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قنابــــــــــل مؤقؤتــــــة زرعها
تــــــــــرامب ورحـــــــــــــــــــل

تسشليط الضشــؤء على التطـــــؤر
ا’حÎا‘ للقــؤات اŸسشلحــــــة

بايدن مطالب بتصشحيـ ـح
السشياسشة األمريكية Œاه
القضشيـ ـ ـ ـة الصشحراويـ ـ ـ ـة

وسشائ ـ ـ ـ ـ ـل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
الوطني ـ ـ ـة ‘ زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
Ÿؤوسشسشة Œديد العتاد
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بأامـــــر مـــــن رئيــــــسس ا÷مهؤريــــــة

مسشودة قانون النتخابات توّزع على األحزاب
^ Áتنع كـ ـ ـ ـل مـ ـÎششح عن ك ـ ـل خطاب كراهية وكل ششك ـ ـل من أاششكال التمييز ^ ﬁاربة التزوير وآاليات جديدة Ùارب ـ ـة اŸـ ـ ـال الفاسشـ ـ ـد
^ اإلبق ـ ـ ـاء على شش ـ ـ ـرط ا◊صش ـ ـول على  ‘ %4القـ ـÎاع ^ على اŸرششح Ûلسس األمـ ـ ـة أان يثبت حصشوله على مسشتوى جامعي ووضشعيته  Œـ ـاه الضش ـ ـرائب

france prix 1
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قّدمت خدمات للمصشــــابÚ
بفــــــــــــÒوسس كؤرونــــــــا

وزير الصشحة يسشتقبـل
أاعضشاء البعثة الطبيـة
إا ¤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوريتاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
اسش -ت -ق -ب -ل ،صش-ب-اح أامسس ،وزي-ر الصش-ح-ة
والسش- - -ك- - -ان وإاصشÓ- - -ح اŸسش - -تشش - -ف - -ي - -ات
الÈوفسش-ؤر ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن ب-ؤزي-د،
رف - -ق - -ة ال- -ؤزي- -ر اŸن- -ت- -دب ل- -دى وزي- -ر
الصش-ح-ة الÈوفسش-ؤر إاسش-م-اع-يل مصشباح،
ال-ب-ع-ث-ة ال-ط-ب-ي-ة اŸؤف-دة ا ¤مؤريتانيا
ل -ت -ق -د Ëخ-دم-ات ل-ل-مصش-اب Úب-فÒوسس
كؤرونا.
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اسشتقبــــل اŸنسشــــق اŸقيـــــم
للمنظمــــــــــة با÷زائــــــــر

وزي ـ ـ ـ ـ ـر الصشناعـ ـ ـ ـ ـ ـة
يتباحث سشبل التعاون
مـ ـع األ· اŸتحـ ـ ـدة
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اŸديـــر العـــــام للمؤؤسشسشـــــة
علــــي أارزقـــــي يؤؤكــــــــــد:
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Óمـــــن
اŸدير العــــــام ل أ
الؤطني ،خليفة أاونيسشي:

وزير ا’نتقال الطاقؤي والطاقات اŸتجددة ششمسس الدين ششيتؤر:

نحو صشناعة سشيارات وششاحنات إالكÎونية ‘ ا÷زائر

^ «سشونلغـ ـ ـ ـ ـاز» للطاقـ ـ ـ ـ ـ ـات اŸتج ـ ـ ـ ـ ـددة قـ ـ ـ ـ ـ ـبل مـ ـ ـ ـ ـ ـارسس الق ـ ـ ـ ـادم
^ ﬁط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات للطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الششمسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي  10وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
^ «ديزارتي ـ ـ ـك» مشش ـ ـ ـ ـروع ل يخ ـ ـ ـدم النمـ ـ ـوذج الطاق ـ ـ ـوي الوطن ـ ـي
^ ا÷زائ ـ ـر سشتواجـ ـ ـه عجـ ـ ـزا ك ـ ـ ـبÒا ‘ الطاقـ ـ ـ ـة ‘ آاف ـ ـ ـاق 2030
^ النتق ـ ـال الطاقـ ـ ـوي ...خي ـ ـار تراهـ ـ ـن الدول ـ ـة علـ ـ ـى –قيق ـ ـ ـه

