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لغر ،ؤعند منتصصف الليل ،قأمت ثلة من
‘ هذا اليوم ا أ
الشصبأب اŸنأضصل Úالشصرفأء بتفج Òثورة غّيرت ،أاؤضصأع
ا÷زائ -ر ؤا÷زائ -ري Úؤت -ركت بصص -م -أت ؤاضص -ح -ة ع -ل-ى
ؤجه القأرة ؤعلى النظأم العأŸي القأئم آانذاك ،حيث ⁄
ت -ق ّ-وضص ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ال -ن -ظ -أم السص -ت -ع -م -أري ‘
ا÷زائر فقط ،بل سصأهمت مسصأهمة أاكيدة ‘ تقويضص
لفريقية ؤ‘
أارك-أن ال-ظ-أه-رة السص-ت-ع-م-أري-ة ‘ ال-قأرة ا أ
آاسصيأ ؤأامريكأ اللتينية.
لنهأ «رمت بألثورة ‘
لقد انتصصرت النخبة اŸنأضصلة أ
لن-ه-أ “ك-نت م-ن ب-ن-أء
الشص -أرع ف -أح -تضص -ن -ه -أ الشص -عب» ،ؤ أ
لنهأ
لنهأ آامنت بقضصية ؤ أ
علقة مبأشصرة مع الشصعب ؤ أ
ق- -رأات م- -ع- -ط- -ي -أت ال -ظ -رف ال -دؤ‹ ق -راءة صص -ح -ي -ح -ة،
ؤ“ك -نت ،ب-أÿصص-وصص ،م-ن أان ت-ظ-ل مسص-ت-ق-ل-ة ع-ن ق-وى
لقليم.
ذلك الظرف ،شصرقأ ؤغربأ ؤ‘ ا إ
هذه النخبة Áكن أان نقول إانهأ منتصصرة على أاك Ìمن
صص-ع-ي-د ،ف-ه-ي ان-تصص-رت ع-ل-ى النسص-داد السص-ي-أسصي ،الذي
لدارة
أاصص - -أب ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ؤان- -تصص- -رت ع- -ل- -ى ا إ
لم-ن-ي-ة
السص -ت -ع-م-أري-ة ؤ›م-وع أادؤات-ه-أ ال-عسص-ك-ري-ة ؤا أ
لعلمية .لقد انتصصرت
ؤالدبلومأسصية ؤعلى ترسصأنتهأ ا إ
ه -ذه ال -ن -خ -ب -ة أايضص-أ ع-ل-ى اŸشص-أك-ل ال-ت-ي ك-أنت ي-ع-يشص-ه-أ
اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ،ؤم-ن-ه-أ ال-ع-زل-ة ال-ت-ي ك-أنت ت-ع-يشص-ه-أ
لمية التي كأنت منتشصرة على نطأق ؤاسصع.
اŸنأطق ؤا أ
إان ف-ك-رة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي نشص-رت-ه-أ ،ب-أÿصص-وصص ،ن-خ-بة
حزب الشصعب ا÷زائري ،ثم تأأسصيسص اŸنظمة السصرية،
كسص -رت ﬂط -ط -أت السص -ت-ع-م-أر ‘ إان-ه-أء ؤج-ود ك-ل رؤح
انتمأء لوطن ÷غرافيأ ﬁددة ،ؤلهذا فإأن نخبة نوفمÈ
أاح-دثت ق-ط-ي-ع-ة م-ع ك-ل ح-ل ت-ك-ت-ي-ك-ي ؤم-ع ك-ل ت-أأج-يل
للحسصم السصيأسصي ،ؤانتصصرت انتصصأرا بأهرا ‘ مسصعأهأ،
إانهأ نخبة منتصصرة.
ن -خ -ب-ة ن-وف-م Èؤّح-دت ال-ه-دف ؤؤح-دت الشص-عب ؤن-ظ-م-ت-ه ‘
ثورة على الذات أاؤل ؤعلى السصتعمأر ؤﬂططأته ثأنيأ ،لقد
عممت جغرافية الوطن ‘ أاذهأن ا÷زائري Úكل ا÷زائريÚ
لمر Ãثأبة –صصيل ا◊أصصل
بكل فئأتهم ؤأالسصنتهم ⁄ ،يكن ا أ
ؤ ⁄يكن بسصيطأ بل مثل ثورة ذهنية مّكنت من بنأء مأ عجزت
عنه أاجيأل ؤأاجيأل من ا÷زائري.Ú
ن -وف -م Èك -أن أايضص -أ مشص -رؤع -أ ؤط -ن -ي -أ م -ت-ك-أم-ل ،ح-ق-ق
ان-تصص-أرات ؤل-ك-ن-ه  ⁄ي-ب-ل-غ ال-غ-أي-ة ؤال-ه-دف ،أاي «إاق-أم-ة
ال -دؤل -ة ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة الج-ت-م-أع-ي-ة ذات
لسص-لم-ي-ة» ،ؤي-ن-ب-غ-ي أان
السص -ي -أدة ضص -م -ن إاط-أر اŸب-أدئ ا إ
لعداد لسصتكمأل اŸسصأر.
تكون بداية جديدة ل إ
لم -ة ج -زائ -ر الن -تصص -أر
ال- -ن- -خ- -ب- -ة اŸن -تصص -رة أاع -طت ا أ
ؤأاع -طت ل -ه -أ مشص -رؤع -أ ؤط -ن -ي -أ غ -أي -أت-ه ك-أنت ؤاضص-ح-ة
ؤي-ن-ب-غ-ي أان ي-ع-ود ل-ه-أ ؤه-ج-ه-أ ؤأان ت-ع-ود ل-ه-أ إارادتهأ ؤأان
تسص Òال -ب-لد ع-ل-ى خ-ط-ى ج-زائ-ر الن-تصص-أر ،ؤأان –دث
ق-ط-ي-ع-ة ك-أم-ل-ة ؤشص-أم-ل-ة م-ع ج-زائ-ر ال-فشص-ل ؤم-ع ج-زائ-ر
التسصلط ؤمع جزائر الفسصأد ؤمع جزائر العجز ؤالرداءة.
إان ا÷زائر ا÷ديدة تقوم على جزائر النتصصأر ؤعلى
ال -ع -وام -ل ال -ت -ي صص -ن -عت ه -ذا ال-نصص-ر ،ال-وط-ن-ي-ة ؤŒن-د
ا÷زائري Úؤعلى التضصحية ؤنكران الذات.
الشصعب

www.echaab.dz
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خضصع لفحوصص طبية معمقة بأأŸأنيأ

حالة الرئيسس
’ تدعو للقلـق

بعد خضصوع رئيـسص ا÷مهورية ،السصيد عبد اÛيد تبون،
ل -ف -ح-وصص-أت ط-ب-ي-ة م-ع-م-ق-ة ‘ أاح-د أاك ÈاŸسص-تشص-ف-ي-أت
لŸأن -ي -ة اŸت -خصصصص -ة ،ي -ؤوك-د ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي ت-ف-أؤؤل-ه
ا أ
ب-ن-ت-أئ-ج ال-ف-ح-وصص-أت ،ؤح-أل-ت-ه الصص-ح-ي-ة «مسص-تقرة ؤل
تدعو للقلق» ،حسصب مأ أافأد به مسصأء أاؤل أامسص بيأن
لرئأسصة ا÷مهورية.
صصـــ
٣٣ـــ٠ـ
٠ـ

سصلمت «درع الوفأء» لعأئلة الفقيد

«الششعب» تنظـم تاأبيني ـة ﬂتـ ـار سشعي ـ ـدي
ن- -ظ- -مت ج- -ري- -دة «الشص -عب» ،أامسص،
ت -أب -ي -ن -ة رئ -يسص ال -ت -ح -ري -ر ؤم -دي -ر
لسصبق ﬂتأر
ج-ري-دة ا÷م-ه-وري-ة ا أ
سصعيدي ،الذي انتقل إا ¤جوار ربه
لسصبوع اŸأضصي ،تأركأ بصصمة مهنية
ا أ
لسص-رة
‡ي -زة ‘ ت -أري -خ اŸؤوسصسص-ة ؤا أ
لع -لم -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ك -ك-ل ؤف-ق
ا إ
أاكده اŸشصأركون.

لمة بألنيأبة صصألح ڤوجيل ‘ حوار لـ«الشصعب»:
رئيسص ›لسص ا أ

هن ـ ـاك إارادة سشياسشيـ ـة إ’حـ ـداث التغ ـ ـي Òا÷ ـ ـذري
لمأنة الشصهداء
^ مأ حدث من فسصأد سصيأسصي ؤمأ‹ خيأنة أ

لمة بألنيأبة صصألح ڤوجيل ‘ ،حوار لـ»الشصعب»« ،إاننأ حقأً أامأم منعرج
قأل رئيسص ›لسص ا أ
سصيأسصي ؤطني بأمتيأز» ،يتزامن ؤالفأ— نوفم Èالذي «سصيُخsلد على أانه يوم يجمع ب Úمآأثر
التحرير ؤُنبل التغي.»Ò
لمأنة الشصهداء ؤإاسصأءة لرسصألتهم .ؤ‘
ؤاعت Èمأ حدث من فسصأد سصيأسصي ؤمأ‹ خيأنة أ
سصيأق مغأير ،لفت قوجيل إا ¤أان «جأمع ا÷زائر هو رسصألة ؤفأء ؤتسصأمح ؤعنوان
«الوسصطية» التي شصّكلت على الدؤام عقيدة ا÷زائريأت ؤا÷زائري.»Ú
صصـــ4٣ـــ٠ـ٠ـــ-ــــ5ـــــ٠

صصـــ٣
4ـــ٠ـ
2ـ

ل· 2٠21
تصصفيأت كأأسص إافريقيأ ل أ

ا’–اديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الزÁبابوي ـ ـ ـ ـة تبحـ ـ ـ ـث
عن مصشـ ـادر لتموي ـ ـل رحل ـ ـة ا÷زائ ـ ـر
تسص -ع -ى ال–أدي -ة ال -زÁب -أب -وي -ة ل -ك -رة ال-ق-دم ،ال-ت-ي ت-واج-ه صص-ع-وب-أت م-أل-ي-ة،
للحصصول على مسصأهمة من ﬂتلف الشصركأء لتمويل رحلة منتخب بلدهأ Ÿواجهة
اŸنتخب ا÷زائري ‘  12نوفم ÈاŸقبل برسصم تصصفيأت كأسص أا· إافريقيأ .2٠21
صصـــ٣
2ـــ٠ـ
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السصتفتأء انطلق اÿميسص بأŸنأطق النأئية

أازي ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـ ـن  24مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ناخ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
مدع ـ ـ ـ ـ ـوون لإÓد’ء بأاصشواته ـ ـ ـ ـم غـ ـ ـ ـ ـ ـدا
سصيكون أازيد من  24مليون نأخب جزائري مدعوين ،غدا ،اŸصصأدف للفأ— نوفم،È
لدلء بأأصصواتهم Ãنأسصبة السصتفتأء على مشصرؤع تعديل الدسصتور –ت شصعأر
ل إ
«ن-وف-م :1954 Èال -ت-ح-ري-ر ...ن-وف-م :2٠2٠ Èال -ت -غ -ي ،»Òؤال -ذي ي -ج-ري ‘ ظ-رؤف
صصحية اسصتثنأئية ‘ ظل انتشصأر جأئحة كوفيد.19-

صصـــ6٣ـــ٠ـ٠ـــ-ــــ7ـــــ٠

الوضش ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
لصصأبأت ا÷ديدة٣19:
ا إ
حألت الشصفــــــــــأء195:
الــــوفيـــــــــــــــــــــــأت7:
لصصأبـأت57651 :
إاجمأ‹ ا إ
اŸتمأثلون للشصفـأء4٠٠14 :

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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اŸسستشسار لدى رئيسس ا÷مهورية شسيخي يؤوكد:

تنفيذا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية

العم ـ ـ ـل الثنائ ـ ـي مـ ـ ـع سصتـ ـ ـ ـ ـورا  ⁄ينطلق
فعلي ـ ـ ـا بسصبـ ـ ـ ـ ـب كوفي ـ ـ ـ ـ ـد19-

توسصي ـ ـع قائمة الوليـ ـات اŸعنيـ ـ ـة
بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداب Òا◊جــ ــ ــ ـ ـ ـ ـر ا÷ ـ ـ ـ ـزئي
ق- -رر ال -وزي -ر الأول ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ج - -رادŒ ،دي - -د ق - -ائ - -م - -ة ال- -ولي- -ات
الـم- -ع- -ن -ي -ة ب -ت -داب Òا◊ج -ر ا÷زئ -ي
اŸنز‹ من  ١١اإ ٢٠ ¤ولية و‘ اإطار
مكافحة وباء كوفيد ١٩ -ومع تكييف
سس-اع-ات ا◊ج-ر م-ن السس-اع-ة ا◊ادي-ة
عشس- - -رة ل - -ي  Ó- -اإ ¤غ - -اي - -ة السس - -اع - -ة
اÿامسس- -ة صس -ب -اح -ا م -ن ال -ي -وم اŸوا‹
بدل من السساعة السسادسسة ،بحسسب ما
اأف - -اد ب - -ه ،اأول اأمسس ،ب - -ي - -ان Ÿصس - -ال- -ح
الوزير الأول.
اأوضس-ح اŸصس-درو اأن-ه «ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد الـمجيد تبون،
القائد الأعلى للقوات اŸسسلحة ،وزير الدفاع
ال- -وط -ن -ي ،وع -قب اŸشس -اورات م -ع ال -ل -ج -ن -ة
العلمية لـمتابعة تطور جائحة فÒوسس كورونا
(كوفيدـ ،)١٩قرر الوزير الأول ،عبد العزيز
ج -راد ‘ ،اإط -ار الـمسس -ع -ى ال -ذي اع -ت -م -دت -ه
السس- -ل- -ط- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ‘ تسس -ي Òالأزم -ة
الصسحية ،اتخاذ التداب Òالآتية:
 -١ت- -ك- -ي- -ي- -ف ا◊ج- -ر الصس- -ح- -ي ا÷زئ -ي
الـم -ن -ز‹ م -ن السس-اع-ة ا◊ادي-ة عشس-رة مسس-اء
(٢٣:٠٠سس - -ا) اإ ¤غ - -اي - -ة السس- -اع- -ة اÿامسس- -ة
صسباحا (5:٠٠سسا) بدل من السساعة السسادسسة
صس-ب-اح-ا (6:٠٠سس -ا) ل-ل-ولي-ات الـم-ع-ن-ي-ة ب-ه-ذا

الإجراء.
Œ -٢ديد قائمة الوليات الـمعنية بتدابÒ
ا◊جر ا÷زئي الـمنز‹ من  ١١اإ ٢٠ ¤ولية،
حسسب ت- -ط -ور ال -وضس -ع الصس -ح -ي ،ح -يث ي -ت -م
Œديد ا◊جر ا÷زئي الـمنز‹ Ÿدة خمسسة
عشسر ( )١5يوما ابتداء من تاريخ  ٣١اأكتوبر
 ، ٢٠٢٠م -ن السس -اع -ة ا◊ادي -ة عشس -رة مسس -اء
(٢٣:٠٠سس - -ا) اإ ¤غ - -اي - -ة السس- -اع- -ة اÿامسس- -ة
صسباحا (5:٠٠سسا) من اليوم الـموا‹ لإحدى
عشس - -رة ( )١١ولي- -ة ،وه -ي :ب -ات -ن -ة ،ب -ج -اي -ة،
البليدة ،تلمسسان ،تيزي وزو ،ا÷زائر ،جيجل،
سسطيف ،عنابة ،قسسنطينة ووهران.
ت -ط -ب -ي -ق ت -داب Òا◊ج-ر ا÷زئ-ي اŸن-ز‹
Ÿدة خمسسة عشسر ( )١5يوما ابـتداء من تاريخ
 ٣١اأكتوبر  ٢٠٢٠من السساعة ا◊ادية عشسرة
مسساء (٢٣:٠٠سسا) اإ ¤غاية السساعة اÿامسسة
صس-ب-احا (5:٠٠سس -ا) م -ن ال-ي-وم الـم-وا‹ ،ع-ل-ى
الوليات التسسع ( )٠٩التي تدهور فيها الوضسع
الصسحي ،وهي :البويرة ،بومرداسس ،الـمسسيلة،
ورقلة ،الـمدية ،برج بوعريريج ،تبسسة ،تيارت
وبسسكرة.
غ Òاأن- -ه Áك- -ن ل- -ل- -ولة ،وب- -ع- -د م -واف -ق -ة
السسلطات الـمختصسة ،اتخاذ كل التداب Òالتي
تقتضسيها الوضسعية الصسحية لكل ولية ،لسسيما
اإقرار اأو تعديل اأو ضسبط حجر جزئي اأو كلي

يسستهدف بلدية ،اأو مكانا ،اأو حيا اأو اأك،Ì
تشسهد بوؤرا للعدوى.
 -٣الإب -ق -اء ع -ل -ى الإج -راء ال -ذي ي -ح -ظ-ر
جميع اأنواع Œمعات الأشسخاصس والتجمعات
ال-ع-ائ-ل-ي-ة ،ولسس-ي-م-ا اأع-راسس الزواج واÿتان،
وغÒها من الـمناسسبات».
وعلى هذا الصسعيد ،تذكر ا◊كومة باأنها
«لحظت تسسجيل تراخي ‘ اليقظة من شساأنه
اأن ل يسساهم ‘ التحكم ‘ الوضسع الصسحي
الذي ليزال مرهونا بانضسباط كل واحد منا
لتجنب تدهوره ،واحتمال اللجوء اإ ¤تدابÒ
اأخرى للحجر الـمنز‹ الكلي اأو ا÷زئي و /اأو
اإ ¤فرضس قيود على الأنشسطة القتصسادية
والجتماعية».
لذلكŒ ،دد ا◊كومة توصسياتها بضسرورة
«التحلي با◊ذر وتدعو اŸواطن Úمرة اأخرى
اإ ¤م -واصس-ل-ة ال-ت-ج-ن-د والصس-رام-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق
ك -اف -ة ت -داب Òا◊م -اي -ة وال -ت -ب-اع-د ا÷سس-دي
والنظافة التي تظل السسبل الـمثلى للقضساء
على هذا الوباء».
واأخÒا ،فاإن السسلطات العمومية «سستعزز
اأج -ه -زة ال -ي -ق -ظ -ة وت -ط -ب-ي-ق ال-ع-ق-وب-ات ضس-د
الـمخالف Úلتداب Òالوقاية الـمقررة Ãوجب
التنظيم الـمعمول به ،مثل الرتداء الإجباري
للقناع الواقي».

جعلته معديا أاك Ìوبأاعراضس جديدة ،د .طه خالدي:

طفرة جينية لكورونا والÎاخي ‘ اإلجراءات وراء ارتفاع اإلصصابات
¯ العودة للحجر ا÷زئي وﬁاصسرة البؤور ا÷ديدة احتمال وارد

اأرجع الدكتور ‘ علم اŸناعة طه
خ -ال -دي ،اأمسس ،الن -تشس -ار اŸتسس-ارع
واŸف- - -اج- - -ئ ل - -فÒوسس ك - -ورون - -ا اإ¤
التغ Òالسسريع ‘ طفرته ا÷ينية،
وا ¤الÎاخي ‘ تطبيق الإجراءات
الحÎازي- - -ة بشس- - -ك - -ل اأث - -ار ا÷دل
حول ‚اعة اıطط الوبائي الذي
ي- -ف- -رضس ال- -ع- -ودة ل -ل -ح -ج -ر ا÷زئ -ي
وﬁاصس -رة ال -ب -وؤر ا÷دي -دة ‘ ح-ال
ارتفاع منحنى الإصسابات.
خالدة بن تركي
دق الدكتور طه خالدي ،أامسس ‘ ،اتصسال بـ
«الشس -عب» ،ن -اق-وسس اÿط-ر ب-ع-د ارت-ف-اع ع-دد
اإلصسابات بشسكل أاثار حالة اسستنفار قصسوى
وسسط الطاقم الطبي ،مرجعا األسسباب إا¤
ط- -ف- -رت- -ه ا÷ي- -ن- -ي- -ة اŸت- -غÒة وع -دم ال -ت -زام
اŸواط -ن Úب -الÈوت -وك -ول الصس -ح-ي وال-ت-ب-اع-د
ا÷سس -دي ،مشسÒا أان ت -غ Òت -رك-ي-ب-ت-ه ا÷ي-ن-ي-ة
صس- -اح- -ب- -ت- -ه- -ا أاع -راضس ج -دي -دة ك -اإلسس -ه -ال،
األم-راضس ال-هضس-م-ي-ة ،ح-ك-ة ج-ل-دي-ة ،اح-م-رار
العين Úتظهر على شسكل حسساسسية ،تعب كبÒ

إا ¤جانب القصسور الكلوي.
وأاكد الدكتور ،أان الوضسعية الوبائية مقلقة،
خ-اصس-ة ب-اŸسس-تشس-ف-ي-ات بسس-بب اإلق-بال الكبÒ
للمواطن ÚاŸشسكوك ‘ إاصسابتهم بـ»كوفيد»،
ما يسستدعي اليقظة واحÎام إاجراءات الوقاية
والمتثال لقواعد ا◊جر الصسحي Ÿواجهة
التسسارع اŸتزايد لتفشسي الوباء ،إا ¤جانب
إاجراءات أاخرى قد تلجأا إاليها اللجنة العلمية
Ÿتابعة الوباء ‘ حال عدم اسستقرار الوضسعية
الصسحية.
وأاوضس -ح اŸت -ح -دث ،أان م -وج -ة اإلصس-اب-ات
ا÷ديدة مرتبطة بطفرة فÒوسس كورونا ،غÒ
أانها ل تسستدعي الهلع ،فالطفرات Áكن أان
Œعل منه ›رد زكام موسسمي ضسعيف ليسس
أاك ،Ìول ي- -ع- -ن- -ي ذلك ال- -ت -ه -اون ‘ ال -ت -دابÒ
الصسحية Ÿنع انتشساره ،خاصسة ‘ هذه الفÎة
اŸعروفة بانتشسار األنفلونزا اŸوسسمية التي
تعد عام Óأاسساسسيا ‘ رفع مناعة ا÷سسم،
بالنظر إا ¤التطور ا÷يني ا◊اصسل سسنويا ‘
األنفلونزا اŸوسسمية.
وبخصسوصس التغ Òا÷يني للفÒوسس ،أاكد
أان التغ ÒاŸتسسارع له مؤوشسران ،إاما أان يصسبح

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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فÒوسس -ا م -وسس -م -ي -ا وي-زول ب-ال-ل-ق-اح أاو يصس-ب-ح
ضسعيفا وليسست له خطورة على األشسخاصس،
هذا ما يعرفه كوفيد ‘١٩-الفÎة ا◊الية ،أاي
ان -ه ك -ل م -ا ي -ق -وم ب -ط -ف -رات سس -ري-ع-ة ي-ذهب
بسس -رع -ة ،م -وضس -ح -ا ‘ ذات السس -ي -اق أان ه-ذه
ال - -ت - -ح - -ولت ع - -ادي- -ة ،ألن ال- -ت- -غ Òا÷ي- -ن- -ي
ل -ل -فÒوسس-ات ي-ت-ح-ول م-ع ال-زم-ن وت-نشس-أا أان-واع
أاخ- -رى Áك- -ن أان ت- -ؤودي إا ¤ت -غ Òخ -اصس -ي -ات
الفÒوسس ،ليصسبح ضسعيفا أاو أاك Ìشسراسسة.
وه- -ذه األصس- -ن -اف  -ي -ق -ول ط -ه خ -ال -دي-
–دث م- -وج- -ات ع- -دوى ﬂت- -ل- -ف- -ة ،م -ا يÈر
حصس- -ول ال- -ع- -دوى ل -دى أاشس -خ -اصس ﬂت -ل -فÚ
وبشس-ك-ل م-ت-ب-اي-ن وب-أاع-راضس ﬂت-ل-فة ومتغÒة
كالتي تشسهدها البؤور ا÷ديدة وتسسجلها بعضس
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ‘ األع -راضس ا÷دي -دة ال-ت-ي
تظهر على اŸصساب. Ú
ودع -ا ال -دك -ت-ور ج-م-ي-ع اŸواط-ن ‘ Úه-ذه
الفÎة ،التي تعرف تزايدا ‘ عدد اإلصسابات،
لÓلتزام الصسارم بالتداب Òالوقائية واحÎام
ال -ت -ب -اع -د ا÷سس -دي Ÿن -ع ان -تشس-ار ال-وب-اء بÚ
األشسخاصس ،خاصسة ‘ األماكن العمومية التي
تعرف إاقبال كبÒا.

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

مصصطفى هميسصي
رئيسس التحرير

مرزاق صصيادي

أاكد اŸسستشسار لدى رئيسس ا÷مهورية
لرشسيف والذاكرة الوطنية عبد
اŸكلف با أ
اÛيد شسيخي ،أان العمل الثنائي مع نظÒه
ال -ف -رنسس -ي ب -ن -ج -ام Úسس-ت-ورا ف-ي-م-ا ي-تصس-ل
لرشسيف ا÷زائري اÙول إا¤
باسسÎجاع ا أ
ف -رنسس -ا ⁄« ،ي-ن-ط-ل-ق ف-ع-ل-ي-ا بسس-بب ت-فشس-ي
جائحة كورونا» ،مشسددا على وجود إارادة
سسياسسية لدى ك Óالبلدين فيما يتعلق بهذا
اŸلف.
ففي إاطار التعاون الثنائي ا÷اري مع الدولة
الفرنسسية ‘ ›ال الذاكرة ،كشسف شسيخي ‘
حوار أاد ¤به لوكالة األنباء ا÷زائرية ،عن أانه
«تواصسل مرت »Úمع اŸؤورخ الفرنسسي بنجامÚ
سستورا اŸكلف من قبل الرئيسس إاÁانويل ماكرون
ل -ت -م -ث -ي -ل ا÷انب ال-ف-رنسس-ي ،غ Òأان «ال-ع-م-ل ⁄
ينطلق فعليا ◊د اآلن».
وت- -ع- -ود أاسس- -ب- -اب ذلك ،ب- -حسسب م -ا أاوضس -ح -ه
شسيخي ،الذي يشسغل أايضسا منصسب اŸدير العام
Ÿؤوسسسسة األرشسيف الوطني ،إا ¤الوضسع الصسحي
اŸتسسم بانتشسار وباء كوفيد ١٩-الذي حال ول
يزال دون اللقاء اŸباشسر بينه وب Úسستورا لوضسع
خطة عمل مشسÎكة.
و‘ هذا السسياق ،لفت شسيخي إا ¤أانه «علم
م -ؤوخ -را ب -أان اŸؤورخ سس -ت -ورا ان -ت -ه -ى م -ن إاع-داد
ت -ق -ري -ره ال -ذي ق -دم -ه ل-ل-رئ-يسس م-اك-رون وال-ذي
تضسمن تصسورا عاما حول مراحل وأاولويات هذا
العمل بالنسسبة للجانب الفرنسسي».
و‘ ان -ت -ظ -ار الشس -روع ال -ف -ع -ل -ي ‘ ف-ت-ح ه-ذا
اŸلف ،أاكد اŸتحدث وجود اإلرادة السسياسسية
لدى الطرف ،Úمذكرا بأان «الرئيسس عبد اÛيد
ت- -ب- -ون ك- -ان ق- -د أافصس- -ح ع- -ن ه -ذه اإلرادة ب -ك -ل
صسراحة ،كما أاوضسح ما هو اإلطار الذي يجب أان
يتم فيه هذا ا◊وار وهو نفسس األمر بالنسسبة
ل -ل -ط -رف ال -ف -رنسس -ي ال -ذي Ÿسس -ن -ا ل -دي -ه ن-فسس
اإلرادة» ،يقول شسيخي.
وأاعرب عن «تفاؤوله» Ãآال هذا العمل الثنائي،
ليضسيف أايضسا «لقد أاوضسحنا للطرف الفرنسسي
حرصس ا÷زائر على مصسارحة شسعبها Ãا يصسلها
من معلومات تاريخية ،انطÓقا من كون حرية
مواطنها مرهونة Ãعرفة من هو واطÓعه على
م -ا ف -ع -ل -ت -ه األج -ي-ال السس-اب-ق-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ه-ذا
الوطن».
وشسدد شسيخي على أانه «ليسس من حق أاي كان
حرمان اŸواطن ا÷زائري من معرفة تاريخه
ككل» ،خاصسة وأانه «أاصسبح شسغوفا Ãعرفة كل ما
يتعلق بتاريخه كما هو ،بإايجابياته وسسلبياته»،
ليضسيف بأان «ا◊كم على ما حدث ‘ ﬂتلف
الفÎات التي مرت بها البÓد يعود له ‘ آاخر
اŸط -اف ،ب -ع -د “ك -ي -ن -ه م -ن الط Ó-ع ع-ل-ى ك-ل
ا◊قائق التاريخية».
وتابع« :نريد أان يعرف الطرف الفرنسسي ،أاننا
ل ن -ن -وي ول ن -ري-د إاخ-ف-اء ا◊ق-ي-ق-ة ع-ن شس-ع-ب-ن-ا
ونطلب منه أان يفعل نفسس الشسيء Œاه مواطنيه
حتى يكونوا على علم Ãا حدث خÓل اŸرحلة
السستعمارية» .وعرج على اÙاولت اŸتتالية
التي تبذلها بعضس األطراف الفرنسسية من أاجل
طمسس ا◊قائق وإاخفاء بشساعة ما عاشسه الشسعب
ا÷زائري خÓل الفÎة السستعمارية.
ل -ط -اŸا م -ث-لت مسس-أال-ة اسسÎج-اع األرشس-ي-ف
اŸهرب إا ¤فرنسسا موقفا ثابتا بالنسسبة للجزائر
منذ اسستقÓلها ،حيث بذلت ‘ سسبيل ذلك الكثÒ
م- -ن ا÷ه- -ود اŸت- -واصس- -ل- -ة لسسÎداد رصس -ي -ده -ا
األرشسيفي اŸسسلوب ،غ Òأان هذه ا÷هود كانت
تصسطدم ،و‘ كل مرة ،بعراقيل يضسعها الطرف
الفرنسسي.
وع - -ن ذلك ،ي- -ق- -ول شس- -ي- -خ- -ي ،إان اÛت- -م- -ع
الفرنسسي ،وبغضس النظر عن اŸوقف الرسسمي
ل - -ب Ó- -ده« ،ل ي - -زال ي - -ح- -م- -ل ع- -ق- -دة م- -اضس- -ي- -ه
السستعماري»‡ ،ا يجعل من موضسوع األرشسيف
مسسأالة جد حسساسسة ،ألنه «سسيمكن من الكشسف
عن كل ما وقع خÓل هذه اŸرحلة غ ÒاŸشسرفة
من تاريخه‡ ،ا يدفعه إاﬁ ¤اولة طمسسه بكافة

الطرق».
ف-ق-د ك-انت ا÷زائ-ر ب-ال-نسس-ب-ة إا ¤اŸسس-ت-ع-مر
ال-ف-رنسس-ي« ،ح-ق-ل Œارب ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ل-ممارسسات
الوحشسية التي طبقها فيما بعد ‘ اŸسستعمرات
األخرى ،خاصسة اإلفريقية منها ،والتي عانت من
Œارة الرق التي تورطت فيها شسخصسيات مرموقة
‘ اÛتمع الفرنسسي وهي كلها أاسساليب موّثقة
‘ األرشسيف».
ومن شسأان كل ذلك ،يواصسل شسيخي« ،تشسويه
سسمعة فرنسسا والصسورة التي –اول الÎويج لها
على أانها بلد حضساري قائم على الدÁقراطية
واحÎام حقوق اإلنسسان» ،األمر الذي «دفع بها،
و‘ الكث Òمن األحيان ،إا ¤صسد أابواب األرشسيف
حتى أامام الباحث.»Ú
و‘ رده على سسؤوال حول أاولويات ا÷زائر ‘
عملية اسسÎجاع أارشسيفها ،شسدد شسيخي على أان
الطرف ا÷زائري ل Áيز ب ÚفÎات التاريخ
ال -وط -ن -ي ،ح -يث ي-ب-ق-ى األه-م ب-ال-نسس-ب-ة إال-ي-ه ه-و
«“ك ÚاŸواطن ا÷زائري من معرفة تاريخه
كام .»Óوقال« :قد يرى البعضس بأان الهتمام
انصسب ،منذ السستقÓل وإا ¤غاية اليوم ،على
نضسال ا◊ركة الوطنية إابان الثورة التحريرية،
لكن ا◊قيقة هي أانه ليسس هناك فرق ب ÚفÎة
وأاخرى من تاريخنا ،فكلها مهمة على السسواء ول
Áكننا كتابة تاريخنا إاذا ما قمنا بتجزئته».
و‘ هذا السسياق ،أاشسار اŸدير العام Ÿؤوسسسسة
األرشسيف ،إا ¤أان الطرف الفرنسسي حاول خÓل
اŸف- -اوضس- -ات ال- -ث- -ن- -ائ- -ي -ة ،اŸن -درج -ة ‘ إاط -ار
اسسÎجاع األرشسيف اŸهرب ،العمل على إاضساعة
ال -وقت ،م -ن خ Ó-ل ط -ل -ب -ه م -ن ا÷زائ -ر –دي-د
أاولوياتها ‘ هذه العملية« ،غ Òأاننا كنا واضسحÚ
بهذا اÿصسوصس ،فاألرشسيف برمته Áثل أاولوية
بالنسسبة لنا» ،يقول شسيخي.
وشس - -دد ‘ ذات اإلط - -ار ،ع - -ل- -ى أان م- -ط- -الب
ا÷زائر ‘ هذا اŸلف تنقسسم إا ¤شسق :Úاألول
منهما ،اسسÎجاع أاصسول األرشسيف تطبيقا للمبدأا
ال -ع -اŸي ال -ذي ي -نصس ع -ل -ى أان األرشس -ي -ف م -لك
Óقليم الذي نشسأا فيه وهو ما «لن تتخلى عنه».
لإ
أاما الشسق الثا ،Êفهو تسسهيل عمل الباحثÚ
م- -ن خÓ- -ل ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى نسس- -خ ‘ ان- -ت- -ظ -ار
اسسÎجاع األصسول ،غ Òأان هذا الطلب بقي هو
اآلخر دون رد ،يضسيف اŸتحدث.
وإاضس -اف -ة إا ¤م -ا سس-ب-ق ذك-ره ،ان-ت-ه-ج ال-ط-رف
ال-ف-رنسس-ي أاسس-ال-يب أاخ-رى «م-ل-ت-وي-ة» ل-ع-رقلة حق
ا÷زائر ‘ اسستعادة أارشسيفها ،من خÓل «نقله
م -ن م -رك-ز األرشس-ي-ف ب-ب-اريسس واŸرك-ز ا÷ه-وي
بأاكسس أاون بروفانسس إا ¤أاماكن ›هولة وبعÌته
ع Èكافة إاقليمها» Óﬂ ،بذلك بالقاعدة الدولية
التي تؤوكد على وحدة األرصسدة األرشسيفية.
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر ،ت- -وق- -ف مسس- -تشس -ار رئ -يسس
ا÷مهورية عند مسسأالة اسستعادة رفات اŸقاومÚ
ا÷زائ-ري Úوال-ذي-ن ي-ب-ق-ى ع-دده-م «غ Òم-ع-ل-وم
بالتدقيق».
وعن ذلك يقول شسيخي« ،صسحيح أان هناك
تقديرات قامت بها ›موعة من الباحث ،Úلكن
العدد يظل غ Òدقيق ،فالعملية “ت على فÎات
ﬂتلفة ،كما أانها طالت الكث Òمن ا÷زائري،Ú
فضس Óعن كون الكث Òمن هذه الرفات قد أاتلف».
فـ»بعد ارتكاب فرنسسا Ûازرها با÷زائر،
حولت الكث Òمن عظام ا÷زائري Úالذين ”
ت-ق-ت-ي-ل-ه-م إا ¤م-رسس-ي-ل-ي-ا لسستخدامها ‘ صسناعة
الصسابون وتصسفية السسكر» ،عÓوة على أان مصسÒ
الكث Òمن الرفات يظل ›هول إا ¤غاية اآلن
وهو ما يعني -بحسسب شسيخي -أان «العمل ‘ هذا
الصسدد ل بد أان يتواصسل».
وك -انت ا÷زائ -ر اسس -ت -ع -ادت ،شس -ه -ر ج -وي -ل-ي-ة
الفارط ،رفات  ٢٤مقاوما جزائريا بعد بقائها
 ١7٠سسنة ‘ متحف اإلنسسان بباريسس ،حيث أاكد
الرئيسس تبون عزم الدولة ا÷زائرية على إا“ام
العملية «حتى يلتئم شسمل جميع الشسهداء فوق
األرضس التي أاحبوها وضسحوا من أاجلها بأاعز ما
Áلكون».

إلع 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:
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خضشع لفحوصس طبية معمقة بأاŸانيا

حال ـ ـ ـ ـة الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسش ل تدعـ ـ ـ ـ ـ ـو للقل ـ ـ ـ ـ ـ ـق
ب -ع -د خضش-وع رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ألسش-ي-د ع-ب-د
أÛيد تبون ،لفحوصشات طبية معمقة ‘ أحد أكÈ
لŸان-ي-ة أŸت-خصشصش-ة ،ي-ؤوكد ألفريق
أŸسش-تشش-ف-ي-ات أ أ
ألطبي تفاؤوله بنتائج ألفحوصشات وحالته ألصشحية
«مسش-ت-ق-رة ول ت-دع-و ل-ل-ق-ل-ق» ،ب-حسشب م-ا أف-اد ب-ه،
مسشاء أول أمسس ،بيان لرئاسشة أ÷مهورية.
ج -اء ‘ أل -ب -ي -ان« :ب -ع-د خضش-وع رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة
ألسشيد عبد أÛيد تبون ،لفحوصشات طبية معمقة ‘
أأحد أأك ÈأŸسشتششفيات أألŸانية أŸتخصشصشة ،يؤوكد
ألفريق ألطبي تفاؤوله بنتائج ألفحوصشات».
وباششر ألرئيسص -يضشيف أŸصشدر« -تلقي ألعÓج
أŸن -اسشب وأأن ح -ال -ت -ه ألصش -ح -ي -ة مسش -ت-ق-رة ول ت-دع-و
للقلق».
ونقل رئيسص أ÷مهورية ،ألسشيد عبد ألـمجيد تبون،
مسشاء أألربعاء ،إأ ¤أأŸانيا إلجرأء «فحوصشات طبية
م-ع-م-ق-ة» وذلك «ب-ن-اء ع-ل-ى ت-وصش-ي-ة أل-ط-اق-م أل-ط-بي»،
بحسشب ما أأفاد به بيان لرئاسشة أ÷مهورية.
وج- -اء ‘ أل -ب -ي -ان ”« :مسش -اء أألرب -ع -اء  2٨أأكتوبر

ّŒار «اŸوجة الثانية»

 ،2020نقل رئيسص أ÷مهورية ،ألسشيد عبد ألـمجيد
ت-ب-ون ،إأ ¤أأŸان-ي-ا إلج-رأء ف-ح-وصش-ات ط-ب-ي-ة م-ع-م-قة،
وذلك بناء على توصشية ألطاقم ألطبي».

...ويتلقى برقيات أطمئنان
و“نيات بالششفاء من رؤوسشاء دول

تلقى رئيسص أ÷مهورية ألسشيد عبد أÛيد تبون،
ألذي يخضشع حاليا لفحوصشات طبية معمقة بأاحد أأكÈ
أŸسشتششفيات أألŸانية أŸتخصشصشة ،برقيات أطمئنان
و“نيات بالششفاء ألعاجل من قبل رؤوسشاء دول ششقيقة
وصشديقة ،بحسشب ما أأورده ،مسشاء أأول أأمسص ،بيان
لرئاسشة أ÷مهورية.
وجاء ‘ ألبيان« :تلقى رئيسص أ÷مهورية ألسشيد
عبد أÛيد تبون ،برقيات أطمئنان و“نيات بالششفاء
ألعاجل من قبل كل من:
 أŸسشتششارة أألŸانية أ‚ي ÓمÒكل. ألرئيسص ألفرنسشي إأÁانويل ماكرون. رئيسص ألوزرأء أإلسشبا Êبيدرو سشانششيز. -رئيسص دولة فلسشطﬁ Úمود عباسص».

أختتم زيارأته ألتفقدية إأﬂ ¤تلف ألقوأت وألنوأحي ألعسشكرية

الفريق ششنڤريحة :ا÷يشش مسشتعد Ÿواجهة التحديات األمنية القائمة واÙتملة

أختتم ألفريق ألسشعيد ششنڤريحة ،رئيسس أركان
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ،زي -ارأت -ه أل -ت -ف-ت-يشش-ي-ة
وأل - -ت- -ف- -ق- -دي- -ة إأﬂ ¤ت- -ل- -ف أل- -ق- -وأت وأل- -ن- -وأح- -ي
أل -عسش -ك -ري -ة ،وأل -ت -ي ت -زأم -نت م -ع أن-طÓ-ق ب-رن-ام-ج
ألتحضش Òألقتا‹ لسشنة  ،2021-2020بزيارة ألعمل
وألتفتيشس ألتي قام بها ،أول أمسس ،إأ ¤كل من قيادة
لق -ل-ي-م وق-ي-ادة أل-ق-وأت
ق -وأت أل -دف -اع أ÷وي ع -ن أ إ
أل -ب -ح -ري -ة ،ب -حسشب م-ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-وزأرة أل-دف-اع
ألوطني.
‘ ألبدأية ،وبعد مرأسشم ألسشتقبال ،ورفقة أللوأء عمار
عمرأ ،Êقائد قوأت ألدفاع أ÷وي عن أإلقليم ،وقف ألسشيد
ألفريق وقفة ترحم على روح ألششهيد ألبطل دغ Úبن علي،
أŸدعو «سشي لطفي» ،ألذي يحمل مقر قيادة قوأت ألدفاع
أ÷وي عن أإلقليم أسشمه ،حيث وضشع إأكلي Óمن ألزهور أأمام
أŸعلم ألتذكاري أıلد له وت Óفا–ة ألكتاب على روحه
وعلى أأروأح ألششهدأء أألبرأر.
وعقب ذلك ،عقد ألفريق لقاء توجيهيا مع أإلطارأت
وأŸسشتخدم ،Úحيث أألقى كلمة توجيهية أأكد فيها «حرصشه
على أأن يكون أسشتعدأد أ÷يشص ألوطني ألششعبي Ÿوأجهة
ألتحديات أألمنية ألقائمة وأÙتملة ل يعتمد فقط على
ت -وف ÒأŸوأرد أل -بشش -ري-ة وأل-وسش-ائ-ل أŸادي-ة ألضش-روري-ة ،ب-ل
يحرصص دأئما بأان يكون ألوعي لدى أألفرأد ألعسشكريÚ
بحجم هذه ألتحديات ‘ أأعلى درجاته».
وق -ال رئ -يسص أأرك -ان أ÷يشص أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب-ي ‘ ه-ذأ
ألصشدد« :لقد حرصشنا دوما على أأن تكون أسشÎأتيجيتنا
م-ت-ك-ام-ل-ة أألب-ع-اد وم-ت-م-اسش-ك-ة أŸع-اي Òوم-ت-ك-يفة بانسشجام
ششديد مع ألتطورأت أ÷يو-سشياسشية أÙيطة بنا ،وعليه
فقد سشعينا وسشنبقى نسشعى بقوة إأ ¤أأن يكون أسشتعدأدنا
Ÿوأجهة ألتحديات أألمنية ألقائمة وأÙتملة ل يعتمد
ف- -ق -ط ع -ل -ى ت -وف ÒأŸوأرد أل -بشش -ري -ة وأل -وسش -ائ -ل أŸادي -ة
ألضش -روري -ة ،ب -ل ن -ود دأئ -م-ا ب-أان ي-ك-ون أل-وع-ي ل-دى أألف-رأد
ألعسشكري Úبحجم هذه ألتحديات ‘ أأعلى درجاته ،ألن
أل -وع -ي ب-حسش-اسش-ي-ة م-ه-ام-ن-ا ه-و ح-ج-ر أل-زأوي-ة ألي خ-ط-وة
نخطوها ‘ أŒاه أÙافظة على أأمن أ÷زأئر وتثبيت
ركائز أسشتقرأرها».
وخاطب إأطارأت ومسشتخدمي أ÷يشص قائ« :Óإأ Êعلى
يق Úبأانكم وأعون أأك Ìمن أأي وقت مضشى باŸسشؤوولية
أŸلقاة على عاتقكم ومدركون “ام أإلدرأك بأان ألضشطÓع
ب -ه -ذه أŸه -ام ل -ن ي -ت -أات -ى إأل ب -ت -حضشﬂ Òت -ل -ف أل-وح-دأت
–ضشÒأ م-ث-ال-ي-ا ،ي-ت-ن-اغ-م م-ع جسش-ام-ة ه-ذه أŸه-ام أل-ن-بيلة،
لسشيما من خÓل ألتحكم ‘ ألتجهيزأت ألعصشرية وأألسشلحة
أŸتطورة أŸوجودة ‘ أ◊وزة ،وهي أأعمال جليلة وعظيمة
جديرة بالتنويه وأإلششادة يتع Úعليكم ألفتخار بها ،كيف ل
وهي مسشتلهمة من أÿصشال وألششمائل وألسشلوكيات ألتي
أعتنقها أأسشÓفكم وأنتصشروأ بفضشلها أأثناء ثورتهم ألتحريرية
أŸباركة».

و‘ أل -فÎة أŸسش -ائ -ي -ة ،وÃق -ر ق-ي-ادة أل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة
ورفقة أللوأء ﬁمد ألعربي حو‹ قائد ألقوأت ألبحرية،
وقف ألسشيد ألفريق ألسشعيد ششنڤريحة وقفة ترحم على روح
ألششهيد ألبطل سشويدأ Êبوجمعة ألذي يحمل مقر قيادة
ألقوأت ألبحرية أسشمه ،حيث وضشع إأكلي Óمن ألزهور أأمام
أŸعلم ألتذكاري أıلد له ،وت Óفا–ة ألكتاب ترحما على
روحه وعلى أأروأح ألششهدأء أألبرأر.
ب -ع -د ذلك ،ع -ق -د أل-ف-ري-ق ل-ق-اء ت-وج-ي-ه-ي-ا م-ع أإلط-ارأت
وأŸسشتخدم ،Úحيث أألقى كلمة توجيهية أأكد فيها أأنه يعتÈ
جهد ألسشتمرأر ‘ ألتطبيق أ◊ر‘ وألدقيق Ùتويات
برأمج ألتحضش Òألقتا‹ من «أ÷هود أألسشاسشية ألتي يعول
عليها كثÒأ من أأجل تثبيت دعائم ألقوة لدى قوأتنا ألبحرية
على وجه أÿصشوصص ،ولدى قوأم أŸعركة للجيشص ألوطني
ألششعبي على وجه ألعموم».
وقال بهذأ أÿصشوصص« :أأنتهز هذه ألزيارة ألذكر مرة
أأخرى مسشتخدمي ألقوأت ألبحرية ،قادة ومرؤووسش ،Úبأاننا
ن -ع -ت Èج -ه -د ألسش -ت -م -رأر ‘ أل -ت -ط -ب -ي -ق أ◊ر‘ وأل-دق-ي-ق
Ùتويات برأمج ألتحضش Òألقتا‹ ،من أ÷هود أألسشاسشية
ألتي نعول عليها كثÒأ من أأجل تثبيت دعائم ألقوة لدى
قوأتنا ألبحرية على وجه أÿصشوصص ،ولدى قوأم أŸعركة
للجيشص ألوطني ألششعبي على وجه ألعموم و“كينه بالتا‹
من أأدأء وأجب ألتصشدي ألفاعل ألي تهديد طارئ أأو ﬁتمل
مهما كان مصشدره».
وأسش-ت-ط-رد ق-ائ« :Ó-ذل-ك-م م-ا ي-ت-ط-لب م-ن-ك-م ك-مسشؤوول،Ú
أ◊رصص ألششديد على أ÷اهزية ألدأئمة للوسشائل ألكÈى
أÙصشصشة ،وأŸتابعة أŸسشتمرة Ÿدى ألسشتغÓل أألمثل
وألعق ÊÓللطاقات وألقدرأت ألبششرية وأŸادية أŸسشخرة
وم -دى أل -ت-ط-ب-ي-ق أل-ف-ع-ل-ي وأ◊ق-ي-ق-ي ıت-ل-ف أل-ت-وصش-ي-ات
وألتوجيهات وألتعليمات ألصشادرة ألهادفة ‘ ›ملها إأ¤
ت-وح-ي-د أل-رؤوى أŸرسش-وم-ة و–ق-ي-ق أل-ت-ك-ام-ل أل-ع-ملياتي مع
ألقوأت أألخرى ،لسشيما من خÓل بذل أŸزيد من أ÷هود
أŸتفانية من أأجل بلوغ غايتنا أŸنششودة أأل وهي بناء جيشص
عصشري وأحÎأ‘ على أأسشسص سشليمة ومتينة تكفل تطويره
Ãا يتماششى وعظمة أŸهام أŸوكلة إأليه».
تعليمات لتخاذ إأجرأءأت ألتأام Úألتام وألششامل
Ÿرأكز ومكاتب ألسشتفتاء
وقبل ذلك قام رئيسص أأركان أ÷يشص ألوطني ألششعبي
ألسشيد ألفريق ألسشعيد ششنڤريحة ،أألربعاء  2٨أأكتوبر ،2020
بزيارة عمل وتفتيشص إأ ¤قيادة ألدرك ألوطني.
‘ أل -ب-دأي-ة ،وب-ع-د م-رأسش-م ألسش-ت-ق-ب-ال ،ورف-ق-ة أل-ع-م-ي-د
ن -ورأل -دي-ن ق-وأسش-م-ي-ة ،ق-ائ-د أل-درك أل-وط-ن-ي ،وق-ف ألسش-ي-د
ألفريق ألسشعيد ششنڤريحة Ãدخل مقر ألقيادة ،وقفة ترحم
على روح ألششهيد ألبطل «ألعربي بن مهيدي» ألذي يحمل
مقر قيادة ألدرك ألوطني أسشمه ،حيث وضشع إأكلي Óمن
ألزهور أأمام أŸعلم ألتذكاري أıلد له ،وت Óفا–ة ألكتاب

على روحه وعلى أأروأح ألششهدأء أألبرأر.
وÃقر قيادة ألدرك ألوطني ،عقد ألسشيد ألفريق لقاء توجيهيا
مع أإلطارأت وأŸسشتخدم ،Úحيث أألقى كلمة توجيهية ،أأششار
فيها إأ ¤أŸهام أ◊يوية ألتي يتولها سشلك ألدرك ألوطني،
وأأسشدى لهم تعليمات من أأجل أتخاذ كافة أإلجرأءأت ألكفيلة
بالتأام Úألتام وألششامل Ÿرأكز ومكاتب ألسشتفتاء ،عﬂ Èتلف
م-ن-اط-ق أل-وط-ن ،وت-أام ÚأŸك-اتب أŸت-ن-ق-ل-ة ب-اŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ية،
بغرضص ضشمان ‚اح ألسشتفتاء على مششروع تعديل ألدسشتور،
خدمة للوطن ومصشلحته ألعليا:
«وهنا أأخصص بالذكر سشلك ألدرك ألوطني ،ألذي يسشاهم
بفعالية ‘ أ◊فاظ على أأمن وأسشتقرأر بÓدنا ،باعتباره
همزة وصشل وأتصشال مع ألششعب ‘ غاية أألهمية ،لسشيما ‘
أŸناطق ألريفية وششبه أ◊ضشرية ،ألتي يحتك فيها رجال
أل -درك أل -وط -ن-ي ي-وم-ي-ا ،م-ع إأخ-وأن-ه-م أŸوأط-ن ،Úوه-و م-ا
يتطلب من ألدرك ألوطني ،بالتنسشيق مع ﬂتلف أألسشÓك
أألم -ن -ي-ة ،أت-خ-اذ ك-اف-ة أإلج-رأءأت أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-ت-أام Úأل-ت-ام
وألششامل Ÿرأكز ومكاتب ألسشتفتاء ،عﬂ Èتلف مناطق
ألوطن ،وتأام ÚأŸكاتب أŸتنقلة باŸناطق ألنائية ،بغرضص
ضشمان ‚اح ألسشتفتاء على مششروع تعديل ألدسشتور ،خدمة
للوطن ومصشلحته ألعليا».
إأثر ذلك ،ترأأسص ألفريق أجتماع عمل ،حضشره رؤوسشاء أألقسشام
وإأطارأت ألدرك ألوطني ،تابع خÓله عرضشا ششام Óقّدمه قائد
ألدرك ألوطني“ ،حور على وجه أÿصشوصص حول مدى تنفيذ
ﬂطط ألرفع من جاهزية وحدأت ألدرك ألوطني ،فيما يتعلق
Ãسشاهمتها ‘ أألمن ألعمومي وحماية أ◊دود ألوطنية وﬁاربة
أ÷رÁة أŸنظمة وكافة أأششكال ألتهريب.

^ أ Òÿششوأر

أضش-ط-ر «أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-ب-وب» لإصش-دأر ب-ي-ان
ع-ل-ى ط-ري-ق-ة شش-رك-ة «ن-ف-ط-ال» لإن-ت-اج وت-وزي-ع أل-وقود
يقول فيه أإن «“وين أŸطاحن باŸادة ألأولية لإنتاج
ألسش-م-ي-د م-ت-وأصش-ل ط-ي-ل-ة أأي-ام ألأع-ي-اد أل-وطنية» ،وأإن
أŸادة لن تششهد أأية ندرة طيلة ألحتفال بعطلة عيد
ألثورة ألتحريرية.
وياأتي ألبيان ردأ على أإششاعة مÓأت ألبÓد تقول
ب -ن-درة أŸادة ألأسش-اسش-ي-ة لصش-ن-اع-ة أÿب-ز ،ت-زأم-ن-ا م-ع
أ◊ديث ع- -ن ع- -ودة أرت- -ف- -اع ع- -دد ح- -الت ألإصش- -اب- -ة
بفÒوسص كرونا وأÿوف من «موجة ثانية» من أ÷ائحة
قد تكون أأك Ìفتكا من ألأو.¤
ورغم خطورة «أŸوجة ألأو »¤من أ÷ائحة ألتي
رأح ضش -ح -ي -ت -ه -ا أل -ك -ث Òم -ن أل -ن -اسص ،أإل أأن «أل -ف -تك»
Œار ألأزمات ألذين “كنوأ من ملء
أ◊قيقي أأحدثه ّ
فضش- -اءأت أل- -ت- -وأصش- -ل «أ◊ق- -ي- -ق- -ي» وألفÎأضش -ي م -ن
أإششاعات تقول بندرة بعضص أŸوأد ألأسشاسشية ومنها
ألسشميد ،ودفع ذلك جموع ألناسص أÿائف Úأإ ¤ششرأء
ما توفر من أŸادة وتكديسشها بالقناط Òمهما كان
ثمنها ،وتضشاعف ألسشعر مّرأت عديدة ‘ وقت كان فيه
كث Òمن ألناسص مهّددين ‘ رزقهم جّرأء توقف أأنششطة
ك ث  Òة م ع أ إ ج ر أ ء أ ت أ ◊ ج ر أ ل ص ش ح ي أ  Ÿت بّ ع ة .
ولأن ق- -ان- -ون ألأزم- -ات ي- -وؤك- -د أخ -ت Ó-ل أل -ع Ó-ق -ات
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة لصش-ال-ح أأخ-رى ط-ارئ-ة ،ف-ق-د دف-عت جائحة
«كورونا» كثÒأ من ألناسص أإ ¤حافة ألإفÓسص ،لصشالح
أأناسص أآخرين أأثروأ بسشرعة ويتعّلق ألأمر على وجه
أÿصش -وصص ب -ت ّ-ج -ار ألسش -م-ي-د وب-عضص أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
وأŸط ّ-ه -رأت أل -ت -ي ب -ي -عت ب-اأسش-ع-ار خ-ي-ال-ي-ة وألأق-ن-ع-ة
ألوأقية ألتي تف ألبعضص برفع أأسشعارها مع ندرتها
أŸصشطنعة.
و ⁄يكتف ألبعضص بذلك ،بل رّوجوأ بعضص ألسشلع
أŸغشش- -وشش- -ة م- -ث -ل ألسش -م -ي -د أıل -وط Ãوأد أأخ -رى،
ومطّهرأت أليدين ألتي ليسص لها من ألطهارة أإل ألسشم
وبعضشها يششّكل خطرأ على بششرة مسشتعمليه ،وكل ششيء
يهون ‘ سشبيل ألÌأء ألسشريع وﬁاولة أللتحاق بنادي
ألأثرياء بدون ضشوأبط قانونية أأو أأخÓقية.
Œار ألأزمات  ⁄يششبعوأ من أŸوجة
ويبدو أأن بعضص ّ
ألأو ،¤وشش- -رع -وأ 2 /م- -ب -ك -رأ ‘ ت -ر ّق -ب أإره -اصش -ات
«أŸوجة ألثانية» من أ÷ائحة من أأجل ألفتك بالناسص
دون ششفقة أأو رحمة “اما مثلما يفعل ذلك ألفÒوسص
أ ل ل ع  ، Úأ ل ذ ي ت ت ع د د أ أ ش ش ك ا ل ه و ط ر ق ع م ل ه ب د ر ج ة ح ي xر ت
ألعلماء و ⁄يجدوأ له دوأء فّعال أإ ¤يوم ألناسص هذأ.

جـ ـ ـراد يفتت ـ ـح قاع ـ ـ ـة صش ـ ـÓة جامـ ـ ـ ـع ا÷زائ ـ ـ ـ ـر
لول ع-ب-د أل-ع-زيز
أشش-رف أل-وزي-ر أ أ
لرب- -ع- -اء ،ب- -ا÷زأئ- -ر
ج - -رأد ،مسش- -اء أ أ
ألعاصشمة ،على أفتتاح قاعة ألصشÓة
ب-ج-ام-ع أ÷زأئ-رÃ ،ن-اسش-ب-ة ألح-تفال
ب- -ذك- -رى أŸول- -د أل- -ن -ب -وي ألشش -ري -ف،
وذلك –ت ألرعاية ألسشامية لرئيسس
أ÷مهورية ألسشيد عبد أÛيد تبون.
أأق -ي -مت ب -اŸن -اسش -ب -ة ،صش Ó-ت -ا أŸغ-رب
وألعششاء ،أأدأهما جرأد رفقة رئيسص ›لسص
أألم -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة صش -ال -ح ق -وج -ي-ل ورئ-يسص
أÛلسص ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي سش-ل-ي-م-ان ششنÚ
ورئيسص أÛلسص ألدسشتوري كمال فنيشص
ورئيسص أÛلسص أإلسشÓمي أألعلى بوعبد
أل- -ل- -ه غÓ- -م أل -ل -ه ،إأ ¤ج -انب أأعضش -اء م -ن

ال ŸÈـ ـ ـان العرب ـ ـ ـي يششي ـ ـد بـ «اÙط ـ ـة ا◊اسشم ـ ـ ـة»
أشش - - -اد ألŸÈان أل - - -ع - - -رب - - -ي ،أÿم - - -يسس،
بالقاهرة بـ «أÙطة أ◊اسشمة» ألتي –ضشر
لها أ÷زأئر لتنظيم أسشتفتاء على مششروع
ت- -ع -دي -ل أل -دسش -ت -ور ،ي -تضش -م -ن ت -ع -دي Ó-ت
تسشاهم ‘ Œسشيد طموحات ألششعب ألتي
ع Èع-ن-ه-ا ‘ ح-رأك أل-ت-زم بسش-ل-م-ي-ت-ه م-نذ
أنطÓقه.
أأك -د ألŸÈان أل -ع -رب -ي ‘ ب-ي-ان ،أع-ت-م-ده خÓ-ل
أأشش -غ -ال أ÷لسش-ة ألأو ¤ل-ل-فصش-ل أل-تشش-ري-ع-ي أل-ث-الث
بخصشوصص أŸششهد ألسشياسشي ألذي تعرفه أ÷زأئر،
عشش -ي -ة ألسش -ت -ف-ت-اء أŸرت-قب ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل
ألدسشتور يوم ألفا— من نوفم ،Èأأنه «يتابع باهتمام
ب -ال -غ وتÒة ألإصش Ó-ح -ات أل -ع -م -ي -ق-ة أŸن-ت-ه-ج-ة ‘
أ÷زأئ -ر ،ب -ق-ي-ادة رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أÛي-د
تبون» ،منوها بـ»أŸسشار ألدÁقرأطي ألذي تعتمده
ألدولة أ÷زأئرية من أأجل أسشتكمال بناء جزأئر
ج -دي -دة أأسش -اسش -ه -ا أل -ع -دأل -ة وأل -ت -ن -م-ي-ة وأ◊ري-ات
وترسشيخ دولة أ◊ق وألقانون».

ΩÓc
ôNGB

–ت ألرعاية ألسشامية لرئيسس أ÷مهورية

تنظيم أسشتفتاء حول تعديل ألدسشتور

و‘ ه - -ذأ ألسش - -ي - -اق ،أأشش - -اد ألŸÈان أل - -ع - -رب- -ي
«باÙطة أ◊اسشمة ألتي –ضشر لها أ÷زأئر من
خÓل تنظيم أسشتفتاء ششعبي على مششروع دسشتور
ج -دي -د ‘ صش -ورة مشش -رف -ة لÓ-ل-ت-زأم ألصش-ادق Œاه
ألشش -عب ،ي -تضش -م -ن ت -ع -دي Ó-ت تسش -اه -م ‘ Œسش -ي-د
طموحاته ألتي ع Èعنها ‘ حرأك ششعبي ألتزم
بسشلميته منذ أنطÓقه ،فكان فيه دأعيا للتغي،Ò
دأع -م -ا لأم -ن وأسش -ت-ق-رأر وط-ن-ه ،م-ت-ح-ل-يً-ا ب-ال-وع-ي
وألرقي وروح أŸوأطنة».
وأأع -رب ألŸÈان أل -ع -رب -ي ،م -ن م -وق -ع-ه ك-ه-ي-ئ-ة
جامعة Ÿمثلي ألششعوب ألعربية ،عن –يته لكل
«مبادرة تلتزم بالتششاور وأ◊وأر وأإششرأك ألششعوب
‘ رسشم معا ⁄مسشتقبلها».
وثمن ‘ هذأ ألإطار« ،ألنهج ألدÁقرأطي ألذي
ت -ب-ن-ت-ه أ÷زأئ-ر م-ن خÓ-ل ع-ق-د مشش-اورأت وأسش-ع-ة
حول هذأ أŸششروع مع ألقوى ألسشياسشية وفعاليات
أÛتمع أŸد ‘ ÊألبÓد ،وطرحه على غرفتي
ألŸÈان ألذي ناقشص وأأثرى نصص مسشودة ألدسشتور
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‘ وف- -اق وأنسش- -ج- -ام ومسش- -وؤول- -ي -ة ،فصش -ادق ع -ل -ي -ه
أÛلسص ألشش- -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي و›لسص ألأم -ة ع -ل -ى
ألتوأ‹ يومي  10و 12سشبتم ÈأŸاضشي ،ثم أإحالته
على أسشتفتاء يبدي فيه ألششعب رأأيه بكل حرية
ودÁقرأطية وسشيادة ‘ ألفا— من نوفم ÈأŸتزأمن
وألذكرى  66لندلع ثورة أ÷زأئر أÛيدة عام
.»1954
و‘ ختام بيانه ،هناأ ألŸÈان ألعربي أ÷زأئر
ب-ه-ات ÚأŸن-اسش-ب-ت Úأل-ع-ظ-ي-م-ت ،Úم-ث-م-ن-ا ألخ-ت-ي-ار
«أ◊ك-ي-م ل-ه-ذه ألزدوأج-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة –ت شش-عار
رمزي مهيب «نوفم Èألتحرير ،نوفم Èألتغي ،»Òأإذ
يششÎك أ◊دث- - -ان ‘ ق- - -ي - -م ألسش - -ي - -ادة وأل - -وح - -دة
وألشش -ج -اع -ة وي -دع -و ك -اف -ة ألشش -عب أ÷زأئ -ري أإ¤
«كسشب ألرهان و‡ارسشة دوره ‘ Œسشيد ألتغيÒ
ألذي ينششده ،وذلك من خÓل مششاركة قوية ‘ هذأ
ألسش -ت -ف -ت -اء ألشش -ع -ب -ي أل -ه -ام ،أل -ت-زأم-ا Œاه وط-ن-ه
ومسش -اه -م -ة م -ن -ه ‘ وضش -ع أأسش-اسص ب-ن-اء ج-م-ه-وري-ة
أ÷زأئر أ÷ديدة ألتي تزدهر بكافة أأبنائها».

أ◊كومة ومسشتششارين لرئيسص أ÷مهورية
ومسشؤوول Úسشام ‘ Úألدولة ،وكذأ ‡ثلÚ
ع-ن ألسش-لك أل-دب-ل-وم-اسش-ي ب-ا÷زأئ-ر وأأئمة
ومششايخ زوأيا وحفظة للقرآأن ألكر.Ë
ورفع أألذأن ،ألول مرة ‘ ،هذأ ألصشرح
ألديني ألكب Òبطابع جزأئري أأصشيل ،وذلك
بصشوت أŸقرئ أŸؤوذن ياسش Úإأعمرأن ،وأأّم
ألصشÓة إأمام أŸسشجد ألقطب عبد أ◊ميد
بن باديسص بوهرأنﬁ ،مد ميقاتلي.
و‘ أأجوأء نورأنية تاريخية ،عطرها ألذكر
وأإلنششاد ” ،ب ÚصشÓتي أŸغرب وألعششاء،
تنظيم حفل تكرÁي للطلبة حفظة ألقرآأن
ألكر Ëألذين درسشوأ علم ألتجويد ،كما ”
ت- -ك- -ر Ëب- -عضص أألسش- -ات- -ذة أŸشش -رف Úع -ل -ى
أألسش -ب -وع أل -وط -ن-ي ل-ل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëأل-ذي ”
تنظيمه مؤوخرأ بولية مسشتغا.Â
وأألقى وزير ألششؤوون ألدينية وأألوقاف
يوسشف بلمهدي ،كلمة باŸناسشبة ،قال فيها
إأن أفتتاح جامع أ÷زأئر ‘ تاريخ إألتأام فيه
يوم مولد ألنبي ألكر Ëبيوم أندلع ألثورة
ألتحريرية ‘ منطقة أÙمدية ،هو «يوم
ﬁم -دي ب -ام -ت -ي -از ون -وف-مÈي ب-اع-ت-زأز»،
وأع -تÈه «م -وع -دأ م -ع أل-ت-اري-خ يضش-اف إأ¤
سش -ج-ل أ÷زأئ-ر أ◊اف-ل» و»رسش-ال-ة ت-ك-رسص
ع -م -ق ألن -ت -م -اء ووضش -وح أل -غ-اي-ة وسشÓ-م-ة
أŸنهج».
وأأضشاف ،أأن أ÷امع «سشيسشاهم ‘ تقوية
أŸرجعية ألوطنية أألصشيلة وسشيعمل على
نششرها ‘ أأقطار ألوطن و‘ دول أ÷وأر،
وخاصشة ‘ دول ألسشاحل أإلفريقي».
وتطرق ألوزير إأ ¤مناسشبة مولد ألنبي
صش -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ح -يث ق-ال ،إأن-ه
«ÃيÓده ولد أ◊ب وأأللفة ،إأذ كان رحمة
للعا ،»ÚŸمضشيفا أأن قادة ألعا ⁄ومفكريه
وأأدب -اءه شش -ه -دوأ ب -أان ﬁم -دأ ه -و «رسش -ول
أإلنسش -ان -ي -ة» وأأن أل-دف-اع ع-ن دي-ن-ه وسش-ن-ت-ه
وهديه «ينبغي أأن يكون بحكمة وبعيدأ عن
ألغضشب».

Óششارة ،فإان ألقتصشار على فتح قاعة
ل إ
ألصشÓة ،سشببه ألوضشعية أŸرتبطة بجائحة
فÒوسص كورونا وتطورها ،وهي ألوضشعية
أل -ت -ي ح -الت دون ت -دشش Úج -ام -ع أ÷زأئ -ر
ب -حضش -ور أل -ه -ي -ئ -ات أل-دي-ن-ي-ة م-ن أل-ق-ارأت
أÿمسص ،وم- -ؤوسشسش- -ات وج -ام -ع -ات أل -ع -ا⁄
أإلسشÓ- -م- -ي ،وك- -ذأ أŸن- -ظ -م -ات أل -دول -ي -ة
أإلسشÓمية وألعلماء وأŸفكرين.
وم- - - -ن أŸرت- - - -قب أأن ي - - -ق - - -وم رئ - - -يسص
أ÷م- -ه- -وري- -ة شش- -خصش -ي -ا ب -ت -دشش Úج -ام -ع
أ÷زأئر بحضشور ضشيوف أ÷زأئر ،وذلك
بعد أنحسشار ألوباء.
وكان ألرئيسص تبون ،خÓل زيارة ألعمل
وألتفقد ألتي قادته إأ ¤جامع أ÷زأئر ‘
 20أأوت أŸاضشي ،قد أأعطى تعليمات لوزير
ألشش -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ،بضش-رورة إأنشش-اء «ه-ي-ئ-ة
علمية على أأعلى مسشتوى» تتكفل با÷انب
أل - -ع - -ل - -م - -ي ‘ ه - -ذأ ألصش- -رح ،دأع- -ي- -ا أإ¤
«ألسش -ت-ع-ان-ة ب-اŸع-اه-د أل-كÈى ‘ أل-ع-ا،⁄
ششرط أحÎأم أŸرجعية ألدينية ألوطنية
ألوسشطية وألسشتعانة بإاسشهامات دولية من
ألعا ⁄ألسشÓمي ،ماعدأ ما يتعارضص مع
توجهاتنا» .كما أأسشدى توجيهات بضشرورة
ألتنسشيق مع ألوزير أألول للتعاقد مع ششركة
«كÈى» ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-الصش-ي-ان-ة وألع-ت-ن-اء ب-كل
أŸرأفق.
وبششأان ألششخصشية ألوطنية ألتي سشÎأأسص
هذأ ألصشرح ألديني ،أأوصشى ألرئيسص تبون
بأان تكون «ششخصشية تتمتع بالكفاءة ألدينية
وألعلمية».
Óشش -ارة ،ي-ع-د ج-ام-ع أ÷زأئ-ر ،أل-وأق-ع
ل -إ
ببلدية أÙمدية بالعاصشمة ،أأك Èمسشجد
‘ أ÷زأئر وإأفريقيا وألثالث ‘ ألعا ⁄بعد
أŸسشجد أ◊رأم Ãكة أŸكرمة وأŸسشجد
ألنبوي ألششريف باŸدينة أŸنورة .ويضشم
أ÷امع أأطول منارة ‘ ألعا ⁄بعلو  267مÎ
ويÎبع على مسشاحة إأجمالية تقدر بأاكÌ
من  27هكتارأ.

