-ى أان-فسش-ه-م
السشتقرار والتأالق فوق اŸيادين»؛ تصشريحات كان لها األثر البليغ
على مسشتقبل ا÷زائري الذي تعاقد  4أايام بعد ذلك مع وكالة
روجون األŸانية اŸتخصشصشة ‘ تسشويق ‚وم الكرة العاŸية ،وهو
ما يكون قد جعله يتخلصس من مششكل تغي Òالنادي الذي كان
معضشلة حقيقية لبÓيلي طيلة الصشيف اŸاضشي.
‘ سشياق آاخر ،جاءت صشفقة انتقال يوسشف بÓيلي إا ¤البطولة
ال-ق-ط-ري-ة ﬂي-ب-ة ل-عشش-اق ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-أاملون
مشش -اه -دة م -ايسشÎو اÿضش -ر ع -ل -ى األق -ل ‘ ب -ط -ول -ة «ال -ل -ي -غ»1.
الفرنسشية ،على غرار زميله ‘ اŸنتخب جمال الدين بن العمري،
الذي فضشل اتباع نصشائح الناخب الوطني جمال بلماضشي ،باللعب
‘ القارة العجوز بأالوان نادي ليون الفرنسشي ،وهو ما اعتÈه
ا÷ميع –ديا كبÒا ÿريج مدرسشة نصشر حسش Úداي.
يذكر ،أان الÓعب السشابق للÎجي الرياضشي التونسشي خاضس
اŸوسشم اŸاضشي  25مباراة ‘ ﬂتلف اŸنافسشات مع فريقه
األهلي السشعودي واŸنتخب الوطني ،سشجل خÓلها  08أاهداف
وقدم “ 04ريرات حاسشمة ،مسشاهما بذلك ‘  12هدفا.

ا÷مبازية أاحÓم ﬂتاري لـ «الشسعب»:

أاسشعى للتأاهل لأÓلعاب األوŸبية بطوكيو 2021
لل -ع-اب
ت -ط -م -ح ل -كسسب ورق -ة ال -ت -أاه -ل إا ¤ا أ
لوŸبية بطوكيو  2021من اÓÿل العمل بكل
ا أ
لف-ري-ق-ي-ة التي
ج-دي-ة ل-كسسب ل-قب ال-ب-ط-ول-ة ا أ
سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا م-اي ال-ق-ادم .ه-ي
صس-احبة  21رب -ي-ع-ا أاحÓ-م ﬂت-اري اıتصس-ة ‘
ا÷مباز الفني تتحدث عن أاهدافها اŸسستقبلية
‘ ح-وار خ-اصص ÷ري-دة «الشس-عب» وال-ت-ح-دي-ات
ال -ت-ي سس-ت-واج-ه-ه-ا ب-ع-د ال-ت-وق-ف ال-ط-وي-ل ج-راء
جائحة كورونا ،مؤوكدة أانها تقدم كل ما لديها
للوان الوطنية.
لكي تشسرف ا أ
حوار :نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسص تليوة
«الشس -عب» :ك-ي-ف Œري ال-ت-حضسÒات ب-ق-اع-ة
بÒوت؟
«أاحÓم ﬂتاري» :التحضشÒات Œري ‘ ظروف
رائعة هنا بقاعة بÒوت ‘ العاصشمة رفقة زميÓتي ‘
الفريق الوطني بعدما وّفرت لنا اإل–ادية كل الششروط
التي تسشاعدنا على العمل ،بدليل اŸرافقة الدائمة
ب -ق-ي-ادة ال-رئ-يسس سش-ف-ي-ان ال-زاه-ي وك-ذا اŸدرب سش-ع-د
الدين الذي يسشهر على Œسشيد بر›ة مكثفة حتى
نكون جاهزين للمواعيد القادمة ‘ مقدمتها البطولة
األف -ري -ق-ي-ة ب-ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا شش-ه-ر م-اي اŸق-ب-ل ،ألن
اŸأامورية لن تكون سشهلة بعد التوقف الطويل عن
العمل لفÎة طويلة قاربت  5أاششهر بسشبب ا÷ائحة
ال -ذي أادت إا ¤غ -ل -ق ك -ل اŸنشش -آات ال -ري -اضش -ي-ة ،ح-يث
توقفنا بعدها مباششرة بعدما كنا ‘ مسشتوى عال من
التحضشÒات بفرنسشا عدنا بعدها للجزائر .وبالرغم
من أاننا بقينا نتدرب Ãفردنا ،إالّ أاننا تراجعنا فيما
بعد ،ألن فÎة ا◊جر طالت ما انعكسس على ا÷انب
البد Êبششكل كب Òوكذا اŸعنوي ألننا تأاثرنا وهذا
طبيعي بالنسشبة لرياضشيّي النخبة.
لمور التي تركزون عليها لضسمان
^ ما هي ا أ
جاهزيتكم؟
^^ ا÷ميع يعرف الوضشعية الصشعبة التي عششناها
خÓل فÎة ا◊جر ،بالرغم من التدريبات الفردية،
إا ّ
ل أانها غ Òكافية ،خاصشة أاننا  ⁄نكن نعرف ماذا
سشيحدث ‘ اŸسشتقبل ،بالنظر للوضشع الصشحي الذي
لصشابات .لكن
كان يعرف تزايدا ‘ عدد حالت ا إ
ا◊مد لله بعدما علمنا بأاننا سشنعود للتدريبات كثفنا
من العمل ‘ الناحية البدنية بداية من ششهر جويلية
ق -ب -ل ال -دخ-ول ل-ل-ت-حضشÒات ‘ ال-ق-اع-ة ب-ع-د إاج-راء
ال -ف -ح -وصش -ات ال -ط -ب -ي -ة وف -ق-ا لشش-روط الÈوت-وك-ول
لصش-اب-ة ب-فÒوسس ك-ورون-ا،
الصش -ح -ي ل -ل -وق -اي -ة م -ن ا إ
ششرعنا ‘ العمل بعدها مع اŸدرب والطاقم الفني
ل -ك -ن ك -انت ح -ال -ة م -ن ال -ه -ل -ع ب-ع-د اك-تشش-اف وج-ود
إاصش-اب-ات ب-فÒوسس ك-وفيد 19.م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-دخ-ل ‘
حجر مدته  15يوما ،لكن فيما بعد عدنا للعمل
ل–ادي-ة وال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
بشش -ك -ل ع-ادي Ãراف-ق-ة ا إ
لمور تسش ‘ Òالطريق
والطبي .ا◊مد لله ،حاليا ا أ
لننا اسشÎجعنا تقريبا مسشتوانا ا◊قيقي
الصشحيح أ
بدنيا وتركيزنا على العمل الفني حتى نضشمن –قيق
لفريقية ماي
لهداف اŸسشطرة خÓل البطولة ا أ
اأ

القادم والبطولة العربية التي من اŸقرر أان تكون
با÷زائر.
^ م- -ا ه -و ال -ه -دف اŸسس -ط -ر خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة
لفريقية بجنوب أافريقيا؟
ا أ
^^ حاليا سشÔفع التحدي من أاجل ضشمان أافضشل
–ضش Òم- -ن ك- -ل ال- -ن- -واح- -ي ح- -ت- -ى ن- -ك -ون ج -اه -زي -ن
وسشيسشاعدنا أاك Ìتوف Òمكان اإلقامة داخل القاعة
نتدرب فيها ما جعلنا ‰لك الوقت الكا‘ للمراجعة
Ãا أاننا ‘ فÎة اإلمتحانات ‘ نفسس الوقت نعمل
بصش -ف -ة ع -ادي -ة وف -ق -ا ل -لÈن -ام -ج اŸسش -ط-ر م-ن ط-رف
اŸدرب الوطني.
أاما عن األهداف ،أاكيد أاننا نطمح لتحقيق نتيجة
إايجابية خÓل البطولة األفريقية ،ألنها ﬁطة مهمة
Óلعاب األوŸبية بطوكيو
لضشمان كسشب ورقة التأاهل ل أ
 2021الذي يبقى حلم كل رياضشي ‘ مششواره وÃا أاننا
ع -م -ل -ن -ا ك -ثÒا و‰لك اإلرادة واإلم -ك -ان -ات أاك -ي-د أان-ن-ا
سشنسشعى لكي نضشمن تواجد ا÷مباز ا÷زائري للمرة
الثالثة ‘ تاريخيه ضشمن هذا ا◊دث الرياضشي.
^ ماذا عن تقييم مشسوارك الرياضسي؟
^^ إانطÓقتي مع رياضشة ا÷مباز كانت سشنة 2008
وعمري حينها كان ل يتجاوز  8سشنوات رفقة نادي
وهران .كنت بطلة ا÷زائر لعدة مرات و‘ سشنة 2012
تلقيت إاسشتدعاء للفريق الوطني للُوسشطيات و‘ 2013
ششاركت ‘ أاول بطولة أافريقية ‘ جنوب أافريقيا ونلت
م -ي -دال -ي -ة ب -رون-زي-ة و‘  2014شش- -اركت ‘ األل- -ع -اب
األوŸبية للششباب بالصش Úوالتي تبقى أاجمل ذكرى ‘
مششواري ،و‘ نفسس السشنة ششاركت ‘ بطولة البحر
اŸتوسشط وسشطيات ‘ إايطاليا ،أاما سشنة  2015كان أاول
“ثيل ‹ ‘ صشنف الكÈيات خÓل األلعاب األفريقية
بالكونغو حققت اŸركز الثالث ،عام  2016با÷زائر
بالبطولة األفريقية حققت اŸركز الثالث‘ 2018 ،
ناميبيا البطولة األفريقية حافظت على اŸركز الثالث،
ب -ي -ن -م-ا ك-ان اŸرك-ز ال-ث-ا Êب-اŸغ-رب سش-ن-ة  ،2019ك-م-ا
حققت برونزية وفضشية بتونسس وحاليا أاطمح للذهب
‘ جنوب أافريقيا العام القادم.

الثÓثاء  ٢٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٠ربيع األول  ١٤٤٢هـ

ثقافة

للشساعرة خديجة حسس Úتلي

ديوان «آللئ السسمراء» يفوز ‘ مسسابقة ديوان العرب

للئ السسمراء» للشساعرة
فاز ديوان « آ
والكاتبة خديجة تلي باŸركز الثالث ‘
مسسابقة دار ديوان العرب للنشسر
والتوزيع بجمهورية مصسر العربية
ضسمن مبادرة «حّقق حلمك» دورة
الراحلة ‚ية أارهو ‘ Êنسسختها
الثالثة.

إاÁان كا‘
ذكرت الشساعرة خديجة حسس Úتلي ‘ حديث
لـ «الشسعب» ،أان هذا الديوان الذي كان ترتيبه
‘ اŸركز الثالث من ب ٤٣٢ Úمشساركة ،ضسم
العديد من القصسائد الوطنية والجتماعية من
الشسعر اŸوزون اŸقفى ،وهي قصسائد نشسرت

‘ العديد من اÓÛت وا÷رائد الوطنية
والدولية ،وبعضض اŸواقع اللكÎونية اŸهتمة
بالشسأان الثقا‘ ،وقّدمه الدكتور عبد ا◊ميد
هيمة ،وهو أاسستاذ ﬁاضسر بجامعة قاصسدي
م -رب -اح ورق -ل -ة ،وق -ال ف -ي-ه إان م-ن ي-ق-رأا ه-ذا
ال -دي-وان ب-إام-ع-ان فسس-ي-ج-د إانسس-ان-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة،
وشساعرة صسادقة صساحبة ضسم Òحي ،تدافع ‘
شسعرها عن حق اإلنسسان ،وكرامته ،وحريته،
‘ شس -ع -ر خ -دي -ج -ة ن -ل -مسض اŸع -ان-اة ال-ذات-ي-ة
اŸمزوجة بالوعي واألمل ‘ الغد األفضسل،
وهي القائلة :أانا إان كتبت قصسيدة طرزتها
ب -الصس -دق وصس -ف -ا ف -اق ك -ل ب-ي-ان م-ا ك-ان ق-ول
الشسعر ﬁضض هواية بل كان عمق قضسيتي
ورها ،Êونصسوصض الديوان وعناوينه توؤكد هذا
اللتزام الذي نتحدث عنه :من هذه النصسوصض
نذكر« :هويتي ‘ الضساد»« ،ترانيم الطموح»،

نائب رئيسسة ا–اد الكتاب ا÷زائري ÚلڤاŸة
رامي ◊مر لـ «الشسعب»:

هذه هي نشساطاتنا ‘ عيد الثورة التحريرية

«وبايعنا الردى»« ،لك الله يا قدسض» ،وغÒها،
م -ن ال -قصس -ائ -د ال -ت-ي تصس-ور عÓ-ق-ة الشس-اع-رة
ب -وط -ن -ه -ا وأام -ت -ه -ا ال -ع-رب-ي-ة اإلسسÓ-م-ي-ة ،و‘
مقدمتها القضسية الفلسسطينية.
وأاضساف الدكتور هيمة أان ‘ شسعر خديجة
‚د أايضسا التأاكيد على الهوية الشسعرية العربية
ألنها من الشسعراء األوفياء للشسعر اŸوزون،
وللقصسيدة العمودية ،التي ما تزال تختال على
اŸنابر وتصسدح وŒد من ُيصسغي لها معجبًا
ألنها ‘ رأايي جزء من هويتنا الثقافية ،التي ل
ينبغي التفريط فيها.
وختاما قال إان خديجة تلي اسستطاعت بفضسل
موهبتها الفنية ،ومقدرتها اللغوية وبأاسسلوبها
ا÷ميل ،أان تقدم هذا الديوان الذي يكشسف
من خÓله شساعرة حقيقية ،وصسوتا إابداعيا
متميزا يتوقع أان يكون له شسأان كب› ‘ Òال
ال -ك -ت -اب -ة الشس -ع -ري -ة ،م -ؤوك-دا أان ه-ذا اإل‚از
اإلبداعي يعد إاضسافة نوعية ومتميزة للتجربة
الشسعرية ا÷زائرية اŸعاصسرة ،والتي –تاج
لÓهتمام واŸرافقة من أاجل إاثبات تواجدها
اŸت- -أال- -ق ع- -ل- -ى ﬂت- -ل -ف اŸنصس -ات األدب -ي -ة
العربية ،والعمل على صسون مكانتها من خÓل
األقÓم الشسابة.
جدير بالذكر ،أان الشساعرة والكاتبة خديجة
تلي فازت ‘ مسسابقات شسعرية وأاخرى ‘
الن Ìعلى غرار فوزها باŸرتبة األو‘ ¤
مسس-اب-ق-ة اإلب-داع ال-روائ-ي ل-دار ي-وت-وب-ي-ا سس-نة
 ٢٠١٩بروايتها األو« ¤ل تفلتي يدي» ،وفوزها
‘ ›لة الكاتب ا÷ديد بقصسة ،ومرة أاخرى
ب-قصس-ي-دة وت-أاه-ل-ه-ا إا ¤اŸراح-ل ال-ن-ه-ائية من
مسسابقة جريدة قلم حر اŸصسرية ،أاثبت هذه
اŸرة أايضس -ا إاصس -راره-ا ع-ل-ى ال-ن-ج-اح وال-ت-أال-ق
ﬁليا ودوليا من خÓل ‚احها ‘ نشسر ديوان
«آللئ السسمراء» ،والذي سسيشسارك ‘ معرضض
القاهرة الدو‹ للكتاب بدولة مصسر.

ين ّ
ظمها اŸسسرح ا÷هوي
بعنابة

مسسابقة وطنية
‘ اإللقاء الشسعري

‘ إاطار إاحياء ذكرى اŸولد النبوي
الشس -ري -ف اŸصس -ادف ل -ي-وم  29أاكتوبر
لنوار ‘
 2020و–ت شسعار «مشسكاة ا أ
لخ -ي -ار» ،أاط-ل-ق اŸسس-رح
سسÒة سس -ي -د ا أ
ا÷ه -وي ع -ز ال-دي-ن ›وب-ي مسس-اب-ق-ة
وط -ن -ي-ة ح-ول أاحسس-ن ق-راءة ل-ثÓ-ث-ة
أابيات من قصسيدة «البُـردة».