كشش-ف وزي-ر ا’ن-ت-ق-ال ال-ط-اق-ؤي وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة شش-مسس ال-دي-ن شش-ي-ت-ؤر ،ع-ن إانشش-اء ﬁطات
’نتاج  1000ميغاواط من الطاقة الششمسشية لتحل ﬁل الغاز الطبيعي ،والششروع ‘ اسشتعمال
إ
ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة م -ن خ Ó-ل ‰ؤذج ي -ع -ت-م-د ع-ل-ى اق-تصش-اد ال-ط-اق-ة واسش-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات غÒ
Óرضس وال-غ-از الصش-خ-ري ال-ذي سش-ي-ت-م اسش-ت-غÓ-ل-ه ‘
’ح -ف -ؤري-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ط-اق-ة ا◊راري-ة ل -أ
ا أ
اŸسشتقبل البعيد.
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Óبداع والنششر
ظلت وفية ل إ
طيلـــــــــة سشتـــــة عقــــؤد
Óم-ن ال-ؤط-ن-ي
دع -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -أ
خليفة أاونيسشي ،أامسس ،من تاغيت،
إا ¤م- -ؤاصش- -ل- -ة ا÷ه- -ؤد ب- -خصش -ؤصس
’م-ن-ي-ة ل-ؤ’ي-ة بشش-ار،
ال -ت -غ-ط-ي-ة ا أ
سش -ي-م-ا م-ن-اط-ق-ه-ا السش-ي-اح-ي-ة ،ع-ل-ى
غرار تاغيت.
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تصشؤير :عباسس تيليؤة

تعزي ـ ـ ـ ـ ـز التغطي ـ ـ ـة
األمنية بولية بششار
ومناطقها السشياحية

م
ا نت
لششع دى
ب

” ،اأمسس ،باأمر من رئيسس ا÷مهؤرية ،السشيد عبد اÛيد تبؤن ،تؤزيع مسشؤدة مششروع القانؤن العضشؤي لÓنتخابات على ا’أحزاب السشياسشية بغرضس
اإثرائها.

أاعلن اŸدير العام Ÿؤؤسشسشة ميÎو ا÷زائر
ع-ل-ي أارزق-ي ،أان ت-اري-خ اسش-ت-ئ-ن-اف خ-دمة
م-يÎو ا÷زائ-ر ،اŸت-ؤق-ف-ة م-نذ  22مارسس
 ⁄ ،2020ي -ح -دد ب -ع -د ،وأان ال-ق-رار ي-ع-ؤد
للسشلطات العمؤمية ،مؤؤكدا أانه ” إاعداد
ﬂطط ’سشتئناف اÿدمة.

مؤنديال كرة اليد  ...2021ا÷زائر ــ فرنسشا

السشاحـ ـ ـة الثقافي ـ ـة «اÿضشر» أام ـ ـ ـ ـام مأاموريـ ـ ـ ـة صشعبـ ـ ـة...
تفقـ ـ ـ ـ ـد الكاتب ـ ـ ـ ـ ـ ـة وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرصشة لتحسشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úاألداء
«أام سشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام»
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يلتقي ،اليؤم ،اŸنتخب الؤطني لكرة اليد مع نظÒه الفرنسشي ،بداية من السشاعة
 15:30م -ن أاج-ل رسش-م وق-ائ-ع أاو ¤م-ؤاج-ه-ات ال-دور ال-ث-ا ،Êت-دخ-ل ضش-م-ن م-ن-افسش-ة
بطؤلة العا ⁄التي تتؤاصشل فعالياتها بالعاصشمة اŸصشرية «القاهرة» من  13إا31 ¤
جانفي ا÷اري.
1033
صشــــــــ

الوضش ـ ـ ـ ـع الوبائـ ـ ـ ـي
’صشابات ا÷ديــدة24٩:
ا إ
حا’ت الششفـــــــــــاء1٨٦:
الــــؤفيـــــــــــــــــــــــات03:
’صشابات104341 :
إاجما‹ ا إ
اŸتماثلؤن للششفـــاء70٩33 :

تصشؤير :عباسس تيليؤة

تاريخ اسشتئناف خدمة
ميـ ـ ـ ـ ـ ـÎو ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
« ⁄يح ـ ـ ـ ـ ـ ـّدد بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد»

أألربعاء  20جانفي 2021م ألموأفق لـ  07جمادى ألثانية  1442هـ
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«الششعب» تنششر أاهم ما جاء ‘ مسشودة مششروع قانون النتخابات