السسبت  ٣1أاكتوبر 2020م الموافق لـ  14ربيع األول  1442هـ
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هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاك إإرإدة سسياسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدإث إلتغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òإ÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذري
لم- - - -ة
ق - - - -ال رئ - - - -يسس ›لسس أ أ
بالنيابة صضالح ڤوجيل ‘ ،حوأر
لـ»ألشضعب»« ،إأننا حقًا أمام منعرج
سض-ي-اسض-ي وط-ن-ي بامتياز» ،يتزأمن
وأل -ف -ا— ن-وف-م Èأل-ذي «سضُ-ي-خs-ل-د
ع -ل -ى أن -ه ي -وم ي -ج -م -ع ب Úم -آاث -ر
ألتحرير وُنبل ألتغي.»Ò
وأع - -ت Èم - -ا ح - -دث م - -ن فسض- -اد
لم -ان -ة
سض -ي -اسض -ي وم -ا‹ خ -ي -ان -ة أ
ألشض-ه-دأء وإأسض-اءة ل-رسض-ال-تهم .و‘
سضياق مغاير ،لفت ڤوجيل إأ ¤أن
«ج -ام -ع أ÷زأئ-ر ه-و رسض-ال-ة وف-اء
وتسض -ام -ح وع -ن -وأن «أل -وسض -ط -ي -ة»
أل-ت-ي شضّ-ك-لت ع-ل-ى ألدوأم عقيدة
أ÷زأئريات وأ÷زأئري.»Ú
حوأر :فريال بوشضوية /حمزة ﬁصضول
تصضويرﬁ :مد أيت قاسضي
@«ألشض -عب» :أ÷زأئ -ر ع-ل-ى م-وع-د م-ع
أهم أسضتحقاق سضياسضي ‘ أعقاب أ◊رأك
ألشضعبي أŸبارك ،وألثا Êمن نوعه بعد
لخ ،Òم -ا م-دى
رئ-اسضيات  12ديسض -م Èأ أ
أهمية هذه أÙطة ‘ أŸرحلة أŸقبلة؟
@@ صضالح ڤوجيل :فع Óا÷زائر مقبلة
على موعد سسياسسي متميز ..يشسّكل ﬁطة ‘
غ -اي -ة م -ن األه -م -ي -ة ،ألن -ه ي -ت -ع -ل -ق ب -ت-ن-ظ-ي-م
السستفتاء بشسأان مشسروع تعديل الدسستور ،وهو
ة
ا◊دث الذي سسينظم ‘ يوم تاريخي بالنسسب
بداية ا◊راك األصسيل ،وما نباشسره اليوم هو وه- -و أاّن- -ه ول -ل -م -رة األو ‘ ¤ت -اري -خ ا÷زائ -ر للنقاشس الواسسع ‘ ا÷زائر ُيَعُد ‘ حد ذاته اŸواط -ن ،األم-ر ال-ذي ي-ف-رضس ع-ل-ى ال-ط-ب-ق-ة
للشسعب ا÷زائري ،حيث
ب تثمينه ،وهو ما ُيفيد السسياسسية أان تتكيف مع كل هذه التغيÒات.
ج َ
ثمرة الوعد الصسادق للسسيد اŸسستقلة يعÎف جميع اÎŸشسحŸ Úنصسب أامراً إايجابياً جداً َو َ
وجب التذك Òأان الفا—
م -ن ه -ذا اŸن -ط -ل-ق ن-ق-ول أان-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى
القاضسي األول ‘ البÓد بالرئيسس الفائز ‘ أايضسا بأان السسلطة العليا ‘ البÓد أارادت تبيان
رئيسس ا÷مهورية.
ل
ن - -وف - -م 1954 Èشسك
النتخابات ،وŒلى ذلك ‘ حضسورهم جميعاً إارادتها ‘ التغي Òمن خÓل إاعطاء الشسعب األحزاب السسياسسية Œديد ُنخبها وقياداتها
–ول ج -ذري -ا ‘ ت-اري-خ
@ كيف Áكن لوثيقة Ÿراسسم تأادية اليم Úالدسستورية ..وهي دللة فرصسة التعب Òعن تطلعاته وأاماله بكل سسيادة وفق مبدأا التداول الدÁقراطي داخليا ،كما
ا÷زائ- -ر اŸع -اصس -ر م -ن
أل - -دسض - -ت- -ور أŸط- -روح- -ة ل ينبغي اŸرور عليها مرور الكرام.
أاضسحى لزاماً عليها –ي Úمضسام Úبرا›ها
ودÁقراطية.
منطلق أانه كّرسس اندلع
ثمّ أان مشسروع تعديل الدسستور ،اŸبادر به
ل Ó- -سض- -ت- -ف- -ت- -اء ت- -زأم- -ن- -ا
وهنا ،يهمني اإلشسارة إا ¤أان الوطنية ا◊ّقة وخ -ط -اب -ه -ا السس -ي -اسس -ي وف-ق م-ا ي-ت-ط-اب-ق م-ع
ال - -ث - -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة
وذك - - - - - -رى أل - - - - - -ث- - - - - -ورة م- -ن ط- -رف السس- -ي -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ةÃ ،ا ب- -اŸف- -ه -وم ال -ن -وف -مÈي لسس -ن -ة  1954تعني دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ت-غ-ي Òالسس-وسس-يو -سسياسسية التي
اŸب -ارك -ة ال-ت-ي سس-م-حت
أل-ت-ح-ري-رية أÛيدة ،أن تضسّمنه من أاحكام ومقتضسيات جديدة ..وهو التضسحية ونكران الذات والوفاء واللتزام ...تعيشسها ا÷زائر ،أاما عن اŸواعيد النتخابية
للبÓد اسسÎجاع سسيادتها
تشض- - -ك- - -ل م- - -ن - -ع - -رج ً- -ا ‘ الدسستور الذي سسيحتضسنه الشسعب  -بإاذن الله ه -ذه ال-وط-ن-ي-ة ‘ سس-ن-ة  2020ت-ع-ن-ي ك-ل هذا اŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ف-م-ب-اشس-رة ب-ع-د ت-زك-ي-ة الشس-عب
واقتÓع اسستقÓلها.
ألسض - -اح - -ة ألسض - -ي- -اسض- -ي- -ة  ‘ -الفا— من نوفم ÈاŸقبل ،سسيكون  -ب Óومعها حتمًا قيم وشسمائل التفوق واإلتقان ..ل -ل -دسس -ت -ور ا÷دي -د ،سس -ت-ل-ج ا÷زائ-ر م-رح-ل-ة
لذلكÁ ،كن القول إان
وألوطنية؟
شسك  -اÿط- -وة األه- -م ‘ ب- -ن- -اء ج- -م -ه -وري -ة ا÷م- -ه- -وري -ة ا÷دي -دة سس -ت -ك -ون ج -م -ه -وري -ة اسس -ت-ك-م-ال ال-ب-ن-اء ال-ه-رم-ي اŸؤوسسسس-ات-ي ع-ل-ى
هذا اليوم يكتسسي دللة رمزية كبÒة جدا،
ج -دي -دة تسس -ت -ج -يب ل -ت -ط -ل -ع -ات اŸواط -ن -ات ال-تضس-ح-ي-ات وال-وف-اء اŸق-رون-ة ب-ق-ي-م ال-ت-ف-وق اŸسستوي ÚاŸركزي واÙلي ،كما سستشسهد
األمر الذي يجعل إاختيار األول من نوفمÈ
@@ أاكيد أان اختيار رئيسس ا÷مهورية للفا— واŸواطن Úوآامالهم التي عّبروا عنها خÓل واإلت -ق -ان اŸت -وج -ة ب -ا÷دارة م -ن أاج-ل ت-و‹ تكييفاً شسام ÓلÎسسانة قوانينها مع الدسستور
ى
لتنظيم السستفتاء قرارا صسائبا ،سسيخsلد عل
ا◊راك اŸبارك األصسيل.
ا÷دي- -د ،م- -ن ذلك م- -ثÓً- -
اŸسسؤووليات.
أان -ه ي -وم ي -ج -م-ع بÚ
ال-ق-ان-ون ال-عضسوي اŸتعلق
م-آاث-ر ال-ت-ح-رير ونبل
لشض -ارة إأ ¤أن أل -وط -ن -ي -ة أ◊ّق-ة ب-اŸف-ه-وم @ م - - -ا ه - - -ي ألضض- - -م- - -ان- - -ات
ب-ن-ظ-ام الن-ت-خابات ،الذي
@ م- - -ا أل- - -ت- - -ح- - -دي - -ات
ال - - -ت - - -غ- - -ي ،Òال- - -ذي @ وه -ن -ا ،ي -ه -م -ن -ي أ إ
ن ّصسب بشسأانه السسيد رئيسس
ألنوفمÈي لسضنة  1954تعني ألتضضحية ونكرأن ألذأت وألوفاء أŸق- -دم- -ة لضض- -م- -ان ‡ارسض- -ة أŸسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل-ل-ط-ب-ق-ة
سس-يسس-م-ح ل-ل-بÓد بأان
سضياسضية أفضضل؟
ا÷م - -ه - -وري- -ة ،ال- -ل- -ج- -ن- -ة
ألسض - -ي- -اسض- -ي- -ة م- -ن أج- -ل
تعيشس –ولً جذرياً
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ال-وط-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة بإاعداد
أضض -ط Ó-ع -ه -ا ب -دوره -ا؟
م - -ن أاج- -ل Œسس- -ي- -د ح-ت-مً-ا ق-ي-م وشض-م-ائ-ل أل-ت-ف-وق وأ إ
مشسروع مراجعته ...ليليه
لت-ق-ان ..أ÷م-ه-ورية أ÷ديدة @@ ل-و ق-م-ت-م ب-ق-راءة م-ت-أان-ي-ة وه- -ل ب -إام -ك -ان أÛت -م -ع
ال - -ت - -غ- -ي ÒواŸضس- -ي
ُ ّ سض-ت-ك-ون ج-م-ه-وري-ة أل-تضض-ح-ي-ات وأل-وف-اء أŸق-رونة بقيم ألتفوق ل -أ
ف-ي-م-ا ب-ع-د ب-اق-ي ال-ق-وانÚ
Óح-ك-ام ال-ت-ي تضس-م-ن-ها مشسروع أŸد Êمرأفقة أ◊ركية
ُق ُ- - - -دم - - - -ا ن - - - -ح - - - -و
ذات الصس - - -ل - - -ة ب - - -ا◊ي- - -اة
تعديل الدسستور ،لسسيما ما تعلق أ÷دي - - - - - - -دة؟ وه - - - - - - -ل
لتقان أŸتوجة با÷دأرة من أجل تو‹ أŸسضؤووليات.
وأ إ
ا÷مهورية
السس -ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
بإاعادة تنظيم السسلطات والفصسل أل -ذه -اب إأ ¤أن -ت-خ-اب-ات
ا÷ديدة.
ب -ي -ن-ه-ا بشس-ك-ل م-ت-وازن وت-ك-ريسس تشض -ري -ع -ي -ة وﬁل -ي -ة مسض -ب -ق -ة أضض -ح -ى وقوان Úأاخرى.
كل ذلك سسيمهد بالطبع وكتحصسيل حاصسل
م -ن ن-وف-م Èك-ت-اري-خ إلج-راء السس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مبدأا اسستقÓلية العدالة وأاخلقة ا◊ياة العامة أولوية؟
@ بالرغم من أنتشضار جائحة كورونا ت -ع -دي -ل ال-دسس-ت-ور ⁄ ،ي-ك-ن اع-ت-ب-اط-ا ب-ل ج-اء وغÒها من اŸسسائل التي ن ّ
ظمها اŸؤوسسسس
لن-ت-خ-اب-ات تشس-ري-ع-ي-ة وﬁل-ية سسيحدد رئيسس
وآأث - -اره - -ا ،إأل أن رئ - -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة
انطÓقا من القناعة الراسسخة للسسيد رئيسس الدسستوري ،لتضسحت لكم الصسورة بأان كل تلك
@@ ‡ا ل شسك ف- -ي- -ه أان مشس -روع ت -ع -دي -ل ا÷م-ه-وري-ة ت-اري-خ-ه-ا ‘ ح-ي-ن-ه ...ل-ك-ن ت-بقى
حرصس على أحÎأم أحد أهم ألتزأماته
ا÷مهورية أان الشسعب ا÷زائري له ارتباط األح -ك-ام تشس-ك-ل ضس-م-ان-ات دسس-ت-وري-ة ع-ل-ى أان الدسستور ُيشسكل لبنة أاسساسسية لبناء ا÷مهورية أاهمية هذه اŸواعيد أانها سستسسمح  -إان شساء
 54متمث ‘ Óمرأجعة معمقة للدسضتور،
تاريخي ووطني بشسهر نوفمŸ ..Èا يحمله من البÓد تتجه فعًÓنحو غد سسياسسي أافضسل.
ا÷دي -دة ال -ت -ي ي -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه -ا ا÷زائ -ري-ات ال- -ل- -ه  -ب -ت -ك -ريسس ف -ع -ل -ي وŒسس -ي -د ع -م -ل -ي
ه- -ل سض- -ت -ك -ون ف -ع  Ó-جسض -ر أل -ع -ب -ور إأ¤
دللة ورمزية تاريخية ،وŸد جسسور التواصسل
لكن يبقى ‘ نظرنا أان ما يÎجم بحق وا÷زائ -ري ،Úوذلك Ãا ي -ح -م -ل -ه م -ن أاح-ك-ام ل-ل-م-ق-تضس-ي-ات ال-دسس-ت-ورية ا÷ديدة التي تبغي
أ÷م -ه -وري -ة أ÷دي -دة أل -ت -ي ي -نشض-ده-ا
ب Úجيل نوفم Èوهذا ا÷يل من ا÷زائري Úوجود إارادة سسياسسية فعلية ‘ تكريسس التغي Òجديدة تصسب كلها ‘ إاطار تكريسس مكانة ال-ت-أاسس-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷ديدة ع ÈالتمكÚ
أ÷زأئريون؟
وا÷زائريات الذين يطمحون لبناء جمهورية ıت- -ل- -ف أا‰اط ا◊وك- -م- -ة
Óج -ي -ال وال -ن-خب
ل -أ
ج -دي -دة يسس -وده-ا ال-ع-دل وال-ق-ان-ون .م-ن ه-ذا بالبÓد وما يشسكل الضسمانة @ كما أعتقد أن ألوقت قد حان لنضضع على ألطاولة كل أŸوأضضيع ا÷ديدة من خÓل
@@ صسحيح أان إانتشسار جائحة كورونا عطّل
اŸنظور تتضسح الصسورة بأاننا حقًا أامام منعرج األسساسسية ‘ ذلك ،يكمن ‘ أل- -ت- -ي تشض- -م- -ل عÓ- -ق- -ات -ن -ا أل -ث -ن -ائ -ي -ة ،ول -ك -ن بشض -رط أن ن -ت -ح -دث ت- - - - - - - - -وف Òاألدوات
ن- -وع -ا م -ا اŸسس -ار اŸرسس -وم ،إال أاّن ال -ع -زÁة
سسياسسي وطني بامتياز.
اŸق- -ارب- -ة ال- -ت- -ي اخ- -ت -اره -ا بصض -رأح -ة ،...وم -ن أŸه -م أن تشض -م -ل ه -ذه أÙادث-ات أل-ت-ي ن-ري-ده-ا واألسس - -ب - -اب ال - -ت - -ي
ي
بقيت ثابتة وقوية ‘ الوفاء بالتزام إانتخاب
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة بشس- -أان
سسُ-ت-فضس-ي ح-تمًا إا¤
أاسس -اسس -ي ل -لسس -ي-د رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ..ل-ذلك،
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@ تتقدم أ÷زأئر بخطوأت ثابتة بعد التعديل الدسستوري .فالسسيد
Œدي - -د ال- -ط- -ب- -ق- -ة
ُي -ع-ت Èمشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ‘ ت-ق-دي-رن-ا
‚اح أل -رئ -اسض -ي -ات ،أل -ت -ي ك -ل-لت ح-رأك-ا الرئيسس اŸنتخب من طرف (وأل -ت -ي ت -ب -ق -ى ع Ó-م -ة ه -ام -ة و‡ي -زة) ،أل -ع Ó-ق -ات ألق -تصض-ادي-ة السس -ي -اسس-ي-ة وت-فسس-ح
Ãث -اب -ة ح -ج -ر األسس -اسس ال -ذي يسس -ت-ن-د ع-ل-ي-ه
شضعبيا مليونيا قادها إأ ¤بر أ أ
لمان ،هل الشسعب Áلك دسستوريا كامل وأل -ت -ج -اري -ة ،أل -ع Ó-ق -ات ألسض -ي -اسض -ي -ة ،م-وأق-ف أل-ط-رف Úب-ال-نسض-ب-ة اÛال لن - -خ- -راط
اŸشسروع الواعد ‘ بناء ا÷مهورية ا÷ديدة
Áكن ألقول أليوم بأانها ‚حت أم أنها السسيادة والتفويضس كي يختار ل -ل -مسض-ائ-ل أŸط-روح-ة إأق-ل-ي-م-يً-ا وق-اريً-ا ،خصض-وصضً-ا ‘ شض-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا الشس -ب -اب ا÷زائ-ري
ال- -ت- -ي ي- -نشس- -ده- -ا ويصس- -ب- -و إا ¤ب- -ن- -ائ- -ه- -ا ك -ل
‘ ال - - -ع - - -م - - -ل - - -ي- - -ة
لوسضط.
خ- -ط- -وة أو ¤ف- -ق- -ط تشض -ق -ه -ا ‘ ط -ري -ق سسبي Óآاخر غ Òذلك الذي وألشضرق أ أ
ا÷زائريات وا÷زائري.Ú
أ÷مهورية أ÷ديدة؟
ي- -قضس- -ي ب- -إاخضس- -اع مشس- -روع
السسياسسية.
وب- -ال- -ع -ودة إا ¤مضس -م -ون مشس -روع ت -ع -دي -ل
تعديل الدسستور للنقاشس العام ،ثم عرضسه على هامة للمجتمع اŸد Êو“كينه من أاداء دور
ال-دسس-ت-ور ،ي-تضس-ح ج-ل-يً-ا أان-ه ي-ح-م-ل ‘ ط-ي-اته
@@ لقد شسّكل انتخاب رئيسس ا÷مهورية الŸÈان وأاخÒا تقدÁه لÓسستفتاء الشسعبي .الشسريك ‘ اتخاذ القرار وتسسي Òالشسأان العام
@ خ - - - -رج أ÷زأئ - - - -ري- - - -ون ‘ أ◊رأك
ال -ك-ث Òم-ن اŸؤوشس-رات اإلي-ج-اب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-دل
السسيد عبد اÛيد تبون ‘ الثا Êعشسر من رغم ذلك وقع إاختيار السسيد الرئيسس على هذا خصسوصساً ﬁليا.
ألشض -ع -ب -ي أŸب -ارك ،م -ط -ال-ب Úب-ال-ت-غ-يÒ
على وجود إارادة سسياسسية ‘ إاحداث التغيÒ
شسهر ديسسمﬁ 2019 Èطة أاو ‘ ¤التغي ÒاŸسس- -ار ،وذلك م -ن أاج -ل ال -وصس -ول إا ¤وضس -ع
عÓوة على ذلك ،ثّمة أاحكام جد ايجابية وبناء دولة أ◊ق وألقانون على أسضاسس
ا÷ذري ‘ ›الت ا◊ق - - -وق األسس- - -اسس- - -ي- - -ة
السسياسسي ‘ البÓد ،وذلك بتكريسس الشسرعية دسس- -ت -ور ت -واف -ق -ي ،ي -ك -ون Ãث -اب -ة ال -دسس -ت -ور تضس-م-ن-ه-ا مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ترمي إا ¤مبادئ أول نوفم ،Èبسضبب أنحرأفات ‘
وا◊ري- -ات ال- -ع- -ام- -ة وال- -فصس- -ل اŸت -وازن بÚ
ال-دسس-ت-وري-ة ب-ان-ت-خ-اب السس-ي-د ال-رئيسس..فلقد اŸرت -ب -ط ب -ا÷زائ -ر ومسس -ت -ق -ب -ل-ه-ا ول ي-ك-ون ت -ع -م -ي -ق م -ب -دأا ال -ت -داول ال -دÁق-راط-ي ع-ل-ى ‡ارسضة أ◊كم وألتفرد به ،هل Áكن
ء
السسلطات الثÓث وتكريسس اسستقÓلية القضسا
ع ّ-ب -ر الشس -عب ا÷زائ -ري ح -ي -ن -ه-ا ب-ك-ل ح-ري-ة م -رت -ب -ط ً-ا بشس -خصس واح-د أاو Ãرح-ل-ة زم-ن-ي-ة السس -ل-ط-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد ،وت-ك-ريسس م-ب-دأا ألقول أن جرأئم ألفسضاد ألسضياسضي وأŸا‹
ومكافحة الفسساد وغÒها..
ال -فصس -ل ب Úالسس -ل -ط -ات ،وه -ي ك -ل -ه -ا ت -داب Òألتي عرفتها ألبÓد ‘ ألسضنوأت أŸاضضية
وسسيادة عن اختياره ،وجرت النتخابات ‘ ﬁددة.
وبالتا‹ إاذا صسّح التعب Òفقد بدأا شسعبنا
ج -و م -ن ال -ه -دوء والسس -ك -ي -ن -ة واحÎام ال-ع-م-ل
لذلك ،ينبغي الوقوف عند حقيقة هامة ومقتضسيات من شسأانها أان تعزز دولة القانون ،إأسض -اءة ل -رسض -ال -ة ألشض -ه -دأء وت -خ -ل-ي ع-ن
األبي عبوره إا ¤بّر ا÷مهورية ا÷ديدة منذ
الدÁقراطي ...وهنا أاريد أان أاضسيف شسيئًا ،وللتاريخ ،وهي أان طرح الوثيقة للمرة األو ¤وتقوي مؤوسسسسات ا÷مهورية ،وتضسمن حقوق أمانتهم ؟

إلشسعب بدأإ عبوره نحو
إ÷مهورية إ÷ديدة
منذ بدإية إ◊رإك

إننا أإمام منعرج
سسياسسي وطني
بامتياز

السسبت  31أاكتوبر 2020م الموافق لـ  14ربيع األول  1442هـ
@@ ن -ع -م ،م-ا ح-دث م-ن فسس-اد سس-ي-اسس-ي
لم- -ان -ة الشس -ه -داء وإاسس -اءة
وم- -ا‹ خ- -ي- -ان- -ة أ
لصسيل جاء
لرسسالتهم...فا◊راك اŸبارك ا أ
للتعب Òعن تطلعات الشسعب القوية للتغيÒ
ورفضض اŸم -ارسس -ات السس -ل -ب-ي-ة ال-ت-ي مّ-ي-زت
لخÒة ،ل- -ه- -ذا السس -بب تضس -م -ن
السس- -ن- -وات ا أ
مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور م-ا ي-ف-ي-د ال-تأاكيد
ع-ل-ى اŸرج-ع-ي-ة ال-ن-وف-مÈي-ة وال-وف-اء للقيم
اŸوروثة عن الشسهداء من جهة .ومن جهة
أاخرى يب Úمشسروع تعديل الدسستور النية
لرادة القوية لتجنب كل انحراف
الصسادقة وا إ
‘ اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل م- -ن خÓ- -ل إاع -ادة ت -وزي -ع
السسلطات داخل السسلطة التنفيذية ووضسع
ضسوابط وتوازنات فعالة مُصسممة لتجنب أاي
ّان -ح -راف اسس -ت -ب -دادي ..وع -ل-ي-ه ،ف-خÓ-صض
ا÷زائر هو العودة إا ¤روح الدولة الوطنية..
دولة ا◊ق والنزاهة واللتزام ..دولة العدالة
والقانون..
وصس- -ح- -ي- -ح أايًضس- -ا أاّن ك- -ل الن- -ح- -راف -ات
واŸمارسسات اÿاطئة للحكم كانت ﬂالفة
لب -رار واÛاه -دي -ن
ل- -رسس- -ال- -ة الشس -ه -داء ا أ
لخيارالذين ضسحوا بالنّفسض والنفيسض من
اأ
أاجل أان تعيشض ا÷زائر حّرة ،سسيّدة وأابيّة،
ويعيشض الشسعب ا÷زائري ‘ ظل دولة ا◊ق
وال -ق -ان -ون ،دول -ة اŸؤوسسسس -ات ول-يسست دول-ة
لشسخاصض ،دولة اجتماعية بامتياز ،تلكم
اأ
ك -انت رغ -ب -ة وأام -ن -ي -ة رع -ي -ل ال-ث-ورة وج-ي-ل
نوفمÈ؛ وكان هذا واضسحًا منذ البداية ‘
ن - - -داء أاّول ن - - -وف- - -م 1954 Èإا ¤الشس- - -عب
ا÷زائري ،الذي حّددت أاهداف الثورة ‘
ب -ن-اء ه-ذه ال-دول-ة و–ق-ي-ق ال-رف-اه وال-ع-يشض
ال - -ك - -ر Ëل- -لشس- -عب ا÷زائ- -ري ال- -ذي ّŒرع
للم واŸصس - - - - -ائب واÛازر
اŸآاسس - - - - -ي وا آ
واÙن وا◊رم- -ان م -ن ك ّ-ل شس -يء
ط -ي -ل -ة فÎة السس -ت -ع-م-ار ال-ب-غ-يضض
لك Ìمن قرن وربع قرن!! فهناك
أ
ال- -ع- -دال- -ة ال- -ت -ي ت -ع ّ-ززت م -ؤوخ ً-را
لح-ك-ام ال-قانونية
Ãج-م-وع-ة م-ن ا أ
ا÷ديدة باعتبارها ميزان الدولة..

البÓد تتجه نحو
غد سسياسسي
أافضسل

أن ب -ن -اء ع Ó-ق -ات
ط - -ب - -ي - -ع - -ي - -ة م- -ع
أ÷زأئ -ر ي -ت -ح-ق-ق
ب - -رح - -ي - -ل ج - -ي- -ل
أل- - - - -ث - - - -ورة ع - - - -ن
أ◊ك - -م ..ك - -ي - -ف
ت-ردون ع-ل-ى هذه
’صصوأت
أ أ
أ◊اقدة؟

çóM

رؤوي -ت-ه-ا ‘ م-ع-ا÷ة م-ل-ف أل-ذأك-رة م-ع
فرنسصا؟

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

@@ شس ّ-ك -لت زي -ارة رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة،
لعظم
السسيد عبد اÛيد تبون للمسسجد ا أ
خÓل شسهر أاوت اŸاضسي ،وإاعÓنه تدشسÚ
لسسÓميÃ ،ناسسبة
هذا اŸعلم التاريخي ا إ
ذكرى الفا— نوفم ،Èحدًثا بارًزا و‡ّيًزا
يحمل أاك Ìمن دللة؛ كما أانّ تقدÁه لتاريخ
تدشس Úقاعة ال ّصسÓة إا ¤ليلة ذكرى اŸولد
لخر أاك Ìمن
النبوي الشسريف يحمل هو ا آ
مغزى.
إاّنه من حسسن الصسنيع أان تتوافق وتتزامن
لمور اŸهّمة ‘ حياة الشسعب ا÷زائري
اأ
م-ع م-رج-ع-ي-ت-ه ال-وط-ن-ي-ة وت-اري-خ-ه وم-اضسيه
ال-ب-ط-و‹ وم-ع م-رج-ع-ي-ت-ه
لن -ن -ا ع -ن-دم-ا
ال -دي -ن -ي -ة ،أ
ن- - - -رب- - - -ط ح - - -اضس - - -رن - - -ا
ومسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا م-ع اŸاضس-ي
وم- - -وروث- - -ن- - -ا ال - -دي - -ن - -ي
وا◊ضس- -اري ،ف- -ه- -ذا ه- -و
ضسمان مسستقبل البÓد.
لسسÓ- - - - -م ك- - - - -ان
ف- - - - -ا إ
مسس -ت -ع -م -را م -ث -ل ج-م-ي-ع
البÓد ،فمثلما اسستعمروا
ال-بÓ-د وال-ع-باد اسستعمروا
ك- -ذلك ال- -دي -ن ،ون -ت -ذك -ر
جميعا مطلب بن باديسض رحمه الله بفصسل
لن خطبة ا÷معة التي
الدين عن ا◊كومة ،أ
ك -ان ت -ل -ق -ى ‘ اŸسس -اج -د ك-انت ت-ك-تب م-ن
طرف السسلطة الفرنسسية ،وعلى هذا فعندما
سسندشسن هذا اŸعلم يوم الفا— من نوفمÈ
لسسÓم ‘
Óن له صسلة مباشسرة مع تاريخ ا إ
ف أ
ا÷زائ- -ر ف- -ن -وف -م Èح ّ-رر ال -ب Ó-د وال -ع -ب -اد
وال -دي -ن ،ك -م -ا ق-ال السس-ي-د ال-رئ-يسض« :ن-ح-ن
نوفمÈيون»؛ ُثّم إان تدشس Úقاعة ال ّصسÓة
÷امع ا÷زائر ‘ ليلة ذكرى اŸولد النبوي
الشسريف له أايضًسا مغزى آاخر ،فهو يرتبط
مباشسرة Ãرجعيتنا الدينية الوطنية ويدل

العدد
18392

05

الذي ُيعّد مكسسبًا كبÒاً للجزائر ..كما أان
موقعه وعمرانه الشسامخ ‘ سساحل مدينة
اÙروسسة وÃنطقة اÙمدية بالعاصسمة
ي -ح -م -ل ك -ل دللت ال-وف-اء ل-لشس-ه-داء خÓ-ل
ج -م-ي-ع ح-قب اŸق-اوم-ة ال-ت-ي ت-وجت ب-ث-ورة
نوفم Èاÿالدة ..وكمجاهد فإا Êل أاجد
اŸفردات التي تفي بالتعب Òعن سسعادتي
ل‚از وصس -واب-ي-ة ت-اري-خ
واع -ت -زازي ب -ه -ذا ا إ
لغر ،والذي تزامن
تدشسينه ‘ هذا اليوم ا أ
أايضسَ- -ا م- -ع ذك- -رى م- -يÓ- -د خ Òخ- -ل -ق ال -ل -ه
أاجمع ،Úسسيدنا ﬁمد عليه أافضسل الصسÓة
وأازكى التسسليم ...جامع ا÷زائر هو رسسالة
وف - -اء وتسس - -ام- -ح وع- -ن- -وان
«ال -وسس -ط -ي -ة» ال-ت-ي شسّ-ك-لت
ع- - -ل- - -ى ال - -دوام ع - -ق - -ي - -دة
ا÷زائ -ري-ات وا÷زائ-ري،Ú
وع -ل-ي-ه ف-إا Êأاه-ن-ئ الشس-عب
ا÷زائ - - - - -ري وال - - - - -ع- - - - -ا⁄
لسسÓمي بهذا ال‚از.
اإ

@@ ك -ت-اب-ة ال-ت-اري-خ ل-يسض أامً-را سس-ه Óً-أاو
بالبسساطة التي قد نتصسورها؛ فكتابة التاريخ
حسسب اıتصس Úه- -ي ثÓ- -ث- -ة أاصس- -ن -اف أاو
أان -واع :ك -ت -اب -ة رسس -م -ي -ة ت-ك-ت-ب-ه-ا م-ؤوسسسس-ات
@ “ي - - -زت ه - - -ذه ألسص - - -ن- - -ة
الدولة ،وكتابة أاكادÁية يكتبها اŸؤورخون
ب - - -اسص - - -ت - - -ع - - -ادة رف- - -ات ق- - -ادة
لسس-ات-ذة اıتصس-ون ،وك-ت-ابة
وال-ب-اح-ث-ون وا أ
أŸق -اوم -ات ألشص -ع -ب -ي -ة ‘ ع-ي-د
لفراد سسواء كانوا ›اهدين
شسعبية يكتبها ا أ
أ’سص - - - -ت - - - -ق Ó- - - -ل ،وﬁاو’ت
العÓقات أام شسهود عيان وغÒهم ‘ شسكل مذكرات،
@@
حثيثة لتسصوية نهائية ومقبولة Ÿلف ال -ث -ن -ائ -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع روايات ،قصسصض وما إا ¤ذلك؛ وكّل هذه
ألذأكرة ،كيف تقيمون ما أ‚ز ◊د صسورها وŒلياتها تسستوجب  -اليوم وأاك Ìالكتابات تلتقي مع بعضسها البعضض وُتكuمل
’ن؟ وما أŸطلوب إأ‚ازه مسصتقبÓ؟
أ آ
من أايّ وقت مضسى  -مراجعة شساملة على ب-عضس-ه-ا ال-ب-عضض ‘ تسس-ج-ي-ل وت-ق-ي-ي-د تاريخ
لّم - -ة؛ وه - -ذا ي - -ت- -ط- -لب وسس- -ائ- -ل
ج -م -ي -ع اŸسس -ت -وي -ات ...ذلك أان ال -عÓ-ق-ات وذاك - -رة ا أ
@@ ل -ط -اŸا شس ّ-ك -لت م -ل -ف -ات ال-ذاك-رة الثنائية ب Úالبلدين ظلت منذ السستقÓل وإامكانات وسسندات ووثائق وأارشسيف ،وكّل
اŸرت-ب-ط-ة ب-ا◊ق-ب-ة السس-تعمارية الفرنسسية رهينة أاولئك الفرنسسيات والفرنسسي Úالذين طريقة لها منهجيتها وأادواتها اÿاصّسة بها،
للجزائر اŸمتدة ما ب 1830 Úإا ،1962 ¤رفضسوا على الدوام فكرة اسستقÓل ا÷زائر ،كما يتطلب أايضًسا وقتا طوي.Ó
م -ت -غÒا ه -ام -ا ب Úال -ب -ل -دي-ن،
صسحيح أانّ هناك
ومسس-أال-ة ال-ذاك-رة ب-ال-نسس-ب-ة لنا
اليوم تباشس Òجيّدة
@ ما هي ألكلمة ألتي
ك -ج -زائ-ري Úه-ام-ة وأاسس-اسس-ي-ة @ نحن بحق مع موعد كب Òيوم ألفا— نوفم Èوهي مناسصبة لهذا العمل ا÷بّار،
م- - -ن م - -ن - -ط - -ل - -ق أان الشس - -عب تشصكل ‘ تقديرنا بدأية حقيقية إ
ت-وج-ه-ونها ع Èجريدة
’رسصاء قوأعد دولة ألقانون ع - -م Ó- -ل- -ل- -ت- -اري- -خ
ألشص- -عب ل- -ل- -ج- -زأئ- -ريÚ
ا÷زائ -ري دف -ع ث-م-نً-ا ب-اه-ظ-ا وب-ن-اء دول-ة ت-ت-ع-م-ق ف-ي-ه-ا أŸم-ارسص-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة لُ-ت-ث-مر دولة والذاكرة ،نÓحظها
عشص-ي-ة أسص-ت-فتاء ألفا—
قصس- - -د اسسÎج- - -اع ح- - -ري - -ت - -ه ÷ميع أ÷زأئريات وأ÷زأئري ،Úوكما قلتها سصابقا دولة للجميع ‘ اŸي- -دان ،سس -واء
نوفمÈ؟
’خ-تÓ-ف-ات ..ل-ن-ك-ن إأذن ج-م-ي-ع-ا م- - - - - - - -ن ط- - - - - - - -رف
وهاذسسهت اقÓŸلسسهأا،ل اةألذامرت اأالوذلوييةي لجدعىل و–تضص-ن أ÷م-ي-ع م-ه-م-ا ك-انت أ إ
م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة
ً
@@ أاود أان أات- -ق- -دم ب- -ت- -ه -ا Êا◊ارة إا¤
ﬂت- -ل- -ف م- -ك- -ون- -ات الشس- -عب ›ندين ‘ هذأ أŸوعد ألتاريخي وألذي أعتÈه يوما آأخر من أيام من معاهد ومراكز
ا÷زائ - -ري ويشس - -ك- -ل ق- -ي- -م- -ة ألوغى ألنوفمÈية.
ع- -امÓ- -ت وع -م -ال ي -وم -ي -ة الشس -عب ..ه -ذه
بحث ودراسسات ،أاو
م- - -ع- - -ن - -وي - -ة م - -ت - -وارث - -ة عÈ
ال-ي-وم-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة ال-ت-ي –م-ل إاسس-م جريدة
م -ا ت -ق -وم ب -ه وزارة
لجيال..
اأ
ت- -داول -ه -ا الشس -عب ا÷زائ -ري ‘ م -ن -تصس -ف
وعملوا بعد عودتهم إا ¤فرنسسا على كبح اÛاهدين من خÓل متحف اÛاهد أاو
ال -ث Ó-ث -ي -ن -ي -ات م -ن ال -ق -رن اŸاضس-ي ب-اسس-م
وع -ل -ي -ه ،أاُث u-م -ن ع -ال -ي-ا اسس-ت-ج-اب-ة رئ-يسض وع -رق-ل-ة أاّي ت-ط-ور ح-ق-ي-ق-ي وف-ع-ل-ي ي-خ-دم اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسس -ات وال -ب -حث ‘
ا◊ركة الوطنية ،وقد كان ذلك لفÎة وجيزة
ا÷م -ه -وري -ة ،السس -ي -د ع -ب -د اÛي -د ت-ب-ون ،الشسعب ،Úحيث –ولوا إا ¤لوبيات وأاحزاب ا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة وث-ورة أاّول ن-وف-م1954 È
ق-ب-ل أان ي-ح-ج-ب-ه-ا السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي...
Ÿطلبٍ عمره  58سسنة والقاضسي باسسÎجاع وجمعيات ومنابر إاعÓمية تتحرك ‘ حينه وغÒهما ،ضسف إا ¤ذلك ما يقوم به اŸركز
ج -ري -دة تسس -ت-ن-د إا ¤رصس-ي-د ت-اري-خ-ي وإارث
Óرشس-ي-ف؛ ودعً-م-ا ل-ه-ذا اÛهود
ي مؤوشسرات توحي بتحسسن العÓقة ب Úال-وط-ن-ي ل -أ
رف-ات وج-م-اج-م زع-م-اء اŸق-اوم-ة الشس-عبية ضسد أا ّ
نضس- -ا‹ ك- -بŸ ...Òا “ث -ل -ه م -ن رم -زي -ة ‘
لوقات و‘ وسسعvيا نحو تكّفل أاك‚ Ìاعة Ãلف الذاكرة
لحيان وا أ
ضس- -د السس- -ت- -ع- -م- -ار ال -ف -رنسس -ي ،اŸوج -ودة البلدين ،بل ‘ غالب ا أ
لعÓمي ولعتبارها كذلك منÈاً
اÛال ا إ
Ãتحف فرنسسا ،حيث بعد كلّ هذه السسنوات ﬂت -ل -ف ا◊قب ع -م -لت وت -ع-م-ل ضس-د ه-ذه بيننا وب Úفرنسسا جاء تعي Úالسسيد رئيسض
من منابر ا◊رية ...كما
ا÷م - -ه - -وري- -ة Ÿسس- -تشس- -اٍر
اسسÎج-ع-ه-ا السس-ي-د رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة وهي العÓقة...
خطوة من اÿطوات التي سسÎغم فرنسسا
ضص -ا أّن ك -ل أ’ن -ح -رأف-ات وأŸم-ارسص-ات أÿاط-ئ-ة أاغ- -ت- -ن -م ه -ذه السس -ان -ح -ة
وهنا ،أاريد أان أاوضسح أامراً بأان الشسعب خ - -اصض ب - -ه- -ذا اŸل- -ف ‘ @ وصص -ح -ي -ح أي ً
لن - -ح- -ن- -ي إاجًÓ- -ل أام- -ام
أ
لرشس -ي-ف
ع -ل -ى العÎاف ب -ج -رائ -م -ه -ا ،وم-ا ه-ذه إاّل ا÷زائري حرصض على التمييز دائماً ب Úشس -خصض م -دي -ر ا أ
’ب-رأر وأÛاه-دي-ن
خطوة أاو ¤يجب أان تتبعها خطوات أاخرى ،السستعمار الفرنسسي (الكولونيالية) والشسعب الوطني مثلما قام الرئيسض ل -ل -ح -ك -م ك-انت ﬂال-ف-ة ل-رسص-ال-ة ألشص-ه-دأء أ أ
أارواح شس- -ه- -داء ال- -ك -ل -م -ة
س
ش
ي
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ت
ن
أ
ل
ج
أ
ن
’خ -ي -ار أل-ذي-ن ضص-ح-وأ ب-الّ-ن-فسس وأل-ن-ف-يسس م-
ال- -ف- -رنسس- -ي ،وذلك م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات ال- -ث -ورة الفرنسسي بتعي Úمسستشسار أ أ
ونحن متمسسكون بهذا.
وم-ه-ن-ي-ي الصس-ح-اف-ة على
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خ -اصض أايضس-ا ب-ه-ذا اŸل-ف أ
لبرار
العموم ولشسهدائنا ا أ
وأان ا◊دث الكب ⁄ Òيكن ليتأاتى لول التحريرية...
ّ
ّ
ّ
لك-ادÁي-ة
ا÷ه -ود ال -وط -ن -ي -ة ال -رسس -م -ي -ة وا أ
’شصخاصس ،وشس- - - - -ه- - - - -داء ال - - - -واجب
أاع -ت -ق -د أان ال -وقت ق-د ح-ان ل-نضس-ع ع-ل-ى ‘ شسخصض مؤورخ وباحث دولة أ◊ق وألقانون ،دولة أŸؤوسصسصات وليسصت دولة أ أ
اŸضسنية ..وهنا أاحب أان أاؤوكد أان الهتمام الطاولة كل اŸواضسيع التي تشسمل عÓقاتنا م -ع -روف وم -ه-ت-م ب-قضس-اي-ا دول -ة أج -ت-م-اع-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ت-ل-ك-م ك-انت رغ-ب-ة وأم-ن-ي-ة رع-ي-ل الوطني...
بالذاكرة لبنة أاسساسض من أاجل Œاوز عÌا
ن-ح-ن ب-ح-ق م-ع م-وعد
ت ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ،ول- -ك- -ن بشس- -رط أان ن- -ت- -ح- -دث التاريخ والذاكرة ب Úبلده ألثورة وجيل نوفم.È
ك -ب Òي-وم ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
اŸاضسي وا◊اضسر ،والتوجه بخطى واثقة بصس- -راح -ة ،...وم -ن اŸه -م أان تشس -م -ل ه -ذه وا÷زائر.
وه-ي م-ن-اسس-ب-ة تشس-ك-ل ‘
إاذن ،هناك اليوم إارادة
Ÿسس- -ت- -ق -ب -ل ن -حسس -ب -ه واع -داً إان شس -اء ال -ل -ه اÙادثات التي نريدها صسريحة وشسفافة
تعا...¤
لرسساء قواعد دولة
م- -واضس -ي -ع ال -ت -اري -خ وال -ذاك -رة ،ال -ع Ó-ق -ات سسياسسية حقيقية Ÿعا÷ة هذا اŸلف بهدوء على مدى وقوة ارتباط الشسعب ا÷زائري تقديرنا بداية حقيقية إ
وم- -ن ه- -ذا اŸق- -ام ،أاوّد ا إ
لسسÓمي ا◊نيف فمثلما أاّكد عليه القانون وبناء دولة تتعمق فيها اŸمارسسة
لنسس- -ان -ي -ة (وال -ت -ي ت -ب -ق -ى ع Ó-م -ة ه -ام -ة وب- -ع- -يً- -دا ع- -ن ال- -ت- -ج- -اذب- -ات السس- -ي- -اسس- -ي -ة بدينه ا إ
لشس -ادة ب -ق -رار ا إ
لمر نداء أاّول نوفم ،1954 Èفهو دين الدولة ،الدÁقراطية لُتثمر دولة ÷ميع ا÷زائريات
ليديولوجية واÿلفيات التاريخية ،ا أ
رئيسض ا÷مهورية ،السسيد عبد اÛيد تبون ،و‡يزة) ،العÓقات القتصسادية والتجارية ،وا إ
القاضسي باعتماد تاريخ  8ماي يوماً وطنيا ال -ع Ó-ق -ات السس -ي -اسس -ي-ة ،م-واق-ف ال-ط-رف ÚمÎوك ل -ذوي الخ -تصس -اصض ،ع -ل -ي -ن-ا ف-ق-ط وال- -دول- -ة ه -ي دول -ة ا÷م -ي -ع ،وك ّ-رسست ك ّ-ل وا÷زائ -ري ،Úوك -م -ا ق -ل -ت -ه -ا سس -اب -ق -ا دول -ة
للذاكرة ،وقد صسادقنا عليه Ãجلسض ا أ
لمة بالنسسبة للمسسائل اŸطروحة إاقليمياً وقاريًا ،منحهم الوقت الكا‘ و“كينهم من وسسائل دسسات Òا÷زائر هذا اŸبدأا ،منذ دسستور ل -ل -ج -م -ي -ع و–تضس -ن ا÷م -ي -ع م -ه -م-ا ك-انت
لختÓفات «ذاخام انغ أاكل» ،دولة تتأاسسسض
لرشس-ي-ف 1963؛ ك -م -ا أاّن ل -ي -ل -ة ذك-رى اŸول-د ال-ن-ب-وي ا إ
‘  30جوان اŸاضسي ،كما أانوه بإاطÓق قناة خصس- -وصسً- -ا ‘ شس- -م- -ال إاف- -ري- -ق -ي -ا والشس -رق ع -م -ل -ه -م وب-ح-ث-ه-م لسس-ي-م-ا ف-ت-ح ا أ
الشسريف –ظى Ãكانة خاصّسة عند الشسعب على الثقة ب Úا◊اكم واÙكوم وتقوم على
لتدوين التاريخ اŸشسÎك بكلّ موضسوعية.
لوسسط.
تلفزيونية وطنية خاصسة بالتاريخ والذاكرة ا أ
ليام القليلة القادمةÃ ،ناسسبة الحتفاء
‘اأ
ا÷زائ -ري ب -ح -ك-م ت-عّ-ل-ق-ه الشس-دي-د ب-ح-ام-ل ثقافة التداول السسياسسي ..لنكن إاذن جميعا
ب -ال-ذك-رى  66لن -دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
لنسسانية جمعاءّﬁ ،مد ›ندين ‘ هذا اŸوعد التاريخي والذي
لسسÓم إا ¤ا إ
@ م-ا ه-ي أل-رسص-ال-ة أ◊ضص-اري-ة أل-ت-ي رسسالة ا إ
@ ألتاريخ يكتبه أŸنتصصر ‘ أ◊رب،
اÛيدة...
أاع- - -تÈه ي- - -ومً- - -ا آاخ- - -ر م - -ن أاي - -ام ال - -وغ - -ى
وأ÷زأئ- -ر أن- -تصص- -رت ‘ ث- -ورت -ه -ا ضص -د ت-وج-ه-ه-ا أ÷زأئ-ر ل-ل-ع-ا ،⁄ب-ت-دشص-ي-ن-ه-ا صسّلى الّله عليه وسسّلم.
كما ينّم هذا التدشس Úعن البُعد الديني ال- -ن -وف -مÈي -ة ..ول -نصس -وت ب -ن -ع -م م -ن أاج -ل
أ’سص -ت -ع -م -ار أل -غ-اشص-م ،أ’ يشص-ك-ل ه-ذأ ج- - -ام - -ع أ÷زأئ - -ر ‘ أŸول - -د أل - -ن - -ب - -وي
لبرار،
Óمة التغي ..ÒاÛد واÿلود لشسهدائنا ا أ
وا◊ضساري للجزائر ويؤوكد انتماءها ل أ
’حقية ألشصريف ،و‘ ذكرى ألفا— نوفم È؟
@ هناك عقيدة سصياسصية لدى بعضس قاعدة صصلبة “نح أ÷زأئر أ أ
أ أ
لسسÓمية من خÓل هذا الصسرح الديني و–يا ا÷زائر شساﬂة ومزدهرة.
اإ
’خ Ó-ق -ي -ة ل -ف -رضس
’وسص-اط أل-ف-رنسص-ي-ة (ل-وب-ي-ات) تزعم أل- -ت- -اري- -خ- -ي -ة وأ أ

ما حدث من فسساد
سسياسسي وما‹
خيانة ألمانة
الشسهداء

çóM

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

– ّسسبا ’سستفتاء تعديل ألدسستور

أأزيد من  24مليون ناخب مدعوون لإلدلء بأاصسوأتهم غدأ
لد’ء بأاصسوأتهم Ãناسسبة
سس-ي-ك-ون أزي-د م-ن  24م-ل-ي-ون ن-اخب ج-زأئ-ري م-دع-وي-ن غ-دأ ،أŸق-اب-ل أŸصس-ادف ل-ل-ف-ا— ن-وف-م ،Èل -إ
أ’سستفتاء على مشسروع تعديل ألدسستور –ت شسعار «نوفم :1954 Èألتحرير...نوفم :2020 Èألتغي ،»Òوألذي يجري ‘
ظروف صسحية أسستثنائية ‘ ظل أنتشسار جائحة كوفيد.19-
ل -ه -ذا ال-غ-رضس ،وضس-عت السس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسس -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات ب-روت-وك-ول صس-ح-ي-ا
ل-ت-ن-ظ-ي-م سس Òع-م-ل-ي-ة السس-ت-فتاء ،صسادق عليه
اÛلسس ال -ع -ل -م -ي ل -رصس -د وم -ت -اب -ع -ة ت-فشس-ي
فÒوسس ك -ورون -ا ،ويشس -م -ل ك -ل اŸراح-ل ال-ت-ي
سسيتم من خÓلها تنظيم هذا السستفتاءÃ ،ا
‘ ذلك مقر السسلطة ومقرات اللجنة الولئية
وال -ب -ل -دي -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات وم-راك-ز ال-تصس-ويت
واŸك -اتب اŸت -ن -ق -ل-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-ك-اتب
ال - -تصس - -ويت ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى اŸق - -اط- -ع- -ات
الدبلوماسسية والقنصسلية باÿارج.
يتضسّمن الÈوتوكول أايضسا تعليمات صسحية
إالزامية داخل قاعات اÙاضسرات واŸكاتب
وقاعات العمل التي سسيتم تزويدها Ãحلول
كحو‹ للتعقيم .كما يشسÎط خÓل إاجراء هذه
العملية وضسع األقنعة الوقائية واحÎام مسسافة
ال- -ت -ب -اع -د الج -ت -م -اع -ي وت -ف -ادي ال -ت Ó-مسس
ا÷سس -دي ب Úاألف -راد ول يسس -م -ح ب -ال -ت-واج-د
داخل اŸكتب إال لشسخصس Úأاو ثÓثة فقط وما
ب  5 Ú- -و 7أاعضس -اء ب -ق -اع -ة ال -ع -م -ل حسسب
مسساحتها.

طابور خاصش بالفئات أŸسسّنة

” تخصسيصس طابور خاصس بالفئات اŸسسنة
ّ
وتلك التي تعا Êمن أامراضس مزمنة وإاعاقات
لتسسهيل اŸهمة لهم ،وبالنسسبة لتنظيم مسسار
الناخب ،فسسيتم وضسع أاربعة فضساءات انطÓقا
م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ال-ه-وي-ة إا ¤غ-اي-ة ال-ق-ي-ام
بالقÎاع والتوقيع.
ومن اŸقرر  -حسسب ما ينصس عليه القانون
العضسوي اŸتعلق بنظام النتخابات اŸعدل
واŸت- -م -م  -أان ي -ب -دأا القÎاع ع -ل -ى السس -اع -ة
الثامنة صسباحا ويختتم ‘ نفسس اليوم على
السساعة السسابعة مسساًء ويدوم القÎاع يوما
واحدا.
ك- -م- -ا Áك -ن ل -رئ -يسس السس -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة
لÓنتخابات ،بطلب من اŸندوب الولئي أان
يقرر «تقد Ëافتتاح القÎاع بـ  7٢سساعة على
األك ‘ Ìالبلديات التي يتعذر إاجراء عمليات
ال- -تصس -ويت ‘ ي -وم القÎاع ن -فسس -ه ،ألسس -ب -اب
مادية تتصسل ببعد مكاتب التصسويت وتشستت
السسكان وألي سسبب اسستثنائي ‘ بلدية ما،
وذلك Ãوجب ق -رار ي -نشس -ر ع -ل -ى ال -ف-ور ب-ك-ل
وسسيلة مناسسبة».
و‘ ذات السسياق ،انطلقت صسباح أاول أامسس
اÿم- -يسس ،ع- -م- -ل- -ي -ة القÎاع ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸك-اتب اŸت-ن-ق-ل-ة ب-ولي-ات إاي-ل-ي-زي وتندوف
و“Ôاسست لتمك ÚاŸسسجل Úمن البدو الرحل
م- -ن أاداء واج- -ب- -ه -م ،وذلك ب -ت -ق -د Ëع -م -ل -ي -ة
السستفتاء بـ  7٢سساعة.
ورافق ‡ثلو السسلطة الوطنية لÓنتخابات
مؤوطري هذه اŸكاتب اŸتنقلة التي سسخرت
لها كافة اإلمكانيات البشسرية واŸادية لضسمان
سس Òه -ذا السس -ت -ح -ق-اق ‘ أاحسس-ن ال-ظ-روف،

تزأمنا مع فÎة ألصسمت أ’نتخابي

روتوشش أخÒة قبل موعد أ◊سسم ببومردأسش
شس-ه-دت و’ي-ة ب-وم-ردأسس ت-ن-ظ-ي-م 19
Œم -ع -ا أن-ت-خ-اب-ي-ا ط-ي-ل-ة أط-وأر أ◊م-ل-ة
حسسب ‡ث - -ل- -ي أŸن- -دوب- -ي- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة
ل-لسس-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لن-تخابات نشسطها
رؤوسس - -اء أح - -زأب وج- -م- -ع- -ي- -ات ﬁل- -ي- -ة
ووط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا أك-ادÁي-ة أÛتمع أŸدÊ
وأل - -ف - -درأل - -ي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ل - -لسس- -لم
وأ’نسسانية ألتي ختمت أ◊ملة.
كلهم رافعوا من أاجل أاهمية التصسويت بقوة
واŸشساركة ‘ إا‚اح هذا اŸوعد النتخابي
بالنظر ا ¤ما يحمله من مكاسسب سسياسسية،
اق-تصس-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ل-فائدة اŸواطن ،إا¤
جانب تكريسس ا◊ريات ا÷ماعية والفردية
وﬁاربة كل أاشسكال العراقيل البÒوقراطية
أامام حاملي اŸبادرات القتصسادية ،وغÒها
م- -ن اŸواد األخ -رى ال -ت -ي سس -ت -ؤوسسسس Ÿع -ا⁄
ا÷زائر ا÷ديدة».
بومردأسس :ز ــ كمال

لسسيما من ا÷انب الصسحي ،حيث ” تفعيل
الÈوتوكول الصسحي لضسمان التغطية الصسحية
الÓزمة للناخب ÚواŸؤوطرين.
وإا ¤جانب التغطية الصسحية ،فإان التغطية
األمنية سستكون مضسمونة خÓل هذا اŸوعد
الن -ت -خ-اب-ي ،وذلك ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي
أاسسداها رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي،
ال-ف-ري-ق السس-ع-ي-د شس-ن-ق-ري-ح-ة ،األرب-ع-اء لسس-لك
ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ن أاج- -ل ات- -خ- -اذ ك -اف -ة
اإلجراءات الكفيلة بالتأام« Úالتام والشسامل»
Ÿراك- -ز وم- -ك- -اتب السس -ت -ف -ت -اء عﬂ Èت -ل -ف
م -ن -اط -ق ال -وط -ن وت -أام ÚاŸك -اتب اŸت -ن-ق-ل-ة
باŸناطق النائية.
أاما من الناحية التقنية Ÿتابعة ومراقبة
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة ،ف -إان ظ -روف سسÒ
السستفتاء الشسعبي «سستكون نفسسها تلك التي
جرت فيها النتخابات الرئاسسية لـ ١٢ديسسمÈ
 ٢٠١٩اŸت-م-ي-زة ب-الشس-ف-اف-ية وا◊ياد» ،حسسب
تصس -ري -ح سس -اب -ق ل -رئ -يسس السس -ل -ط -ة ال -وط-ن-ي-ة
اŸسستقلة لÓنتخابات ﬁمد شسر‘ أاكد فيه
أانه سستتم تعبئة الوسسائل اŸادية واللوجسستية
الضسرورية حتى يجري السستفتاء «‘ الهدوء
والنزاهة».
أاشسار إا ¤إامكانية متابعته لÓسستفتاء بصسفة
مباشسرة بفضسل شسبكة التواصسل اŸرئي عن بعد
ال-ت-ي وضس-عت ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ب-ه-دف ال-ت-كفل
الفوري باŸشساكل اÙتمل وقوعها.
ومن جانبه ،ذكر اÛلسس الدسستوري أاول
أامسس ،ب -ح -ق ال -ن -اخ -ب ‘ Úال-ط-ع-ن ‘ صس-ح-ة
عمليات التصسويت ،وحدد الشسروط الواجب
اتباعها لتقد Ëالحتجاجات.

تعديل دسستوري «يسستجيب لتطلّعات ألشسعب»

اختتمت حملة السستفتاء التي انطلقت يوم
 7أاكتوبر ا÷اري ودامت  ٢٢يوما ‘ ،إاطار

ضس-واب-ط وق-واع-د ح-ددت-ه-ا السس-ل-ط-ة ال-وط-نية
لÓنتخابات .وتو ¤تنشسيط هذه ا◊ملة عÈ
كل ربوع الوطن ،كل من الطاقم ا◊كومي ،و‘
مقدمته الوزير األول عبد العزيز جراد الذي
نشسط عشسية انتهاء اآلجال القانونية للحملة،
لقاء با÷زائر العاصسمة أاكد فيه أان دسستور
ن -وف-م ٢٠٢٠ Èج -اء ل-يسس-ت-ك-م-ل مسسÒة «ب-ن-اء
الدولة الوطنية» ،معربا عن يقينه بأان الشسعب
ا÷زائ- -ري «سس- -ي- -دع- -م ه- -ذا اŸشس -روع ال -ذي
يسستجيب لتطلعاته».
كما نشّسط حملة السستفتاء قياديو أاحزاب
سسياسسية و‡ثلو اÛتمع اŸد Êوالنقابات،
م - -ن خ Ó- -ل ت - -ن- -ظ- -ي- -م ل- -ق- -اءات وŒم- -ع- -ات
وم-داخÓ-ت ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ل-ل-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة
اŸشس- -ارك- -ة ال- -ق- -وي- -ة ‘ ه- -ذا السس- -ت- -ح -ق -اق
اŸفصس -ل -ي ،ولشس -رح مضس -ام Úم-واد ال-دسس-ت-ور
ال - -ذي ي - -ع - -ت« Èوث- -ي- -ق- -ة مصسÒي- -ة ‘ مسس- -ار
التأاسسيسس ÷زائر جديدة» حسسب ما أاكده وزير
التصس-ال ،ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة ع-مار
بلحيمر.
وأاضس- -اف ب -ل -ح -ي -م -ر أان اŸشس -روع «أاح -دث
ت -غ -يÒات ج -ذري-ة ‘ م-ف-ه-وم ›م-ل ا◊ق-وق
وا◊ريات» ،وجاء بتعديÓت «مسستوحاة من
روح ب - -ي - -ان أاول ن- -وف- -م ١٩5٤ Èوم -عÈة ع-ن
طموحات الشسعب».
وكان رئيسس ا÷مهورية قد أاّكد ‘ كلمة
أالقاها خÓل زيارته األخÒة إا ¤مقر وزارة
ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ي-وم  ١٠أاك -ت-وب-ر ا÷اري ،أان
اسستفتاء الفا— نوفم Èهو «عودة للشسعب ليعÈ
بصسوته وبكل حرية وسسيادة عن قناعته Œاه
التعديÓت الدسستورية
اŸط -روح-ة وال-ت-ي ن-ت-م-ن-ى أان ت-ن-ال ت-زك-ي-ة
الشسعب ا÷زائري ،لنضسع معا أاسسسس جزائر
جديدة عمادها السسيادة الوطنية والتجسسيد
ا◊قيقي للعدالة الجتماعية تطبيقا Ÿبادئ
بيان أاول نوفم Èووصسية الشسهداء».

لمن ألوطني:
أŸديرية ألعامة ل أ

ﬂطّط أأمني خاصش لتأام Úمرأكز ألنتخاب
لم -ن
سسّ- -ط- -رت أŸدي- -ري- -ة أل- -ع- -ام -ة ل  -أ
ألوطني ّ ﬂ
ططا أمنيا أسستثنائيا لتأامÚ
م-رأك-ز أ’سس-ت-ف-ت-اء ع-لى مشسروع تعديل
أل -دسس -ت -ور أŸق -رر غ -دأ أل -ف -ا— ن -وف -مÈ
أل - -دأخ - -ل ،حسسب م - -ا أف- -اد أمسس ،ب- -ي- -ان
ألهيئة أ’منية.
Óم-ن ال-وط-ن-ي
وضس -عت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
– ّسسبا لسستفتاء الفا— نوفم ،Èبالتنسسيق مع
الشسركاء األمنيﬂ ،Úططا أامنيا يضسمن تأامÚ
اŸراكز واŸكاتب النتخابية اŸنتشسرة عÈ
إاق -ل -ي-م الخ-تصس-اصس ب-ك-ام-ل الÎاب ال-وط-ن-ي،
بهدف اŸسساهمة ‘ تهيئة الظروف ا◊سسنة
لهذا اŸوعد بتسسخ ÒتشسكيÓت ثابتة على
مسستوى هذه اŸراكز واŸكاتب اıصسصسة
ل Ó-ن -ت -خ -اب م -ع ت -ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات ال-راج-ل-ة
والراكبة والسسهر على تسسهيل حركة اŸرور
بإاشسراك حوامات األمن الوطني.
Óمن الوطني أان
وذكرت اŸديرية العامة ل أ
ه -ذه ال-ت-داب ،Òال-ت-ي ّ” ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا م-ن-ذ ب-داي-ة
ا◊ملة النتخابية ،سستتواصسل إا ¤غاية نهاية
هذا ا◊دث حيث ”ّ وضسع فرق أامنية تعمل
لي Óنهارا مدعمة بإاسسناد جوي من طرف
م -روح -ي -ات األم-ن ال-وط-ن-ي خ-اصس-ة ‘ اŸدن
الكÈى والتجمعات السسكنية التي –صسي أاكÈ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

‘ ج- -انب آاخ- -ر ،ت- -واصس- -لت ال- -ت- -حضسÒات
اŸادية والبشسرية لتدخل الروتوشسات األخÒة
قبل انطÓق السستفتاء ،فبعد ضسبط قائمة
اŸؤوطرين للمراكز واŸكاتب النتخابية من

ع -دد م -ن اŸك -اتب ال -ت -ي سس -ي -ت -واف -د ع -ل-ي-ه-ا
اŸواطنون.
وب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ال -ت -ك -ف -ل ب -ت -أام Úك -اف -ة
اŸقرات اŸعنية بالعملية النتخابية قبل فتح
أابوابها ،سستسساهم وحدات المن الوطني ‘

قبل اŸندوبية الولئية وتنظيم أايام تكوينية
إلطÓ- -ع- -ه- -م ع- -ل -ى أاه -م م -راح -ل ال -ع -م -ل -ي -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة وط -ري -ق -ة ت -ط-ب-ي-ق الÈوت-وك-ول
الصس -ح -ي ،ان -ط -ل -قت ع -م -ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة اŸراك-ز
وت-دع-ي-م-ه-ا Ãخ-ت-ل-ف ال-وسسائل الضسرورية Ãا
ف -ي -ه-ا اŸواد اŸط-ه-رة وال-ك-م-ام-ات وت-ن-ظ-ي-م
طريقة دخول وخروج اŸصسوتÃ Úا يتماشسى
وتداب Òالوقاية والتباعد ا÷سسدي.
اخ -ت -ت -مت أاط-وار ا◊م-ل-ة السس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى
وثيقة مشسروع تعديل الدسستور مسساء األربعاء
ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاسس -اب -ي-ع م-ن
النشساطات والتجمعات الشسعبية التي نظمها
‡ث-ل-و ﬂت-ل-ف األح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة ال-وطنية
اŸدع- -م -ة ل -ل -مشس -روع ،ا ¤ج -انب ف -ع -ال -ي -ات
اÛتمع اŸد Êوا÷معيات الناشسطة ‘ عدة
ق -ط -اع وشس -خصس -ي -ات وط-ن-ي-ة ل-ت-دخ-ل ب-ع-ده-ا
العملية مرحلة الصسمت النتخابي ثÓثة أايام
قبل موعد ا◊سسم لنهار الغد.
Óشس-ارة ،ف-إان ال-وع-اء الن-ت-خ-اب-ي ا÷دي-د
ل -إ
لولية بومرداسس شسهد تراجعا طفيفا ‘ عدد
اŸسسجل Úقدر بـ  5٢٤7١٨مسسجل بدل من
 5٢6١5٩مسسجل خÓل النتخابات الرئاسسية
ليوم  ١٢ديسسم ÈاŸاضسي موزع Úع٢66 È
مركز اقÎاع و ١٣٠6مكتب ‘  ٣٢بلدية.

عضسو أŸندوبية ألو’ئية للسسلطة أŸسستقلة للنتخابات ،تيليوين:

كل أإلمكانيات سسخّرت إل‚اح موعد ألفا— نوفم Èبوهرأن

أّك - -د عضس - -و أŸن - -دوب - -ي - -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة
للسسلطة ألوطنية أŸسستقلة للنتخابات
ب-وه-رأن ،ت-ي-ل-ي-وي-ن ح-ب-يب ،أن «أ◊ملة
أل -دع -ائ -ي -ة ل -لسس -ت-ف-ت-اء ألشس-ع-ب-ي ع-ل-ى
مسس - -ودة أل - -دسس- -ت- -ور ج- -رت ‘ «ظ- -روف
ع -ادي-ة ،و ⁄ي-ت-م تسس-ج-ي-ل أي Œاوزأت
بالو’ية».
وهرأن :برأهمية مسسعودة
ق- -ال ت- -ي -ل -ي -وي -ن ‘ تصس -ري -ح لـ «االشس -عب»:
«ب -ال -رغ-م م-ن كÌة ال-ف-ع-ال-ي-ات وال-ت-ظ-اه-رات
والتجمعات ،إال أاننا  ⁄نسسجل أاي خروقات أاو
Œاوزات م -رت -ب -ط -ة ب-ع-دم احÎام الÈت-وك-ول
الصس -ح -ي ،أاو اإلج-راءات وال-ق-وان ÚاŸن-ظ-م-ة
لÓسستفتاء الوارد قي القانون العضسوي -١٩
.»٠٨
اسس-ت-ن-ادا إا ¤ن-فسس ال-ت-وضس-ي-ح-ات ،ف-ق-د ”
ت-ن-ظ-يم Œ ٤٣م-ع-ا وم-ه-رج-ان-ا خÓ-ل ح-م-ل-ة
السس-ت-ف-ت-اء ب-وه-ران ،م-نها Œ ١٨م-ع-ا نظمته
األحزاب السسياسسية و ٢٣من قبل ا÷معيات،
وŒمع Úاثن Úمن قبل الطاقم ا◊كومي.
وصسّ- -رح مسس -ؤوول اإلع Ó-م ل -دى اŸن -دوي -ة،
ت -ي -ل -ي-وي-ن ح-ب-يب ،أان ال-ولي-ة سسّ-خ-رت ج-م-ي-ع
ال -وسس -ائ -ل ال -بشس -ري -ة واŸادي -ة لضس-م-ان السسÒ
ا◊سسن لÓسستفتاء على مسستوى  ٢٤٢5مكتب
و ٢٩6مركز تصسويت موزع ع Èبلدياتها .٢6
وأاضساف أان «السسلطة بالتنسسيق مع ا÷هات
اŸع -ن -ي -ة ،وضس -عت ب-رت-وك-ول صس-ح-ي-ا وق-ائ-ي-ا،
ي -تضس -م -ن اإلج -راءات األسس -اسس -ي -ة ال-ت-ي ي-جب
إات-ب-اع-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-ن-اخ-ب ÚواŸشس-رف Úعلى
ال-ع-م-ل-ي-ة» ،م-ن-وه-ا ب-أاّن ولي-ة وه-ران– ،صس-ي
أاك Èه -ي -أاة ن -اخ -ب -ة ،ب -ع -د ال -ع -اصس-م-ة ب-ت-ع-داد
ناهز 5٠١7١7( ١٠55٩٨٣نسساء55٤٢66/
رجال).

..و 4500شسرطي لتأام Úألعملية
م -واك -ب -ة وت -أام Úن-ق-ل صس-ن-ادي-ق القÎاع ب-ع-د
النتهاء من عملية التصسويت ،التي سستجري ‘
ظروف صسحية اسستثنائية بسسبب تفشسي وباء
كوفيد ١٩-اسس-ت-دع-ى إاق-رار ب-رت-وك-ول خ-اصس
بالوقاية من هذا الفÒوسس.

العدد
١٨٣٩٢
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ب- -اشس- -رت مصس- -ال- -ح الشس- -رط -ة ألم -ن ولي -ة
وهران تنفيذ تدابﬂ Òطط امني خاصسا
بالسستفتاء على تعديل الدسستور اŸقرر غدا
األحد اŸصسادف لـ  ٠١نوفم ، ٢٠٢٠ Èالذي
يأاتي متزامنا مع احتفالت اÛيدة بالذكرى

اندلع الثورة التحريرية ،اŸقÎن هذا العام
بالظروف اÿاصسة التي تعيشسها البÓد بسسبب
جائحة فÒوسس كورونا اŸسستجد Covid.-١٩
أاعلن بيان من مديرية ا÷هاز عن تسسخÒ
قرابة  ٤5٠٠شسرطي مدعم Úبكل الوسسائل
اŸادي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة ،وذلك لضس-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة
األم- -ن- -ي- -ة ل- -ه- -ذا ا◊دث ال- -ه- -ام ع Èإاق- -ل -ي -م
اختصساصس مصسالح الشسرطة ،والبالغ عددها
 ٢٠6م -رك -ز تصس-ويت ،م-ن-ه-ا  ٨٩م-رك-زا على
مسستوى دائرة وهران ،وذلك لضسمان السسÒ
ا◊سس -ن ل -ه -ذا ا◊دث ال -ه-ام ،ع-ل-م-ا أان ن-فسس
التداب Òاألمنية تطبق على مسستوى نفسس أامن
الدوائر التابعة إلقليم الختصساصس.
وأاضساف البيان ،أاّن مصسالح الشسرطة على
غ- -رار اŸصس- -ل- -ح- -ت Úال- -ولئ- -ي- -ت Úل- -لشس -رط -ة
ال-قضس-ائ-ي-ة واألم-ن ال-ع-م-وم-ي ›ّن-دة Ÿزاولة
مهامها العادية اŸوكلة لها اŸتعلقة Ãحاربة
ا÷رÁة بشس- -ت -ى أاشس -ك -ال -ه -ا ،م -ع ات -خ -اذ ك -ل
اإلجراءات الوقائية والتداب Òاألمنية Ãناسسبة
ا◊دث الهام اŸقرر يوم غد األحد.
وت- -تضس- -م- -ن اÿط- -ة األم- -ن- -ي- -ة اŸسس- -ط -رة
ت- -أام Úن- -ق -اط اŸراق -ب -ة ‘ اÙاور ال -كÈى
ل-ل-م-دي-ن-ة ،ع-ل-ى غ-رار اŸنشس-آات الق-تصس-ادية،
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي- -ة وا◊سس- -اسس -ة واŸؤوسسسس -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ،اŸن-اط-ق ال-ع-م-وم-ي-ة ك-ا◊دائ-ق
وﬁط- -ات ن- -ق- -ل اŸسس- -اف -ري -ن ،ن -اه -يك ع -ن
ﬁاربة الباعة غ Òالشسرعي Úالذين يحتلون
األرصسفة ،وغÒها.
من جهة أاخرى ،كشسف البيان عن تسسخÒ
فرق الدراجات النارية للتدخل السسريع عÈ
الشسوارع والطرقات التي تشسهد كثافة مرورية
ك- -بÒة ،إا ¤ج- -انب م -ن -ع ال -وق -وف وال -ت -وق -ف
ل -ل -م -رك -ب -ات ب -تسس -خ Òك -ل اŸوارد ال -بشس -ري-ة
وال -ل -وج -يسس -ت -ي -ة ع-ن ط-ري-ق ج-اه-زي-ة ج-م-ي-ع
مصسالح األمن الشسرطة لضسمان السس Òا◊سسن
لها.
وŒدر اإلشس - - -ارة إا ¤أاّن ه- - -ذا اıط- - -ط
األمني يعتﬂ Èططا تكميليا ،يقف بالدرجة
األو ¤ع- -ل- -ى احÎام اإلج- -راءات الحÎازي- -ة
ال-وق-ائ-ي-ة اŸسس-ط-رة م-ن ق-ب-ل ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للبÓد للحد من تفشسي هذا الفÒوسس ،خاصسة
بعد تعديل مواقيت ا◊جر ا÷زئي.