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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أامينوكسس يسستعد لطرح أالبوم «الراي ديا‹»

لصسدار ميني
يسستعد الفنان أامينوكسس إ
أالبوم يحمل عنوان «الراي ديا‹» ،من
ليام القليلة
اŸقرر طرحه خÓل ا أ
اŸقبلة ،من إانتاج أامينوكسس وتوزيع
رقمي لشسركة سسو Êميوزك إانÎتيمنت
لوسسط.
الشسرق ا أ

سسهام بوعموشسة
نشس -ر أام -ي -ن -وكسض ب -وسس Îالأل-ب-وم ع Èحسس-اب-ه
الشس-خصس-ي ع-ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصس-ل اإلج-تماعي
إانسس-ت-غ-رام م-ع-ل-ق ع-ل-ي-ه «ك-ي-ف واعدتكم اليوم
كشسفت على اسسم اŸيني األلبوم «.
يتضسمن األلبوم  ٤أاغا Êمن كلمات وأا◊ان
أامينوكسض ،وتوزيع موسسيقي يوسسف ا÷حفاوي
وأاتوميك وفيبيانو ،حيث –مل األغا Êمزيجا
موسسيقيا ب Úهوية موسسيقى الراي وŒارب
ﬂتلفة بالطابع الذي عرف به أامينوكسض لدى
ا÷مهور .وسستطرح أاغا Êاأللبوم تباعا ما بÚ
 ٤و ٧نوفم ÈاŸقبل ،حيث يتضسمن ديو غنائيا

رفقة الفنانة ناج حول موضسوع األم بعنوان
«ماما ديا‹».
Œدر اإلشسارة إا ¤أان آاخر أاعمال أامينوكسض
أاغنية «موناليزا» من كلماته وأا◊انه وتوزيع
ي -وسس -ف ا÷ح -ف -اوي ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤أاغ -ن -ي-ة
مشسÎك -ة م -ع م -غ -ن -ي ال -راب ح -ل -ي -وة ب -ع-ن-وان
«سساندري.»Ó
خ Ó-ل فÎة أازم -ة ك -ورون -ا شس -ارك أام -ي-ن-وكسض
بعدد من اŸبادرات ،حيث قرر التكفل بعدد
من العائÓت كخطوة تضسامنية ،باإلضسافة إا¤
مشساركته ‘ العديد من ا◊مÓت التحسسسسية
التوعية على مواقع التواصسل الجتماعي.
علما أان الفنان أامينوكسض –صسل سسنة ٢٠١5
ع -ل -ى ج -ائ -زة م-وروك-و م-ي-وزيك اورود صس-ن-ف
البوب ،وتوشسيح ملكي من طرف اŸلك ﬁمد
السسادسض بوسسام السستحقاق من درجة فارسض
Ãناسسبة عيد الشسباب سسنة .٢٠١6
ك -م -ا شس -ارك سس -ن -ة  ‘ ٢٠١٨ك -ل -يب األغ-ن-ي-ة
ال-رسس-م-ي-ة Ÿن-ت-دى شس-ب-اب ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي –مل
ع -ن -وان «م -ن ك -ل م -ك -ان» ك -م -م-ث-ل ل-ل-م-غ-رب،
وحاصسل على جائزة أاحسسن مغني شساب ‘

Óشسعاع الثقا‘
تنظّمها الوكالة ا÷زائرية ل إ

مسسابقة لعاز‘ «اŸندول» ‘ ذكرى رحيل العنقى

سسطّر ا–اد الكتاب ا÷زائري Úفرع ولية قاŸة برنا›ا ثريا Ãناسسبة الذكرى 66
لندلع الثورة التحريرية الكÈى ،يضسم ندوات وملتقيات أادبية وشسعرية تصسب
لول أاصسحاب البصسمات اÿالدة ‘ ،الطريق نحو ا◊رية
جلها ‘ “جيد الرعيل ا أ
والتحرر الذين كتبوا بدمائهم ا÷زائر للجزائري.Ú

أامينة جابالله
كشسف نائب رئيسسة ا–اد الكتاب ا÷زائري Úفرع ولية قاŸة ،رامي ◊مر ،لـ «الشسعب» عن أاهم
النشساطات التي سستحتضسن ذكرى التحرير ا÷زائرية اŸعتمدة هذه السسنة ،وذلك وفق الشسروط
الوقائية الÓزمة التي تخدم الوضسع الصسحي من جراء جائحة كورونا ،وكما جاء على لسسانه:
‡ا ترتب علينا
«جاءت إاحياء الذكرى التحريرية اÛيدة هذه السسنة ‘ ظرف صسحي عاŸي ّ
التحضس Òللمناسسبة بكل عناية واحÎاز..كما  ⁄تشسكل جائحة كورونا عائقا أامام األعمال
اŸقدمة من طرف صسانعي ا◊دث ،الذين سسعوا بكل كد إا ¤تكثيف حيثيات الÈنامج ،وهذا بناء
على طلب كل اŸسساهم Úألن اŸناسسبة تسستحق الوقوف بكل فخر واعتزاز» .
‘ ذات الصسدد ،أاشسار رامي ◊مر إا ¤أاسسماء بعضض اŸشسارك ‘ Úا◊دث حيث قال« :سسيكون
فيه شسعراء من ولية قاŸةﬂ :الفة صسفية ،رامي ◊مر ،بادر سسيف ،سسلمى فداي ،مÓك
بركا ،Êهالة بركا Êوآاخرون سسيلتحقون قريبا ،فهذه اللقاءات هي فرصسة ثانية سستجمع رواد
اإلبداع والثقافة على مسستوى الولية ،باإلضسافة إا ¤نشسطاء من وليات ›اورة».
أاضساف ذات اŸتحدث بأان ا–اد الكتاب ا÷زائري Úفرع ولية قاŸة ‘ طبعته الثالثة ،قد سسبق
له وأان نظم بدار الثقافة عبد ا◊ميد الشسافعي بالولية ملتقى جهويا على يوم Úمتتال Úمن
األسسبوع اŸنصسرم ،وكان فرصسة للقاء شسعراء وأادباء –ت شسعار «الثقافة Œمعنا» ،وهذا ‘ إاطار
افتتاح اŸوسسم الثقا‘ دورة ﬁمد ديب ،كما جاء على لسسانه« :شسهد اللقاء ‘ يومه األول إاقبال
شسديدا ،سسواء من جمهور القراءة أاو اŸبدع Úوالنوادي ،وكان األول الذي فتح الباب الثقا‘
الذي أاغلق لفÎة طويلة بعد ا÷ائحة التي شسهدتها البÓد؛ ويعد هذا النشساط عودة قوية للفعل
الثقا‘ للولية وا‚از باهر» ،وقد كانت الفتتاحية من طرف السسيد مدير دار الثقافة والسسيدة
رئيسسة الفرع ،ومن تنشسيط الشساعر رامي ◊مر.
Œدر الشسارة ،إا ¤أان اŸناسسبة حضسرها العديد من الكتاب من ﬂتلف وليات الوطن ،منهم
سسكيكدة ،الطارف ،عنابة ،ميلة ،ا÷لفة وقسسنطينة..كما كان لكّتاب ومبدعي قاŸة حضسورا
قوّيا ،وتخلل اŸلتقى إالقاءات شسعرية ،بيع بالتوقيع للكّتاب ،ومعرضض كتب ولوحات فّنية.
أاّما ‘ يومه الثا Êفقد حضسرت وجوه ثقافية أاخرى خاصسة منهم أابناء قاŸة ،مع وصسÓت شسعرية
وإانشسادّية متنوعة من فرقة «نغمات ا÷نة».

اŸسسابقة ،حسسب بيان للمسسرح – ّصسلت
Óطفال
«الشسعب» على نسسخة منه «موجّهة ل أ
‘ الفئة العمرية من  ١١إا ١6 ¤سسنة ،وتكون
اŸشساركة من خÓل تصسوير فيديو للطفل
وهو يقرأا األبيات وإارسساله قبل  ٢٩أاكتوبر
 .٢٠٢٠تقّدر قيمة ا÷ائزة األو ¤بـ ١5.٠٠٠
دج ،وا÷ائ - -زة ال - -ث - -ان - -ي - -ة بـ  ١٠.٠٠٠دج،
وا÷ائ -زة ال-ث-ال-ث-ة 5.٠٠٠ :دج ،ك -م-ا سس-ي-ت-م
اإلعÓن عن نتائج اŸسسابقة خÓل شسهـر
نوفمبـر ،حسسب ذات البيان.
ت- -رسس- -ل األع- -م ـال اŸشس- -ارك- -ة ،م -رف -ق -ة
ب-ب-ط-اق-ة م-ع-ل-وم-ات شس-خصسية –توي عليى
السسم ،اللقب ،تاريخ اŸيÓد ،العنوان ،رقم
ه- -ات- -ف ال -و‹ ،الÈي -د اإلل -كÎو Êوصس -ورة
اŸشسارك،
Théâtre regional azzedine med
،joubi-annaba-page officiel

أاو إا ¤الÈيد اإللكÎو:Ê

raazzedinemedjoubi@gmail.com

وحّدد يوم  ٢٩أاكتوبر ا÷اري كآاخر آاجل
لسستقبال األعمال اŸشساركة.
حبيبة غريب

تن ّ
Óشسعاع
ظم الوكالة ا÷زائرية ل إ
الثقا‘ مسسابقة أافضسل عازف مندول
جزائري مفتوحة ÷ميع الفئات
العمرية –ت شسعار «اŸندول
ا÷زائري» ‘ إاطار إاحياء الذكرى 42
لغنية الشسعبية ا◊اج
لرحيل عميد ا أ
ﬁمد العنقى اŸصسادف لـ  23نوفمÈ
( ،)2020-1978من أاجل اكتشساف
اŸواهب ا÷ديدة ‘ عزف اŸندول،
وتقدÁها لعشساق الفن الشسعبي
ا÷زائري.

أامينة جابالله
Óشسعاع الثقا‘ ‘
ذكرت الوكالة ا÷زائرية ل إ
صسفحة الفيسسبوك اÿاصسة بها كافة شسروط
مسسابقة أافضسل عازف مندول جزائري ،التي
سس -ت -ك-ون ع Èف-ي-دي-وه-ات مصس-ورة ت-رسس-ل إا¤
الوكالة ع ÈالÈيد اإللكÎو:Ê
mandolaarc@gmail.com

أاو تطبيق واتسض اب٠٠٢١٣66٧55١٠١5 :
أاضسافت ‘ ذات السسياق ،أانه يجب أان يكون

اÎŸشسح حام Óللجنسسية ا÷زائرية واإلقامة
‘ ا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -م -ا أان آاخ -ر أاج -ل لسس -ت Ó-م
ط -ل -ب-ات اŸشس-ارك-ة سس-ي-ك-ون ي-وم اÿم-يسض ١٢
نوفم ٢٠٢٠Èعلى السساعة  ١٢ظهراً.
‘ ذات الصس- -دد ،ح- -ددت ال- -وك- -ال- -ة ك- -ي- -ف- -ي -ة
اŸشس-ارك-ة ‘ ن-ق-اط أاه-م-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-قنية
التسسجيل ،حيث ركزت على وجوب تسسجيل
مقطع فيديو ل يتجاوز  ٣دقائق ،يظهر فيه
اŸشسارك وهو يعزف على آالة اŸندول ،كما
يشسÎط ‘ بداية الفيديو الذي ل يجب أان
تÎاوح جودته ب ٧٢٠ Úو ١٠٨٠بكسسل ،بعرضض
ت -ع -ري -ف -ي ل-ل-مÎشس-ح (ال-ل-قب والسس-م وال-ع-م-ر
ومدينة اإلقامة) ،وذلك ‘ إاطار ثابت مظهرا
وج- -ه وأاصس- -اب- -ع اÎŸشس- -ح Ãف -رده م -ع Œنب
الضسوضساء ‘ اÿلفية ،كما هو موضسح ‘ هذا
الرابط الذي Áثل رابط الفيديو الوصسفي :
https:https://www.youtube.com/
=//www.youtube.com/watch?v
.030aYw-VlNG
watch?v=aYw-VlNG030.

Œدر الشسارة إا ¤أان اŸسسابقة سستختار ثÓثة
ف -ائ -زي -ن ح -يث ح-ددت ا÷ائ-زة األوÃ ¤ب-ل-غ
 ٢٠٠٠٠٠دج ،وا÷ائزة الثانية بـ  ١5٠٠٠٠دج
وا÷ائزة الثالثة بـ  ١٠٠٠٠٠دج  ،أاما حفل
ت -وزي -ع ا÷وائ -ز سس -ي -ق -ام خÓ-ل ح-ف-ل ت-ك-رË
للحاج ﬁمد العنقى.

⁄ÉY

الثÓثاء  ٢٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٠ربيع األول  ١٤٤٢هـ

’نهاء أاسسبوع Úمن ا’حتجاجات العنيفة
إ

الرئيسش النيجÒي يطلق نداء من أاجل ال ّسصÓم

أاط- -ل- -ق ال- -رئ- -يسض ال- -ن -ي -جÒي ﬁم -د
ب- -خ- -اري ،أامسض ،ن- -داء م- -ن أاج -ل إاح Ó-ل
السس Ó- -م ‘ ن - -ي - -جÒي - -ا ،ح- -يث ت- -ك- -اف- -ح
’ن - -ه - -اء أاع - -م - -ال ال - -ن- -هب
السس - -ل - -ط - -ات إ
وال- - -ت- - -خ- - -ريب ب- - -ع- - -د أاسس- - -ب- - -وع Úم- - -ن
ا’ح -ت -ج -اج -ات الشس -ع -ب-ي-ة ‘ ال-ع-اصس-م-ة
ا’ق -تصس -ادي -ة ’غ -وسض وع -دد م-ن اŸدن
’خرى.
ا أ
ق -ال ب -خ -اري ‘ ب -ي -ان ل-ه ،إان-ه ي-ؤوي-د م-ب-دأا
إاج -راء –ق -ي -ق قضص -ائ -ي «ل -ت -ح -ق-ي-ق ال-ع-دال-ة
للمتظاهرين السصلمي Úالذين فقدوا أارواحهم،
ورجال األمن الذين ُقتلوا».
وقتل هؤولء خÓل الحتجاجات الشصعبية
ال -ت -ي شص -ه -دت -ه-ا شص-وارع ع-دي-د م-ن اŸدن ‘
ن -ي -جÒي -ا خ Ó-ل األسص-ب-وع ÚاŸاضص-ي ،Úضص-د
«‡ارسص -ات ع -ن -اصص-ر م-ن الشص-رط-ة وسص-ل-وك-ه-ا
ال-ع-ن-ي-ف واŸضص-اي-ق-ات وع-م-ليات القتل خارج
نطاق القضصاء» من قبل فرقة تابعة للشصرطة
حsلت لحقاً
مكلفة Ãكافحة السصرقة ،التي ُ
على خلفية الحتجاجات.
جلت العديد من اŸدن تقارير بشصأان
وسص ّ
وقوع حوادث عنف خÓل اŸظاهرات ،حيث
أاضصرمت النÒان ‘ اŸبا Êالرسصمية وُنهبت
اŸت- -اج- -ر ،م- -ا أاسص- -ف- -ر ع -ن سص -ق -وط وف -ي -ات
والتسصبب ‘ خسصائر ‘ اŸمتلكات.
وقالت منظمة العفو الدولية ،إان  56شصخ ًصصا
على األقل قتلوا ‘ جميع أانحاء البÓد ‘
الحتجاجات األخÒة ‘ نيجÒيا.
م - -ن ج - -هت ،دع - -ا اÛلسس الق - -تصص - -ادي

والج -ت -م -اع -ي وال -ث -ق-ا‘ ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي
ج - -م - -ي - -ع األط - -راف ‘ ال - -بÓ- -دÃ ،ا ‘ ذلك
ا◊كومة واÙتج ،Úإا« ¤ا÷لوسس مًعا إا¤
طاولة ا◊وار وحل اŸأازق ا◊ا‹ بطريقة
سص -ري -ع-ة وسص-ل-م-ي-ةŸ ،ن-ع اŸزي-د م-ن ال-ت-ف-كك
للنسصيج الوطني».
وحث اÛلسس ،التابع ل–Óاد األفريقي
‘ ب -ي -ان ،ا◊ك -وم -ة ال -ن -ي-جÒي-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
وتعجيل العمل اÿاصس باللجان اıتلفة التي

ÓسسÓم
’دانات لتصسريحات ماكرون اŸعادية ل إ
تواصسل ا إ

أاردوغان يحث اأ’تراك على مقاطعة البضصائع الفرنسصية

حث الرئيسض الÎكي رجب طيب أاردوغان،
أامسض ،م- -واط- -ن- -ي- -ه ع- -ل- -ى م -ق -اط -ع -ة ال -بضس -ائ -ع
ال -ف-رنسس-ي-ة ،ردا ع-ل-ى م-ا ق-ال إان-ه أايضس-ا دع-وات
Ÿقاطعة العÓمات التجارية الÎكية ‘ فرنسسا،
ولكن خصسوصسا على خلفية اÓÿف مع باريسض
بشس- -أان ال -ت -ع -ام -ل م -ع اŸسس -ل -م ‘ Úف -رنسس -ا ب -ع -د
ج - - -رÁة ذب - - -ح اŸدرسض صس - - -ام - - -وي- - -ل ب- - -ات- - -ي،
’سسÓم.
وتصسريحات ماكرون حول ا إ
دع- -ا ال- -رئ- -يسس الÎك- -ي رجب ط- -يب أاردوغ -ان،
األت-راك إا ¤م-ق-اط-ع-ة اŸن-ت-ج-ات ال-ف-رنسص-ية ،على
خ -ل -ف -ي -ة خ Ó-ف م -ع ب -اريسس بشص -أان ال -ت -ع -ام -ل م-ع
اŸسصلم ‘ Úفرنسصا.
وقال أاردوغان ‘ خطاب ‘ أانقرة« ،كما يقول
البعضس ‘ فرنسصا ل تشصÎوا العÓمات التجارية
الÎكية ،أاتوجه هنا إا ¤أامتي :ل تولوا اهتماما
للعÓمات التجارية الفرنسصية ،ل تشصÎوها».
وت- -أات -ي دع -وة ال -رئ -يسس الÎك -ي ف -ي -م -ا أاع -ل -نت
ب -اكسص -ت-ان م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،الث-ن ،Úاسص-ت-دع-اء السص-فÒ
ال- -ف- -رنسص- -ي ،غ- -داة تصص- -ري -ح -ات ل -رئ -يسس ال -وزراء
ال -ب -اكسص -ت -ا Êع-م-ران خ-ان ،ق-ال ف-ي-ه-ا إان ال-رئ-يسس
الفرنسصي إاÁانويل ماكرون «هاجم اإلسصÓم».
وكانت دعوات Ÿقاطعة البضصائع الفرنسصية قد
أاطلقت على مواقع التواصصل الجتماعي ‘ عدة
دول عربية وإاسصÓمية ،بعد أان تعهد ماكرون «عدم

التخلي عن رسصوم كاريكاتور».
وج -اءت تصص -ري -ح-ات ال-رئ-يسس ال-ف-رنسص-ي خÓ-ل
مراسصم تأاب ÚاŸدرسس صصامويل باتي ،الذي قتله
إاسصÓمي بقطع الرأاسس على خلفية عرضصه على
تÓميذه رسصوما كاريكاتورية Œسصد النبي ﬁمد
خÓل حصصة دراسصية حول حرية التعب.Ò

–ركات شصعبية Ÿقاطعة اŸنتجات الفرنسصية
وك- -انت م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإلسص Ó-م -ي ،أادانت
اسص -ت -م -رار ه -ج -وم ف -رنسص -ا اŸن-ظ-م ع-ل-ى مشص-اع-ر
اŸسصلم Úباإلسصاءة إا ¤الرموز الدينية.
وخ Ó-ل السص -اع-ات اŸاضص-ي-ة ،انضص-مت عشص-رات
ا÷م-ع-ي-ات ال-ت-ج-اري-ة ال-ع-رب-ي-ة إا ¤ح-م-ل-ة مقاطعة
ال -بضص -ائ-ع ال-ف-رنسص-ي-ة ،وأاع-ل-نت اŸق-اط-ع-ة وسص-حب
اŸن- -ت- -ج- -ات بشص -ك -ل ك -ام -ل وذلك ع Èم -نصص -ات -ه -ا
اıتلفة ‘ مواقع التواصصل.
ودع - -ا ن - -اشص - -ط - -ون ع Èم - -نصص- -ات ال- -ت- -واصص- -ل
الجتماعي ،إا ¤مقاطعة اŸنتجات الفرنسصية بعد
تأاكيد الرئيسس الفرنسصي إاÁانويل ماكرون ،أان بÓده
ل -ن ت -ت -خ -ل-ى ع-ن ال-رسص-وم ال-ك-اري-ك-ات-وري-ة .واع-تÈ
الناشصطون الرسصوم اŸسصيئة للرسصول الكر Ëصصلى
الله عليه وسصلم ،اعتداء على معتقدات اŸسصلم،Ú
وأانه ل عÓقة لها بحرية التعب ،Òمتهم Úالرئيسس
الفرنسصي باإلسصاءة للرسصول.