02

ﬁاربة التزوير وآاليات جديدة Ÿنع اŸال الفاسسد
لبقاء على ششرط ا◊صشول على  ‘ %4القÎاع
ا إ

ت-ظ-ه-ر مسش-ودة مشش-روع ال-ق-ان-ون ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق ب-الن-ت-خ-اب-ات ،ال-ت-ي –ّصش-لت «الشش-عب» ع-ل-ى نسش-خ-ة م-ن-ه-ا ،إادخ-ال ع-دة ت-ع-ديÓت وإاصشÓحات تخصس تنظيم
النتخابات الرئاسشية والتششريعية واÙلية .هذه التعديÓت كانت من ب Úمطالب التششكيÓت السشياسشية ،على غرار ﬁاربة اŸال الفاسشد ،إا ¤جانب منح
صشÓحيات أاك Èللسشلطة اŸسشتقلة.
هيام لعيون
 ⁄تسضتجب بعضس ألتعديÓت لتطلعات بعضس أألحزأب ،خاصضة
ما تعلّق بإالغاء ألعتبة ألنتخابية و–ديد شضرط  ،٪4وألتي قد
يتم ألÎأجع عنها أسضتجابة Ÿطالب ألتشضكيÓت ألسضياسضية
أŸدعوة إأ ¤إأثرأء ألوثيقة.
كل هذه أإلصضÓحات تنتظر أقÎأحات أألحزأب إلثرأئها قبل
أن يصضادق عليها ›لسس ألوزرأء برئاسضة ألرئيسس عبد أÛيد
تبون.
أفضضت أإلصض Ó-ح -ات أل -ت -ي خصضت مسض -ودة مشض -روع أل -ق-ان-ون
ألعضضوي أŸتعلق بنظام ألنتخابات لعام  ،2016إأ ¤إأدرأج
أحكام جديدة وتعديل أخرى ،حيث وصضل عدد أŸوأد ‘ نصس
أŸشضروع إأ 310 ¤مادة بعدما كان قانون  2016يحتوي على
 225مادة.

أاموال سسلطة النتخابات –ت ›هر ›لسس اÙاسسبة

أدخلت مسضودة ألقانون ألعضضوي لÓنتخابات تعديÓت على
مشضروع قانون لسضلطة ألنتخابات ،حيث تقول أŸادة :09
“ارسس ألسضلطة ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات صضÓحياتها
منذ أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة إأ ¤غاية أإلعÓن عن ألنتائج،
وتخضضع حسضابات ألسضلطة أŸسضتقلة لÓنتخابات وحصضائلها
أŸالية Ÿرأقبة ›لسس أÙاسضبة حسضب أŸادة .17
كما ” –ديد ›ال عمل وصضÓحيات ألسضلطة أŸسضتقلة
لÓنتخابات وقلّصضت عدد أعضضائها من  50إأ 20 ¤عضضوأ.
وسضيتم أسضتقبال ملفات ألÎشضح لنتخابات رئيسس أ÷مهورية
وأنتخابات أÛلسس ألشضعبي ألوطني وأنتخابات ›لسس أألمة
دون أŸسضاسس بأاحكام أŸادة  121من ألدسضتور وفق أŸادة 25
أل -ت -ي –دد م-ه-ام ›لسس ألسض-ل-ط-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات.
وتضضمنت أŸسضودة على خÓف ألقانون ألسضابق أحكاما –دد
مهامها.

الشسروط اŸطلوبة ‘ الناخب

ح -ددت وث -ي -ق-ة مسض-ودة مشض-روع ق-ان-ون ألن-ت-خ-اب-ات شض-روط-ا
تخصس ألناخب ،Úأهمها «برأءته» من أŸاضضي وألقانون ،حيث
تنصس أŸادة  :51ل يسضجّل ‘ ألقوأئم ألنتخابية كل من سضلك
سضلوكا مضضادأ Ÿصضالح ألوطن ‘ أثناء ثورة ألتحرير ألوطني،
أو حكم عليه ‘ جناية و ⁄يرّد أعتباره ،أو حكم عليه من أجل
ج- -ن- -ح -ة ب -ع -ق -وب -ة أ◊بسس وأ◊رم -ان م -ن ‡ارسض -ة أ◊ق ‘
”
ألنتخاب وألÎشضح ،أو أشضهر إأفÓسضه و ⁄يرّد أعتباره ،أو ّ
أ◊جز ألقضضائي أو أ◊جر عليه.