çóM
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اÛلسس الدسصتوري يؤوكد:

لكل ناخب ا◊ق بالطعن ‘ عمليات التصصويت
أاب- -رز اÛلسس ال- -دسص- -ت- -وري ،أان ل- -ك- -ل
ن-اخب ا◊ق ب-ال-ط-ع-ن ‘ صص-ح-ة ع-مليات
ال -تصص-ويت ‘ ،إاط-ار ع-م-ل-ي-ة ا’سص-ت-ف-ت-اء
اŸق-ررة ع-ل-ى مشص-روع ت-ع-دي-ل ال-دسصتور
’جراءات الواجب
غدا ،وحدد جملة ا إ
ات -ب -اع -ه -ا م -ن أاج -ل ت-ق-د Ëأاي اح-ت-ج-اج
حول العملية.

‘ شص- - -ك- - -ل ع- - -ريضص- - -ة ت - -رسص - -ل إا ¤اÛلسش
الدسصتوري على رقم فاكسش اÛمع.
وي-ل-زم اŸودع ل-ل-ط-ع-ن ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-تابة
ضص -ب -ط اÛلسش ال -دسص -ت -وري ال -ك -ائ -ن م -ق-ره
بشصارع  11ديسصم 196٠ Èباألبيار ،بالعاصصمة،
احÎام الÈوت-وك-ول الصص-ح-ي اÿاصش ب-ع-م-ل-ي-ة
مراقبة السصتفتاء حول تعديل الدسصتور.
وعن ﬁتوى عريضصة الطعن ،أاوضصح البيان
أان-ه-ا ي-جب أان ت-تضص-م-ن صص-ف-ة ال-ط-اع-ن ،ل-ق-ب-ه
واسصمه وعنوانه ،ورقم بطاقة الناخب وبطاقة

هويته ومكان وتاريخ إاصصدارها ،وتوقيعه ،مع
عرضش الوقائع والوسصائل اÈŸرة.
ودع- -ا اÛلسش ال- -دسص -ت -وري ال -راغ -ب‘ Ú
ا◊صص- -ول ع- -ل -ى م -زي -د م -ن اŸع -ل -وم -ات إا¤
التصصال بالÈيد اإللكÎو Êللمجلسش:
info@consiel-contitutionnel.dz

أاو التصص- - -ال ع - -ل - -ى أارق - -ام ال - -ه - -ات - -ف
.٠٢1.79.٠٠.88 /٠٢1.79.٠٠.٤1

تطبيقا للقانون العضصوي لÓنتخابات رقم 08-19

اسصتفتاء قبلي ‘ اŸناطق النائية وباÿارج
ينصس القانون العضصوي اŸتعلق بنظام
ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى أان ع-م-ل-ية ا’سصتفتاء
على مشصروع التعديل الدسصتوري اŸقرر
ي - -وم ال - -ف - -ا— ن- -وف- -م ÈاŸق- -ب- -لÁ ،ك- -ن
’ك‘ Ì
ت-ق-دÁه-ا بـ 72سص- -اع- -ة ع- -ل -ى ا أ
ال- -ب- -ل -دي -ات واŸن -اط -ق اŸع -زول -ة وبـ120
’فراد ا÷الية الوطنية
سصاعة بالنسصبة أ
باÿارج.
‘ هذا الشصأان ،ينصش القانون العضصوي رقم
 ٠8-19اŸؤورخ ‘  1٤سصبتم ٠19 ÈاŸعدل
واŸتمم للقانون العضصوي رقم  1٠-16اŸؤورخ
‘  ٢5أاوت  ٢٠16واŸتعلق بنظام النتخابات،
‘ م- -ادت -ه  ،3٢ع -ل -ى أان القÎاع ي -ب -دأا ع -ل -ى
السصاعة الثامنة ( )8صصباحا ويختتم ‘ نفسش
اليوم على السصاعة السصابعة ( )7مسصاء ويدوم
القÎاع ،حسصب اŸادة  ،33يوما واحدا يحدد
Ãرسصوم رئاسصي ،كما هو منصصوصش عليه ‘
اŸادة  ٢5من هذا القانون.
وÁكن لرئيسش السصلطة الوطنية اŸسصتقلة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،ب-ط-لب م-ن اŸن-دوب ال-ولئ-ي
ل-لسص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-قلة لÓنتخابات ،أان
يقرر «تقد Ëافتتاح القÎاع باثنت ÚوسصبعÚ
( )7٢سص -اع -ة ع -ل -ى األك ‘ Ìال -ب -ل-دي-ات ال-ت-ي
ي- -ت -ع -ذر إاج -راء ع -م -ل -ي -ات ال -تصص -ويت ‘ ي -وم
القÎاع ن -فسص-ه ،ألسص-ب-اب م-ادي-ة ت-تصص-ل ب-ب-ع-د

مكاتب التصصويت وتشصتت السصكان وألي سصبب
اسصتثنائي ‘ بلدية ما ،وذلك Ãوجب قرار
ينشصر على الفور بكل وسصيلة مناسصبة».
وتلزم ذات اŸادة ،أان «يخضصع عدد مكاتب
التصصويت اŸتنقلة التي يتم وضصعها ‘ إاطار
تنفيذ أاحكام الفقرة  ٢أاعÓه Ÿعاي Òتسصهيل
تصصويت الناخب ÚاŸذكورين حصصريا ‘ هذه
األحكام فقط .تنشصر القرارات التي تتخذها
السص-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-لة لÓنتخابات من
أاجل تقد Ëتاريخ افتتاح القÎاع ،وتعلق ‘
م -ق-ر اŸن-دوب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة ل-لسص-ل-ط-ة
اŸسصتقلة ومقرات البلديات اŸعنية باألمر،
وذلك ب- -خ -مسص -ة ( )5أاي- -ام ع- -ل- -ى األك Ìق- -ب- -ل
القÎاع».
و‘ ذات السصياقÁ ،كن لرئيسش السصلطة
الوطنية اŸسصتقلة لÓنتخابات ،بالتنسصيق مع
اŸم- -ث- -ل- -ي- -ات ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة وال -ق -نصص -ل -ي -ة
واŸن-دوب-ي-ات اŸع-ن-ي-ة ،ت-ق-د Ëت-اري-خ اف-ت-تاح
القÎاع Ãائة وعشصرين ( )1٢٠سصاعة ،على أان
–دد كيفيات تطبيق هذه اŸادة بقرار من
رئيسش السصلطة الوطنية اŸسصتقلة لÓنتخابات.
Óشص -ارة ،ك -انت ق -واف -ل تضص -م  ٢٠مكتب
ل - -إ
تصص-ويت م-ت-ن-ق Ó-ق-د ان-ط-ل-قت ،م-ن-ذ األرب-عاء
الفارط ،نحو اŸناطق النائية بوليتي إايليزي
وتندوف ا◊دوديت Úلتمك ÚاŸسصجل Úمن

ال- -ب- -دو ال- -رح- -ل م- -ن أاداء واج- -ب -ه -م ‘ إاط -ار
السصتفتاء على مشصروع تعديل الدسصتور ،وشصرع
اŸواط- - -ن- - -ون ‘ ه - -ذه اŸن - -اط - -ق ‘ اإلدلء
Óجراءات اŸنصصوصش عليها
بأاصصواتهم طبقا ل إ
قانونيا.
و–صصي ولية إايليزي هيئة ناخبة بتعداد
يفوق  8٢.٠٠٠ناخب موزع Úعلى  35مركز
اقÎاع ،تضص - - - - -م  156م - -ك- -تب تصص- -ويت عÈ
البلديات السصت بالولية ‘ .ح Úتضصم ولية
تندوف  8.٤65مسصجل ‘ القوائم النتخابية
ع 1٠ Èمكاتب متنقلة منها سصتة (ﬂ )6صصصصة
للمناطق النائية ببلدية أام العسصل ‘ ،ح” Ú
تخصصيصش أاربعة ( )٤مكاتب تصصويت متنقلة
لبلدية تندوف وتخصش مناطق غار جبيÓت
وتفاقومت وحاسصي الناقة والشصناشصن.
ك -م -ا ان -ط -ل -قت ب -ولي -ة “Ôاسصت م -ك -اتب
م -ت -ن -ق -ل -ة ب -اŒاه اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة لسصت ()6
بلديات وهيÔ“ :اسصت ،أابلسصة ،ع Úأامقل،
إادلسش ،تازروك وت Úزوات.Ú
وب -حسصب السص -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸسص -ت -ق -ل-ة
لÓنتخابات ،فإان «كل الظروف مهيأاة» إلجراء
عملية السصتفتاء بهذه اŸكاتب اŸتنقلة ‘
«أاري- - -ح- - -ي - -ة» ،مشصÒة إا ¤أان ه - -ذه اŸك - -اتب
سص-ت-ل-ت-ح-ق ب-اŸراك-ز الن-ت-خ-اب-ي-ة ،غ-دا ال-ف-ا—
نوفم ،Èقبل عملية الفرز مباشصرة.

تعقيمها ضصروري قبل وبعد عملية ا’سصتفتاء

مراكز التصصويت تسصتقبل الناخب Úغدا بإاجراءات وقائية صصارمة
’خ- - -ط- - -ار
أاك - - -د اÿب Òال - - -دو‹ ‘ ا أ
أاﬁم -د ك -واشس ،أان م -راك -ز ا’سص -ت -ف -ت -اء
تفتح أابوابها ،غدا ،للناخب ‘ Úظروف
’زمة الصصحية التي
اسصتثنائية بسصبب ا أ
ت-ع-يشص-ه-ا ا÷زائ-ر ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي دول
ال- -ع- -ا ،⁄م -ا اسص -ت -وجب ت -أاط Òع -م -ل -ي -ة
ا’سص - -ت- -ف- -ت- -اء ع- -ل- -ى مشص- -روع ت- -ع- -دي- -ل
’جراءات
ال-دسص-ت-ور ،وف-ق م-ا ت-ت-ط-ل-به ا إ
ال -وق -ائ -ي -ة وال -ت -داب Òا’حÎازي-ة Ÿن-ع
انتشصار العدوى ،خاصصة ما تعلق بتعقيم
اŸدارسس قبل وبعد العملية.
فتيحة كلواز
قال الطبيب واÿب Òالدو‹ ‘ األخطار
أاﬁمد كواشش ‘ ،اتصصال مع «الشصعب» ،إان
التداب ÒالحÎازية للحد من عدوى كوفيد-
 ‘ 19عملية السصتفتاء ل تختلف عن اŸعمول
به ‘ ﬂتلفة التجمعات ،فالوقاية من هذا
ال-وب-اء تسص-ت-دع-ي الخ-ذ ب-ج-م-ي-ع الح-تياطات
اŸوصصي بها من طرف اıتصص ،Úخاصصة إاذا
ع -ل -م -ن -ا ان سص -رع-ة ان-تشص-ار ال-ع-دوى ‘ ح-ال-ة
عطسش شصخصش ‘ قاعة أابعادها الهندسصية
 3/8/7ل ي- -ت- -ع- -دى ال- -ث -ان -ي -ت ،Úل -ذلك م -ن

ا’سصتفتاء على مشصروع تعديل الدسصتور

التصصويت مسصتمر ‘  6مكاتب متنقلة بالÈمة ا◊دودية
ان -ط -ل-قت ،اÿم-يسس ،ب-دائ-رة الÈم-ة
ا◊دودي- - - -ة (ح- - - -وا‹  400ك- -ل -م ع -ن
ع- -اصص- -م- -ة ال- -و’ي -ة ورق -ل -ة) ،ع -م -ل -ي -ة
ال -تصص -ويت ل Ó-سص -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى مشص -روع
تعديل الدسصتور ع 6 Èمكاتب متنقلة
بهدف “ك 7648 Úناخب وناخبة من
أاداء واجبهم ا’نتخابي.
إاÁان كا‘

زهراء.ب
جاء ‘ بيان للمجلسش الدسصتوري– ،وز
«الشصعب» نسصخة منه ،أان اÛلسش الدسصتوري
و‘ إاط-ار م-راق-ب-ت-ه صص-ح-ة ع-م-ل-ي-ة السص-ت-فتاء
حول تعديل الدسصتور اŸقرر يوم  1نوفمÈ
ا÷اري ،وحرصصا منه على ضصمان الظروف
اÓŸئ -م -ة Ÿم -ارسص -ة ح -ق ال -ط -ع -ن ‘ صص-ح-ة
عمليات التصصويت ،تطبيقا للمادة ( 18٢الفقرة
الثالثة) من الدسصتور واŸادة  17٢من القانون
العضصوي اŸتعلق بنظام النتخابات اŸعدل
واŸت- -م- -م واŸواد  7٤ ،73و 9٤م-ن ال-ن-ظام
اÙدد ل -ق -واع -د ع-م-ل اÛلسش ال-دسص-ت-وري
اŸعدل واŸتمم ،يذكر أان لكل ناخب ا◊ق
ب -ال -ط -ع-ن ‘ صص-ح-ة ع-م-ل-ي-ات ال-تصص-ويت ،ع-ن
طريق تقد Ëاحتجاج.
وأاوضصح البيان ،أان احتجاج الناخب يسصجل
‘ ﬁضص- -ر ف- -رز األصص- -وات اŸوج- -ودة ع -ل -ى
مسص -ت -وى م -ك-اتب ال-تصص-ويت ،ع-ل-ى أان ي-خ-ط-ر
اÛلسش الدسصتوري بالحتجاج فورا ،بطعن
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الضصروري Ãا كان اسصتعمال القناع الواقي،
سصواء كانوا مواطن Úأاو مؤوطرين للعملية داخل
وخارج مراكز السصتفتاء.
وكشص - -ف اŸت- -ح- -دث ‘ ،ه- -ذا اإلط- -ار ،أان
األخ-ذ ب-ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة ي-ب-دأا ق-ب-ل ع-م-ل-ي-ة
السصتفتاء بتحضص Òمراكز السصتفتاء من خÓل
التعقيم والتهوية ،وضصع أاسصهم التوجيه واإلكثار
من لوحات التوجيه حى ل يتجمع اŸواطنون
حول لوحة واحدة لÓسصتعÓم.
ويتم ايضصا الكثار من قاعات السصتفتاء
ح -ت -ى ل يضص -ط-ر ال-ن-اخب ال-وق-وف ‘ ط-اب-ور
لن-ت-ظ-ار دوره ،م-ع ضص-رورة اع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات
صصارمة لفرق التأاط Òوتكوينهم مسصبقا Ÿنع
أاي تراخ او تهاون ‘ تطبيق إاجراءات الوقاية،
أام-ا ي-وم السص-ت-ف-ت-اء ف-ي-جب ال-ت-ع-ام-ل بصصرامة
خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ارت-داء ال-ق-ن-اع الواقي،
وم-ن-ع ال-ت-ج-م-ه-ر أام-ام م-راك-ز السص-تفتاء وكذا
احÎام مسص- -اف -ة ال -ت -ب -اع -د الج -ت -م -اع -ي بÚ
األشصخاصش الواقف ‘ Úالطابور إان وجد.
وشصدد كواشش على ضصرورة الدخول الفردي
ل -ق -اع -ة السص -ت -ف -ت -اء Œن -ب-ا لن-ت-ق-ال ال-ع-دوى
داخلها ،فحتى داخل هذه األخÒة ُيسصتحب
خفضش عدد اŸؤوطرين بحيث يكلف شصخصش
واح-د تسص-ل-ي-م أاوراق السص-ت-ف-ت-اء ل-ل-ن-اخ-ب Úمع

السص-ت-ع-م-ال اŸت-ك-رر ل-ل-م-ع-ق-م أاو ال-قفاز ،كما
Áنع منعا باتا تبادل اŸهام بينهم ،دون إاغفال
أاه -م -ي-ة ت-رك ال-ن-واف-ذ م-ف-ت-وح-ة ب-غ-ي-ة ت-ه-وي-ة
القاعات ،خاصصة وأاننا ‘ موسصم نزلت الÈد
والزكام.
وÁنع أايضصا دخول أاشصخاصش أاجانب ا¤
ق-اع-ات السص-ت-ف-ت-اء ب-ح-يث ي-ل-ت-زم ك-ل شص-خصش
Ãكتب نشصاطه .واقÎح ‘ هذا الصصدد نزع
سصتار بيت السصتفتاء منعا ألي شصبهة عدوى،
وب-ع-د ان-ت-ه-اء ع-م-ل-ي-ة السص-ت-فتاء يجب التأاكيد
على تعقيم اليدين ÷ميع األفراد اŸؤوطرين،
ونصصحهم بأاخذ حماما سصاخنا بعد عودتهم
ا ¤منازلهم وتنظيف مÓبسصهم وتعقيمها.
وأاك -د ك -واشش ضص-رورة ت-ع-ق-ي-م اŸراك-ز ب-ع-د
الن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة السص-ت-ف-ت-اء على مشصروع
ت -ع -دي -ل ال -دسص -ت -ور ،خ-اصص-ة وأان-ه-ا م-ؤوسصسص-ات
تربوية تسصتقبل عددا كبÒا من التÓميذ ،ما
يتطلب أاخذ ا◊يطة وا◊ذر حتى ل تتحول
ا ¤بؤورة لنتشصار العدوى ،ف Óيجب ان ننسصى
ان مراكز السصتفتاء سصتسصتقبل ،غدا ،عددا
ك -بÒا م -ن ال -ب -ال -غ Úال -راغ -ب ‘ Úال -تصص -ويت
والذين قد يكون بينهم اŸصصاب ،اŸشصتبه ‘
إاصصابته أاو حتى اŸصصابون بالزكام ،لذلك كان
لبد من تعقيمها بعد العملية أايضصا.
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وب -حسصب م -ع -ل -وم -ات اŸن -دوب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
ل -لسص -ل -ط -ة ال -وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
بورقلة ،فإان عملية التصصويت انطلقت بحضصور
اŸنسص-ق ال-ولئ-ي ل-ل-م-ن-دوب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة بورقلة
علي شصمسصة ،كما أانها مسصتمرة ع ÈاŸكاتب
اŸتنقلة التي تتوزع على كل من منطقة رود
الباقل وحاسصي برك Úوأارهود والقلتة وبئر
ا◊رشش وم- -ن- -اط -ق أاخ -رى وال -ت -ي ” ت -ق -دË
التصصويت عÈها قانونيا بـ 7٢سصاعة.
وذك- -ر اŸنسص -ق ال -ولئ -ي ع -ل -ي شص -مسص -ة ‘
حديث لـ»الشصعب» ،أان كل الوسصائل البشصرية
واŸادية هيئت وبحضصور كل اŸؤوطرين ،كما
خصصصصت  3فرق على  3مسصارات تابعة لدائرة

الÈمة ا◊دودية من أاجل إا‚اح هذا اŸوعد
و“ك ÚاŸواطن Úمن البدو الرحل من أاداء
واجبهم النتخابي ،مضصيفا أان العملية “ت ‘
ظ -روف ع -ادي -ة اتسص -مت ب-ال-ت-ق-ي-د الصص-ارم ‘
ت -ط-ب-ي-ق ال-ق-واع-د الصص-ح-ي-ة ‘ إاط-ار سص-لسص-ل-ة
اإلجراءات اŸتخذة لتفادي انتشصار فÒوسش
كوفيد 19-و‘ إاط- - -ار احÎام الÈوت- - -وك - -ول
الصصحي لتفادي خطر انتشصار كورونا وذلك
باحÎام مسصافات التباعد ب ÚاŸواطن Úوكذا
توف Òكل الوسصائل الضصرورية ‘ هذا اإلطار
من اŸعقم واŸناديل اŸعقمة والكمامات أاو
األقنعة الوقائية.
Œدر اإلشصارة ،إا ¤أان نسصبة اŸشصاركة عÈ
اŸك -اتب اŸت -ن-ق-ل-ة مسص-ت-م-رة وق-د ب-ل-غت ي-وم
ا÷معة ‘ حدود السصاعة  11صصباحا ٢5،٤7
‘ اŸائة وفقا Ÿا ذكره اŸنسصق الولئي علي
شصمسصة ،مشصÒا إا ¤أان تعداد الهيئة الناخبة
على مسصتوى اŸكاتب اŸتنقلة السصتة التابعة
لدائرة الÈمة ا◊دودية يقدر بـ 76٤8ناخب
وناخبة من إاجما‹ الهيئة الناخبة اŸسصجلة
ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸن -دوب -ي -ة ال -ب-ل-دي-ة ب-الÈم-ة
ا◊دودية واŸقدرة بـ ،1٠911حيث تتضصمن
مركز اقÎاع واحد و 1٤مكتبا منها  6مكاتب
متنقلة.

ع 15 Èمكتبا متنقÓ

انطÓق التصصويت ‘ اŸناطق النائية للنعامة
انطلقت ،أامسس ،عملية التصصويت ع 15 Èمكتبا متنق Óلتمك Úسصكان اŸناطق
النائية وŒمعات البدو الرحل بو’ية النعامة من أاداء واجبهم ا’نتخابي ‘ إاطار
ا’سصتفتاء حول مشصروع تعديل الدسصتور.
وتضص - - - - - -م ه- - - - - -ذه
اŸك- -اتب اŸت- -ن- -ق -ل -ة
 9.631ناخب وناخبة
موزع Úعلى بلديات
ال- - - -ن - - -ع - - -ام - - -ة وعÚ
الصص- - -ف- - -راء وت - -ي - -وت
وصص-ف-يصص-ي-ف-ة وعسص-لة
وال-قصص-دي-ر وال-بيوضش
ال- - - -ذي- - - -ن ي- - - -دل- - - -ون
ب- -أاصص -وات -ه -م ‘ ه -ذا
القÎاع ال- - - - - - -ذي ”
ت-ق-دÁه ق-ان-ون-يا بـ٤8
سص- - - -اع- - - -ة ضص- - - -م- - - -ن
إاج -راءات ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة
ﬁكمة –ت إاشصراف
اŸندوبية الولئية للسصلطة الوطنية اŸسصتقلة
لÓنتخابات ،بحسصب ما أابرز اŸكلف باإلعÓم
لدى ذات اŸندوبية الولئية مفتاح العيد.
و” ت- -وف Òك -ل الشص -روط إلج -راء ع -م -ل -ي -ة
ال -تصص -ويت ال -ت-ي ت-ق-ام ‘ ظ-روف اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
بسصبب جائحة كورونا ،حيث وفرت مندوبية
السص -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
وب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ع -دة مصص -ال -ح ،ع -ل-ى غ-رار
مديريتي الصصحة والسصكان وا◊ماية اŸدنية
وغÒها كافة اŸسصتلزمات اŸناسصبة لتطبيق
الÈوت -وك -ول الصص -ح -ي ال -وق -ائ -ي ،وف -ق ن -فسش
اŸصصدر.
ك -م -ا ” تسص -خﬂ Òت -ل -ف ال -وسص -ائ -ل ال-ت-ي
ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا ق-واف-ل اŸك-اتب اŸت-ن-ق-ل-ة ل-ت-م-كÚ
اŸسصجل Úبالقوائم النتخابية من التصصويت
‘ ظروف حسصنة من سصيارات ميدانية وعتاد
م- -ادي وŒه- -ي -زات إاداري -ة وط -ب -ي -ة ووسص -ائ -ل
اتصصال وغÒها ،مثلما أاشص Òاليه.
ويتواجد أاك Èعدد من الناخب ÚاŸسصجلÚ
باŸكاتب اŸتنقلة بولية النعامة على مسصتوى
ب-ل-دي-ة صص-ف-يصص-يفة ( 1٠٠ك -ل-م أاقصص-ى ج-ن-وب
غرب الولية) التي تضصم  3.196مسصجل ع5 È
مكاتب متنقلة ،حيث سصتجوب نحو  5٠موقعا
نائيا من أاجل بلوغ أاقصصى النقاط التي يتواجد
بها اŸوالون والسصكان البدو الرحل.
Óشصارة ،فإان ولية النعامة –صصي هيئة
ل إ
ناخبة بتعداد إاجما‹ يقدر بـ 168٠٢٢مسصجÓ
موزع Úعلى  78مركزا و ٤٠7مكتب تصصويت
موزعة ع 1٢ Èبلدية وقد ” Œنيد نحو
 ٢٠٠٠م-ؤوط-ر ل-لسص Òا◊سص-ن ل-ه-ذا السص-ت-ف-تاء
حسصب اŸن-دوب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لسص-ل-ط-ة ال-وط-نية
اŸسصتقلة لÓنتخابات.

...وباŸناطق النائية بالدائرة
ا◊دودية بني ونيف
انطلقت ،أاول أامسش ،عملية التصصويت على
مشصروع تعديل الدسصتور ع ÈاŸناطق النائية
بدائرة بني ونيف ا◊دودية ( 11٠كلم شصمال
بشصار) ،بحسصب ما علم من اŸندوب الولئي

للسصلطة الوطنية اŸسصتقلة لÓنتخابات.
وج- -رى ‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،ف- -ت- -ح م- -ك- -ت- -بÚ
ﬂتلط Úلـفائدة  1.8٢8مسصج ‘ Óالقوائم
النتخابية ع ÈثÓث مناطق بكل من وادي
الناموسش ورصصف الطيبة وفندي ،مثلما أاوضصح
اŸندوب الولئي للسصلطة الوطنية اŸسصتقلة
لÓنتخابات ،عبد الله فاسصي.
وقد انطلقت قوافل هذين اŸكتب Úنحو
مقر دائرة بني ونيف ا◊دودية على السصاعة
السص -اب -ع -ة م -ن صص -ب -اح أامسش ب -حضص -ور ‡ث-ل-ي
السص -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ومسصؤوولﬁ Úلي Úبالولية.
وان-ط-ل-قت ع-م-ل-ي-ة السص-ت-ف-تاء على مشصروع
تعديل الدسصتور ،األربعاء ،على مسصتوى سصبع
مكاتب تصصويت ﬂتلطة أاخرى موزعة عÈ
اŸن -اط -ق ال-ن-ائ-ي-ة واŸع-زول-ة ل-ب-ل-دي-ات بشص-ار
وت-ي-م-ودي وب-ن-ي ع-ب-اسش وال-ع-واط-ة وال-ع-ب-ادل-ة
وقصص -اب -ي ل-ت-م-ك ٢.٢٤5 Úمسص-ج Ó-ب-القوائم
الن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن أاداء واج -ب -ه -م ،حسصب ذات
اŸسصؤوول.
ووضص -ع ج -ه -از صص -ح -ي «خ -اصش ب -القÎاع»
للوقاية من تفشصي فÒوسش كورونا اŸسصتجد
(كوفيد )19-ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ية
للصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات.
وسص- -خ- -رت ك -اف -ة اإلم -ك -ان -ي -ات ال -بشص -ري -ة
واللوجسصتية ،باإلضصافة إا ¤التغطية األمنية
لضصمان السص Òا◊سصن لعملية السصتفتاء حول
مشصروع تعديل الدسصتور ،مثلما “ت اإلشصارة
إاليه.
و–صصي ولية بشصار هيئة ناخبة بتعداد
 ٢٠3.759مسصج Óمن ضصمنهم  87.516ناخبة
م -دع -وون ل Ó-سص -ت -ف -ت-اء ع-ل-ى مشص-روع ت-ع-دي-ل
الدسصتور على مسصتوى  98مركز اقÎاع التي
تضص -م  5٤٢م -ك -تب تصص -ويت م-ن-ه-ا تسص-ع-ة ()9
مكاتب متنقلة ع ٢1 Èبلدية بالولية ،وتأاطÒ
بتعداد  ٤.٢٠٠عون ” توظيفهم ع ÈاŸنصصة
اإلل -كÎون -ي -ة ل -لسص -ل -ط -ة ال -وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات .وأاشصار اŸندوب الولئي للسصلطة
بقوله« ،قمنا على اŸسصتوى اÙلي برقمنة
ع -م -ل -ي -ة اŸراج -ع -ة السص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل-ل-ق-وائ-م
النتخابية و–ضص Òهذا السصتفتاء الشصعبي
على مشصروع تعديل الدسصتور.

تقارير

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

يطالبون بالكهرباء والغاز وقنوات الصسرف الصسحي

ألبناء ألريفي بالزيتونة يفتقر ألبسشط ضشروريات أ◊ياة
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سسياسسة التهميشش تلقي بضسÓلها على مشساتي ع Úعبيد

أها‹ مششتة زهانة يسشتغيثون

م -ا ت -زال م -ظ-اه-ر ال-ف-ق-ر وال-ت-ه-م-يشش
ت-ط-غ-ى ع-ل-ى ع-دد م-ن اŸن-اط-ق ال-ريفية
اŸعزولة بالرغم من الÈامج التنموية
اıصسصس -ة ل -ل -م -ن -اط -ق ال -ري-ف-ي-ة ،إا’ أان
العا ⁄الريفي ’ يزال يعا Êمعاناة ’
ت -ت -م -اشس -ى والÈام -ج اŸوج -ه -ة ل-ل-خ-روج
ب -ال -ع -ا ⁄ال -ري -ف -ي م -ن دائ -رة ال -ت -خ-ل-ف
والÎاجع.
قسسنطينة :مفيدة طريفي

ت- -ت- -واصس- -ل م- -ع -ان -اة سس -ك -ان ال -ب -ن -اء
ال- -ري- -ف- -ي ب- -ال- -زي- -ت- -ون -ة ال -ت -اب -ع ◊ي
السسرول ببلدية البو Êبعنبة ،بسسبب
غياب التهيئة منذ انتهاء البناء سسنة
 ،2014ب - -ال- -رغ- -م م- -ن ال- -وع- -ود ال- -ت- -ي
ت -ل -ق -وه -ا م-ن ق-ب-ل اŸسس-ؤوول ÚاÙل-يÚ
للتكفل بانشسغا’تهم ،التي بقيت إا¤
يومنا هذا ›رد ح Èعلى ورق.
عنابة :هدى بوعطيح
ي-تسس-اءل سس-ك-ان ال-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي ع-ن أاسسباب
Œاهل هذا ا◊ي ،الذي يصسنف ضسمن مناطق
الظل ،بالرغم من أان ا◊كومة دعت للتكفل
بانشسغالتهم والسستماع لسسكانهم ،غ Òأاّنهم
يصس -ط -دم -ون ‘ ك -ل م -رة بÓ-م-ب-الة وŒاه-ل
اŸسس -ؤوولŸ Úط -ال -ب -ه -م اŸشس-روع-ة ‘ ع-يشص

كر.Ë
يؤوّكد سسكان «الزيتونة» أان هذا ا◊ي يفتقر
ألبسس- -ط ضس -روري -ات ا◊ي -اة ،وألدن -ى شس -روط
ال -ع -يشص ،ب-ال-رغ-م م-ن اسس-ت-ف-ادت-ه-م م-ن حصس-ة
البناء الريفي وحصسولهم على ميزانية خاصسة
لتهيئته ،إال أان دار لقمان بقيت على حالها
منذ أاك Ìمن  ٠6سسنوات دون أاي التفاتة من
السسلطات اÙلية.
وراسس - -ل السس - -ك - -ان اŸصس - -ال - -ح اıتصس - -ة
والسستفسسار عن ميزانية التهيئة لدى مديرية
ال -ب -ن -اء وال -ت -ع -م ،Òح -يث ك -ان رده -ا صس -ادم-ا
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م ،ب-ت-أاك-ي-ده-ا أان اŸي-زان-ي-ة كانت
ﬂصسصسة ◊ي آاخر ،وبأان «الزيتونة» تابعة
Ÿديرية الغابات ،وهو ما جعل هذا ا◊ي
ي -ع -ا ‘ Êظ-ل ع-دم اسس-ت-ف-ادت-ه م-ن ال-ك-ه-رب-اء
وال -غ -از وال -ط-رق ال-ف-رع-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن ع-دم
رب- -ط- -ه ب -ق -ن -وات الصس -رف الصس -ح -ي واإلن -ارة

سسببها Œار اÿضسر والفواكه

ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،فضس Ó- -ع -ن أان سس -ك -ان -ه زادت
معاناتهم بسسبب أازمة اŸياه الصسا◊ة للشسرب.
وي -ت -ذم -ر سس-ك-ان ح-ي ال-زي-ت-ون-ة م-ن غ-ي-اب
Óطفال
مسساحات للÎفيه ،خاصسة بالنسسبة ل أ
الذين ل يجدون مكانا مناسسبا للÎفيه عن
أان-فسس-ه-م ،بسس-بب وضس-ع-ي-ة ال-ط-رقات اŸهÎئة
والتي تزيد حدتها خاصسة ‘ فصسل الشستاء،
حيث تÎاكم األوحال وتنتشسر الÈك اŸائية.
وي -تسس -اءل السس -ك -ان ف-ي-م-ا إاذا ك-ان ح-ق-ي-ق-ة
شسطر الزيتونة تابع Ÿديرية الغابات ،فلما
“ت اŸوافقة على بناء سسكنات ريفية ‘ هذه
اŸنطقة وحرمانهم من التهيئة ا◊ضسرية ،إاذ
ي-ط-الب ق-اط-ن-و ال-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي م-ن السس-لطات
اŸع -ن -ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت سس-ك-ان ال-ب-ي-وت
الريفية ،وأان ل تبقى مصسا◊هم ضسائعة بÚ
م -دي -ري-ة ال-غ-اب-ات وم-دي-ري-ة ال-ب-ن-اء وال-ت-ع-مÒ
بعنابة.

عودة ألتجارة ألفوضشوية Ãدأخل مدينة باتنة وﬂارجها

م- - -ا ت- - -زال م- - -ظ - -اه - -ر ال - -ت - -ج - -ارة
ال -ف -وضس -وي -ة Ãدي -ن -ة ب -ات -ن-ة تشسّ-وه
ال- -وج- -ه ا◊ضس- -ري Ÿداخ -ل اŸدي -ن -ة
وﬂارج- -ه- -ا وح- -ت- -ى ب -ال -ع -دي -د م -ن
أاح - -ي - -ائ - -ه - -ا ال - -كÈى ،ح - -يث ع- -ادت
’ون-ة ا’خÒة،
ال -ظ -اه-رة ب-ق-وة ‘ ا آ
خ- -اصس- -ة م- -ن ط- -رف ب- -اع- -ة اÿضس- -ر
والفواكه ،بالرغم من جهود بلدية
ب -ات -ن -ة ‘ م -ن -ع ال -ب-اع-ة م-ن اح-تÓ-ل
’رصس- -ف- -ة وال- -ط- -رق- -ات م -ن خ Ó-ل
ا أ
ح -م Ó-ت اŸداه -م -ة ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ه-ا
رف -ق -ة مصس -ال -ح ا’م-ن اıت-ل-ف-ة بÚ
’خرى.
الفÎة وا أ
باتنة :حمزة Ÿوشسي

أاّكدت بلدية باتنة أاّنها حريصسة على
ﬁاربة هذه الظاهرة ،حفاظا على صسحة
اŸواطن Úوالوجه ا◊ضسري للمدينة التي
شسوهتها مثل هذه اŸظاهر ،خاصسة وأان
ال -ب-اع-ة ي-خّ-ل-ف-ون ﬂت-ل-ف ال-فضسÓ-ت م-ن
بقايا اÿضسر والفواكه التي تتعّفن وتتحول
إا ¤قاذورات تهدد صسحة اŸواطن ،Úكما
أان ان -تشس -ار ع -لب ال -ك -ارت -ون ب -ك -ل م -ك-ان
يتسسبب ‘ عرقلة حركة اŸرور بالطرق،
خ -اصس -ة ت -لك اŸت -واج -دة ب -ال -ت -ج -م -ع -ات
السسكنية الكÈى على غرار باركافوراج،
تامشسيط وغÒها.

تسستنجد ‘ كل مرة البلدية Ãصسالح
الم- -ن وال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -ت -ي ت -ق -وم
Ãداه- -م- -ات ل- -ت- -ط- -ه Òه -ذه ال -ط -رق -ات
واألح -ي-اء وط-رد ال-ب-اع-ة ال-ف-وضس-وي ،Úم-ع
إازال - - -ة وح - - -ج - - -ز ال- - -ط- - -اولت واألدوات
اŸسستعملة ‘ عرضص السسلع ،التي تÎاكم
على حواف الطرقات كون الباعة يغÒون
اماكن تواجدهم ‘ كل مرة.
وتنتشسر الظاهرة بحدة ‘ اŸناسسبات
الوطنية والدينية على غرار احياء ذكرى
اŸول -د ال -ن -ب -وي الشس -ري -ف ،ح-يث –ولت
طرقات ولية باتنة وليسص البلدية لوحدها
إا ¤اسسواق فوضسوية مفتوحة على الهواء
مباشسرة ،بعد انتشسار التجارة اŸوسسمية
اÿاصسة بهذه اŸناسسبة الدينية العظيمة
عند سسكان عاصسمة األوراسص باتنة.
وي- -ت- -واج- -د ال- -ب- -اع -ة ب -كÌة ب -اŸدخ -ل
الشس -رق -ي ل-ل-م-دي-ن-ة وع-ن-د ﬁور ال-دوران
اŸؤودي إا ¤ع - -ي - -ون ال - -عصس - -اف Òوب - -ارك
أافوراج وتازولتﬁ ،اور تتواجد Ãداخل
اŸدينة حيث يقوم التجار بعرضص السسلع
على جانبي الطريق اŸزدوج ،األمر الذي
يتسسبب ‘ شسل حركة اŸرور احيانا نظرا
لتوقف اصسحاب اŸركبات العابرين على
ه -ذه ال -ط -رق لق -ت -ن-اء ح-اج-ي-ات-ه-م ب-دون
احÎام اجراءات الوقاية واآلمان اÿاصسة
بركن السسيارات وغÒها.

ك-م-ا ي-ت-ح-ول م-دخ-ل ال-ق-طب ال-ع-مراÊ
حملة  ٣إا ¤سسوق فوضسوي ،رغم حمÓت
ال -ت -حسس -يسص ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة بÚ
ا◊ Úواآلخ -ر ،ح -يث أاك -د ال -ت -ج -ار أان-ه-م
شسرحوا Ÿصسالح البلدية أاسسباب ÷وئهم
لهذه الفضساءات لعرضص سسلعهم رغم فتح
البلدية لبعضص السسواق التي وصسفوها بغÒ
اŸؤوهلة لحتضسان Œارتهم ألسسباب عدة
منها ضسيق مسساحتها ،وبعدها عن وسسط
اŸدنية وتواجدها بأاماكن غ Òصسا◊ة
ل- -ل -ت -ج -ارة ،األم -ر ال -ذي تسس -بب ‘ رفضص
أاغلبهم اللتحاق بهذه األسسواق ا÷وارية.
بدورها مصسالح البلدية اضسطرت إا¤
–وي- -ل ب- -عضس- -ه- -ا إا ¤م -راف -ق ري -اضس -ي -ة،
واسس -ت -ئ-ج-اره-ا ألغ-راضص وأانشس-ط-ة اخ-رى
بسس-بب ع-زوف ال-ت-ج-ار ع-ن الل-ت-ح-اق ب-ه-ا
على غرار سسوق تامشسيط بطريق الوزن
الثقيل ،وسسوق طريق حملة ،وتهيئة سسوق
العواوطة بحي بوعقال بطريقة تتماشسى
ومطالب الباعة دون حصسرهم اŸربعات
التجارية.
وخ ّصسصست البلدية أاغلفة مالية معتÈة
إلعادة تهيئة سسوق برج الغولة أايضسا وسسوق
كشس- -ي- -دة ا÷واري ،ن- -زول ع -ن -د م -ط -الب
ال- -ت -ج -ار غ Òأان -ه -م ل ي -زال -ون Áارسس -ون
Œارتهم بطريقة فوضسوية.

’دارات ومؤوسّسسسات بتلمسسان
تخصش ا إ

مسشتحقات ششركة توزيع ألكهرباء وألغاز تتجاوز  4مليار دينار جزأئري
ب-ل-غت مسس-ت-ح-ق-ات شس-رك-ة توزيع
ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از ل-ل-غ-رب ب-و’ي-ة
ت-ل-مسس-ان ل-دى زب-ائ-نها  4.94مليار
دي -ن-ار ج-زائ-ري م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ع-ام
ا÷اري وإا ¤ن - -ه - -اي - -ة السس - -داسس- -ي
’ول ل - - -ـ  ،2020حسس -ب -م -ا أاف -اد ب-ه
ا أ
بيان لهذه الشسركة.
لدارات
ت -خصص ه -ذه اŸسس -ت -ح-ق-ات ا إ
واŸتعامل Úالقتصسادي Úمن مؤوسسسسات
ع -م -وم -ي -ة وخ -اصس -ة ،إا ¤ج -انب زب-ائ-ن
شسبكة الضسغط اŸنخفضص من مواطنÚ

وأاصسحاب اÓÙت.
لجراءات
أاوضسح ذات اŸصسدر أان ا إ
«ال -ردع -ي-ة» اŸت-خ-ذة ح-ال-ي-ا م-ن ط-رف
ذات الشس- -رك -ة ت -خصص ق -ط -ع ال -ت -م -وي -ن
ب -ال -ك -ه -رب -اء ب-ال-نسس-ب-ة ل-زب-ائ-ن الضس-غ-ط
اŸنخفضص ،الذين  ⁄يسسّددوا الفواتÒ
لنذارات اŸقدمة لهم
اÎŸاكمة بعد ا إ
فيما يجري حاليا متابعة بعضص الزبائن
قضسائيا من اŸؤوسسسسات العمومية ذات
الطابع القتصسادي من اجل اسسÎجاع
اŸسستحقات.

وذك- -ر ال- -ب- -ي- -ان أان- -ه ي- -ت- -وجب ع- -ل- -ى
اŸواط- -ن Úال- -ت -ح -ل -ي ب -روح اŸواط -ن -ة
واŸسس -ؤوول -ي -ة ل-دف-ع دي-ون-ه-م م-ن خÓ-ل
ال -ت -ق -رب م-ن ال-وك-الت ال-ق-ري-ب-ة م-ن-ه-م
والسس - -ت - -ف - -ادة م - -ن ﬂت - -ل- -ف الصس- -ي- -غ
والتسسهيÓت اŸتعلقة بتسسديد الفوات،Ò
والتي تتمثل ‘ رزنامة الدفع بالÎاضسي
ب- -الع -ت -م -اد ع -ل -ى ع -دد ال -ف -وات ÒغÒ
اŸسسددة ومقدار اŸسستحقات والكفاءة
النتمائية للزبون نظرا للظرف الصسحي
اŸتعلق بجائحة فÒوسص كورونا.
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«الشسعب» و‘ خرجات ميدانية لعدد من
اŸن- -اط- -ق اŸع -زول -ة اŸوزع -ة ع Èب -ل -دي -ات
الولية ‘ ،مقدمتها منطقة معزولة بدوار
«زه -ان -ة» ال -ذي ي -ع -ت Èم -ن أاح -د أاك Èوأاق -دم
مداشسر بلدية ع Úعبيد والذي يزيد عدد
سسكانه عن  ٤٠٠عائل.
تعا ÊاŸنطقة التي تبعد عن الولية بـ 5٠
ك -ل -م ،ج -م -ل -ة م-ن ال-ن-ق-ائصص واŸشس-اك-ل ع-ل-ى
رأاسسها مشسكل غياب خدمة الغاز الطبيعي عن
مسساكنهم ،هذا اŸشسكل الذي أاثر سسلبا على
يوميات سسكان اŸنطقة الذين دخلوا دوامة
البحث عن قارورات غاز البوتان ،ما زاد من
مشسقتهم خاصسة عند حلول فصسل الشستاء ،هذا

األخ Òالذي يكون قاسسيا باŸنطقة ‘ ظل
النخفاضص الكب ‘ Òدرجات ا◊رارة التي
تصسل إا ¤ما دون الصسفر درجة.
م -ن ج -ه -ت-ه-مّ– ،دث السس-ك-ان ع-ن مشس-ك-ل
انعدام شسبكة الغاز ،بالرغم من أان اŸنطقة ل
ت -ب -ع-د سس-وى أام-ت-ار ف-ق-ط ع-ن ب-رج م-هÒيسص،
والتي اسستفادت ‘ السسنت ÚاŸاضسيت Úبهذه
اÿدم -ة الضس-روري-ة ،وه-و م-ا أاث-ار اسس-ت-ي-اءه-م
وامتعاضسهم بشسكل كب.Ò
ن- -فسص ال- -وضس- -ع ي- -ع -يشس -ه سس -ك -ان دوار «بÒ
ل-ك-راطسص» و»دوار ب-ول-ق-ن-اف-د» ف-ك-ل-ها مناطق
ريفية سساحرة ،إال أانها ومع األسسف الشسديد
ت -ع -ا Êال -ع-زل-ة و ال-ت-ه-م-يشص ،ب-ي-د أان ي-وم-ي-ات
قاطنيها تتلخصص ‘ معاناة مع قارورات الغاز
ال -ت-ي ي-ح-م-ل-ون-ه-ا ع-ل-ى أاك-ت-اف-ه-م رغ-م قسس-اوة
الظروف الطبيعية التي لطاŸا أالقت وما تزال
بضسÓلها على اŸواطن Úبها.
ك -ل ه -ذه ال -ظ -روف ج -ع -ل -ت -ه -م ي -ط -ال -ب-ون
السسلطات بضسرورة اللتفات إاليهم بفك خناق
العزلة عنهم ،وتزويدهم Ãختلف الضسروريات
التي من شسأانها أان تضسمن لهم حياة كرÁة Ãا
ي-ل-ي-ق وت-ط-ل-ع-ات سس-ك-ان ع-اصس-م-ة الشس-رق دون
التمييز ب Úمنطقة وأاخرى.

مزرعة دار اŸسسن Úبوهران

مسشاٍع إلطÓق Œربة زرأعة «ألبامية»
سس -ت-ط-ل-ق غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ة ل-وه-ران
ق - -ري - -ب - -ا Œرب - -ة زراع- -ة «ال- -ب- -ام- -ب- -ة»،
’شسخاصش
باŸزرعة البيداغوجية بدار ا أ
اŸسس- -ن◊ Úي «السس Ó-م» ،ال -ت -ي ح -ق -قت
نتائج مشسجعة ‘ إانتاج خضسر بيولوجية
ب -فضس -ل سس -واع -د اŸق -ي-م-ات ب-ه-ا ،حسس-ب-م-ا
اسستفيد لدى ذات الغرفة.
‘ هذا اإلطار ،سسيتم منح لهذه اŸؤوسسسسة
ذات الطابع الجتماعي بذور «البامية» ،أاو ما
يعرف ﬁليا بـ «قناوية» ليتم غرسسها ألول مرة
على مسستوى بيت بÓسستيكي داخل اŸزرعة
الصس -غÒة اŸذك -ورة ،حسس -ب -م -ا أاب -رزه ل -وك -ال -ة
األن - -ب- -اء ا÷زائ- -ري- -ة عضس- -و Ãج- -لسص اإلدارة
ل -ل -غ -رف -ة ،ال -ذي ي -ع -د أاول م -ن أادخ -ل زراع -ة
«البامية» بوهران السسنة اŸاضسية والتي كانت
ناجحة.
وسستسسمح هذه التجربة بتنويع اŸنتجات
ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -ه-ذه اŸزرع-ة ال-ت-ي ت-نشس-ط ب-ه-ا
›موعة من اŸقيمات بدار اŸسسن ،Úحيث
رفعن التحدي ‘ ›ال زراعة ﬂتلف أانواع
اÿضسر ذات السستهÓك الواسسع بدون مواد
عضس- -وي- -ة خÓ- -ل اŸوسس -م اŸاضس -ي وح -ق -قت
كميات وفÒة و ذات جودة عالية ،كما أاضساف
عابد فا—.
وب- -فضس -ل ح -م -اسس -ه -ن ال -ك -ب ‘ Òال -نشس -اط
ال -ف Ó-ح -ي ،ب -ادرت غ -رف -ة ال -فÓ-ح-ة م-ؤوخ-را
ب -ت -دع -ي -م اŸزرع -ة الصس -غÒة Ãج-م-وع-ة م-ن

شستÓت منها  ٢٠٠نبتة من «الباذ‚ان» ،علما
أان الغرفة تسسعى إا ¤مرافقة هذه اŸؤوسسسسة
الجتماعية حتى تصسبح تسستهلك ما تنتجه
م- -زرع -ت -ه -ا م -ن خضس -روات دون ال -ل -ج -وء اإ¤
اقتنائها من األسسواق.
وإل‚اح هذه العملية ،فقد تكفلت جمعية
ت -رق -ي -ة اÛت -م -ع ال -ري -ف-ي ب-وه-ران ب-ت-ك-وي-ن
عامل Úمن دار اŸسسن ‘ ÚاŸلتقى التكويني
ح- -ول « اŸم- -ارسس- -ات ا◊سس- -ن- -ة ‘ ال- -زراع -ة
البيولوجية» ،اŸنظم من طرف ذات ا÷معية
وال-ف-درال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مسس-ت-ه-ل-ك Úوغ-رفة
ال -ف Ó-ح-ة ل-وه-ران ‘ ديسس-م ÈاŸاضس-ي ،ك-م-ا
أاشسار إاليه عابد.
كما ”ّ تدعيم البيت البÓسستيكي اŸتواجد
بدار اŸسسنÃ Úعدات بسسيطة لسسقي شستÓت
اÿضس -ر فضس  Ó-ع -ل -ى ت -ق -د Ëل -ه -ا اŸراف-ق-ة
لرعايتها ،وفق ذات اŸصسدر.
ل -ل -ت -ذك ،Òق-امت غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ة ل-وه-ران
خÓل اŸوسسم اŸاضسي Ãنح زهاء  ٤٠٠شستلة
من اÿضسروات لدار اŸسسن Úبحي «السسÓم»
بوهران لسستحداث هذه اŸزرعة.
ويكمن الهدف من هذه اŸبادرة ربط هذه
الفئة الهشسة بالوسسط الطبيعي ،ما يسساهم ‘
Œاوز ا◊رم- -ان ال- -ع- -ائ- -ل- -ي والب- -ت- -ع- -اد ع -ن
النطواء والعزلة ،فضس Óعن السستفادة من
ه -ذه اŸن -ت -ج -ات ،وف -ق عضس-و ›لسص اإلدارة
لغرفة الفÓحة بوهران.

لتشسجيع الفÓحة الصسحراوية بالوادي

أزيد من  1600فÓح يسشتفيدون من ألكهرباء ألفÓحية
اسس- - -ت - -ف - -اد أاك Ìم - -ن  1.600فÓح
ب -و’ي -ة ال -وادي م-ن رب-ط ﬁي-ط-ات-ه-م
الفÓحية بالكهرباء الفÓحية خÓل
’و ¤م- -ن السس- -ن- -ة
ال - -تسس- -ع- -ة أاشس- -ه- -ر ا أ
ا◊الية ،حسسبما اسستفيد لدى مصسالح
م- -دي- -ري -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از
(سسونلغاز).
تأاتي هذه العمليات للربط بهذه الطاقة
ا◊يوية ‘ إاطار Œسسيد اŸشساريع التنموية
اŸسسطرة من طرف وزارة الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ق-ط-اع ا÷م-اع-ات
اÙلية الرامية إا ¤تطوير والدفع بوتÒة
الفÓحة الصسحراوية Ãناطق ا÷نوب ،كما
أاوضس- - -ح اŸك- - -ل- - -ف ب- - -التصس - -ال ل - -دى ذات
اŸؤوسسسسة.
وشس -م -لت ع -م -ل -ي -ة ال -رب -ط أازي -د م -ن ٢5
ﬁيطا فÓحيا حديث النشسأاة على مسستوى
أاق-ال-ي-م  ١5ب -ل -دي-ة ،ح-يث م-ن-حت األول-وي-ة
للمحيطات الفÓحية ع Èسست ( )6بلديات
باعتبار أانها تنتج  ٨٠باŸائة من إاجما‹
اŸنتوجات الفÓحية بالولية وهي بلديات
ورم -اسص وال -رق -ي -ب-ة وال-ط-ري-ف-اوي وح-اسس-ي
خليفة واŸقرن وقمار ،مثلما شسرح ا◊بيب
مسسلم.
وأا‚ز ‘ إاطار ذات العملية أاك Ìمن ٢١٣
كلم من الكهرباء الفÓحية موزعة ب١٢6 Ú

كلم شسبكة ذات توتر متوسسط و ٨7كلم من
ال -ت -وت -ر اŸن -خ -فضص ،رب-طت بـ ﬁ ٢٣١ول
كهربائي هوائي ،كما جرى توضسيحه.
ول ت - -زال ورشس - -ات اإل‚از م- -ت- -واصس- -ل- -ة
ل -ت-زوي-د أازي-د م-ن  7٠٠ف Ó-ح ‘ ‘‘ال-ق-ريب‘‘
ب-ال-ك-ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ي-ة ،وه-و اŸشسروع الذي
Áتد على مسسافة  ٨٣كلم منها  5٣كلم من
شسبكة التوتر اŸتوسسط و ٣٠كلم ذات توتر
منخفضص ويتم ربطها عن طريق ﬁ ١٠٠ول
كهربائي هوائي.
وت-ق-وم ال-ل-ج-ان ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-تابعة Ÿديرية
اŸصسالح الفÓحية بإاحصساء الفÓح ÚغÒ
اŸسستفيدين من الكهرباء الفÓحية ل›Èة
مشساريع الربط على مراحل إا ¤أان تشسمل
ك -اف-ة ال-فÓ-ح Úال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن مشس-ك-ل
الكهرباء الفÓحية Ãسستثمراتهم الفÓحية،
كما أاشس Òإاليه.
ويأاتي إانشساء تلك اللجان التقنية ‘ إاطار
Œسس -ي -د ت -وصس -ي -ات السس -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
القاضسية بإالزامية وضسع برنامج كفيل بربط
الفÓح Úبالكهرباء الفÓحية على األمدين
ال- - -ق- - -ريب واŸت- - -وسس - -ط م - -ن أاج - -ل “كÚ
ال -ف Ó-ح Úوتشس -ج -ي -ع -ه -م ع-ل-ى السس-ت-غÓ-ل
األمثل Ÿسستثمراتهم الفÓحية ،مثلما ذكر
م -ن ج -ه -ت -ه األم Úال-ع-ام ل-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ة،
أاحمد عاشسور.
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تزامنا مع ذكرى الفا— من نوفم ÈاÛيدة

’نقاذ البسسات ÚالفÓحية ببلدية الرحبات بباتنة
إ

ربط  22بئرا ارتوازيا بالكهرباء الفÓحية

قطاع الÎبية ببومرداسس يتدعم بهياكل مدرسشية

طالب وا‹ باتنة توفيق مزهود من
اŸصس -ال -ح اŸع-ن-ي-ة ضس-رورة رب-ط  22بئرا
ارتوازيا بالكهرباء الفÓحية ،بالعديد
م - -ن ق- -رى ومشس- -ات- -ي ال- -ظ- -ل ب- -ب- -ل- -دي- -ة
ال-رح-ب-ات ذات ال-ط-اب-ع ال-ري-ف-ي ال-ت-ابعة
لدائرة رأاسس العيون ،اسستجابة لفÓحي
اŸن-ط-ق-ة ال-ذي-ن اشس-ت-ك-وا ت-راج-ع اŸنتوج
ال- -فÓ- -ح- -ي ب- -أاراضس- -ي -ه -م ،بسس -بب ن -قصس
’بار
التزود Ãياه السسقي الفÓحي من ا آ
غ ÒاŸسس - -ت - -غ - -ل - -ة بسسب غ- -ي- -اب ط- -اق- -ة
الكهرباء.
باتنة :حمزة Ÿوشسي

تدعم قطاع الÎبية الوطنية بعدد من اŸؤوسسسسات التعليمية لفائدة تÓميذ الطور ا’بتدائي وهذا Ãناسسبة ذكرى الفا— من نوفمÈ
اÛيدة ،حيث أاشسرف وا‹ بومرداسس على تدشس ÚاÛمع اŸدرسسي الواقع با◊ي السسكني ا÷ديد  1500مسسكن عدل ببلدية أاو’د هداج الذي
أاخذ اسسم اÛاهد اŸتو‘ وا‹ أاحمد..
بومرداسس :ز .كمال
كما شصهد كل من حي  3000مسصكن و700
مسص -ك -ن ع-دل ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس اÿشص-ن-ة ن-فسس
اأ’ج-واء ب-ت-دشص› Úم-ع Úم-درسص-ي Úل-ف-ائ-دة
ت Ó-م -ي -ذ اŸن -ط -ق -ة م -ن أاج -ل ت-خ-ف-ي-ف ح-دة
ا’كتظاظ على اŸؤوسصسصات التعليمية القريبة،
وب-ال-ت-ا‹ تسص-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق الÈوت-وكول

الصص- -ح- -ي وت- -ف- -وي- -ج ال -ت Ó-م -ي -ذ “اشص -ي -ا م -ع
اإ’جراءات اŸطبقة Ÿكافحة جائحة كورونا.
وب -ه -ذه اŸك-اسصب ا÷دي-دة ،ي-قÎب ق-ط-اع
الÎبية لو’ية بومرداسس من الÈنامج اŸسصطر
ل-ه-ذه السص-ن-ة ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ه-ي-اكل اŸدرسصية
ا›ÈŸة ل -ل -تسص -ل -ي -م م -ع ال -دخ-ول اŸدرسص-ي
ا÷دي - -د اŸق- -درة بـ  15م -درسص-ة و›م-ع ‘

الطور ا’بتدائي ،أاربعة متوسصطات وثانوية،
‘ ان -ت -ظ -ار ا’ن -ت -ه -اء م -ن أاشص -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ-ة
اÿارج -ي -ة وم -د شص -ب -ك-ات ال-رب-ط ب-ال-ك-ه-رب-اء
والغاز لعدد من اŸشصاريع اأ’خرى التي عرفت
ت- -أاخ -را ‘ ا’‚از أ’سص -ب -اب ت -ق -ن -ي -ة وأاخ -رى
مرتبطة بتعليق نشصاط بعضس اŸقاو’ت التي
اسصتفادت من هذه الصصفقات العمومية.

حجز كميات كبÒة من اŸفرقعات

احتفالت طغت فيها األلعاب النارية على اŸواعظ
ع -اشست أاح-ي-اء م-دن ب-وم-رداسس ل-ي-ا‹
’عمار
صسخب أابطالها مراهقون من كل ا أ
اح -ت -ف -ل-وا ب-ط-ري-ق-ت-ه-م اÿاصس-ة ب-اŸول-د
ال- -ن- -ب- -وي الشس- -ري- -ف ب- -إاط Ó-ق ﬂت -ل -ف
’ل- -ع- -اب ال- -ن- -اري- -ة واŸف- -رق -ع -ات ب -ك -ل
ا أ
’حجام ‘ ظاهرة تتكرر كل
’شسكال وا أ
ا أ
سس-ن-ة رغ-م اıاط-ر الصس-ح-ي-ة وا◊وادث
’ط- -ف- -ال ج- -راء
ال - -ت - -ي ت - -ع - -رضس ل- -ه- -ا ا أ
’صس - -اب - -ات ،ف - -ي- -م- -ا  ⁄ت- -ل- -ق ح- -مÓ- -ت
ا إ
التحسسيسس والتوعية أاذانا صساغية.
تكرسصت عادة اŸفرقعات واأ’لعاب النارية
لتتحول إا ¤مظاهر طاغية عشصية ا’حتفال
باŸولد النبوي الشصريف و ⁄تفلح معها كل
–ذي- -رات اıتصص Úواأ’ط- -ب- -اء ل- -ل- -ت- -ن- -ب -ي -ه
ب -اıاط -ر اÙدق-ة ب-اأ’ط-ف-ال واŸراه-قÚ
ج -راء ع -دد اإ’صص -اب -ات اŸت -زاي-دة ك-ل السص-ن-ة
والعاهات اŸسصتدامة التي ارتسصمت ‘ وجوه
وأاجسصام عدد من اأ’شصخاصس ،وغابت معها
ح-ل-ق-ات ال-ذك-ر واإ’نشص-اد ال-ت-ي ت-ت-غ-نى بعظمة
سصيد اÿلق اŸبعوث رحمة للعا ÚŸكتقاليد
متوراثة ب Úاأ’جيال.
ورغ -م تشص -دي -د ال -رق -اب -ة ع -ل -ى ن-ق-اط ب-ي-ع

اŸف -رق -ع -ات واأ’ل -ع-اب ال-ن-اري-ة أاسص-اب-ي-ع ق-ب-ل
اŸوعد وحجز كميات معتÈة منها وتكثيف
حمÓت التوعية والتحسصيسس من قبل اŸصصالح
ال -ط -ب-ي-ة وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،إا’ أان ال-ظ-اه-رة
ع-ادت ب-ق-وة عشص-ي-ة ا’ح-ت-ف-ال اŸول-د ال-ن-بوي
ب -ان-تشص-ار ط-او’ت وخ-ي-م ع-ل-ى أارصص-ف-ة اŸدن
Óجراءات اŸتخذة
واأ’حياء ‘ تعد صصارخ ل إ
للحد من عملية ترويج هذه اŸواد اÿطÒة
التي امتدت آاثارها من ا÷انب الصصحي لتمسس
جيوب أارباب اأ’سصر وا’قتصصاد الوطني بسصبب
ا’رتفاع الفاحشس أ’سصعار اŸفرقعات .
وأاخ -ذت اŸف -رق -ع-ات ع-دة أاسص-م-اء غ-ري-ب-ة
وسصط اأ’طفال واŸراهق Úالذين يتفننون ‘
اسصتعمالها والÎويج لها من قبل الباعة وهم
أاغلبهم من تÓميذ اŸدارسس الذين اسصتغلوا
فرصصة العطلة Ÿمارسصة هذه الهواية وتنصصيب
طاو’ت ‘ الفضصاءات العامة ،لكن التسصاؤول
الذي يطرحه ا÷ميع ،من يقف وراء مثل هذه
التجارة وا’ختباء وراء الÈاءة وصصغار السصن
الذين يدفعون للواجهة ويقومون Ãهمة البيع
والÎويج؟.
وأامام الغÓء الفاحشس للمفرقعات واأ’لعاب

النارية التي عجز عن تلبيتها اأ’ولياء أامام
ال- -ف- -اق- -ة ا’ق -تصص -ادي -ة÷ ،أا ب -عضس اأ’ط -ف -ال
واŸراهق Úإا ¤بدائل تقليدية بصصنع وسصيلة
يدوية توسصعت بشصكل رهيب وسصط هذه الفئة
تسص -ت -ع -م -ل ك -م -ف-رق-ع-ات بصصب م-ادة ال-كÈيت
داخل قطعة غيار لشصمعة تسصخ Úالسصيارة على
شصاكلة الوسصائل القدÁة التي اسصتعملها ا÷يل
السص -اب -ق اŸصص-ن-وع-ة م-ن م-واد ال-ب-ط-اري-ات أاو
آا’ت ا◊Óقة ‘ زمن مضصى كوسصيلة لتلبية
ا◊اجة وإايجاد بدائل أاخرى لÓحتفال بأاي
طريقة وبأاي ثمن صصحي كان أاو اقتصصادي
أامام تراجع دور اأ’سصرة واÛتمع ‘ عملية
التثقيف واŸتابعة.
وب-ع-ي-دا ع-ن ه-ذه اŸظ-اه-ر السص-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي
انغرسصت بعمق ‘ اÛتمع ،شصهد عدد من
مسص -اج -د و’ي -ة ب -وم-رداسس اح-ت-ف-ا’ت دي-ن-ي-ة
ومسص - -اب - -ق - -ات ‘ ح- -ف- -ظ ال- -ق- -ران وا◊ديث
الشصريف ليلة اŸولد النبوي الشصريف ،منها
ا’حتفا’ت الرسصمية التي أاشصرف عليها وا‹
ال -و’ي -ة ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ اإ’سص Ó-م -ي ال -ت-ي
تخللتها عملية توزيع ا÷وائز على الفائزين.
بومرداسس:ك.ز

‘ إاطار فك العزلة عن مناطق الظل Ãعسسكر

أان -هت اŸدي -ري -ة ال-ع-م-ل-ي-ة ’تصس-ا’ت
ا÷زائ - -ر Ãعسس - -ك - -ر م- -ؤوخ- -را ،ت- -رك- -يب
وتشس- -غ- -ي- -ل ﬁط- -ة ج- -دي- -دة ÿدم- -ات
’نÎنت فائقة السسرعة عÈ
الهاتف وا أ
تكنولوجيا ا÷يل الرابع ( )GLTE4على
’ودي -ة ال -ثÓ-ث-ة»
مسس -ت -وى م -ن -ط -ق -ة «ا أ
ا÷بلية واŸعزولة التابعة لبلدية عÚ
اف - -ك - -ان ،حسسب م - -ا ع - -ل - -م م- -ن اŸك- -ل- -ف
’عÓم لدى اتصسا’ت ا÷زائر Ÿعسسكر
با إ
جمال درير.
معسسكر:ام ا.Òÿسس
أاكد جمال درير ،أان ﬁطة اإ’رسصال التي
” تركيبها بقرية «اأ’ودية الثÓثة» ،سصتضصمن
التغطية بخدمات  IDOOM 4Gلسصكان عدد
من التجمعات السصكنية الريفية بهذه اŸنطقة
اŸعزولة ،ما يسصمح بفك العزلة عنهم ويلبي
اح -ت -ي -اج -ات -ه -م م -ن ح -يث خ -دم -ات ال-ه-ات-ف
واأ’نÎنت.
ولفت درير ،أان ﬁطة اإ’رسصال ا÷ديدة
ت- -ع- -ت Èسص- -ادسس ﬁط -ات اإ’رسص -ال ÿدم -ات
الهاتف واأ’نÎنت ع Èتكنولوجيا ا÷يل الرابع
ال-ت-ي ت-دخ-ل ح-ي-ز اÿدم-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة Ãعسص-ك-ر
خÓل سصنة  ،2020ضصمن ﬂطط عمل القطاع
ال -ذي يشص -م -ل مشص -اري -ع اسص -ت-ث-م-اري-ة ﬂت-ل-ف-ة

ق - -رار رب - -ط ب - -عضس مشص- -ات- -ي ال- -رح- -ب- -ات
بالكهرباء الريفية جاء عقب زيارة الوا‹ لهذه
اŸنطقة اÙرومة من ﬂتلف برامج التنمية
اÙلية ،والتي ” إاحصصاوؤها كمناطق ظل ”
بر›ة عدة عمليات تنموية لفائدة سصاكنتها،
خاصصة وأان اŸنطقة معروفة بإانتاج العديد
م -ن الشص -عب ال -ف Ó-ح -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ال -ت-ف-اح
والعسصل والرمان وغÒها ،حيث يرتقب بعث
النشصاط الفÓحي بالبلدية ووضصع حد Ÿعاناة
الفÓح Úخاصصة الذين Áلكون بسصات Úبها
أاشصجار مثمرة.

و” إايفاد ÷نة تتكون من عدة قطاعات
للوقوف على معاناة السصاكنة بهذه اŸناطق،
وتبعا لذلك باشصرت مصصالح مديرية اŸصصالح
الفÓحية لباتنة ،عملية إاحصصاء ’حتياجات
السصكان خاصصة الذين ’ يزالون يقطنون ‘
مسصاكن آايلة للسصقوط ومهددة با’نهيار ‘ ،اأي
◊ظة كونها ترجع لعقود من الزمن ومبنية
بالط Úبهدف التكفل بها ،و–سص Úإاطارها
اŸعيشصي ع Èتوفﬂ Òتلف متطلبات العيشس
ال -ك -ر Ëخ -اصص -ة م -ا ت -ع -ل -ق بضص-رورات اŸي-اه
الصص-ا◊ة ل-لشص-رب وال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة وال-غاز
وغÒها.
وي-رت-قب أان ي-ت-م م-ن-ح اسص-ت-ف-ادات سص-ك-ن-ات
ريفية لهذه العائÓت بعد أان وقف اŸسصؤوول
اأ’ول ع -ل-ى ال-و’ي-ة شص-خصص-ي-ا ع-ل-ى م-ع-ان-ات-ه-ا
وذلك من ا◊صصصس السصكنية ا÷ديدة التي
منحها وزير السصكن ‘ آاخر زيارة له لباتنة
واŸقدرة بـ  400وحدة سصكنية ” ،إاضصافة لها
 300وح- -دة أاخ- -رى ضص -م -ن ب -رن -ام -ج رئ -يسس
ا÷مهورية عبد اÛدي تبون لتنمية مناطق
الظل.
وتعت Èصصيغة البناء الريفي بباتنة من بÚ
أاك Ìالصص- -ي- -غ السص- -ك- -ن- -ي- -ة ط- -ل- -ب- -ا م -ن ط -رف
اŸواطن Úنظرا لطبيعة الو’ية الريفية والتي
–صصي  44بلدية ريفية من إاجما‹  61بلدية
اŸشصكلة للو’ية.