خÓل احتجاجات ‘ بغداد وﬁافظات أاخرى
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أاعلنت مفوضصية حقوق اإلنسصان ‘ العراق،
أامسس الثن ،Úإاصصابة  ١٧١متظاهرا ورجل أامن
خÓل احتجاجات ،األحد ‘ ،بغداد وﬁافظات
الوسصط وا÷نوب.
وذكرت اŸفوضصية ‘ بيان صصحفي ،أان «٣١
متظاهرا أاصصيبوا ‘ بغداد ،باإلضصافة إا١٣٩ ¤
رج -ل أام -ن ،ب-ي-ن-ه-م  ٧ضص -ب -اط» .وأاضص-افت‘« :
ﬁافظة الديوانية أاصصيب متظاهر ورجل أامن،
ليصصبح اÛموع الكلي ‘ عموم  ٣٢متظاهرا

و ١٣٩رجل أامن» .وأاشصارت اŸفوضصية إا ¤أان
«اإلصص -اب -ات ج -اءت ن -ت -ي -ج -ة اسص -ت -خ -دام ب -عضس
اŸتظاهرين غ Òالسصلمي ،ÚثÓث قنابل يدوية
وق -ن -اب -ل اŸول-وت-وف ،ب-اإلضص-اف-ة إا ¤اسص-ت-خ-دام
ا◊جارة والهراوات والعصصي ،فضص ًÓعن إا◊اق
أاضصرار بعجلت Úتابعت Úللدفاع اŸد Êوحرق
خيمت ‘ Úسصاحة التحرير ‘ ،ح ⁄ Úتشصهد
باقي اÙافظات أاي أاحداث عنف أاو تصصادمات
تذكر».

تشصكلت من أاجل التحقيق ‘ قضصية ما وصصفه
اÙتجون بـ»وحشصية الشصرطة ،من أاجل إاعادة
ثقة اŸواطن ‘ Úمؤوسصسصات الدولة».
كما دعا اÛلسس إا–« ¤قيقات شصاملة
وم -نصص -ف -ة ومسص -ت -ق -ل -ة ‘ ال -ت-ق-اري-ر اÿاصص-ة
بإاطÓق النار على اÙتج Úغ ÒاŸسصلحÚ
م -ن ج -انب أاف -راد الشص -رط-ة ،وضص-م-ان –ق-ي-ق
العدالة للضصحايا ومسصاءلة مرتكبي ا÷رائم
أايضصاً».

كراباخ على صسفيح سساخن

اتهامات ب Úأارمينيا
وأاذربيجان بخرق
الهدنة

ي -واج -ه ات -ف -اق وق -ف إاط Ó-ق ال -ن-ار ‘
إاقليم ناغور Êقره باغ ،اŸتنازع عليه بÚ
أاذرب-ي-ج-ان وأارم-ي-ن-ي-ا– ،دي-ا ج-ديدا ،بعد
ت -ب -ادل ال -ط -رف Úالت-ه-ام-ات بشص-أان خ-رق
«جسص -ي -م» ل-ل-ه-دن-ة ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي أاع-ل-ن-ت-ه-ا
واشصنطن ،يوم األحد ،وكان من اŸقرر أان
تدخل حيز التنفيذ ،أامسس الثن.Ú
تبادلت أارمينيا وأاذربيجان التهامات
بانتهاك وقف إاطÓق النار الرامي لوضصع
حد للقتال ‘ إاقليم ناغور Êكراباخ ،بعد
وقت قصص Òم - -ن م - -وع - -د دخ- -ول- -ه ح- -ي- -ز
التنفيذ.
و‘ ه - - -ذا السص- - -ي- - -اق ،أاع- - -ل- - -نت وزارة
اÿارج- -ي- -ة األذرب- -ي -ج -ان -ي -ة ،أان ال -ق -وات
األرمينية قصصفت بلدة ترتر وقرى ›اورة
‘ «انتهاك جسصيم» للهدنة ،التي أاعلنتها
واشصنطن ،األحد ،وكان من اŸقرر أان تبدأا
السص -اع-ة  ٠٨:٠٠ب -ال-ت-وق-يت اÙل-ي .م-ن
جانبها ،قالت وزارة الدفاع األرمينية ،إان
ال -ق -وات األذري -ة ق -د ارت -ك -بت «ان -ت -ه -اك -ا
جسصيما» لوقف إاطÓق النار كذلك عÈ
قصصف مواقع Ÿقاتل ‘ Úمناطق ﬂتلفة
ع-ن-د ا÷ب-ه-ات األم-ام-ي-ة .وشص-دد ال-رئيسس
األرم -ي -ن -ي ن-ي-ك-ول ب-اشص-ي-ن-ي-ان ع« Èف-يسس
ب -وك» ،ع -ل -ى أان ب Ó-ده «ت -واصص-ل الل-ت-زام
التام بوقف إاطÓق النار».
وأاف- - -اد اŸت- - -ح- - -دث ب- - -اسص- - -م زع- - -ي - -م
الن- - -فصص- - -ال- - -ي ‘ Úك - -راب - -اخ «ف - -اه - -رام
ب -وغ -وسص -ي -ان» :أان «ا÷انب األذرب -ي -ج -اÊ
انتهك بفجاجة اتفاق وقف إاطÓق النار
اإلنسص -ا Êل -ل -م -رة ال -ث -ال -ث -ة» .مضص -ي -ف -ا ‘
تصص - -ري - -ح - -ات ع Èوسص - -ائ - -ل ال - -ت- -واصص- -ل
الجتماعي« ،مهمتنا اليوم هي الدفاع عن
أارضصنا ⁄ ...يÎكوا لنا خيارا» .من جهة
أاخ- -رى ،ق- -ال ح- -ك -مت ح -اج -ي -ي -ف ،أاح -د
مسصاعدي الرئيسس األذربيجا ،Êإان أارمينيا
هي التي انتهكت اتفاق وقف إاطÓق النار
ا◊ا‹ ،كما التفاق Úالسصابق .Úوتابع ‘
بيان ،أان «هدف أارمينيا هو اÙافظة
على الوضصع القائم على الحتÓل .ا÷انب
األذربيجاÁ Êارسس ضصبط النفسس».
هذا ،ويتبادل البلدان التهامات بخرق
ال -ه -دن -ة واسص -ت -ه -داف اŸدن -ي Úم -ن-ذ ٢٧
سصبتم ،ÈحŒ Úدد التصصعيد ‘ اŸنطقة
ا÷بلية الواقعة ضصمن أاراضصي أاذربيجان
والتي يسصيطر عليها انفصصاليون مدعومون
من يريفان.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

العدد
١٨٣٩٠

16

يبحث اليوم اسستئناف مفاوضسات سسد النهضسة

اجتماع ب Úمصصر والسصودان وإاثيوبيا برعاية إافريقية
أاع -ل -نت وزارة ال -ري السس -ودان -ي -ة ،أان
وزراء خ - - -ارج - - -ي - - -ة السس- - -ودان ومصس- - -ر
وإاث -ي -وب-ي-ا سس-ي-ع-ق-دون اج-ت-م-اًع-ا ،ال-ي-وم
’ف-ري-ق-ي،
ال -ثÓ-ث-اء ،ب-رع-اي-ة ا’–اد ا أ
ل- -ب- -حث سس- -ب- -ل اسس- -ت- -ئ- -ن- -اف اŸف- -اوضس -ات
’ث-ي-وب-ي
اŸت -وق -ف-ة ح-ول سس-د ال-ن-هضس-ة ا إ
منذ أاك Ìمن شسهرين.
ي- -أات -ي الج -ت -م -اع ب -ع -د تصص -ري -ح ال -رئ -يسس
األمÒكي دونالد ترامب ،األسصبوع اŸاضصي،
جر» سصد
الذي قال فيه إان مصصر Áكن أان «تف u
النهضصة ،إاذا  ⁄يتم التوصصل إا ¤اتفاق حوله.
وق -الت وزارة ال -ري السص -ودان -ي -ة ‘ ،ب -ي-ان،
أامسس اإلثن« ،Úيعقد وزراء اÿارجية والري
‘ السصودان ومصصر وإاثيوبيا اجتماًعا ،اليوم،
 ٢٧أاكتوبر ،برعاية ال–اد األفريقي؛ لبحث
سصبل اسصتئناف اŸفاوضصات الثÓثية حول سصد
ال -ن -هضص -ة اإلث -ي -وب -ي ب-دع-وة م-ن دول-ة ج-ن-وب
أاف -ري -ق -ي -ا ،رئ -يسص -ة ال -دورة ا◊ال -ي -ة ل –Ó-اد
األفريقي».
وتوقفت اŸفاوضصات منذ أاوت اŸاضصي بÚ
الدول الثÓث ،حول السصد الذي تبنيه إاثيوبيا
على النيل األزرق ،ويثﬂ Òاوف ‘ مصصر

والسص -ودان ح-ول حصص-ت-ي-ه-م-ا م-ن م-ي-اه ال-ن-ي-ل.
وعلقت اŸفاوضصات جراء خÓفات حول آالية
تعبئة السصد.
وبدأات إاثيوبيا ببناء السصد منذ العام .٢٠١١
ويتوقع أان يصصبح أاك Èمنشصأاة لتوليد الطاقة
الكهربائية من اŸياه ‘ أافريقيا .ومنذ العام
ذات -ه ،ت -ت -ف -اوضس ال-دول ال-ثÓ-ث ل-ل-وصص-ول اإ¤
اتفاق حول ملء السصد وتشصغيله ،لكنها أاخفقت
‘ الوصصول إا ¤اتفاق.
وأاك - -د السص- -ودان “سص- -ك- -ه ب- -اŸف- -اوضص- -ات
الثÓثية برعاية ال–اد األفريقي «للتوصصل
لتفاق ملزم حول ملء سصد النهضصة وتشصغيله».
وأاضصاف البيان ،أان «السصودان سصيشصارك ‘
اج-ت-م-اع ال-ي-وم ل-ل-ت-ب-احث ح-ول ط-رق ت-ف-اوضس
مغايرة لتلك التي اُtتبعت ‘ ا÷ولة اŸاضصية
Ãن- - -ح دور أاك Èوأاك Ìف- - -ع- - -ال - -ي - -ة ل - -ل - -خÈاء
واŸراقب.»Ú
وتشص - -ارك ال - -ولي - -ات اŸت - -ح- -دة وال–اد
األوروب -ي وال -ب -نك ال -دو‹ وصص -ن -دوق ال -ن -ق -د
ال- -دو‹ ،إاضص- -اف -ة ا ¤ال–اد األف -ري -ق -ي‘ ،
اŸفاوضصات منذ مطلع العام ا÷اري بخÈاء
ومراقب.Ú

’مريكية
’خ Òمن ا◊ملة ا’نتخابية ا أ
’سسبوع ا أ
ا أ

بايدن ‘ الصصدارة وعودة ترامب غ Òمسصتبعدة
ي - -خ- -وضض ال- -رئ- -يسض ا’أم- -ري- -ك- -ي
دون- - - -ال- - - -د ت- - - -رامب وم- - - -ن- - - -افسس - - -ه
ال-دÁق-راط-ي ج-و ب-اي-دن ،بدءا من
اأمسض ا’أث- - -ن ،Úاآخ - -ر اأسس - -ب - -وع م - -ن
ح-م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية التي
سستجرى ‘ الثالث من نوفم.È
قبل ثمانية اأيام عن موعد التصصويت،
اأد 5٩,١ ¤م-ل-ي-ون اأم-ري-ك-ي باأصصواتهم
عم Óباإمكانية القÎاع اŸبكر اأو عÈ
الÈيد ،وهو معدل قد يوؤدي اإ ¤اأعلى
نسصبة مشصاركة ‘ النتخابات منذ اأكÌ
من قرن.
بداأ الرئيسس الأمريكي دونالد ترامب
ومنافسصه الدÁقراطي جو بايدن ،اأمسس
الأث- -ن ،Úالأسص- -ب- -وع الأخ Òم- -ن ا◊م -ل -ة
النتخابية ،قبل موعد التصصويت ا◊اسصم
‘ ال -ث -الث م -ن ن -وف-م .Èوتصص-در ظ-ه-ور
ح -الت اإصص-اب-ة ب-ال-فÒوسس ب Úال-ع-ام-لÚ
مع نائب الرئيسس الأمريكي مايك بنسس،
م- -ا سُص- -ل -طت ع -ل -ي -ه الأضص -واء ‘ سص -ب -اق
النتخابات.

اإنعاشش ا’قتصصاد

وزعم ترامب اأنه ” اإحراز تقدم ‘
م -ك -اف -ح -ة ال -وب -اء ،ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن اأن
ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة سص -ج -لت ‘ الأي -ام
الأخÒة اأرق -ام -ا ق -ي-اسص-ي-ة ‘ الإصص-اب-ات
اليومية ‘ ،ح Úواصصل بنسس نشصاطه ‘
الدعاية ،يوم الأحد ،بالرغم من اإصصابة
مسصاعدين مقرب Úمنه.
وات -ه -م ب -اي -دن ال -رئ-يسس ب-السص-تسصÓ-م
للجائحة التي اأدت اإ ¤وفاة حوا‹ ٢٢5
األفا ‘ الوليات اŸتحدة.
وفيما  ⁄يتبق سصوى ثمانية اأيام على
ي- -وم الن- -ت- -خ- -اب -ات ،اأد 5٩,١ ¤مليون
اأم -ري -ك -ي ب -ال -ف -ع -ل ب -اأصص -وات -ه -م ،ع-مÓ-
باإمكانية التصصويت اŸبكر اأو بالتصصويت
من خÓل الÈيد وهو معدل قد يوؤدي
اإ ¤اأعلى نسصبة مشصاركة ‘ النتخابات
م- -ن- -ذ اأك Ìم- -ن ق- -رن ،ب -حسصب ب -ي -ان -ات
مشصروع النتخابات الأمريكية ‘ جامعة
فلوريدا.
ت- - -وج- - -ه ت - -رامب ،اأمسس الأث - -ن ،Úاإ¤
ب- -نسص- -ل- -ف- -ان -ي -ا وه -ي م -ن ال -ولي -ات غÒ
اÙسص -وم -ة وال -ت -ي سص-ي-ك-ون ل-ه-ا دور ‘
حسص- -م ن- -ت -ي -ج -ة الن -ت -خ -اب -ات ،وي -ع -م -ل
اŸرشصحان بهمة على اسصتمالة الناخبÚ
ف -ي -ه -ا .وسص -ي -خ -طب ت -رامب ‘ ل -ق-اءات
جماهÒية ‘ ثÓث مدن بالولية.
وخÓل الأسصبوع ،من اŸقرر اأن يقوم
ت- -رامب ب- -ع- -دة رحÓ- -ت اإ ¤م -يشص -ي -غ -ان
وويسصكونسصن ونÈاسصكا واأريزونا ونيفادا.
وب- - -ق- - -ى ب - -اي - -دن ،اأمسس ‘ ،ولي - -ت - -ه
ديÓوير ،كما من اŸقرر اأن يسصافر اإ¤
ج -ورج -ي -ا ،ال -ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،وي-ت-وق-ف ‘
اأتÓنتا وبلدة وورم سصÈينغز التي يبلغ

عدد سصكانها حوا‹  ٤٠٠نسصمة والتي
ت- -و‘ ف- -ي- -ه- -ا ال- -رئ- -يسس ال- -دÁق- -راط- -ي
ف -ران -ك -ل Úروزف -لت ع -ام  ،١٩٤5وال- -ذي
ت -و ¤ال -رئ -اسص -ة خ Ó-ل ال -كسص -اد ال-ك-ب،Ò
وط- - -رح ب- - -رن- - -ا›ه اÿاصس لإن- - -ع- - -اشس
القتصصاد.