ﬁاربة اŸال الفاسسد

نصضت مسضودة ألقانون ألعضضوي لÓنتخابات على تدأب Òتتعلق
بتكافؤو ألفرصس ‘ أ◊ملة ألنتخابية و“ويلها ،إأذ أتاح “ويل
جزء من أ◊ملة ألنتخابية للشضباب أÎŸشضح ،Úلتشضجيعهم
ع -ل -ى ألÎشض -ح وأق -ت -ح -ام أل -ع-م-ل ألŸÈا ،Êك-م-ا ف-رضس ع-ل-ى
أÎŸشضح ÚأإلعÓن عن كل هبة مالية تتلقاها أية قائمة أو
مرشضح تفوق ألف دينار جزأئري.
ويتع Úعلى أÎŸشضح أو أŸرشضح أŸوكل من طرف أ◊زب أو
م-ن ط-رف أل-ق-ائ-م-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة ت-ب-ل-ي-غ ق-ائ-م-ة أل-وأهب Úومبلغ
ألهبات أ÷ ¤نة مرأقبة “ويل حسضابات أ◊ملة ألنتخابية
حسضب أŸادة  88من ألوثيقة.
وحسضب أŸادة  86تتو ¤أ◊مÓت ألنتخابية للشضباب عن
طريق مسضاعدأت ألدولة أÙتملة ألتشضريعية وأÙلية ،حيث
سضيتم –ديد ألسضقف أألعلى لتمويل أ◊ملة ألنتحابية ،بعد
أن تتلقى ÷نة صضياغة ألقانون ألنتخابي مقÎحات بشضأانه من
أألحزأب ألسضياسضية.
وتقرر إأنشضاء جهاز يضضم قضضاة وخÈأء ‘ أŸالية وأÙاسضبة،
يتبع ألسضلطة ألعليا لÓنتخابات يتو ¤مرأقبة وتدقيق حسضابات
“ويل أ◊مÓت ألنتخابية لكل طرف.
وشضدد ألقانون من جهة أخرى على حظر خطاب ألكرأهية
وكل أشضكال ألّتمييز ،حسضب أŸادة  74ألتي تقول« :إأذ Áنع
كمÎشضح أو شضخصس مشضارك ‘ أ◊ملة ألنتخابية عن كل
خطاب كرأهية وبكل شضكل من أشضكال ألتمييز».

ا◊ملةﬁ ...اربة التزوير وإاشسهار العقاب

جاءت مسضودة ألقانون ألناظم لÓنتخابات لتهذيب ألعملية
ألنتخابية من خÓل منع أي تدخل للموظف ÚألعموميÚ

لصضالح قائمة أو مرشضح أو أسضتعمال أدوأت ألدولة وأماكن
ألعبادة ،وشضددت على منع ألتزوير وألتÓعب باألصضوأت ،ونصس
على عقوبات با◊بسس وألغرأمات أŸالية للمتورط ‘ Úذلك.
وجاء ‘ نصس أŸادة Á« 75نع أسضتعمال أللغات أألجنبية ‘
أ◊ملة ألنتخابية .أŸادة  :87يحظر على أي مÎشضح أن
يتلقى بصضفة مباشضرة أو غ Òمباشضرة هبة من أي دولة أجنبية
أو أي شضخصس طبيعي أو معنوي من جنسضية أجنبية».
وتنصس أŸادة  286على« :يعاقب با◊بسس من سضتة أشضهر إأ¤
ثÓث سضنوأت وبغرأمة مالية تصضل إأ 6000 ¤دينار جزأئري إأ¤
 60000دي -ن -ار ك -ل م -ن أسض -ت -ع -م-ل أمÓ-ك ووسض-ائ-ل أإلدأرة أو
أألمÓك ألعمومية لفائدة حزب أو مرشضح أو قائمة مرشضحÚ
وح -سض -ب أ- Ÿادة  287ف -إان -ه «ي -ع -اقب ب -غ-رأم-ة ك-ل م-ن وضض-ع
ملصضقات خارج أألماكن أıصضصضة لها أو خارج فÎة أ◊ملة
ألنتخابية».