سسونلغاز بسسكرة –ذر من ا◊فر العشسوائي

أاك Ìمن  100اعتداء على ششبكات الكهرباء والغاز
كشس -فت مصس -ال-ح الشس-رك-ة ا÷زائ-ري-ة
لتوزيع الكهرباء والغاز بو’ية بسسكرة،
’ك Ìم-ن  100اعتداء
ع -ن تسس -ج -ي -ل-ه-ا أ
ﬂت -ل -ف ع -ل -ى شس -ب -ك -ات -ه -ا ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وال-غ-ازي-ة اŸوزع-ة ع Èإاق-ل-ي-م ال-و’ية،
وذلك خ Ó-ل ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن شس-ه-ر
جانفي إا ¤غاية شسهر سسبتم ÈاŸنصسرم،
وه- -ي اع- -ت- -داءات تسس- -ب- -بت ‘ مشس- -اك -ل
تقنية عديدة بالو’ية.
بسسكرة :ح.ل
أاف- -ادت مصص- -ادر م- -ط- -ل -ع -ة م -ن اŸدي -ري -ة
اŸعنية ،أان ظاهرة ا’عتداءات على الشصبكة
سصواء بالسصرقة أاو اإ’تÓف تتسصبب ‘ مشصاكل
ك- -ثÒة خ -اصص -ة خ Ó-ل فصص -ل الصص -ي -ف ،ج -راء
ا’نقطاعات اŸتكررة للكهرباء اأ’مر الذي
أاثار حفيظة السصكان واسصتياءهم ،رغم جهود
اŸديرية ‘ التدخل اŸباشصر Ãجرد حدوث
مثل هذه ا’عمال التخريبية إاضصافة إا ¤رفعها
لشصكاوى لدى مصصالح اأ’من لفتح –قيقات ‘
هذا الصصدد.
ورغم ا◊مÓت التحسصيسصية التي تقوم بها
الشصركة ‘ كل فÎة للتحسصيسس بخطورة هذه
ا’عتداءات إا’ أان الظاهرة تتفاقم وتتسصبب
‘ خسصائر مادية كبÒة للشصركة ،كان Áكن
توجيه تلك اأ’غلفة اŸالية اÿاصصة بالصصيانة
إ’‚از ع -م -ل -ي -ات ت -ن -م -وي -ة أاخ-رى أاو –سصÚ
ال -ت -زود ب -ه -ذه ال -ط-اق-ة ،خ-اصص-ة وأان ك-ل ه-ذه

الشصبكات باطنية –تاج عملية صصيانتها إا¤
إامكانيات مادية وبشصرية معتÈة.
والÓفت ‘ هذه ا’عتداءات حسصب ذات
اŸصص -ادر أان -ه-ا –دث ت-ق-ري-ب-ا بشص-ك-ل ي-وم-ي،
منها ما هو متعمد ومنها ما هو عشصوائي
بسص- -بب ع- -م- -ل- -ي- -ات ا◊ف- -ر ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا
اŸواطنون ،وهو ما يشصكل خطرا كبÒا على
صصحتهم كونها تتعلق بشصبكات حيوية للكهرباء
والغاز.
وأاحصصت ذات اŸصص- -ال- -ح  46اع-ت-داء على
شص -ب -ك -ة ال -ك-ه-رب-اء م-ق-اب-ل  6٩اع-ت-داء ع-ل-ى
الشصبكات الغازية ع Èكل بلديات الو’ية الـ
 ،33والتي أاتلفت منذ بداية السصنة ،حيث دعت
ذات اŸصصالح كل اŸقاول ÚواŸواطن Úالذين
ي-ري-دون ال-ق-ي-ام ب-أاشص-غ-ال ا◊ف-ر ب-ال-ق-رب م-ن
الشصبكات الباطنية ،ضصرورة ا’تصصال Ãختلف
اŸقاطعات التقنية للكهرباء أاو الغاز التابعة
لها بهدف اسصتشصارتها من أاجل –ديد مكان
الشصبكات لغرضس تفادي تخريبها أاثناء أاشصغال
ا◊فر اıتلفة.
ووضص- -عت –ت تصص- -رف اŸواط- -ن Úأايضص -ا
الرقم اأ’خضصر  3303يعمل على مدار اأ’سصبوع
لÓسصتفسصار عن أاي شصيء يتعلق بهذه الشصبكة
وطرق ا◊فاظ عليها ،حتى ’ تتكرر مأاسصاة
و’ي -ة ال -ب -يضس اأ’خÒة وال -ت -ي راح ضص -ح-ي-ت-ه-ا
بعضس اŸواطن Úجراء عدم احÎام تعليمات
اŸصص -ال -ح ال -ت -ق-ن-ي-ة اŸسص-ؤوول-ة ع-ن ال-ك-ه-رب-اء
والغاز.

بعد تنامي ظاهرة رمي الواقيات بوهران

قرية األودية الثÓثة تسشتفيد من خدمات هاتفية
وم- -ت- -ك- -ام- -ل -ة م -ع ح -رصس مصص -ال -ح اتصص -ا’ت
ا÷زائر اŸسصتمر على توف Òخدمات التدفق
ال -ع-ا‹ وج-د ع-ا‹ ب-اسص-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
اÓŸئمة التي تتوافق مع التضصاريسس الصصعبة
والكثافة العمرانية حسصب كل منطقة.
وأاكد اŸتحدث التزام اتصصا’ت ا÷زائر
با’سصتجابة لتطلعات زبائنها وسصكان معسصكر
عموما قصصد اŸسصاهمة ‘ فك العزلة عن
اŸناطق النائية و“ك Úسصكانها من ا’سصتفادة
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من خدمات الهاتف واإ’نÎنت بأاريحية.
وبدخول اÙطة ا÷ديدة حيز ا’سصتغÓل
الفعلي ،يرتفع عدد ﬁطات تكنولوجيا ا÷يل
الرابع اŸسصتغلة فعليا بو’ية معسصكر إا57 ¤
ﬁطة ،يتواجد أاغلبها Ãناطق معزولة وقرى
نائية ،وتلك اŸصصنفة كمناطق ظل بالو’ية،
‘ ح Úتبقى اأ’شصغال جارية قصصد تركيب
ﬁط -ات ج -دي -دة ب -ع -دة ق -رى وم -ن-اط-ق ظ-ل
أاخرى.

 560هكتار إلنتاج نباتات عطرية وطبية

خصصصصت ﬁافظة الغابات لو’ية معسصكر  560هكتار من اأ’راضصي الغابية ’سصتغÓلها ‘
زراعة نباتات عطرية وطبية ،حسصب ما علم لدى ذات الهيئة.
أاوضصح رئيسس مصصلحة توسصيع الÌوة الغابيةﬁ ،مد طامة لوكالة اأ’نباء ا÷زائرية ،أان
ﬁافظة الغابات و‘ إاطار تثم ÚاسصتغÓل النباتات العطرية والطبية اقتصصاديا خصصصصت
كمرحلة أاو 350 ¤هكتار لزراعة نبات الضصرو و 210هكتار لزراعة نبات إاكليل ا÷بل ‘ انتظار
توسصيع العملية لتشصمل أانواع نباتية أاخرى ذات طابع عطري وطبي.
وتتعاون ﬁافظة الغابات لو’ية معسصكر مع اÛلسس اŸهني اŸشصÎك لشصعبة النباتات
الطبية والعطرية التابع لغرفة الفÓحة -حسصب نفسس اŸصصدر’ -سصتغÓل إامكانيات الو’ية ‘
›ال النباتات الطبية والعطرية وقد سصمح إاحصصاء أاجري منذ مدة بحصصر  23نباتا قابÓ
لÓسصتغÓل ‘ صصناعات ذات صصلة.
ويتم بالو’ية إانتاج حوا‹  400قنطار من الفل ‘ Úكل دورة اسصتغÓل وقرابة  2000سصتار
(وحدة قياسس “ثل  75باŸائة من م Îمكعب واحد) من اÿشصب الصصناعي واÿشصب اŸعملي
انطÓقا من أاشصجار الصصنوبر ا◊لبي والسصرووالكاليتوسس والعريشس.
وأاج

الفدراليـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة ◊مايـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸسشتهلك تـ ـ ـدق ناقوسس اÿط ـ ـر
دقت ال -ف -درال -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
اŸسستهلك بوهران ناقوسس اÿطر ،جراء
ت-ن-ام-ي ظ-اه-رة رم-ي ال-واق-ي-ات ال-ط-ب-ية
وال -ق -ارورات اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ‘ ال -ت -ع -ق-ي-م
وغÒه -ا م -ن اŸواد اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ال-ت-ي ق-د
ت-ت-ح-ول م-ن وسس-ي-ل-ة ل-ل-ح-ماية إا ¤خطر
ي-هّ-دد ح-ي-اة ال-بشس-ر ،وأاول الضس-ح-اي-ا ه-م
عمال النظافة.
وهران :براهمية مسسعودة
حّذر اأ’م Úالعام للفدرالية بوكلي حسصن
بن عمر ،اŸواطن Úمن مغبة التخلصس من
الكمامات والقفازات بشصكل عشصوائي‡ ،ا قد
يجعلها Ãثابة مواقع سصوداء لتكاثر ا÷راثيم
والفÒوسصات’ ،سصيما وأانها –تفظ بلعاب
صصاحبها Ÿدة تفوق الثÓث سصاعات ،كما أان
م-دة اسص-ت-خ-دام-ه-ا ’ ت-ت-ج-اوز اأ’رب-ع سص-اعات
فقط.
وعّﬁ Èدثنا عن تذمره ،جراء الرمي
Óقنعة والقفازات اŸسصتعملة ‘
العشصوائي ل أ
صص -ن -ادي -ق ال -ق -م -ام -ة أاو‘ اأ’م -اك -ن ال -ع-ام-ة،
موضصحا أان «مثل هذه السصلوكيات ،تنجم عنها

تداعيات وخيمة ،وذلك ‘ الوقت الذي تسصخّر
فيه ا÷زائر كافة إامكاناتها اŸادية والبشصرية
Ûابهة فÒوسس كورونا اŸسصتجد الذي ’
يزال نشصطا.
‘ سصياق متصصل ،نّوه اŸتحدث با◊مÓت
التوعوية والتحسصيسصية التي أاطلقتها ا÷زائر
ع Èا÷رائ -د وال -ق-ن-وات اإ’عÓ-م-ي-ة ووسص-ائ-ل
ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م-اع-ي ،وذلك ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ج -م -ع-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ÊوغÒه-ا ،ب-ه-دف
ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úح-ول ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-خ-لصس من
اأ’ق -ن -ع -ة ال -واق-ي-ة وال-ق-ف-ازات سص-واء ال-ي-دوي-ة
أاوال-ط-ب-ي-ة ،وم-ن-ه-ا إاضص-اف-ة م-واد م-ط-هرة على
اıلفات ووضصعها بكيسس ﬁكم الغلق.
ودعا نفسس اŸسصؤوول اŸوطنÃ Úختلف
شص -رائ -ح -ه -م وف -ئ-ات-ه-م ال-ع-م-ري-ة إا ¤ال-ت-ح-ل-ي
ب- -اŸسص- -ؤوول- -ي- -ة Œاه اآ’خ -ر’ ،سص -ي -م -ا خ Ó-ل
ال -ظ -روف ا’سص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال-راه-ن-ة ،وضص-رورة
اŸسص -اه -م -ة ا÷م -اع -ي -ة ‘ ح -م -اي -ة الصص-ح-ة
العمومية ،جراء تهديدات كورونا مع تواصصل
ارتفاع عدد اإ’صصابات منذ بداية اأ’سصبوع
اأ’خ Òم -ن أاك -ت-وب-ر ا÷اري م-ق-ارن-ة ب-الشص-ه-ر
الذي يسصبقه.

السضبت  ٣1أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  14ربيع األول  144٢هـ
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العدد
1٨٣9٢

10

منتزهات العاصشمة تسشجل توافدا كبÒا رغم الوضشع الصشحي اŸقلق
^ بوششاوي  ...خوف يتبّدد وحياة تتجّدد

جل توافدا كبÒا
’ تزال متنزهات العاصصمة تسص ّ
ل-ل-زوار رغ-م ال-وضص-ع الصص-ح-ي اŸق-ل-ق ،ال-ذي حذرت
م -ن -ه وزارة الصص -ح -ة ودعت اŸواط -ن Úإا ¤ضص-رورة
أاخ- -ذ ا◊ي- -ط- -ة وا◊ذر ،خ- -اصص- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى
ا أ
’ماكن العامة خوفا من –ّولها إا ¤بؤورة ’نتشصار
ال- -ع- -دوى ،ب- -ع- -د ت- -بّ- -دد اıاوف ودخ- -ول اŸواط- -ن
مرحلة التعايشش مع الوضصع ،ما جعلهم يتهاونون ‘
التقيّد Ãختلف إاجراءات الوقاية.
إاسصتطÓع  :آاسصيا مني
مئات الزوار من ﬂتلف األعمار والفئات إالتقيناهم
ع Èهذه الفضضاءات ا◊يوية ،يجلسضون –ت ظÓل أاشضجار
الغابة يركضضون ب Úمسضاراتها ،وآاخرون يفضضلون ‡ارسضة
هوايتهم اŸفضضلة ‘ الصضيد Ãيناء ا÷ميلة وكذا خليج
ا÷زائر ،لتصضنع هذه الفضضاءات ›ّددا فرحة األطفال
وم -ت -ع -ة ال -ك-ب-ار ب-ع-د فÎة غ-ل-ق ط-وي-ل-ة بسض-بب اإلج-راءات
الوقائية والتداب ÒالحÎازية.
إاسضÎجعت غابة بوشضاوي ،مركب سضيدي فرج ،ميناء
ا÷ميلة غرب العاصضمة ،خليج ا÷زائر وأارديسس حيويتها
ب -ع -د أان ت -ب ّ-دد اÿوف ‘ ن -ف -وسس ال -ب -اح -ث Úع -ن ال-راح-ة
واإلسضتجمام ،فدخول اŸواطن مرحلة التعايشس مع الوضضع
الصضحي ،جعل األخذ بالحتياطات الÓزمة كارتداء القناع
الواقي وتعقيم اليدين أامرا لبد منه من أاجل التحكم ‘
الوضضع.

يزوره بشضكل دائم كلما سضمحت له الفرصضة رفقة أافراد
ع -ائ -ل -ت -ه ،ح-يث ي-قضض-ي أاوق-ات-ا م-ري-ح-ة وآام-ن-ة ع-ل-ى
مسضتواها ،و‘ هذا اŸقام دعا ﬁمد السضلطات
بضض -رورة م -راف -ق -ت -ه م -ن أاج -ل ضض -م -ان ت -ق ّ-ي -د
اŸواط- -ن Úبشض- -روط ال- -وق- -اي- -ة م- -ن فÒوسس
كورونا وحتى ل يكون بؤورة لنتشضار اŸرضس
أاك› Ìددا.

متعة الهواء النقي...وسشط
األششجار الششاﬂة بغابة
بوششاوي
وج -ه -ت -ن-ا األو ¤ك-انت ب-غ-اب-ة ب-وشض-اوي
ال-واق-ع-ة ب-ب-ل-دي-ة الشض-راق-ة غ-رب ع-اصض-مة
البÓد ،حيث كان ا÷و طبيعيا ‡يزا على
وق- -ع أاصض- -وات ح- -واف- -ر اÿي -ول وأاصض -وات
األط -ف -ال ،ال -ذي -ن ك -ان-وا ‘ ق-م-ة السض-ع-ادة
وال -ف -رح ب -ع -د غ -ي -اب ط-وي-ل لسض-ت-م-ت-اع-ه-م
باأللعاب التي كانت معروضضة عليهم بسضاحة
بوشضاوي ،التي صضنعت ›ّددا فرحتهم وكأانهم
يحاولون تدارك كل ما فاتهم بسضبب ا◊جر الذي
ف- -رضس ج- -راء ال- -وضض- -ع الصض -ح -ي ،ف -رغ -م ال -دخ -ول
اإلجتماعي إال أان الغابة تسضجل يوميا توافد العائÓت
إاليها.
«الشضعب» كان لها حديث مع عدد من اŸواطن‡ Úن
إال -ت -ق -ي -ن -اه -م ع -ل -ى مسض -ت -وى غ-اب-ة ب-وشض-اوي ،ح-يث أاب-دوا
سضعادتهم لعودة يومياتهم الطبيعية مرة أاخرى ،ع Èهذه
األماكن التي كانت تشضكل ‘ وقت ليسس بالبعيد اŸتنفسس
ÓسضÎخاء واإلبتعاد عن ضضجيج
بالنسضبة لهم وفضضاءات ل إ
اŸدينة واإلنتعاشس بجو نقي وقضضاء أاوقات مريحة ،إاذ تعد
ال -غ -اب -ة اŸك -ان اŸفضض -ل ل -ل -ك -ثÒي -ن ن -ظ -را لشضسض -اع -ت -ه-ا
واÿدمات اŸقدمة على مسضتواها التي تعرف –سضنا ‘
ك -ل م -رة ،ح -يث اغ -ت -ن-مت السض-ل-ط-ات ق-رار غ-ل-ق-ه-ا بسض-بب
جائحة كورونا إلعادة تهيئتها.
ولدى تواجدنا بغابة بوشضاوي التي تصضادفت مع عطلة
ن -ه-اي-ة األسض-ب-وع ،لح-ظ-ن-ا إال-ت-ح-اق ال-ك-ث Òم-ن األشض-خ-اصس
Óسض-ت-م-ت-اع ب-أاج-وائ-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ية و‡ارسضة الرياضضة على
ل -إ
غرار ركوب الدراجات واÿيل أاو قضضاء وقت ‘ ‡ارسضة
الهوايات التي يفضضلونها أاو شضرب الشضاي بعد طول غياب،
صضور جعلتنا لوهلة نتناسضى الوضضع الصضحي وكأان مشضاكل
ا◊ياة توقفت عند هذه األجواء ،خاصضة وأانهم Áارسضون
ف -ي-ه-ا ري-اضض-ة ال-ع-دو واŸشض-ي وي-ت-م-ت-ع-ون ب-ه-وائ-ه-ا ال-ن-ق-ي
اŸريح.
ووسض- -ط األشض- -ج- -ار الشض- -اﬂة م- -ن الصض- -ن -وب -ر ا◊ل -ب -ي
‡ن كانوا
والكاليتوسس ،حاولنا ﬁاورة بعضس األشضخاصس ّ
يجلسضون –ت أاوراقها أاو يركضضون ب Úمسضاراتها ،قال
اŸواطن كمال الذي كان برفقة زوجته أامال أانه يشضعر
بإارتياح كب Òلعودة ا◊ياة إا ¤طبيعتها ،حيث تبّدد اÿوف
ال -ذي ك -ان ق -اب -ع-ا ع-ل-ى ن-ف-وسض-ه-م وج-ع-ل-ه-م ‘ وقت ل-يسس
بالبعيد– ،ركاتهم فيها الكث Òمن التحفظات.
و“ّكن Ãرور الوقت من Œاوز مرحلة الّÎدد التي
كانت تنتابه خوفا على صضحته وصضحة عائلته ،مع العودة
التدرجية إا ¤ا◊ياة العادية بعد أان كانوا حبيسضي اŸنازل
لفÎة طويلة أانسضتهم متعة ا◊ياة وزيارة اŸنتزهات ،مرة
أاخرى شضريطة أاخذ كل اإلحتياطات الضضرورية من أاجل
تفادي اإلصضابة بفÒوسس كورونا ›ددا.

ميناء ا÷ميلة..يصشنع البهجة وسشط هواة الصشيد
وليسس بعيدا عن غابة بوشضاوي إالتحقنا Ãيناء ا÷ميلة
ببلدية ع Úالبنيان الذي شضكل وجهتنا الثانية ،حيث إالتقينا
خÓلها بالعديد من العائÓت التي أابدت سضعادتها لعودة

«أارديسس»...الصشناعات
التقليدية ‘ الواجهة
 ⁄يسض - -ت- -ث- -ن فضض- -اء أارديسس ب- -ب- -ل- -دي- -ة
اÙمدية القاعدة ،حيث بات يسضتقطب
اŸئ- - -ات م - -ن

ا◊ياة
إا ¤طبيعتها بعد
تخوفات من الوضضع الصضحي الراهن ،ما تسضبب ‘
ا◊د من تنقÓتهم مؤوكدين تعايشضهم مع الوضضع
الصضحي الراهن ،حيث يقضضون اليوم أاوقاتا من
ال- -راح- -ة رف- -ق- -ة أاف- -راد ال- -ع -ائ -ل -ة ب -ه -ذا اŸركب
السضياحي.
مركب سضيدي فرج غرب العاصضمة وجدناه هو
اآلخر يعج بالعائÓت ا÷زائرية التي تنقلت إاليه
ل -قضض-اء وقت م-ري-ح ي-ع-ي-د إال-ي-ه-م م-ت-ع-ة أاي-ام غ-ي-ب-ت-ه-ا
ج- -ائ- -ح- -ة ك- -ورون -ا لشض -ه -ور ع -دة ،ح -يث ت -ق -اط -عت آاراء
‡ن –دثوا مع «الشضعب» بأاهمية هذا الفضضاء
اŸواطنّ Ú
الذي ينسضيهم ضضغط اŸدينة ،فبعد غياب دام ألشضهر،
هاهم اليوم يقصضدونه ›ددا لقضضاء أاوقات من الراحة
واŸتعة رغم التحذيرات اŸسضتجدة ،إال أانهم يصضرون على
ال- -ذه- -اب ،م -ن أاج -ل الÎف -ي -ه ع -ن ال -ن -فسس ﬁاول Úأاخ -ذ
ا◊يطة ‘ تعامÓتهم.
وبعد أان غادرنا ا÷هة الغربية للعاصضمة متوجه Úنحو
شض-رق-ه-ا ب-الضض-ب-ط ع-ن-د ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-رية ÿليج ا÷زائر
اŸمتد على طول  4كلم من مصضب وادي ا◊راشس ،حيث
وجدناه يعج هو اآلخر بآالف األشضخاصس ،وهذا Ÿا يتميز
به من مناظر سضاحرة جعلته يسضكن قلوب الزوار الذين
يقصضدونه من كل حدب وصضوب خاصضة من ا÷هة الشضرقية
ل-ل-ع-اصض-م-ة ،م-ق-وم-ات ج-ع-لت م-ن-ه م-قصض-دا ل-ل-كثÒين ‡ن
ي -عشض -ق -ون زرق -ة م -ي -اه-ه ،إاضض-اف-ة إا ¤ت-واج-د ح-ل-ب-ة ل-ك-رة
اŸضضرب والتنسس وفضضاء للعدو ،جعلها تسضتقطب الكثÒ
من السضياح والرياضضي Úالذين كانت فرحتهم كبÒة بفتح
أابوابها ›ّددا أامامهم.
و‘ هذا اŸقام ،كان لنا حديث مع اŸواطن حكيم،
الذي أاكد ‘ تصضريح لـ»الشضعب» أانه ‘ البداية كان يتخوف
كثÒا من التنقل إاليها خوفا من عدوى فÒوسس كورونا ،غÒ
أانه وÃرور الوقت “كن من كسضر اÿوف الذي كان بداخله
وإان كانت الزيارة األو ¤إاليها يضضيف ﬁدثنا قائ« Óفيها
بعضس من التحفظ غ Òأان ا÷و العام جعله ‘ كل مرة
تسض -م -ح ل -ه ال -ف-رصض-ة ي-قصض-ده-ا رف-ق-ة أاصض-دق-ائ-ه م-ن أاج-ل
اإلبتعاد عن ضضغط العمل ،حيث نقوم بجلب وجبة غذائية
أاو ›موعة من ا◊لويات والشضاي وتناولها على مسضتوى
الطاولت اÿشضبية اŸتواجدة بها.
بدوره أابدى السضيد ﬁمد إاعجابه بهذا اŸنتزه الذي

ال-ع-ائÓت بعد
طول غياب ليشضكل مرة أاخرى منتزها بحريا بامتيازŸ ،ا
يزخر به من مرافئ صضخرية وطاولت خشضبية منصضبة على
مسضتواهŒ ،ذب إاليها العديد من السضياح والعائÓت خاصضة،
حيث تتجمع العائÓت لقضضاء أاوقات مريحة ،كما تفضضل
ع -ائ Ó-ت أاخ -رى ت -ن -اول وج -ب -ات ال -عشض -اء أاو ال -غ -ذاء ع-ل-ى
مسضتواها ،من خÓل –ضض Òأاشضهى اŸأاكولت واصضطحابها
معهم لÓسضتمتاع بجّوها ا÷ميل الذي زادته نسضمات البحر
العليا رونقا.
وا◊ديث عن ارديسس يجعلنا نتحدث عن الفضضاءات
اÿاصضة بعرضس الصضناعات التقليدية ،التي تشضكل لوحة
فنية بامتياز ،ألهم ما تزخر به ا÷زائر من صضناعات
ﬁلية ذات جودة عالية هذا اŸعرضس الذي عاد للواجهة
›ّددا ل -ع -رضس م -ن-ت-وج-ات لقت إاسض-ت-حسض-ان ال-ع-دي-د م-ن
اŸواطن ،Úوهو ما يÎجمه التوافد الكب Òله ،حيث يسضجل
يوميا زيارة مئات اŸواطن Úبعد أان عرف ركودا كبÒا
جراء جائحة كرونا.
وعلى الرصضيف اŸؤودي لواجهة البحر ،سضجلنا عودة
باعة أالعاب األطفال والشضاي والفول السضودا ،Êحيث يقوم
األطفال بإاقتناء الطائرات الهوائية ليحلقوا معها ‘ سضماء
أارديسس و–لق معهم فرحتهم بعد أان غّيبها الوباء صضيفا
كام.Ó
و‘ هذا اŸقام ،ع Èعدد من العائÓت ‘ تصضريح
لـ»الشضعب « ،عن إاعجابهم بهذا اŸنتزه العائلي الذي بات
مقصضدا للعائÓت ،خاصضة من اŸناطق اÛاورة بحثا عن

هواء منعشس وجو يرتاحون فيه من ضضغط العمل ﬁاولÚ
من خÓله تناسضي األيام الصضعبة التي قضضوها جراء األزمة
الصضحية ،متأامل Úنهاية كابوسس فÒوسس كورونا وأان ل
ي -ك -ون ل -ه -ذه األم -اك -ن الÎف -ي-ه-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ك-ث Òم-ن
األشضخاصس أاثارا سضلبية على صضحتهم.
وŒدر اإلشض- -ارة ه- -ن- -ا ،أان- -ن -ا سض -ج -ل -ن -ا احÎام ك -اف -ة
الح -ت -ي -اط -ات الضض -روري-ة ،ع-ل-ى غ-رار اسض-ت-ع-م-ال السض-ائ-ل
اŸع- -ق- -م وك- -ذا احÎام ارت- -داء ال- -ك- -م- -ام- -ات م- -ع ت -ف -ادي
اŸصضافحة والتجمعات ،حيث تقتصضر على أافراد العائلة
فقط بعيدا عن األشضخاصس الغرباء.

أاصشحاب اÓÙت التجارية يرحبون بعودة الزبائن
وكان لنا حديث مع عدد من أاصضحاب اÓÙت التي
تنشضط على مسضتوى هذه اŸنتزهات السضياحية ،حيث أاكدوا
‘ تصضريح لـ»الشضعب» ،تأاثرهم الكب Òجراء إانتشضار وباء
كوفيد ،19-وأايضضا بفعل اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها
السضلطات العمومية للحد من إانتشضار هذا الفÒوسس وفرضس
حجر صضحي على البÓد وغلق Óﬁتهم ،وهاهم اليوم
يسضÎجعون نشضاطاتهم تدريجيا ،خاصضة بعد تسضجيل
تخوفات من قبل اŸواطن ‘ Úالرتياد على اŸطاعم
خوفا من الوباء بعد قرار إاعادة فتحها ،حيث سضجلوا
‘ بداية األمر عزوف اإلقبال عليها.
ل -تسضÎج -ع ال-ي-وم ي-ؤوك-د أاح-د أاصض-ح-اب اŸط-اع-م
اŸتواجدة بغابة بوشضاوي ،بذلك ﬂتلف اŸواقع
السض-ي-اح-ة ب-ع-اصض-م-ة ال-بÓ-د نشض-اط-ه-ا ب-ع-د أان تأاثرت
ت-أاث-را ب-ل-ي-غ-ا ب-ف-ع-ل إان-تشض-ار وب-اء ك-وفيد 19-ليعودوا
◊ي -ات-ه-م اŸه-ن-ي-ة بشض-ك-ل ع-ادي ،ح-يث ي-ت-م تسض-ج-ي-ل
توافد هام للمواطن Úيوميا ،علينا التحكم ‘ الوضضع
وأان ل تكون القرارات اŸتخذة سضببا ‘ عودة إانتشضار
ال -وب -اء م -ن ن -اح -ي -ة ،وم -ن ن -اح -ي -ة ث -ان-ي-ة Œسض-ي-د ح-رصس
السضلطات على عودة النشضاط القتصضادي شضيئا فشضيئا اإ¤
جانب النشضاط السضياحي وﬂتلف اÿدمات.
ولكن اليوم همنا الوحيد يضضيف قائ »:Óالتعايشس مع
الوضضع والتحكم فيه إا ¤أان يزول هذا الوباء ،على اعتبار
أان ج -م -ي -ع ال -نشض -اط-ات تضض-ررت ،ك-م-ا أان اŸواط-ن أاصض-ب-ح
يعيشس ضضغطا اجتماعيا واقتصضاديا ونفسضيا ،وهي من بÚ
األسضباب التي جعلت اıاوف تتبدد ‘ نفوسضهم وŒعلهم
يتوافدون بشضكل كب Òعلى هذه اŸنتزهات للÎفيه عن
النفسس ،من جهة ،والعودة ◊ياتهم الطبيعية ،من جهة
أاخرى».
وه -ن -ا –رصس ه -ذه اÓÙت ،ع -م  Ó-ب -ت -ع -ل-ي-م-ات
السضلطات ،وحسضب تأاكيدات أاصضحابها لنا على ضضمان وضضع
قواعد صضحية لتفادي السضقوط ‘ بؤور لنتشضار الوباء بعد
أان أال -قت ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ال-ق-ط-اع السض-ي-اح-ي وج-ع-لت ه-ذه
اŸن -ت -زه -ات ت -غ -ل -ق أاب -واب -ه -ا ،والآن Œد ك -اف -ة ال-ظ-روف
اÓŸئمة مهيأاة من قبل أاصضحاب اÓÙت ،من خÓل
توف Òمادة التعقيم وا◊رصس على النظافة الدائمة.
ودعا عدد من أاصضحاب اÓÙت إا ¤إاتباع الÈتوكول
الصضحي الذي تتبناه وزارة الصضحة ،والذي يشضّدد على أان ل
تكون هذه اÓÙت بؤورا لنتشضار العدوى و–افظ على
ا◊د األدن-ى م-ن نشض-اط-ه-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة أاع-ب-ائ-ه-ا الج-ت-م-اعية
والقتصضادية من جهة ،ومن جهة أاخرى ،تبقى اŸسضؤوولية
ك -بÒة ع -ل -ى اŸواط -ن Úال-ذي-ن ي-رت-ادون ه-ذه اŸن-ت-زه-ات
واŸطاعم ومناطق أاخرى لÓسضتجمام ،حيث توجب أان
تكون لهم درجة عالية من الوعي للحفاظ على قواعد
الصضحة العمومية وقواعد الوقاية من هذا الوباء ،خاصضة
على ضضوء ارتفاع اإلصضابات ›ددا.
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›موعة إلعشسرين تشسجع إقتصساد إلكربون

تعزيز بلوغ أانظمة طاقة أانظف وأاك Ìاسستدامة
إأصس-در وزرإء إل-ط-اق-ة Ûم-وع-ة
إلعشسرين ‘ إجتماعهم إلثا Êلهذإ
إل-ع-ام ،ب-ي-ان-ا إأق-روإ ف-ي-ه ع-ل-ى ن-هج
إلق - -تصس- -اد إل- -دإئ- -ري ل- -ل- -ك- -رب- -ون
ك - -وسس - -ي- -ل- -ة لإدإرة إلن- -ب- -ع- -اث- -ات
وتعزيز إلوصسول إ ¤إلطاقة.

اأقر وزراء الطاقة Ûموعة العشصرين
ع -ل -ى ن -ه -ج ط -اق -ة اأن -ظ-ف وال-ت-ي تشص-م-ل
ا’قتصصاد الدائري للكربون.
يعد ا’قتصصاد الدائري للكربون نهجا
ك-ل-ي-ا وشص-ام Ó-وم-ت-ك-ام Ó-وواقعيا ويعمل
ع- -ل- -ى اإدارة ا’ن -ب -ع -اث -ات ب -ه -دف ت -وفÒ
مسصارات جديدة نحو النمو ا’قتصصادي.
وجاء ‘ بيان وزراء الطاقة Ûموعة
ال -عشص -ري -ن« ،ن -ح -ن ن -درك اأن ا’ق -تصص-اد
الدائري للكربون هو نهج كلي وشصامل
وم -ت -ك -ام -ل وواق -ع -ي ’إدارة ا’ن-ب-ع-اث-ات،
وÁكن تطبيقه Ãا يتماشصى مع اأولويات
وظ- -روف ال- -ب- -ل- -د .ف- -م -ن خ Ó-ل تضص -مÚ
›م -وع-ة واسص-ع-ة م-ن السص-ب-ل واÿي-ارات
اŸتاحة ،فاإن ا’قتصصاد الدائري للكربون
ي -اأخ -ذ ‘ ا’ع -ت -ب -ار ال -ظ -روف ال-وط-ن-ي-ة
اıتلفة ،بينما نسصعى جاهدين لتلبية
ت- -ط- -ل -ع -ات -ن -ا ال -دول -ي -ة اŸشصÎك -ة ...م -ع
م-راع-اة السص-ي-اق-ات ال-وط-ن-ية وا’إقليمية،
سصنسصعى لبحث الفرصس اıتلفةÃ ،ا ‘
ذلك منصصة ا’قتصصاد الدائري للكربون
وب -رام -ج وم -ب-ادرات ›م-وع-ة ال-عشص-ري-ن
ال -ق -ائ -م -ة ،ل -دف-ع ال-ت-ح-و’ت ن-ح-و ط-اق-ة
ميسصورة التكلفة وÁكن ا’عتماد عليها
للجميع»« .بناء على تعليقات واأراء وزراء
ال - -ط - -اق - -ة ‘ ›م- -وع- -ة ال- -عشص- -ري- -ن ‘
ال-رئ-اسص-ات السص-اب-ق-ة ،ف-اإن-ن-ا ن-وؤيد منصصة
ا’ق -تصص -اد ال -دائ -ري ل -ل -ك-رب-ون ( )CCE
واأطره ا’أربعة» (R’s «4تقليل واإعادة
ا’سصتخدام واإعادة التدوير وا’إزالة) مع
ا’عÎاف ب -اأه -م -ي -ة ا◊د م -ن ان-ب-ع-اث-ات
غ - -ازات ا’ح- -ت- -ب- -اسس ا◊راري .ا÷دي- -ر
ب- -ال- -ذك- -ر ،اأن- -ه ق- -د ” ع- -ق- -د اج- -ت- -م- -اع
اسص -ت -ث-ن-ائ-ي ل-وزراء ال-ط-اق-ة ‘ ›م-وع-ة

العشصرين ‘  10اأفريل  2020اسصتجابة
لتفشصي ا÷ائحة.
” ب -ن-اء ا’ق-تصص-اد ال-دائ-ري ل-ل-ك-رب-ون
ع -ل-ى ال-ع-ن-اصص-ر ا’أرب-ع-ة ‘ اإط-ار ال-ع-م-ل
اÿاصس ب - - - - - -ه «  :»rs4ال -ت -ق -ل -ي -ل ،اإع -ادة
ا’سص -ت -خ -دام ،اإع -ادة ال -ت -دوي -ر ،ا’إزال -ة،
وذلك م -ن اأج -ل ت -ع -زي -ز اسص -ت-ق-رار واأم-ن
ا’أسصواق والوصصول اإ ¤الطاقة مع ا’إدارة
الشص -ام -ل -ة ل Ó-ن -ب-ع-اث-ات ،وب-ا’إضص-اف-ة اإ¤
ت- -ع- -زي- -ز اأن- -ظ- -م- -ة ط- -اق -ة اأن -ظ -ف واأكÌ
اسصتدامة .اإضصافة Ÿا سصبق ،يتم التقليل
م -ن ا’ن -ب-ع-اث-ات ع Èتشص-ج-ي-ع ال-ت-ق-ن-ي-ات
وا’ب- -ت- -ك- -ارات ،م- -ث- -ل مصص- -ادر ال -ط -اق -ة
اŸت -ج -ددة ،وك -ف -اءة ال -ط -اق -ة ،وال-ط-اق-ة
النووية ...اأما اإعادة ا’سصتخدام فتشصÒ
اإ– ¤ويل ا’نبعاثات الضصارة اإ ¤مواد
خ-ام ق-ي-م-ة ل-لصص-ن-اع-ات ب-ت-ط-ب-يق التقاط
ال-ك-رب-ون واسص-ت-خدامه (  )CCUو–وي -ل

إثر إلسسطو على بيانات  339مليون ضسيف

غرامة باÓŸي Úعلى سسلسسلة «ماريوت»
وّق-عت إلسس-ل-ط-ات إلÈي-ط-ان-ية غرإمة
ب-ق-ي-مة  18,4م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إسسÎل-يني
ع- - -ل - -ى سس - -لسس - -ل - -ة ف - -ن - -ادق «م - -اري - -وت»
لمÒك-ي-ة إل-ع-مÓ-ق-ة ‘ أإوروب-ا ،بسس-بب
إ أ
ق-رصس-ن-ة ب-ي-ان-ات ط-الت  339م-ل-يون من
زبائنها ‘ إلعا ،⁄على ما أإعلنت ،أإمسس
إ÷معة ،إلهيئة إلناظمة إلÈيطانية.
ت- -و ¤م- -ك- -تب م- -فّ- -و ضس اŸع- -ل- -وم- -ات
الÈيطا ÊاŸولج حماية البيانات اإجراء
التحقيق ،واأصصدر العقوبة باسصم ا’–اد
ا’أوروبي ،نظراً اإ ¤اأن اŸقر الرئيسصي
لشص - -ب- -ك- -ة «م- -اري- -وت» ‘ اأوروب- -ا ه- -و ‘
بريطانيا.
وب- -حسصب «اأ.ف.ب» اأوضص- -ح ب- -ي -ان ،اأن
ال -واق -ع -ة حصص -لت ق -ب -ل وقت ط -وي -ل م-ن
موعد الÈيكسصت ‘  31جانفي اŸاضصي،
‡ا اأتاح Ÿكتب مفّوضس اŸعلومات تولّي
القضصية .وحصصل الهجوم ا’إلكÎو Êالعام
 2014واسصتهدف الشصبكة اÿاصصة بفنادق
«سص -ت -اروود» ،واأدى اإ ¤ت -ع -ريضس ب-ي-ان-ات

للخطر قبل اأن يتم اكتشصاف القرصصنة ‘
سص -ب -ت -م .2018 Èواسص -ت -ه -دف ال -ت-ح-ق-ي-ق
«م - -اري - -وت» بسص - -بب ان - -دم - -اج - -ه - -ا م - -ع
«سصتاروود» العام  .2016وُ ⁄تعَرف هوية
القراصصنة ولكنهم “كنوا من الولوج اإ¤
ع -دد ك -ب Òم -ن ال -ب -ي-ان-ات ال-ت-ي ت-ط-ل-ب-ه-ا
الفنادق من زبائنها عند ا◊جز ،ومنها
ا’إسص -م وع -ن -وان الÈي-د ا’إل-كÎو Êورق-م
الهاتف وتفاصصيل جواز السصفر.
واع- -تÈت ال- -ه- -ي- -ئ- -ة الÈي -ط -ان -ي -ة ،اأن
«م- -اري- -وت» اأخّ- -ل - -ت ب -واج -ب -ات -ه -ا ب -ع -دم
ات -خ -اذه -ا ا’إج -راءات ال Ó-زم -ة ◊م -اي-ة
ال- -ب- -ي- -ان- -ات الشص- -خصص- -ي- -ة اŸسص- -ج -ل -ة ‘
اأنظمتها اŸعلوماتية.
وتاأتي هذه العقوبة بعد اأسصبوع Úمن
الغرامة القياسصية البالغة  20مليون جنيه
ال -ت -ي وّق -ع-ت-ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ع-ل-ى
اÿط -وط ا÷وي-ة الÈي-ط-ان-ي-ة «ب-ري-ت-يشس
اإي- -روي- -ز» ،بسص- -بب ق- -رصص -ن -ة م -ع -ل -وم -ات
شصخصصية عن ركابها سصنة .2018

اأظ-ه-رت ب-ي-ان-ات م-ن م-ع-ه-د ا’إحصص-اء
الÎكي ،اأمسس ا÷معة ،اأن عجز التجارة
اÿارج -ي-ة ل-ل-بÓ-د ارت-ف-ع  189 . 6باŸائة
ع -ل -ى اأسص -اسس سص -ن -وي ‘ سص-ب-ت-م Èل-ي-ب-ل-غ
 4 . 828مليار دو’ر وفقا لنظام التجارة
العام ،بحسصب ما نشصرت «رويÎز».

وقال اŸعهد ،اإن الصصادرات الÎكية
زادت  4 . 8باŸائة فيما قفزت الواردات
 23ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة م-ع سص-ب-ت-م.2019 È
و‘ اأول تسص -ع -ة اأشص -ه -ر م -ن ال -ع -ام ،ق-ف-ز
العجز التجاري  79 . 5باŸائة اإ37 . 86 ¤
مليار دو’ر.

قال بنك اأوف اأمريكا ،اأمسس ا÷معة،
اسصتنادا اإ ¤بيانات من «اإي.بي.اإف.اآر
اإن» ،اŸسصتثمرين ضصخوا  6 . 7مليار دو’ر
‘ السصندات ،ا’أسصبوع اŸاضصي ،وسصحبوا
 2 . 1مليار دو’ر من ا’أسصهم ،اإذ تراجعت
اأسصواق ا’أسصهم عقب اإجراءات عزل عام
جديدة Ÿكافحة جائحة كوفيد.19-
وبحسصب «رويÎز» اأضصاف البنك ،اأن
ا’أسصهم ا’أوروبية عانت من اأك Èخروج
اأسص -ب-وع-ي ل-ل-ت-دف-ق-ات ،م-ا اإج-م-ال-ي-ه 3 . 4

مليار دو’ر ‘ ،خمسصة اأشصهر.
وقال البنك ‘ تقرير اأسصبوعي ،اإنه ‘
ظل عمليات بيع عاŸية ‘ شصتي اأسصواق
ا’أسصهم هذا ا’أسصبوع ،ضصخ اŸسصتثمرون
اأيضصا مليار دو’ر ‘ الذهب واسصÎدوا
 1 . 5م -ل -ي -ار دو’ر م -ن اأدوات ال -ن -ق-د ‘
ا’أسصبوع اŸنتهي ‘  28اأكتوبر .واŒه
اŸوؤشصر «سصتوكسس»  600ا’أوروبي ،اأمسس
ا÷م - -ع - -ة ،صص- -وب تسص- -ج- -ي- -ل اأسص- -واأ اأداء
اأسصبوعي منذ شصهر جوان اŸاضصي.

العجز التجاري الÎكي Œاوز  4.8مليار دولر

توجسس من سسحب اŸسستثمرين أاموالهم من أاسسواق األسسهم

ا’نبعاثات الضصارة اإ ¤مواد ذات قيمة
( .)V2Eاإعادة التدوير تعني ا’عتماد
على العمليات الطبيعية والتحلل Ãا ‘
ذلك اسص -ت -خ -دام ح -ام Ó-ت ال-ط-اق-ة م-ث-ل
اŸي-ث-ان-ول وا’أم-ون-ي-ا وال-ه-يدروج Úالتي
“ثل الدورة الطبيعية واإعادة التدوير.
واأخÒا اإزال -ة ا’ن -ب -ع -اث -ات م -ن ال -غ Ó-ف
ا÷وي وال- - -ذي ي - -دور ح - -ول ت - -ط - -ب - -ي - -ق
ا’سص -ت -خ Ó-صس ال -ط -ب -ي -ع-ي وا÷ي-ول-وج-ي
ل -ل -ك -رب -ون وت -خ -زي -ن-ه واسص-ت-خÓ-صص-ه م-ن
ال -ه -واء م-ب-اشص-رة ،ب-ا’إضص-اف-ة اإ ¤ا◊ل-ول
الطبيعية للقضصاء على ا’نبعاثات.
ق- -دمت ›م- -وع- -ة ال -عشص -ري -ن م -نصص -ة
ا’ق -تصص -اد ال -دائ -ري ل -ل -ك-رب-ون ( )CCE
والتي تشصمل النهج ،والدليل ،واŸسصرع.
ا’قتصصاد الدائري للكربون يوفر حزمة
م -ن ال -ف -رصس وال-ت-وصص-ي-ات ل-دول اأعضص-اء
›موعة العشصرين ،كل حسصب ظروفهم
الوطنية اıتلفة.

ارتفاع النا œاÙلي
ألŸاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا %8.2

يتجه ا’قتصصاد ا’أŸا Êاإ ¤التعا‘
عقب ا’نهيار اŸرتبط بجائحة كورونا
‘ الربيع اŸاضصي .فقد اأعلن مكتب
ا’إحصص- - - - - - -اء ا’–ادي ا’أŸا ،Êاأمسس
ا÷معة ،اسصتنادا اإ ¤بيانات موؤقتة ،اأن
النا œاÙلي ا’إجما‹ ’أŸانيا ارتفع
‘ الربع الثالث من هذا العام بنسصبة
 %8 . 2مقارنة بالربع الثا .Êوبحسصب
البيانات ،فاإن النا œاÙلي ا’إجما‹
’أك Èاق- -تصص- -اد ‘ اأوروب- -ا ت- -راج- -ع ‘
ال -رب -ع ال-ث-الث م-ن ه-ذا ال-ع-ام م-ق-ارن-ة
ب- -ال- -رب -ع ا’أخ Òم -ن ع -ام  ،2019وه- -و
الربع السصابق ’أزمة كورونا العاŸية،
بنسصبة .%4 . 2

منطق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األورو
تسسجل ‰وا بـ%12.7

كشص -فت ت -ق -دي-رات اأول-ي-ة رسص-م-ي-ة ،اأن
م -ن -ط -ق -ة ال -ع-م-ل-ة ا’أوروب-ي-ة اŸوح-دة
«ا’أورو» ،ح- -ق- -قت ‰وا ب- -نسص- -ب -ة 12 . 7
باŸائة خÓل الربع الثالث من العام
ا÷اري ،ب- - -ع- - -د ت - -ع - -رضص - -ه - -ا لÎاج - -ع
اق -تصص -ادي خ Ó-ل ال -رب-ع ال-ث-ا Êبسص-بب
ج- -ائ- -ح- -ة فÒوسس ك -ورون -ا اŸسص -ت -ج -د
اŸسصبب Ÿرضس كوفيد.19-
وذك- - - -رت وك- - - -ال- - - -ة اإحصص - - -اء ا’–اد
ا’أوروب - -ي «ي- -وروسص- -ت- -ات» ،اأن ال- -ن- -اœ
اÙل -ي ا’إج -م -ا‹ Ÿن -ط -ق -ة ال -ع -م-ل-ة
ا’أوروبية اŸوحدة حقق ‰وا بنسصبة
 12 . 1باŸائة بعد ا’أخذ باŸتغÒات
اŸوسص- -م- -ي- -ة ‘ ا’ع- -ت- -ب -ار .واأضص -افت
الوكالة ،اأن «هذه هي اأك Èنسصبة زيادة
يتم رصصدها» منذ اأن بداأت الكشصف عن
اإحصصائياتها ‘ عام  .1995وباŸقارنة
بالربع الثالث من عام  ،2019انخفضس
النا œاÙلي ا’إجما‹ Ÿنطقة ا’أورو
وا’–اد ا’أوروبي بنسصبة  4 . 3باŸائة
و 3 . 9باŸائة على الÎتيب.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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الـ ـ ـ ـ ـدولر يسستقـ ـ ـ ـ ـ ـر واألورو ينـه ـ ـ ـ ـ ـ ـار
أإوق- -ف إل- -دولر
إرت- - -ف- - -اع - -ه ،أإمسس
إ÷معة ،بينما قبع
لورو ق- -رب أإدن -ى
إ أ
مسس -ت -وى ‘ أإرب -ع -ة
أإسس - -اب - -ي- -ع م- -ق- -اب- -ل
لمريكية،
إلعملة إ أ
ب -ع-د أإن أإŸح إل-ب-نك
لوروب-ي
إŸرك -زي إ أ
إ ¤إŸزي - - - - -د م- - - - -ن
إل -ت -يسس Òإل -ن-ق-دي
ب - -ح - -ل - -ول ن- -ه- -اي- -ة
إل- -ع- -ام ،ب -حسسب م -ا
نشسرت «رويÎز».
اأثناء الليل ،سصاهم
ان - -خ - -ف- -اضس ا’أورو،
ب - - - -ا’إضص- - - -اف- - - -ة اإ¤
بيانات اأمريكية ‘ ،دفع الدو’ر قرب
اأعلى مسصتوى ‘ اأربعة اأسصابيع مقابل
سصلة من العمÓت.
واأب - -ق - -ى ال- -ب- -نك اŸرك- -زي ا’أوروب- -ي
اأسص -ع -ار ال -ف -ائ-دة مسص-ت-ق-رة ،ل-ك-ن-ه ت-ع-ه-د
ب-اح-ت-واء ال-ت-داع-ي-ات اŸت-زاي-دة ل-ل-موجة
الثانية من ا’إصصابات بفÒوسس كورونا،
قائ Óاإنه سصيحدد اسصتجابته على نحو
اأدق بحلول اجتماعه ‘ ديسصم Èمثلما
تتوقع السصوق بوجه عام.
وارتفع ا’أورو قلي Óاإ 1 . 1679 ¤دو’ر
‘ اآسصيا بعد اأن بلغ اأدنى مسصتوى ‘
اأرب -ع -ة اأسص-اب-ي-ع ع-ن-د  1 . 1650دو’ر ‘
التعامÓت ا’أمريكية اأثناء الليل .ومقابل
ال ،Úت - -راج - -عت ال - -ع - -م - -ل - -ة ا’أوروب - -ي- -ة
اŸشصÎكة قلي Óاإ 121 . 79 ¤ين.
واأظ - -ه - -رت ب - -ي - -ان- -ات ،اأن ا’ق- -تصص- -اد
ا’أمريكي ‰ا بوتÒة قياسصية ‘ الربع
الثالث واŒاها يتحسصن ‘ طلبات اإعانة
ال -ب -ط -ال -ة ا’أم -ري -ك -ي -ة ،ب -ي -ن-م-ا م-ا زالت
ال -ت -اأثÒات السص -ل -ب -ي -ة ال -ن-اŒة ع-ن رك-ود
فÒوسس كورونا مسصتمرة.
واسص -ت -ق -ر م -وؤشص -ر ال-دو’ر ل-ك-ن-ه ق-رب
اأعلى مسصتوى ‘ اأربعة اأسصابيع الذي بلغه

ن -ه -اي -ة ا’أسص-ب-وع ع-ن-د  ،93 . 916وبصص- -دد
تسص -ج -ي -ل اأك Èم -ك -اسصب اأسص -ب-وع-ي-ة م-ن-ذ
سص- -ب- -ت- -م .Èل- -ك -ن الضص -ب -اب -ي -ة اÙي -ط -ة
ب -ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص -ي -ة ا’أم -ري -ك -ي -ة
اŸقررة ،يوم الثÓثاء ،وﬂاوف فÒوسس
ك -ورون -ا مسص -ت-م-رة ‘ السص-وق .وان-خ-فضس
الدو’ر مقابل ال Úاليابا Êاإ104 . 30 ¤
ين بعد اأن ارتفع اأثناء الليل من اأدنى
مسصتوى ‘ خمسصة اأسصابيع اإذا اسصتفاد من
ان -ت -ع -اشس ع -ائ -دات اÿزان -ة ا’أم-ري-ك-ي-ة
وعمليات شصراء واسصعة للدو’ر.
وجرى تداول ا÷نيه ا’سصÎليني عند
 1 . 2906دو’ر ،وتضص -ررت ال -ع -م -ل -ة م -ن
غياب ا’أنباء اŸتعلقة بخروج بريطانيا
من ا’–اد ا’أوروبي ،اإذ يبقى شصهران
ف - -ق- -ط اأم- -ام ل- -ن- -دن وا’–اد ا’أوروب- -ي
ل- -ل- -ت- -وصص- -ل اإ ¤ات- -ف- -اق Œاري Ÿا ب -ع -د
ا’نفصصال .واسصتقر الدو’ر ا’أسصÎا‹ ‘
اأحدث تعامÓت عند  0 . 7032دو’ر ،ما
يزيد قلي Óعن اأدنى مسصتوى ‘ ثÓثة
اأسصابيع عند  0 . 7002دو’ر والذي سصجله
اأث -ن -اء ال -ل -ي -ل ‘ .غضص -ون ذلك ،اسص -ت -ق -ر
ال-دو’ر ال-ن-ي-وزي-ل-ن-دي وسص-ج-ل ‘ اأحدث
تداو’ت  0 . 6619للدو’ر.

بسسبب تفشسي كورونا

النفط يفاقم خسسائره ويسستعد لثا Êهبوط شسهري
إنخفضست إأسسعار إلنفط إلعاŸية،
إأمسس إ÷م -ع -ة ،م -ا ي -زي-د ع-ن وإح-د
ب -اŸائ -ة ،ل -ت -وإصس -ل ت -ك -ب -د إÿسس -ائ-ر
وتتجه صسوب ثا Êإنخفاضس شسهري
بفعل تنامي إıاوف من إأن إرتفاع
إلإصس-اب-ات ب-ك-وف-ي-د ‘ 19 -إأوروب - - -ا
وإلوليات إŸتحدة قد يلحق إلضسرر
باسستهÓك إلوقود ،بحسسب ما نشسرت
«رويÎز».
هبط خام برنت لليوم الثالث وانخفضس
 51سصنتا اأو ما ُيعادل  1 . 4باŸائة اإ¤
 37 . 14دو’را ل- -لÈم -ي -ل ،ب -ع -د اأن ’مسس
اأدنى مسصتوى ‘ خمسصة اأشصهر ‘ ا÷لسصة
السصابقة .وانتهى اأجل عقد برنت تسصليم
ديسصم Èاأمسس.
وه -ب -ط خ -ام غ-رب ت-كسص-اسس ال-وسص-ي-ط
ا’أم-ري-ك-ي  48سص -ن -ت -ا اأو م -ا ُي -ع -ادل 1 . 3
باŸائة اإ 35 . 69 ¤دو’ر ،للÈميل ،بعد اأن
ت -راج -ع ’أدن -ى مسص -ت -وي -ات -ه م -ن -ذ ي -ون -ي -و
ح- - -زي- - -ران ،اأول اأمسس اÿم- - -يسس .وق - -ال
جيفري ها‹ كبﬁ Òللي السصوق Ÿنطقة
اآسص -ي -ا واÙي -ط ال -ه -ادي ل-دى اأوان-دا ‘
سصنغافورة ‘« ،ظل تباطوؤ اأوروبي يهدد

ا’سص-ت-هÓ-ك ال-ع-اŸي وع-ودة اإن-ت-اج ل-يبيا،
يجب اأن يقع العبء ا’آن على اأوبك +لكي
ت -ع -ي-د ال-ن-ظ-ر ‘ زي-ادة اإن-ت-اج-ه-ا م-ل-ي-وÊ
ب -رم -ي -ل ي -وم-ي-ا ‘ ي-ن-اي-ر ك-ان-ون ال-ث-ا.»Ê
واأضصاف ،اأنه من اŸسصتبعد اأن –افظ
اأسص -ع -ار ال -ن-ف-ط ع-ل-ى اأي ارت-ف-اع ‘ ه-ذه
ا’أجواء التي تفتقر اإ ¤بيان من اأوبك.+
وم-ن اŸت-وق-ع اأن ت-رف-ع م-ن-ظ-م-ة ال-ب-ل-دان
اŸصص- -درة ل- -ل- -بÎول (اأوبك) وح -ل -ف -اوؤه -ا
بقيادة روسصيا ،اÛموعة اŸعروفة باسصم
اأوبك ،+ا’إنتاج مليو Êبرميل يوميا ‘
جانفي ‘ اإطار اتفاقهم بشصاأن ا’إنتاج.
لكن السصعودية وروسصيا وهما منتجان
ك-بÒان ت-وؤي-دان ا’إب-ق-اء ع-ل-ى ت-خ-فيضصات
اإنتاج اÛموعة البالغة نحو  7 . 7مÓيÚ
برميل يوميا حاليا ‘ العام القادم مع
ت -ه -دي -د Œدد اإج -راءات ال-ع-زل ال-ع-ام ‘
اأوروبا باإبطاء الطلب ﬁددا .وارتفعت
اإصصابات فÒوسس كورونا بوتÒة قياسصية
ليوم واحد Ãقدار نصصف مليون حالة يوم
ا’أربعاء اŸاضصي‡ ،ا دفع حكومات ‘
اأن-ح-اء اأوروب-ا ل-ف-رضس ق-ي-ود ع-ل-ى ال-ت-نقل
›ددا لكبح الفÒوسس.

«إاكسسون موبيل» تلغي  1900وظيفة بأامريكا

لم-ري-كية
ت-ع-ت-زم شس-رك-ة إل-ن-ف-ط إ أ
إلعمÓقة شسطب  1900وظيفة ‘ مدينة
لمريكية،
هيوسس ÏوغÒها من إŸوإقع إ أ
‘ ظل كفاح صسناعة إلنفط بشسكل عام
ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع-ل-ى إلسس-ي-ول-ة إل-ن-ق-دي-ة
وإ◊ف -اظ ع -ل -ى إل -ت -وزي -ع -ات إل-ن-ق-دي-ة
للمسساهم.Ú
قالت الشصركة ‘ بيان ،إان «هذه اÿطوات
سص-ت-حسص-ن ال-ق-درة ال-ت-ن-افسص-ية لنفقات الشصركة
على اŸدى الطويل وتضصمن ‚احها ‘ Œاوز
ه- -ذه ال- -ظ- -روف غ ÒاŸسص- -ب- -وق- -ة ل- -لسص- -وق».
Óنباء ،إا ¤أان بيان
وأاشصارت وكالة بلومÈج ل أ
الشصركة الصصادر ،أامسس ‘ ،ثÓث فقرات⁄ ،
يقدم أاي تفاصصيل إاضصافية عن القطاعات التي
سص -ت-ت-أاث-ر ب-ق-رار شص-طب ال-وظ-ائ-ف و’ ت-وق-يت
ت -ن -ف -ي -ذ ال-ق-رار .وك-انت الشص-رك-ة ق-د شص-ط-بت

ب-ال-ف-ع-ل ب-عضس ال-وظ-ائ-ف م-ن خÓ-ل م-راج-عة
اأ’داء ‘ وقت سصابق من العام ا◊ا‹ .كما
أاع -ل -نت ‘ وقت سص -اب -ق خ -ط -ة لشص -طب 1600
وظيفة ‘ أاوروبا ،إا ¤جانب شصطب عدد من
الوظائف ‘ أاسصÎاليا وفقا Ÿوقع «اأ’Ÿانية».
وك- -انت شص -رك -ات ال -ن -ف -ط اŸن -افسص -ة ،ق -د
أاعلنت شصطب آا’ف الوظائف ‘ ظل تضصرر
صصناعة النفط العاŸية من تداعيات جائحة
فÒوسس ك- -ورون- -ا اŸسص- -ت -ج -د وال -ت -ي أادت اإ¤
ان-ه-ي-ار ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ط-اق-ة وان-ه-ي-ار أاسص-ع-ار
ال- -ن- -ف- -ط اÿام .وأاع- -ل- -نت شص- -رك- -ة «ب- -ي.ب- -ي
الÈيطانية» للنفط ،اعتزامها شصطب  10آا’ف
وظيفة .وأاعلنت رويال داتشس شصل اعتزامها
شصطب ما يصصل إا 9000 ¤وظيفة .كما أاعلنت
شص-ي-ف-رون ك-ورب اأ’م-ري-ك-ي-ة اع-ت-زامها شصطب
حوا‹  6000وظيفة.
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إلسسد إلقطري

أل–ادية ألزÁبابوية تبحث عن مصسادر لتمويل رحلة أ÷زأئر

تسس-ع-ى إل–ادي-ة إل-زÁب-اب-وي-ة ل-ك-رة
إل -ق -دم ،إل -ت -ي ت-وإج-ه صس-ع-وب-ات م-ال-ي-ة،
ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى مسس -اه -م-ة م-ن ﬂت-ل-ف
إلشس-رك-اء ل-ت-م-وي-ل رحلة منتخب بÓدها
Ÿوإجهة إŸنتخب إ÷زإئري ‘  12نوفمÈ
إŸقبل برسسم تصسفيات كأاسس أإ· إفريقيا
.2021
صسّ- -رح ن- -ائب رئ- -يسص ا’–ادي -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة،
فليمون ماتشسانا ،لصسحيفة «نيوزداي» أانه يأامل
أان يسساعد أاصسحاب اŸصسلحة اآ’خرون ،مثل
ا◊كومة ‘ ،دعم الرحلة إا ¤ا÷زائر.
ومن اŸتوقع أان يدفع ا’–اد الزÁبابوي
أاك Ìم- - -ن  200أال -ف دو’ر ،ح -يث سس-يسس-ت-أاج-ر
الفريق طائرة لعدم وجود رحÓت مباشسرة إا¤
ا÷زائر العاصسمة ،فأارخصص عرضص حتى اآ’ن
يقدر بقيمة  152000دو’ر.
و‘ سس -ع -ي -ه -ا إ’ي -ج -اد ط-رق ÿفضص ت-ك-ل-ف-ة
السسفر ،تعتمد الهيئة الفيدرالية أايضًسا على آاباء
حوا‹ عشسرين طالًبا يتواجدون ‘ ا÷زائر
والذين Áكنهم ا’سستفادة من توفر الطائرة
اŸسستأاجرة للعودة إا ¤الوطن ،حسسب اŸصسدر
نفسسه.
وقال مشسانا« :إانه وضسع صسعب للغاية أ’نه ’
توجد رحÓت جوية إا ¤ا÷زائر» ،مضسيًفا:
«اÿيار اŸتاح لدينا هو اسستئجار طائرة ،ولكنه
ط -ري -ق م -ك -ل -ف م -رة أاخ-رى أ’ن أارخصص سس-ع-ر
لطائرة ذات  40مقعًدا هو  152أالف دو’ر
( ،)...لذلك فإاننا نسستكشسف خيارات طائرة

أاك Èأ’ن ه- -ن- -اك ح- -وا‹  20ط-الً-با موجودون
ح -ال ً-ي -ا ‘ ا÷زائ -ر وي -رغ -ب -ون ‘ ال -ع -ودة إا¤
ديارهم».
و“ن -ى اŸسس -ؤوول« :ن -أام -ل أان ي -ك -ون ل -دي -ن-ا
شسركاء مثل ا◊كومة وأاولياء أامور هؤو’ء الطلبة
على م Ïالطائرة للمسساعدة ‘ دعم الرحلة.
إانه أامر صسعب حًقا ،لكن علينا التزام بإاكمال
اŸشسروع وعلينا إايجاد اإ’مكانيات للوصسول
إا ¤هناك».
ويسس- -تضس- -ي- -ف اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ن -ظÒه
الزÁبابوي ‘ البداية يوم اÿميسص  12نوفمÈ
ع -ل -ى م -ل -عب  5ج -وي-ل-ي-ة اأ’وŸب-ي ب-ا÷زائ-ر

بو‚اح يتعافى من أإلصسابة

العاصسمة ،قبل ا’نتقال إا ¤هراري Ÿواجهة
ف- -ري -ق «واري -وسص» ي -وم ا’ث -ن 16 Úم-ن ن-فسص
الشسهر ( 16 : 00سسا بالتوقيت ا÷زائري).
‘ ن -ه -اي -ة ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي-ة م-ن اÛم-وع-ة
الثامنة– ،تل ا÷زائر اŸركز اأ’ول برصسيد 6
ن -ق -اط ،م -ت -ق-دم-ة ع-ل-ى زÁب-اب-وي ( 4نقاط)
وبوتسسوانا (نقطة واحدة) على التوا‹ ،بينما
تأاتي زامبيا ‘ اŸركز اأ’خ Òبرصسيد  0نقطة.
ي-ت-أاه-ل أاول ف-ري-ق Úم-ن اÛم-وع-ة ل-ل-م-رح-لة
.2021 ·Ó
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العدد
18392

خطف لقب أإفضسل لعب ‘ مبارإة سسبارتا برإغ

بن ناصسر ينال ثناء أأسساط Òنادي ميÓنو
ليطا‹،
لنظار ‘ منافسستي إليوروبا ليغ وإلكالتشسيو إ إ
يوإصسل إلدو‹ إ÷زإئري إسسماعيل بن ناصسر خطف إ أ
ليطا‹
Ãسستوإه وأإدإئه إŸسستقر ‘ كل خرجات نادي أإي .سسي ميÓنو إلذي إسستعاد هيبته منذ تو‹ إŸدرب إ إ
لسسود ،بعدما بلغ مبارإته  23دون هزÁة ‘
لحمر وإ أ
لصسحاب إللون Úإ أ
سستيفانو بيو‹ مقاليد إلعارضسة إلفنية أ
ﬂتلف إŸنافسسات.

عاد اŸهاجم بغداد بو‚اح للتدريبات
ا÷م -اع -ي -ة ل -ف -ري -ق السس-د ال-ق-ط-ري ،ب-ع-د
تعافيه من إاصسابة الرباط ا÷انبي للركبة.
وظ- -ه- -ر ب- -و‚اح ب- -أاداء م -ت -م -ي -ز خ Ó-ل
ال-ت-دري-ب-ات ل-ي-ؤوك-د ج-اه-زيته لقيادة هجوم
الفريق ضسد الدحيل اليوم ‘ الدور قبل
النهائي لبطولة كأاسص اأ’م.Ò
وخاضص السسد مرانه الرئيسسي على ملعبه
ال- -ف -رع -ي وسس -ط دع -م ك -ب Òم -ن مسس -ؤوو‹
ال -ن -ادي ل Ó-ع -ب Úم -ن أاج -ل –ق-ي-ق ال-ف-وز
خÓل مواجهة الدحيل الصسعبة.
ويفتقد السسد ‘ هذه اŸواجهة جهود
ح -ارسص اŸرم -ى سس -ع -د ال -دوسس -ري ،ال -ذي
ي-واصس-ل ت-دري-ب-ات-ه ال-عÓ-جية –ت إاشسراف
ا÷ه-از ال-ط-ب-ي ل-ل-م-ن-ت-خب ال-ق-ط-ري ،ب-ع-د
إاصس- -اب- -ت -ه ‘ ال -رأاسص خ Ó-ل م -ب -اراة غ -ان -ا
الودية.

ﬁمد فوزي بقاصس

نادي أإو‚ي

معاقبة أ ‹ÓŸبـ  6أأشسهر سسجنا غ Òنافذ

ف -از ،ن -ادي م-يÓ-ن-و اإ’ي-ط-ا‹ ،سس-ه-رة
اÿميسصÃ ،باراة ا÷ولة الثانية من دور
اÛموعات Ÿنافسسة اليوروبا ليغ على
ضسيفه سسبارتا براغ بثÓثية نظيفة ،جعلته
يحتل صسدارة اÛموعة الثامنة برصسيد
 6ن -ق -اط ،ب -ع -د ال-ف-وز ‘ ا÷ول-ة اأ’و¤
ب -أاسس -ك -ت Ó-ن -دا ع -ل-ى ال-ع-مÓ-ق سس-ي-ل-ت-يك
غÓسسغو بنتيجة ( ،)1-3فوز جديد جعل
ميÓنو يبلغ عتبة  23مباراة دون هزÁة
‘ ﬂتلف اŸنافسسات ،ويؤوكد أان تصسدره
ل-ل-ك-ال-تشس-ي-و اإ’ي-ط-ا‹ ب-ع-د م-رور خ-مسص
جو’ت ليسص وليد الصسدفة.
متوسسط ميدان الفريق الوطني أادى
مباراة كبÒة ،حيث نال أاعلى تنقيط ‘
مباراة اŸيÓنو ضسد نادي سسبارتا براغ
التشسيكي ،واخت Òأافضسل ’عب من قبل
أانصسار النادي ،بعدما سساهم بشسكل كبÒ
‘ الفوز العريضص لفريقه ،أاين أادى دوره
دفاعيا وهجوميا وقام بكل شسيء ،حيث
ق -دم “ري -رة ح -اسس -م -ة ‘ ك -رة ال -ه -دف
الثالث واأ’خ Òلزميله الÈتغا‹ خوسسي
دييغو دالو ،بعدما قدم “ريرة ‘ العمق
من على بعد  45مÎا وضسعه وجها لوجه
مع ا◊ارسص اŸنافسص.
ال Ó- -عب السس - -اب - -ق ل- -ن- -ادي أارسس- -ن- -ال
اإ’‚ل- -ي- -زي ك- -ان وراء ال- -ه- -دف ال- -ث- -اÊ
للميÓن ،ح Úأاخرج دييغو دالو وحيدا
ع-ل-ى ال-رواق اأ’يسس-ر ب-ت-م-ري-رة ع-رضس-ي-ة،
سسمحت له من –ضس Òكرة الهدف الثاÊ
الذي وقعه مواطنه رافاييل ليانو ،كما
ك -ان ب -ن ن -اصس -ر وراء رك -ل -ة ا÷زاء ال -ت-ي
–صسل عليها إابراهيموفيتشص وضسيعها ‘

اŸرحلة اأ’و ،¤وهو ما جعله يلقى ثناء
اإ’ع Ó-م اإ’ي -ط-ا‹ وال-ع-رب-ي ب-ع-د ن-ه-اي-ة
اŸباراة.
هذا ،وانبهر أاسسطورة اŸيÓنو وكرة
القدم اإ’يطالية فرانكو باريزي اŸدافع
اÙوري اأ’سسطوري للسسكوادرا أازورا،
بأاداء الدو‹ ا÷زائري ‘ مباراة براغ،
وهو ما جعله يغرد على موقع التواصسل
ا’جتماعي على توي Îقائ« :Óبن ناصسر
‘ ك-ل م-ك-ان» ،وأارف-ق ال-ت-غ-ري-دة ب-ت-ح-ي-ة
ال- -دو‹ ا÷زائ -ري ال -ذي ‘ ك -ل ن -ه -اي -ة
مباراة ينال إاشسادة أاحد أاسساط ÒاŸيÓن
أاو الكرة اإ’يطالية على غرار السساحر
بÒلو.
‘ ذات السسياق ،غرد الظه Òاأ’يسسر
للمنتخب الوطني رامي بن سسبعيني على
توي Îهو اآ’خر ،حيث وضسع صسورة بن
ن -اصس -ر ب -ق -م -يصص اŸي Ó-ن وع -ل -ق ع -ل -ى
الصس -ورة ب-ع-ب-اراة «اŸاك-ن-ة» ،وه-و ال-ل-قب
ا÷ديد الذي تداوله كثÒا رواد مواقع
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي سس-ه-رة اÿم-يسص،
ونال إاعجاب حتى بن ناصسر الذي أاعاد
نشسر تغريدة بن سسبعيني على حسسابه.