السصيطرة على ا÷ائحة

وكان ترامب قد فاز ‘ هذه الولية
ا÷نوبية ‘  ٢٠١6بفارق خمسس نقاط
مئوية تقريبا ،كما اأن ناخبي الولية ⁄
يوؤيدوا مرشصحا دÁقراطيا منذ .١٩٩٢
ويظهر هذا التوغل ‘ الولية ا÷نوبية
سصعي بايدن لتوسصيع نطاق شصعبية حزبه،
‘ وقت تظهر فيه اسصتطÓعات الراأي
اأن السصباق فيها متقارب .وعلى الرغم
م -ن ت -ق -دم ب -اي -دن ب -ف -ارق م -ل -ح -وظ ‘
اسصتطÓعات الراأي على مسصتوى البÓد،
فاإن اŸواقف تبدو اأك Ìتقاربا ‘ اأشصد
ال- -ولي- -ات حسص- -اسص- -ي- -ة م- -ث- -ل ف- -ل -وري -دا
وبنسصلفانيا التي قد –سصم النتيجة.
وسص -يشص -ارك ال -رئ -يسس السص -اب-ق ب-اراك
اأوب- -ام- -ا ،ال -ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ‘ ،ال -دع -اي -ة
النتخابية لصصالح نائبه السصابق بايدن ‘
اأورلندو بولية فلوريدا.
وشص- -ه -دت ال -ولي -ات اŸت -ح -دة خ Ó-ل
ال- - - -ي - - -وم ÚالأخÒي - - -ن ،اأك Èزي - - -ادة ‘
الإصص-اب-ات ب-وب-اء ك-وف-يدÃ ،١٩-ا اأت - - -اح
◊م -ل -ة ب -اي -دن ف -رصص-ة ت-ذك Òال-ن-اخ-بÚ
Ãدى اسصتهانة ترامب واأنصصاره بنصصائح
خÈاء الصص - -ح - -ة ال- -ع- -ام- -ة بشص- -اأن وضص- -ع
ال-ك-م-ام-ات وم-راع-اة ت-وج-ي-ه-ات التباعد
الجتماعي Ÿكافحة انتشصار اŸرضس.
وقال ترامب Ûموعة من اأنصصاره ‘
ن -ي -وه -ام -بشص-اي-ر ⁄ ،ي-ك-ن ك-ثÒون م-ن-ه-م
يضصعون الكمامات الواقية ⁄« ،يحدث اأن
تعافى اأي بلد ‘ العا ⁄مثلما تعافينا».
‘ نفسس الشصاأن ،قال مارك ميدوز رئيسس
هيئة العامل ‘ Úالبيت الأبيضس ،الأحد،
اإن الإدارة «لن تسصيطر على ا÷ائحة»
واإنها تركز بدل من ذلك على اللقاحات
والأدوية العÓجية.
‘ اŸقابل ،وصصف بايدن ،الذي انتقد
اأسص -ل -وب ت -رامب ‘ ال -تصص-دي ل-ل-فÒوسس
طوال ا◊ملة ،تصصريحات ميدوز باأنها
اعÎاف ب -اأن -ه -م «ت -خ -ل -وا ع -ن واج -ب -ه -م
الأسصاسصي ‘ حماية الشصعب الأمريكي».
والسصبت ،تاأكدت اإصصابة مارك شصورت،
رئيسس العامل Úمع بنسس وعدد اآخر من
كبار معاونيه .وعلى الرغم من ذلك قال
ال- - -ب- - -يت الأب - -يضس ،اإن ن - -ائب ال - -رئ - -يسس
سصيواصصل نشصاطه ‘ الدعاية النتخابية.
وزار بنسس ،الذي قال متحدث باسصمه،
مسصاء السصبت ،اإن الفحصس اأثبت خلوه من
اŸرضس ،ولية نورث كارولينا ،الأحد،
ومينيسصوتا اأمسس الأثن.Ú
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سشف Òفلسشط Úأم Úمقبول لـ «ألششعب»:

ا÷زائر أابدت اسستعدادها ’حتضسان اŸؤو“ر الفلسسطيني ا÷امع
’مريكية
’نظمة ألعربية أمام ألهيمنة أ أ
^ ألتطبيع يعكسس تهاوي بعضس أ أ

أّكد سشف Òفلسشط ‘ Úأ÷زأئر
أم Úرم- -زي م- -ق -ب -ول ،أن م -وق -ف
أل -رئ -يسس أ÷زأئ -ري ع -ب -د أÛي-د
تبون بششأان ألقضشية ألفلسشطينية
ثابت ومبدئي ورأسشخ ،وأضشاف أن
هذأ أŸوقف ششّكل رأفعة ودعامة
للششعب ألفلسشطيني ،وخاصشة بعد
كل هذه ألسشقطات لبعضس ألدول
أل -ع -رب -ي-ة ،مششÒأ إأ ¤أن أ÷زأئ-ر
ت -اري -خ -ي-ا وف-ي-ة ل-دم-اء ألشش-ه-دأء
وم-ب-ادئ ن-وف-م Èوث-ورة أل-تحرير
’ّي- -ة
أÛي - -دة ،وه- -ي ’ ت- -خضش- -ع أ
’ّية ضشغوطات.
تهديدأت و أ
حوأر :عزيز ــ ب
^ ألشش-عب :ه-ل ت-ع-ت-ق-دون بأاّن
أج-ت-م-اع أل-فصش-ائ-ل أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية
Áثّ- - -ل –و’ أسشÎأت- - -ي- - -ج- - -ي- - -ا ‘
أل-عÓ-ق-ات أل-وط-ن-ية وخطوة على
طريق أسشتعادة ألوحدة وترتيب
ألبيت ألفلسشطيني؟
^^ ألسشف ÒأمÚ
رم- - -زي م- - -ق - -ب - -ول:
الوحدة الوطنية وإانهاء
ح-ال-ة الن-قسس-ام أاصسبح
هدفا أاسساسسيا ورئيسسيا
واسسÎاتيجيا ‘ نفسس
ال - - -وقت ل- - -ل- - -ق- - -ي- - -ادة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وه-ي تسس-ع-ى إال-ي-ه م-ن-ذ
سس - -ن - -وات ،وحصس- -ل ‘ اآلون- -ة األخÒة
ب -عضس ال -ت -ح -رك -ات وال -ل -ق -اءات ،ال-ت-ي
أاضسحت أاو أابدت بعضس التفاؤول على
إامكانية إاجراء الوحدة الوطنية ،خاصسة
ب -ع -د ال -ل -ق -اء ال-ذي ” ب Úق-ي-ادة ف-ت-ح
وح -م -اسس وال -ت -وصس -ل إا ¤ال -ع -دي-د م-ن
ال-ن-ق-اط ،وال-ت-ي ع-رضست ع-ل-ى فصس-ائل
منظمة التحرير وقيادة فتح وأاعطت
م -واف -ق-ت-ه-ا ع-ل-ى ك-ل ال-ن-ق-اط ال-ت-ي ”
ال-ت-وصس-ل إال-ي-ه-ا ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا قضس-ية
اإلنتخابات وكيفية إاجراء اسستحقاقات
تشس -ري -ع -ي -ة ورئ -اسس -ي -ة و›لسس وط-ن-ي
أايضسا ،واآلن تنتظر القيادة الفلسسطينية
موافقة حماسس على التفاقات التي ”
التوصسل إاليها ،ونأامل أان تأاتي موافقة
جل ونسسرع من حركة
حماسس حتى نع ّ
اللقاءات ،ونصسل ا ¤مرحلة التوافق
ال- -ك- -ام -ل وإاج -راء اإلن -ت -خ -اب -ات وه -ي
اŸقدمة األو ¤إلنهاء النقسسام.
^ هل سشتكون أ÷زأئر من بÚ
ألدول أ◊اضشنة للمؤو“ر أ÷امع
ل -ل -فصش-ائ-ل ع-ل-ى أع-ت-ب-ار م-وأق-ف-ه-ا
أŸبدئية ألدأعمة لفلسشطÚ؟
^^ ا÷زائر هو البلد الوحيد الذي
أاب- -دى اسس -ت -ع -داده لح -تضس -ان اŸؤو“ر
الفلسسطيني ا÷امع واŸوحّد للفصسائل
وإانهاء النقسسام ،حسسب ما جاء على

لسس -ان ال -ن -اط -ق ال -رسس -م -ي ل -ل -ح-ك-وم-ة
ا÷زائ -ري -ة ووزي -ر اإلتصس -ال ال -دك -ت -ور
عمار بلحيمر خÓل حوار أاجراه مع
إاحدى الفضسائيات مؤوخرا ،حيث أاعلن
‘ سسياق حديثه عن موقف ا÷زائر
من عدة قضسايا عربية منها القضسية
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،مشسÒا إا ¤اسس-ت-ع-داد
ا÷زائ -ر لسس -تضس -اف-ة م-ؤو“ر
جامع للفصسائل الفلسسطينية،
ون -ح -ن ث -مّ-ن-ا ه-ذا ال-تصس-ري-ح
وأاشسدنا به ،ولكن حتى اآلن
 ⁄تصسلنا أاي دعوة رسسمية من
ا◊ك- -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ب -ه -ذا
الشس - - -أان رغ - - -م ذلك ن - - -ح- - -ن
شس -اك -ري -ن ل -ه -ذه اإلشس -ارة أاو الÎح -يب
ال-ذي وصس-ل إا ¤ال-ق-ي-ادة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية
التي  ⁄تعط أاي رد ◊د اآلن.
^ ما رأيك ‘ أŸوقف أ÷زأئري
أل -ذي أع -ل -ن -ه أل-رئ-يسس ت-ب-ون ب-أان
بÓده لن تكون جزءًأ من ألتطبيع
مع أ’حتÓل؟
^^ م -وق-ف ا÷زائ-ر م-ن ال-قضس-ي-ة
الفلسسطينية ثابت ومبدئي وراسسخ كما
جاء على لسسان رئيسس ا÷مهورية عبد
اÛيد تبون ‘ خطابه أامام ا÷معية
 ·ÓاŸتحدة ،و‘ خطاباته
العامة ل أ
اŸت -ك -ررة ب-أان ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
م- -ق -دسس -ة ،ك -م -ا ع ّ-ل -ق ع -ل -ى م -وضس -وع
ال -ت -ط-ب-ي-ع ال-ذي ب-اشس-رت-ه ب-عضس ال-دول
العربية وما أاسسماه بالهرولة ،واعت Èأان
القدسس الشسريف مقدسس ،وأانه ل حل
‘ اŸنطقة إال بإاقامة دولة فلسسطÚ
ع -اصس -م -ت -ه -ا ال-ق-دسس الشس-ري-ف ،وه-ذا
م -وق -ف م -ت -ق -دم ورÃا ج -اء ردا ع-ل-ى
Óسس-ف
ب -عضس ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ال-ت-ي ل -أ
ق- -امت ب- -ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ع م- -ع الح- -تÓ- -ل
اإلسس -رائ -ي -ل-ي ،وأاع-ت-ق-د ك-ذلك أان ه-ذا
اŸوق -ف شس-ك-ل راف-ع-ة ودع-م-ا ل-لشس-عب
ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي ،وخ-اصس-ة ب-ع-د ك-ل ه-ذه
السس -ق -ط -ات ل -ب -عضس ال -دول ال -ع -رب -ي-ة،
ا÷زائر تاريخيا وفية لدماء الشسهداء
وم- -ب- -ادئ ن- -وف- -م Èوث- -ورة ال- -ت- -ح -ري -ر

إاجراء ا’نتخابات
هو اŸقّدمة
إ’نهاء ا’نقسسام

اÛي - - -دة ،وه - - -ي ل ت - - -خضس- - -ع ألي- - -ة
تهديدات أاو ضسغوطات وهي صساحبة
موقف بكل مكوناتها وليسس الرئاسسة
والدولة فقط ،فكل الشسعب ا÷زائري
بكل مكوناته يقف موقفا ثابتاً واضسحا
داع-م-ا وم-ؤوي-دا ل-ل-قضس-ي-ة ال-ف-لسسطينية،
وهذا األمر يعرفه الشسعب الفلسسطيني
فردا فردا.
‘ ظل التوسسع السستيطا Êوالعدو
الصس -ه -ي -و ÊاŸت-واصس-ل ع-ل-ى األراضس-ي
الفلسسطينية ،وضسم األراضسي واألغوار
إا ¤جانب تهويد القدسس ،كل هذا يأاتي
‘ سس-ي-اق ه-ج-م-ة شس-رسس-ة اسس-ت-ع-م-اري-ة
صس- -ه- -ي- -ون- -ي- -ة م- -دع- -وم- -ة م- -ن اإلدارة
األم -ري -ك ّ-ي -ة ع -ل -ى الشس -عب واألراضس -ي
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،وه -ن-ا ي-أات-ي اŸوق-ف
ا÷زائري صسارخا واضسحا
ي- -ع Èع -ن م -وق -ف الشس -عب
ا÷زائ- -ري ،وه- -و م- -وق- -ف
الشسعب العربي عامة أامام
ت- -ه- -اوي ب- -عضس األن- -ظ- -م -ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة أام- -ام الضس -غ -ط
والهيمنة األمريكيّة.
^ ه- -ل ت- -ع -ت -ق -د أن
ت - -وق- -ف أŸسش- -اع- -دأت أل- -ع- -رب- -ي- -ة
ل- -ف- -لسش- -ط Úل -ه ع Ó-ق -ة ب -ا◊رب
أŸال -ي -ة أل -ت -ي يشش -ن -ه -ا أ’ح -ت Ó-ل
’سش -رأئ -ي -ل-ي وأل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
أ إ
ضشد ألسشلطة؟
^^ بخصسوصس اŸسساعدات العربية
Óسسف منذ
وكما يعلم ا÷ميع توقفت ل أ
سس -ن -وات ب-اسس-ت-ث-ن-اء ب-عضس ال-دول ع-ل-ى
غ - -رار ا÷زائ - -ر ال - -ت - -ي ظ- -لت ت- -ق- -دم
اŸسساعدات ،حيت بلغت قيمتها خÓل
السستة أاشسهر األو ¤من السسنة الفارطة
حوا‹  ٢6مليون دولر ،أاما بالنسسبة
لبعضس الدول فكانت تقّدم اŸسساعدات
بناء على قرارات القمم العربية أاين
ك -انت ت -خّصس -صس م -ي-زان-ي-ة دع-م ت-دف-ع
للسسلطة الفلسسطينية على مدار عدة
Óسس- -ف ‘ ال -فÎة
سس- -ن- -وات ،ول- -ك- -ن ل - -أ
األخÒة توقفت اŸسساعدات من قبل

ا÷ميع ،فبعضس الدول توقفت نتيجة
الوضسع اإلقتصسادي الصسعب الذي Áر
به العا ،⁄بينما توقفت أاخرى بسسبب
الضس -غ -ط وال -ه -ي -م-ن-ة األم-ري-كّ-ي-ة وه-ي
اŸع- -ط- -ي- -ات ال- -ت -ي ج -ع -لت السس -ل -ط -ة
الفلسسطينية تعيشس هذه األيام حصسارا
ماليا فضس Óعن ا◊صسار اإلقتصسادي
والدبلوماسسي.
ه -ذا ا◊صس -ار تشس -ارك ف -ي-ه اإلدارة
األم - -ري - -ك - -ي - -ة ا ¤ج- -انب الح- -تÓ- -ل
اإلسسرائيلي الذي يسسرق ويحجز أاموال
السس -ل -ط -ة ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة أاو م-ا ي-ع-رف
ب- -اŸق- -اصس- -ة ،وه- -ذا ي- -ؤوث -ر ع -ل -ى أاداء
السس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ورواتب م-ئ-ات
اآللف م- -ن اŸوظ -ف ،Úوه -ذا يشس ّ-ك -ل
نوعا من أانواع الضسغط لÎكيع الشسعب
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وق-ي-ادت-ه ب-عد رفضسها ما
يسسمى «صسفقة القرن».
^ ألسش -ل-ط-ات أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
ق ّ- -ررت أ’نسش - -ح - -اب م - -ن ق - -ي- -ادة
أ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة أحتجاجا على
رفضشها إأدأنة تطبيع بعضس ألدول
مع أ’حتÓل ،هل مازلتم تعّولون
على أ◊اضشنة ألعربية؟
^^ انسسحاب فلسسط Úمن ا÷امعة
ال-ع-رب-ي-ة ك-ان بسس-بب رفضس-ه-ا ال-ت-واج-د
ضسمن جامعة تتجاوز القرارات العربية
وت-ت-ج-اوز م-ه-م-ت-ه-ا ك-جسس-م م-وح-د ،بل
ترفضس حتى إادانة هرولة بعضس الدول
ل -ل -ت-ط-ب-ي-ع م-ع الح-تÓ-ل اإلسس-رائ-ي-ل-ي،
ف-ن-ح-ن م-ت-مّسس-ك-ون ب-ان-ت-م-ائ-ن-ا القومّي
ال- -ع- -رب- -ي م- -ت- -مسس- -ك -ون
ب-ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-كن
على أان تكون مبنية على
أاسسسس ت - - -خ - - -دم األم - - -ة
ال -ع -رب -ي -ة وشس-ع-وب-ه-ا ول
ت- -خ- -دم مصس- -ال -ح ب -عضس
ال- -دول ،ل- -ه -ذا ن -أام -ل أان
– ّسسن ا÷امعة العربية
من سسياسستها.
^ ي-ت-وأج-د م-ن-د ق-رأب-ة أسش-بوع
أل - -دك - -ت - -ور صش- -ائب ع- -ري- -ق- -ات ‘
أŸسش-تشش-ف-ى ب-ع-د إأصش-ابته بكورونا،
ه -ل سش -ي -ؤوّث -ر غ -ي -اب -ه ع -ل-ى مسش-ار
ألوحدة ألوطنية؟
^^ ال-دك-ت-ور صس-ائب ع-ري-ق-ات ه-و
قائد ‡يز وأاسستاذ جامعي إا ¤جانب
كونه عضسوا ‘ اللجنة اŸركزية وعضسو
اللجنة التنفيذية Ÿنظمة التحرير ،له
دور كب ‘ Òالعمل الوطني الفلسسطيني
وه - -و اآلن ‘ ح - -ال - -ة ح- -رج- -ة ،ح- -يث
ي- - -ت- - -واج - -د –ت ج - -ه - -از ال - -ت - -ن - -فسس
الصس -ط -ن -اع -ي ون -ت -م -ن -ى ل -ه الشس -ف-اء،
ف -ف -ق -دان ع -ري-ق-ات ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة
ا◊سس -اسس -ة ف -ي -ه ضس -رر ك-ب Òن-ظ-را Ÿا
Áثله من قدرات وكفاءات على صسعيد
اŸفاوضسات والقيادة فهو رجل ‡يز.

فقدان عريقات ‘ هذه
اŸرحلة ا◊ ّسساسسة
خسسارة كبÒة

“هيدأ للقاء تونسس ‘ ألتاسشع نوفمÈ

اختيار اŸشسارك ‘ Úملتقى ا◊وار السسياسسي الليبي
’طÓق
’· أŸتحدة بعد أيام قليلة من إأعÓن وقف دأئم إ
بدأت عششرأت ألششخصشيات ألليبية أمسس أ’ثن Úحوأرأ سشياسشيا ع Èألفيديو بإاششرأف أ أ
ألنار ،وذلك “هيدأ للقاء أŸباششر ألذي سشيجري ‘ ألتاسشع من نوفم ‘ Èتونسس.
اÙادثات هي األو ‘ ¤إاطار منتدى ا◊وار
السسياسسي الليبي ،الذي سستتواصسل عÈه مناقشسة نتائج
اŸباحثات التي “ت ‘ األسسابيع الخÒة بخصسوصس
اŸلفات العسسكرية والقتصسادية واŸؤوسسسساتية.
يضسم الجتماع شسخصسيات ﬂتلفة من اŸشسهد
السس -ي-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي ،وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ي-ت-م ال-ت-حضسÒ
للقاءات مباشسرة ‘ التاسسع من نوفم ‘ Èتونسس،
حسسب بيان لبعثة األ· اŸتحدة.
واŸشساركون  ٧5حسسب األ· اŸتحدة ليسسوا من
كبار القادة ‘ ليبيا ،وبينهم أاعضساء من الŸÈانÚ
اŸتنافسس Úونشسطاء من منظمات اÛتمع اŸد.Ê
وأاوضسحت األ· اŸتحدة أان اŸلتقى «يهدف إا¤
–قيق رؤوية موحدة حول إاطار وترتيبات ا◊كم التي
سستفضسي إا ¤إاجراء انتخابات وطنية ‘ أاقصسر إاطار
زمني ‡كن ،من أاجل اسستعادة سسيادة ليبيا والشسرعية
الدÁقراطية للمؤوسسسسات الليبية».

اختيار اŸشسارك ‘ Úملتقى ا◊وار
” اخ -ت -ي -ار اŸشس -ارك Úم -ن ﬂت-ل-ف اŸكّ-ون-ات
ّ
الرئيسسية للشسعب الليبي ،وذلك على أاسساسس «مبادئ
الشس-م-ول-ي-ة وال-ت-م-ث-ي-ل ا÷غ-را‘ وال-ع-رق-ي والسسياسسي

وال -ق -ب -ل -ي والج -ت -م -اع -ي ال -ع -ادل م -ع ال -ت-زام راسس-خ
باŸشساركة الهادفة للمرأاة الليبية والشسباب».
وأاّكدت أاّنه اسستجابة لتوصسية غالبية الليبيÁ ،Úتنع
اŸدع -وون ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ م-ل-ت-ق-ى ا◊وار السس-ي-اسس-ي
ال -ذي سس-ي-ن-ع-ق-د ‘ ال-ت-اسس-ع م-ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ع-ن
«تو‹ أاي مناصسب سسياسسية أاوسسيادية ‘ أاي ترتيب
جديد للسسلطة التنفيذية».

من أاجل توافق حول سسلطة تنفيذية
·Ó
Óم Úال-ع-ام ل -أ
أاع -ل -نت اŸم -ث -ل -ة اÿاصس -ة ل -أ
اŸت -ح -دة ‘ ل -ي -ب -ي-ا ب-اإلن-اب-ة ،سس-ت-ي-ف-ا Êول-ي-ام-ز ،أان
«الهدف األسسمى Ÿلتقى ا◊وار السسياسسي الليبي هو
إاي-ج-اد ت-واف-ق ح-ول سس-ل-ط-ة ت-ن-ف-ي-ذي-ة م-وح-دة وحول
الÎت-ي-ب-ات الÓ-زم-ة إلج-راء الن-ت-خ-اب-ات ال-وط-نية ‘
أاقصسر إاطار زمني ‡كن من أاجل اسستعادة سسيادة ليبيا
وإاعطاء الشسرعية الدÁقراطية للمؤوسسسسات الليبية».

اÿارجية اأ’مريكية تتطلّع لنتائج ا◊وار

أاعلنت وزارة اÿارجية األمÒكية ترحيبها بإاعÓن
ت -وق -ي -ع ات -ف-اق وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،م-ؤوك-دة

ت-ط-ل-ع-ه-ا إا ¤ن-ت-ائ-ج م-ن-ت-دى ا◊وار السس-ي-اسسي الليبي
ودع -م ن -ق -ل السس -ل -ط -ة إا ¤سس-ل-ط-ة ت-ن-ف-ي-ذي-ة ج-دي-دة
للتحضس ÒلÓنتخابات الوطنية».
قال بيان لوزير اÿارجية األمÒكي مايك بومبيو،
امسس اإلثن ،Úإان التفاق «ُوuقع على الصسعيد الوطني
‘ ﬁادثات اللجنة العسسكرية اŸشسÎكة ( )5+5التي
ت -يسس -ره -ا األ· اŸت -ح -دة ‘ ج -ن -ي-ف ‘  ٢٣أاكتوبر
ا÷اري» ،مشس -ي ً-دا ب -دور اŸب -ع -وث-ة األ‡ي-ة ب-اإلن-اب-ة
سستيفا Êوليامز ‘ تسسهيل اÙادثات العسسكرية التي
تuوجت بتوقيع التفاق».

ضسرورة مغادرة اŸقاتل Úاأ’جانب

أاشس- -ار إا ¤ضس- -رورة م -غ -ادرة ج -م -ي -ع اŸق -ات -لÚ
األجانب ليبيا ‘ غضسون  ٩٠يومًا« ،والسسماح لليبيÚ
بتقرير مسستقبلهم» ،متابًعا« :نحن نتطّلع إا ¤نتائج
منتدى ا◊وار السسياسسي الليبي الذي تيسسره األ·
اŸت-ح-دة ،ودع-م ن-ق-ل السس-ل-ط-ة إا ¤سس-ل-ط-ة ت-ن-ف-ي-ذية
جديدة للتحضس ÒلÓنتخابات الوطنية ،كما نتطلع إا¤
 ·ÓاŸتحدة مبعوث
Óم Úالعام ل أ
التعي Úالسسريع ل أ
خاصvسا جدًيداً لليبيا لضسمان إاحراز تقدم ‘ جهود
األ· اŸتحدة لدعم اŸصسا◊ة الوطنية الليبية».

العدد
١٨٣٩٠

17

حدث وحديث

ا◊روب ا÷ديدة

فضشيلة دفوسس

عامل مشسÎك هو الذي يوؤجّج اÓÿفات والنّزاعات
جرة هنا وهناك ع Èاأرجاء اŸعمورة ،ودونه ما كان
اŸتف ّ
لنهار سسوريا اأن يتحول اإ ¤ظÓم حالك طيلة عقد من
ال-زم-ن ،ول ل-ه-دوء ل-ي-ب-ي-ا واسس-ت-ق-راره-ا اأن ي-غ-دو ف-وضس-ى
اأمنية واحÎاب داخلي ،ومثلهما العراق الذي غرق ‘
العنف والإرهاب ،واليمن التعيسس الذي وقع فريسسة بÚ
رحى ا◊رب بالوكالة.
العامل اŸشسÎك هذا ،الذي –ول اإ ¤سسيف مسسّلط
على رقاب شسعوب كثÒة ،هو التدخÓت اÿارجية التي
ي خÓف اأو نزاع صسغ Òو–وله ‘ وقت
تنفخ جمرة اأ ّ
وجيز اإ ¤نÒان ملتهبة حارقة ل تÎك وراءها غ Òبلدان
مدمرة وشسعوب جريحة تبحث عن الأمان ‘ اÓŸجئ
واŸنا‘ دون اأن Œده.
اإّن التوترات التي يشسهدها العا ،⁄ما كان لها اأن تتفجّر
اإ ¤حروب مسسّلحة لول اأن بعضس الدول وضسمن ما يسسمى
بصسراع اŸصسالح والتنافسس على اقتسسام الغنائم ،ووضسع
ال -ق-دم وال-ي-د ع-ل-ى اŸن-اط-ق الإسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر
ب -الÌوات ،ت -ت -ع ّ-م -د رك -وب اأي اأزم-ة وت-اأج-ي-ج-ه-ا ب-ت-األ-يب
اأط -راف -ه -ا ب -عضس -ه -م ع -ل -ى ب -عضس وت -غّ-ذ ي-ت-ه-ا ل-يسس ف-ق-ط
بال ّسسÓح ،بل باŸرتزقة والإرهابي Úالذين نراهم ينقلون
م -ن م -ك -ان اإ ¤اآخ -ر لأداء ن -فسس اŸه -م-ة ال-ق-ذرة ،ف-ب-ع-د
تدم ÒبÓد الشسام والرافدين– ” ،ويل اآلف الدمويÚ
ن-ح-و ل-ي-ب-ي-ا وم-ن-ط-ق-ة السس-اح-ل ل-ت-نشس-اأ واح-دة م-ن اأخ-طر
مناطق التوّتر ‘ العا ،⁄كما نشسهد منذ شسهر نقل اأعداد
‡ن يلّقبون بـ «اŸقاتل Úالأجانب» لتاأجيج نزاع
كبÒة ّ
اإقليم كاراباخ ،وغدا قد تكون وجهتهم دولة اأخرى ،ما
جها جديدا ‘ سسياسسات التدخل ،اإذ  ⁄تعد
يعكسس تو ّ
ال-دول ت-رسس-ل ج-ي-وشس-ه-ا ل-ت-ح-ارب ‘ اÿارج ،ب-ل ت-ك-ت-ف-ي
بتجنيد وتعبئة الإرهابي ÚواŸرتزقة ،وهناك من يلجاأ
اإ ¤خ -دم -ات ق -وات شس -ب -ه عسس -ك -ري-ة خ-اصس-ة م-ث-ل ق-وات
«فاغ »Ôالروسسية ‘ ليلبيا.
من هذا اŸنطلقÁ ،كن ا÷زم باأنه ل Áكن ا◊ديث
مطلقا عن حلول سسياسسية سسلمية لÓأزمات التي تعصسف
بالكث Òمن الدول ما دامت التدخÓت اÿارجية مسستمرة
‘ تغذيتها بالوقود الÓزم لسستمرارها مشستعلة.

مهّمتها تنظيم أسشتفتاء تقرير أŸصشÒ

البوليسساريو :نخشسى –ّول «اŸينورسسو»
إا ¤آالية تكّرسس ا’حتÓل
حّ-ذرت ج-ب-ه-ة أل-بوليسشاريو
من أŸغالطات ألتي –ّول بعثة
«أŸي- -ن- -ورسش- -و» م- -ن ق -وة ح -ف -ظ
سشÓم تؤودي مهمة نبيلة غايتها
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -ظ- -روف أŸن -اسش -ب -ة
’دأرة عملية سشياسشية أ‡ية-
إ
إأف-ري-ق-ي-ة ل-تصش-ف-ي-ة أ’سشتعمار
من آأخر مسشتعمرة إأفريقية إأ¤
آأل- - -ي- - -ة تسش- - -اه - -م ‘ ت - -ك - -ريسس
أ’سش - -ت - -ع - -م - -ار وشش - -رع - -ن - -ت- -ه،
وتسش -ه -ي -ل ن -هب ث -روأت إأق -ل-ي-م
وأق-ع –ت أŸسش-ؤوول-ي-ة أŸب-اششرة
 ·ÓأŸت- -ح- -دة  ⁄ي- -ت- -م- -ك -ن
ل - -أ
شش -ع-ب-ه ب-ع-د م-ن ‡ارسش-ة ح-ق-ه
غ Òألقابل للتصشرف ‘ تقرير
أŸصش.Ò
جاء ذلك ‘ بيان للمكتب الدائم
Óمانة الوطنية ÷بهة البوليسساريو،
ل أ
على اإثر اجتماعه ،برئاسسة رئيسس
ا÷م- -ه- -وري -ة الصس -ح -راوي -ة ،األمÚ
ال-ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسساريو ،إابراهيم
غا‹ ،الذي أابرز ‘ كلمته مÓمح
ال -وضس -ع -ي -ة ال -راه-ن-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا
ال- -قضس- -ي- -ة الصس -ح -راوي -ة وŒل -ي -ات
السس- -ي -اسس -ة ال -ت -وسس -ع -ي -ة اŸغ -رب -ي -ة
السس-ت-ف-زازي-ة ال-ت-ي –اول م-غ-الطة
الرأاي العام اŸغربي والدو‹.
وأاشس -ار اŸك -تب إا ¤أان -ه «ي -ت -اب -ع
ب -اه -ت -م-ام ك-ب› Òري-ات األح-داث
ب -األراضس -ي الصس -ح -راوي -ة اÙررة،
أاين تنظّم فعاليات اÛتمع اŸدÊ
الصس -ح -راوي وق -ف -ات اح -ت -ج -اج-ي-ة
ع -ف -وي -ة وسس-ل-م-ي-ة ضس-د ج-دار ال-ذل
والعار ،وأامام الثغرة غ Òالشسرعية
ال- -ت- -ي أاق- -ام -ت -ه -ا ق -وات الح -ت Ó-ل
اŸغ -رب -ي Ãن -ط -ق-ة ال-ك-رك-ارات ‘
خ -رق سس -اف -ر لت -ف-اق وق-ف إاطÓ-ق
النار والتفاق العسسكري رقم .»١

مغالطات وأاكاذيب
أاب -دت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس-اري-و
اسس-ت-غ-راب-ه-ا إازاء تسس-رب م-غ-ال-ط-ات
اÙت- - -ل اŸغ- - -رب - -ي إا ¤خ - -ط - -اب
وأادبيات الأ· اŸتحدة لتمضسي بها
‘ م- -ن- -ح- -ى خ- -ط Òي- -ح -ول ب -ع -ث -ة
اŸينورسسو من مهمة تهيئة الظروف
اŸن -اسس -ب-ة إلدارة ع-م-ل-ي-ة سس-ي-اسس-ي-ة
أا‡ية-إافريقية لتصسفية السستعمار
م -ن آاخ -ر مسس-ت-ع-م-رة إاف-ري-ق-ي-ة ،اإ¤
«آالية تسساهم ‘ تكريسس السستعمار
بل وشسرعنته وتسسهيل نهب ثروات
إاق - -ل - -ي - -م واق - -ع –ت اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة
 ·ÓاŸتحدة  ⁄يتمّكن
اŸباشسرة ل أ
شسعبه بعد من ‡ارسسة حقه عÒ
القابل للتصسرف ‘ تقرير اŸصسÒ
والسستقÓل».
وذكر البيان ‘ هذا الصسدد أان
مهمة اŸينورسسو تظل هي تنظيم
اسس -ت -ف -ت -اء ل -ت -ق -ري -ر مصس Òالشس-عب
الصسحراوي طبقا ıطط التسسوية
األ‡ي-اإلفريقي لسسنة .١٩٩١

إاثيوبيا مع تصسفية اإ’سستعمار
إا ¤ذلك أاعربت البوليسساريو عن
ت -ق -دي -ره -ا «ل -ل -م -واق-ف اŸت-ق-دم-ة
ل–Óاد الفريقي ،وامتنانها للدول
ال -ت-ي صس-دحت Ãواق-ف-ه-ا ال-داع-م-ة
◊ق شس- -ع- -ب- -ن- -ا ‘ ت- -ق -ري -ر اŸصسÒ
والسس-ت-قÓ-ل ‘ م-ن-اقشس-ات ال-ل-ج-نة
ال- -راب- -ع- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -اŸسس -ائ -ل
السس - -ي- -اسس- -ي- -ة اÿاصس- -ة وتصس- -ف- -ي- -ة
السستعمار».
وق -د أاّك -د ‡ث -ل إاث-ي-وب-ي-ا ب-األ·
اŸت -ح -دة دع -م ب Ó-ده ال -ث-ابت ◊ق
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي غ Òال -ق -اب -ل
ل- - -ل - -تصس - -رف ‘ ت - -ق - -ري - -ر اŸصسÒ
والسستقÓل.