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ي -ت -واج -د ال -دو‹
ا÷زائ- -ري م- -ن- -ذ اŸوسس- -م اŸنصس -رم ‘
ﬂط -ط -ات اŸدرب ب -ي -و‹ ال -ذي أاع -اد
ه- -ي -ب -ة ال -ن -ادي الضس -ائ -ع -ة ‘ السس -ن -وات
اأ’خÒة ،حيث بات قطعة مهمة ‘ نهجه
ال -ت -ك-ت-ي-ك-ي ،ب-ع-دم-ا أاضس-ح-ى ي-ث-ن-ي ع-ل-ى
مردوده ‘ كل نهاية لقاء ،حيث أاكد ‘
إاح -دى ال -ن -دوات الصس -ح -ف -ي -ة م -ع ب-داي-ة
اŸوسس- -م ال- -ك- -روي ا÷اري ق- -ائ « :Ó-ب -ن
ن -اصس -ر ي -غ -ط -ي ع -ي -وب أاصس -دق -ائ-ه ف-وق
اŸسستطيل اأ’خضسر ،ويخفف العبء عن
اŸداف -ع Úب -ق -ط -ع -ه ل -ك-رات ع-دي-دة ‘
وسسط اŸيدان قبل بلوغها دفاعاتنا».
ي -ذك -ر ،أان ب -ن ن -اصس -ر ك -ان وراء ب -ل-وغ
فريقه ميÓنو اإ’يطا‹  23مباراة دون
هزÁة ،حيث لعب  20لقاء أاسساسسيا و3
لقاءات بدي ،Óفيما كان وراء بلوغ زمÓئه
‘ اŸنتخب الوطني عتبة  20مباراة دون
ه -زÁة ،أاي -ن أاشس -رك -ه م-ه-ن-دسص ال-ت-ت-وي-ج
ال- -ق -اري ‘  16م-ب-اراة ك-ام-ل-ة ،ب-ي-ن-ها 6
م- -ب- -اري- -ات ودي- -ة ،ول- -عب ك -ل م -ب -اري -ات
نهائيات كأاسص أا· إافريقيا Ã 2019صسر
التي أانهاها أافضسل ’عب ‘ الدورة.
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إختتام إلÎبصس إŸغلق للفرق إلوطنية للمصسارعة

أرتياح ألجوأء ومسستوى ألعمل

إخ - -ت - -ت - -م ،أإمسس ،ت- -ربصس إŸن- -ت- -خب
إل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -مصس- -ارع- -ة إل -ذي ج -رى
بسس- -رإي -دي (ع -ن -اب -ة) م -ن  13إ30 ¤
أإكتوبر Ãشساركة كل إلعناصسر إŸعنية
باŸوإعيد إلقارية وإلدولية إلقادمة ‘
لخ -تصس -اصس -ات (مصس -ارع -ة ح -رة
ك- -ل إ إ
وإغ -ري -ق -و -روم -ان-ي-ة) ل-دى إلصس-ن-فÚ
إن -اث وذك -ور ،م -ن أإج -ل ضس -م-ان أإفضس-ل
لل -وإن إل -وط-ن-ي-ة
–ضس Òل -تشس -ري -ف إ أ
ب- -ع- -د إل -فÎة إلصس -ع -ب -ة إل -ت -ي ع -اشس -ه -ا
إلرياضسيون جرإء إلتوقف إلنا œعن
جائحة كورونا.
نبيلة بوقرين
جرى اŸعسسكر Ãشساركة تعداد Œاوز 30
ري -اضس -ي ت-درب-وا Ÿدة  18ي-وم-ا رك-ز خÓ-ل
الطاقم الفني على العمل التكتيكي بنسسبة
كبÒة على البسساط بهدف ضسمان جاهزية
Óرهاق بسسبب الرزنامة
كل التعداد وتفاديا ل إ
اŸك -ث -ف -ة ل -ت -دارك ال -ت -أاخ -ر اŸسس -ج -ل ع-ن

التقوف Ÿدة Œاوزت  6أاشسهر ،عكسص ما
كان عليه ا◊ال ‘ الÎبصس Úاأ’ول والثاÊ
ب -ك -ل م -ن ت-ي-ك-ج-دة وسس-وي-دان-ي-ة ،ح-يث رك-ز
اŸدرب Úع- -ل- -ى ا÷انب ال- -ب- -د Êم- -ن أاج- -ل
إاسسÎجاع اللياقة للمصسارع ،Úأ’ن أاغلبهم ⁄
يتدربوا بصسفة ُمنتظمة خÓل فÎة ا◊جر
الصسحي سسواء بسسبب عدم توفر اإ’مكانيات
أاو ا◊الة النفسسية التي مرة كل الرياضسيÚ
أ’ن اأ’مور  ⁄تكن واضسحة جراء الوضسعية
الوبائية التي كانت ‘ تصساعد.
Óشس- -ارة ،ف- -إان ال- -ع- -ن- -اصس- -ر ال- -وط- -ن -ي -ة
ل - -إ
اسس -ت -حسس-نت ك-ثÒا ظ-روف ال-ع-م-ل واأ’ج-واء
التي ميزت الفÎة التحضسÒية والتي تخللها
ا’حتفا’ت بذكرى اŸولد النبوي الشسريف
الذي كان له إانعكاسص إايجابي على معنويات
التعداد بعد الضسغط الكب Òالذي عاشسوه Ãا
أانهم ‘ صسراع مع الزمن لتدارك التأاخر
اŸسس- -ج- -ل ‘ ،ح Úم- -ن اŸق- -رر أان ي- -ك- -ون
تربصص رابع ‘ اأ’يام القليلة القادمة Ãركز
الشس -ل -ف اأو ب -السس -وي -دان -ي -ة ب -ع -دم -ا ُت -ج -ري
التشسكيلة الفحصص الطبي «البسسيار».

تنسس

جوكوفيتشش يكشسف مرشسحه لصسدأرة ألتصسنيف ألعاŸي

سسلّطت عقوبة السسجن بسستة أاشسهر
م -ع وق -ف ال -ت -ن -ف -ي -ذ ع -ل -ى اŸه-اج-م
ا÷زائ -ري ل -ن -ادي أاو‚ي (ال -راب -ط -ة
يعتقد النجم الصسربي ،نوفاك جوكوفيتشص ،اŸصسنف اأو’ عاŸيا ،أان اإ’يطا‹ الصساعد،
الفرنسسية اأ’و )¤لكرة القدم ،فريد
ي -ان -يك سس -ي ،Ôي -ت -ق -دم الصس -ف -وف ‘ ا÷ي-ل ا÷دي-د ضس-م-ن اŸرشس-ح’ Úح-تÓ-ل صس-دارة
ا ‹ÓŸم -ع ت -غ-ر Ëضس-ح-اي-اه ،بسس-بب
التصسنيف العاŸي للتنسص .وفاز سسي 19( Ôسسنة) ،بنهائيات بطولة ا÷يل الصساعد ’–اد
ضس - -رر م - -ع- -ن- -وي ،حسسب م- -ا أاوردت- -ه
مبارإة ودية –ضسÒية
اÎÙف ،2019 ‘ Úووصسل اإ ¤اأعلى تصسنيف له حاليا ،باحتÓله اŸركز  ،43كما تأاهل
صسحيفة «واسست فرانسص».
للدور ربع النهائي ‘ مشساركته اأ’و ‘ ¤البطو’ت اأ’ربع الكÈى ‘ فرنسسا اŸفتوحة
وكان الÓعب السسابق لنادي بارادو
هذاالشسهر .وقال جوكوفيتشص« :بالتأاكيد أارى الكث Òمن القدرات لدى الÓعب Úالشسبان،
الذي اتهم ‘ مناسسبت« Úباسستعراضص
ويتمتع سسي Ôبالقوة والكفاءة وÁكن اأن ترى أانه من الصسفوة ‘ العا ⁄مسستقب .»Óوأاضساف:
ﬂل ب -ا◊ي-اء» ،ق-د ح-ك-م ع-ل-ي-ه ب-ع-د
تعادل فريق مولودية ا÷زائر لكرة القدم مع علجية ،قبل أان يعدل خلف الله النتيجة أ’بناء والثا ‘ Êمسستغا .Âومن اŸقرر أان يخوضص
«أاعتقد أان سسي Ôهو قائد ا÷يل الشساب الذي يصسغر أالكسسندر زفÒيف وسستيفانوسص
اعÎاف مسسبق بالتهم اŸنسسوبة اليه.
ن -ظÒه أاوŸب -ي اŸدي-ة ب-ن-ت-ي-ج-ة  ،1-1الشس -وط ع-اصس-م-ة «ال-ت-ي-ط-ري» .وب-ه-ذا خ-اضست عناصسر نائب بطل ا÷زائر ،رابع لقاء ودي ،بطلب من
تيتيباسص ،وتتفق آاراء الكث Òمن اÈÿاء ‘ اأنه الÓعب القادم نحو القمة» .يذكر أان
وسس -ت -ك -ون ال -ع -ق -وب -ة م -ق -رون-ة ب-فÎة
اأ’ول ،1-1 :أاول أامسص اÿم - -يسص ب - -ا÷زائ - -ر اŸولودية اللقاء الودي الثالث ،بعدما تعادلوا اŸدرب نغيز ،الذي سسيتم من خÓله ضسبط
الÓعب الصسربي ،عزز فرصسه ‘ إانهاء العام ا÷اري ‘ صسدارة التصسنيف العاŸي ،عقب
مراقبة مدتها  18شسهرا ،مع ضسرورة
ة
ال- -ع -اصس -م -ة ‘ ،م -ب -اراة ودي -ة ،ت -دخ -ل ضس -م -ن مع اŸنتخب الوطني أ’قل من  20سسنة ( ،)3-3آاخر الروتوشسات قبيل ضسربة انطÓق البطول
فوزه ‘ دورة فيينا اأ’ربعاء اŸاضسي ،على الكرواتي بورنا تشسوريتشص بحصسة  6-7و،3-6
اÿضس- -وع ل- -عÓ- -ج ن -فسس -ي ،و غ -رام -ة
»
د
–ضسÒات الفريق Úللموسسم الكروي ا÷ديد وف -وزه -م ع-ل-ى ف-ري-ق ال-درك ال-وط-ن-ي ( .)1-3ي - -وم  28ن -وف-م .Èويسس-ت-ه-ل ف-ري-ق «ال-ع-م-ي-
ليبلغ الدور الثالث.
قدرها  2000اورو .كما يبقى ا‹ÓŸ
.2021-2020
ل
ق
وبهذه الودية الثالثة ،اختتمت اŸولودية ثالث اŸوسس - -م ال - -ري - -اضس - -ي  2021-2020بالتن
مطالبا بتغر Ëضسحاياه وهما سسيدتان
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 ⁄يجد ناديا يدإفع عن أإلوإنه
يقيم بها ،وذلك للضسرر اŸعنوي الذي
◊قهما حسسب ›لة «فرانسص فوتبول».
ريال مدريد
ولعب ا ‹ÓŸهذا اŸوسسم مبارات Úمع نادي أا‚ي ،قبل
Óصسابة ليتم بعد ذلك إابعاده من التعداد
أان يتعرضص ل إ
أإع- -رب ›لسس إدإرة ن- -ادي م -ول -ودي -ة إ÷زإئ -ر ،ع -ن توفر الصسفة الدولية ‘ الÓعب رو.»Ê
أاع -رب م -درب م -ن-ت-خب إاي-ط-ال-ي-ا ل-ك-رة
بسسبب تأاخره عن التدريبات ‘ مناسسبات عديدة.
تونسس
إسستيائه من إلبيان إلصسادر عن إل–ادية إ÷زإئرية
وواصسل« ،اأ’م Úالعام للفاف باشسر اإ’جراءات مع نظÒه من
القدم ،روبرتو مانشسيني ،عن أاسسفه لفشسل
وسسلطت يوم اأ’ربعاء على اŸهاجم الكامÒوÊ
للعبة بشسأان قضسية إلÓعب إلكامÒو Êرو Êوإنكوإي ،ا’–اد الكامÒو Êوهو مشسكور على ذلك وتابع اŸلف إا ¤أان
ماريو بالوتيلي ‘ إايجاد فريق ‘ فÎة
سستيفان باهوكان ’عب نادي أاو‚ي ،عقوبة 4
مشسÒإ إ ¤أإن إل -ه -ي -ئ -ات إل -ك -روي -ة أإه -لت إلÓ-عب دون وصس -ل ال -رد الصس -ادم ل -ل -راب -ط-ة وه-و أان اŸع-ل-وم-ات ال-واردة ‘
ا’نتقا’ت الصسيفية ،معتÈاً أان اŸهاجم
أاشسهر سسجنا مع وقف التنفيذ بسسبب العنف
كشسف تقرير صسحفي إاسسبا ،Êأامسص ا÷معة ،عن اللقاء
إلتأاكيد من سسÓمة إجازته إلدولية.
شسهادة الÓعب مزورة».
Áكن أان يكون مفيداً Ÿنتخب «اأ’زوري».
والشس -ت -م وت -ه -دي -د ب -ال-ق-ت-ل إازاء رف-ي-ق-ت-ه،
ال -ذي ج -م -ع ب Úك -ر Ëب -ن -زÁة وف -ي -ن -يسس -ي-وسص
وكانت الفاف ،قد أاكدت ‘ بيان صسحفي ،أانها ’ تتحمل
وأاكد بيان النادي ،أان إادارة اŸولودية باشسرت اإ’جراءات
وقال مانشسيني الذي سسبق له اإ’شسراف على
باإ’ضسافة إا 3 ¤أاشسهر غ Òنافذة بسسبب
جونيور ،مهاجمي ريال مدريد ‘ ،مران الفريق اŸلكي.
مسسؤوولية ،وتبعات توقيع إادارة اŸولودية لÓعب الكامÒو ،Êالقانونية طبقا للمواد اŸنظمة للبطولة ،خاصسة اŸواد ،108
ت -دريب ب -ال-وت-ي-ل-ي ‘ ف-ري-ق-ي إان Îم-يÓ-ن-و
جرم مروري.
قّ-ررت ا’–ادي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ت-أاج-ي-ل
نصسف
ُنشسر مقطع فيديو لبنزÁة مع مواطنه ف’Òند ميندي ‘ نفق غرف خلع اÓŸبسص داخل
Ãا أانه  ⁄يشسارك ‘ الصسفقة.
 44 ،43و 37م -ن ق -ان -ون ال -ب -ط -ول-ة ،واŸادة  92م-ن ق-ان-ون
وم -انشسسس Îسس -ي -ت -ي اإ’‚ل -ي -زي« :أان-ا ح-قً-ا
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نهائي دوري
م- -ل- -عب ب- -وروسس -ي -ا ب -ارك ،ال -ث Ó-ث -اء اŸاضس -ي ،ب Úشس -وط -ي ل -ق -اء اÒŸن -غ -ي و ب -وروسس -ي -ا
وقالت إادارة اŸولودية ‘ ا’نضسباط.
اأسسف جداً لرؤويته ‘ هذه الظروف‘ .
للموسسم الرياضسي  2021-2020إا ¤غاية  21نوفمÈ
مونشسنغÓدباخ ‘ دوري أابطال أاوروبا.
بيان رسسمي« :إادارة العميد
وأاع -ربت م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ع-ن اسس-ت-غ-راب-ه-ا م-ن رفضص ك-ل
ا
ي
ق
ي
ر
لبطال إف
إ أ
الثÓث Úمن عمره ’ ،يزال ‘ نضسجه الفني
 2020ت-ف-اع Ó-م-ع ق-رارات رئ-اسس-ة ا◊ك-وم-ة Ûاب-ه-ة
ورصسدت العدسسات ،بنزÁة أاثناء انتقاد أاداء فينيسسيوسص باللغة الفرنسسية ،حيث
فورمول وإحد:
ت -ع -اق -دت م-ع الÓ-عب رو Êالطلبات ،بالرغم من تأاكيد اŸشسرف Úعلى الهيئات الكروية ‘
الكامل ومن اŸمكن أان يكون مفيداً جداً
فÒوسص كورونا.
قال «إانه يلعب بشسكل سسيء جًدا ،يا أاخي“ ’ ،رر إاليه ،إانه يلعب ضسدنا».
ب - -ط- -رق ق- -ان- -ون- -ي- -ة وف- -ق- -ا تدخÓتهم ع Èالقنوات أان الشسهادة مزورة ،ما يسستلزم إالغاءها
Ÿنتخب اإيطاليا» .وأاضساف ‘ مقابلة مع
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كما قّررت ا
ووفًقا لصسحيفة «ماركا» ،فإان بنزÁة ذهب للتحدث مع فينيسسيوسص حول
ل-ل-ق-واع-د اŸن-ظمة للبطولة تلقائيا من قبل الرابطة طبقا للقوان.Ú
صس-ح-ي-ف-ت-ي «ك-وريÒي دي-ل-و سس-بورت» و»توتو
مباريات الصسعود إاﬂ ¤تلف الرابطات إا ¤يوم 21
الفيديو اŸسسرب خÓل مران ريال مدريد أاول أامسص.
اÎÙف- -ة ،خ- -اصس -ة اŸادة
وأاكمل «بعد اتباعها كافة الطرق القانونية ‘ هذا الشسأان،
سس- -ب- -ورت»« :أا“ن- -ى ل -ه اأ’فضس -ل وأا“ن -ى أان
نوفم ،2020 Èإاضسافة إا ¤منع إاجراء أاية مباراة
وأاشسارت إا ¤أان بنزÁة شسرح اأ’مر بالكامل لفينيسسيوسص ،و ⁄يرغب
واصسل فريق «أالفا روميو رايسسينغ» اŸنافسسة كعÓمة Œارية ‘ بطولة العا 05 ⁄التي تنصص على الشسروط تفاجأات إادارة اŸولودية ببيان الفاف الذي تهجم على مسسÒي
تكون أايامه اŸقبلة جيدة» .وسسجل بالوتيلي
ودي- -ة إا ¤ح Úإاشس- -ع- -ار آاخ- -ر .ك -م -ا ّ” ت -أاج -ي -ل
الÓعبان ‘ منح اأ’مر ،أاك Èمن حجمه ،و” إاغÓقه “اًما.
للفورمو’ واحد اŸوسسم اŸقبل ،بعدما تأاكد اÿميسص موافقة الشسركة اإ’يطالية الواجب توفرها ‘ الÓعب النادي ،متهما إاياهم بتبديد اŸال العام والتعاقد مع الÓعب
 14هدفًا ‘  36مباراة دولية ،وكانت اخر مباراة له مع اŸنتخب ‘ عام .2018
انطÓق بطولة بقية اأ’قسسام وبطولة الشسبان
وأاوضسحت الصسحيفة أان بنزÁة أاكد عدم رغبته أابًدا ‘ إايذاء زميل يقدره
على “ديد عقدها لعام مع فريق سساوبر السسويسسري .ومن اŸتوقع أان يحتفظ اأ’جنبي».
رو Êمتناسس Úأان اÿطأا الفادح صسدر من الرابطة».
وانضسم بالوتيلي ‘ صسيف العام اŸاضسي من مرسسيليا الفرنسسي إا ¤بريشسيا ،إا’
إا ¤مواعيد سسيتم –ديدها ’حقا.
‘ الفريق اŸلكي ،و فينيسسيوسص قبل هذا التفسس Òمن النجم الفرنسسي.
وت -اب-ع« ،ال-راب-ط-ة وب-ع-د
الفريق بقائمة سسائقيه من دون تغي Òبقيادة اıضسرم الفنلندي كيمي رايكونن (40
وأا” «تؤوكد إادارة مولودية ا÷زائر أان كل اأ’شسخاصص الذين
أاعلن ا’–اد اإ’فريقي لكرة القدم  /كاف عن
أانه  ⁄يرتق إا ¤مسستوى التطلعات حيث سساهم بخمسسة أاهداف فقط ‘  19مباراة،
ع- -امً- -ا) وأان -ط -ون -ي -و ج -وف -ي -ن -ات -زي ،سس -ائ -ق فÒاري تقد Ëملف الÓعب رو Êنشسطوا الندوة الصسحفية هم مسسؤوولون رسسميون ‘ الشسركة
تأاجيل جديد Ÿباراة الزمالك اŸصسري مع الرجاء
قبل أان يفسسخ النادي عقده بسسبب غيابه عن التدريبات عقب اسستئناف منافسسات
ا’حتياطي.
قامت بتأاهيله ل أ
Óسسف دون اÎÙفة ،وليسص شسبه مسسؤوول Úكما صسدر ‘ بيان ا’–ادية
اŸغ- -رب- -ي ‘ ،إاي- -اب نصس- -ف ن- -ه- -ائ -ي مسس -اب -ق -ة دوري
الدوري ‘ ماي اŸاضسي اإثر توقفها بسسبب فÒوسص كورونا.
أإحمد أإحمد:
‘ حال احتفظ الفريق بهذين السسائق ،Úفيعني ال- - -ت- - -أاك- - -د م- - -ن صس- - -ح- - -ة ا÷زائرية».
اأ’بطال ،باإ’ضسافة إا ¤اŸباراة النهائية إا ¤أاجل غÒ
ذلك أان سسائق فÒاري ميك شسوماخر ( 21عامًا) ‚ل اŸع -ل -وم -ات اŸق-دم-ة ‘
ﬁدد.وذكر ا’–اد ا’فريقي ‘ بيان «مباحثات بÚ
ميكايل اأ’سسطورة اأ’Ÿا Êبطل العا ⁄سسبع مرات ،الشسهادة الدولية ‘ إاجراء
اأ’ندية وخÈاء ا’–اد اإ’فريقي ÿطة تنسسجم مع
كريسستيان إريكسسن:
سسيشسارك للمرة اأ’و ‘ ¤سسباقات الفورمو’ واحد ي - -ع - -د خ - -رق - -ا صس - -ارخ- -ا
أاّك -د اŸل -غ -اشس -ي أاح -م-د ايجابية حتى وإان بقيت بعضص النقاط قابلة للتحسس Úأاك)...( Ì
النصسوصص ومصسلحة العودة للمباراة ‘ .هذه اŸرحلة
مع فريق هاسص.
للقوان ،Úخاصسة اŸادة 5
أاح- - - - - - - -م- - - - - - - -د ،غ- - - - - - - -داة على هذا اأ’سساسص قررت –مل مسسؤووليتي واŸوافقة على أان
من النقاشص تقرر تأاجيل مباراة نصسف النهائي « .وكان
وكان فريق هاسص اأ’مريكي أاعلن اأ’سسبوع اŸاضسي م- -ن ق- -واع- -د ال- -ب- -ط -ول -ة
إاعÓنه ترشسحه لعهدة ثانية أاقدم ترشسحي لعهدة ثانية ،أ’نّ الكونفدرالية اإ’فريقية وكرة
الزمالك فاز ذهابا ‘ الدار البيضساء بهدف نظيف.
أان سس-ائ-ق-ي-ه ال-ف-رنسس-ي روم-ان غ-روج-ان وال-د‰اركي اÎÙفة».
ع -ل -ى رأاسص ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة ال-ق-دم ‘ ال-ق-ارة السس-م-راء ت-ب-ق-ى ب-ح-اج-ة لÓ-سس-ت-ق-رار م-ن أاجل
ل
ي
يشسار إا ¤أان «كاف» قرر اأ’سسبوع اŸاضسي تأاج
ع-ل-ق ال-د‰ارك-ي ك-ريسس-ت-ي-ان إاري-كسس-ن‚ ،م
وت -اب -ع« :أاصس -ب-حت أافضس-ل ع-دم ال-ت-ف-ك‘ Ò
وأاضس - - - - - - - - - -اف« ،إادارة
كف Úماغنوسسن سسيغادران صسفوفه مع نهاية اŸوسسم
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ل -ك-رة ال-ق-دم ،أاّن التقدم».
د
اŸباراة إا ¤اأ’ول من نوفم Èبسسبب ارتفاع أاعدا
وسسط إان ÎميÓنو ،على عدم مشساركته بانتظام النقد ،أ’ن كل شسخصص لديه رأاي ،خاصسة بعد
وكان رئيسص الكونفدرالية اإ’فريقية ،اŸلغاشسي أاحمد أاحمد بخرقه القواعد اأ’خÓقية ‡ا يجعله يواجه خطر اإ’يقاف من ا◊ا‹ .وع -ادت أال -ف -ا روم-ي-و إا ¤سس-ب-اق-ات ف-ورم-و’ ال -ن -ادي ب -ع -دم -ا ط-ال-بت
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ق- -اري- -ة ب- -ح- -اج -ة
الÓعب ÚاŸصساب ÚبفÒوسص كورونا «كوفيد»19-
مع النÒاتزوري ..وقال إاريكسسن خÓل جلسسة أان ان-ت-ق-لت إا ¤إاي-ط-ال-ي-ا .اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ثقة
ل Ó-سس -ت -ق -رار ،مÈزا ب-اŸن-اسس-ب-ة قد اعلن اأ’ربعاء اŸاضسي ،ترشسحه لعهدة ثانية على رأاسص الهيئة قبل ا’–ادية الدولية (فيفا) ،علما أانّ أاي عقوبة سستقلصص من واحد عام  ،2018بعد غياب أ’ك Ìمن  30عامًا ،ال-راب-ط-ة ب-وث-ي-ق-ة ت-أاك-ي-د
لدى فريق الرجاء إا’ 14 ¤عبا.
أاسس -ئ -ل -ة وأاج -وب-ة ن-ظ-م-ه-ا ا’–اد ال-د‰ارك-ي :فيمن حولك وعدم سسماع البقية»».
«حصس- -ي- -ل- -ة ع- -ه -دت -ه اأ’و ¤ال -ت -ي القارية –سسبا للجمعية العامة ا’نتخابية اŸقررة يوم  12مارسص حظوظه للÎشسح خاصسة.
بشسراكة لثÓث سسنوات مع سساوبر .ويأاتي اإ’عÓن عن صس -ف -ة ال Ó-عب ف-وج-ئت
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أاما فيما يتعلق باŸباراة الن
«Ÿاذا ’ أالعب؟ يجب أان يوجه السسؤوال هذا
وأاكد كريسستيان أانه Áكن أان ينهي مسسÒته
و‘ رّده ع- -ن سس- -ؤوال م- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ع- -ه- -دت -ه اأ’و ¤ع -ل -ى رأاسص “ديد العقد قبل سسباق جائزة إاÁيليا رومانيا الكÈى بأان هذه اأ’خÒة  ⁄تقم
وصس -ف -ه-ا ب-اإ’ي-ج-اب-ي-ة .صسّ-رح أاح-م-د اŸقبل بالرباط (اŸغرب) .وكتب الرجل اأ’ول للكاف ‘ تغريدة
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للمدرب (كونتي) ،اتصسل به و–دث معه ،أ’نه ‘ نادي أاودنسسه الذي بدأا فيه رحلته مع كرة
أاح - - -م- - -د ‘ ح- - -وار اج- - -رت- - -ه م- - -ع- - -ه له على حسسابه الشسخصسي «توي »Îما يلي« :لقد تغÒت الكاف الكونفدرالية ،دافع احمد احمد عن ا’‚ازات التي حققتها اŸقرر على حلبة إاÁو’ للمرة اأ’و ¤منذ  14عامًا ب- -واج- -ب- -ه -ا اŸنصس -وصص
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ال - -ب - -يضس - -اوي اŸغ - -رب- -ي ،ف- -
هو من يتخذ القرارات».
القدم ...و‘ هذا الصسدد ،صسرح إاريكسسن« :اأنا
صس -ح -ي -ف -ة «ج-ون أاف-ريك»« :ق-ب-ل ق-راري ك -ثÒا م -ن-ذ  4سس -ن -وات ،أان-ا ف-خ-ور ب-ال-ع-م-ل اŸن-ج-ز م-ن ط-رف الكاف منذ سسنة  2017و◊ّد اآ’ن ،قائ Óلقد عملنا على إاصسÓح نهاية اأ’سسبوع ا◊ا‹ ‘ ،اŸرحلة الثالثة عشسرة من ع- - -ل - -ي - -ه ‘ ال - -ق - -وانÚ
،
ة
ا
ر
ا
ب
Ÿ
ا
د
ا’فريقي أانه ” تأاجيل موع
وأاضس -اف« :الصس -ع-ود وال-ه-ب-وط ‘ اŸسس-ت-وى ’ أاسس -ت -ب -ع -د ذلك ،ب-ع-د ك-ل شس-يء ،ق-م-ن-ا أايًضس-ا
Óشسخاصص طاقمي ،أاشسكره كثÒا على الدعم اŸقدم لكرة القدم ‘ إافريقيا الكونفدرالية اإ’فريقية لتكون مواكبة للمعاي Òالدولية ( )...من اŸوسس -م ال -ذي ضس -رب -ه فÒوسص ك -ورون -ا اŸسس -ت -ج-د .فقامت Ãراسسلة اأ’مÚ
الÎشسح لعهدة ثانية ،اسستمعت ل أ
ل
س
ض
ف
أ
ا
واŸناقشسات جارية لتحديد
سسمة دائمة ‘ كرة القدم ،و’ يوجد سسوى عدد بشس- -راء م- -ن -زل ‘ أاودنسس -ه ،ل -ذلك أاع -ت -ق -د اأن
ال -ذي -ن سس -ان-دو Êسس-ن-ة  2017وال-ذي-ن أاج-معوا و خارجها ،فبعد تفك Òمعمق ومشساورات ،قررت الÎشسح ثانية» .اأ’همية Ãا كان القيام بهذه اÿطوة من أاجل شسركائنا ‘ وسسيحتفل الفريق بهذه اŸناسسبة بكسساء خاصص يحمل العام ل–Óادية لتفعيل
ه
ذ
م- - - -وع- - - -د ‡ك- - - -ن ‘ ه - - -
ق -ل -ي -ل م -ن ال Ó-ع -ب Úال -ذي-ن ي-ت-م-ت-ع-ون دائً-م-ا منزلنا سسيكون هناك ،قد أانهي مسسÒتي ‘
ع -ل -ى أاّن ا◊صس -ي -ل -ة اÙق -ق -ة ‘ ع -ه -دت -ي ك -انت وحسسب بي بي سسي سسبور إافريقيا ،فإانّ أاحمد أاحمد يبقى مدان ا◊اضسر و‘ اŸسستقبل».
العا ⁄اإ’يطا‹ على سسياراته.
ا- -Ÿادة  5وال-ت-أاك-د من
اŸرحلة.
بالنجاح اŸسستمر...
أاودنسسه إاذا كانوا يريدونني».

«ألعميد» يتعادل مع أوŸبي أŸدية

أألمور تعود إأ ¤طبيعتها ب Úبن زÁة
وفينيسسيوسش

توضسيح بشسأان أ÷دل حول قضسية ألÓعب روÊ

مانشسيني يأاسسف لوضسعية بالوتيلي

تأاجيل أنطÓق
ألبطولة إأ 21 ¤نوفمÈ

تأاجيل مبارأة
ألزمالك – ألرجاء إأ¤
أجل غ Òمسسمى

«ألفا روميو» توأصسل أŸنافسسة أŸوسسم أŸقبل

«ألكاف وألكرة أإلفريقية بحاجة لÓسستقرأر»

«قد أنهي مسسÒتي ‘ نادي أودنسسه»

إلسشبت  ٣١أإكتوبر ٢٠٢٠م إلموإفق لـ  ١٤ربيع إألول  ١٤٤٢هـ

á°VÉjQ

أرسشن فينغر

الدورة األوروبية اŸمتازة تهدف لتدم« ÒالÒÁÈليغ»
أّك- -د آأرسش Úف -ي -ن -غ -ر م -درب آأرسش -ن -ال
’ن -دي -ة أل -كÈى ‘ أل -ق-ارة
ألسش -اب -ق إأن أ أ
’وروبية
تتوق إأ ¤أسشتحدأث ألدورة أ أ
’ن-ه-ا غ Òق-ادرة
أŸم -ت-ازة ل-ك-رة أل-ق-دم أ
على ألتنافسس ماليا مع أندية ألبطولة
’‚ليزية أŸمتازة.
أ إ
ذك- -رت ت- -ق- -اري- -ر أإن م- -انششسش Îي- -ون -اي -ت -د
وآإرسش- -ن- -ال دخ ‘ Ó- -م- -ف- -اوضش -ات ل -ت -أاسش -يسس
إل- -ب- -ط- -ول- -ة إ÷دي- -دة وتضش -م  ١٨ن -ادي -ا م-ن
مسشابقات إلبطولت إÿمسس إلكÈى.
ويأامل إŸؤوسشسشون ‘ إنطÓق إلبطولة سشنة
 .٢٠٢٢وقال جوسشيب ماريا بارتوميو رئيسس
برششلونة إلذي إسشتقال يوم إلثÓثاء إن ناديه
وإفق بالفعل على مقÎح إŸششاركة ‘ إطÓق
إلبطولة إ÷ديدة ،لكن فينغر مدير إلتطوير

إلعاŸي ‘ إل–اد إلدو‹ (إلفيفا) ،قال إن
إÿط -ط ت-ه-دف ل-ل-ح-د م-ن «ت-ف-وق» إل-ب-ط-ول-ة
إل‚ل- -ي -زي -ة إŸم -ت -ازة .وأإضش -اف لصش -ح -ي -ف -ة
«إل -غ -اردي-ان»« :ح-اولت مسش-اب-ق-ات إل-ب-ط-ولت
إألخرى تدم Òإمتيازإت إلبطولة إإل‚ليزية
إŸم -ت -ازة وب -ال -نسش-ب-ة ل-ه-م أإفضش-ل وسش-ي-ل-ة ه-ي
تأاسشيسس إلدورة إألوروبية إ÷ديدة .هذإ يعني
تدم Òإلبطولة إإل‚ليزية ‘ إألسشاسس».
وتضش - -م - -ن إل - -دورة إألوروب- -ي- -ة إŸم- -ت- -ازة،
م -وإج -ه -ات مسش -ت -م -رة ب Úإل -ف-رق إل-كÈى ‘
أإوروبا ،لكن فينغر يعتقد أإن أإك ÈإŸسشتفيدين
ه- -م مÓ- -ك إألن- -دي -ة .وت -اب -ع»،ن -ح -ن ‘ فÎة
يتحكم فيها إÓŸك بالسشتثمارإت وإلهدف
إألول هو جمع أإك Èقدر من إألموإل وإلدورة
إŸمتازة وسشيلة ÷مع أإموإل أإك.»Ì

مورينيو:

فريقي اسستحق اÿسسارة أامام أانتويرب

أعÎف ألÈت-غ-ا‹ ج-وزي-ه م-ورينيو،
م-درب ت-وت-ن-ه-ام ه-وتسش-ب ،Òب-اسش-تحقاق
ف -ري -ق -ه ل-ل-خسش-ارة أم-ام مضش-ي-ف-ه روي-ال
أنتويرب ألبلجيكي ( ،)0-1ضشمن أ÷ولة
ألثانية من مرحلة أÛموعات بالدوري
’وروبي.
أ أ
إسش-ت-ه-ل م-وري-ن-ي-و إŸؤو“ر إلصش-ح-في عقب
إللقاء با◊ديث عن إلتغيÒإت ،قائ« :Óكنت

أإفضش - -ل إل- -ق- -ي- -ام بـ  ١١ت -ب -دي  Óً-ب Úشش-وط-ي
إŸبارإة..حاولت تغي ÒإŸوقف ،لكن ذلك ⁄
يكن كافيًا».
وتابع–« :سشن إألمر ‘ إلششوط إلثا ،Êلكن
‘ نهاية إŸطاف –صشل أإنتويرب على ما
يسش -ت -ح -ق -ه ،إل -ف -ري-ق إألفضش-ل إن-تصش-ر وخسش-ر
إل -ف -ري -ق إألسش -وأإ..ل أإرغب ‘ سش -لب إإلشش -ادة
منهم».
وع- -ن إج- -رإء إل -ك -ث Òم -ن إل -ت -ع -دي Ó-ت ‘
إلتششكيل ،،أإجاب« :أإنتم تعرفون ما هو فريقنا
إألفضش -ل ،وأإحب دإئ ً-م -ا إل -ت -ف -ك ‘ Òأإح -ق -ي -ة
إل Ó-ع -ب ‘ Úإ◊صش -ول ع-ل-ى إل-ف-رصش-ة‰ ،لك
قائمة كبÒة..إليوم خيارإت إŸسشتقبل بالنسشبة
‹ أإصشبحت سشهلة للغاية».
وحول مسشتوى ديلي أإ‹ ،قال مورينيو« :ل
أإرغب ‘ –ل -ي -ل إألم -ر بصش -ورة ف -ردي -ة ،م -ن
إŸنصش- -ف إل- -ق- -ول ب- -أان إلÓ- -ع- -ب Úأإصش- -ح -اب
إŸسش -ت -وى إلسش -ي -ئ أإث -روإ ع-ل-ى إل-ف-ري-ق..ل-ك-ن
مسشتوى إلفريق أإثر أإيضًشا على إألدإء إلفردي،
لسشت أإن- -ا م -ن ي -ح -ل -ل إألم -ر بصش -ورة ف -ردي -ة،
ويتحدث عن أإسشماء بعينها».

غاتوزو

الفوز على ريال سسوسسيداد كان صسعبا
أإعرب مدرب نابو‹ ،إيفان جينارو غاتوزو ،عن رضشاه بفوز فريقه على ريال سشوسشييدإد،
إلذي «صشّعب إألمور كثًÒإ» على إلفريق إإليطا‹ ‘ ،إŸبارإة إلتي جمعت بينهما ضشمن
منافسشات إلدوري إألوروبي .وقال غاتوزو ،عن إÿصشم عقب إنتهاء إللقاء« :كانوإ جيدين
للغاية ومارسشوإ ضشغطا كبÒإ ل يسشتخدمونه ‘ إلدوري إإلسشبا.»Ê
وأإضشاف «كل إلحÎإم لريال سشوسشييدإد ،ألنه صشعب إألمور علينا كثًÒإ ،لكننا عرفنا كيف
نتجاوز ذلك» .وعن فريقه ،إعت ÈإŸدرب إإليطا‹ أإن فريقه «لعب جيدإ وأإحسشن إسشتغÓل
إلفرصس إلتي سشنحت له ،أإقدم إلتهنئة للجميع ألن هناك لعب Úل يششاركون بانتظام وقاموإ
بعمل جيد» .وفاز نابو‹ على مضشيفه ريال سشوسشييدإد بهدف دون رد ضشمن منافسشات
إÛموعة إلسشادسشة ‘ إ÷ولة إلثانية من دور إÛموعات للدوري إألوروبي.

لوسس أ‚لسس غا’كسشي

إانهاء عقد اŸدرب سسكيلوتو

أ◊ارسس  ⁄يجّدد عقده مع ميÓنو

دوناروما يدخل دائرة
اهتمام الريال

أإّك- -د ت- -ق -ري -ر صش -ح -ف -ي إسش -ب -ا Êأإمسس
إ÷م- -ع- -ة ،أإن إإلي- -ط- -ا‹ ج- -ي- -ان- -ل -وي -ج -ي
دوناروما ،حارسس مرمى ميÓنو ،يدخل
ضشمن إهتمامات ريال مدريد ‘ إŸوسشم
إ◊ا‹.
وينتهي عقد دوناروما مع ميÓنو ‘
إلصشيف إŸقبل ،و ⁄ينجح إلطرفان حتى
إآلن ‘ ،إلتوصشل إ ¤إتفاق جديد بششأان
إلتجديد.
وف ً-ق-ا لشش-ب-ك-ة «دي-ف-نسش-ا سش-نÎإل» ،ف-إان
ري -ال م -دري -د ي -ف -ك -ر ‘ ضش -م دون -اروم -ا،
وي -رإقب فشش -ل م -يÓ-ن-و ‘ إق-ن-اع ح-ارسش-ه
بالتجديد.
وأإششارت إ ¤أإنه ‘ حالة إلتأاكد من
فششل إŸفاوضشات ب Úإلطرف ،Úسشينقضس
ريال مدريد على إلصشفقة.
يذكر أإن هذه ليسشت إŸرة إألو ¤إلتي
ي -ب -دي خ Ó-ل -ه -ا ري -ال م -دري -د إه -ت-م-ام-ه
بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما.
وي- -غ- -يب إ◊ارسس إلشش- -اب ح -ال ً-ي -ا ع -ن
إŸشش- -ارك- -ة ‘ م- -ب- -اري -ات إل -روسش -ونÒي،
بسشبب إصشابته بفÒوسس كورونا إŸسشتجد.

ليفربول

فان دايك أاجرى عملية
جراحية ناجحة

أع - - -ل - - -ن ل - - -وسس أ‚لسس غ - - -ا’كسش- - -ي
’م - -ري- -ك- -ي ،أن- -ه أن- -ه- -ى ع- -ق- -د أŸدرب
أ أ
جيÒمو باروسس سشكيلوتو بعد أحتÓل
’خ ‘ Òألقسشم ألغربي
ألفريق أŸركز أ أ
كششف ليفربول ،أإمسس إ÷معة ،عن آإخر
قبل ثÓث جو’ت من ألنهاية ‘ أŸوسشم
تطورإت خضشوع إلهولندي فÒجيل فان
أ◊ا‹.
دإيك ،مدإفع إلفريق÷ ،رإحة ‘ إلركبة.
ب
ي
ر
د
ت
ق
ب
ا
ش
س
ل
إ
ز
ر
و
ي
ن
و
ج
ا
ك
و
ب
ب
ر
د
م
تو¤
ة
ن
و
ل
ش
ش
ر
ب
وقال ليفربول ‘ ،بيان رسشمي:
ف
ا
ش
ض
أ
إ
و
،
٢
٠
١
٩
ي
ف
ن
ا
ج
‘
ي
ش
س
غ -الك
«يؤوكد إلنادي أإن فÒجيل فان
دي- -ن- -يسس ت- -ي ك -ل -وزه إŸدي -ر إل -ع -ام
دإيك أإجرى عملية جرإحية
ل-غ-الكسش-ي ‘ ب-ي-ان «ب-ال-ن-ظ-ر إ¤
ن-اج-ح-ة ب-ال-رباط إلصشليبي
إلنتائج قررنا إلسش ‘ ÒإŒاه
للركبة ‘ لندن ،وحالته
ﬂتلف».
كششف تقرير إعÓمي إسشبا ،Êأإمسس إ÷معة ،عن تطور جديد بششأان
ج - - -ي - - -دة» .وأإضش- - -اف:
وأإمضشى سشكيلوتو ،إلبالغ
مسشتقبل إألرجنتيني ليونيل ميسشي‚ ،م برششلونة ،خÓل إŸوسشم إŸقبل.
«يركز فان دإيك إآلن
ع- -م -ره  ٤7ع -ام -ا ،أإغ-لب
ينتهي عقد ميسشي مع برششلونة ‘ نهاية إŸوسشم إ◊ا‹ ،وسشبق أإن حاول إلÓعب،
ع- -ل- -ى ب -دء ع -م -ل -ي -ة
مسشÒت -ه إل -ت-ي إم-ت-دت ١6
مغادرة إلنادي إلكتالو› Êاًنا خÓل إلصشيف إŸاضشي.
إل -ت -ع -ا‘ وإل -ت-أاه-ي-ل
ع -ام -ا م -ع ب -وك-ا ون-ال م-ع
ووفًقا لÈنامج «إلشش‚Òيتو» ،فإان بقاء ميسشي مع برششلونة ل يزإل معقًدإ ،رقم
Ãسش -اع -دة إل -ف-ري-ق
إل -ف -ري-ق ثÓ-ث-ة أإل-ق-اب ‘
إسشتقالة رئيسس إلنادي ،جوسشيب ماريا بارتوميو.
إلطبي ‘ إلنادي.
س
ك -أاسس ك-وب-ا ل-يÈت-ادوريس
وإتسشمت عÓقة ميسشي مع بارتوميو بالتوتر إلششديد ،بسشبب عدم إمتÓك إلنادي
وأإ” ل- -ي -ف -رب -ول:
س
ض
وأإحرز  ٨6هدفا وخا
Ÿششروع وإضشح ‘ إلسشنوإت إألخÒة.
«ي -ؤوك-د إل-ن-ادي ع-دم
ع
م
عشش - - -ر م - - -ب- - -اري- - -ات
وأإششار إلÈنامج إإلسشبا Êإ ¤أإن ميسشي سشئم من مسشأالة إلسشتمرإر مع برششلونة،
وج -ود ج -دول زم -ن-ي
إألرجنت..Úوسشيتو¤
وكان يسشتخدم بارتوميو فقط سشبًبا للهروب.
ﬁدد ل - - -ع- - -ودة ف- - -ان
ة
ي
ل
و
ؤ
و
ش
س
Ÿ
دوم -ي-ن-يك ك-ي-ن-ار إ
وأإك -د «إلشش‚Òي -ت -و» ع -دم إغ Ó-ق م-يسش-ي ل-ب-اب إلن-ت-ق-ال إ ¤صش-ف-وف
دإيك إ ¤إÓŸعب».
.
م
ش
س
و
Ÿ
إ
مؤوقتا حتى نهاية
مانششسش Îسشيتي خÓل إŸوسشم إŸقبل.
وكان فان دإيك تعرضس
:
ن
ا
ي
ب
ل
إ
‘
ه
ز
و
وق- -ال ت -ي ك -ل
وإرت -ب -ط م -يسش -ي ب-الن-ت-ق-ال Ÿانششسش Îسش-ي-ت-ي ‘ إلصش-ي-ف
Óصش -اب -ة خ Ó-ل م -وإج -ه-ة
ل -إ
«ل- - -وسس أإ‚لسس غ - -الكسش - -ي ب - -ن - -ى
إŸاضش- -ي ،بسش- -بب عÓ- -ق- -ت- -ه إŸم- -ي- -زة م -ع إŸدرب
إي - -ف - -رت- -ون ‘ إ÷ول- -ة  5من
تاريخه على إلنتصشارإت ،وÁثل عقلية
إإلسشبا Êبيب غوإرديول.
إلدوري إإل‚ليزي إŸمتاز.
إلبطل إلتي تتوقعها ‘ لوسس أإ‚لسس.
وت-اب-ع« :ك-ف-ري-ق ل-دي-ن-ا مسش-ؤوول-ي-ة ج-م-اعية
ويجب علينا –مل إللوم على ترتيب إلنادي
إ◊ا‹ ،أإ–ّم -ل مسش -ؤوول -ي -ة إل -ن -ت-ائ-ج إلسش-ي-ئ-ة،
وبإامكاننا إلعثور على إلطريق إلصشحيح لهذإ
إلنادي ولهذإ إلفريق».

ميسسي متم ّسسك بفكرة
مغادرة النادي

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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إأن ÎميÓنو

احتمال غياب لوكاكو عن مواجهة الريال
أّك -د ت -ق -ري -ر صش -ح -ف-ي إأي-ط-ا‹ ،أمسس
أ÷م- -ع- -ة ،أن أح -د ‚وم إأن Îم -ي Ó-ن -و،
مهدد بالغياب عن مبارأة ريال مدريد،
ألثÓثاء أŸقبل ‘ ،أ÷ولة ألثالثة لدور
أÛموعات بدوري أبطال أوروبا..
ك-ان إن Îم-يÓ-ن-و أإع-ل-ن م-ع-ان-اة إل-ب-ل-ج-يكي
روميلو لوكاكو مهاجم إلفريق ،من إجهاد ‘
فخذه إأليسشر ،مع مرإقبة حالة إلÓعب يومًيا.
ووف ً-ق -ا Ÿوق -ع «ك -ال -تشش -ي -و مÒك-ات-و» ،ف-إان
غياب لوكاكو ضشد بارما ،إليوم ‘ إلكالتششيو،
بات أإمًرإ مؤوكًدإ ،كما أإن مششاركته أإمام ريال
مدريد ‘ خطر كب..Ò
Óصش-اب-ة خÓ-ل م-ب-ارإة
وت -ع ّ-رضس ل -وك -اك-و ل -إ
شش -اخ -ت -ار ،إل -ث Ó-ث -اء إŸاضش -ي ،وإل-ت-ي إن-ت-هت
بالتعادل إلسشلبي ‘ ،إطار منافسشات إ÷ولة
إل -ث-ان-ي-ة م-ن دور إÛم-وع-ات ل-دوري أإب-ط-ال
أإوروبا.
ويعد لوكاكو ،إلنجم إألول إلن ÎميÓنو هذإ
إŸوسش - -م ،ح- -يث أإح- -رز  7أإه- -دإف خÓ- -ل 7
مباريات ‘ كل إلبطولت حتى إآلن..

بعد أدأئه أŸميّز

ميÓنو يرغب ‘ شسراء عقد إابراهيم دياز
ي -رغب ب -اول -و م -ال -دي-ن-ي،
أŸدي- -ر أل- -ت -ق -ن -ي Ÿي Ó-ن -و‘ ،
شش - - - -رأء أح- - - -د ألÓ- - - -ع- - - -بÚ
أŸم- -ل- -وك Úل -ري -ال م -دري -د،
خÓل أŸوسشم أ◊ا‹.
إنتقل إإلسشبا Êإبرإهيم دياز
م- -ن ري- -ال م- -دري -د إ ¤م -ي Ó-ن -و
خ Ó- -ل إÒŸك - -ات - -و إلصش - -ي - -ف - -ي
إŸاضشيŸ ،دة موسشم على سشبيل
إإلعارة ،دون أإحقية إلششرإء..
ووفً- -ق- -ا لشش- -ب- -ك- -ة «دي- -ف- -نسش -ا
سش -نÎإل» إإلسش -ب -ان -ي -ة ،ف -إان أإدإء
دي - -از أإث - -ار إع - -ج - -اب مسش - -ؤوو‹
م -ي Ó-ن -و ،وأإج Èم -ال-دي-ن-ي ع-ل-ى
إل- -ت- -وإصش- -ل م- -ع ري- -ال م- -دري- -د،
لتحويل إإلعارة إ ¤بيع نهائي.
وأإششارت إ ¤أإن إألرقام ب Úإلطرف Úل
تزإل بعيدة ،كما أإن ريال مدريد يرى دياز
قطعة أإسشاسشية ‘ مسشتقبل إلنادي إŸلكي.
وأإوضش- -حت أإن مسش- -ؤوو‹ ري- -ال م -دري -د ل -ن

يوإفقوإ على –ويل إإلعارة إ ¤بيع نهائي ،إل
‘ حالة وضشع بند Áنح إلنادي إŸلكي أإحقية
ششرإء عقد دياز مسشتقبً.Ó
وذكرت أإن دياز نفسشه ل يفكر حاليًا ،إل ‘
إ◊صش -ول ع -ل -ى دق -ائ -ق أإك Èل -ل -مشش -ارك -ة م -ع
ميÓنو هذإ إŸوسشم.

مانششيسش Îيونايتد

سسولسسكاير مندهشش من إالغاء التغيÒات  5لÓعبÚ
أعرب أو‹ جونار سشولسشكاير أŸدير
أل-ف-ن-ي Ÿانششسش Îي-ون-اي-ت-د ع-ن إأح-ب-اطه
من إألغاء ألتغيÒأت أÿمسشة ‘ ألدوري
’‚ليزي .ي-وأج-ه ي-ون-ات-يد آأرسشنال
أ إ
’ح- -د ‘ أ÷ول- -ة  7م-ن أل-دوري
غ - -دأ أ أ
’‚ليزي أŸمتاز.
أ إ
أإك- -د سش- -ولسش- -ك -اي -ر إعÎإضش -ه ع -ل -ى إل -غ -اء
إل-ت-ب-ديÓت  ،5م- -ب -دي -ا دهشش -ت -ه م -ن تصش -ويت
إألن- -دي- -ة ضش- -د ه- -ذه إŸي- -زة ‘ ظ -ل ت Ó-ح -م
إŸوسش - -م ÚإŸاضش - -ي وإ◊ا‹ .وق - -ال« :ك- -ان
إ◊ل إŸنطقي منح إلÓعب Úإلرإحة ‘ ،ظل
ت- -ع -رضش -ه -م ل -ل -ع -دي -د م -ن إإلصش -اب -ات ،وب -يب
(غوإرديول) –دث عن ذلك أإيضشا .وأإوضشح:
«م-ه-م-ة إŸدرب Úوإألج-ه-زة إل-ط-ب-ي-ة باألندية
إلع- -ت- -ن- -اء ب- -الÓ- -ع- -ب ،Úل- -ذلك ك- -نت أإفضش -ل
إل-ت-بديÓت  .»5وع-ن ق-ائ-م-ة ي-ون-اي-تد ،صشرح
إŸدرب إلÔويجي« :أإي فريق ناجح حاليا،
Áلك خيار إرإحة إلÓعب Úوتدوير إلتششكيل»،
وأإك -د« :ه -ذه إل -ط -ري -ق -ة إل-وح-ي-دة ل-ل-ب-ق-اء ‘
إل- -دوري إألق- -وى ب- -ال- -ع- -ا ⁄وك- -ذلك ‘ دوري
أإب - - -ط - - -ال أإوروب - - -اŸ ،ن ي- - -رغب ‘ إل- - -ف- - -وز
بالبطولت .وعن مسشتوى فريد ،قال« :نرى
إآلن إ÷انب إألفضش- - -ل م- - -ن ف- - -ري- - -د ،إل- - -ذي

إنتظرناه ،وقد قدم إسشهامات ل تصشدق ،وفعل
م - -ا ن- -ري- -ده م- -ن- -ه...ن- -ع- -م أإخ- -ط- -أا ‘ ب- -عضس
إل-ت-م-ري-رإت ،ل-ك-ن-ه ي-ت-م-ت-ع ب-ال-ط-اق-ة إل-ع-ال-ي-ة،
وÁلك إ◊دة إل Ó-زم -ة ل -ل -ف -وز ب -ال-ك-رإت ،أإن-ا
سشعيد لتطوره .وعن خوضشه إŸبارإة رقم ١٠٠
هذإ إألحد ،قال مدرب يونايتد« :هي مبارإة
صشعبة دإئًما ،أإمام مدرب (أإرتيتا) Áلك أإفكارإ
رإئعة وأإتطلع Ÿوإجهته.
وخ -ت -م« :م -ف-اج-أاة أإن-ه-ا إŸب-ارإة رق-م ،١٠٠
إألمر مر بسشرعة رغم حدوث كث Òمن إألمور،
آإم - -ل أإن إح - -ت - -ف - -ل ب - -ذلك م- -ن خÓ- -ل إألدإء
وإلنتيجة ،إسشتمتعت باŸباريات إلسشابقة».

أن ÎميÓنو

نحو Œديد عقد باسستوÊ
ي -ع -م -ل إأن Îم -ي Ó-ن -و ع -ل-ى ح-رم-ان
م -انششسش Îسش -ي -ت -ي م-ن صش-ف-ق-ة ‡ي-زة
خÓل أÒŸكاتو ألصشيفي أŸقبل.
فً-ق-ا لصش-ح-ي-ف-ة «لغ-ازي-ت-ا دي-ل-و سشبورت»
لي- -ط- -ال- -ي -ة ،ف -إان إن– Îدث م -ع ‡ث -ل -ي
إإ
مدإفعه أإليسشاندرو باسشتو ،Êلتحديد جلسشة
لسشابيع إŸقبلة.
مششÎكة سشتجمعهم خÓل إ أ
وأإششارت إ ¤أإن عقد باسشتو Êينتهي ‘
صشيف  ،٢٠٢٣لكن مسشؤوو‹ إن Îيرغبون ‘
لن.
منحه عقًدإ جديًدإ إ آ
ويحصشل باسشتو Êعلى رإتب سشنوي ١.5

مليون أإورو ،وينوي إن Îزيادته إ ٣ ¤مÓيÚ
أإورو.
وج- -اء –رك إن Îل- -ت- -حصش Úب -اسش -ت -و،Ê
بسش -بب م -ط -اردة م-انششسش Îسش-ي-ت-ي لÓ-عب،
وإلرغبة ‘ إ◊صشول على خدماته بنهاية
إŸوسشم إ◊ا‹.
ليطالية أإن باسشتوÊ
وذكرت إلصشحيفة إ إ
لن ،Îويريد إلسشتمرإر ‘
مششجع قد Ëإ
نÒإتزوري لفÎة طويلة.
يذكر أإن باسشتو Êإنتقل من أإتالنتا إ¤
إن ‘ Îصشيف  ٢٠١7نظ ٣١ Òمليون أإورو..

علوم وتكنولوجيا
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صسصسة:
حسسب مواقع متخ ّ

«وأتسس آأب» قد يحصصل على ميزأت مهمة وعملية

ذك - - -رت م - - -واق- - -ع ﬂتصس- - -ة بشس- - -ؤوون
لجهزة الذكية ،أان تطبيق
لنÎنت وا أ
ا إ
«واتسس آاب» ق- -د ي- -حصس- -ل ق- -ري- -ب -ا ع -ل -ى
م -ي -زات ج -دي-دة Œع-ل م-ن-ه أاك Ìأام-ان-ا
وعملية.
ت -ب -ع -ا Ÿوق -ع  ،WABetaInfoف -إان «إاح -دى
النسسخ التجريبية لتطبيق واتسس آاب اıصسصس
ألج -ه -زة أان -دروي -د ت-خ-ت Èم-ي-زة ال-دخ-ول إا¤
اÙادث-ات واŸك-اŸات ع Èت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ع-رف
على الوجوه ،ما سسيؤومن حماية أاك Èلبيانات
اŸسس-ت-خ-دم ،Úوه-ذه اŸي-زة سس-ت-ك-ون شس-ب-يهة
بتلك التي وفرها التطبيق Ÿالكي األجهزة
ال-ع-ام-ل-ة ب-نظام  iOSواŸزودة Ãاسس- - -ح Face
.»ID
ومن اŸفÎضس أان تدمج هذه اŸيزة مع
ميزة فك قفل التطبيق ع Èبصسمة اإلصسبع ‘
خيار «ا◊ماية البيومÎية» للتطبيق ،لتسسهل

عملية القفل أاو إالغائه بالعتماد على هاتÚ
التقنيت.Ú
ومن جهة أاخرى ،أاشسار موقع Gizmochina
إا ¤أان تطبيق «واتسس آاب» قد يحصسل على
م-ي-زات ج-دي-دة سس-تسس-اع-د ع-ل-ى ت-ف-ع-يل وضسع
«عدم اإلزعاج» أاو «الوضسع الصسامت» بالنسسبة
Ûم- -وع- -ات اŸراسس- -ل- -ة Ÿدة غﬁ Òدودة،
ول -يسس Ÿدة أاسس -ب -وع أاو سس -ن -ة ك -م -ا ه -و ا◊ال
حاليا.
ومن اŸفÎضس أان يحصسل التطبيق أايضسا
على ميزات إاضسافية تسساعد اŸسستخدم على
ال -ت -ح-ك-م ب-اŸك-اŸات ا÷م-اع-ي-ة ،ف-ف-ي ح-ال
تلقى طلبا لÓنضسمام ŸكاŸة جماعية و⁄
ي -ت-م-ك-ن ف-ورا لسس-بب م-ا سس-ي-ك-ون ب-إام-ك-ان-ه أان
ينضسم إاليها ‘ وقت لحق.
فيسستي

هكذأ سصيكون هاتف  XiаomiأŸنتظر
بكامÒا منبثقة وتقنيات متطورة

تتح ّ
لطÓق Q52
ضسر شسركة إال جي إ
ال- -ذي سس- -ي- -ك- -ون أافضس- -ل ه- -وات- -ف- -ه -ا م -ن
لب-رز
ال -ن -اح -ي -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ،واŸن-افسس ا أ
لهواتف سسامسسونغ ا◊ديثة.
ت -ب -ع -ا ل -ل-تسس-ري-ب-ات ف-إان ه-ات-ف LG Q52
اŸنتظر سسيحصسل على هيكل مت Úومقاوم
ل-ل-م-اء وال-غ-ب-ار ،م-ب-ن-ي وف-ق م-ع-ايМIL-STD- Ò
 810العسسكرية ،أابعاده ( )8.4 76.7 165ملم،
ووزنه  188غ.
اŸميز ‘ هذا الهاتف هو إامكانية تزويده
ب-ه-ي-ك-ل ح-م-اي-ة ي-ح-ت-وي ع-ل-ى شس-اشس-ة إاضسافية
ل -ي-ح-ول إا ¤ج-ه-از شس-ب-ي-ه ب-ال-ه-وات-ف ا◊دي-ث-ة
القابلة للطي.

كما سسيحصسل هذا ا÷هاز على شساشسة IPS
عالية الدقة Ãقاسس  6.59بوصسة ،تدعم تقنية
 ،HD+وع -ل -ى ن -ظ -ام تشس -غ-ي-ل A، ndroid 10
وماسسح لبصسمات األصسابع ،ومنفذين لبطاقات
التصسال ،ومنفذ  3.5ملم للسسماعات ،ومنفذ
 USB-Cللشسحن ونقل البيانات ،وشسريحة NFC
للدفع اإللكÎو.Ê
أاما معا÷ه فسسيكون ثما Êالنوى من نوع
 ،Mеdiatek Hеlio P35وذاك -رة ال -وصس -ول
العشسوائي  4أاو  6غيغابايت ،وذاكرة التخزين
ال-داخ-لية  128/64غ-ي-غ-اب-ايت ق-ابلة للتوسسيع
ح -ت-ى  2تÒاب- -ايت ع Èب -ط -اق -ات ،microSD
والبطارية بسسعة  4000ميلي أامب.Ò

وسسيحصسل هذا الهاتف على كامÒا رباعية
العدسسة بتصسميم ‡يز ،إاحدى عدسساتها بدقة
 48ميغابيكسسل ،وفيها عدسسة خاصسة للتصسوير
ف -ائ -ق ال -ع -رضس ،وم -زودة ب-ت-ف-ت-ي-ات ال-ت-ق-ريب
البصسري والرقمي للصسورة ،كما سستحصسل هذه
الكامÒا على مسستشسعر  TоFوتقنيات للتعامل
مع الواقع الفÎاضسي واŸعزز ،أاما الكامÒا
األمامية فيه فسستكون بدقة  13ميغابيكسسل
وتعمل مع خاصسية التعرف على الوجوه.
ومن اŸفÎضس أان يطرح هذا ا÷هاز ‘
األسسواق بعدة نسسخ تÎاوح أاسسعارها ما بÚ
 259و 350دولرا.

Œنب إادخال بيانات الدخول ما  ⁄تتأاكد من حقيقة اŸوقع

قرأصصنة يسصتخدمون نسصخة مزيفة من «نتفليكسس» بالعربي للتصصيد أإللكÎوÊ
سس ّ- - -ربت م - - -واق- - -ع ﬂتصس- - -ة بشس- - -ؤوون
ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-عضس اŸع-ل-ومات والصسور التي
ت-ت-ع-ل-ق بهاتف  Redmi K30 Ultraالذي
سستطرحه شسركة  Xiаomiقريبا.
وت- -ب- -ع -ا ل -لصس -ور اŸسس -رب -ة ،ف -إان ال -ه -ات -ف
سسيحصسل على كامÒا منبثقة ﬂفية داخل
ال-ه-ي-ك-ل األسس-اسس-ي وت-خ-رج م-ن-ه ع-ند ا◊اجة
للتقاط صسور السسيلفي ،كما سسيزود بكامÒا
أاسساسسية رباعية العدسسة ،تتوضسع عدسساتها ‘
إاطار دائري على الواجهة اÿلفية.
أاما الشساشسة ‘ هذا ا÷هاز Ãقاسس 6.5
ب -وصس -ة ،ودق -ة ع-رضس ع-ال-ي-ة وم-ع-دل سس-ط-وع
يعادل  450شسمعة/م تقريبا ،كما Áكن التحكم
بÎددها ليكون  60أاو  120هÒتزا ما سسيسساعد

ع -ل -ى ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن م-ع-دل اسس-ت-هÓ-ك ط-اق-ة
البطارية.
أاما اŸعالج ‘ هذا ا÷هاز ثما Êالنوى من
نوع  ،MеdiaTek Dimеnsity 1000+قادر على
ال -ت -ع-ام-ل م-ع شس-ب-ك-ات  ،G5وذاك-رة ال-وصس-ول
العشسوائي  8أاو  12غيغابايت ،وذاكرة التخزين
الداخلية  256أاو  512غيغابايت.
وي-ع-م-ل ال-ه-ات-ف ب-ن-ظ-ام تشسغيل «أاندرويد-
 »10مع واجهات تشسغيل  ،МIUI 12وبطارية
بسسعة  4500ميلي أامب Òتعمل مع شساحن سسريع
ب-اسس-ت-طاعة  33واط -ا ،ك -م -ا Áلك م -ن-ف-ذي-ن
ل- -ب- -ط- -اق- -ات التصس- -ال ،وم- -ن- -ف- -ذ  3.5ملم
للسسماعات ،وشسريحة  NFCللدفع اإللكÎو.Ê
dnews3

خاصسة عند التقاط الصسور وتصسوير مقاطع الفيديو

اك - - -تشس - - -ف ب - - -اح - - -ث - - -ون ‘ شس - - -رك- - -ة
لم- - -ن
لن - - -ظ - - -م- - -ة ا أ
«ك - - -اسسÈسس - - -ك - - -ي» أ
لل- -كÎو› ،Êم- -وع- -ة م- -ن ه- -ج- -م -ات
ا إ
للكÎو Êتسستغل موقع ويب
التصسيد ا إ
خ -ب-ي-ث-ا م-ت-خ-ف-ي-ا بصس-ف-ح-ة «ن-ت-ف-ل-ي-كسس»
 Netﬂixباللغة العربية كوجهة خادعة.
أاك - -دت ال - -ب - -اح - -ث - -ة األم- -ن- -ي- -ة ‘ شس- -رك- -ة
«ك- -اسسÈسس- -ك- -ي» ت- -ات- -ي- -ان- -ا شسÒب- -اك- -وف- -ا ،أان
«اŸعلومات الشسخصسية وبيانات الدخول إا¤
ا◊سسابات الرقمية باتت ‘ الوقت ا◊اضسر
أاك ÌاŸن -ت -ج -ات ال-رق-م-ي-ة ق-ي-م-ة» .وق-الت إان
«باإلمكان تخم Úالطرق التي سسوف يسستغل
بها اÙتالون بيانات الدخول إا ¤حسسابات
(ن -ت -ف -ل -ي -كسس) ،ال -ت -ي ي -ج -م-ع-ون-ه-ا Ãث-ل ه-ذه
الهجمات ،وأانها مضسرة وتخريبية» .وأاضسافت:
«Áكن بيع هذه البيانات ع ÈاإلنÎنت ،إاذا
كان لدى اŸسستخدم اشسÎاك مسسبق الدفع ،أاو
اسستخدامها لحقا إلضسفاء اŸصسداقية على
اıططات اÿبيثة ع ÈالÈيد اإللكÎو،Ê
م -ث -ل ال -ط -لب م -ن اŸسس -ت -خ -دم Úدف-ع اŸال
مقابل اسستعادة ا◊سساب ،وحتى البتزاز».
ودعت شسÒب- - -اك- - -وف - -ا ،إا ¤ضس - -رورة Œنب
إادخال بيانات الدخول عند عدم التأاكد من
كون موقع الويب حقيقيا ،و‘ حال ” ذلك
على صسفحة مزيفة ،ينبغي تغي Òكلمة اŸرور
على الفور ،كما يجب التصسال بالبنك أاو بأاي

م- -زود ÿدم- -ات ال- -دف- -ع ‘ ح- -ال الشسك ب -أان
تفاصسيل البطاقة قد تعرضست لÓخÎاق.
وأاشسارت إا ¤أاهمية ا◊رصس على اسستخدام
ك -ل -م -ات م -رور ق -وي-ة وﬂت-ل-ف-ة ل-ك-ل حسس-اب،
واعتماد أاسسلوب اŸصسادقة الثنائية.
ي- -ذك- -ر أان ل- -دى «ن- -ت- -ف -ل -ي -كسس» ع -ددا م -ن

اإلج -راءات اŸع -م -ول ب -ه -ا ◊م-اي-ة حسس-اب-ات
اŸسس-ت-خ-دم ،Úب-ي-ن-ه-ا صس-ف-حة دعم ﬂصسصسة
تسس- -اع- -د ‘ –دي- -د التصس -الت اŸشس -ب -وه -ة
والتعامل معها.
لمارات اليوم»
«ا إ

بهيكل من البÓسستيك والزجاج

تعّرف على أأحدث هاتف منافسس من نوكيا

تسستعد شسركة نوكيا إلطÓق هاتفها األحدث Ã ،Nokia 2 V Tellaواصسفات جيدة وسسعر ل
يتجاوز  140يورو .وسسيحصسل هذا الهاتف على هيكل من البÓسستيك والزجاج ،أابعاده
( )9/71/159.6ملم ،يزن 180غ.
كما سستزّوده نوكيا بشساشسة Ã Nokia 2 V Tellaقاسس  5,45بوصسة بدقة ()720/1440
بيكسس ،Óوأابعاد « ،»18:9معدل سسطوعها  295شسمعة/م تقريبا.
أاما اŸعالج ‘ هذا ا÷هاز فسسيكون من نوع  Mediatek MT6761 Helio A22بÎدد 2.0
غبغاهÒتز ،ومعالج الرسسوميات  ،PowerVR GE8320وذاكرة الوصسول العشسوائي  2غيغابايت،
وذاكرة التخزين الداخلية  16غيغابايت قابلة للتوسسيع ع Èبطاقات microSDXC.
وسس-ي-ج-ه-ز ب-ن-ظ-ام تشسغيل  ،Android 10وم-ن-فذ  ،USB Type-C 2.0وم-ن-فذين لبطاقات
التصسال ،وأانظمة لتحديد اŸواقع ،ومسستقبل إلشسارات الراديو  ،FMوبطارية بسسعة 3000
ميلي أامب.Ò
أاما الكامÒا األسساسسية فيه فسستكون ثنائية العدسسة بدقة ( )2+8ميغابيكسسل ،والكامÒا
األمامية بدقة  5ميغابيكسسل ،تعمل مع خاصسية التعرف على الوجوه.
dnews3

أŸسصتخدمون يشصتكون من عيوب ‘ هوأتف آأيفون أ÷ديدة

ذكر موقع  MacRumorsاŸهتم بأاخبار
وت- - -ق- - -ن- - -ي- - -ات شس- - -رك- - -ة آاب- - -ل أان ب - -عضس
مسس - -ت - -خ- -دم- -ي ه- -وات- -ف 12
iPhone
ا÷دي - - -دة اشس- - -ت- - -ك- - -وا م- - -ن ع- - -ي- - -وب ‘
أاجهزتهم.
تبعا للمعلومات التي أاوردها اŸوقع ،فإان
«بعضس مالكي هواتف  iPhone 12أاشساروا إا¤
أان -ه -م  ⁄ي -ل -ح-ظ-وا ف-رق-ا ك-بÒا ب Úال-ه-وات-ف
ا÷دي-دة وه-وات-ف آاي-ف-ون ال-ت-ي ط-رح-ت-ه-ا آابل
ال -ع-ام اŸاضس-ي ،خ-اصس-ة ع-ن-د ال-ت-ق-اط الصس-ور
وتصسوير مقاطع الفيديو ،كما أاشساروا إا ¤أانهم
 ⁄ي - -ج - -دوا ت - -غÒات ‘ ع - -م - -ل اŸسس - -ت - -ع- -ر
البيومÎي ،وأان حسساسس  ‘ Face IDالهواتف
ا÷ديدة يعمل بنفسس السسرعة التي كان يعمل
ب -ه -ا ‘ ه -وات -ف آاي -ف-ون ال-ت-ي ط-رحت السس-ن-ة
اŸاضسية».
كما أاشسار اŸسستخدمون تبعا للموقع إا¤
«أان ع -م -ل -ي -ة ت -ث -ب -يت الشس -اح-ن ا÷دي-د ال-ذي
أاعلنت عنه آابل خÓل حدثها التقتي ،والذي
ي -وضس -ع ع -ل -ى ظ -ه -ر ه-وات-ف آاي-ف-ون ا÷دي-دة
ليسست بتلك السسهولة».
وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،أاشس -ار م -ق -ال نشس -رت -ه
صسحيفة  Vergeإا ¤أان «العيب األسساسسي ‘
هواتف  iPhone 12 Proا÷ديدة هو التفريغ

السس -ري -ع لشس -ح -ن ال-ب-ط-اري-ة ،وخصس-وصس-ا ع-ن-د
التصس-ال بشس-ب-ك-ات  ،»G5ف-ت-ب-ع-ا ل-ل-مقال «بعد
اسستعمال هذ الهواتف Ÿدة سساعت Úونصسف
السساعة ‘ حال كانت شساشستها تعمل أايضسا،
ك -ان م -ع -دل الشس -ح-ن ي-ن-قصس Ãق-دار ،»% 18
األم- -ر ال- -ذي أاشس- -ار أال- -ي- -ه اÈÿاء ‘ م- -وق- -ع
 Engadgetأايضسا ،حيث ذكروا أان األشسخاصس
الذين اعتادوا على مدة عمل هواتف iPhone
« 11سس -يشس -ع-رون ب-خ-ي-ب-ة األم-ل ق-ل-ي »Ó-من
مؤوشسرات عمل البطارية ‘ الطراز ا÷ديد.
وكانت آابل قد أاعلنت ‘  13أاكتوبر ا÷اري
عن ‰ 4اذج جديدة من هواتفها هي iPhone
 12و min 12و Pro 12و ،Pro Max 12واŸلفت
للنظر أان هذه الهواتف طرحت للمسستخدمÚ
‘ بعضس البلدان بعلب خالية من الشسواحن
والسسماعات.
وحصسلت هذه األجهزة على معا÷ات A14
 Bionicا÷ديدة التي قالت آابل «إانها أاقوى
معا÷ات طورتها للهواتف حتى اآلن» ،كما
حصسلت كامÒا هواتف  iPhone 12على تقنية
, DR 3
 Hوتقنية –سس Úدقة التصسوير من
الŒاه اŸقابل للضسوء.
إازفيسستيا

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ
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الكاتب د  -سسليم بثقة لـ «الشسعب»:

لحذي ـ ـ ـة اŸتعبة» – ـاك ـ ـ ـي حـ ـراك  22فيفري
مسسرحيـ ـ ـ ـة «وقع ا أ
لدب -ي -ة
ي- -ج- -م- -ع ب Úال- -ك- -ت- -اب -ة ا أ
وال-ع-ل-م-ي-ة ‘ ،رصس-ي-ده أاع-م-ال ع-دي-دة ‘
الرواية والقصسة واŸسسرح ،وهو رئيسس –رير
لدب
›ل -ة ا Èıال -ع -ل -م -ي -ة «أاب -ح -اث ‘ ال-ل-غ-ة وا أ
ا÷زائ -ري» ،ال -ت -ي تصس -در ب -ج -ام-ع-ة ﬁم-د خ-يضس-ر،
لدب ا÷زائري.
بسسكرة ،أاين يدرسس بقسسم اللغة وا أ
إانه د  -سسليم بثقة الذي يكشسف لقراء «الشسعب»
‘ ه- -ذا ا◊وار Ãن- -اسس- -ب -ة آاخ -ر إاصس -دار أادب -ي ل -ه
لح-ذي-ة اŸت-ع-بة ،بعضسا من
مسس-رح-ي-ة وق-ع ا أ
لدب-ي-ة وال-ع-لمية ونظرته
مسسÒت-ه ا أ
للمشسهد الثقا‘.