الثÓثاء  ٢٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٠ربيع األول  ١٤٤٢هـ

علوم وتكنولوجيا

حّول جهازك الذكي لتلسسكوب

دول –اول حظرها

إاليك أافضشل التطبيقات ’سشتكششاف الفضشاء
لنسس -ان
ب- -ع- -د أان وط- -أات ق- -دم- -ا ا إ
لول مرة عام ،1969
سسطح القمر أ
ت- -خ- -ي -ل ال -ك -ثÒون أان السس -ف -ر إا¤
ال-فضس-اء سس-يصس-ب-ح نشس-اط-ا روت-ينيا،
وظنوا أانهم سسيتمّكنون من زيارة
كواكب أاخرى ‘ نظامنا الشسمسسي؛
ل -ك -ن لسس-وء ا◊ظ ⁄ ،ت-ت-ح-ق-ق أاي
من هذه التطلعات إا ¤اليوم ،و‘
الواقع ،بات البعضس يتسساءلون عما
إاذا كان من الضسروري إارسسال اŸزيد
م -ن ال -ب -ع -ث -ات ال -فضس -ائ-ي-ة؛ بسس-بب
تكلفتها الباهظة.
‘ ت -ق -ري -ر نشس -رت -ه ›ل -ة «م -وي إانÎسس -انت»
( )Muy Interesanteاإلسس- -ب- -ان -ي -ة ،ق -الت
الكاتبة سسارة رومÒو إان الهواتف الذكية وتقنية
ال -واق -ع اŸع -زز ت -ع -د ط -ري-ق-ة رائ-ع-ة لك-تشس-اف
عجائب الكون.
وتعمل معظم تطبيقات علم الفلك ومراقبة
النجوم بطريقة ‡اثلة ،وذلك من خÓل –ديد
موقعنا باسستخدام نظام –ديد اŸواقع «جي
ب - - - - - -ي إاسس» ( )GBSوال -ب -وصس -ل -ة اإلل -كÎون-ي-ة
اŸوجودة ‘ ا÷هاز‡ ،ا يسسمح لنا برؤوية الكون
Ãج -رد ت -وج -ي -ه ال -ه -ات -ف أاو ج -ه -از ا◊اسس -وب
اللوحي ‘ أاي اŒاه نريد ،وهو ما يغنينا عن
اسستخدام معدات مهنية باهظة الثمن.
تطبيق ناسسا ()NASA

إاّن تطبيق وكالة الفضساء والطÒان األمÒكية
(ناسسا) مليء بأاحدث الصسور ومقاطع الفيديو
واŸعلومات اŸتعلقة باŸهمات ،التي تقوم بها،
إا ¤جانب عرضس الكث Òمن األخبار والقصسصس
والتغريدات ذات الصسلة.
يتيح هذا التطبيق Ÿسستخدميه مشساركة أاي
ﬁتوى على مواقع التواصسل الجتماعي بلمسسة
واح- -دة ،أاو ح- -ف- -ظ- -ه ب- -فضس -ل م -ي -زة اإلشس -ارات
اŸرجعية ،أاو تنزيل صسور الفضساء التي تشسكل
خلفيات رائعة لشساشسات الهواتف.
سسكاي ماب ()Sky map

يتيح التطبيق فرصسة مشساهدة السسماء ع Èأاداة
لسستكشساف الفضساء اÿارجي ،ويتطلع الفريق
ال -ذي صس ّ-م -م -ه إا ¤أان يسس -ه-ل ع-ل-ى اŸسس-ت-خ-دم
مهمة التعرف على السسماء لي ،Óوهو متوفر
›ان -ا ع -ل -ى م -ت -ج-ر «غ-وغ-ل بÓ-ي» (google
 ،)playوق- -ام ب- -ت- -ن- -زي -ل -ه أاك Ìم -ن  ١٠مÓيÚ
شسخصس.
وÁكن من خÓل التطبيق توجيه ا÷هاز إا ¤أاي
م -ك -ان Ÿع -رف -ة م -ا ي -ح -دث ‘ السس -م-اء ،وÁك-نك
تصس -ن -ي -ف أان -واع ﬂت -ل -ف -ة م-ن األج-رام السس-م-اوي-ة
لكتشساف ما تبحث عنه بسسهولة باسستخدام الرموز
اŸوج- -ودة ع- -ل -ى يسس -ار الشس -اشس -ة ،وÁك -نك أايضس -ا
البحث عن كوكب أاو ‚م مع.Ú
ُيمّكن هذا التطبيق من مراقبة النجوم بفضسل
ت -ق -ن -ي -ة ال -واق -ع اŸع -زز ،ح -يث يسس -ت -خ-دم ه-ذا

التطبيق البوصسلة ونظام –ديد اŸواقع «جي
ب- -ي إاسس» ل- -ل- -ه- -ات- -ف ال- -ذك -ي ل -ت -ح -دي -د م -وق -ع
اŸسستخدم ،وهو مصسمم إلظهار سسماء الليل كما
ل- -و ك- -ان اŸسس- -ت- -خ- -دم يشس- -اه- -ده- -ا م -ن خ Ó-ل
التلسسكوب.
ُي -سس-ت-خ-دم ه-ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق أاك Ìم-ن  ٢٠مليون
شس - -خصس ح- -ول ال- -ع- -ا ،⁄وع- -ن- -د الن- -طÓ- -ق ‘
اسستخدامه سستشسعر حقا أان التطبيق يسستجيب
بسس Ó-سس -ة ل -ك -ل ح-رك-اتك م-ن خÓ-ل ال-ن-ظ-ر إا¤
السس-م-اء ،وي-ع-رضس ال-ت-ط-ب-ي-ق صس-ورا ج-م-يلة جدا
Óسس -م -اء ،ال -ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا
Óب -راج م -ع ت -فسس Òل  -أ
ل -أ
الفلكيون األوائل عليها.
سستيÓريوم موبايل سسكاي ماب
هذا التطبيق فريد من نوعه ،ويعود تاريخ
إاطÓ- -ق- -ه إا ¤ع -ام  ٢٠٠١ح -يث ك -ان ﬂصسصس-ا
ل -ل -ح -واسس -يب اÙم -ول -ة ،وم-ؤوخ-را ب-ات م-ت-اح-ا
للهواتف اŸتنقلة ،ويشسبه التطبيق القبة الفلكية،
ويحتوي على كتالوغ مذهل يضسم أاك Ìمن 6٠٠
أال -ف ‚م ت -ع -رضس ج -م-ي-ع-ه-ا ‘ شس-ك-ل خ-ري-ط-ة
للسسماء ،مع إامكانية تكبÒها ‘ الوقت الفعلي،
حيث Áكن رؤوية بعضس اÛرات بصسورة عالية
الوضسوح ،وّÁكن هذا التطبيق أايضسا من “ثيل
ال -ك -واكب ال -رئ-يسس-ي-ة وأاق-م-ار ال-ن-ظ-ام الشس-مسس-ي
بتقنية ثÓثية األبعاد.
نايت سسكاي ()Night Sky

نظرا ألن تطبيق نايت سسكاي مصسمم للهواتف
بنظام التشسغيل «آاي أاو إاسس» و»أاندرويد» ()IOS
( ،)Androidفإانه من ب Úأافضسل التطبيقات،
التي تسستفيد بالكامل من نظام تشسغيل األجهزة
اÙمولة لتوف Òخريطة سسماوية بتقنية الواقع
اŸعزز “كن اŸسستخدم Úمن رؤوية اآللف من
النجوم واألقمار الصسناعية والكواكب.
وإا ¤جانب هواتف آايفون سستكون اÿريطة
السسماوية متاحة أايضسا على سساعات آابل ،ولهذا
ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق إاصس -دار ›اﬂ Êصسصس ألج -ه -زة
أاندرويد ‘ متجر غوغل بÓي يدعى «نايت
سسكاي ليت» (.)Night Sky light
سسكاي فيو ()SkyView

أاول قمر صشناعي تونسشي يسشتعد لإلطلق

لرسسال أاول قمر صسناعي
تسستعد تونسس إ
ﬁلي الصسنع «–دي »1للفضساء خÓل شسهر
م- -ارسس ال -ق -ادم ،ب -ع -د إان -ه -اء ج -م -ي -ع Œارب
لول-ي-ة ب-ن-ج-اح ،وسس-ي-ت-م إاطÓ-ق-ه
لط Ó-ق ا أ
ا إ
ع Èم -رك -ب -ة فضس -ائ -ي -ة روسس -ي-ة م-ن ق-اع-دة
كازاخسستان.
‘  ٢٠١6ك -ان ال -ق -م -ر الصس-ن-اع-ي ›رد ف-ك-رة
خ - -ا÷ت ذه - -ن السس- -ي- -د ﬁم- -د ف- -ري- -خ- -ة ب- -اعث
اŸشسروع ،واŸهندسس أانيسس يوسسف وفريق عمله
من الكفاءات الشسابة ‘ شسركات ›مع «تلنات»
ال -ت -ونسس -ي -ة اŸت -خصسصس -ة ‘ صس -ن -اع -ة ال›Èي-ات
واألنظمة اإللكÎونية ،ليتحول ‘  ٢٠٢٠إا ¤حقيقة
ملموسسة وإا‚از متفرد ليسس فقط ‘ تونسس؛ بل ‘
العا ⁄العربي وأافريقيا.
أانيسس الذي يشسغل اليوم خطة مدير التجديد ‘
الشسركة ،ل يخفي ‘ حديثه للجزيرة نت فرحته
وشسعوره بالفخر برفقة زمÓئه ،وعلى رأاسسهم مدير
اÛمع ﬁمد فريخة ،لتصسنيع أاول قمر صسناعي
ﬁلي بكفاءات تونسسية  ،% ١٠٠ولقتحام تونسس
بوابة الفضساء التي طاŸا كانت حكرا على دول
بعينها.
دراسس-ة اŸشس-روع وم-راح-ل ال-تصس-ن-ي-ع سس-اهمت
فيها أايضسا خÈات تونسسية ‘ مراكز بحث علمية
لمÒكية «ناسسا»
دولية ،سسواء ‘ وكالة الفضساء ا أ
لوروبي Ãدينة تولوز
أاو القطب التكنولوجي ا أ
الفرنسسية.

لطÓق
Œارب ا إ
القمر الصسناعي «–دي »١الذي سسيطلق على
ارتفاع  55٠كلم عن سسطح األرضس ،سسيمكن كما
يقول ﬁدثنا اŸهندسس أانيسس من تقد Ëمقاربة
ج-دي-دة ‘ ›ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-ل-وم-ات ،ي-ط-لق
عليها اسسم «إانÎنت األشسياء» ،وسسيقع اسستخدامه
‘ ›الت حيوية ،كمراقبة ا◊دود وقيسس حجم
ال -ت -ل -وث ‘ ال -ه -واء وم-راق-ب-ة اŸن-اخ وال-ت-ح-ك-م ‘
م -نشس -آات ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة ‘ ق-لب الصس-ح-راء،
وأاماكن أاخرى ل يغطيها اإلنÎنت.

ي -ع -د ه -ذا ال -ت-ط-ب-ي-ق اÿي-ار األم-ث-ل
Ÿشس -اه -دة ال -ن -ج -وم ،ودل -ي  Ó-م-ن-اسس-ب-ا
للتعرف على ﬁتويات السسماءÁ ،كننا
ه -ذا ال -ت -ط -ب -ي -ق م -ن –وي-ل ه-وات-ف-ن-ا
الذكية وأاجهزة ا◊اسسوب اللوحي إا¤
م- -ن- -ظ- -ار ل- -ت -ح -دي -د م -واق -ع ال -ن -ج -وم
والكواكب.
يعرضس تطبيق سسكاي فيو معلومات
ح- -ول األجسس- -ام وال- -ك -واكب واألق -م -ار
الصسناعية ،ومع خاصسية «السسفر عÈ
ال -زم -ن»Á ،ك -ن رؤوي -ة م -ا ك -انت ع-ل-ي-ه
السسماء ‘ اŸاضسي أاو ما سستبدو عليه
‘ اŸسستقبل ،وذلك بناء على معطيات علماء
الفلك حول –ركات األجرام السسماوية.
سسكاي سسفاري ()Sky Safari

يحظى هذا التطبيق بشسعبية كبÒة ،ويحتوي
على قاعدة بيانات ثرية من النجوم والكواكب،
ك -م -ا ي -وف-ر أايضس-ا مشس-اه-د م-ت-ح-رك-ة Ûم-وع-ة
م -ت -ن -وع -ة م -ن ال-ظ-واه-ر ،ع-ل-ى غ-رار ال-كسس-وف
والن -ه -م -ار ال-ن-ي-زك-ي ،وم-ع-ل-وم-ات ف-ل-ك-ي-ة ح-ول
›موعة كبÒة ومتنوعة من األجرام السسماوية.
ريد شسيفت ()Red shift

يحول هذا التطبيق ا÷هاز اÙمول اÿاصس
بك إا ¤قبة فلكية متنقلة .إاذ Áكن اسستخدام
هذا التطبيق خريطة ‚مية عن طريق توجيه
ا÷هاز نحو السسماء لتوضسيح األبراج واألجرام
السسماوية.
يقّدم ريد شسيفت “ثي ÓثÓثي األبعاد للنظام
الشسمسسي‡ ،ا Áكن من اسستكشساف الكواكب
واألقمار ،وهو مزّود بقاعدة بيانات ثرية تضسم
أاك Ìمن  ١٠٠أالف ‚م ،وحوا‹  ٧٠أالف جرم
سسماوي من أاعماق الفضساء ،فضس Óعن الكواكب
القزمة واŸذنبات والكويكبات.
سسبيسس إاÁيجز ()Space Images

طّور هذا التطبيق ﬂت Èالدفع النفاث ‘
ب -اسس -ادي -ن -ا ب -ك -ال -ي -ف -ورن-ي-ا (ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األمÒكية) ،وهو يقدم كّما هائ Óمن الصسور
وال -ب -ي -ان -ات اŸثÒة ل Ó-ه -ت -م -ام ح-ول ال-ك-واكب
واألقمار واÛراتÁ ،كنك من تنزيل جميع
الصسور التي تريدها على هاتفك الذكي ووضسعها
خلفيات للشساشسة.
غو سسات ووتشس ()Go Sat Watch
ي -رك -ز ه-ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق ع-ل-ى –رك-ات األق-م-ار
الصس -ن -اع -ي -ة وﬁط -ة ال -فضس-اء ال-دول-ي-ة ،وÁك-ن
اسس- -ت -خ -دام -ه Ÿشس -اه -دة األق -م -ار الصس -ن -اع -ي -ة
واŸسس -ارات اÿاصس -ة ب -ه -ا ،أاو مشس -اه -دة ال -ك-رة
األرضسية واألقمار الصسناعية التي تدور حولها،
إا ¤جانب ذلكÁ ،كن العثور على تنبؤوات بشسأان
توقيت مرور أاحد األقمار الصسناعية من فوقك،
وإانشساء إاشسعارات حول ذلك.
لسسبانية
الصسحافة ا إ

بكفاءات ﬁلية

لشسياء» ()Internet of Things
«إانÎنت ا أ
تعرف اختصسار برمز «آاي أاو تي» ( ،)IoTوهي
شس -ب -ك -ة اتصس -ال افÎاضس -ي -ة ،ت -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ب-ادل
لجهزة
لنÎنت وﬂتلف ا أ
البيانات ب Úشسبكة ا إ
اŸادي -ة م -ن إال -كÎون -ي -ات وب -ر›ي -ات وأاج-ه-زة
اسستشسعار.
›مع «تلنات» أاكد ‘ بيان رسسمي اإنهاء جميع
الختبارات الوظيفية واختبارات اإلطÓق بنجاح
على القمر الصسناعي ،كما أان الشسركة بصسدد إانهاء
إاج -راءات تسس -ل -ي -م ال -ق -م -ر الصس-ن-اع-ي اإ ¤الشس-رك-ة
الروسسية اŸتعهدة بعملية اإلطÓق نحو الفضساء ‘
 ٢٠مارسس  ،٢٠٢١والذي يتزامن مع ذكرى اسستقÓل
تونسس.