ÖjôZ áÑ«ÑM :QGƒM
^ الشسعب :صسدرت لك مؤوخرا مسسرحية «وقع
لح- -ذي- -ة اŸت- -ع- -ب- -ة» ،حّ- -دث- -ن- -ا ع- -ن ﬁت -واه -ا،
ا أ
شس-خصس-ي-ات-ه-ا ،م-ن أاي-ن اسس-ت-وحت ف-ك-رت-ه-ا؟ وما هو
الطابع الغالب على فصسولها؟
^^ الكاتب د  -سسليم بتقة :اإلصسدار ا÷ديد «وقع
األحذية اŸتعبة» هو ثاﬁ Êاولة ‘ الكتابة اŸسسرحية،
بعد األو ¤والتي حملت عنوان «التيناسسوروسص األخ.»Ò
يتطرق العمل الفني ا÷ديد للحراك الشسعبي اŸبارك،
لكنه ل ينقل حقيقة وعمق ا◊راك الذي اجتاح عقول
ا÷زائري ،Úوإا‰ا يحاول أان يقÎب من –قيق أاشسواق
ا÷م-ه-ور اŸسس-رح-ي ع-ل-ى اخ-تÓ-ف ت-وج-ه-ات-ه السس-ي-اسس-ي-ة
وا◊زبية.
سسيطرت ا◊الة السسياسسية العامة على مضسمون العمل،
إاذ اسس -ت -وح -ى فصس -ول -ه م -ن ت-ط-ور ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
عصس -فت ب -ن -ظ-ام ف-اسس-د ح-ك-م عشس-ري-ن ع-ام-ا ،إاضس-اف-ة إا¤
كيفيات التعاطي مع تلك اŸرحلة ،كما يطرح العمل قضسايا
اجتماعية ذات صسلة با◊الة السسياسسية ،كمشسكلة ا◊ريات
والسس -ك -ن ووضس -ع اŸث -ق -ف ،إاضس-اف-ة إا ¤اŸشس-ارك-ة
ا÷م -اع -ي-ة ‘ ا◊راك الشس-ع-ب-ي ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
الختÓف الفكري والتوجهات السسلوكية اŸتعددة.
أام -ا أاشس -خ -اصس -ه ف -م -ن أاط-ي-اف اÛت-م-ع ،ف-م-ن-ه-م
اŸثقف والسسياسسي والصسحفي والبسسيط...
وع-ن ف-ك-رة ال-ع-م-ل ف-ك-م-ا ي-ق-ول سس-ت-ي-ف-ن ك-ي-نغ:
أاف-ك-ار...ت-ظ-ه-ر أادب-ي-ا منبثقة من
أاي م -ك -ان ،وتسس -ق-ط ع-ل-يك م-ن
أاعلى من سسماء خالية .إان مهمة
اŸبدع ا◊قيقية تكمن ‘ الفرز
و–دي -د األف-ك-ار اŸت-دف-ق-ة ت-لك
ال- -ت -ي Áك -ن –وي -ل -ه -ا إا ¤ع -م -ل
إابداعي..إاذاً اŸسسرحية هي عبارة
عن تراجيكوميديا تقع ‘ خمسسة
فصسول ،تتسسم بالطابع الجتماعي
والسس -ي -اسس -ي وب -أاسس -ل -وب ي-ج-م-ع بÚ
اÿط -اب -ي -ة والسس -خ -ري -ة .السس-خ-ري-ة
ب -ح -دة م -ن ال -ط -ب -ق-ة ا◊اك-م-ة ال-ت-ي
Áث -ل -ه -ا ال -رئ -يسص اŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه
وحاشسيته ،ذلك النظام اŸتعفن الذي
فقد أاسسباب وجوده مع انتشسار الوعي
الج -ت -م -اع -ي والسس -ي -اسس -ي ،وان -ط Ó-ق
قاطرة ا◊راك الشسعبي ،وأاضسحى زواله
نتيجة مؤوكدة وحتمية .والسسخرية أايضسا
من بعضص السسلوكات الشسعبية السسلبية ‘
ا◊راك ب -اسس -ت -حضس-ار مشس-اه-د ف-ك-اه-ي-ة
ولكن برؤوية درامية.
لع-م-ال
^ ُق ّ-دم إاصس -دارك ا÷دي -د ‘ م -ع-رضس ا أ
اŸسس -رح -ي -ة ل -ل-مسس-رح ا÷ه-وي بسس-ك-رة ،واŸن-ظ-م ‘
إاط-ار ال-دخ-ول ال-ث-ق-ا‘ – 2021 - 2020ت شس-ع-ار:
«أاعطيني مسسرحا أاعطيك شسعبا مثقفا» ،هل هناك
بوادر لينتج اŸسسرح ا÷هوي مسسرحيتك ويعرضسها
÷مهور الفن الرابع؟
^^ دعيت من طرف مدير اŸسسرح ا÷هوي ببسسكرة
أاحمد خوصسة مشسكورا إا ¤اŸشساركة ‘ األيام اŸفتوحة
ع -ل -ى إان-ت-اج-ات اŸسس-رح ،ب-ت-ق-د Ëق-راءة Ÿسس-رح-ي-ة «وق-ع
األحذية اŸتعبة» من خÓل مداخÓت لدكاترة من جامعة
بسسكرة وهم د  -لعلى سسعادة ،د  -عبد الرزاق بن دحمان ود
 عبد القادر رحيم .وقد أاصسر اŸتدخلون على نقل النصصمن األدبية إا ¤اŸشسهدية ،لÌاء النصص وتنوع موضسوعاته،
وتوافره على الصسراع الذي هو روح اŸسسرح ،وعلى اللغة
ا◊ركية .هذا الكل اŸركب من جمالية الشستغال وجمالية
ال-ك-ت-اب-ة ال-درام-ي-ة ي-ج-ع-ل-ه ق-اب Ó-ل-ل-ت-حول إا ¤التمسسرح أاو
اŸشسهدية ،والنصص مهما “يز فنجاحه على اÿشسبة .فأاهم
شسيء يؤوسسسص للفعل اŸسسرح هو قابليته للمشسهدية ،وقد
كان ‹ على هامشص التظاهرة حديث قصس Òمع مدير
اŸسس -رح ا÷ه -وي ع -ن إام -ك -ان -ي -ة ت -ب -ن-ي اŸسس-رح ا÷ه-وي
لبسسكرة.
^ ب Úالكتابة ‘ الرواية والقصسة واŸسسرح ،أاين
يجد د  -سسليم بتقة نفسسه أاكÌ؟
^^ العمل اإلبداعي عمل مراطو Êوليسص سسرعة ضسد
الزمن ،سسواء كان قصسة أاو مسسرحا أاو شسعرا Ãعنى أان فعل
الكتابة معاناة لذلك فالفعل يكتب ( )écrireفيه الصسرخة
( )criوالضسحكة ،وهو مغامرة ﬁفوفة بكث Òمن النكسسات
والعقبات ،ومن شسروطها األسساسسية القراءة يضساف إا ¤هذا

اÓÛت العلمية
تفتقر إا ¤معايÒ
تصسنيف ورفع
اŸسستوى

اŸثابرة
واإلرادة والصس..Èك - - -ل ه- - -ذا ل
ي -دع ال -ع -م -ل األدب -ي ن-ت-اج صس-دف-ة ،وإا‰ا ه-و اخ-ت-ي-ار ف-إان
األحداث والسسلوكات والشسخصسيات هي من يخ ÊÈما إاذا
كانت بحاجة إا ¤مسسرحية أاو رواية أاو قصسة قصسÒة ،وأانا
أاطيعها عفوًيا .أانا أاكتب القصسة قبل كل شسيء جئت إا¤
اŸسسرح عن طريق الرواية ،كانت باكورة أاعما‹ رواية
«جذور وأاجنحة» ثم و÷ت عا ⁄اŸسسرح عن حب ألÊ
متابع للمسسرح العربي منذ كنت طالبا ،فكانت ﬁاولتي
األو« ¤التÒانوسسÒوسص األخ.»Ò
ع- -رضست ال -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ب -عضص م -ن ال -زم Ó-ء ال -ن -ق -اد
واŸتمرسس Úبالشسأان األدبي والفني ،وفوجئت
ي اإلسسراع ‘
بهم يجيزون العمل ويلحون عل ّ
طبعه .كان األمر أاشسبه بتحقيق حلم تأاخر حتى
هذا العمر ،وكنت حينها سسعيدا وقلقا ،سسعيدا
ألنها كانت تتويجا Ùاولت ومعاناة ،وقلقا
أان أاتوقف عند هذا ا◊د ،أل ÊأاعÎف أان
ال-ك-ت-اب-ة اŸسس-رح-ي-ة م-ن أاصس-عب أان-واع ال-كتابة
اإلبداعية إان  ⁄تكن أاصسعبها على اإلطÓق،
ألن-ه-ا ت-ت-ط-لب ت-خ-ط-ي-ط-ا أاك Ìصس-رام-ة ،ل-ذلك
اŒهت إا ¤القصسة القصسÒة من خÓل عمل Úأاولهما حمل
عنوان «أاحÓم –ت درجة الصسفر» ،والثا Êصسدر منذ أايام
ح-م-ل ع-ن-وان «ك-ون-ف-ي-ن-يسص» ،وك-نت م-ن-ذ ان-طÓ-ق ا◊راك
الشسعبي فكرت ‘ كتابة مسسرحية من نوع دراما األوتشسرك
وهي «وقع األحذية اŸتعبة» ،وقد تزامن صسدورها مع
«كونفينيسص».
لخرى؟
^ حّدثنا عن إاصسدارتك ا أ
^^ بالنسسبة إلصسداراتي السسابقة ،فقد صسدرت ‹ بداية
رواية «جذور وأاجنحة» سسنة  ٢٠١٤عن دار بن زيد للطباعة
والنشسر ببسسكرة ،ثم مسسرحية «التÒانوسسÒوسص األخ »Òعن
نفسص الدار سسنة  ،٢٠١6ثم اÛموعة القصسصسية «أاحÓم
–ت درج -ة الصس -ف -ر» ع -ن دار ا÷ائ-زة ل-ل-ط-ب-اع-ة وال-نشس-ر

بالقبة
ع -ام  ،٢٠١7ث -م اÛم -وع-ة
القصسصسية «كونفينيسص» عن
دار األمل للطباعة والنشسر
ب- - - - -ت- - - - -ي- - - - -زي وزو ،٢٠٢٠
ومسس-رح-ي-ة «وق-ع الأحذية
اŸتعبة» عن دار اÛدد
للطباعة والنشسر بسسطيف
 .٢٠٢٠ولدي إاصسدارات
أاك -ادÁي -ة ،م -ن-ه-ا ك-ت-اب
«ال - -ري - -ف ‘ ال - -رواي - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة» ع - -ن دار
السس- -ب- -ي- -ل ل- -ل -ط -ب -اع -ة
وال -نشس -ر ب -ال -ع -اصس -م-ة
« ،٢٠١٠ال- - - - -ب - - - -ع - - - -د
األي - -دي - -ول - -وج- -ي ‘
رواي- - - - - -ة ا◊ري - - - - -ق
Ùم - -د ديب» ع - -ن
دار بن زيد ببسسكرة
( ،٢٠١٤ت- - -ري- - -ي- - -ف
السسرد الروائي)  ٢٠١5عن دار ا◊امد للطباعة
والنشسر باألردن( ،أاوراق بحثية ‘ النقد واألدب)  ٢٠١٤عن
دار األمل بتيزي وزو( ،بؤوسص بÓد القبائل)  ٢٠١6كتاب
مÎجم عن نفسص الدار أاي دار األمل.
لبحار والنتقال من جنسس
^ هل من ال ّسسهل ا إ
لخر؟
أادبي آ
^^ النتقال من جنسص أادبي إا ¤آاخر ليسص أامرا هينا،
رÃا يحدث هذا بالنسسبة للروائي مع النصص اŸسسرحي،
والكاتب اŸسسرحي مع الرواية لشسÎاك ا÷نسس ‘ ÚكثÒ
من اÿصسائصص ،فهناك كتاب مسسرحيون مشسهورون هم
روائ -ي -ون ن -اج -ح -ون ،وه -ن -اك روائ -ي -ون ي -ح -ب -ون ال-ك-ت-اب-ة
اŸسسرحية .والسسؤوال الذي يطرح نفسسه هنا أاول :أان تكون
كاتبا أاو ل تكون؟ والثا :Êأاين أاكتب؟ وماذا
أاك - -تب؟ غ Òأان ال - -ذي ي- -ف- -رضص الشس- -ك- -ل ‘
اع -ت -ق -ادي ه-و اŸوضس-وع ،ف-إاذا ك-ان ال-ك-اتب
ي -ت -ع -ام -ل م-ع أازم-ة ع-اط-ف-ي-ة روم-انسس-ي-ة ،أاو
سسياسسية أاو أاخÓقية فاألفضسل أان يكتب نصسا
ت - -ت - -ن - -اسسب م - -دت - -ه م - -ع ه - -ذا ال - -ن- -وع م- -ن
اŸوضسوعات.
‘ اŸقابل ،فإانّ ‚اح النصص اŸسسرحي
ي- -ع- -ود إا ¤ب- -ن -ائ -ه ،ث -م إان ال -ك -اتب يضس -ع ‘
ا◊سسبان اŸتفرج ،لذا عليه أان يكون صسارما ‘ :الÎكيب
ال -درام -ي ،ال -ت -ق -ل -ب-ات والن-ع-ط-اف-ات ،ال-ذروة ،وق-ب-ل ذلك
الشسخصسيات ألن اŸسسرح هو مكان التجسسيد ‘ .الرواية
هناك فسسحة من ا◊رية تسسمح بالتعب Òعن ا◊ميمية
واألفكار واألحÓم وأاعماق الÓوعي..ل يوجد حد ،ول
قاعدة ،إال واحدة ،كما ‘ اŸسسرح وهي :الرهان الدرامي.

اŸشسهد الثقا‘
ا÷زائري ل يعكسس
امكانيات الكفاءات
اŸوجودة

لبحاث ‘ اللغة
^ أانت رئيسس –رير ›لة « Èﬂا أ
لدب ا÷زائري» ،العلمية بجامعة ﬁمد خيضسر،
وا أ
لصسدارات
بسسكرة ،كيف Áكن السستفادة من هذه ا إ
ميدانيا؟ وكيف نخرجها من أاسسوار ا÷امعة؟

^^ أادى تهافت الباحث ‘ Úجامعاتنا على نشسر بحوثهم
‡ا أادى إا ¤كÌة
إا ¤تزايد عدد اŸنشسورات ا÷امعية ّ
ال -ب -ح -وث ،وه -ذه اÓÛت غ Òرب-ح-ي-ة ل تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
ا÷امعة ماديا ،وحتى الباحثون ينشسرون بحوثهم ›انا،
ل -ذلك ظ ّ-ل -ت السس -ت -ف -ادة ح -ك -را ع -ل-ى ا÷ام-ع-ات دون أان
تتعداها إا ¤خارجها ،يضساف إا ¤هذا عديد اŸشساكل التي
تعطّل من ح Úإا ¤آاخر صسدور هذه األعداد على الرغم
من ›هودات اŸشسرف Úعليها والذين بدورهم يقومون
بهذا العمل تطوعا ،كما يسسعى اÈÿاء إا ¤تطوير النشسر
ا÷ام -ع-ي ب-ال-ب-حث ع-ن إاي-ج-اد م-ع-ايﬂ Òت-ل-ف-ة ل-تصس-ن-ي-ف
اÓÛت والرفع من مسستوى القابلية للنشسر ولوضسع حد
لبعضص النحرافات ‘ ›ال النشسر والتي تسسيء إا ¤البحث
العلمي ،وإا ¤ا÷امعة .أاما عن السستفادة من هذه البحوث،
فهناك اŸنصسة الوطنية للنشسر اللكÎو ÊللمجÓت العلمية
ا÷زائرية  ،Asjpوالتي تضسم أاك Ìمن سستمائة ›لةÁ ،كن
تصسفح مقالتها والسستفادة منها ،خاصسة وأان توجه سسياسسة
ال -نشس -ر ‘ ا÷ام -ع -ات ه -و ال -نشس -ر الل -كÎو Êبسس -بب شس-ح
العتمادات اŸالية ‘ الظرف الراهن .ويبقى النشسر يعاÊ
من مشساكل جمة ل نرى لها ح ‘ ÓاŸدى القريب.
^ ما هي نظرتك للمشسهد الثقا‘ ا÷زائري؟
^^ ا◊رك -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ع-ن-دن-ا م-رت-ب-ط-ة ب-ح-رك-ي-ة
وديناميكية حياتنا العامة ،ول نقصسد ذلك أانه ل توجد
حركية على اإلطÓق ،لكنها ل ترقى إا ¤أان تشسكل فعÓ
ثقافيا متكام ،Óألنها تفتقر إا ¤مشسروع ثقا‘ متكامل.
وما هو موجود على السساحة يصسنف كجهود غÒكافية
‘ بÓد تزخر بالكفاءات والتنوع الثقا‘ ،وأاعتقد أان هذا
النقصص راجع إا ¤غياب مشسروع حضساري ،وبالتا‹ حينما
‰تلك مشسروعا حضساريا حينها Áكننا ا◊ديث عن حركة
تسسمى الثقافة .فاŸثقف عندنا يعيشص أازمة حقيقية جعلته
يحيا عزلة تامة ،بعيدا عن مشسكÓت ›تمعه ،حيث أاصسبح
خطابه غ Òمؤوثر ،رÃا لسستخدامه أاسساليب عفا عنها
الزمن ل تشسكل خطرا على السسلطة الفاسسدة .يضساف إا¤
هذا انزوائه ‘ متابعة التطورات السسريعة والكم الهائل
من اŸعارف التي تعرضسها التكنولوجيا ‡ا اسستنزف كل
 Óال-ق-ن-وات
وق -ت -ه ،وح -ت -ى اŸن -اب -ر ال -ث -ق-اف-ي-ة ال-ت-ي “ أ
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وال-وسس-ائ-ط الل-كÎون-ي-ة ،زادت م-ن اتسس-اع
الهوة بينها وب ÚاÛتمع بسسبب ضسياع الثقة ،التي تسسببت
ف -ي -ه -ا السس -ل -ط-ة ح Úاسس-ت-ع-انت Ãث-ق-ف Úم-زي-ف Úنصس-ب-وا
ل -تشس -وي -ه صس -ورة اŸث -ق -ف ا◊ق -ي -ق -ي ‘ ن -ظ -ر اÛت-م-ع،
والنتيجة انهيار للقيم واألخÓق وتد Êمسستوى التعليم،
فقدان الثقة ،ذوبان الذات والهوية ،وازدياد الصسراعات
الداخلية ،والف Ïالعرقية.
^ ك-ي-ف ك-انت ان-ع-ك-اسس-ات أازم-ة كورونا وا◊جر
الصسحي على موهبة د  -سسليم بتقة؟
^^ كبقية الناسص حاولت قدر اإلمكان اللتزام با◊جر
الصسحي وعلى مضسضص ،أاتابع التطورات يوميا عن كثب،
ويبدو أان ا◊جر الصسحي الصسارم كان مصسدر إالهام ‘ هذه
الفÎة ،حيث أانهيت فيه كتابة ›موعة قصسصسية حول
الوباء وسسمتها بـ :كونفينيسص  Conﬁnis.صسدرت وا◊مد لله
عن دار األمل للطباعة والنشسر بتيزي وزو.
لدبية القادمة؟
لعمال ا أ
^ ما هي ا أ
^^ هناك مشسروع كتابة رواية تاريخية عن ›ازر
األحد األسسود ببسسكرة التي حدثت عام  ،١٩56والتي ذهب
ضسحيتها العشسرات من الشسهداء .أانا بصسدد البحث عن
اŸصسادر التي أارخت للحادثة سسواء اŸكتوبة ،أاو شسفوية
‡ن حضسر األحداث.

األسستاذ الدكتور سسليم بتقة ‘ سسطور
د  -سسليم بتقة أاسستاذ التعليم العا‹ بجامعة
ﬁمد خيضسر ،مسسؤوول ميدان التكوين بقسسم
ال -ل -غ -ة واألدب ال -ع -رب -ي ،ح-اصس-ل ع-ل-ى شس-ه-ادة
الدكتوراه تخصسصص أادب جزائري حديث ،يعمل
مسس -ؤوول شس -ع -ب-ة ال-ت-ك-وي-ن ب-قسس-م ال-ل-غ-ة واألدب
ا÷زائري ‘ .رصسيده أاك Ìمن أاربع Úمنشسورا
‘ ›Óت ﬁك- -م- -ة وغﬁ Òك- -م- -ة ،ل -ه تسس -ع
م-ؤول-ف-ات م-ط-ب-وع-ة ب-دور نشس-ر وط-ن-ي-ة ودول-ية،
شسارك ‘ العديد من اŸلتقيات داخل الوطن
وخ- -ارج- -ه ،أاشس -رف ع -ل -ى رسس -ائ -ل اŸاجسس -تÒ
وال -دك -ت -وراه ،ك -م -ا ن -اقشص ع -دي-د ال-رسس-ائ-ل ‘
اŸاسس ÎواŸاجسس -ت Òوال -دك -ت -وراه ،ك -م -ا أا‚ز
العديد من اÈÿات Ÿلفات الÎقية ،و–كيم
ال-ك-ث Òم-ن اŸط-ب-وع-ات ال-ب-ي-داغ-وجية لزمÓء
ال -ع -م -ل .عضس-و ال-ه-ي-ئ-ة السس-تشس-اري-ة ل-ع-دد م-ن
اÓÛت ا÷امعية.
هو عضسو ا–اد الكتاب ا÷زائري ،Úفرع
بسسكرة  -عضسو اللجنة العلمية للمنتدى العربي
الÎك -ي ل -ل -ت -ب -ادل ال -ل -غ-وي وعضس-و ÷ن-ة ق-راءة
و–كيم ‘ ›Óت علمية ﬁكمة  -رئيسص
مشسروع «التعدد اللغوي ‘ اÿطاب الروائي
ا÷زائري» قسسم اآلداب واللغة العربية ،جامعة
ﬁم -د خ -يضس -ر بسس -ك -رة  -عضس -و وح -دة ب-حث
بعنوان :التفاعل ب Úاألدب ا÷زائري والفنون
األخرى ،برئاسسة الدكتور لعلي سسعادة ،عضسو
وحدة بحث بعنوان :الذات ‘ اÿطاب األدبي
األندلسسي ‘ القرن Úالرابع واÿامسص للهجرة
بجامعة بسسكرة.

ثقافة

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ
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اŸعهد العا‹ لفنون العرضض بÈج الكيفان

إإعÓن تفاصصيل إŸسصابقات ورزنامة إلسصنة إ÷امعية إ÷ديدة إّتفاقية شصرإكة مع مهرجان إ–اد صصنّاع إألفÓم بأاطلنطا

أاعلن اŸعهد العا‹ Ÿهن فنون العرضض
والسص -م -ع -ي ال -بصص -ري أاّن اف-ت-ت-اح السص-ن-ة
ا÷ام - -ع - -ي - -ة ا÷دي- -دة سص- -ي- -ك- -ون ‘ 22
نوفم Èالداخل ،وسصيشصمل ط ّ
Óب كافة
ال -ت -خصصصص -ات ،ف -ي -م -ا سص-ي-ك-ون ال-دخ-ول
ا÷ام- - -ع- - -ي ل- - -ل- - -ط Óّ- -ب ا÷دد ي - -وم 29
ن-وف-م .Èق-ب-ل ذلك ،سص-ت-نّ-ظ-م مسص-اب-قات
ا’لتحاق حسصب رزنامة نشصرها اŸعهد،
وحّدد آاخر أاجل ’سصتقبال اŸلفات بـ 11
ن -وف -م .Èف -ي-م-ا ت-نّ-ظ-م أاب-واب م-ف-ت-وح-ة
ع -ل -ى اŸع -ه -د اع -ت-ب-اًرا م-ن ال-ثÓ-ث-اء إا¤
’سصبوع.
غاية اÿميسض من هذا ا أ

يواصصل مهرجان البوابة الرقمية
ل- -ل -ف -ي -ل -م ال -دو‹ ال -قصص Òب -ع -ن -اب -ة
’ف Ó- -م ال - -روائ - -ي - -ة
اسص- - -ت- - -ق- - -ب- - -ال ا أ
والوثائقية والتجريبية من ﬂتلف
’وروب-ي-ة ،حيث
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة وا أ
بات يسصتقطب خÓل كل دورة ومنذ
ان - -ط Ó- -ق - -ت- -ه مشص- -ارك- -ات ج- -دي- -دة
ıرج Úمن ﬂتلف جهات العا،⁄
ل - -ل - -ت - -ن - -افسض ب - -ق- -وة ع- -ل- -ى ج- -وائ- -ز
ال- -ت -ظ -اه -رة ،وال -ت -ي تسص Òب -خ -ط -ى
ث-اب-ت-ة ن-ح-و ت-رسص-ي-خ م-ك-ان-ت-ه-ا ضصمن
اŸهرجانات الدولية الناجحة.

أاسصامة إافراح
كشس -فت إادارة اŸع -ه -د ال -ع-ا‹ Ÿه-ن ف-ن-ون
ال -ع -رضش والسس -م -ع-ي ال-بصس-ري بÈج ال-ك-ي-ف-ان،
نهاية األسسبوع اŸنقضسي ،عن كافة تفاصسيل
اŸسسابقات ورزنامة السسنة ا÷امعية ا÷ديدة
 ،٢٠٢١ - ٢٠٢٠ح -يث سس -ت -ج -رى اŸسس-اب-ق-ة
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãسس-ت-وى ال-ل-يسس-انسش ‘ ت-خّصس-صسْ-ي
«فن اŸمثل» و»التقاط الصسورة» ،بتاريخ ١7
نوفم Èالقادم ،وهي مفتوحة ◊املي
شسهادة البكالوريا  ٢٠١٩و.٢٠٢٠
و‘ هذا الصسدد ،جرى –ديد
 ١١نوفم Èكآاخر أاجل لسستقبال
اŸلفات.
أام - -ا ف - -ي- -م- -ا ي- -خصش مسس- -ت- -وى
اŸاسس ،Îفسستقام اŸسسابقة بتاريخ
 ٣٠ن -وف -م Èال -داخ -ل ‘ ت-خصسصش
حّدد تاريخ
«نقد فنون العرضش» ،و ُ
 ٢٤ن- -وف- -م Èال- -ق- -ادم ك -آاخ -ر أاج -ل
لسستقبال اŸلفات .و‘ سسياق مت ّصسل،
سستن ّ
ظم أابواب مفتوحة على اŸعهد
اعتباًرا من الثÓثاء الثالث نوفم Èوإا¤
غاية اÿميسش اÿامسش من نفسش الشسهر ،كما
Áكن للراغب ‘ Úمزيد من اŸعلومات زيارة
اŸوق- -ع ال- -رسس- -م- -ي ل -ل -م -ع -ه -د HYPERLINK
«http://www.ismas.dz»www.ismas.dz
وسسيكون افتتاح السسنة ا÷امعية ا÷ديدة
 ،٢٠٢١ - ٢٠٢٠يوم األحد  ٢٢نوفم Èالقادم،
وسسيشسمل الدخول ا÷امعي كل الط ّ
Óب ‘
ك -اف -ة ال -ت -خصسصس-ات ،ف-ي-م-ا سس-ي-ك-ون ال-دخ-ول
ا÷ام- -ع- -ي ل- -ل- -طÓّ- -ب ا÷دد ي- -وم األح- -د ٢٩
نوفم ÈاŸقبل.

دفعة إلتمثيل تتخّرج بـ «كلمة ثالثة»

تأاتي هذه التسسجيÓت بعد عملية اسستكمال
اŸعهد العا‹ Ÿهن فنون العرضش والسسمعي
ال -بصس -ري بÈج ال -ك -ي -ف -ان ،اŸرح -ل -ة ال-راب-ع-ة
واألخÒة من عملية اسستئناف السسداسسي الثاÊ
للسسنة ا÷امعية  ،٢٠٢٠ - ٢٠١٩وأاّكد القائمون
على اŸعهد بأان «جميع مراحل السستئناف
تكّللت ◊د السساعة بالنجاح وبدون تسسجيل أاي
غيابات».
وكان اŸعهد قد شسهد ،الثÓثاء اŸاضسي،

تخّرج دفعة التمثيل لسسنة  ،٢٠٢٠حيث قّدم
ط Óّ-ب ال -دف-ع-ة ‘ ،ع-م-ل اح-تضس-ن-ت-ه ال-ق-اع-ة
ال-كÈى ب-اŸع-ه-د ،مسس-رح-ي-ة «ال-ك-ل-م-ة الثالثة»
للكاتب اإلسسبا Êأاليخاندرو كاسسونا ‘ ،عمل
ع- -رف مشس- -ارك- -ة :ع- -م -ر أاوسس -ي -د ك -يسس -ي،
ث - - -ي - - -زي - - -ري ب- - -ن

الشستوية من مسساء اÿميسش  ٢٤ديسسم٢٠٢٠ È
إا ¤صسباح السسبت الثا Êجانفي  ،٢٠٢١وعطلة
الربيع من مسساء اÿميسش  ١١مارسش إا ¤صسباح
السسبت  ٢٠مارسش من العام اŸقبل ،أاما العطلة
الصسيفية فسسيتم افتتاحها مسساء
اÿميسش  ١5جويلية إا ¤صسباح
السسبت الرابع من سسبتم Èمن
السس- -ن- -ة اŸق- -ب -ل -ة ،م -ع “دي -د
السسنة ا÷امعية إا ٣١ ¤جويلية
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ي
ع- -رفت ت- -أاخً- -را ‘ األع- -ب- -اء
البيداغوجية والعلمية.

إŸرور إإ ¤نسصق أإعلى
يوسسف،
شسرف بلقاسسم ،ثيزيري بن ◊لو،
إانصساف بوالكرطوسش ،أانور اسسم الله ،سسليمان
دريسش ،سس -ي -د ع -ل -ي ال-ع-رب-ي ع-يسس-ى ،مصس-عب
ق -روم ،أام-ي-ن-ة ب-وزي-ان ب-ل-ح-اج ،و–ت إاشس-راف
األسستاذ عيسسى جقاطي.
واّت- -خ -ذت اŸسس -رح -ي -ة م -ن ا◊ب اŸأازوم
والسسادية «ثيمت Úأاثثتا لصسراع عائلي بطله
الشساب بابلو ،الذي يجÈه والده على مكابدة
حياة الغاب ..وأابرزت اŸسسرحية «سسادية أاب
أاصسّر على تربية ابنه بابلو وسسط ا◊يوانات،
غ Òآاب -ه ب -اŸع -اي Òالنسس -ان -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة،
ويتنفسش بابلو الصسعداء ،بظهور معّلمة شسابة
وج -م -ي -ل -ة «م-ارغ-ا» ت-كسسب وّده ،ل-ك-ن الصس-راع
ينشسب حول ما ورثه بابلو عن والده ،ويتب Úأاّن
مارغا خ ّ
Óيقاع بـبابلو مع ابن خاله
ططت ل إ
اÙام -ي ،وح Úي -ك -تشس -ف اŸك -ي -دة تسس-ق-ط
م-ارغ-ا م-غشس-يً-ا ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ت-ن-بثق الكلمة الثالثة
‡ّثلة ‘ ا◊ب كعÓقة تتجاوز النفعال إا¤
العاطفة ،وتتجاوز الغريزة إا ¤ما هو إانسسا.»Ê
من جهة أاخرى ،ذّكر اŸعهد برزنامة عطل
اŸوسسم ا÷امعي ا◊ا‹ ،التي حّددها قرار
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ،منتصسف
ه- -ذا الشس- -ه- -ر .ح- -يث حّ- -ددت فÎة ال -ع -ط -ل -ة

للتذك ،Òتغيّرت تسسمية
اŸع - - - -ه- - - -د ‘ أاك Ìم- - - -ن
مناسسبة ،كان آاخرها سسنة  ،٢٠٠٤حينما
سسّمي بـ «اŸعهد العا‹ Ÿهن فنون العرضش
والسس -م -ع -ي ال -بصس-ري» ‘ ،مسس-ع-ى لسس-ت-نسس-اخ
Œربة معهد فنون العرضش ‘ بروكسسل .كما
” ب -ع -د ذلك ت -ب -ن -ي ن -ظ -ام ل -يسس -انسش م-اسسÎ
ّ
دوكتوراه  LMDبداية من اŸوسسم ا÷امعي
 ،٢٠١6 - ٢٠١5ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة ال-ت-ع-ليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،وصس-ار اŸع-ه-د ي-ق-ع
–ت مسسؤوولية وزارة التعليم العا‹ من حيث
الÈامج البيداغوجية ،ووصساية وزارة الثقافة
من حيث التسسي ÒواŸالية.
و‘ مسس -ت -ه -ل اŸوسس -م ال -دراسس-ي - ٢٠١٩
 ،٢٠٢٠وافقت وزارة التعليم العا‹ والبحث
ال -ع -م -ل -ي ع-ل-ى مشس-روعْ-ي ت-ك-وي-ن ‘ مسس-ت-وى
اŸاسس ،Îأاح- -ده- -م -ا ‘ اإلخ -راج اŸسس -رح -ي
والثا ‘ Êإادارة التصسوير ،ما Áكن اعتباره
«خ- -ط- -وة ن- -وع- -ي- -ة تسس -ع -ى إادارة اŸع -ه -د إا¤
ت -دع -ي -م -ه-ا ب-اŸزي-د م-ن اÿط-وات ‘ ›ال
دراسسات ما بعد التدرج على نطاقي اŸاسسÎ
والدكتوراه ،حتى Áر اŸعهد إا ¤نسسق أاعلى
Áكنه من تعزيز منظومة البحث ‘ سسائر
ا◊قول الفنية ،كما يتيح أايضسا تكثيف التكوين
وكسسب ره-ان ال-ن-وع-ي-ة ،وت-غ-ط-ي-ة ال-ع-ج-ز على
مسستوى التأاط.»Ò

عنابة :هدى بوعطيح
شسهد مهرجان البوابة الرقمية للفيلم
القصس Òدورة أاكتوبر ،مشساركة  ٣٤فيلما
من  ١٤دولة ،وعلى رأاسسها سسلطنة عمان
التي سسجلت حضسورا قويا بـ ١١فيلما ذات
نوعية راقية ،وهو ما يعكسش  -بحسسب
ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ت-ظ-اه-رة  -م-دى نضس-ج
السسينما ‘ سسلطنة عمان وغزارة اإلنتاج
السس -ي -ن-م-ائ-ي واه-ت-م-ام الشس-ب-اب بصس-ن-اع-ة
األفÓ- -م ،ح- -يث ق- -امت ÷ن- -ة الن- -ت- -ق- -اء
Ãشساهدة األفÓم اŸشساركة ،لتسستقر على
 ١5فيلما من أاجل التنافسش على ا÷وائز
ال -ذه -ب -ي -ة ،ال -فضس -ي -ة ،الÈون-زي-ة ،ج-ائ-زة
ا÷مهور و÷نة التحكيم والتنويهات.
وقد عرف اŸهرجان ‘ دورته ا◊الية
ـ بحسسب بيان للمنظم Úـ مشساركة كل من
فلسسط Úوتركيا ألول مرة بفيلم ،Úاإ¤
ج -انب ل -ب -ن -ان ،ب -اإلضس-اف-ة اإ ¤اŸشس-ارك-ة
اŸعهودة لكل من ا÷زائر التي سسجلت
حضسورها بـ  ٣أافÓم ،اŸغرب  ٤اأفÓم،
الهند  5أافÓم ،ايطاليا ،اإيران ،موريتانيا،
إاسسبانيا ،سسوريا ،مصسر وفرنسسا ،على اأن
ت -ع-ل-ن ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ع-ن ه-وي-ة األفÓ-م
الفائزة يوم الفا— من نوفم ،Èوقد أاّكد
مدير ومؤوسسسش اŸهرجان دليل بلخودير
ع- -ل- -ى ت- -ع- -ي Úاıرج واŸن- -ت- -ج ﬁم- -د
الكندي من سسلطنة عمان كعضسو دائم ‘
÷نة النتقاء والختيار الدولية الدائمة،
وسسف Òدائم للمهرجان ‘ سسلطنة عمان.
كما كشسف بلخودير ‘ سسياق اآخر عن
توقيع اتفاقية شسراكة وتعاون دولية مع
مهرجان إا–اد صسناع األفÓم (The AFA
 ‘ )Festivalمدينة إاطلنطا عاصسمة ولية
ج-ورج-ي-ا ب-ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األمريكية،
حيث ينصش التفاق على التنسسيق والتعاون
ب ÚاŸه- -رج- -ان ،Úوت- -ع- -ي Úرئ -يسش ÷ن -ة
–ك-ي-م ال-ب-واب-ة ال-رق-م-ي-ة ل-ل-ف-ي-لم القصسÒ

ال- -دك- -ت- -ور «ب- -وشس -ع -يب اŸسس -ع -ودي» م -ن
اŸغ -رب ضس -م-ن ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م اÿاصس-ة
باŸهرجان األمريكي.
ّ
” Ãوجب هذه
ه
ن
أ
ا
وقال دليل بلخودير
ّ
التفاقية تعي Úالسسيد طارق شساكر من
ك -ردسس -ت -ان ال -ع -راق عضس-و ÷ن-ة الن-ت-ق-اء
والخ- -ت- -ي- -ار ال- -دول- -ي -ة ال -دائ -م -ة وسس -فÒ
اŸهرجان ضسمن ÷نة النتقاء اÿاصسة
ب -اŸه -رج -ان األم -ري -ك -ي ،ك -م-ا ” ت-ع-يÚ
السسيد حبيب باوي سساجد من إايران عضسو
÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ال-دول-ي-ة ال-دائ-م-ة وسس-فÒ
اŸهرجان الدائم كمسسؤوول عن اŸسسابقة
اÿاصسة بالصسورة الفوتوغرافية ،ويكلف
ب-ج-م-ع أاع-م-ال اŸصس-ورين الفوتوغرافيÚ
الراغب ‘ ÚاŸشساركة ضسمن الفعاليات
اŸوازي -ة Ÿه -رج -ان ال -ف -ي -ل -م ال-قصس‘ Ò
الوليات اŸتحدة األمريكية من  ٢١إا¤
 ٢٣نوفم ،٢٠٢٠ Èوالذي اخت Òله موضسوع
اŸتاجرة بالبشسر.
وأاعلن كذلك د  -بلخودير عن تعيÚ
برابح نور الدين من ا÷زائر وهو عضسو
دائم ‘ ÷نة التحكيم الدولية الدائمة
Ÿهرجان البوابة الرقمية ،كمسسؤوول عن
جمع األفÓم اŸشساركة ‘ هذه التظاهرة
ال -ث -ق-اف-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي سس-وف ت-ق-ام ‘
الوليات اŸتحدة األمريكية والتي سسوف
تصس- - -ل م- - -ن ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -دول إا ¤إادارة
مهرجان البوابة الرقمية.
مع العلم وقعت إادارة مهرجان البوابة
ال-رق-م-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ال-دو‹ القصس Òاتفاقية
شس- - -راك- - -ة وت - -ع - -اون م - -ع ن - -ادي شس - -ب - -اب
«ال-ي-وت-ي-ب-ورز» ◊م-ام األن-ف ب-ت-ونسش ،و”
التفاق على تنقل ›موعة من النادي
إا ¤م -دي -ن -ة ع -ن -اب -ة ب-ع-د ان-ت-ه-اء ج-ائ-ح-ة
كورونا ،من أاجل تصسوير أافÓم وثائقية ‘
›الت ع- -دي- -دة م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -الÎوي- -ج
السسياحي والتاريخي Ÿدينة عنابة ،كما
سس -ت-ت-م م-ع-ا÷ة م-واضس-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة وال-ت-ي
سسيتم نشسرها ‘ صسفحة البوابة الرقمية
ل -ل -ف -ي -ل-م ال-دو‹ ال-قصس ‘ Òال-ف-ايسس-ب-وك
واليوتوب.
ومن جهة اأخرى يسسافر ›موعة من
الشس- - -ب- - -اب ا÷زائ - -ري Úإا ¤ت - -ونسش أاي - -ن
سس-ي-زورون ال-ع-دي-د م-ن اŸدن ال-ت-ونسس-ي-ة،
وسسيقومون بإا‚از أافÓم وثائقية وأافÓم
قصسÒة سس -ت-ب-ق-ى ‘ م-ت-ن-اول ن-ادي شس-ب-اب
«ال -ي -وت -ي -ب -ورز» ب-ح-م-ام األن-ف ‘ ت-ونسش،
حيث ”ّ اتخاذ شسعار لهذه اŸبادرة وهي
«ا÷زائر بعيون تونسسية» و»تونسش بعيون
جزائرية».

«شصرطة جديدة للجزائر ا÷ديدة» للكاتب عبد الكر Ëعرباوي

إصصدإرإت

تطبيقة جديدة تنّمي إلعÓقة إ÷وإرية ب ÚإŸوإطن وإلشصرطة

صصدر مولود جديد للكاتب عبد الكر Ëعرباوي ،حديثا عن دار
آادم م -رام ل -ل -نشص-ر وال-ت-وزي-ع والÎج-م-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة ،ي-ح-م-ل ع-ن-وان
«شصرطة جديدة للجزائر ا÷ديدة».
حاول اŸؤولف من خÓله تقد Ëتصصور لبعضض النماذج التطبيقية
ال-بسص-ي-ط-ة ،وال-ت-ي جّسص-دت ‘ ب-عضض أاح-ي-اء ال-ع-اصص-م-ة ،ورÃا ت-ك-ون
ﬁل دراسصة وإاثراء من قبل الباحث ،Úومنطلق الشصرطة ا÷ديدة
للجزائر ا÷ديدة.

مر Ëبلغيث
اسستهّل الكاتب مقّدمته بالعودة إا ¤يوم ا÷معة  ٢٢فيفري  ،٢٠١٩وا◊شسود
الكثيفة التي كان يشساهدها وهي تتقّدم صسوب طوق قوات مكافحة الشسغب
بالرويسسو بالعاصسمة ،لكنها  ⁄تقم بأاّية رد فعل بل بادلت رجال األمن التحية
فبادلوها البتسسامة...أاجل إاّنها ثورة البتسسامة التي صسنعتها شسرطة الشسعب
ا÷زائري األبي ،الذي أادهشش العا ⁄بسسلميته ،وأاصسبحت الشسرطة ﬁل إاشسادة
عاŸية من طرف رواد مواقع التواصسل الجتماعي ،بتكريسسها آللية عمل وفق
ما يسسمى «أانسسنة الشسرطة ا÷زائرية».
الكتاب يضسم  ٩٨صسفحة من ا◊جم اŸتوسسط وغÓف من تصسميم ب -
الزهراء ،يطغى عليه اللون األزرق ،الذي Áثل الزي الرسسمي ألفراد الشسرطة
ا÷زائرية ،يحتوي سستة أاجزاء ،يتحدث األول على ضسرورة التخطيط لصسناعة
اŸسستقبل بهدف بناء الدولة وتطورها .و‘ ا÷زء الثا Êتطّرق اŸؤولف إا¤
مقياسش رضسا ا÷زائري Úعّما تقّدمه الشسرطة من خدمة يومية على مدار ٢٤
سساعة من خÓل التواصسل مع اŸواطن ،و‘ هذا ا÷زء اسستعان الكاتب بصسور
توضّسح ما يحتاجه اŸواطن ويحلم به ،على سسبيل اŸثال عدم رؤوية مدمنÚ
قرب مدخل عمارته ،أان ينام مرتاح البال ومطمئنا على سسيارته ،الذهاب إا¤
اŸلعب رفقة عائلته...وهي كلها مطالب بسسيطة وعدم –قيقها يؤودي إا¤
زعزعة أامنه.

أاما ا÷زء الثالث فيتناول كيفية –سس Úاÿدمة باسستمرار الشسراكة مع كل
القطاعات اŸعنية ،وهنا يلقي الكاتب الضسوء على ماهية اإلجرام ‘ اŸدينة،
والدوافع لرتكاب ا÷رÁة ،ومن يعبث بأامن السساكنة ،فكّلما زادت الكثافة
السسكانية زادت نسسبة ا÷رÁة.
و‘ ا÷زء الرابع اسستعرضش تطوير ا◊سش األمني عند الناسش ،والوقاية من
اآلف -ات الج -ت -م -اع -ي -ة م -ن أاج-ل ب-ل-وغ ال-وظ-ي-ف-ة ا◊دي-ث-ة ل-لشس-رط-ة ك-وظ-ي-ف-ة
اجتماعية ،بعدها ينتقل الكاتب إا ¤ا÷زء اÿامسش وهو –قيق األهداف
اŸشسÎكة الرامية إا– ¤قيق األمن واألمان وحماية األشسخاصش واŸمتلكات،
وإانشساء فرق السستجابة السسريعة  ،G2Rوأاهم الرياضسات اŸعتمدة ‘ صسفوف
الشسرطة ا÷زائرية بعرضش صسور عن تدريبات األفراد Ãدارسش الشسرطة.

بينما تطّرق اŸؤولف ‘ جزئه السسادسش واألخ Òإا ¤الندماج ‘ ﬂططات
وب-رام-ج ال-عصس-رن-ة وك-ي-ف-ي-ة ال-ت-واصس-ل ب ÚاŸواط-ن/الشس-رط-ة ب-الع-ت-ماد على
الوسسائط التكنولوجية ،حيث بادرت الشسرطة ‘ وقت سسابق إا ¤اسستحداث
تطبيقة «أالو شسرطة» وفق ترسسانة من الشسروط جعلت اŸواطن ل يقبل عليها،
لذا أاضسحى من الضسروري اليوم إاعادة النظر ‘ إانشساء تطبيقة جديدة تنّمي
العÓقة ا÷وارية.
هنا قّدم الكاتب عرباوي بشسكل مف ّصسل هذه التطبيقة وأاهميتها ،مقÎحا
آالية للقضساء على ظاهرة سسرقة اŸركبات التي أاصسبحت هاجسسا يؤورق اŸواطن
واŸصسالح األمنية على حد سسواء ،كما أانّ طرق التأام Úالسستباقية  ⁄تفضش إا¤
نتيجة ،وّ“ ⁄كن من اسسÎجاع كل السسيارات اŸسسروقة.
ولهذا يقÎح صساحب الكتاب ح ّ
 Óبدي Óيندرج ‘ إاطار العÓقة ا÷ديدة
للمواطن بشسرطته ،ونتمّكن ل ﬁالة من خفضش نسسبة سسرقة اŸركبات تصسل
إا ،٪ ٩٠ ¤وهي ضسرورة “ك ÚاŸواطن من الرقابة األمنية للسسيارة قبل
شسرائها وعملية الكتتاب ،باإلضسافة إا ¤إانشساء بنك معلومات خاصش بحركة
نقل اŸركبات وهويات مالكيها ،وهي تصسورات وّفق فيها الكاتب ألنها “سش
بالدرجة الأو ¤أامن اŸواطن.
الكاتب  ⁄يعتمد على مراجع أاو مصسادر أاو أارشسيف ،أاسسلوبه بسسيط غÒ
معّقد موجّه إاﬂ ¤تلف فئات اÛتمع ،القارئ ل Áل من القراءة ويبقى
شسغوفا Ÿا سستقّدمه األجزاء األخرى.
ج -ه ال -ك -اتب شس -ك -ره إا ¤أاخ -ي -ه اŸواط -ن ،ي-حّ-ي-ي-ه ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
‘ اÿا“ة و ّ
اŸسسÒات الشسعبية التي لّقن من خÓلها الشسعوب درسسا ‘ التحضسر ،ورسسالته
أان يحافظ على وطنه ويكون عينا سساهرة ل يغفل على أامنه ،وتكون نفسسه
مطمئنة على ماله وعرضسه ،لنعيشش سسويا ‘ جزائرنا ا◊بيبة ‘ أامن وأامان.
Óشسارة ،يعت Èكتاب «شسرطة جديدة للجزائر ا÷ديدة» أاول إاصسدار Ÿؤولفه
ل إ
عرباوي عبد الكر ،Ëوالذي سسيشسارك به ‘ معرضش ا÷زائر الدو‹ للكتاب
القادم.
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إادانات دولية لهجوم نيسس

فرنسسا –قق ‘ إامكانية انتماء اŸنفذ إا ¤شسبكة كاملة

أاع -ل -نت الشس-رط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،صس-ب-اح
أامسس ا÷معة ،عن اعتقال رجل يشستبه
ب-أان-ه ع-ل-ى عÓ-ق-ة ب-ال-ه-ج-وم ال-ذي وق-ع،
اÿم- -يسسﬁ ‘ ،ي -ط ك -ن -يسس -ة Ãدي -ن -ة
ن -يسس وخ -ل -ف  3ق-ت-ل-ى وع-دة ج-رح-ى،
ف-ي-م-ا ان-ت-ق-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-فرنسسي
الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان.
قال وزير الداخلية ،جÒالد دارمانان ،إان
هناك احتمال بوقوع مزيد من الهجمات ‘
األراضسي الفرنسسية .وأاضساف ،نحن ‘ حرب
‘ م- -واج- -ه- -ة ع- -دو خ- -ارج- -ي وداخ -ل -ي ،و‘
مواجهة «األيديولوجية اإلسسلموية».
ولكنه رأاى أانه ل ضسرورة لتغي Òالدسستور
◊ماية الفرنسسي Úمن الهجمات اإلرهابية.
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،ق -ال وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة
ال -ف -رنسس -ي «إان تصس -ري -ح -ات ال -رئ-يسس الÎك-ي
رجب ط - - - - - -يب أاردوغ - - - - - -ان األخÒة Œاوزت
ا◊دود».
وكان أاردوغان انتقد بشسدة دفاع الرئيسس
الفرنسسي عن الرسسوم اŸسسيئة للنبي ﬁمد،
لسسلم بأانه
صسلى الله عليه وسسلم ،ووصسفه ل إ
دين يعيشس أازمة ‘ كل مكان.

ماكرون متشسبّث Ãوقفه
‘ وقت سس -اب -ق ،أام َ-ر ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي
إاÁانويل ماكرون بنشسر آالف ا÷نود من أاجل
حماية أاماكن العبادة .وقال ‘ تصسريحات من
موقع ا◊ادثة ،إان فرنسسا تعرضست لهجوم من
«إاره -اب -ي إاسس -لم -ي» ،وه-و وصس-ف أاصسّ-ر ع-ل-ى
اسس -ت -خ -دام-ه ‘ ح-الت ‡اث-ل-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
إاث-ارت-ه ح-ف-ي-ظ-ة األوسس-اط اإلسس-لم-ي-ة .وت-اب-ع
ق -ائ -ل ،إان ف -رنسس-ا ت-ت-ع-رضس ل-ل-ه-ج-وم «بسس-بب
ق -ي -م -ن -ا ،بسس -بب رغ -ب -ت-ن-ا ‘ ا◊ري-ة ،وبسس-بب
إامكانية التمتع بحرية العقيدة على ترابنا».
وأاضساف« ،أاقولها ثانية اليوم بوضسوح كب:Ò
لن نرضسخ» ،معلنا زيادة عدد ا÷نود ‘ عملية
«سسانتينيل» من  3آالف إا 7 ¤آالف جندي،
◊م -اي -ة م -واق -ع م -ه -م -ة ،م -ن -ه -ا دور ال-ع-ب-ادة
واŸدارسس ،خصسوصسا مع اقÎاب عيد «جميع
القديسس »Úلدى الكاثوليك األحد.

أاعلى درجات التأاهب
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاع- -ل -ن رئ -يسس ال -وزراء ج -ان
كاسستيكسس رفع حالة التأاهب األمني ‘ فرنسسا
إا ¤أاعلى درجاتها ،وهي «طوارئ Ÿواجهة
اعتداء» ‘ ،إاطار خطة «فيجيبÒات» ◊ماية
األراضسي الفرنسسية.
وق- -ال رئ- -يسس ب- -ل- -دي- -ة ن- -يسس ك- -ريسس- -ت -ي -ان
إاسسÎوزي ،إان الهجوم ‘ كنيسسة نوتردام كان
‡اثل لقطع رأاسس اŸعلم صسمويل باتي ‘
ضسواحي باريسس ‘ وقت سسابق من الشسهر
ا÷اري ،وذلك بعدما عرضس رسسوما مسسيئة
للنبي ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم ‘ فصسله
الدراسسي .وأاضساف إاسسÎوزي« ،طفح الكيل-
حان الوقت اآلن لكي تتÈأا فرنسسا من قوانÚ
السسلم ،من أاجل القضساء نهائيا على الفاشسية
اإلسسلمية ‘ أاراضسينا».

مÓبسسات الهجوم
ووق -ع ال -ه -ج -وم ،صس -ب-اح اÿم-يسس ،ح-يث

دخل رجل مسسلح بسسك Úإا ¤الكنيسسة وطعن
خادمها ( 55عاما) حتى قتله ،وقطع رأاسس
امرأاة مسسنة ( 6٠عاما) وطعن امرأاة أاخرى
( ٤٤عاما)“ ،كنت من الفرار إا ¤مقهى
لخÒة هناك،
قريب ثم لفظت أانفاسسها ا أ
وق -د وصس -لت الشس -رط -ة ب -ع -د ذلك وتصس -دت
للمهاجم وأاصسابته بالرصساصس ،وقد نقل إا¤
اŸسستشسفى وحالته حرجة.
وأاع- -ل- -نت مصس -ادر أام -ن -ي -ة ،أان اŸه -اج -م
تونسسي يبلغ من العمر  21عاما ،وقدم إا¤
لي-ط-ال-ي-ة،
ف -رنسس -ا م-ن ج-زي-رة لم-ب-ي-دوزا ا إ
ن -ق -ط -ة ال -وصس -ول ال -رئ -يسس -ي -ة ل-ل-م-ه-اج-ري-ن
القادم Úمن أافريقيا ،والتي وصسل إاليها ‘
 2٠سسبتم ÈاŸاضسي ،وهو غ Òمعروف لدى
لمنية.
لجهزة ا أ
اأ
ون- -ق- -لت مصس -ادر أام -ن -ي -ة وقضس -ائ -ي -ة ،أان
اŸه-اج-م ي-دع-ى إاب-راه-ي-م ع-ويسس-اوي ،وأان-ه
ليطالية خلل الشسهر
قدم من لمبيدوزا ا إ
ا÷اري ،ح -يث ك -انت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
أال-زم-ت-ه ب-ح-ج-ر صس-ح-ي ق-ب-ل أان ي-رغ-م ع-لى
ليطالية ويفرج عنه.
لراضسي ا إ
مغادرة ا أ

مقتل مسسلح Áيني
و‘ غضس -ون سس -اع -ات م -ن ه -ج-وم ن-يسس،
قتلت الشسرطة رجل هدد اŸارة Ãسسدسس
‘ م -ن -ط -ق -ة م-ون-ت-ف-اف-ي-ه Ãدي-ن-ة أاف-ي-ن-ي-ون
جنوبي فرنسسا.
وأافاد مراسسلون بأان هذا الشسخصس ينتمي
إا ¤ح -رك -ة «ال -دف -اع ع-ن أاوروب-ا» اŸن-ت-م-ي-ة
لقصس - -ى ال- -ي- -م .Úوق- -الت وسس- -ائ- -ل إاع- -لم
أ
فرنسسية ،إان الشسرطة أاطلقت النار عليه بعد
تهديده تاجرا من أاصسول مغاربية .وكانت
تقارير صسحفية فرنسسية قد زعمت بادئ
لمر أان الرجل هتف «الله أاك.»È
اأ
وب- -ال- -ت- -زام- -ن م- -ع ه- -ج -وم ن -يسس ،أاع -ل -ن
ال -ت -ل -ف -زي -ون السس-ع-ودي -صس-ب-اح اÿم-يسس-
اع- -ت- -ق- -ال سس -ع -ودي ‘ م -دي -ن -ة ج -دة ب -ع -د
مهاجمته حارسسا ‘ القنصسلية الفرنسسية.

غضسب اŸسسلم Úمتواصسل
لح -داث ‘ خضس -م غضسب
وت- -أات -ي ه -ذه ا أ
اŸسس -ل -م ‘ Úف -رنسس -ا و‘ ﬂت -ل -ف أان-ح-اء
العا ،⁄بعد دفاع الرئيسس الفرنسسي عن نشسر
رسسوم مسسيئة للنبي ﬁمد صسلى الله عليه،
وتصس - -ري- -ح- -ه ‘ وقت سس- -اب- -ق ب- -أان ال- -دي- -ن
لسسلمي يعيشس أازمة ‘ كل مكان.
اإ

تنديد واسسع
وق -د ت -والت اŸواق -ف اŸن -ددة ب -ه -ج -وم
نيسس واŸعÈة عن التضسامن مع فرنسسا ،إاذ
لمÒكي دونالد ترامب ‘
كتب الرئيسس ا أ
تغريدة على توي« Îتقف أامÒكا مع حليفنا
لقدم ‘ كفاحه .يجب أان تتوقف هذه
اأ
لسسلمية اŸتطرفة
لره-اب-ي-ة ا إ
ال-ه-ج-م-ات ا إ
لي بلد ،فرنسسا أاو غÒها،
فورا .ل Áكن أ
–ملها طويل».
لوروبي الهجوم
وأادان قادة دول ال–اد ا أ
ب-أاشس-د ال-ع-ب-ارات وعّ-دوه ه-ج-وم-ا ع-ل-ى ق-ي-م
أاوروب - - -ا اŸشسÎك - - -ة ،وأاك - - -دوا  ‘-ب- - -ي- - -ان
مشسÎك -وق -وف-ه-م وتضس-ام-ن-ه-م م-ع ف-رنسس-ا

ح - -ك- -وم- -ة وشس- -ع- -ب- -ا ‘ ،ا◊رب اŸشسÎك- -ة
لرهاب والتطرف العنيف
واŸتواصسلة ضسد ا إ
على حد وصسفهم.
لŸان -ي -ة أا‚ي -ل
وأاع -ل -نت اŸسس -تشس -ارة ا أ
مÒكل تضسامنها مع فرنسسا عقب «الهجوم
الوحشسي» ‘ نيسس .ووصسفت روسسيا الهجوم
بأانه «مأاسساة مروعة» ،وقال الكرمل Úإان من
غ ÒاŸقبول إايذاء اŸشساعر الدينية كما أان
من غ ÒاŸقبول قتل الناسس».

تركيا ترفضس التحريضس
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،دانت اÿارج -ي -ة الÎك -ي -ة
الهجوم وأابدت  ‘-بيان -تضسامن بلدها
م -ع الشس -عب ال -ف-رنسس-ي ‘ م-واج-ه-ة ال-ع-ن-ف
لرهاب.
وا إ
و‘ ال- -وقت ن- -فسس -ه ،ق -ال رئ -يسس م -ك -تب
التصسالت ‘ الرئاسسة الÎكية فخر الدين
لسسلم باسسم
أالتون ،إانه ل Áكن اسستغلل ا إ
لرهاب .وأاضساف« ،ندعو القيادة الفرنسسية
اإ
إاŒ ¤نب اŸزيد من اÿطاب التحريضسي
على اŸسسلم ÚوالÎكيز بدل من ذلك على
ضسبط مرتكبي هذا العمل وأاعمال العنف
لخرى».
اأ

غوتÒيسس ينتقد
التمثيل غ Òالكا‘
للنسساء ‘ عمليات
السسÓم
ل· اŸتحدة
انتقد األم Úالعام ل أ
انطونيو غوتÒيسس ،أامام ›لسس األمن
الدو‹ ،غياب التمثيل الكا‘ للنسساء ‘
دوائر السسلطة القرارات وعمليات السسلم.
وأاكد غوتÒيسس خلل مؤو“ر Ûلسس
األمن ع Èالفيديو ،أان «مراحل أاسساسسية»
قطعت منذ اعتماد القرار  1325قبل
عشسرين عاما الذي وضسع إاطارا جديدا
إلشسراك النسساء ‘ جهود السسلم «إال أان
الرجال ل يزالون يسسيطرون على هيئات
السسلطة».
وأاوضسح «–كم النسساء  %7فقط من دول
العا .⁄وÁثل الرجال ثلثة أارباع الفرق
واللجان اŸكلفة Ãكافحة وباء كوفيد.19-
ويسستمر الرجال بغالبية سساحقة باتخاذ
القرارات اŸتعلقة بالسسلم واألمن
الدولي.»Ú
ومضسى يقول« :حتى لو كان “ثيل النسساء
ل· اŸتحدة
‘ فرق الوسساطة التابعة ل أ
أافضسل فإانهن مسستبعدات بشسكل واسسع عن
ﬁادثات ومفاوضسات السسلم» ،ذاكرا
خصسوصسا حالت أافغانسستان وما‹ واليمن».
و‘ بيان ،اÿميسس ،حذرت هيئة األ·
اŸتحدة للمرأاة من «ثغرات مقلقة» ‘
تطبيق القرار  ‘« 1325مرحلة مهمة
تتطلب ضسرورة القيام بجهود مشسÎكة
لحتواء وباء كوفيد.»19-
وأاعدت روسسيا مشسروع قرار يهدف
رسسميا إا– ¤سس“ Úثيل اŸرأاة ‘ دوائر
السسلطة.
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Œري اتصسا’ت مكثفة لعقد مؤو“ر دو‹ للسسÓم

الرئاسسة الفلسسطينية تسستنكر تصسريحات بومبيو
كشس -ف مسس -تشس -ار ال-رئ-يسس ل-لشس-ؤوون
الدبلوماسسية ›دي اÿالدي ،عن أان
ال- -ق- -ي- -ادة ال- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة سس -ت -ج -ري
اتصس- -ا’ت دول- -ي- -ة وأا‡ي- -ة م- -ك- -ث -ف -ة
◊شس- -د ط- -اق -ات أاك Èت -دع -م م -ب -ادرة
الرئيسس ﬁمود عباسس ’نعقاد مؤو“ر
دو‹ ل -لسس Ó-م يسس -ت -ن -د ع -ل -ى ق-رارات
الشسرعية الدولية.
قال اÿالدي ،إان اÿطوة التالية Ÿا بعد
لم- -ن ع- -ل -ى
لج- -م- -اع ال- -دو‹ ‘ ›لسس ا أ
اإ
القضسية الفلسسطينية ومركزيتها والÎحيب
بعقد مؤو“ر دو‹ للسسلم ورسسالة الرئيسس
ل· اŸتحدة
لم Úالعام ل أ
ﬁمود عباسس ل أ
ان -ط -ون -ي -و غ-وتÒيسس ،ه-ي «إارسس-ال رسس-ائ-ل
وإاج - -راء اتصس- -الت م- -ع أاعضس- -اء ال- -ل- -ج- -ن- -ة
لم-ن وحشس-د
ال -رب -اع -ي -ة ال-دول-ي-ة و›لسس ا أ
دو‹ واسسع للتحضس Òوتهيئة عقد اŸؤو“ر
الدو‹ للسسلم بداية العام اŸقبل».
وأاوضس -ح ،أان -ه «ل Áك -ن السس -ت -غ -ن -اء ع-ن
اŸؤو“ر الدو‹ الذي دعا إاليه الرئيسس حتى
لنه
لمريكية ا◊الية ،أ
لدارة ا أ
لو تغÒت ا إ
أاسساسس الشسرعية الدولية وقراراتها ،وأان أاية
م- -ف -اوضس -ات م -ق -ب -ل -ة ب Úال -ف -لسس -ط -ي -ن -يÚ
لسسرائيلي Úلن تكون برعاية دولة واحدة
وا إ
لطراف».
بل آالية متعددة ا أ
لوروبي
وأاضساف اÿالدي ،أان ال–اد ا أ
جزء من اللجنة الرباعية الدولية وسسيشسارك
حا أان «ال–اد
‘ رعاية اŸفاوضسات ،موضس ً
لدية مواقف قوية تظهر دائما من أاعضساء
لمن أاو ‘ البيانات التي تصسدر عن
›لسس ا أ
لوروب- -ي -ة
ال–اد ن- -فسس- -ه أاو ق- -ادة ال- -دول ا أ
ووزراء خ -ارج -ي-ت-ه-ا» .وأاك-د أان «ج-م-ي-ع دول
العا ⁄تدعم العملية السسياسسية ،كما جاء ‘
م-رج-ع-ي-ات-ه-ا والشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة بعيدا عن
لمريكية اŸزعومة للسسلم أاو أاي
اÿطة ا أ
خرق للقانون الدو‹ ،كما ” من السسفÒ
لمريكي ‘ تل أابيب ديفيد فريدمان الذي
اأ
وق -ع ع -ل -ى ات -ف -اق -ي-ة ب-اط-ل-ة ت-خ-رق أابسس-ط
قواعد القانون الدو‹ لتمويل مشسروعات

لسساسس غÒ
داخل اŸسستوطنات التي هي با أ
شسرعية».

القانون الدو‹ هو الفيصسل
وك -ان ال -رئ -يسس ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي وج-ه،
لم Úال-ع-ام
لرب -ع-اء ،رسس-ال-ة م-ك-ت-وب-ة إا ¤ا أ
اأ
لجراء مشساورات
ل· اŸتحدة دعاه فيها إ
ل أ
ع -اج -ل -ة بشس -أان ع -ق -د م-ؤو“ر دو‹ ل-لسس-لم
ب -ك -ام -ل الصس -لح -ي -ات وÃشس -ارك -ة ج -م -ي -ع
لطراف اŸعنية ‘ مطلع العام اŸقبل.
اأ
وأاكد أان ذلك «من شسأانه أان يفتح الطريق
أامامنا للنخراط ‘ عملية سسلم جدية
قائمة على أاسساسس القانون الدو‹ وقرارات
ل· اŸت -ح -دة واŸرج-ع-ي-ات ذات الصس-ل-ة،
اأ
Ãا ي -فضس -ي إا ¤إان -ه -اء الح -ت -لل و–ق -ي-ق
الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ◊ري-ت-ه واسس-تقلله».
وجاءت رسسالة عباسس إا ¤غوتÒيسس بعد
لمن الدو‹ جلسسة
يوم Úمن عقد ›لسس ا أ
لوضساع ‘ الشسرق
مفتوحة لبحث تطورات ا أ
لوسسط واŸقÎح الفلسسطيني بشسأان عقد
اأ
اŸؤو“ر الدو‹ للسسلم.

القدسس خطّ أاحمر
ق -ال ال -ن -اط -ق ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ال-رئ-اسس-ة
ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة ن-ب-ي-ل أاب-و ردي-ن-ة ،إاّن م-دي-ن-ة
ال- -ق -دسس أارضس ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ﬁت -ل -ة ،وإان
لم -ري -ك -ي
تصس- -ري- -ح -ات وزي -ر اÿارج -ي -ة ا أ
م -رف-وضس-ة وتشس-ك-ل خ-رقً-ا سس-اف-راً ل-ل-ق-وانÚ
الدولية والشسرعية الدولية.
وجاءت تصسريحات أابو ردينة رداً على
لمريكي مايك
تصسريحات وزير اÿارجية ا أ
ب-وم-ب-ي-و ،ال-ت-ي ي-ع-ط-ي ف-ي-ه-ا ا◊ق ل-لمواليد
لم -ري -ك -ان ‘ ال -ق -دسس ب-اسس-ت-ع-م-ال ك-ل-م-ة
اأ
إاسس -رائ -ي -ل ‘ ج -وازات سس -ف -ره -م .وأاك-د أان
لم-ن
ال -ق -دسس خ -ط أاح -م -ر ،وه -ي ج-وه-ر ا أ
والسستقرار ‘ اŸنطقة بأاسسرها.

’مريكية على بعد يومÚ
ا’نتخابات ا أ

ترامب واثق من الفوز وبايدن قد يحدث اŸفاجأاة
’نظار نحو
على بعد يوم Úتتجه ا أ
أاه- -م ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس -ي -ة ‘ ال -ع -ا،⁄
’م -ري-ك-ي م-ن
ي -حسس -م ف -ي -ه -ا الشس -عب ا أ
خÓل التصسويت ‘ من يحكم بÓدهم
’رب -ع سس -ن -وات اŸق -ب -ل -ة ،ب -ع -د
خ Ó-ل ا أ
ح-م-ل-ة ان-ت-خ-ابية سساخنة ب Úالرئيسس
ت- - -رامب وم- - -ن - -افسس - -ه ب - -اي - -دن وسس - -ط
تداعيات تفشسي فÒوسس كورونا الذي
Á ⁄نع تنظيم Œمعات شسعبية ومع
اقÎاب ا’قÎاع بدأا الرئيسس اŸرشسح
ت- -رامب ي- -ت- -ق- -دم وي- -ع- -ود ب -ق -وة أام -ام
م -ن -افسس -ه ال -ذي ك -ان ي-ت-ق-دم ع-ل-ي-ه ‘
اسستطÓعات الرأاي.