كفاءات تونسسية خالصسة
يؤوّكد اŸدير العام لشسركة «تلنات» ﬁمد فريخة
للجزيرة نت أان القمر الصسناعي الذي بلغت كلفة

خوارزمية جديدة تفك تلقائيا
ششفرات اللغات اŸفقودة
طّور باحثون ‘ معمل علوم ا◊اسسب والذكاء
الصس -ط -ن -اع -ي ال-ت-اب-ع Ÿع-ه-د «م-اسس-اتشس-وسس-تسس
للتكنولوجيا» ( )MIT CSAILخوارزمية ذكاء
اصسطناعي جديدة Áكنها أان تفك تلقائيا تشسفÒ
لغة مفقودة  ⁄تعد مفهومة ،دون معرفة عÓقتها
باللغات األخرى.
طّ-ور ال-ب-اح-ث-ون اÿوارزم-ي-ة اسس-ت-ج-ابة لÓختفاء
السسريع للغات البشسرية ،إاذ إان معظم اللغات التي
كانت موجودة يوما ما  ⁄يعد ُيتحدث بها ،ومن
اŸتوقع أان يتÓشسى نصسف اللغات اŸتبقية ‘
 ١٠٠عام القادمة.
وÁكن للنظام ا÷ديد ،وفقا Ÿوقع «ذا نيكسست
وي- - - - -ب» ( )thenextwebاŸسس - - - - -اع- - - - -دة ‘
اسستعادتها .واألهم من ذلكÁ ،كن أان يحافظ
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إا‚ازه  6٠٠أالف دولر ،صسنعته كفاءات تونسسية
خالصسة متكونة من  ٢٠مهندسسا وتقنيا ‘ ›الت
اإللكÎونيك وتطبيقات الفضساء ،بعد أان اختارت
شسركته السستثمار ‘ ›ال تكنولوجيا الفضساء ‘
إاطار اتفاقيات شسراكة مع وكالة الفضساء الروسسية
«راسس-ك-اسسموسس» ( )Roscosmosوشس -رك -ة «ج-ي
ك - -ي- -ه لنشس سسÒفسس» (-GK Launch Serv
.)ices
فريخة أاشسار أايضسا إا ¤أان تصسنيع القمر الصسناعي
التونسسي ،اعتمد ‘ سسابقة عاŸية على تطوير
بروتوكول «لورا» ( ،)LoRaوهو برتوكول اتصسالت
لسس-ل-ك-ي يسس-ت-ع-م-ل ‘ ال-ع-ادة ‘ ال-ب-ح-وث ال-ع-لمية
األرضسية؛ لكن ” تطويره ليكون مÓئما لتجارب
ال-فضس-اء ،ل سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اخ-ت-زال ال-ط-اقة
وسسرعة تدفق اŸعطيات.
ال-ق-م-ر الصس-ن-اع-ي ال-ت-ونسسي «–دي »١ل- - -يسس إال
بداية Ÿشساريع فضسائية أاخرى يريد لها أاصسحابها
أان –ول ت- -ونسس إا ¤ق- -طب ت -ك -ن -ول -وج -ي دو‹ ‘
›ال الصسناعات الفضسائية ،حيث سسيتم إا‚از ٣٠
قمرا صسناعيا آاخر لتغطية احتياجات دول أافريقيا
والشسرق األوسسط.
ا÷زيرة
على فهمنا لثقافات وحكمة اŸتحدث Úبها.
ت -ع -م -ل اÿوارزم -ي -ة م-ن خÓ-ل تسس-خ ÒاŸب-ادئ
األسساسسية من علم اللغة التاريخي ،مثل الطرق
اŸت -وق -ع -ة ال -ت -ي تسس -ت -خ -دم ب-ه-ا ال-ل-غ-ات ب-دائ-ل
الصسوت .وقدم الباحثون مثال لكلمة بها حرف
« ‘ »pاللغة األم من اÙتمل أان تتغ Òإا»b« ¤
‘ سس Ó-ل -ت -ه -ا ،ول -ك -ن رÃا ل-يسس إا »k« ¤بسس -بب
الختÓف ‘ النطق ،ثم يتم –ويل هذه األنواع
من األ‰اط إاﬁ ¤ددات حسسابية ،ويسسمح هذا
ل -ل -ن -م -وذج ب -ت -ج -زئ -ة ال-ك-ل-م-ات م-ن ل-غ-ة ق-دÁة،
وتعيينها إا ¤لغة ذات صسلة.
وÁك -ن ل -ل -خ -وارزم -ي -ة أايضس -ا –دي -د ال -ع-ائÓ-ت
اللغوية اıتلفة .على سسبيل اŸثال ،اقÎحت
ط -ري -ق -ت -ه -م أان ال -ل -غ -ة األي -بÒي -ة ل ع Ó-ق-ة ل-ه-ا
بالباسسك (الباسسك ›موعة عرقية من جنوب
أاوروب - -ا “ي- -زه- -م ل- -غ- -ة ال- -ب- -اسسك)‡ ،ا ي- -دع- -م
الدراسسات األكادÁية ا◊ديثة.
وق - - -ادت اŸشس - - -روع األسس - - -ت - - -اذة ‘ م - - -ع- - -ه- - -د
م-اسس-اتشس-وسس-تسس ل-ل-ت-ك-ن-ول-وجيا ريجينا برزيÓي،

التطبيقات الصشينية تغزو
هواتف العا ⁄الذكية
تسستبق كث Òمن الشسركات الصسينية
لح- -داث ،ل- -ت- -ح- -م -ي ن -فسس -ه -ا م -ن شس -ر
ا أ
ي-قÎب أاصس-اب واح-دا م-ن أاشس-ه-ر ب-رام-ج
التكنولوجيا اÙلية حول العا« ⁄تيك
ت -وك» ( ،)TikTokال- -ذي ب- -ات مصسÒه
م -ره-ون-ا ب-ط-رف ث-الث بشس-أان اسس-ت-م-رار
لمÒكية،
عمله ‘ الوليات اŸتحدة ا أ
لمن
بعد اعتباره يشسكل خطرا على ا أ
القومي.
التطبيقات الصسينية العابرة للحدود باتت
تخشسى مصسÒا مشسابها ،بعد –رك حكومات
دول عدة نحو إاعادة فحصس طبيعة عملها
وارتباطاتها ،خاصسة ‘ الدول األوروبية ،بعد
التصسعيد األمÒكي ضسد الصس.Ú
يرى اŸسستشسار ‘ البتكار إانريكي دانسس
 ‘ م -ق -ال ل -ه  -أاّن ال -ت-ط-ب-ي-ق-ات الصس-ي-ن-ي-ةتعلمت أان تسستفيد خارج موطنها من خÓل
الك -ت -ت -اب -ات ال -ع -ام -ة وخ -اصس-ة ‘ ال-ولي-ات
اŸتحدة ،فقد باتت تعرف اŸزيد عن فئة
اŸنتج من أاي شسخصس آاخر ‘ العا ،⁄وبات
بإامكانها إاطÓق منتجاتها ‘ أاسسواق أاخرى.
وأاضساف ،أان ا◊كومات الغربية بدأات ترى أان
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات واÿدم -ات الصس -ي-ن-ي-ة تشس-ك-ل
خطرا ،ألنها ‘ جيب ا◊كومة الصسينية التي
تقوم اآلن بإانشساء قاعدة بيانات للمعلومات
ال- -رئ -يسس -ي -ة ‘ اÿارج ( ،)OKIDBبشس- -أان
ال -ب -ي -ان -ات اÙت -م -ل-ة ال-ت-ي ت-ه-م اŸواط-نÚ
البارزين أاو اŸؤوثرين ‘ البلدان األخرى ،إاذ
إان السسلطات ‘ بك Úليسست وحدها التي
تتبع هذا النوع من اŸراقبة ،لكنها تفعل ذلك
على نطاق ل Áكن تصسوره.
لك Ìنفوذا
التطبيقات ا أ
ب- -خ Ó-ف «ت -يك ت -وك» ل -ل -ف -ي -دي -وه -ات
ال- -قصسÒة ،وب- -رن- -ام- -ج اÙادث- -ة «ويشس- -ات»
( )WeChatالذي يسستخدم أايضسا للتسسوق
والدفع اإللكÎو ،Êاللذين تسسعى ا◊كومة
األمÒك- -ي- -ة ◊ظ- -ر ع -م -ل -ه -م -ا ‘ ال -ولي -ات
اŸت -ح -دة ب -ذري -ع -ة األم -ن ال-ق-وم-ي“ ،ك-نت
العديد من التطبيقات الصسينية من الوصسول
إا ¤مÓي Úاألجهزة الذكية حول العا.⁄
وه -و ت -ط -ب -ي -ق ي -ت-ب-ع ›م-وع-ة ع-ل-ي ب-اب-ا،
وواحد من خدمات الدفع  -ع Èالهاتف
اÙمول  -األك Ìشسعبية ‘ الصس ،Úولديه
طموحات دولية ،حيث تعمل ›موعة «آانت»
( )AntاŸالية الذي يندرج –ت إاطارها
على تنفيذه ‘ شسركات التجزئة باÿارج.
يقول ماكسسيميليان فريدريشس اÙلل ‘
«إايه آار كيه إانفيسست» ( ،)ARK Investإان
بعضس التطبيقات الغربية –اول نسسخ ‰وذج
›م- -وع- -ة «آانت» اŸال- -ي- -ة« ،ل- -ك- -ن ل شس- -يء
ي -ن -افسس م -ق -ي -اسس آانت وم -دى وصس -ول -ه-ا ،أاو
ان-دم-اج-ه-ا م-ع ع-مÓ-ق ال-ت-ج-ارة اإللكÎونية
الصسيني علي بابا ،أاو كيفية اسستفادتها من
الذكاء الصسطناعي».
وأاضساف أان نهجها ‘ اسستخراج البيانات
الشسخصسية ،والعÓقات مع ا◊كومة الصسينية،
قد يثﬂ Òاوفا بشسأان اÿصسوصسية ،خاصسة
مع توسسعها ‘ اÿارج.
لكن شسبكة «سسي إان إان» ( )CNNاألمÒكية
ع- -ل- -قت بشس -أان ال -ع -ق -وب -ات األمÒك -ي -ة ضس -د
›موعة «آانت» الصسينية بأانها «تهديد فارغ»،
إاذ ت -ع -ت -م -د ‘ إاي -رادات -ه -ا ع-ل-ى ال-ت-ع-امÓ-ت
اÙلية ،وهو ما سسيحميها من أاي هزات
عاŸية قد تتعرضس لها.
شس Òإات ()SHAREit

ه -و ت -ط -ب -ي-ق إلرسس-ال الصس-ور واŸوسس-ي-ق-ى
وم- -ل -ف -ات أاخ -رى ب Úاألج -ه -زة دون اتصس -ال
ب- -اإلنÎنت أاو ب- -ل -وت -وث نشس -ط ،ح -يث Áك -ن
إارسس -ال ك -اف -ة األشس -ك -ال واألح -ج -ام .ووف-ق-ا
Ÿؤوشسر األداء «أابسس فل،)AppsFlyer( »Ò
فإان التطبيق احتل اŸرتبة األو ¤عاŸيا من
حيث النمو ب Úمصسادر الوسسائط ،حيث حقق
التي فازت الشسهر اŸاضسي بجائزة مليون دولر
من أاك Èجمعية للذكاء الصسطناعي ‘ العا⁄
لعملها الرائد على تطوير األدوية والكشسف عن
سسرطان الثدي.
وتريد الباحثة اآلن توسسيع نطاق العمل لتحديد
اŸعنى الدل‹ للكلمات حتى لو كنا ل نعرف
كيف نقرؤوها.
وقالت برزيÓي ‘ بيان« :على سسبيل اŸثال ،قد
نحدد جميع اإلشسارات إا ¤األشسخاصس أاو اŸواقع
‘ الوثيقة والتي Áكن بعد ذلك إاجراء مزيد من
ال -ت -ح -ق -ي -ق ف -ي -ه -ا ‘ ضس -وء األدل -ة ال -ت -اري -خ -ي-ة
اŸعروفة».
وأاضس- -افت أان «ت- -لك ال- -ط -رق ‘ ال -ت -ع -رف ع -ل -ى
الكيانات تسستخدم بشسكل شسائع ‘ العديد من
تطبيقات معا÷ة النصسوصس اليوم وهي دقيقة
للغاية ،ولكن السسؤوال البحثي الرئيسسي هو ما إاذا
كانت اŸهمة ›دية من دون أاي بيانات تدريبية
خاصسة باللغة القدÁة».
مواقع إالكÎونية

م -ع -دل ‰و ه -ائ Ó-ب-ل-غ  ‘ % ١6٠ع-م-ل-ي-ات
تثبيت التطبيقات ‘ النصسف األول من عام
 ،٢٠٢٠مقارنة بإاصسدار .٢٠١٩
وترافق هذا الرتفاع مع زيادة كبÒة ‘
ق-اع-دة ع-مÓ-ء ال-ت-ط-ب-ي-ق‡ ،ا سس-اع-ده ع-لى
تأام ÚاŸركز األول ‘ شسبه القارة الهندية
وجنوب شسرق آاسسيا والشسرق األوسسط.
وتسسعى «شس Òإات» إا ¤تصسميم إاسسÎاتيجية
ﬁتوى دولية خاصسة تواصسل السس Òبها نحو
العاŸية ،وكان آاخر هذه اŸسساعي تعيينها
ال- -ه -ن -دي «ب -ي -وشس ب -ات -ي -ا» ن -ائ -ب -ا ل -ل -رئ -يسس
إلسسÎاتيجية اÙتوى العاŸي والسستحواذ،
حيث انضسم إاليها بعد  ١٤عاما من اŸهام
ال -ق -ي -ادي -ة ال -ن -اج -ح -ة م -ع عÓ-م-ات Œاري-ة
عاŸية.
يو سسي بروسس)UC Browser( Ò

” تطويره بواسسطة شسركة اإلنÎنت عÈ
ّ
ال- - - -ه- - - -ات- - - -ف اÙم - - -ول «ي - - -و سس - - -ي ويب»
( )UCWebالتي تتبع ›موعة علي بابا،
وهو أاحد أاك Ìمتصسفحات ا÷وال شسيوعا ‘
الصس Úوإاندونيسسيا.
وأاث -ار ال -ت -ط -ب -ي -ق ك -ثÒا م -ن ا÷دل بشس-اأن
األم -ان واÿصس -وصس -ي -ة ،وح-ظ-رت-ه ال-ه-ن-د ‘
ج - -وان اŸاضس - -ي .و‘ م- -اي  ،٢٠١5أاشس -ارت
وث -ائ -ق وك -ال -ة األم -ن ال -ق-وم-ي «إان إاسس إاي-ه»
( - )NSAال - -ت - -ي سس - -رب- -ه- -ا ا Èıإادوارد
سسنودن  -إا ¤أان «يو سسي بروسس »Òيسسرب
ب -ي -ان -ات حسس -اسس -ة م -ث -ل ه-وي-ات اŸشسÎكÚ
ال -دول -ي ‘ Úال -ه -ات -ف اÙم -ول ،وب -ي -ان-ات
أاخرى مكنت وكالت السستخبارات من تتبع
اŸسستخدم.Ú
هيلو ()Helo

تطبيق وسسائط اجتماعية أاطلق ‘ الهند
عام  ،٢٠١٨ولديه حاليا أاك Ìمن  5٠مليون
مسستخدم فيها ،وتعود ملكية شسركة (Helo
 )Holdings Limitedالتي أاصسدرته إا¤
شس- - - -رك - - -ة «ب - - -ايت دانسس» ()ByteDance
الصسينية التي “لك تطبيق «تيك توك».
وجرى تنزيل التطبيق أاك Ìمن  ١٠٠مليون
م-رة ع-ل-ى م-ت-ج-ر غ-وغ-ل م-ن-ذ إانشس-ائ-ه ،ب-ع-د
إات-اح-ة ت-ن-زي-ل-ه ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة وك-ن-دا
وسس-ن-غ-اف-ورة وم-ال-ي-زي-ا ودول اÿل-ي-ج وب-عضس
ال -دول األف -ري -ق -ي -ة ÿدم -ة ال -ه-ن-ود ‘ ه-ذه
اŸواقع.
ووف- -ق -ا ل -ب -ي -ان -ات الشس -رك -ة ن -ه -اي -ة ال -ع -ام
اŸاضسي ،فإان اŸسستخدم Úيقضسون نحو ٣٠
دق -ي -ق -ة ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق «ه-ي-ل-و» ،و % ٨5م- -ن
اÙتوى على النظام األسساسسي من إانشساء
اŸسستخدم.Ú
تطبيقات أاخرى
يضس -م م -ت -ج -را آاب-ل وغ-وغ-ل ال-ع-دي-د م-ن
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات الصس-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي عززت وجودها
حول العا ،⁄منها «كام سسكانر» (-Cam
 )Scannerتطبيق اŸسسح الضسوئي واسسع
السس -ت -خ -دام ،وﬁرر الصس -ور ت -ط -ب -ي-ق ف-لÎ
السس -ي -ل -ف-ي «ب-ي-وت-ي ب-لسس» ()BeautyPlus
الذي تشس Òالعديد من السستطÓعات إا ¤أان
أاك Ìم - -ن  % 5٠م-ن اŸسس-ت-خ-دم Úي-ق-ومون
بتحرير صسورهم باسستخدامه قبل النشسر على
منصسات التواصسل الجتماعي ،باإلضسافة إا¤
«ت- -ريب .ك -وم» ( )Trip.comوك -ال-ة السس-ف-ر
الدولية ع ÈاإلنÎنت التي تضسم أاك Ìمن ٤٠٠
مليون مسستخدم حول العا.⁄
ضسمان البقاء
تشس Òإاحصساءات متعددة ‘ ›ال الدفع
اŸا‹ إا ¤أان الشسركات الصسينية “ثل أاكÌ
من  % 5٠من الشسركات حول العا ،⁄ووفقا
ل- -ت -ح -ل -ي Ó-ت «سس -ي إان إان» األمÒك -ي -ة ،ف -اإن
ا◊ظ- - -ر اŸف- - -روضس ع - -ل - -ى «ع - -ل - -ي ب - -اي»
و»ويشسات» سسيضسر بالشسركات األمÒكية التي
تعتمد على التطبيق ‘ Úالصس.Ú
ويرى ﬁللون ،أان هذا الطريق هو طوق
ال -ن -ج -اة ل -ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا الصس-ي-ن-ي-ة م-ن خ-ط-ر
ال-ع-ق-وب-ات ال-غ-رب-ي-ة واألمÒك-ية ،ع Èالسسعي
ل- -رب- -ط وج- -وده -ا ب -اسس -ت -م -رار م -ع مصس -ال -ح
الشسركات ‘ البÓد التي تسسعى ◊ظرها،
‡ا يضسمن لها أان تبقى عابرة للحدود.
ا÷زيرة

مواقيت
الصصÓة

الفجر٠5:3١.................:
الشصروق٠٧:٠6 ..............:
الظهر١٢:3٢.................:
العصصر١5:33.................:
المغرب١٧:5٧................:
العشصـاء١9:٢١..................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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Œرى موؤسصسصة «الشصعب»
مسص - - -اب- - -ق- - -ة ’خ- - -ت- - -ي- - -ار
م- - -راسص- - -ل Úم- - -ن و’ي - -ات
وسص- - -ط - -ى ،ب - -اسص - -ت - -ث - -ن - -اء
ا÷زائر العاصصمة ،اليوم
ال- -ثÓ- -ث- -اء ٢٧ ،اأكتوبر
 ،٢٠٢٠ع- - -ل- - -ى السص- - -اع- - -ة
ا◊ادية عشصر صصباحا.
ال -و’ي -ات اŸع -ن -ي -ة ه -ي:
ت- -ي- -ب -ازة ،غ -رداي -ة ،عÚ
ال- - - -دف- - - -ل - - -ى ،الشص - - -ل - - -ف،
ا’أغ - - - -واط ،ب- - - -ج- - - -اي- - - -ة،
ال - -ب - -ل - -ي - -دة ،ال - -ب - -وي - -رة،
“Ôاسصت ،ت- - - -ي - - -زي وزو،
ا÷ل-ف-ة ،اŸدي-ة ،اŸسص-ي-ل-ة
وبومرداسس.