مفتاح فلوريدا
لمÒكي دونالد ترامب
حشسد الرئيسس ا أ
ومنافسسه الدÁقراطي جو بايدن أانصسارهما
‘ الولية ا◊اسسمة ،حيث عرضسا نهجهما
اıتلف ‘ معا÷ة جائحة فÒوسس كورونا
قبل بضسعة أايام من النتخابات .واحتشسد
للف -وكثÒون منهم دون كمامات -نهاية
اآ
لسسبوع ‘ ،لقاء جماهÒي ‘ الهواء الطلق
اأ
‘ تامبا ،واسستمعوا إا ¤ترامب وهو يسسخر
من منافسسه النائب السسابق للرئيسس .وقال
ترامب« :هل تتخيلون اÿسسارة أامام هذا
الرجل؟ هل تتخيلون؟» ،مضسيفا أانه واثق من
الفوز بولية ثانية.
وع -ق -د ب-اي-دن ل-ق-اء م-ف-ت-وح-ا ‘ ن-فسس
الوقت ‘ برووارد كاونتي شسما‹ ميامي،
وظل اŸشساركون فيه ‘ سسياراتهم Œنبا
لح-ت-م-ال ان-تشس-ار ع-دوى كوفيد .19-وق -ال
بايدن« :دونالد ترامب اسستسسلم» ‘ معركة
كوفيد ،19-ك -م-ا وج-ه ل-ه ان-ت-ق-ادات ل-دف-ع-ه
ضس -رائب ا–ادي -ة ق -ل-ي-ل-ة ل-ل-غ-اي-ة .وق-د ك-ان
تأاييد فلوريدا لÎامب ‘ عام  2٠16حاسسما
‘ فوزه اŸفاجئ بالنتخابات.

ترجيح الكفة
وت -ظ -ه -ر اسس-ت-ط-لع-ات ال-رأاي أان ب-اي-دن
متقدم بفارق كب Òعلى ترامب على مسستوى
ال- -ب- -لد ،ل- -ك- -ن ال- -ف- -ارق أاق- -ل ‘ ال -ولي -ات
اŸت -أارج -ح -ة ال -ت -ي ت -ل-عب دورا ح-اسس-م-ا ‘

النتيجة النهائية .وحتى ا◊ ،Úأاد ¤أاكÌ
من  ٨٠مليونا من الناخب Úبأاصسواتهم ،إاما
شسخصسيا أاو بالÈيد فيما يعرف بالتصسويت
اŸبكر ،ويعني هذا الرقم أان النتخابات
ا◊الية سستشسهد أاك Èمعدل للمشساركة منذ
أاك Ìمن قرن.
ق- -ب- -ل أاي- -ام م- -ع- -دودة م -ن الن -ت -خ -اب -ات
لمÒك -ي -ة ،أاع -ل -ن ال -ك -ث Òم -ن ق-ادة ال-رأاي
اأ
وال -ف -ن -ان Úذوي ال -بشس -رة السس-م-راء دع-م-ه-م
الصسريح للرئيسس دونالد ترمب الذي حقق
لو ،¤أاكÌ
Ûتمعهم خلل فÎة وليته ا أ
‡ا حققه اŸرشسح الدÁقراطي جو بايدن
خلل  ٤7عامًا .و‘ –رك مفاجئ ،أايد
زع -ي -م ا◊ق -وق اŸدن -ي-ة وال-ن-اشس-ط ،ال-قسس
وي-ل-ي-ام أاوي-ن-ز ،ت-رمب ل-ل-رئ-اسس-ة .وأاوي-نز هو
م- - -ؤوسسسس ورئ- - -يسس –ال- - -ف ال- - -قسس - -اوسس - -ة
لمÒكي Úمن أاصسل إافريقي.
اأ

ا◊ظوظ ترتفع
‘ م -ؤوشس -ر ج -دي-د ع-ل-ى ارت-ف-اع ح-ظ-وظ
لمÒك -ي دون -ال -د ت -رامب ل -ل-ف-وز
ال -رئ -يسس ا أ
بالنتخابات ،أاظهر اسستطلع «هيل هاريز
إاكسس» ا÷دي - -د ،أان اŸواف - -ق - -ة ع- -ل- -ى أاداء
ترامب ب Úالناخب ÚاŸسسجل Úبلغ ،%٤٨
بزيادة نقطت Úمئويت Úعن اسستطلع أاجري
‘ وقت سسابق من الشسهر ا◊ا‹ .ومن بÚ
ال -ن -اخ -ب ÚاÙت -م -ل ،Úوج -د السس -ت -ط-لع
ا÷ديد أان نسسبة تأاييده تبلغ  .%٤9كما قال
 %55من الناخب ÚاŸسسجل Úإانهم يوافقون
على وظيفة ترامب كرئيسس ،مقارنة بـ%٤2
فقط من النسساء اللواتي قلن الشسيء نفسسه.
ووج -د السس -ت-ط-لع دع-مً-ا أاق-وى لÎامب
لصس-غ-ر سس-نً-ا م-ق-ارن-ة ب-ك-ب-ار
ب Úال-ن-اخ-ب Úا أ
السسن .ووافق  %5٠من الذين هم –ت سسن
 35عامًا على أاداء ترامب كرئيسس ،وكذلك
فعل  %55من الذين تÎاوح أاعمارهم ب35 Ú
و ٤9عامًا.
إا ¤ذلك ذك - - - - - - - - -ر  %٨1م- -ن ال- -ن- -اخ- -بÚ
ا÷م- -ه- -وري Úأان- -ه- -م راضس- -ون ع- -ن ت- -رامب
ك - -رئ- -يسس ،ف- -ي- -م- -ا ق- -ال  %23ف- - -ق - -ط م - -ن
ال -دÁق -راط -ي Úإان -ه -م م-واف-ق-ون ع-ل-ى أاداء
الرئيسس ،وأاعلن  %٤6من اŸسستقل Úنفسس
الشسيء.
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حدث وحديث

’راضشي اÙتلة
 ⁄تعلن اّتخاذ إاجراءات ضشّد فتح «قنصشليات» با أ

إأل· إŸتحدة تؤوّكد أإّنها  ⁄تغيّر موقفها من إلقضسية إلصسحرإوية

أاك -د ال -ن -اط -ق ال -رسش -م -ي ب -اسش -م
ل· اŸت- -ح- -دة،
’م Úال - -ع - -ام ل  - -أ
ا أ
سش- -ت- -ي- -ف- -ان دوج- -اريك ،أان ف- -ت- -ح
’راضش - - -ي
«ق- - - -نصش- - - -ل- - - -ي- - - -ات» ب - - -ا أ
الصش- -ح- -راوي- -ة اÙت -ل -ة ل -ن ي -غÒ
م- -وق- -ف اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة م -ن
القضشية الصشحراوية.
قال سستيفان دوجاريك  ‘ -تصسريح
صس - -ح - -ف - -ي ،أامسض ،أان م - -وق - -ف األ·
اŸتحدة فيما يتعلق بالصسحراء الغربية
” –ديده بانتظام من قبل األمÚ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة أان- -ط- -ون- -ي- -و
ال- -ع- -ام ل - -أ
غ -وتÒيسض ‘ ت -ق -اري -ره السس -اب -ق-ة‘ ،
إاشسارة إا ¤أان اإلقليم مدرج ،كما جاء
‘ التقرير األخ Òضسمن األقاليم غÒ
اÙك -وم -ة ذات -ي-ا ‘ ان-ت-ظ-ار ت-ط-ب-ي-ق
قرار ا÷معية العامة  1514اŸعروف
ب -إاع Ó-ن م -ن -ح السس -ت -ق Ó-ل ل -ل -ب -ل -دان
والشسعوب اŸسستعمرة.
وجاء تصسريح الناطق الرسسمي بإاسسم
األم Úالعام ،ردا على سسؤوال بخصسوصض
ان -ت -ه -اك ال -ق -ان -ون ال -دو‹ ‘ ك-ل م-ن
فلسسط Úوالصسحراء الغربية اŸتمثل
ب- - -خصس- - -وصض ه - -ذه األخÒة ‘ ف - -ت - -ح
ق - -نصس - -ل - -ي- -ات ‘ ا÷زء اÙت- -ل م- -ن
الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن ق-ب-ل اŸم-ل-ك-ة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ،ح- -يث أاوضس- -ح سس- -ت -ي -ف -ان
دوج -اريك أان م -وق -ف األ· اŸت -ح-دة
« ⁄يتغ Òأابدا وهو ما جرى التأاكيد
عليه ‘ أاكث Òمن مناسسبة و‘ تقارير
وق - - -رارات رسس- - -م- - -ي- - -ة صس- - -ادرة ع- - -ن
اŸنظمة».

و ⁄يقدم دوجاريك تفاصسيل أاكÌ
ع - -ن ه - -ذا اŸوضس- -وع ،وم- -ا إاذا ك- -انت
ه -ن -اك إاج -راءات سس -ت -ت -خ-ذ ضس-د ه-ذه
األطراف اŸتورطة ‘ انتهاك القانون
الدو‹ ‘ الصسحراء الغربية ،لسسيما
وأان جبهة البوليسساريو راسسلت األمÚ
ال - -ع - -ام و›لسض األم - -ن ح- -ي- -ال ه- -ذه
األعمال السستفزازية التي من شسأانها
ت -وسس -ي -ع ال -ه -وة ب Úط -ر‘ ال -ن-زاع‘ ،
ال -وقت ال -ذي وج -دت ف -ي -ه اŸن -ظ -م-ة
ال-دول-ي-ة ن-فسس-ه-ا م-ط-ال-بة باإلسسراع ‘
ت -ع -ي Úم -ب -ع -وث ج-دي-د إا ¤الصس-ح-راء
ال- -غ- -رب -ي -ة ،خ -ل -ف -ا Ÿورسست ك -وه -ل -ر،

’ي فراغ سشياسشي يعرقل جهود التسشوية
Œنبا أ

واسس-ت-ئ-ن-اف ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
أاصسبحت حاجة ملحة ‘ ظل تصسعيد
الحتÓل على األرضض.
وت- -ع- -ت Èاأل· اŸت -ح -دة ال -قضس -ي -ة
الصس-ح-راوي-ة مسس-أال-ة تصس-ف-ي-ة اسس-تعمار
مدرجة على جدول أاعمالها منذ 1٩63
وأان حلها يكمن ‘ “ك Úشسعبها من
‡ارسس - -ة ح - -ق- -ه ‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصسÒ
والسستقÓل.
وك-ان ‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اريو ‘
أاوروبا وال–اد األوروبي ،أابي بشسراي
البشس ،Òقد أاكد ،أامسض ،أان مواصسلة
اŸغرب ‘ الزج بعدد من الدول لفتح
«ق -نصس -ل -ي -ات» ‘ اŸدن الصس -ح -راوي -ة

إلليبيون يدعون إلسسرإج إلرجاء رحيله

’ع - -ل- -ى
دع - -ا رئ - -يسس اÛلسس ا أ
ل -ل -دول-ة ال-ل-ي-ب-ي ،خ-ال-د اŸشش-ري،
رئيسس اÛلسس الرئاسشي ◊كومة
ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ال -ل -ي-ب-ي-ة ف-ائ-ز
السش-راج إا ¤م-واصش-ل-ة أاداء م-ه-ام-ه
إا ¤غ -اي -ة اخ-ت-ي-ار خ-ل-ف-هŒ ،ن-ب-ا
’ي فراغ سشياسشي».
أ
بعث اŸشسري رسسالة اÿميسض إا¤
السسراج يطلب منه السستمرار ‘ أاداء
م -ه-ام-ه ح-ت-ى اخ-ت-ي-ار ›لسض رئ-اسس-ي
جديد ،وذلك Œنبا ألي فراغ سسياسسي
وم -ن أاج -ل اسس -ت -ق -رار ال -ب Ó-د .وأاشس -ار
اŸشسري إا ¤أان مطالبته جاءت «نظرا
ل-ل-ظ-روف السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا
البÓد ‘ هذا الوقت ،والŒاه لعقد
ملتقى ا◊وار السسياسسي الليبي الذي
يهدف إا– ¤قيق رؤوية موحدة حول
إاطار وترتيبات ا◊كم التي سستفضسي
إا ¤إاعادة تشسكيل اÛلسض الرئاسسي
وإاج- -راء ان- -ت -خ -اب -ات ‘ أاقصس -ر إاط -ار
زمني ‡كن من أاجل اسستعادة سسيادة
ل- -ي- -ب- -ي- -ا والشس- -رع- -ي -ة ال -دÁق -راط -ي -ة
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة واخ-ت-ي-ار سس-ل-طة
تنفيذية فاعلة».
و‘ السس - - -ي- - -اق ذات- - -ه ،حث ›لسض
النواب الليبي بطرابلسض السسراج على
«تأاجيل قراره حول ترك السسلطة نهاية
أاكتوبر ا÷اري إا ¤أاجل آاخر لدواعي
اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ل -ي-ا .وط-الب اÛلسض
السسراج بإاحاطته الثن ÚاŸقبل حول
«ال -وضس -ع السس-ي-اسس-ي وط-رح اŸع-وق-ات
ال- -ت- -ي ت- -واج -ه -ه -ا ا◊ك -وم -ة ‘ إادارة
األزمات».
وسس -ب -ق أان أاع -ل -ن السس -راج ‘ شس-ه-ر
سسبتم ÈاŸاضسي عزمه ترك منصسب
رئ- -يسض اÛلسض ال- -رئ -اسس -ي ◊ك -وم -ة
الوفاق الوطني وتسسليم السسلطة لطرف
آاخر أاواخر أاكتوبر.

فضشيلة دفوسس
دعنا ‘ البداية نتّفق على رفضسنا لكل أاشسكال اإلرهاب ونشسّدد على
وجوب ﬁاربة هذه الظاهرة اŸقيتة التي تزرع اŸوت والدمار وتخلق
اŸآاسسي أاينما حّلت وار–لت ،ودعنا أايضسا نذّكر ا÷ميع بأاننا ‘ ا÷زائر
كنا من أاوائل الشسعوب التي وقعت فريسسة بﬂ Úالب وأانياب الّدمويÚ
الذين حّولوا نهارنا إا ¤ليل حالك طيلة عقد كامل من الزمن ،وارتكبوا ‘
حّقنا أابشسع اŸذابح واÛازر التي ل Áكن لعقل إانسسان سسوي تصسّورها.
حينها للتذك Òفقط ⁄ ،يكن أاحد يكÎث Ÿا يكابده ا÷زائريون ،بل
وقد تعّمد كثÒون تزييف ا◊قائق ،واعتÈوا ما تواجهه ا÷زائر من
إاره -اب ه -م -ج -ي ،ه-و ح-رب أاه-ل-ي-ة وصس-راع دم-وّي ع-ل-ى السس-ل-ط-ة ،وظ-ل
اإلعÓم الغربي اŸضسّلل يعرضض ذات السسؤوال اÿبيث «من يقتل من؟»
ووحده الشسعب ا÷زائري بقي صسامدا أامام ظاهرة  ⁄يكن أاحد يعرف
حدود همجيتها وبطشسها ،وانتصسر بعد تضسحيات جسسام دفع ثمنها غاليا،
ومنذ ذلك ا◊ Úوهو يسستوعب جيدا ما يعيشسه أاي شسعب أاو فرد يقع
Óرهاب ولسسّفاكي الدماء ،ويتعاطف معه بكل جوارحه.
فريسسة ل إ
لهذا فما وقع من عمليات إارهابية ‘ فرنسسا يسستحق منا كّل اإلدانة
والسستنكار ،ف Óشسيء يّÈر قتل الناسض أاو ترويعهم ،وﬁاولة ربط هذه
الفظائع اŸنبوذة بالدين اإلسسÓمي ،هو ﬁضض افÎاء ومغالطة كÈى،
القصسد منها تشسويه الرسسالة اÙمدية السسمحة ،وتنف Òالناسض من هذا
الدين الذي يصسّر بعضض اŸعتوه Úوالشسواذ على توقيع جرائمهم باسسمه
ل -ه -دف واضس -ح ،وه -و وسس -م اإلسس Ó-م ب-ال-ع-ن-ف وال-ه-م-ج-ي-ة ،ووضس-ع األم-ة
اإلسسÓمية كّلها ‘ قفصض التهام و‘ موقع اŸشستبه به.
وإاذا كّنا نتّفق على رفضض كل أاشسكال اإلرهاب ،فإاننا باŸقابل نرفضض
جملة وتفصسي ÓاŸسساسض باŸشساعر الدينية للمسسلم ،Úمن خÓل اإلسساءة
للرسسول ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم ع Èرسسومات كاريكاتورية ،أاجزم
بأان نشسرها ب Úا◊ Úواآلخر ليسض صسدفة بل مقصسودا ،كما نرفضض
تغطية الرئيسض الفرنسسي لهذه اإلسساءة بغطاء حرية التعب ÒاŸقدسسة
حسسب تعبÒه ،ألن اإلسسÓم يتمتع بقداسسة أاك Èبكث.Ò
ونقول ،إاذا كان من غ ÒاŸقبول قتل الناسض ،فمن غ ÒاŸقبول أايضسا
إايذاء اŸشساعر الدينية للغ ،Òوحرية الفرد تنتهي عندما تبدأا حرية
اآلخرين ،وكفى –ام Óعلى اإلسسÓم وتأاجيجا لÓسسÓموفوبيا وللكراهية
ب Úالشسعوب.

ه ـ ـدف إ◊ـ ـ ـوإر إŸرتق ـ ـب ‘ تون ـ ـسس تشسكيل حكوم ـ ـ ـة توإفقيـ ـ ـة
^ إŸرحل ـ ـ ـة إلنتقاليـ ـ ـ ـة سستت ـ ـّوج بانتخابـ ـ ـات رئاسسيـ ـ ـة

’على للدولة ‘ ليبيا
أاكد عضشو اÛلسس ا أ
سشعد بن ششرادة ،أان أانظار اŸتتبع Úللششأان
السش -ي -اسش -ي ال -ل -ي -ب -ي سش -ت -ك -ون م -ت -ج-ه صش-وب
اجتماع ÷نة ا◊وار السشياسشي الليبي يوم 9
’·
ن- -وف- -م ÈاŸق- -ب- -ل ب- -ت- -ونسس ب- -رع- -اي- -ة ا أ
اŸتحدة ،وهو اجتماع يعّول عليه للخروج
ب- -ح- -ك- -وم- -ة وح- -دة وط- -ن- -ي- -ة سش -ت -فضش -ي إا¤
انتخابات ‘ أاقصشر إاطار زمني’ ،سشيما وأان
هذا اللقاء جاء بعد سشلسشلة من اŸسشارات أاو
ا’ج-ت-م-اع-ات اŸاراط-ون-ي-ة للفرقاء اللبيبÚ
سش - -واء ‘ ال - -داخ - -ل أاو اÿارج ،ب - -داي - -ة م - -ن
اجتماع القاهرة مرورا Ãالطة وجنيف ”
اŸغرب.
عزيز.ب
صسرح سسعد بن شسرادة أان ÷نة ا◊وار السسياسسي
ال-ل-ي-ب-ي اŸرت-ق-ب-ة م-ط-ل-ع ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل ب-تونسض،
ع- -ب -ارة ع -ن ÷ن -ة مشسÎك -ة م -ن اÛلسض األع -ل -ى
للدولة والŸÈان تضسم  26شسخصسية رسسمية وحوا‹
 45شسخصسية مسستقلة ‡ثل Úعن ﬂتلف اŸكونات
ال -رئ -يسس -ي -ة ل -لشس -عب ال -ل-ي-ب-ي ،ع-ل-ى أاسس-اسض م-ب-ادئ
الشسمولية والتمثيل ا÷غرا‘ والعرقي 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.
وأاضساف اŸتحدث ‘ اتصسال مع «الشسعب» أان
ا◊ضس- -ور سس- -ي- -ت- -ط- -رق- -ون ‘ ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ا¤
ﬂرجات الجتماعات اŸنعقدة سسابقا أاين سسيتم
السسÎشساد بها ومناقشستها ،وهو ما يعطي أاهمية
بالغة لهذا اŸوعد من أاجل اÿروج بقرار تكوين
حكومة وطنية موحدة “ثل كل أاطياف اÛتمع
الليبي قبل اŸرور إا ¤مرحلة انتقالية –ضسÒا
لÓنتخابات الرئاسسية من أاجل اسستعادة سسيادة ليبيا
والشسرعية الدÁقراطية Ÿؤوسسسساتها.
وب- -خصس- -وصض ق -رار وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار األخÒ

عششية ا’نتخابات بكوت ديفوار

إطÓق نار على موكب إألم Úإلعام لرئاسسة إ÷مهورية

ت -ع -رضض م -وكب األم Úال -ع-ام ل-رئ-اسس-ة
كوت ديفوار باتريك أاشسي ،أاحد مديري
ح- -م- -ل- -ة ا◊سس- -ن وات -ارا ،ل -ه -ج -وم مسس -اء
اÿم - -يسض ق- -رب أاغ- -ب- -او ( 150كيلومÎا
شسمال أابيدجان) دون وقوع إاصسابات ،وفق
ما أافاد مصسدر أامني وأاحد اŸقرب Úمنه.
وقال مصسدر أامني إان «موكب باتريك
أاشس -ي ت -ع -رضض ل -ط -ل -ق-ات ن-اري-ة م-ن ق-ب-ل

إ◊ّق وإلباطل

’علـــــى للدولــــــــة ‘ ليبيـــــا سشعد بن ششرادة لــــــ«الششعب»:
عضشـــــو اÛلسس ا أ

إلŸÈان إلعربي مع إ◊ّل
إلسسياسسي إلشسامل
من جهته ،جدد الŸÈان العربي
دع -م-ه ل-ل-ت-وصس-ل إا ¤تسس-وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة
Óزمة ‘ ليبيا –فظ سسيادة
شساملة ل أ
ال -دول-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى ك-ام-ل أاراضس-ي-ه-ا
وتصسون وحدتها الوطنية وتنهي جميع
صسور التدخل األجنبي ‘ الشسأان الليبي
الداخلي.
وط -الب الŸÈان ال -ع -رب -ي ،ك-اف-ة
األط-راف ال-ف-اع-ل-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا Ãواصسلة
ا◊وار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع
إال -ي-ه الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي م-ن ح-ي-اة ك-رÁة
وآامنة ومسستقرة والعيشض بأامان وسسÓم
وتنمية واسستقرار.
وناشسد الŸÈان العربي األطراف
الليبية Ÿواصسلة ا÷هود واسستثمار هذه
ال -ل -ح-ظ-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ب-ن-اء
ع -ل -ي-ه-ا إل‚اح اŸسس-ار السس-ي-اسس-ي Ãا
ُيسسهم ‘ حل األزمة الليبية ح ً
 Óنهائيًا
يضسمن اسستقرار ليبيا ووحدة أاراضسيها،
وُيحقق تطلعات الشسعب الليبي الشسقيق
‘ األم- -ن والسس- -ت- -ق- -رار وال- -ت- -ن- -م -ي -ة
والزدهار.
وأاكد ضسرورة توقف كافة أاشسكال
التدخÓت اÿارجية ‘ األزمة الليبية،
›دداً رفضس- -ه ل- -ل- -خ- -روق اŸت- -ك- -ررة
◊ظ- -ر السسÓ- -ح اŸف -روضض م -ن ق -ب -ل
›لسض األمن ،والسستقدام اŸنهجي
ل - -ل - -م- -ق- -ات- -ل ÚواŸرت- -زق- -ة األج- -انب
والعناصسر اإلرهابية إا ¤البÓد.
كما طالب بإاخراج كافة القوات
األج- -ن- -ب- -ي- -ة م -ن األراضس -ي ال -ل -ي -ب -ي -ة،
وال - -ت - -وصس - -ل إا ¤ح - -ل دائ- -م وج- -ذري
ل -ل -ت -ه -دي -د ال -ذي “ث -ل-ه اŸي-ل-يشس-ي-ات
وا÷ماعات اŸسسلحة.

اÙتلة تشسكل «خرقا مركبا» ÷ميع
القوان Úوهي خطوة تع Èعن «الفشسل
ال- -ذري- -ع» ال -ذي م -ن -ي ب -ه اŸغ -رب ‘
إاح- -راز أاي م- -كسسب ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى
اŸتعدد األطراف.
وك -انت ا◊ك-وم-ة الصس-ح-راوي-ة ،ق-د
نددت ‘ وقت سسابق بإاقدام سسلطات
دولة الحتÓل اŸغربي على فتح ما
تسسميه قنصسليات جديدة لثÓث دول
أاف -ري -ق -ي -ة ‘ اŸن -اط -ق اÙت -ل -ة م-ن
الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ،داع- -ي -ة األ·
اŸت- - -ح - -دة و›لسض األم - -ن لت - -خ - -اذ
إاج - -راءات ع - -م - -ل - -ي - -ة «ل - -وق - -ف ه- -ذا
السستفزاز ا÷ديد واÿط.»Ò
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›هول Úبأاسسلحة آالية قرب أاغباو حيث
عقد اجتماعا» قبل أاقل من  48سساعة من
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ية .وأاوضسح اŸصسدر
« ⁄تقع إاصسابات».
وأاشسي مقرب من الرئيسض واتارا الذي
يÎشسح لولية ثالثة مثÒة للجدل ،وغالبا
م -ا يشس -ار إال -ي -ه ع -ل -ى أان -ه أاح -د خ -ل -ف-ائ-ه
اÙتمل Úله .وŒري ا◊ملة النتخابية

‘ جو متوتر .وقتل حوا 30 ¤شسخصسا
خÓل أاعمال عنف منذ أاوت.
ويسس -ود خ -وف م-ن تصس-ع-ي-د ال-ع-ن-ف ‘
كوت ديفوار بعد عشسر سسنوات من أازمة
ما بعد انتخابات  2011-2010نتجت عن
رفضض الرئيسض لوران غباغبو العÎاف
بهزÁته النتخابية أامام واتارا ،ما خلّف
 3000قتيل.

والذي يعد خطوة إايجابية إل‚اح مسسار ا◊وار
الوطني الشسامل من أاجل التوصسل إا ¤حل سسياسسي
سسلمي يراعي اŸصسلحة العليا لليبيا وشسعبها ،قال
عضسو اŸؤو“ر العام ،أان القرار جاء عقب التفاق
اÈŸم ب Úاألطراف الليبية اŸشساركة ‘ حوار
ال-ل-ج-ن-ة ال-عسس-ك-رية اŸشسÎكة Ã 5+5دي-ن-ة جنيف
السسويسسرية ،والذي جمع ب Úقوات ‘ اŸنطقة
الشسرقية والغربية أاين ” التفاق على وقف إاطÓق
ال -ن-ار إا ¤ج-انب –ي-ي-د م-ن-ط-ق-ة ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي
ونقصسد هنا منطقة سسرت وا÷فرة والتي تؤوول إا¤
حرسض اŸنشسآات النفطية وتشسكل هذه القوة من
الطرف Úو–ت رعاية  5+5وتشسرف على تأامÚ
اŸورد ال-ل-ي-ب-ي اŸت-م-ث-ل ‘ ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي وهي
عبارة عن منطقة ‡تدة من الÈيقة إا ¤سسرت.

مغادرة إلسسرإج سستتأاّجل
وعن توقعاته بخصسوصض مصس Òحكومة الوفاق
الوطني مع اقÎاب اŸوعد الذي قطعه الرئيسض
ف- -اي- -ز السس -راج ل Ó-نسس -ح -اب ،ق -ال اŸت -ح -دث أان -ه
يسستبعد أان يغادر السسراج منصسبه ‘ هذه الفÎة،
ويÎك فراغا سسياسسيا ،خاصسة وأان هناك دعوات
ك -ثÒة سس -واء م -ن ق -ب -ل األ· اŸت -ح -دة وح-ت-ى م-ن

السسف Òاألمريكي ‘ ليبيا تدعوه للبقاء ‘ منصسبه
إا ¤غاية وصسول األ· اŸتحدة إا ¤صسيغة نهائية
للحكم ‘ ليبيا ‘ الفÎة النتقالية.
فضس Óعلى ذلك ،فقد أارسسل نهاية هذا األسسبوع
ك Óمن اÛلسض األعلى للدولة و›لسض النواب ‘
طرابلسض رسسالت Úإا ¤السسراج يطالبان فيها البقاء
‘ إادارة البÓد ،حتى يتم التفاق على الصسيغة
اŸناسسبة والنهائية للحكم ‘ ليبيا ،وهو ما يعني أان
كل اŸؤوشسرات تدل على اسستمرار السسراج ‘ قيادة
حكومة الوفاق خÓل الفÎة اŸقبلة.
و‘ تعليقه على موقف ا÷زائر اŒاه األزمة
الليبية وترحيبها بتوقيع الأطراف الليبية اŸشساركة
‘ حوار اللجنة العسسكرية (Ã )5+5دينة جنيف
السسويسسرية على اتفاق وقف إاطÓق النار ،واللقاء
الذي جمع وزير اÿارجية صسÈي بوقادوم باألمÚ
 ·ÓاŸتحدة انطونيو غوتÒيسض وتطرقهما
العام ل أ
إا ¤اŸلف الليبي ،قال شسرادة أانه ل أاحد ينكر دور
ا÷زائ -ر اÙوري ‘ شس -م -ال إاف -ري -ق -ي-ا واŸغ-رب
العربي ،إا ¤جانب العÓقات التي تربطها مع دول
كÈى عديدة ،مشسÒا إا ¤أان ا÷زائر دولة لها وزن
ع-ل-ى الصس-ع-ي-د اإلق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ ،وه-و م-ا ي-ج-عل
كلمتها مسسموعة لدى الهيئات الدولية وÁكنها من
أاداء دور هام ‘ حل أازمة ليبيا.

السسبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

áªgÉ°ùe

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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األبعاد السسÎاتيجsية لدسْستَرة ا◊ق ‘ بيئةٍ سسليمة ‘ إاطار الsتنمية اŸسستدامة

د  -جلة سسماعÚ
باحث أكادÁي ‘ ألدرأسسات ألدولية
سس-أأت-ن-أول ب-أل-ت-ح-ل-ي-ل ‘ ه-ذه اŸق-أل-ة قضس-ية أاسسأسسية
أاعتقد أاّنهأ  ⁄تأأخذ مأ تسستحق من الهتمأم والنقأشش ‘
لعÓم الوطنية اŸكتوبة واŸرئية واŸسسموعة
وسسأئل ا إ
رغم أاهميتهأ البألغة ،ومركزيتهأ ‘ ‰ط عيشش اŸواطن
وسسÓمته و‘ اسستدامة مقدرات الدولة وقsوتهأ.
لم -ر ب َ-دسْس Î-ة ا◊ق ‘ ب -ي-ئ-ة سس-ل-ي-م-ة ،و‘
ي -ت -ع s-ل -ق ا أ
اÙأف -ظ -ة ع -ل -ي -ه -أ ضس -م -ن مسس -وsدة ال -دسس -ت -ور اŸزم-ع
السستفتأء عليهأ ‘  ٠١نوفم.٢٠٢٠ È
فأللsأفت أان اŸشسّرع أاضسأف ›موعة من اŸبأدئ
واŸواد ا÷ديدة التي ترتبط بهذا ا◊ق  ⁄تشِسر إاليهأ
الدسسأت Òالسسأبقة ،وذلك إادراًكأ منه أان توسسيع حقوق
اŸواطن ليشسمل ا◊ق ‘ بيئة سسليمة وعيششٍ لئقٍ يتوافق
لق-ل-ي-م-ي-ة،
م -ع م -أ ت -ق ّ-ره اŸواث -ي -ق وال-ع-ه-ود ال-دول-ي-ة وا إ
ويتمأشسى مع مقتضسيأت التنمية وحمأية الوسسط الطبيعي
لخ -ط -أر ال -ب-ي-ئ-ي-ة ،وي-راع-ي ال-ت-ح-ولت اŸن-أخ-ي-ة،
م -ن ا أ
لضس -أف -ة إا ¤رف -ع مسس -ت -وى م -ع -يشس -ة السس-ك-أن وت-وفÒ
ب -أ إ
ال- -ظ- -روف اÓŸئ- -م- -ة Ÿم- -أرسس- -ة أاع -م -أل -ه -م وح -م -أي -ة
‡تلكأتهم.
وخصسوصًسأ أان العأ ⁄يعيشش حألة انحÓل بيئي وتدهورٍ
لي-ك-ول-وج-ي-ة ن-أŒة ع-ن اسس-ت-ن-زاف اŸوارد
‘ ال -ن -ظ -م ا إ
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة والح -ت-ب-أسش ا◊راري وال-ت-ل-وث وال-تصسt-ح-ر
والسستهÓك اŸفرط ،وغÒهأ من العوامل التي بأتت
تÎك آاثأرهأ على مسستويأت ﬁلية وعأŸية .و‘ ذلك،
فإأّننأ نرى أان حرصش اŸشسّرع على دسسÎة «حق اŸواطن
‘ بيئة سسليمة ‘ إاطأر التنمية اŸسستدامة ،وأان القأنون
يحّدد واجبأت ا شسخأصش الطبيعي ÚواŸعنوي◊ Úمأية
البيئة» (اŸأدة  )6٤ينطوي على أابعأد اسسÎاتيجية “ tسش
لجراءات
الدولة واÛتمع ،وتسستوجب ›موعًة من ا إ
والتداب Òا÷ديدة تفصسح عنهأ فيمأ بعد  ‘ -حألة
اعتمأد هذه التعديÓت  -القوان Úالعضسوية والتشسريعأت
القأنونية .فأ◊أصسل أان ا÷زائر وعلى الرغم من أانهأ
سسsنت بعد اسستقÓلهأ العديد من القوان ÚواŸراسسيم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،واع-ت-م-دت ات-ف-أق-ي-أت وب-روت-وك-ولت تعأون
متعuددة ◊مأية البيئة واŸوارد الطبيعية واتقأء أاشسكأل
التلوث و–سس Úإاطأر اŸعيشسة ونوعيتهأ ،وكذا التعليمأت
التقنية والتنظيمية اŸتعلقة بأ◊فأظ على التوازنأت
ال- -ط- -ب -ي -ع -ي -ة وم -ك -أف -ح -ة ال -زح -ف الصس -ح -راوي ،إال أان
ي من الدسسأتÒ
الهتمأمأت البيئية هذه  ⁄تدرج ‘ أا x
اŸت -ع -أق -ب -ة ،وك -أن ي -جب الن-ت-ظ-أر إا ¤غ-أي-ة ال-ت-ع-دي-ل
الدسستوري ‘  ٢٠١6حتى ُتخ sصسصش للبيئة مكأنتهأ من
خÓل اŸأدت ١٩ Úو .6٨ولكن مسسودة التعديل الدسستوري
 ٢٠٢٠تضس-ي-ف ل-ه-أت ÚاŸأدت› Úم-وعً-ة م-ن ال-ع-ن-أصس-ر
واŸبأدئ ُتعطي للحق ‘ بيئةٍ سسليمة أابعأدهُ الشسأملة
واŸتكأملة والسسÎاتيجية التي نذكر منهأ:
أل-تنمية أŸسستدأمة :أاضس- -أف اŸشس u-رع ‘ مسس -ودة
لول من نصش اŸأدة
التعديل الدسستوري  ‘ ٢٠٢٠البند ا أ
 6٨( 6٤سسأبقأ) مصسطلح «التنمية اŸسستدامة» (للمواطن
ا◊ق فيبيئة سسليمة ‘ إاطأر التنمية اŸسستدامة) لتصسبح
ال-قضس-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة قضس-ي-ة ت-ن-م-وية تدخل ضسمن القتصسأد
السس-ي-أسس-ي ل-ل-دول-ة ،وضس-م-ن أاج-ن-دات السس-ي-أسس-أت العأمة
واŸشسأريع التنموية والسستثمأرات اŸوجهة للمسستقبل،
العمومية أاو اÿأصسة منهأ.
لّن السستدامة تشس Òإا– ¤قيق احتيأجأت الراهن
و أ
لجيأل الÓحقة ،فُيفهم من
لضسرار Ãقuدرات ا أ
دون ا إ
ذلك أان ال -تشس -ري -ع -أت وال -ت -ن-ظ-ي-م-أت واع-ت-م-أد ال-ن-م-أذج
القتصسأدية ُمجَÈة على –قيق التوازن ب Úمتطلبأت
ال-ت-ن-م-ي-ة وب Úح-م-أي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،وع-ل-ى ب-ن-أء اقتصسأٍد بديل
ي-ت-ج-أوز اق-تصس-أًداي-ع-ت-م-د بشس-كٍ -ل أاسس-أسسx-ي ع-ل-ى ع-أئدات
اŸوارد الطبيعية كألنفط والغأز الطبيعي واŸنتوجأت

الزراعية واŸوارد اŸعدنية ،وقد صسّرح مؤوخرا وزير
Óذاع-ة ا÷زائ-ري-ة ب-أأن
ال -ط -أق -ة ع -ب -د اÛي-د ع-ط-أر ل -إ
لن نصس-ف ث-روات-ه-أ ال-ب-أط-ن-ي-ة
ا÷زائ-ر اسس-ت-ه-ل-كت ◊د ا آ
اŸكتشسفة من البÎول والغأز ،وهو مأ يجعل ورود هذه
لمن الطأقوي وترشسيد
الصسيأغة ضسرورة تلّبي حفظ ا أ
موارد البلد.
كذلك ،م sسست التعديÓت اŸقÎحة تسسمية «اÛلسش
الوطني القتصسأدي والجتمأعي» إا« ¤اÛلسش الوطني
القتصسأدي والجتمأعي والبيئي»الذي «يت ـولّى على وجه
اÿصسوصش ،مهمة :توف Òإاطأر Ÿشسأركة اÛتمع اŸدÊ
‘ التشسأور الوطني حول سسيأسسأت التنمية ا قتصسأدية
وا جتمأعية والبيئية ‘ إاطأر التنمية اŸسستدامة» (اŸأدة
 ،)٢١٠وهو مأ يعني أان متأبعة التحولت القتصسأدية
والج -ت -م -أع-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع وإا‚أز ال-دراسس-أت ح-ول-ه-أ ل
تنفصسلعن التحولت الطأرئة على مسستوى الوضسع البيئي،
وأان –قيق التنمية tÁرع Èسسيأسسأت مÎابطة ومتكأملة
ب Úهذه اÛألت.
احÎام اŸواث -ي -ق واŸع -أه -دات ال -دول -ي -ة :ت -ت-م-أشس-ى
دسسÎة هذا ا◊ق مع ا÷هود الدولية لتوسسيع حقوق
لنسس - -أن وح - -ف - -ظ وج- -وده ،وت- -ت- -واف- -ق م- -ع اŸواث- -ي- -ق
ا إ
لقليمية التي –رصش على تنظيم
واŸعأهدات الدولية وا إ
ال -وضس -ع ال -ب -ي -ئ -ي ال -ع -أŸي وت -ن-م-ي-ة اÙي-ط اŸع-يشس-ي
Óنسسأن.
ل إ
لضسأفية اŸقÎحة ضسمن الديبأجة
أاشسأرت الفقرة ا إ
إا ¤أان «الشس -عب ا÷زائ -ري ي -ع ّ-ب -ر ع -ن “سس-ك-ه ب-ح-ق-وق
ا نسس -أن اŸنصس -وصش ع -ل -ي -ه-أ ‘ ا عÓ-ن ال-ع-أŸي ◊ق-وق
ا نسسأن لسسنة  ،١٩٤٨وا تفأقيأت الدولية التي صسأدقت
عليهأ ا÷زائر».
لنسسأن «لكل
فقد ورد ‘ من اŸيثأق العربي ◊قوق ا إ
لسسرته ويوّفر
ى معيشسي كأفٍ له و أ
شسخصٍش ا◊ t
ق ‘ مسستو ً
ال -رف -أه -ي -ة وال -ع-يشش ال-ك-ر Ëم-ن غ-ذاٍء وكسس-أء ومسس-ك-ن
لطراف
وخدمأت وله ا◊ق ‘ بيئة سسليمة وعلى الدول ا أ
لْنَ -ف-أذ ه-ذه
لم-ك-أن-أت-ه-أ إ
ات-خ-أذ الs-ت-داب Òالs-ل-أزم-ة وفً -ق-أ إ
ا◊قوق»(اŸأدة  ،)٣٨وأايضسأ «مكأفحة عوامل التلوث
البيئي وتوف Òالتصسريف الصسحي» (اŸأدة )٣٩؛ وورد ‘
لنسسأن «لكل الشسعوب ا◊ق
لفريقي ◊قوق ا إ
اŸيثأق ا إ
فى بيئٍة ُمْرضِسية وشسأملة وُمÓئمة لتنميتهأ» (اŸأدة .)٢٤
وعليه ،تأأتي التعديÓت الدسستورية اŸقÎحة ‘ هذه
اŸسسودة لتكريسش هذا ا◊ق البيئي الذي ل يقل أاهمية
عن بأقي ا◊قوق اŸدرجة.
و‘ اع -ت -ق -أدن -أ أان روح ه -ذه ال -ت-ع-ديÓ-ت ،وك-م-أ ه-ي
جهة نحو –قيق قوة اÛتمع والدولة داخليأ من
مو s
خ Ó-ل ضس -م -أن ح -ق-وق اŸواط-ن Úو–ق-ي-ق ال-ت-وازن بÚ
السس-ل-ط-أت (وه-و م-أ درجت ع-ل-ى م-ن-أقشس-ت-ه ال-ت-ع-ديÓت
ال -دسس -ت -وري -ة السس -أب -ق -ة) ،ف -ه -ي م -وج -ه-ة ك-ذلك ل-ل-ب-ي-ئ-ة
اÿأرج -ي -ة ‘ غ -أي -ة ÷ع -ل ا÷زائ -ر تسس -ت -ع-ي-د ن-ف-وذه-أ
لق- -ل- -ي -م -ي أاو ال -ع -أŸي ،وأان تسس -ه -م ‘ إاث -راء
ودوره- -أ ا إ
ال-نصس-وصش ال-ق-أن-ون-ي-ةوا÷ه-ود ال-دول-ي-ة ◊مأية البيئة ‘
عصسر تعو ⁄اıأطر التي  ⁄تعد تفصسل ب Úالنطأقأت
اÙلية والعأŸية.
لمن أŸائي وألغذأئي :نتيجة مأ تشسهده
–قيق أ أ
الطبيعة من نقصٍش ‘ اŸوارد اŸأئية العذبة وتقwلصش ‘
لراضسي الصسأ◊ة للزراعة واŸسسأحأت الغأبية،
مسسأحة ا أ
ل‡ية إا ¤أان العأ ⁄خسسر منذ
إاذ تشس Òبيأنأت الهيئأت ا أ
 ١٩٩٠حوا‹  ٤٢٠مليون هكتأر من اŸسسأحأت الغأبية،
وأان أاك Ìمن  6٩٠مليون شسخصش يعأنون ا÷وع أاغلبهم من
لط-ف-أل وم-أ ي-زي-د ع-ل-ى  ٨٤٤م-ل-يون شسخصش
ال -نسس -أء وا أ
لسسأسسية وإا ¤ارتفأع
يفتقرون إا ¤خدمأت ميأه الشسرب ا أ
مسس -أح -أت الÎب -ة ال -ت-ي ت-ع-أ Êم-ن اŸل-وح-ة ،وأان حصس-ة
نصسيب الفرد ‘ اŸيأه العذبة تÎاجع بحدة إا ¤أاقل من
 ١٠٠٠م ٣وأاقل من  5٠٠م ‘ ٣السسنة ‘ ح Úأان النسسبة
اŸطلوبة تÎاوح مأ ب ٤٠٠٠/٣٠٠٠ Úم ‘ ٣السسنة ،يؤوكد
لغ-ذي-ة
خÈاء الق -تصس -أد وال -ت -ن -م -ي -ة ع -ل -ى أان اŸي-أه وا أ
أاصس-ب-حت م-وارد اسسÎات-ي-ج-ي-ة و»سس-لً-ع-أ» ث-م-ي-نة يجري -
وسسيجري  -التنأفسش عليهأ بسسبب انخفأضش معدلت
لم - -ط - -أر ،و‰و السس - -ك - -أن وزي - -أدة ال - -ط- -لب
ه - -ط - -ول ا أ
السس -ت -ه Ó-ك -ي وت -ل -وث اŸي -أه ا÷وف-ي-ة .وي-درك مشس-رع
ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-دسس-ت-وري-ة  ٢٠٢٠ه -ذه ا◊ق -أئ -ق ،ف -أأدرج
›موعة من البنود التي تؤومuن اŸواطن من مشسكلة ندرة
اŸي -أه و–ف -ظ اŸوارد وت -ع -ق -ل -ن اسس -ت -غ Ó-ل -ه-أ و–م-ي
لراضسي الزراعية .وأاوكل تلك اŸهأم إا ¤الدولة بحيث
ا أ
تسسهر على «“ك ÚاŸواطن ا◊صسول على مأء الشسرب،
Óجيأل القأدمة» (اŸأدة
وتعمل على اÙأفظة عليه ل أ
لراضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ،وا سس-ت-ع-م-أل
 ،)6٣وع -ل -ى «ح -م -أي-ة ا أ
العق ÊÓللميأه والطأقأت ا حفورية واŸوارد الطبيعية
لخرى ،وحمأية البيئة بأأبعأدهأ الÈية والبحرية
ا أ
وا÷وي- -ة ،وات- -خ -أذ ك -ل ال -ت -داب ÒاÓŸئ -م -ة Ÿع -أق -ب -ة
اŸلuوث( »ÚاŸأدة  .)١٩وانطÓقأ من ذلك ،يتوقع -أاو
يفÎضش -أانه ‘ حألة اعتمأد هذه التعديÓت أان تنبثق
قوان Úولوائح تنظيمية تكّمل جهود الدولة ‘ توفÒ
اŸأء الصسألح للشسرب وتوسسيع الربط بأأنأبيب اŸيأه على
لريأف واŸدن (تعرف ا÷زائر حأليًأ معدل
مسستوى ا أ
ربط يزيد على  % ٩٨بشسبكأت اŸيأه الشسروب) وزيأدة
لراضسي الزراعية ومكأفحة
بنأء السسدود واسستصسÓح ا أ
التصسحر وإا‚أز ﬁطأت التطه...Òإالخ.

وإانّ مصس -ط -ل -ح «ال -ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة» ال-ذي أاضس-أف-ه
اŸشسرع ‘ نصش اŸأدة  6٤يشسجع على إاضسأفة قوانÚ
ج-دي-دة سس-ت-ح-دد ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-أل ك-ي-ف-ي-أت اسستعمأل
لسس-م-دة ال-ك-ي-م-ي-أئ-ي-ة ،والسس-ت-خ-دام الصس-ن-أع-ي ل-ل-ميأه،
ا أ
وطرق اسستعمأل الشسركأت واŸصسأنع للموارد الطبيعية،
وشسروط احÎام البيئة ‘ اŸشسأريع اıتلفة .قوانÚ
تشس-ج-ع ع-ل-ى الن-ت-ق-أل م-ن ت-رك-ي-زالع-ت-م-أد ع-لى اŸواد
النفطية إا ¤اسستخدام الغأز الطبيعي ،وتشسجع اŸقأولت
ال-ن-أشس-ئ-ة اŸه-ت-م-ة ب-أل-ت-دوي-ر وح-م-أي-ة البيئة ،وتدفع إا¤
لبحأث والخÎاعأت
لحسسن ا أ
وضسع ا÷وائز الوطنية أ
التكنولوجية ‘ هذا اŸيدان ،وإا ¤ترشسيد السستهÓك
وﬁأرب -ة ال -ت -ب -ذي -ر ،وف-رضش الضس-رائب ع-ل-ى ‡أرسس-أت
ال -ت -ل -ويث وال -ه -در ،وت -ع -دي -ل ه-ي-ك-ل وع-ت-أد اŸؤوسسسس-أت
والشسركأت لتسستجيب لشسروط حمأية البيئة.
كمأ تسسهر الدولة ،بألشسراكة مع الشسركأت النأشسئة
لجنبية ،على توف Òتقنيأت جديدة
اÿأصسة الوطنية أاو ا أ
لسسأسش على :تقنيأت ترشسيد الÎبة والسستصسÓح
تركز بأ أ
لراضسي اŸأ◊ة
Óراضسي غ ÒاŸسستصسلحة (ا أ
التقني ل أ
لراضسي
لراضس-ي ال-رم-ل-ي-ة ع-ل-ى الشسواطئ وا أ
وال-ق-ل-وي-ة ،ا أ
لراضسي ا÷بلية) ،وتقنيأت ترشسيد
اŸتصسحرة وبعضش ا أ
اŸي -أه ال -ع-ذب-ة وزي-أدة ت-وفÒه-أ ،وت-ط-وي-رأان-ظ-م-ة حشس-د
و–ويل اŸيأه السسطحية والبأطنية –لية ميأه البحر،
وتقنيأت صسنأعة بدائل الصسلب ،وتقنيأت ترشسيد مصسأدر
الطأقة التقليدية وإايجأد بدائل لهأ ،وتقنيأت خفضش
لسسراع ‘
التلوث ،تقنيأت اسستعأدة و–سس Úالبيئة ،وا إ
الولوج إا ¤عأ ⁄الزراعة الذكية ،وتطوير أانظمة البيطرة
والعÓج...
وهي كلهأ –سسينأت سستنعكسش كلهأ إايجأبأ على األمن
الغذائي للسسكأن .ونعتقد انه كأن ‘ وسسع اŸشسرع اإضسأفة
بند يتعلق بـ «تسسهر الدولة واÛتمع على إايجأد وتوفÒ
ال-ت-ق-ن-ي-أت اŸت-ط-ورة ◊م-أي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وت-رشس-يد السستهÓك
وترشسيد اŸوارد واسستعأدة البيئة اليكولوجية».
لمن الغذائي واŸأئي بأتت ترتبط بشسكٍل
فمسسأألة ا أ
وثيق بألتطوير التكنولوجي وبأأشسكأل التنمية اŸسستدامة.
هذا وقد أاثبتت جأئحة كورونأ كيف أان اŸواد الغذائية
واŸي -أه اŸع -دن -ي -ة َغ -دت م -واد اسسÎات -ي -ج-ي-ة ُت-ن-ق-ل ‘
ال-ط-أئ-رات ال-عسس-ك-ري-ة و“ tسش م-ب-أشس-رة ب-أأمن اŸواطنÚ
وسسيأدة الدول ،وكيف أان ا÷زائر تعرف حألة اكتفأٍء
ذات -ي وح -ت -ى مسس -ت -ع s-دة ل -ل -تصس -دي -ر ‘ ه -ذه ال-ظ-روف.
ويسستطيع أايّ شسخصش يزور عواصسم عربية أاو أاوروبية أان
ي Ó-ح -ظ ارت -ف -أع ث -م -ن اŸي -أه اŸع-دن-ي-ة وأان غ-أل-ب-ي-ت-ه-أ
مسستورد من دول أاجنبية بألعمÓت الصسعبة.
Œنب أل -ن-زأع-ات و–ق-ي-ق ألسس-ت-ق-رأر :يجمع
ال -ع -دي -د م -ن خÈاء ال -دراسس-أت السسÎات-ي-ج-ي-ة ع-ل-ى أان
ا◊روب وال -ن -زاع -أت اŸسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة سس-ت-ك-ون ع-ل-ى اŸأء
لراضس -ي ال -زراع -ي-ة اÿصس-ب-ة أاو اŸسس-أح-أت
وام -ت Ó-ك ا أ
الغأبية ،وعلى منأطق الÌوات ا◊يوانية والسسمكية.
وهي مأ Áكن أان نصسفه بـ «النزاعأت الكأمنة غÒ
لفريقية،
اŸسسلحة» .حقيقة بدأات تعيشسهأ بعضش الدول ا إ
لزرق وسس-ل-عً-ة
ل -ذلك سس -يصس -ب -ح اŸأء ب -أل -ف -ع -ل ال -ذهب ا أ
لراضس -ي اÿصس -ب -ة
اسس- -ت- -ه Ó-ك -ي -ة ث -م -ي -ن -ة ،وسس -تصس -ب -ح ا أ
واŸنتوجأت الزراعية موارد اسسÎاتيجية ذات تداعيأت
جيوبوليتيكية ومعيشسية .و‘ ذلك ،تشسuكل دسسÎة ا◊ق ‘
البيئة السسليمة وحمأية الوسسط الطبيعي نوعأ من «أامننة
اŸوارد» و–ق- -ي- -ق الك- -ت- -ف- -أء ال- -غ- -ذائ -ي وال -رف -أه -ي -ة،
والسستقرار والسسÓم ،وخصسوصًسأ إاذا مأ علمنأ أان العديد
لفريقية مأ ع Èالصسحراء نأŒة
من حركأت الهجرةا إ
لوضس -أع
ع -ن شس -ح ه -ذه اŸوارد وان -ع -دام -ه -أ وت -ده -ور ا أ
اŸع -يشس -ي -ة وخسس -أرة ال -دخ -ل ب -ف -ع -ل ا÷ف -أف وارت -ف-أع
ا◊رارة والتصسحر وفقدان اŸأشسية واŸنأطق الرعوية
() ،وتتسسبب ظأهرة اللجوء اŸنأخي هذه ‘ العديد من
ال -ن -زاع -أت اŸسس -ل -ح -ة ع -ل-ى اŸن-أط-ق اÿضس-راء وع-ل-ى
لنهأر.
لراضسي القريبة من ا أ
الواحأت وا أ
لذلك أاضسأف اŸشسرع ‘ اŸأدة  ١٩بندا ينصش على
«أان تسسهر الدولة على ضسمأن بيئة سسليمة من أاجل حمأية
ا شسخأصش و–قيق رفأههم» يكفل بأأن تأأخذ الدولة على
لفراد والبيئة.
عأتقهأ اسسÎاتيجيأت حمأية ا أ
–قيق ألوعي ألبيئي وإأشسرأك أ÷ميع للحفاظ
على ألبيئة :أاضسأف اŸشسرع ضسمن اŸأدة  ١٩بندا
ي -ت -ع -ل -ق «بسس -ه-ر ال-دول-ة ع-ل-ى ضس-م-أن ت-وع-ي-ة م-ت-واصس-ل-ة
بأıأطر البيئية» ،وأاضسأف ‘ الديبأجة فقرت Úذات
أاهمية كÈى« :كمأ يظل الشسعب منشسغ ً
 Óبتدهور البيئة
t
والنتأئج السسلبية للتغtير اŸنأخي ،وحري ًصسأ على ضسمأن
ح-م-أي-ة ال-وسس-ط ال-ط-ب-ي-ع-ي وا سس-ت-عمأل العق ÊÓللموارد
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وك -ذا اÙأف -ظ -ة ع -ل -ي-ه-أ لصس-أل-ح ا ج-ي-أل
القأدمة».
و»اعÎاف ً-أ ب -ألّ-ط-أق-ة ال-ه-أئ-ل-ة ال-ت-ي يشس-ك-ل-ه-أ الشس-ب-أب
ا÷زائ-ري ،وب-ت-ط-ل-ع-أت-ه وإاصس-راره ع-ل-ى رفـع ال-ت-ح-دي-أت
السس-ي-أسس-ي-ة وا ق-تصس-أدي-ة وا ج-ت-م-أع-ي-ة وال-ث-ق-أف-ية للبÓد،
أاصسبح من الضسروري إاشسراكه الفعلي ‘ عملية البنأء
واÙأفظة على مصسألح ا جيأل القأدمة ،بضسمأن تكوين
نوعي له تتوله مؤوسسسسأت الدولة واÛتمع».
وذلك إادراكأ بحجم التحديأت التي تطرحهأ قضسأيأ
البيئة .وÁكن ‘ هذا الصسدد اسستشسراف لوائح وقوانÚ
وم-راسس-ي-م ت-ن-ف-ي-ذي-ة ت-ت-ول-ي-م-ح-أرب-ة ظ-واه-ر السستهÓك

اŸف -رط ،وت -ك -رسش ث -ق -أف -ة احÎام ال -ق -وان Úال -ب -ي-ئ-ي-ة،
وتصس -ن -ع-أŸم-أرسس-أت ال-زراع-ي-ة اŸراع-ي-ة ل-ت-غ ÒاŸن-أخ،
لسس -م -دة
و– ّسس- -ن سس- -ب- -ل ال- -ري وأاسس -أل -يب اسس -ت -ع -م -أل ا أ
واŸبيدات ا◊شسرية ،و–أرب التلوث ودفن اıلفأت
لراضس-ي
الصس -ن -أع -ي -ة ،و“ن -ع -أل -زح -ف ال -ع -م-را Êع-ل-ى ا أ
الزراعية.
ولنفسش العتبأرات البيئية ومسسأعي إاشسراك ا÷ميع،
لبحأث والدراسسأت
Áكن ا◊رصش كذلك على تطوير ا أ
ال -ت -ط -ب -ي -ق-ي-ة وال-ق-ي-أسس-ي-ة ‘ ›ألت ال-ب-ي-ئ-ة وال-زراع-ة
وتثمينهأ ،وإاعأدة بعث فعألية معأهد الدراسسأت الزراعية
وال-ب-ي-ئ-ي-ة وال-ط-أق-أت اŸت-ج-ددة وال-نظر إاليهأ بأعتبأرهأ
لمن
مؤوسسسسأت اسسÎاتيجية وحتى ذات مهأم ترتبط بأ أ
ال-ق-وم-ي-وب-ألسس-ي-أدة ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ط-أق-وي-ة ل-ل-بلد (اŸعهد
ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ل-ل-ب-حث ال-زراع-ي ( ،)INRAAم-رك-ز
ت -ط -وي -ر ال-ط-أق-أت اŸت-ج-ددة ( ،)CDERم -رك -ز ت-ط-وي-ر
ال-ت-ك-ن-ول-وج-يأت اŸتقدمة ( ،)CDTAم- -رك -ز ال -ب -حث ‘
التحليل الفيزيو-كميأء ( ،)CRAPCمركز البحث العلمي
والتقني ‘ اŸنأطق ا÷أفة ( ،)CRSTRAمر كز البحث
‘ البيوتكنولوجيأ ( ،)CRBTـ ـ ا ـ ـ ـ تكنولوجيأ ـ النواقل
ال -ط -أق-وي-ة ،م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-أت ال-ت-غ-ذي-ة
ال -زراع-ي-ة ،م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ال-فÓ-ح-ة ال-رع-وي-ة ،م-رك-ز
ال -ب -حث ‘ ال -ب -ي -ئ-ة ،ال-وك-أل-ة اŸوضس-وع-أت-ي-ة ل-ل-ب-حث ‘
البيوتكنولوجيأ وعلوم الزراعة والتغذية) .وأان تنفتح هذه
لعÓم ومؤوسسسسأت اÛتمع
اŸراكز على العأمة وعلى ا إ
اŸد Êل -ل-ت-حسس-يسش Ãسس-ت-ج-دات ال-ب-ح-وث والب-ت-ك-أرات
حول البيئة والتغذية والطأقة ،وأان يتم إاطÓق ›Ósت
ثقأفية وجرائد الكÎونية خأصسة بهذه اŸيأدين على
غرار مأ هو حأصسل ‘ العديد من الدول.
وأان ُت- -درج ‘ ب- -رام -ج ال -ت -ع -ل -ي -م اŸدرسس -ي وب -رام -ج
ال -نشس -أط -أت ال-ث-ق-أف-ي-ة اÙل-ي-ة وغÒه-أ قضس-أي-أ ال-ب-ي-ئ-ة
واŸنأخ ،وكذلك التوعية ضسد السستهÓك اŸفرط ،و‘
ا◊أجة إا ¤اسستعمأل اŸواد والطأقأت البديلة ومواد
ال-ب-ن-أء الصس-دي-ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ل-ت-ق-ل-ي-ل ك-ث-أف-ة ال-طأقة وكثأفة
الن-ب-ع-أث-أت ال-ك-رب-ون-ي-ة ،وأايضس-أ ال-ت-خ-لصش م-ن اسس-تعمأل
لري- -أف واŸن- -أط- -ق
لح- -م- -ر ‘ ا أ
لج - -ر ا أ
لسس - -م - -نت وا آ
ا إ
الصسحراوية...وغÒهأ من اŸقÎحأت.
تشسجيع أسستخدأم ألطاقات ألبديلة وأŸتجددة:
لن دول العأ ⁄تعيشش مرحلة العصسر الصسنأعي والعصسر
و أ
لن ح -ألت ال -ط-قسش ‘ ت-ذب-ذب
م -أ ب -ع -د الصس -ن -أع -ي ،و أ
مسس-ت-م-ر ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-غ ÒاŸن-أخ-ي ،ي-ت-زاي-د بشس-ك-ل م-هول
الطلب على الطأقة بكل أانواعهأ ومنهأ الكهربأء.
ولسسيمأ ‘ ظل تسسأرع وتÒة التحضسر واسستهÓك
اŸنتجأت الكهربأئية ،وكذا اتسسأع حجم السستثمأرات
الصس-ن-أع-ي-ة وزي-أدة اسس-ت-خ-دام ال-ق-ط-أرات اŸعتمدة على
لنظمة الكهربأئية .وبدأات ا◊كومأت تواجه التحديأت
ا أ
ب– Úقيق التنمية وا◊فأظ على اŸوارد وعلى بيئة
نظيفة ،فكأنت الطأقأت البديلة منفذا لتحقيق التوازن
Ÿراَدْين وا◊فأظ على السستدامة .ولذلك
ب Úهذين ا ُ
يتضسمن مبدأا «التنمية اŸسستدامة»الذي اقÎحه التعديل
ال-دسس-توري  ٢٠٢٠مسس-أع-ي اسس-ت-خ-دام ال-طأقأت البديلة
لمن الطأقوي بوصسف
وتعميمهأ ،ويشسمل كذلك –قيق ا أ
الطأقة ﬁرك التنمية.
ون -ع-ت-ق-د أان ال-ب-حث ع-ن ال-ط-أق-أت ال-ب-دي-ل-ة أاو ت-ل-ب-ي-ة
الحتيأجأت الطأقوية بألنسسبة للسسكأن أاو الصسنأعأت أاو
اŸؤوسسسس -أت Áك -ن أان ي -ت -وسس -ع إا ¤اسس -ت -خ -دام ال -ط-أق-ة
الشسمسسية ،وإاليألطأقة النووية السسلمية Ÿأ –ققه من
أاغ -راضش ذات ط -ب -ي -ع -ة اسس -ت -ه Ó-ك -ي-ة وŒأري-ة وصس-ح-ي-ة
وان -خ -ف-أضش ك-ل-ف-ت-ه-أ م-ق-أرن-ة ب-أŸصس-أدر ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أاو
بأŸرور إا ¤مأ يسسمى «اقتصسأد النظأئر» القأئم على
إانتأج الطأقة من التفأعÓت النووية ،وهو مأ سسيسسمح
لشس-ع-أع-أت ‘ ال-طب
ب -أق -تصس -أد ال-ط-أق-ة وب-أسس-ت-خ-دام ا إ
وال -ب -ي-ول-وج-ي-أ ،واسس-ت-خ-دام «ال-ب-ط-أري-أت ال-ن-ووي-ة» ال-ت-ي
لن-ه-أ تسس-ت-م-ر
سس-ت-ل-عب دورا م-ه-م-أ ‘ اŸن-أط-ق ال-ن-أئ-ي-ة أ
لفÎات طويلة ول –تأج إا ¤إاعأدة الشسحن ،وخصسوصسأ
‘ م-ن-أط-ق ال-هضس-أب والصس-ح-راء اŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى مشس-أريع
تنموية زراعية وصسنأعية هأئلة.
لذلك ،سسيفرضش Œسسيد هذه اŸأدة الدسستورية على
أارضش ال -واق -ع ب -أأن ت-ك-ون قضس-أي-أ ال-ب-ي-ئ-ة ضس-م-ن ﬂت-ل-ف
السسيأسسأت العأمة على اŸسستوي ÚاŸركزي واÙلي،
وسس -ت -ك -ون ا÷م -أع -أت اÙل-ي-ة ›Èة ع-ل-ى ت-خصس-يصش
لضس-أف-ي-ة التي
م-ي-زان-ي-أت إاضس-أف-ي-ة Ûأب-ه-ة الضس-غ-وط ا إ
يولدهأ تغ ÒاŸنأخ وتدهور البيئة؛ ذلك أان البلديأت
وسسكأنهأ سستكون ‘ مواجهة ظواهر منأخية “ tسش بحيأة
لفراد ومكأسسبهم كأ÷فأف ونقصش اŸيأه والتصسحر
ا أ
وال- -زواب- -ع ال- -رم- -ل- -ي- -ة وال -ف -يضس -أن -أت اŸوسس -م -ي -ة وغÒ
اŸوسسمية ،وارتفأع منسسوب ميأه البحر وغرق اŸدن
السس -أح -ل -ي -ة وم -ل -وح -ة الÎب -ة ون-قصش اŸردود ال-زراع-ي
لنتأج السسمكي واندلع حرائق
وحموضسة البحر ونقصش ا إ
الغأبأت واشستداد موجأت ا◊رارة .وكلهأ قضسأيأ تتصسل
مبأشسرة Ãوارد اŸواطن ورزقه وصسحته وطريقة عيشسه،
لمر الذي يجعل من دسسÎة
وكذا Ãقدرات الدولة؛ ا أ
مسسأألة ا◊فأظ على البيئة قضسية أاسسأسسية “سش إادارة
القتصسأد السسيأسسي للدولة وتأأم Úالبيئة اŸأدية التي
ي -ع-يشش ف-ي-ه-أ ه-ذا اŸواط-ن ،وضس-م-أن اسس-ت-دام-ة م-وارده
ورفأهيته.
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أنخفاضس معد’ت أŸوأليد وبقاء ألناسس عزأبا لفÎة أطول

ألصصحة ألعاŸية تنصصح..

علماء يتوّقعون كيف سشيتغ ÒاÛتمع ‘ عا ⁄ما بعد «كوفيد»!
ت - -وّق - -ع خÈأء أن أل - -ت- -دأع- -ي- -ات
أل -ن -فسص -ي -ة ÷ائ -ح -ة «ك -وف -ي-د»19-
سص- -ت- -ؤودي إأ ¤أن- -خ- -ف- -اضس م -ع -د’ت
أŸوأليد ،وبقاء ألناسس عزأبا لفÎة
أطول .ورأجع خÈأء من ألو’يات
أŸتحدة  90درأسصة Ÿسصاعدتهم على
ألتنبؤو كيف Áكن لـ «كوفيد،»19-
ت -غ -ي Òألسص -ل -وك-ي-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
’ع-رأف أ÷نسص-ان-ي-ة  -ح-ت-ى بÚ
وأ أ
أول -ئك غ ÒأŸصص -اب ،Úوي -ت -وق -ع-ون
أن -خ -ف -اضس ح -ا’ت أ◊م-ل أıط-ط
Óزم -ة ألصص -ح -ي-ة
ل -ه -ا أسص -ت -ج -اب -ة ل  -أ
ألعاŸية ،حيث يؤوجل ألناسس ألزوأج
’ط- - -ف - -ال ،م - -ا ي - -ؤودي إأ¤
وإأ‚اب أ أ
ت -ق -لصس ع -دد سص-ك-ان ب-عضس أل-دول،
وسص -ي -ك-ون لÓ-ن-خ-ف-اضس ‘ م-ع-د’ت
أŸوأليد آأثار متتالية على أÛتمع
وأ’ق -تصص -اد ،م -ا ي -ؤوث -ر ع-ل-ى أشص-ي-اء
م -ث-ل ف-رصس أل-ع-م-ل ودع-م ألسص-ك-ان
أŸسصن.Ú
وعÓوة على ذلكÁ ،كن أان يؤؤدي
التقسسيم غ ÒاŸتكافئ للعمل اŸنز‹
اإ’ضسا‘ النا œعن اإ’غÓق ،إا ¤ارتفاع
ع -دم اŸسس -اواة ب Úا÷نسس Úوت -ع -زي-ز
اŸزيد من اÙافظة ا’جتماعية.
و’حظ الباحثؤن ،من نؤاح عديدة،
أان «ال -ؤب -اء أاصس -ب -ح Œرب-ة اج-ت-م-اع-ي-ة
عاŸية»  -و ⁄تنته نتائجها بعد.
وطبق فريق البحث خÈاته اŸتنؤعة
ل -ل -ت -ن -ب-ؤؤ ب-اŸسس-ت-ق-ب-ل ،وال-ت-ي تضس-م-نت
خلفيات ‘ العلؤم السسلؤكية وا’قتصساد
وعلم اأ’حياء التطؤري والطب وعلم
اأ’عصساب.
وقالت معدة البحث وعاŸة النفسس
م- -ارت- -ي ه- -اسس- -ي- -ل- -ت -ؤن ،م -ن ج -ام -ع -ة
ك -ال-ي-ف-ؤرن-ي-ا ل-ؤسس أا‚ل-ؤسس« :سس-ت-ك-ؤن
ال- -ع- -ؤاقب ال- -ن -فسس -ي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة
واÛت -م -ع -ي-ة لـ «ك-ؤف-ي-د »19-ط -ؤي -ل-ة
اأ’مد للغاية’’.
وع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ،أاضس-افت« :ك-ل-م-ا
اسستمر «كؤفيد »19-لفÎة أاطؤل ،قد
تكؤن هذه التغيÒات أاك Ìرسسؤخا’’.
وحّ- - -ذر ال- - -ف- - -ري- - -ق م- - -ن أان اأ’زواج
اÙتمل Úالذين التقؤا بالتعارف عÈ
ال -ف-ي-دي-ؤ وسس-ط اإ’غÓ-ق ،ق-د ي-ج-دون
أانفسسهم ﬁبط Úعندما يلتقؤن أاخÒا
‘ العا ⁄اÿارجي.
ومن اÙتمل أان يؤؤدي عدم وجؤد
إاشسارات ‘ العÓقات ا÷ديدة اŸزيفة
رق -م -ي -ا ،إا ¤اŸب-ال-غ-ة ‘ اŸث-ال-ي-ة م-ع
الشسركاء اÙتمل - Úوهؤ فهم خاطئ
قد يعني أان ا’قÎان قد ’ ينجؤ من
واقع ا’جتماع.

مششهد قا” بأاوروبا مع تزايد إاصشابات كورونا

باحثون يكتششفون

وقد يؤؤدي هذا  -والفرصس الضسائعة
لÓ-ج-ت-م-اع-ات  -إا ¤ب-ق-اء اأ’شس-خ-اصس
عزابا لفÎة أاطؤل.
و’حظ الفريق ،على عكسس اأ’زمات
السسابقة ،أان الؤباء ’ يجمع الناسس معا
 و‘ ال - - -غ - - -الب  ’ -ي - - -ع- - -زز زي- - -ادةالتعاطف.
وع- -ل- -ى سس- -ب -ي -ل اŸث -ال ،أادى إاغ Ó-ق
اŸدارسس إا– ¤م - -ي - -ل ال - -نسس- -اء عبء
مسس- -ؤؤول- -ي- -ات أاك› ‘ Èا’ت رع -اي -ة
اأ’طفال والتعليم.
وكشس- -فت ه- -اسس- -ي -ل -ت -ؤن أان آاث -ار ذلك
ﬁسسؤسسة بالفعل .وعلى سسبيل اŸثال،
قالت إانه ‘ عا ⁄اأ’كادÁيات ،يبدو
أان ال -ب -اح -ث -ات ي -نشس-رن ال-ق-ل-ي-ل وسس-ط
الؤباء  -على عكسس نظرائهن الذكؤر.
وج -ادل ال -ب -اح -ث -ؤن ب-أان ج-ذور ع-دم
اŸسساواة هذه ’ ترتبط فقط باأ’دوار
التقليدية للجنسس.Ú
وطؤرت النسساء دوافع أاقؤى لÓهتمام
بتفاصسيل رعاية اأ’طفال ،وقد يشسعرن
ب -الضس -غ -ط ل -ق -ب -ؤل اŸزي-د م-ن رع-اي-ة
اأ’طفال واŸسسؤؤولية اŸنزلية عندما ’
يسس -ت -ط -ي -ع اآ’خ -رون ،م -ث -ل اŸع -ل -مÚ
والعامل ‘ Úرعاية اأ’طفال.
و‘ اŸقابل ،يقÎح الفريق أان هذا
ا’Œاه Áك- -ن أان ي- -ؤؤدي إا« ¤ت- -راج- -ع
واسسع النطاق نحؤ اŸعاي »Òالتقليدية
«ب Úا÷نسس - Úح -يث ي -ن -ت -ه -ي اأ’م -ر
ب -ال -نسس -اء ب -ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى رج -ال-ه-ن
باعتبارهن «معيل - »Úو–ؤ’ت أاخرى
ذات صسلة ‘ اÙافظة ا’جتماعية.