 ٢٠°ا÷زائر
 ٢١°ا÷زائر

 ٢3°وهران

الثمن  ١٠دج

الثÓثاء  ٢٧أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٠ربيع ا أ
’ول  ١٤٤٢هـ العدد 1٨٣90

«الشصعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب»
تختار مراسصلـي
و’يات الوسصط
اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

 ٢٢°وهران

‘ ذكرى اŸولد النبوي الشصريف

٢3°

france prix 1

اŸوروث ..واŸقدسس

ا◊ماية اŸدنية تنظم حملة –سصيسصية حول اŸفرقعات
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ماية
اŸدن-ي-ة ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة –سص-يسص-ية من
’خطار الناجمة عن اسصتعمال
ﬂتلف ا أ
اŸواد النارية واŸفرقعات وكذا الشصموع
وذلك م - -ن أاج - -ل اح - -ي- -اء ذك- -رى اŸول- -د
ال- - -ن- - -ب- - -وي الشص- - -ري - -ف ب - -دون ح - -وادث
«مأاسصاوية» ،حسصب بيان للمديرية.
وج- -اء ‘ ب -ي -ان اŸدي -ري -ة أان -ه Ãن -اسص -ب -ة
اقÎاب الحتفالت باŸولد النبوي الشصريف
«ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
حملة توعوية –سصيسصية من ﬂتلف األخطار
ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن اسص -ت -ع -م -ال اŸواد ال -ن -اري -ة
واŸفرقعات وكذا الشصموع « التي تكون عادة
«السصبب الرئيسصي ‘ نشصوب ا◊رائق» .و‘
ه- - -ذا اإلط- - -ار أاوصصت بضص- - -رورة «الق - -ت - -داء
بالتعليمات األمنية» وهي «وضصع الشصموع على
دعائم ثابتة وغ Òقابلة لÓلتهاب» واسصتعمالها
من طرف أاشصخاصس بالغ Úو»إابعادها» عن
األشص-ي-اء ال-ق-اب-ل-ة لÓ-ل-ت-ه-اب م-ع «ع-دم ت-رك-ها
مشصتعلة من دون مراقبة» وكذا عدم تركها ‘
م -ت-ن-اول األط-ف-ال م-ع ت-ن-ب-ي-ه-ه-م ب-أان الشص-م-وع
ليسصت لعبة أاو أاشصياء تسصتهلك.
وشصددت اŸديرية -حسصب اŸصصدر ذاته -
Óجراءات
على «الحÎام والتطبيق الصصارم» ل إ
ال-وق-ائ-ي-ة اŸت-ع-لقة بجائحة كوفيد 19-وكذا
Œنب التجمعات التي تعت Èمصصدرا لنتشصار
وباء كورونا.
وذك -رت اŸدي -ري -ة ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ب -أان
الح-ت-ف-ال ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي «ف-رصص-ة م-ن أاجل
القتداء بقدوته وذكر سصÒته ا◊ميدة» لذا

٢٢°

^ بدر مناÊ

يجب «عدم –ويل هذه اŸناسصبة وإاخراجها
من وزعها الديني».
وشصددت على ضصرورة «Œنب السصلوكيات
السص-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ع-ارضس م-ع ال-ق-ي-م واŸب-ادئ
الدينية» مع ا◊رصس على أان «يكون الحتفال
ب -ه -دوء دون اسص -ت -ع -م -ال الصص-خب والضص-ج-ي-ج
ل - -ت - -ف- -ادي ا◊رائ- -ق وا◊وادث اŸأاسص- -وي- -ة «
والسص- -ع- -ي لـ»ع- -دم ت- -ع- -ريضس ح- -ي- -اة ال- -ن- -اسس
و‡تلكاتهم للخطر وخاصصة ا◊ذر من هلع
األشص- -خ- -اصس اŸسص- -ن ،ÚاŸرضص -ى ،األط -ف -ال
الصصغار والنسصاء ا◊وامل» .وأاكدت أان «أاخطار
اسصتعمال هذه اŸواد اÿطÒة متعددة منها
النفجارات على مسصتوى اليدين ،حروق ‘

إاشصهــــــــــــــــــــــــار

العين ،Úفقدان حاسصة السصمع ،جروح خطÒة»
إا ¤جانب «عاهات مسصتدامة على مسصتوى
ا÷سص - -م وتشص- -وه- -ات» ،إاضص- -اف- -ة إا« ¤احÎاق
اÓŸبسس ،ا◊رائ -ق داخ -ل ال -غ -رف اŸغ -ل-ق-ة
وك- -ذلك خ- -ط- -ر ا◊رائ- -ق ‘ خ -ارج اŸن -ازل
وغÒها».
وشصّددت على «مسصؤوولية اآلباء ‘ الوقاية
و–سص -يسس أاب -ن -ائ -ه -م م -ن ﬂت -ل -ف األخ-ط-ار
ال -ن -اج -م-ة ع-ن الح-ت-ف-الت» .وذك-رت أان-ه ‘
ح - -ال - -ة ح - -دوث أاي ط - -ارئ ي - -جب التصص- -ال
با◊ماية اŸدنية على رقم النجدة  14والرقم
األخضص- -ر  1021م -ع –دي -د ط-ب-ي-ع-ة اÿط-ر
والعنوان.

ما يعرف ‘ موروثنا الشصعبي بحرب البسصوسس ،لسصنوات طوال
صصنفت على أانها حرب ناقة وذلك خطأا ” تكريسصه عن قصصد
ونية مبيتة ،فمن هنا أالصصقت تهمة القتل والهمجية بالعرب
واŸسصلم Úبعد ذلك ،هؤولء الذين يخوضصون حرب ثأار ‘ ناقة
لزيد من أاربع Úعاما ،ل Áكن أان يكونوا أاسصوياء بأاي حال من
أ
لحوال.
اأ
وبالعودة إا ¤جذور هذه ا◊رب والتأامل ‘ مسصبباتها سصنجد
لجل الناقة ولكنها كانت حرب كرامة،
أان ا◊رب  ⁄تكن أابدا أ
فالقتيل كان ملك العرب آانذاك كليب «وائل ابن ربيعة» هو ابن
عم القاتل جسصاسس بن مرة الذي انتفضس ضصد ابن عمه وبلغ قتله،
بعد أان منع اŸاء عن مواشصيهم حتى كادت قطعانهم تهلك
عطشصا ،وحرمهم من قرى الضصيف ف Óنار توقد ‘ اŸرابع إال
نار اŸلك ،ومنعهم من إاجارة اŸلهوف وتلك أاشصياء مقدسصة ل
يسصاوم فيها أاهل البوادي وسصكانها.
قد تكون هذه اŸقدمة مناسصبة “اما برأايي كرسصالة لكل من
يتطاول أاو يتعا ¤على اÿلق بسصلطة أاو Ãنصصب فزمن التغول
قد وّلى وا÷زائر ا÷ديدة التي ينشصدها ا÷ميع لن يكون فيها
مكان لهكذا ‰اذج.
ا÷زائر ا÷ديدة التي ينشصدها ا÷زائريون بشصيبهم وشصبابهم
هي جزائر تتسصاوى فيها الفرصس أامام ا÷ميع وتغلق فيها أابواب
اÙسص-وب-ي-ة وا÷ه-وي-ة واÙاب-اة وت-ف-ت-ح ف-ي-ه-ا أاب-واب ال-تنافسس
الشصريف وفق الكفاءة وا÷ودة والحÎافية على كل اŸسصتويات.
ا÷زائر ا÷ديدة التي يريد أابناؤوها بناءها هي جزائر –مي
آادميتهم وتصصون كÈياءهم وتكون فيها كرامتهم خطا أاحمر،
والسصلطة القائمة مطالبة أاك Ìمن أاي وقت مضصى بزجر وردع أاي
مسصؤوول مهما كان منصصبه أاو ع Óشصأانه تسصّول له نفسصه أان يهÚ
لرضس فإاشصاعة العدل ورد اŸظا ⁄أاسصاسس
واحدا من أابناء هذه ا أ
لحوال.
لدوام اŸلك واسصتقرار ا أ

بسصبب غياب الشصهود الرئيسصيÚ

تأاجيل قضصية وزير ا’تصصا’ت اأ’سصبق موسصى بن حمادي

أاج - -لت ﬁك - -م - -ة سص- -ي- -دي أاﬁم- -د
بالعاصصمة ،أامسس ،إا 9 ¤نوفم ÈاŸقبل،
ال-ن-ظ-ر ‘ ال-قضص-ي-ة اŸت-اب-ع ف-ي-ه-ا وزير
الÈي -د والتصص -الت األسص -ب -ق اŸت-وف-ى
موسصى بن حمادي اŸتهم بـ»ا◊صصول
على امتيازات غ Òمشصروعة والتمويل
اÿف -ي ل -ل -ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-رئ-يسس
السصابق عبد العزيز بوتفليقة» .وجاء
تأاجيل القضصية بطلب من دفاع اÿزينة
العمومية للنظر ‘ اŸلف ومن قاضصي

ا÷لسص- -ة بسص- -بب غ- -ي- -اب ال- -ع- -دي -د م -ن
الشص -ه -ود ال -رئ -يسص -ي Úع -ل -ى غ-رار وا‹
ال -ع -اصص -م -ة األسص -ب -ق ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ،
وزي- -رة الÈي- -د والتصص -الت السص -ل -ك -ي -ة
وال Ó-سص -ل -ك-ي-ة السص-اب-ق-ة ،ه-دى ف-رع-ون
ووزير الشصباب والرياضصة األسصبق ﬁمد
حطاب .وي -ت -اب -ع ‘ ه -ذه ال -قضص -ي -ة
ال- -وزي- -ران األولن األسص- -ب- -ق- -ان أاح -م -د
أاوي -ح -ي -ى وع -ب-د اŸالك سصÓ-ل ب-ت-ه-م-ة
«منح امتيازات غ ÒمÈرة لفائدة بن

حمادي إل‚از مصصنع أادوية «جي-بي
ف-ارم» ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة سص-ي-دي ع-بد
الله بالعاصصمة» .وإا ¤جانب عبد الغني
زعÓن الذي ” إاحضصاره إا ¤اÙكمة
بصص -ف -ت -ه رئ -يسس ا◊م -ل -ة ل Ó-ن -ت-خ-اب-ي-ة
للمÎشصح لرئاسصيات أابريل  ،2019عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ” ،إاحضص-ار ع-ب-د
اŸالك سصÓ- -ل إا ¤اÙك- -م- -ة ب- -ي- -ن -م -ا
اŸتهم أاحمد أاويحيى موجود بسصجن
العبادلة ببشصار.

«نوازي لوسصيك» بباريسس

عشصـرة أافـÓم جزائريـة ‘ مهرجـان الفيلـم الفرنسصـي-العربي
يشص- -ارك ﬂرج- -ون ج- -زائ -ري -ون
وفرانكو-جزائريون ‘ الطبعة الـ 9
Ÿه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م ال-ف-رنسص-ي-ال-ع-ربي
«ن -وازي ل -وسص -يك» ب -ب-اريسس (ف-رنسص-ا)
اŸرتقب من  6إا ١٧ ¤نوفم ÈاŸقبل،
حسص-ب-م-ا أاع-ل-ن-ه اŸن-ظمون على اŸوقع
ا’لكÎو Êللمهرجان.
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يشصارك ‘ هذا اŸهرجان ضصمن 16
فيلما خياليا منها  ⁄ 6يسصبق عرضصها
و 11وثائقيا «مناظر اÿريف» للمخرج
م -رزاق ع -ل -واشس و»ب -ارك -ور» ل -ل-م-خ-رج-ة
لمÚ
فاطمة الزهراء زعموم و»أابولي »Óأ
سصيدي بومدين و»أاحمر» لفريد بن تومي
و»إابراهيم» لسصم Òقاسصمي و» 14٣شصارع
الصصحراء» ◊سصان فرحا Êو»جزائرهم»
للينا سصوا ⁄و»أاخوات» ليمينة بن قيقي
و»أا دي آان» للمخرجة مايوين لوبيسصكو.
لفÓ-م ال-ت-ي “ث-ل ا÷زائ-ر
وت -ع -ال -ج ا أ
العديد من اŸسصائل الوجودية من منظور
ع Ó-ق -ات الشص -ب -اب ب -آاب -ائ -ه -م وب -ل-دان-ه-م
و–صصلت على جوائز متنوعة ‘ لقاءات
الفن السصابع حيث تروي قلق الشصباب ‘
بحثهم عن ذواتهم ‘ ›تمع  ⁄يخÈهم
بكل شصيء بعد.
ويقدم فيلم «مناظر اÿريف» Ÿرزاق
علواشس قصصة مثÒة سصياسصية واجتماعية
عن ا÷زائر بينما يفضصح فيلم «باركور»
لفاطمة الزهراء زعموم ‘ قالب فكاهي
ام -ت -دادات اÛت-م-ع ا÷زائ-ري .وي-روي
لم Úسص-ي-دي ب-وم-دي-ن
ف -ي -ل-م «أاب-و ل-ي »Ó-أ
غ -زوة ل -ط -ف -ي وأاح -د أاصص -دق-اء ط-ف-ول-ت-ه

ال -ل -ذان ي -ق -ط -ع -ان الصص -ح-راء ب-ح-ث-ا ع-ن
لرهابي اÿط« Òأابو لي.»Ó
اإ
ويعالج فيلم «أاحمر» لفريد بن تومي
و»إاب -راه -ي -م» لسص-م Òق-اسص-م-ي ال-عÓ-ق-ات
الصص -ع -ب -ة ب Úال -وال-دي-ن واألب-ن-اء ‘ حÚ
ي-ط-رح ف-ي-ل-م «أاخ-وات» ل-ي-م-ي-ن-ة ب-ن قيقي
أاسص -ئ -ل -ة ح -ول ع Ó-ق -ة ال-ب-ل-دان األصص-ل-ي-ة
وبلدان السصتقبال ‘ ح Úيروي فيلم «آا
دي آان» Ÿاي -وي -ن ل -وب -يسص-ك-و عÓ-ق-ة ج-د
ج-زائ-ري ب-حفيدته ‘ .قسص - -م األفÓ- -م
ال-وث-ائ-ق-ية يقدم « 14٣شص-ارع الصص-حراء»
◊سصان فرحا Êفيلم-طريق عند مليكة
‘ ق -لب الصص -ح -راء ب -ي -ن -م -ا ي -دع -وف -ي-ل-م

«جزائرهم» للمخرجة لينة سصوا÷ ⁄ولة
‘ بلدها األصصلي من خÓل نظرة حنÚ
ألجدادها.
ومن ب ÚاألفÓم ا◊اضصرة ‘ هذا
اŸه -رج -ان األع -م -ال ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ونسص-ي-ة
«الرجل الذي باع جلده» لكوثر بن هانية
و»ن -ورة –ل -م» ل -ه -ن -د ب -وج -م -ع -ة و»اب-ن»
Ÿهدي برصصاوي وكذا األفÓم اŸغربية
«آادم» Ÿريام توزا Êو»معجزة القديسس
اÛهول» لعÓء الدين علجم .ويشصارك
«تسصتحق حبا» ألبي بكر شصوقي (مصصر)
و»غود مورنينغ» لبهيج هجيج (لبنان) و»9
أايام بالرقة» أل›د اأبوعÓلة (السصودان).

Ãوجب بروتوكول اتفاق أاعلنت عنه وزارة ا’تصصال

نحو بث قنوات جزائرية خاصصة بـ «أالكومسصات»1-

” التوقيع ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،على بروتوكول اتفاق يربط اŸؤوسصسصة العمومية
للبث اإلذاعي والتلفزي ا÷زائري بقنوات التلفزيون اÿاصصة ،حسصب بيان لوزارة
التصصال.
وأاوضصح البيان أان «وزارة التصصال تعلن أانه ‘ إاطار تنفيذ إاصصÓحات القطاع اŸدرجة
‘ برنامج ا◊كومة ،وّقع اŸدير العام للمؤوسصسصة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي
ا÷زائري ،أامسس الثن 26 Úأاكتوبر Ã ،2020قر وزارة التصصال ،على بروتوكول اتفاق
يربط هذه اŸؤوسصسصة «بقنوات التلفزيون اÿاصصة».
وذك -ر ال -ب-ي-ان أان ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون اŸع-ن-ي-ة ه-ي« :ال-ن-ه-ار» و»الشص-روق» و»ن-وم-ي-دي-ا»
و»الهقار» و»ا÷زائرية وان» ،التي تبث ع Èاألقمار الصصناعية األجنبية.
وأاضصافت وزارة التصصال أان «هذا التفاق الذي يتضصمن البث اŸباشصر بواسصطة
دي.تي.أاشس ( )DTHلÈامج هذه القنوات على القمر الصصناعي ا÷زائري أالكومسصات-
 ،1قد ” توقيعه Ÿدة ثÓثة أاشصهر ›انا ويهدف إا ¤تعزيز ا÷اذبية اŸدارية لهذا
القمر الصصناعي» ،مÈزة أان «هذه الفÎة ﬁددة على سصبيل الختبار ‘ ،انتظار إاصصدار
إاجراء تنظيمي جديد جاري اسصتكماله من طرف مصصالح وزارة التصصال».