وق -الت ه -اسس -ي-ل-ت-ؤنÁ ،ك-ن أان ي-ؤؤدي
ع -دم اŸسس -اواة ا’ق-تصس-ادي-ة إا ¤ج-ع-ل
ال -ع -دي -د م -ن ال -نسس-اء Áارسس-ن ا÷نسس
أاك ،Ìم -ن أاج -ل ال-ت-ن-افسس م-ع ب-عضس-ه-ن
البعضس على الرجال اŸرغؤب فيهم.
واسس -ت -خ -دم ال -ف -ري -ق أايضس-ا م-ن-ظ-ؤرا
ت-ط-ؤري-ا ل-ف-حصس ال-ط-ري-ق-ة التي تطؤر
ب-ه-ا ال-فÒوسس Ÿه-اج-م-ت-ن-ا ،إا ¤ج-انب
ا’سسÎات-ي-ج-ي-ات ال-ت-ي Áك-ن-ن-ا ،وي-جب
علينا اسستخدامها Ÿقاومته.
ووف -ق -ا ل -ل -ب -اح -ث ،Úف -إان ال-ك-ث Òم-ن
Óزم -ة
اسس- -ت -ج -اب -ت -ن -ا غ Òال -ك -اف -ي -ة ل  -أ
الصس -ح -ي -ة ال -ع -اŸي-ة ن-اŒة ع-ن ت-ط-ؤر
البشسرية  -وراثيا واجتماعيا.
وأاضس- -اف- -ؤا أان ه -ذا ي -ؤؤدي إا« ¤ع -دم
تؤافق تطؤري» مع الظروف ا◊الية -
م -ث -ل ،ك -ي -ف ي-ق-در اأ’م-ري-ك-ي-ؤن ع-ادة
الفردية والقدرة على –دي السسلطة.
وق -ال م -ع -د ال -ب -حث وع-ا ⁄ال-ن-فسس،
بنجام Úسسيتز ،من جامعة كاليفؤرنيا
لؤسس أا‚لؤسس أايضسا« :هذا اŸزيج ’
ي -ع -م -ل بشس -ك -ل ج -ي-د ‘ ح-ال-ة ح-دوث
ج- -ائ -ح -ة» .وأاضس -اف« :ه -ذا ال -فÒوسس
يفضسحنا ويعرضس نقاط ضسعفنا».
وإا ¤جانب ذلك ،كتب الفريق «إان
جنسسنا البشسري ليسس مهيئا للبحث عن
فهم دقيق للعا ⁄كما هؤ ‘ الؤاقع» -
حيث تؤؤدي القبلية والتفك Òا÷ماعي
إا ¤نشس -ر م -ع -ل -ؤم-ات مضس-ل-ل-ة وان-ع-دام
الثقة ‘ اÈÿاء ‘ ،وقت هناك حاجة
لذلك.

أاوضس -حت ه-اسس-ي-ل-ت-ؤن أان ال-فÒوسس
«ﬂادع» أ’نه Áتلك القدرة على نقل
ال- -ع- -دوى إال- -ي -ن -ا م -ن خ Ó-ل اتصس -ال -ن -ا
باآ’خرين  -وخاصسة اأ’حباء  -الذين
ي-ب-دون بصس-ح-ة ج-ي-دة ،وع-ل-قت ق-ائ-لة:
«إان سس-م-ات-ن-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي –دد
ال -ك -ث‡ Òا ي -ع -ن -ي -ه اإ’نسس-انŒ ،ع-ل-ن-ا
هدفا رئيسسيا لÓسستغÓل الفÒوسسي».
م- -ث- -ل ج -م -ي -ع ال -فÒوسس -ات ،ي -ؤاج -ه
 2SARS-CoVضس-غ-ط-ا ت-طؤرياللتÓعب بسسلؤك وفسسيؤلؤجيا مضسيفيه
ب -ط -ري -ق-ة تضس-م-ن ان-ت-ق-ال-ه واسس-ت-م-رار
وجؤده.
ويقÎح الباحثؤن أان فÒوسس كؤرونا
قد يغ Òأانسسجتنا العصسبية للتأاث Òعلى
سسلؤكنا  -مثل قمع اŸشساعر اŸريضسة
وتعزيز الدوافع ا’جتماعية ‘ ذروة
العدوى قبل ظهؤر اأ’عراضس.
وب -ه -ذه ال -ط -ري -ق -ة ،م -ن اŸرج-ح أان
يتؤاصسل اأ’فراد اŸصسابؤن حديثا مع
اآ’خ -ري-ن وي-نشس-رون ال-فÒوسس ق-ب-ل أان
يدركؤا أانهم مصسابؤن به.
وب - -اŸث - -ل ،ف - -إان ق - -م - -ع اŸظ - -اه- -ر
اÿارجية للمرضس من شسأانه أان ّÁكن
م - - - - -ن Œاوز
2SARS-CoVاسس-ت-ج-اب-ة «ا’شس-م-ئ-زاز» اŸف-ي-دة ال-تي
طؤرناها لتجنب اإ’صسابة باŸرضس.
وم- -ع ذلك ،ف- -ق- -د أاوق- -فت إاج -راءات
ال -ب -ق -اء ‘ اŸن -زل وا◊ج -ر الصس -ح -ي
ال -ت -ف -اع Ó-ت ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،ال-ت-ي م-ن
شسأانها أان تعرضس مÓي ÚاŸراهقÚ
Ÿيكروبات جديدة.
وقال الباحثؤن إانه يبقى أان نرى ما
ه -ؤ ت -أاث Òه -ذا ال -ت -ح-ؤل ع-ل-ى أاج-ه-زة
اŸناعة واأ’دمغة النامية لدى الشسباب.
وخ -لصس ال -ف -ري -ق إا ¤أان ف -ه-م ا’آث-ار
السس -ل -ؤك -ي -ة وال -ن -م -ائ -ي -ة وال -ن -فسس -ي-ة لـ
 2SARS-CoVبشس -ك -ل أافضس-ل،سس-ي-م-ك-ن-ن-ا م-ن م-ك-اف-ح-ة ال-ؤب-اء بشسكل
أافضسل.
وُنشسرت النتائج الكاملة للدراسسة ‘
-Proceedings of the Na
-tional Academy of Sci
ences.

ديلي ميل

ألصصحة ألعاŸية:

’ تـ ـ ـ ـ ـراجع و’ اسش ـ ـتسشـ ـ ـ ـ ـÓم Ãعركـ ـ ـ ـ ـة كورونـ ـ ـ ـ ـا

أك- -د م- -دي- -ر م- -ن- -ظ- -م- -ة ألصص -ح -ة
ألعاŸية ،أنه «’ Áكننا أن نسصتسصلم
وعلينا أ’ نسصتسصلم» ‘ أŸعركة ضصد
كوفيد 19-م-ع Œدد ت-فشص-ي أل-وب-اء
‘ أوروبا كما ‘ ألو’يات أŸتحدة.
وأق - - - -ر ت - - - -ي - - - -دروسس أده - - - -ان- - - -وم
غÈيسصوسس بأان إأرهاقا يسصود ألدول
ب-ع-د أشص-ه-ر م-ن م-ك-اف-ح-ة أل-وباء ألذي
أسصفر عن وفاة أك Ìمن  1,1مليون
شص- -خصس ،ل- -ك- -ن- -ه دع- -ا إأ ¤م- -وأصص- -ل- -ة
أŸع -رك -ة غ-دأة إأعÓ-ن ك-ب Òم-وظ-ف-ي
’ب -يضس ،م -ارك م -ي -دوز ،أن
أل- -ب- -يت أ أ
أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ل -ن ت -ت -م -ك -ن م -ن
ألسص -ي -ط -رة ع -ل-ى أ÷ائ-ح-ة وت-رك-ز ‘
’دوية وأللقاحات.
شصكل أك Èعلى أ أ
وق- -ال« :ح Úي- -ت- -ح -رك اŸسس -ؤؤول -ؤن
بسس- - -رع- - -ةÁ ،ك- - -ن ال- - -قضس- - -اء ع- - -ل - -ى
الفÒوسس».
وخ Ó-ف ً-ا ل -تصس -ري -ح-ات م-ي-دوز ،ق-ال
ت -ي -دروسس« :ي -جب أا’ نسس-تسس-ل-م ول-ه-ذا
السسبب نقؤل إانه إاذا كنا نتفق مع كبÒ
اŸؤظف Úعلى أاهمية حماية الفئات
اأ’ك Ìضس- -ع- -ف- -ا ،ف- -إان ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن
السسيطرة (على الؤباء) أامر خط.»Ò
وقال ميدوز« :هذا ما سسنفعله ،لن
نسس- - -ي- - -ط- - -ر ع- - -ل- - -ى ال- - -ؤب - -اء ،سس - -ؤف
ن -ت -ح-ك-م..ب-أان-ه Áك-ن-ن-ا ا◊صس-ؤل ع-ل-ى
ل -ق -اح -ات وع Ó-ج -ات ووسس -ائ-ل أاخ-رى
للتخفيف» من تأاث ÒاŸرضس.
وأاضس - -اف م - -ي - -دوز ع- -ن- -دم- -ا سس- -أال- -ه
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الصس -ح-ا‘ ال-ذي أاج-رى م-ع-ه اŸق-اب-ل-ة
عن سسبب تخليه عن السسعي للسسيطرة
على الؤباء أان السسيطرة غ› Òدية
أ’نه «فÒوسس معٍد مثل اإ’نفلؤنزا».
وقال تيدروسس بعد أان حث على عدم
الشس- -ع -ؤر ب -اإ’ح -ب -اط ‘ م Ó-ح -ظ -ات -ه
ا’فتتاحية التقليدية ‘ بداية اŸؤؤ“ر
الصس -ح-ا‘« :ي-جب أان ت-ك-ؤن السس-ي-ط-رة
(ع- - - - -ل - - - -ى ال - - - -ؤب - - - -اء) ج - - - -زًءا م - - - -ن
ا’سسÎات-ي-ج-ي-ةÁ ’..ك-ننا ا’سستسسÓم،
يجب أا’ نسستسسلم».
وشسّدد على أانّ «ا◊كؤمة يجب أان
ت- -ق- -ؤم ب -دوره -ا وع -ل -ى اŸؤاط -ن Úأان
يفعلؤا ذلك أايضسًا ،وإا’ فإان الفÒوسس
خط .Òإاذا سسمحنا له با’نتقال بحرية

فإانه Áكن أان يحدث فؤضسى خصسؤصساً
طاŸا ’ يتؤفر لدينا لقاح».

تفاقم تفششي الوباء
إا ¤ذلك ،ازدادت ﬂاوف اإ’دارات
الصس -ح -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف دول ال-ع-ا ⁄م-ن
تفاقم تفشسي الؤباء ،الذي قتل حتى
اآ’ن أاك Ìمن مليؤن و 100أالف شسخصس
ح -ؤل ال -ع -ا ،⁄ب -حسسب ت -ق-ري-ر نشس-رت-ه
›لة «نيتشسر العلمية».
على الرغم من آاراء كثÒة كانت قد
قالت إان كؤرونا ليسس مؤسسميًا ،إا’ أان
ع -ل -م -اء ب-ات-ؤا م-ت-أاك-دي-ن م-ن أان ذروت-ه

سستكؤن ‘ فصسل الشستاء ،والذي تكÌ
فيه عدوى فÒوسسات وأامراضس ا÷هاز
التنفسسي خاصسة ‘ أاوقات انخفاضس
درجات ا◊رارة وبرودة ا÷ؤ.
ك- -م- -ا حّ- -ذر ع- -ل -م -اء آاخ -رون م -ن أان
السسرعة ‘ الؤصسؤل إا ¤نتائج تتعلق
باللقاحات اŸضسادة لكؤرونا ،قد تضسر
ب-ف-ع-ال-ي-ت-ه ضس-د ال-فÒوسس ال-ذي ي-نتشسر
بقؤة.
ي- -ذك- -ر أان اأ’خ- -ب -ار ال -ع -اŸي -ة ح -ؤل
الفÒوسس ‘ الفÎة اأ’خÒة  ⁄تكن
م -ط-م-ئ-ن-ة أاب-داً ،ف-ل-م “ضِس سس-ؤى أاي-ام
ق -ل -ي -ل -ة ع-ل-ى إاعÓ-ن م-ن-ظ-م-ة الصس-ح-ة
العاŸية للعا ⁄أاخباراً صسعبة وصسادمة
تفيد بأان النصسف الشسما‹ من الكرة
اأ’رضس -ي -ة ي -ؤاج -ه ◊ظ -ة ح -اسس -م -ة ‘
م-ك-اف-ح-ة ج-ائحة كؤفيدّ- ﬁ ،19-ذرة
من أان «اأ’شسهر القليلة القادمة سستكؤن
صس -ع -ب -ة ج -دا وب -عضس ال -دول ‘ مسس-ار
خ- -ط ،»Òح- -ت- -ى هّ- -ل- -ت ع -ل -ي -ن -ا ا’أ·
اŸت -ح -دة ب-تصس-ري-ح أاخ-ط-ر ،ف-ق-د أاك-د
 ·ÓاŸتحدة ،أانطؤنيؤ
اأ’م Úالعام ل أ
غؤتÒيشس ،أان جائحة كؤرونا هي أاكÈ
أازمة تؤاجه العا ‘ ⁄العصسر ا◊ديث.
وجاء كÓم غؤتÒيشس عند افتتاحه
ق -م -ة الصس-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ع Èاإ’نÎنت،
دع -ا ف -ي -ه -ا إا ¤ال -تضس-ام-ن ال-ع-اŸي ‘
م- -ؤاج- -ه- -ة اأ’زم- -ة ،م- -ط- -ال- -ب ً-ا ال -دول
اŸت -ق-دم-ة ب-دع-م ال-ن-ظ-م الصس-ح-ي-ة ‘
البلدان التي تعا Êمن نقصس اŸؤارد.

‘ مؤاجهة ازدياد اإ’صسابات ا÷ديدة ’سسيما ‘ أاوروبا
والؤ’يات اŸتحدة ،يكرر مسسؤؤولؤ منظمة الصسحة العاŸية
ب Óكلل الرسسالة نفسسها ⁄ :يفت اأ’وان مطلقًا Ÿكافحة
الفÒوسس ويجب اسستخدام كل الؤسسائل اŸتاحة من أاجل
ذلك وﬁاولة Œنب فرضس تداب Òاحتؤاء عامة جديدة
مثلما حدث ‘ الربيع.
وشسدد مدير الطؤارئ Ãنظمة الصسحة العاŸية ،مايكل
راي -ن ،ع -ل -ى خ -ط -ؤرة ال -ؤضس-ع ‘ أاوروب-ا م-ن آايسس-ل-ن-دا إا¤
الشسرق اأ’قصسى الروسسي .وقال ‘« :اأ’سسبؤع اŸاضسي،
جاءت  % 46من جميع ا◊ا’ت ‘ جميع أانحاء العا ⁄من
منطقة أاوروبا».
وقال «إانها ما يقرب من ثلث الؤفيات ‘ العا ،⁄لذلك ’
شسك ‘ أان منطقة أاوروبا هي بؤؤرة للمرضس ‘ الؤقت
ا◊ا‹».
وعّبرت ماريا فان كÒخؤف ،اŸسسؤؤولة عن إادارة الؤباء
‘ منظمة الصسحة العاŸية ،عن قلقها إازاء الزيادة ‘ عدد
حا’ت دخؤل اŸسستشسفى ودخؤل وحدات العناية اŸركزة
والتؤقعات التي تظهر أانها سستصسل إا ¤مرحلة ا’متÓء «‘
اأ’يام واأ’سسابيع اŸقبلة».
وأاّكدت ›دداً أان «هناك أاشسياء كثÒة Áكن أان تفعلها
هذه الدول للسسيطرة على الؤباء» ،مذكرة بأان الدول ‘
جميع أانحاء القارة ‚حت ‘ خفضس عدد ا◊ا’ت بشسكل
كب.Ò
وشسّددت على أانه «Áكنهم فعل ذلك مرة أاخرى» ،مشسÒة
إا ¤أاهمية التعرف على جميع اأ’شسخاصس الذين كانؤا على
اتصسال بحالة مؤؤكدة إايجابية وعزلهم .وحذرت من أان
«اÿيار اآ’خر ،إاذا  ⁄نضسع اıالط Úللحا’ت اŸثبتة ‘
ا◊جر ،هؤ أان يؤضسع ا÷ميع ‘ ا◊جر الصسحي ،وهذا ما
نريد Œنبه».

–ذير من اأ’ششهر القادمة

حّذر زعماء أاوروبا من أان اأ’شسهر اŸقبلة سستكؤن صسعبة
‘ الؤقت الذي أاجÈت فيه جائحة كؤفيد 19-السسلطات
ع- -ل- -ى ف -رضس ق -ي -ؤد ج -دي -دة Ùاول -ة ا◊د م -ن ان -تشس -ار
اŸرضس.
وردت أانباء إايجابية “ثلت ‘ التقارير التي أافادت بأان
لقاحًا تطؤره جامعة «أاوكسسفؤرد» وشسركة «أاسسÎا زينيكا»
حفز اسستجابات مناعية لدى كبار السسن والشسبان.
لكن وزير الصسحة الÈيطا Êمات هانكؤك حذر من أان
اللقاح لن يكؤن متاحاً على نطاق واسسع قبل العام اŸقبل،
وقال ⁄« :نصسل (إا ¤هذه النقطة) بعد».
و‘ أاماكن أاخرى ،كان اŸشسهد قا“ا حيث أاعلنت بعضس
ال -دول ع -ن زي -ادات ق -ي-اسس-ي-ة ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ف-رنسس-ا ال-ت-ي
سسجلت أاك Ìمن  50أالف حالة ‘ يؤم واحد أ’ول مرة يؤم
اأ’حد ،بينما Œاوزت قارة أاوروبا عتبة  250أالف حالة
وفاة.
وحّذر طبيب فرنسسي من أان بÓده «فقدت السسيطرة على
ال -ؤب-اء» .وق-ال ال-دك-ت-ؤر ج-ان ف-رانسس-ؤا دل-ف-ريسس-ي ،رئ-يسس
اÛلسس العلمي الذي يقدم اŸشسؤرة للحكؤمة الفرنسسية
بشسأان الفÒوسس ،إان البÓد ‘ «وضسع صسعب للغاية ،حتى
إانها ‘ وضسع حرج».
و–اول ا◊كؤمات باسستماتة Œنب اإ’غÓق الذي كبح
اŸرضس ‘ بداية العام على حسساب إاغÓق اقتصساداتها
ب -ال -ك -ام -ل .ل -ك -ن ا’رت -ف -اع اŸط -رد ‘ ا◊ا’ت ا÷دي-دة
أاجÈها على تشسديد الضسؤابط.
ونقلت صسحيفة «بيلد» عن اŸسستشسارة اأ’Ÿانية أا‚يÓ
مÒكل قؤلها ‘ اجتماع لزعماء ‘ ا◊زب الدÁقراطي
اŸسسيحي الذي تنتمي له «نؤاجه شسهؤرا صسعبة جدا جدا».
وعلى الرغم من أان أاداء أاŸانيا كان جيدا نسسبيا مقارنة
بدول أاخرى ‘ أاوروبا ،إا’ أانها شسهدت أايضسا ارتفاعا حادا
‘ ا◊ا’ت وقال معهد «إايفؤ» إان مؤؤشسره Ÿناخ اأ’عمال
ان- -خ- -فضس ال- -ي- -ؤم ا’ث- -ن‡ ،Úا ي- -ع- -كسس اıاوف بشس- -أان
الفÒوسس.

وضشع «بالغ الصشعوبة»

‘ إاسسبانيا ،التي سسجلت أاك Ìمن مليؤن حالة إاصسابة
باŸرضس ،حذر رئيسس الؤزراء بيدرو سسانتشسيث من أان
البÓد تؤاجه وضسعا «بالغ الصسعؤبة» ،وأاعلن حالة طؤارئ
جديدة وفرضس حظر Œؤل ﬁليا خÓل الليل وحظر
السسفر ب ÚاŸناطق ‘ بعضس ا◊ا’ت.
ك- -م -ا ف -رضست إاي -ط -ال -ي -ا ،ال -ت -ي ك -انت اأ’ك Ìتضس -ررا ‘
اŸراح- -ل اأ’و ¤م- -ن اأ’زم- -ة ‘ م- -ارسس ،ق -ي -ؤدا ج -دي -دة
وأامرت بإاغÓق اŸطاعم وا◊انات اعتبارا من السساعة
السسادسسة مسساء وإاغÓق دور السسينما والصسا’ت الرياضسية
وفرضس حظر Œؤل ﬁلي ‘ عدة مناطق.
وسُس ّ-ل -طت اأ’ضس -ؤاء ع-ل-ى اŸن-اخ اŸت-ؤت-ر ال-ذي ي-ؤاج-ه-ه
رئيسس الؤزراء جؤزيبي كؤنتي بعد اشستباكات ‘ الشسؤارع
م -ع ›م -ؤع -ات صس -غÒة م -ن اŸت -ظ-اه-ري-ن خÓ-ل م-ط-ل-ع
اأ’سسبؤع ،وانتقاد أاصسحاب اŸطاعم و›مؤعات اأ’عمال
لتأاث Òاإ’جراءات.

العربية نت
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السشبت  ٣١أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١٤ربيع األول  ١٤٤٢هـ

دراسصة دولية:

هذا السسبب يزيد خطر الوفاة بكوفيد 19-بنسسبة  % 15على اأ’قل!
ودي إا ¤زيادة خطر
أاظهرت دراسصة دولية ،نشصرت نتائجها ،أان التعرضس اŸطّول للتلوث ا÷وي قد ي ؤ
الوفاة جراء كوفيد ،19-بنسصبة تقرب من  ‘ %15اŸعدل عاŸياً.
رّكز الباحثون ‘ الدراسشة التي نششرت
نتائجها ›لة «كارديو فاسشكولر ريسشرتشس»
 Cardiovascular Researchعلى تقو Ëدرجة
تأاث Òهذا التلوث اŸسشؤوول عن وفيات
م -ب -ك -رة ك -ثÒة ،ع -ل -ى ال -وف -ي -ات ج-راء
كوفيد ١٩-أايضشا.
لسش-ت-اذ ا÷ام-ع-ي
وبّ-ي-نت ت-ق-دي-رات ا أ
ج -وسس ل -ي -ل -ي -ف -ي -ل م -ن م -ع -ه -د
«م -اكسس ب Ó-نك» ل -ل-ك-ي-م-ي-اء ‘
أاŸانيا وزمÓئه أان هذه النسشبة
تقÎب من  ‘ %١٩أاوروبا ،و%١7
‘ أامÒك- -ا الشش -م -ال -ي -ة ،و‘ %٢7
ششرق آاسشيا.
ك- -م- -ا أان ال- -ت -ع -رضس
ل- -ت- -ل -وث ال -ه -واء ع -ل -ى
اŸدى الطويل سشاهم
‘  %٢٩من الوفيات
ج-راء ك-وف-ي-د‘ ١٩-
ا÷م -ه-وري-ة ال-تشش-ي-ك-ي-ة،
و ‘ %٢7الصش ،Úو‘ %٢6
أاŸانيا ،و ‘ %٢٢سشويسشرا،
و ‘ %٢١ب- -ل- -ج -ي -ك -ا ،و‘ %١٩
هولندا ،و ‘ %١٨فرنسشا ،و‘ %١5
إايطاليا ،و ‘ %١٤بريطانيا ،و‘ %١٢
الÈازي - -ل ،و ‘ %١١الÈت- - - -غ - - -ال ،و‘ %٩
إاسشبانيا ،و ‘ %6إاسشرائيل ،و ‘ %٣أاسشÎاليا
و %١فقط ‘ نيوزيÓندا.
واسشتخدم الباحثون بيانات وبائية سشابقة
من الوليات اŸتحدة والصش Úبششأان تلوث
ال-ه-واء وكوفيد ١٩-وع -ن م -رضس «سش-ارسس»
الششبيه بكوفيد ١٩-سشنة .٢٠٠٣

وج- - - -م- - - -ع ه- - - -ؤولء ه - - -ذه
اŸع-ط-ي-ات م-ع ب-ي-ان-ات من
لق -م -ار الصش -ط -ن-اع-ي-ة
اأ
بششأان التعرضس العاŸي
للجزيئات
الدقيقة
اŸسشببة
للتلوث
(بقطر
٢ . 5

جهود جماعية ‘ مكافحة الوباء

م -ي -ك -روم ،)Îوب-ي-ان-ات أاخ-رى م-ن شش-ب-ك-ات
مراقبة تلوث الÎبة بغية إاجراء ا◊سشابات.
و ⁄يقم معدو الدراسشة أاي عÓقة سشببية
مباششرة ب Úهذا التلوث والوفيات الناجمة
عن كوفيد.١٩-
وأاشش - -ار ال - -ب- -اح- -ث- -ون إا ¤أان ا÷زي- -ئ- -ات
اŸسشببة للتلوث تزيد على ما يبدو نششاط
أاح -د اŸسش -ت-ق-بÓ-ت اŸوج-ودة ع-ل-ى سش-ط-ح
اÓÿي- -ا ُي- -ع -رف ب -اسش -م «إاي -ه سش -ي إاي »٢-
لصشابة بكوفيد.١٩-
ويؤودي دورا ‘ ا إ
وق- -ال ت -وم -اسس م -ون -زل م -ن ج -ام -ع -ة
ي -وه -انسس غ -وت -نÈغ وه -و أاح -د م -ع -دي
الدراسشة «لدينا ضشربة مزدوجة ،إاذ إان
ت -ل -وث ال -ه -واء ي -ؤوذي ال -رئ-ت Úوي-زي-د
نششاط (إايه سشي إاي )٢-ما يؤودي إا¤
امتصشاصس أافضشل للفÒوسس».
وأاشش - - -ار ال - - -ب - - -اح- - -ث- - -ون إا ¤أان
«النتقال إا ¤اقتصشاد مراع للبيئة
مع مصشادر طاقة نظيفة ومتجددة
سش -يشش -ك -ل ع-ام Ó-مسش-اع-دا ل-ل-ب-ي-ئ-ة
والصشحة العامة على السشواء ،على
اŸسشتوى اÙلي من خÓل –سشÚ
جودة الهواء ،وعاŸيا ع Èا◊د من
التغ ÒاŸناخي».
لوب -ئ -ة
ووصش- -فت أاسش- -ت- -اذة ع -ل -م ا أ
البيئية ‘ جامعة «ليسش »Îأانا هانسشل
أان وج- -ود راب -ط ب Úت -ل -وث ال -ه -واء
والوفيات الناجمة عن كوفيد١٩-
أامر «ﬁتمل للغاية» ،لكنها قالت
إانه «من اŸبكر ﬁاولة –ديد
لثر بصشورة دقيقة».
هذا ا أ

خطّة لنقل اŸصساب Úب Úدول ا’–اد اأ’وروبي
’وروبي فرضس قيود أاك Ìصصرامة بشصأان فÒوسس كورونا ،انطلقت اÿميسس ‘
‘ الوقت الذي تدرسس فيه دول ا’–اد ا أ
’وروبية لبحث ا÷هود ا÷ماعية ‘ مكافحة الوباء.
بروكسصل القمة ا أ
إا ¤ذلك ،أاع- -ل- -نت رئ- -يسش- -ة اŸف- -وضش- -ي- -ة اŸزي- - -د م- - -ن األضش- - -رار ال- - -ت- - -ي ت- - -ل- - -ح - -ق ارتفعت الوفيات ‘ أاوروبا ،بنحو  %٣5منذ
األسشبوع السشابق.
األوروبية أارسشول فون دير لين أان ال–اد باقتصشاداتهم.
األوروب- - - -ي خصشصس  ٢٢٠م-ل-ي-ون ي-ور ل-ن-ق-ل
و‘ جميع أانحاء أاوروبا ” ،اإلبÓغ عن
قمة اسستثنائية
مصش-اب Úب-ك-وفيد ١٩-م -ن دول -ه اŸتضش -ررة
أاك Ìم- - - -ن  ٢5٠أال -ف ح -ال-ة وف-اة م-رت-ب-ط-ة
بششدة من الفÒوسس إا ¤دول أاعضشاء أاخرى
كما دعا رئيسس اÛلسس األوروبي ششارل ب -ال -فÒوسس ،وفً-ق-ا إلحصش-اء أاج-رت-ه ج-ام-ع-ة
تتوفر ‘ مسشتششفياتها أاسشرة فارغة.
ميششيل ،الذي يرأاسس قمة اسشتثنائية لزعماء جونز هوبكنز.
وتعتمد أاك Èكتلة Œارية ‘ العا ⁄على
ودعت اŸسش- -ؤوول- -ة ع- -قب اج- -ت- -م- -اع ع Èال–اد األوروب -ي ت -رك -ز ع -ل -ى ال -وب-اء ع-ل-ى
ال -ف -ي-دي-و م-ع ق-ادة ال-دول الـ ٢7إاŒ ¤م-ي-ع السشتعداد للتحديات اللوجسشتية التي من حرية التنقل ب Úالدول األعضشاء والعÎاف
اŸت -ب-ادل Ãع-اي Òوق-وان Úب-عضش-ه-ا ال-ب-عضس
اŸعطيات حول فÒوسس كورونا اŸسشتجد اÙتمل أان تعيق طرح أاي لقاحات.
ألن «السش -ت -ع -م-ال ا÷ي-د ل-ل-م-ال ي-ت-ط-لب ‘
Óسشبوع للحفاظ على اقتصشاد ال–اد األوروبي على
وقالت منظمة الصشحة العاŸية ،ل أ
اŸقابل معلومات جيدة».
الثا Êعلى التوا‹ ،إان اŸنطقة الأوروبية قيد ا◊ياة .وقال ميششيل إان الدول يجب أان
وحثّ كبار مسشؤوو‹ ال–اد األوروبي دول اسش- -ت- -أاث- -رت ب- -أاك Èنسش- -ب- -ة م- -ن اإلصش- -اب -ات ت -نسش -ق م-واف-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى اخ-ت-ب-ارات فÒوسس
ال–اد على إادخال قواعد مششÎكة لختبار ا÷دي- -دة ،ب- -أاك Ìم -ن  ١.٣م-ل-ي-ون ح-ال-ة أاو كورونا ا÷ديد وأانظمة التتبع التي تهدف
اŸرضس وتتبع انتششاره للمسشاعدة ‘ منع ح- -وا‹  %٤6م -ن اإلج -م -ا‹ ال -ع -اŸي .ك-م-ا إا ¤وقف انتششاره.

سصبات شصتوي ‘ أاوروبا..

أاك Ìمن  8مÓي Úمصساب ‘ الهند
ب- -ي- -ن- -م- -ا ت- -ع- -ود ب -ل -دان أاوروب -ي -ة إا¤
«السص- -ب- -ات الشص- -ت- -وي» م- -ع إاع- -ادة ف -رضس
ت-داب ÒإاغÓ-ق ج-زئ-ي Ÿواج-ه-ة ال-ط-فرة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن ج -ائ -ح -ة ك-ورون-ا ،م-ا أاث-ار
غضص - -ب- -ا ب Úب- -عضس اŸواط- -ن’ Úسص- -ي- -م- -ا
الذين تخوفوا من أان “تد إا ¤مواسصم
’عياد الشصتوية ،تخ ّ
طى عدد اŸصصابÚ
ا أ
ب -ال -فÒوسس اŸسص -ت-جّ-د ‘ ال-ه-ن-د ث-م-ان-ي-ة
مÓ-ي Úمصص-اب ،ب-حسصب ب-ي-ان-ات نشص-رتها
حة ،اÿميسس.
وزارة الصص ّ

وتعت Èالهند ثا Êدولة ‘ العا ⁄من حيث
عدد اŸصشاب ÚبالفÒوسس خلف الوليات
اّŸتحدة التي سشجّلت لغاية اليوم  ٩.١مليون
إاصشابة.
لكن عدد الوفيات الناجمة عن الفÒوسس
الفتّاك ‘ الهند والبالغ  ١٢٠أالفًا هو أاقّل
ب -ك -ث Òب -اŸق -ارن -ة م -ع ن -ظÒه ‘ ال-ولي-ات
اّŸتحدة التي سشجّلت لغاية اليوم أاك Ìمن
 ٢٣٠أالف حالة وفاة.
وأاظهرت بيانات وزارة الصشحة أانّ عدد
اŸصشاب Úبكورونا ‘ بلد الـ ١.٣مليار نسشمة
بلغ حتى اÿميسس  ٨.٠٤٠.٢٠٣مصشاب Úتو‘
منهم  ١٢٠.5٢7ششخصشًا.
وع -ل -ى ال ّ-رغ -م م-ن أاّن ال-ه-ن-د سشّ-ج-لت ‘
األيام األخÒة تباطؤواً ‘ عدد اإلصشابات
ا÷ديدة بالفÒوسس ،إاّل أاّن السشلطات تسشتعّد

Ÿوج -ة وب -ائ -ي -ة ب -ع -د «دي-وا‹» ،اŸه-رج-ان
الديني األضشخم ‘ البÓد والذي يصشادف
هذا العام ‘  ١٤تششرين الثا /ÊنوفمÈ
ويتزامن مع بداية فصشل الششتاء.
‘ ح ،Úحّذر مسشؤوولون من أاّن العاصشمة
قد تششهد أاك Ìمن  ١٠آالف إاصشابة جديدة
يوميًا خÓل اŸوجة الوبائية التالية.
أام-ا م-وم-ب-اي ،ال-ع-اصش-م-ة اŸال-ي-ة ل-لبÓد،
وه -ي اŸدي -ن -ة ال -ه-ن-دي-ة األك Ìتضش-رراً م-ن
ا÷ائ -ح -ة م -ع أاك Ìم -ن رب-ع م-ل-ي-ون مصش-اب
ت- -و‘ م- -ن- -ه -م أاك Ìم -ن  ١٠آالف شش- -خصس،
فتسشجّل حاليًا حوا‹ أالفي إاصشابة جديدة
يوميًا.

«شستاء حزين»
ب -ال -ت -زام -ن تسش -ت -ع -د ف-رنسش-ا وأاŸان-ي-ا إا¤
العودة إا ¤اإلغÓق ا÷زئي ،وسشط تخوف
م -ن اسش -ت -م -رار ت-فشش-ي ال-وب-اء ب-وتÒت-ه ح-ت-ى
الششتاء ،ما يهدد بأايام حزينة ،لسشيما خÓل
موسشم األعياد اŸقبلة ‘ الغرب .فقد أاعلن
اŸسش- - -ؤوول - -ون األŸان أامسس ف - -رضس إاغ Ó- -ق
ج -زئ -ي Ÿدة أارب -ع-ة أاسش-اب-ي-ع ،ب-ي-ن-م-ا أاع-ل-نت
ا◊ك -وم -ة ال -ف-رنسش-ي-ة إاغÓ-ق-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
البÓد يوم األربعاء اŸاضشي.
أات- -ى ذلك ،ب- -ي- -ن- -م- -ا تسش- -ع- -ى ا◊ك -وم -ات
األوروبية لوقف موجة سشريعة الرتفاع من

ح- -الت اإلصش- -اب- -ة ب -ال -فÒوسس ال -ت -ي Œت -اح
القارة.
يذكر أان منظمة الصشحة العاŸية كانت قد
ح- -ذرت سش- -اب -ق ً-ا م -ن
ت - - - - - - -فxشس خ - - - - - - -طÒ
ل-ل-فÒوسس ب-دأا ي-ظ-ه-ر
‘ أاوروبا .وأاعلنت أان
اŸن-ط-ق-ة األوروب-ية-
وت - -تضش - -م - -ن روسش- -ي- -ا
وت- -رك- -ي -ا وإاسش -رائ -ي -ل
ووسش- -ط آاسش -ي -ا حسشب
تعريفها  -مثلت نحو
نصشف حالت كورونا
ا÷دي- -دة  ٢.٨مليون
ح- - -ال - -ة اŸسش - -ج - -ل - -ة
ع- - -اŸي- - -ا األسش- - -ب - -وع
اŸاضشي.
ك - -م - -ا أاضش- -افت أان
وف- - -ي- - -ات ال- - -فÒوسس
شش - -ه - -دت ارت - -ف- -اع- -ا
م -ل -ح-وظ-ا ‘ أاوروب-ا،
ب -ن -ح-و  %٣5م -ق -ارن-ة
ب- -األسش- -ب -وع السش -اب -ق،
فضش  Ó- - -ع- - -ن زي- - -ادة
ح- -الت ال -دخ -ول إا¤
اŸسش-تشش-ف-ي-ات بسشبب
كوفيد.١٩-
الششعب PUB

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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أاك Ìمن  36أالف وفاة

قي ـ ـ ـود ج ـ ـ ـدي ـ ـ ـدة ‘ فرنسس ـ ـا
Œاوزت حصص-ي-ل-ة ال-وفيات الناŒة
ع-ن ك-وف-يد ‘ 19-ف- -رنسص- -ا 36 ،األفًا،
عشص- -ي- -ة ب- -دء سص -ري -ان ح -ج -ر ج -دي -د
اأقرته ا◊كومة Ÿكافحة موجة ثانية
من الفÒوسس.
ت- -و‘  ٣6٠٢٠شش-خصشً-ا ع-قب اإصش-اب-ت-ه-م
ب -فÒوسس ك -ورون -ا اŸسش -ت -ج -د ،ب-ي-ن-ه-م ٢5٠
خÓل اآخر  ٢٤سشاعة ،وفق معطيات رسشمية
نششرها جهاز الصشحة العام الفرنسشي.
وارت- - -ف- - -ع ع- - -دد اŸصش - -اب ‘ Úاأقسش - -ام
الإنعاشس والرعاية اŸركزة اإ ٣١٤7 ¤بعد
اسش-ت-ق-ب-الها  ٣٩5ح -ال -ة ج -دي -دة ق -ب-ل ي-وم
و ٢٢7٨حالة ‘ الأيام السشبع الأخÒة.
اأما عدد الأسشّرة ‘ الإنعاشس ،الذي كان
ارتفع من  5١٠٠اإ 5٨٠٠ ¤عقب اŸوجة
الوبائية الأو ،¤فقد ” رفعه اإ6٤٠٠ ¤
بداية الأسشبوع وُيفÎضس اأن يتجاوز قريبا 7
اآلف ،وفق وزير الصشحة اأوليفييه فÒان.
وق- -ال ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسش- -ي اإÁان- -وي -ل
م -اك -رون مسش -اء الأرب -ع -اء «م -ه -م -ا ف -ع-ل-ن-ا،

سش -ي-ك-ون ه-ن-اك ن-ح-و  ٩اآلف م- - -ريضس ‘
الإن-ع-اشس ب-ح-ل-ول م-ن-تصش-ف ن-وف-م ،»Èوه-و
عدد اأعلى من اŸسشجل خÓل ذروة اŸوجة
الأو ‘ ¤اأبريل ( 7اآلف).
جلت  ٢6٠7حالت اسشتششفاء اإضشافية
وسُش ّ
بسش-بب ك-وفيد ١٩-م-ن-ذ ال-ثÓ-ث-اء ،و١57٨6
ح- -ال -ة خ Ó-ل سش -ب -ع -ة اأي -ام .ب -ذلك صش -ارت
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ال-ف-رنسش-ي-ة تسش-ت-ق-بل ٢١١6٠
مصشابًا بفÒوسس كورونا اŸسشتجد.
وُرصش- -دت  ٤76٣7اإصش -اب-ة ج-دي-دة م-ن-ذ
الأربعاء ‘ ،ح Úارتفع معدل الفحوصس
الإيجابية بششكل كب Òليصشل  ،%١٩,٤مقابل
 %١٨,6قبل يوم و %٤,5بداية سشبتم.È
و‘ مواجهة التدهور الكبŸ Òوؤششرات
الوباء ،اأعلن ماكرون مسشاء الأربعاء اإعادة
فرضس حجر ‘ كامل البلد Áتد حتى الأول
من كانون الأول/ديسشم Èعلى الأقل ،لكن
«سش -ت -ب -ق -ى اŸدارسس م -ف-ت-وح-ة ،وÁك-ن اأن
يتواصشل العمل وزيارة دور التقاعد».

مصصيبة عن متعا‘ كوفيد..

مضسادات تهاجم ا÷سسم بدل الفÒوسس
ال -دراسص -ة كشص -فت اأن ‘ م -رح -ل-ة
م-ع-ي-ن-ة ي-ن-ت-ج اŸت-ع-اف-ون ج-زيئات
تسص - - - -م - - - -ى «ا’أجسص - - - -ام اŸضص - - - -ادة
ال -ذات -ي -ة» ال -ت -ي تسص -ت -ه-دف اŸادة
ال -وراث -ي -ة م -ن اÓÿي -ا ال -بشص-ري-ة
ب - - -د’ م - - -ن ال - - -فÒوسس ك - - -ورون- - -ا
اŸسص-ت-ج-د اأضص-ح-ى يسص-تمتع بتحيÒ
ال- - -ع- - -ل - -م - -اء وا’أب - -ح - -اث وح - -ت - -ى
ا’أجسصام ،دون اإيجاد اأي حل ينهي
ماأسصاة مسصتمرة منذ شصهور.
فقد وجدت دراسشة جديدة اأن بعضس
اŸتعاف Úمن كورونا يظهرون عÓمات
مقلقة تشش Òاإ ¤اأن نظامهم اŸناعي قد
ان- -ق- -لب ع- -ل- -ى ا÷سش- -م ،وه- -و م -ا ي -ذك -ر
ب -اأم -راضس مشش -اب -ه -ة –صش -ل ف-ي-ه-ا ن-فسس
ا◊ال-ة ،م-ث-ل ال-ذئ-ب-ة وال-ت-ه-اب اŸف-اصش-ل
الروماتويدي.
واأظهرت الدراسشة اأنه ‘ مرحلة معينة
ينتج اŸتعافون جزيئات تسشمى «الأجسشام
اŸضشادة الذاتية» التي تسشتهدف اŸادة
ال -وراث-ي-ة م-ن اÓÿي-ا ال-بشش-ري-ة ب-دل م-ن
الفÒوسس.
كما قد توؤدي هذه السشتجابة اŸناعية
اÿاطئة اإ ¤تفاقم حالة اŸتعا‘ نحو
الأسشواأ ،وقد تفسشر سشبب معاناة البعضس
من مششاكل طويلة الأمد بعد اأششهر من
التعا‘.
وم- -ن اŸفÎضس اأن تسش- -اع- -د ال -دراسش -ة
الأط - -ب - -اء ع - -ل - -ى تشش - -خ - -يصس اŸرضش - -ى
وع Ó-ج -ه -م ع Èاخ -ت-ب-ارات ال-كشش-ف ع-ن
الأجسشام اŸضشادة ،وقد يسشتفيد اŸرضشى
من اأدوية تسشتخدم للتخفيف من حدة
الأمراضس اŸششابهة ،لأنه ل يوجد عÓج
اأو دواء ي- -قضش- -ي ع- -ل- -ى ه- -ذا ال- -ن -وع م -ن
الأمراضس.

اأدوية اأكÌ
ب -دوره ،كشش -ف م -اث -ي-و وودروف ع-ا⁄
اŸناعة ‘ جامعة اإÁوري ‘ اأتÓنتا

واŸوؤل-ف ال-رئ-يسش-ي ل-ه-ذه ال-دراسش-ة اأن-ه
من اŸمكن اإعطاء اŸرضشى جرعات
اأك Ìم- -ن ه -ذه الأدوي -ة وت -وق -ع ن -ت -ائ -ج
اأفضشل.
كما ” الإعÓن عن نتائج الدراسشة
التي نششرتها صشحيفة «نيويورك تاÁز»
الأمريكية ‘  ،MedRxivو ⁄يتم نششرها
بعد ‘ ›لة علمية ،اإل اأن خÈاء قالوا
اإن ال -ب -اح -ث Úال -ذي -ن اأج -روا ال -دراسش-ة
م -ع -روف-ون ب-ع-م-ل-ه-م ال-دق-ي-ق وال-ن-ت-ائ-ج
م -ت -وق -ع -ة لأن ه -ن-اك ب-ال-ف-ع-ل اأم-راضس
اأخرى توؤدي اأيضشا اإ– ¤فيز الأجسشام
اŸضشادة الذاتية.

الفÒوسس يتلف جهاز اŸناعة

يذكر اأنه ومنذ اأششهر كان من الواضشح
اأن ا÷ائ- - -ح- - -ة Áك- - -ن اأن ت - -تسش - -بب ‘
اإضشعاف واإتÓف ا÷هاز اŸناعي لدى
بعضس الأششخاصس‡ ،ا يوؤدي ‘ النهاية
اإ ¤اإ◊اق اأضش - -رار ب- -ا÷سش- -م اأك Ìم- -ن
الفÒوسس نفسشه.
واأث -بت دي -كسش -ام -ي -ث-ازون ،السش-تÒوي-د
ال- -ذي ت- -ن- -اول- -ه ال- -رئ- -يسس ت -رمب ب -ع -د
تششخيصشه بكورونا ،فعاليته عند بعضس
اŸصش -اب Úل-ل-ح-د م-ن ه-ذه السش-ت-ج-اب-ة
اŸناعية اŸفرطة.
ي -ذك -ر اأن م -ن-ظ-م-ة الصش-ح-ة ال-ع-اŸي-ة
كانت قد حذرت سشابقاً من تفشxس خطÒ
ل- -ل- -فÒوسس ب- -داأ ي- -ظ- -ه -ر ح -ول ال -ع -ا⁄
خصش- - -وصشً- - -ا ‘ اأوروب- - -ا .واأع - -ل - -نت اأن
اŸن-ط-ق-ة الأوروب-ي-ة -وت-تضش-م-ن روسشيا
وتركيا واإسشرائيل ووسشط اآسشيا حسشب
ت -ع-ري-ف-ه-ا  -م-ث-لت ن-ح-و نصش-ف ح-الت
ك - -ورون- -ا ا÷دي- -دة  ٢.٨م-ل-ي-ون ح-ال-ة
اŸسشجلة عاŸيا الأسشبوع اŸاضشي.
ك- -م- -ا اأضش- -افت اأن وف- -ي -ات ال -فÒوسس
شش -ه-دت ارت-ف-اع-ا م-ل-ح-وظ-ا ‘ اأوروب-ا،
ب-ن-حو  %٣5م-ق-ارن-ة ب-الأسش-ب-وع السش-ابق،
فضش Óعن زيادة حالت الدخول اإ¤
اŸسشتششفيات بسشبب كوفيد.١٩-

الششعب PUB
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لول  ١٤٤2هـ
آلسصبت  ٣١أآكتوبر 2٠2٠م آلموآفق لـ  ١٤ربيع آ أ

 2٤°آ÷زآئر
 2٤°آ÷زآئر

ألعدد 18392

«الشسعب» تنظم تأابينية الصسحفي ورئيسس التحرير اأ’سسبق ﬂتار سسعيدي

25°

france prix 1

ب Óأاوهام..
^ مصصطفى هميسصي

تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

ومتحكما ‘ ألقوأعد ألنحوية» ،مثلما أكد جل أŸتدخلÚ
ألذي أكدوأ أن «سسعيدي إأنسسان لن يتكرر».
وأل -ت -ح -ق سس -ع -ي -دي ب -ج-ري-دة «ألشس-عب» ‘ ،زم-ن ري-ادت-ه-ا
ل-ل-مشس-ه-د أإلعÓ-م-ي ،أوأسس-ط أل-ث-م-ان-ي-ن-ات ،وت-درج ف-ي-ه-ا من
صسحفي إأ ¤رئيسس ألتحرير ،فكاتب عمود «بصسمات» ،ألذي

لنشصطة بأادرآر
يضصمن آلتكوين وترقية آ أ

ﬂطـط دقي ـق لتفعيـل دور الهياكـل الثقافيـة
صص-رحت وزي-رة آل-ث-ق-اف-ة وآل-فنون مليكة
ب- -ن دودة ،أآول أآمسس ،ب- -أادرآر ،أآن مصص- -ا◊ه -ا
بصص- -دد إآع- -دآد خ- -ط- -ة دق- -ي- -ق- -ة ل- -ت- -ف- -ع -ي -ل
لمثل لهياكل آلقطاع.
آلسصتغÓل آ أ
وأوضس -حت أل -وزي -رة ل-دى ت-ف-ق-ده-ا م-نشس-آات
تابعة لقطاعها ‘ إأطار أليوم ألثا ÊوأألخÒ
من زيارة ألعمل ألتي قامت بها إأ ¤ألولية «أن
دأئ-رت-ه-ا أل-وزأري-ة بصس-دد إأع-دأد خ-ط-ة دق-ي-ق-ة
ل -ت -ف -ع-ي-ل ألسس-ت-غÓ-ل أألم-ث-ل ل-ه-ي-اك-ل أل-ق-ط-اع
بالتعاون مع ألشسركاء ،إأ ¤جانب –سس Úجانب
ألتكوينÃ ،ا يضسمن ترقية أألنشسطة ألثقافية
Ãختلف منشسآات ألقطاع».
وذكرت بن دودة باŸناسسبة أن ألزيارة ،ألتي
ت -أات -ي ‘ إأط -ار مشس -ارك-ة سس-ك-ان أŸن-ط-ق-ة ‘
ف -ع -ال -ي -ات إأح -ي -اء م -ن -اسس -ب -ة أŸول -د أل -ن-ب-وي
ألشسريف ،مكنتها من ألتعرف على أإلمكانيات
ألثقافية ألهامة «غ ÒأŸسستغلة» بشسكل كامل
بهذه ألولية على غرأر قصسر ألثقافة.
ول-دى م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ل-قصس-ر أل-ث-ق-اف-ة ب-عاصسمة
أل-ولي-ة أط-ل-عت وزي-رة أل-ث-ق-اف-ة وأل-ف-نون على
ﬂت -ل -ف أج -ن -ح -ة ه -ذأ ألصس -رح أل-ث-ق-ا‘ ،إأ¤
ج-انب زي-ارة م-ع-رضس ل-ل-ج-م-ع-ي-ات أŸسس-رحية
وأŸوأهب وأإلب -دأع -ات ‘ أل -ف -ن أل -تشس-ك-ي-ل-ي
وألصسناعات ألتقليدية وأ◊رف.

 22°وهرآن

آلثمن  ١٠دج

سصلمت «درع آلوفاء» لعائلة آلفقيد

ن -ظ -مت ج -ري -دة «آلشص -عب» ،أآمسس ،ت -أاب-ي-ن-ة رئ-يسس
لسصبق ﬂتار
آلتحرير ومدير جريدة آ÷مهورية آ أ
لسصبوع آŸاضصي،
سصعيدي ،آلذي آنتقل إآ ¤جوآر ربه آ أ
لسصرة
تاركا بصصمة مهنية ‡يزة ‘ تاريخ آŸؤوسصسصة وآ أ
لعÓمية آ÷زآئرية ككل وفق أآكده آŸشصاركون.
آ إ
حمزة.م
وفاءأ Ÿشسوأر ألفقيد ورصسيده أŸهني أŸعت Èمع ألقلم،
أرت -أات «ألشس -عب» تسس -ج -ي -ل وق -ف -ة ت -ق-دي-ر وت-رح-م ع-ل-ى روح
ألصسحفي ورئيسس –ريرها أألسسبق ﬂتار سسعيدي ،ألذي
وأفته أŸنية يوم  22أكتوبر أ÷اري ،أي ‘ نفسس أليوم ألذي
–تفي فيه أ÷زأئر باليوم ألوطني للصسحافة.
أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ÷ري -دة «ألشس -عب» ،مصس -ط -ف -ى
هميسسي ،أكد أن سسعيدي مثال للصسحفي ألناجح ،ورئيسس
ألتحرير أ◊ريصس على تطوير ﬁتوى أ÷ريدة ،ألتي أرتبط
بها ما يناهز ثÓث Úسسنة ‘ ،عÓقة عمل متوأصسلة  ⁄تبÎها
ألصسعوبات وأŸطبات ،ألتي أعÎضست قطاع أإلعÓم أو تلك
أŸآاسسي ألتي عرفتها ألبÓد أوأخر ألتسسعينات ،يوم كانت
أألقÓم ألصسحفية ألÓمعة ﬁل مطاردة وأسستهدأف.
وسس -ع -ي -دي ،أل -ذي ع -رف -ه ق -رأء أ÷ري-دة ،ب-ع-م-وده أل-ق-ار،
«بصسمات» ،ترك بصسمة ‡يزة ‘ أألدأء أإلعÓمي ألنزيه
أ◊ريصس ع -ل-ى ت-ق-د Ëخ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة Ãسس-ؤوول-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة
عالية ،ووفق ما ينسسجم مع أŸصسلحة ألعليا للبÓد ،مثلما أكده
مدير –رير جريدة ألشسعب ألسسابق سسعيد بن عياد.
وقال بن عياد ،إأن ألرأحل كان من رجال أإلعÓم ‘
أ÷زأئر ألذي ل يخلطون أŸهنة بالعÓقة ألشسخصسية ،مشسÒأ
إأ ¤حبه ألكبŸ Òهنته وأŸؤوسسسسة ألتي ينتمي إأليها وعائلته،
فكما «كان مسسؤوول ألتحرير أ◊ريصس على نوعية أÙتوى
أإلعÓمي كان أيضسا ‰وذجا لرب أألسسرة أŸسسؤوول ألوأعي
وألشسديد ألرتباط بعائلته».
مهنية سسعيدي ،كانت مزيجا ب Úألصسرأمة ‘ إأتقان ألعمل،
وألسسهر على أحÎأم معاي Òألكتابة ألصسحفية ،وباألخصس
أ◊رصس ع -ل -ى سس Ó-م -ة أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة« ،ف-ق-د ك-ان م-ت-م-ك-ن-ا
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ودعت وزيرة ألقطاع إأ ¤ضسرورة مرأفقة
أل-ف-ن-ان Úأل-تشس-ك-ي-ل-ي Úب-تمكينهم من أسستغÓل
فضس- -اءأت أل- -ع -رضس ومسس -اع -دة أ◊رف -ي‘ Ú
تسس-وي-ق م-ن-ت-وج-ه-م أل-ت-ق-ل-ي-دي ب-اع-تباره ترأثا
ثقافيا يعكسس حياة أألجدأد.
وأعلنت بعد أسستماعها إلنشسغالت إأحدى
أ÷م -ع -ي -ات أŸسس-رح-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،أن أل-وزأرة
سستبحث ألتدأب Òوأإلجرأءأت لرفع ألتجميد
عن مشسروع إأ‚از مسسرح جهوي بأادرأر.
وبخصسوصس ترقية ألفعل ألثقا‘ ،أوضسحت
ب -ن دودة أن دأئ -رت -ه -ا أل -وزأري -ة ت -ع -م -ل ع-ل-ى
أسستحدأث برنامج تكويني لفائدة أ÷معيات
أŸسسرحية ‘ مسسرح ألهوأة وأÎÙف ،وهي
ف-رصس-ة Ÿرأف-ق-ة أ◊رك-ة أŸسس-رح-ي-ة أل-فاعلة
بالولية ،وأيضسا لسستقبال مقÎحات ألشسباب
حول مشساريعهم أŸقÎحة ‘ ›ال ألتكوين.
ول- - -دى ت- - -ف- - -ق - -ده - -ا أŸرك - -ز أل - -وط - -ن - -ي
للمخطوطات بعاصسمة ألولية ،شسددت على
أهمية ترقية أدأء ألهيكل ألثقا‘ ألذي يعنى
ب- -أاه- -م م -وروث ث -ق -ا‘ ب -ا÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل
ألتقرب أك- Ìكما ذكرت ألوزيرة -من مالكي
خزأئن أıطوطات و ألتعاون معهم من أجل
إأنقاذ هذأ ألÎأث ألعريق من ألندثار.

حجز  109آا’ف دينار من اأ’وراق النقدية اŸزورة بباتنة

“كن عناصسر فرقة ألبحث وألتدخل بأامن ولية باتنة من حجز مبلغ ما‹ مزور من ألعملة ألوطنية يقدر
بـ  109آألف دينار من فئة  1000دينار ،حسسب خلية ألتصسال وألعÓقات ألعامة لهذأ ألسسلك أألمني ﬁليا.
وأوضسح أŸصسدر بأانه ” Œسسيد هذه ألعملية بناء على ورود معلومات إأ ¤عناصسر ألشسرطة مفادها حيازة
شسخصس بحي بارك أفورأج بوسسط مدينة باتنة Ÿبلغ ما‹ مزور من ألعملة ألوطنية ليتم وضسع خطة أمنية
مّكنت من توقيفه وألعثور بحوزته على  37ألف دج مزور.
وبعد أسستصسدأر إأذن بتفتيشس أŸنزل ألعائلي للمعني ألبالغ من ألعمر  36سسنة وأŸسسبوق قضسائيا -وفق
أŸصسدر ” -ألعثور على مبلغ آأخر مزور يقدر بـ  70ألف دج من فئة  1000دج .و” ألتوصسل لشسريكه ألثاÊ
أŸقيم Ãدينة ألعلمة بولية سسطيف وذلك بعد أسستصسدأر إأذن بتمديد ألختصساصس من طرف عناصسر ذأت
ألفرقة وتوقيفه أيضسا.
ويتعلق أألمر بشسخصس يبلغ من ألعمر  26سسنة مسسبوق قضسائيا حيث ” حجز مبلغ  2000دج مزور و 5أجهزة
إأعÓم آأ‹ باإلضسافة إأ ¤مبلغ  81ألف و 600دج من عائدأت ترويج أألورأق ألنقدية أŸزورة ليتم تقد ËأŸشستبه
فيهما أمام ألنيابة أÙلية.
وأفاد أŸصسدر أن ﬂتلف مصسالح أمن ولية باتنة “كنت من حجز  421ألف و 23وحدة من أŸفرقعات
ﬂتلفة أألنوأع وأألحجام ليتم إأ‚از ملفات قضسائية ضسد أıالف Úوإأرسسالها إأ ¤ألنيابة أÙلية.

كان يأامل ‘ جمع أعدأده ‘ كتاب ،قبل أن ينصسب رئيسسا
مديرأ عاما ÷ريدة أ÷مهورية سسنة .2012
وسسّلم ألرئيسس أŸدير ألعام ÷ريدة «ألشسعب» ،مصسطفى
هميسسى «درع ألوفاء» لعائلة ألفقيد ألتي حضسرت ألتأابينية،
رفقة أصسدقائه ورفقاء دربه.

ا÷زائر تدين عم Óإارهابيا اسستهدف مكان عبادة Ãدينة نيسس

أدأنت أ÷زأئر ألعمل أإلرهابي ألذي أسستهدف مكان عبادة Ãدينة نيسس ألفرنسسية،
دأعية إأ ¤ترسسيخ ألتعاون ألدو‹ من أجل تشسكيل «جبهة مشسÎكة ضسد كل أشسكال
ألتطرف» ،حسسب ما أفاد به بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
وأوضسح أŸصسدر أن أ÷زأئر «تدين ألعمل أإلرهابي ألشسنيع ألذي أسستهدف مكان عبادة
‘ نيسس وتعرب عن تضسامنها مع أسسر ألضسحايا» ،مضسيفا أن موقف أ÷زأئر من موأجهة
أإلرهاب «ثابت ووأضسح» وهي «ترفضس أي شسكل من أشسكال ألتÈير وأي خلط مع أإلسسÓم
دين ألسسÓم وألتسسامح» .وتدعو أ÷زأئر -يضسيف ألبيان -إأ« ¤ترسسيخ ألتعاون ألدو‹
وأ◊وأر من أجل تشسكيل جبهة مشسÎكة ضسد كل أشسكال ألتطرف».

جرح ـ ـ ـ ـ ـى ‘ انفج ـ ـ ـ ـ ـار للغ ـ ـ ـاز باŸديـ ـ ـ ـ ـة

خلف أنفجار للغاز وقع ،أمسس أ÷معة ‘ ،مسسكن بحي «ألكتاب» بشسمال مدينة أŸدية
عددأ من أ÷رحى ،حسسبما علم من أ◊ماية أŸدنية.
وأوضسح أŸصسدر أن خمسسة أشسخاصس من عائلة وأحدة أصسيبوأ بجروح إأثر هذأ ألنفجار
ألذي نتج على أألرجح عن تسسرب للغاز ،مضسيفا أن أمرأت Úمن ب Úأ÷رحى ( 25و57
سسنة) أصسيبتا بحروق من ألدرجة ألثانية فيما يعا Êألبقية من إأصسابات خفيفة ،إأضسافة إأ¤
ألصسدمة ألنفسسية.
وتلقى أŸصسابون بع ÚأŸكان أإلسسعافات ألÓزمة قبل نقلهم Ÿسستشسفى ﬁمد بوضسياف
باŸدية للتكفل بهم .وتسسبب ألنفجار ‘ ألنهيار ألكلي لسسقف أŸنزل وإأتÓف عدة
أجزأء من أŸسسكن.

 12قتيـ Óو 419جري ـح
‘ زلـ ـ ـ ـ ـ ـزال بÎكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ل-ق-ي  12شس- -خصس -ا مصس -رع -ه ،وأصس -يب 419
أخرون ،إأثر زلزأل ضسرب ،أمسس أ÷معة ،غرب
تركيا ‘ ،بحر «أيجه» .وأعلنت وزأرة ألدفاع
ألÎك -ي -ة ،ع -ن تشس-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة أزم-ة ‘ أل-وزأرة
جرأء ألزلزأل ألذي هز منطقة بحر «إأيجه»،
ﬂلفا أيضسا قتيل Úباليونان .وتابعت ألوزأرة،
‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ،أن -ه «” ت -خصس-يصس م-روح-ي-ات
وطائرأت للمسساعدة ‘ عمليات أإلنقاذ ألتي
ما تزأل متوأصسلة».
وشسّدد ألرئيسس ألÎكي رجب طيب أردوغان،
ع -ل -ى تسس -خ Òأ◊ك -وم -ة ك -اف -ة إأم -ك -ان -ي -ات-ه-ا
لتضسميد جرأح أها‹ «إأزم ‘« ،»Òأسسرع وقت
وألتضسامن معهم».
وحسسب وسسائل إأعÓم ﬁلية ،فإان موأطنÚ
ما يزألون عالق– Úت أألنقاضس ‘ منطقة
«بايرأكلي «ألتي تعت Èأألشسد تعرضسا ألضسرأر
ألزلزأل أ÷ديد ،مشسÒة إأ ¤أن مياه ألبحر
غمرت بعضس شسوأرع أŸدينة بسسبب أŸد ألذي
حصسل عقب ألزلزأل .وشسعر ألسسكان بالزلزأل
‘ وليات إأسسطنبول و»بورصسة» ،و»باليكسس،»Ò
و»جناق قلعة» ،و»يالوفا» ،و»أسسكي شسه»Ò
و»كوتاهية» و»بيÓجيك» ،غرب ألبÓد.

ألنتخابات أألمريكية تهم كل ألدنيا وخيار
أألمريكي Úأثره على كل ألدنيا ،أقتصسادأ ونظاما
دوليا وآأليات ألقرأر فيه.
ع-ن-دم-ا ن-ت-ح-دث ع-ن ألن-ت-خابات أألمريكية،
ف -إان أألذه -ان ت -ذهب م -ب -اشس-رة ل-ل-م-ف-اضس-ل-ة بÚ
ترأمب وبايدن ،وفع Óفإان هناك ميل غالب لدى
ألرأي ألعام ‘ ألكث Òمن مناطق ألعا ⁄باŒاه
ألدÁقرأطي بايدن ،ألن رؤويته للعÓقات ألدولية
أك Ìه- -دوءأ وأك Ìوأق -ع -ي -ة وت -وسس -ع م -ن فضس -اء
أ◊وأر وم -ن ف -رصس أل -ت -وأف -ق وح -ت -ى شس-يء م-ن
أإلنصساف.
ول-ك-ن م-ع ذلك ي-ن-ب-غ-ي ألن-ت-ب-اه أن أل-عÓ-ق-ات
ألدولية –كمها أول وقبل كل شسيء موأزين قوة،
وهي كانت ﬂتلة قبل ترأمب وأزدأدت أختÓل
معه ،ول Áكن ألتأاث ‘ ÒألعÓقات ألدولية إأل
من خÓل فعل وأعٍ وأسسÎأتيجية حقيقية لبناء
م -وأزي -ن ق -وة ج -دي -دة ،وذلك م-ن خÓ-ل ت-ع-زي-ز
عوأمل ألقوة ألذأتية ومن خÓل قرأءة معطيات
مكونات ألوضسع ألدو‹ قرأءة سسليمة وفاعلة.
إأن م- -ن ي- -ت- -وق- -ع أن إأدأرة أم- -ري- -ك- -ي -ة أخ -رى
سستÎأجع عن قرأرأت أإلدأرة ألسسابقة بخصسوصس
فلسسط Úقد يصساب بخيبة أمل كبÒة ،ألن آأليات
أت- -خ- -اذ أل- -ق- -رأر ‘ أإلدأرة أألم -ري -ك -ي -ة ل -يسست
بالبسساطة ،ألتي Áكن أن يتصسورها ألبعضس وأن
أل -رئ -يسس أ÷دي-د ،أي أل-دÁق-رأط-ي ب-اي-دن ،ل-ن
يكون بالضسرورة أقل موألة إلسسرأئيل ،حتى وإأن
كانت إأدأرته للملف ﬂتلفة.
ي- -ن- -ب- -غ- -ي أل- -ت- -ذك Òأن أل -رئ -يسس ‘ أل -ن -ظ -ام
أألم -ري -ك -ي ل -يسس صس -احب أل -ق -رأر أل -وح-ي-د وأن
ألتعامل مث Óمع مسسأالة فلسسط Úتتدخل فيه
ع-وأم-ل ك-ثÒة وم-ن-ه-ا أل-ل-وب-ي ألصس-ه-ي-و Êوم-ن-ه-ا
ضس -ع -ف أل -ع-رب وأزم-ات-ه-م ،لسس-ي-م-ا م-ن-ه-ا أزم-ة
أل-ت-ب-ع-ي-ة وأزم-ة ألشس-رع-ي-ة أل-ت-ي ت-أات-ي غ-ال-ب-ا من
أÿارج.
ألقرأر ألعربي هوأمشس أ◊رية وألسستقÓل
وحتى ألسستقÓلية فيه ﬁدودة جدأ ،وألنتيجة
أن موأزين ألقوة ﬂتلة بشسكل عميق ،وتغيÒها
يسستوجب تغي ÒألعÓقة ب Úألسسلطة وألشسعوب
‘ ه -ذه أل -ب -ل -دأن ،ويسس -ت -وجب ت -وظ -ي-ف أل-ث-ق-ل
ألشسعبي توظيفا كام .Óذلك نعلم أنه ليسس متاحا
أليوم ،بل أن أألمور سسارت بالŒاه ألعكسسي
وألتطبيع يتوسسع وموأزين ألقوة تزدأد أختÓل
ول Áكن ألعتقاد أن ألرئيسس أألمريكي Áكن
أن يتجه لتصسحيح هذه ألختÓلت وسسيكون ‘
غ-الب أل-ظ-ن ب-رأغ-م-ات-ي-ا وسس-ي-ن-ح-از ب-ك-ل ت-أاك-يد
Ÿصسالح أمريكا ،وذلك –صسيل أ◊اصسل وعلى
م- -ن أرأد غ Òه- -ذأ أن يشس- -ح- -ذ ع- -وأم -ل أل -ق -وة
أ◊قيقية أي توظيف ألثقل ألشسعبي توظيفا حرأ
وسسليما.

اÛاه ـ ـ ـد أاحمـ ـ ـد غقـ ـ ـا‹ ‘ ذمـ ـ ـ ـة اللـ ـ ـ ـ ـه

تو‘ أÛاهد أحمد غقا‹ عن عمر ناهز 79
سسنة ،صسباح أمسسÃ ،دينة إأينوغيسسن بولية باتنة،
حسسبما أسستفيد من عائلته .وكان أŸرحوم يعاÊ
من متاعب صسحية ألزمته ألفرأشس منذ مدة.
وشسارك ألفقيد ألذي ألتحق بصسفوف ألثورة
ألتحريرية Ãسسقط رأسسه ‘ سسنة - 1957حسسب

شسهادأت ›اهدي أ÷هة ‘ -عدة معارك وأبلى
فيها ألبÓء أ◊سسن رغم صسغر سسنه .وكان أŸرحوم
أح - -م - -د غ - -ق - -ا‹ يشس - -غ- -ل م- -نصسب أم Úقسس- -م- -ة
أÛاه -دي -ن ب -ب -ل-دي-ة إأي-ن-وغ-يسس-ن .ووري ج-ث-م-ان
أل -ف -ق -ي -د ألÌى ع -قب صس Ó-ة عصس -ر أمسس ÃقÈة
أسسرأن بإاينوغيسسن.

أن- -ت- -ق -ل إأ ¤رح -م -ة أل -ل -ه ،ل -ي -ل -ة أÿم -يسس إأ¤
أ÷م -ع -ة ،ب-ب-ل-دي-ة ت-ك-وت ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،أÛاه-د
رحماﬁ Êمد بن ألعابد ،عن عمر ناهز  84سسنة
بعد مرضس عضسال ،حسسبما علم من أسسرته.
وكان ألفقيد ألذين ينحدر من عائلة ثورية قد
ألتحق بصسفوف ألثورة ألتحريرية ببلدته ‘ سسنة
 1956وعمره ل يتجاوز  20سسنة على يد ألقائد
أÛاهد أŸتوفى أﬁمد حابة.
وشس -ارك أŸرح -وم إأب -ان أل -ث -ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة -
حسسب شسهادأت حية Ûاهدين  ‘-دوريات نحو
تونسس كما خاضس ألعديد من أŸعارك من بينها
أŸع -رك -ة أل -ت -ي أصس -يب ف -ي -ه -ا ب -ج -روح ب-ل-ي-غ-ة ‘
إأي -ن-وغ-يسس-ن ‘  14أك-ت-وبر  1960وأخ-رى ب-عدها

مباشسرة معروفة Ãعركة سسرغوسس بنفسس أŸنطقة
خاضسها وهو جريح وألقي ألقبضس عليه فيها من
طرف قوأت ألحتÓل .وزج به -وفق أŸصسدر‘ -
م -ع -ت -ق -ل قصس -ر أل -ط Òألشس -ه Òب-بشس-اع-ة أسس-ال-يب
ألتعذيب فيه أŸوجود ببلدية قصسر أألبطال بولية
سسطيف وظل فيه أ ¤غاية ألسستقÓل.
وب- -ق- -ي أŸرح- -وم ‘ سس- -لك أ÷يشس أل- -وط- -ن -ي
ألشس -ع -ب-ي ل-ي-ت-ق-اع-د م-ن-ه ‘ سس-ن-ة  1972ث -م زأول
نشس -اط -ات -ه ‘ ›الت أخ -رى وت -ق -ل-د ف-ي-ه-ا ع-دة
م- -ن -اصسب آأخ -ره -ا أم Úولئ -ي ل–اد أل -ف Ó-حÚ
أ÷زأئ-ري Úب-ب-ات-ن-ة .ووري ج-ث-م-ان أل-ف-ق-يد ألÌى
ÃقÈة لقصسر ببلدية تكوت مسسقط رأسسه بعد
ظهر أمسس.

وف ـ ـ ـاة اÛاه ـ ـ ـد رحمـ ـ ـاﬁ Êم ـ ـد ب ـ ـن العابـ ـ ـد