عقوبات تصسل إا 20 ¤سسنة
ıربي مراكز القÎاع

وتناولت ÷نة لعرأبة مسضأالة معاقبة أıرب ÚوأŸشضاغبÚ
خÓل يوم أإلقÎأع ،كما شضهدته مناسضبات أنتخابية سضابقة عÈ
بعضس مرأكز أإلقÎأع ألتابعة لبعضس وليات ألوطن.
وتنصس أŸادة  :292يعاقب با◊بسس من خمسس أ ¤عشضر
سضنوأت وبغرأمة  100000دينار أ 500000 ¤دينار كل من أتلف
Ãناسضبة أنتخاب ،ألصضندوق أıصضصس للتصضويت .و‘ حال
أرتكاب أإلتÓف من قبل ›موعة أشضخاصس وبعنف تصضدر
عقوبة ألسضجن من  10إأ 20 ¤سضنة وبغرأمة من  5000000دينار
إأ 2500000 ¤دينار.
وبخصضوصس عمليات ألتصضويت ،تقول أŸادة  :138ل يقبل بأاي
حضضور آأخر بجوأر مكاتب ألتصضويت ،باسضتثناء أعوأن ألقوة
ألعمومية أŸسضخرين ◊فظ أألمن وألنظام ألعام ‘ أثناء سضÒ
ألقÎأع.
كما أوصضت على أنه يحق لكل مÎشضح أو ‡ثله أŸؤوهل
ق -ان -ون-ا ،أن ي-رأقب ج-م-ي-ع ع-م-ل-ي-ات أل-تصض-ويت وف-رز أألورأق
وتعدأد أألصضوأت ‘ جميع ألقاعات ألتي Œرى بها هذه
ألعمليات .حسضب أŸادة  .144وتنصس أŸادة  150أنه «يبدأ فرز
أألصضوأت Ãجرد أختتام ألقÎأع ويتوأصضل بدون أنقطاع إأ¤
غاية أنتهائه “اما».

اŸناصسفة ب Úالرجال والنسساء
وثلث القوائم Ÿن تقل أاعمارهم عن  35سسنة

ونصضت مسضودة ألقانون ألنتخابي على فرضس أŸناصضفة ‘
قوأئم أŸرشضح Úب Úألنسضاء وألرجال ،حيث يصضبح “ثيل
أŸرأة ‘ قوأئم ألÎشضح لعضضوية ألغرفة ألسضفلى للŸÈان من
 ٪30إأ ٪50 ¤ما عدأ ‘ ألبلديات ألتي يقل عدد سضكانها عن
 20ألف نسضمة ،كما فرضضت ثلث أŸرشضح Úمن ألشضباب ألذين
تقل أعمارهم عن  35سضنة –ت طائلة عدم قبول ألقائمة،
بالنسضبة لنتخاب أعضضاء أÛلسس ألشضعبي ألوطني.
وح- -سض- -ب أ- -Ÿادة « :189ي -ت -ع Úع -ل -ى ك -ل ق -ائ -م -ة م -ت -ق-دم-ة
لÓنتخابات أن ترأعي مبدأ أŸناصضفة ب Úألرجال وألنسضاء،
وأن تخصضصس على أألقل ثلث ألÎشضيحات للمÎشضح Úألذين

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

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

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ 4٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ 4٦ ٩١ ٧٩ :
لدارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

الهاتف٠٢٣ 4٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ 4٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

تقل أعمارهم عن  35سضنة –ت طائلة عدم قبول ألقائمة
بالنسضبة لنتخاب أعضضاء أÛلسس ألشضعبي ألوطني».

حسسن السسÒة واألخÓق
شسرط لعضسوية ›لسس األمة

وحسضب أŸادة  219ألتي تتحدث عن شضروط أŸرشضح لعضضوية
›لسس أألمة ،يشضÎط «أن يكون قد أ” عهدة كاملة بصضفة
منتخب ‘ ›لسس شضعبي بلدي أو ولئي ،أن يثبت حسضن
ألسضÒة وأألخÓق ،وأن يثبت وضضعيته Œاه أإلدأرة ألضضريبية،
وأن ل يكون ﬁكوما عليه بحكم نهائي بارتكاب جناية أو
جنحة سضالبة للحرية و ⁄يرد أعتبار باسضتثناء أ÷نح غÒ
ألعمدية».

العودة إا ¤القÎاع النسسبي
على القائمة اŸفتوحة

” ألعتماد على ألقÎأع ألنسضبي على ألقائمة أŸفتوحة،
بتصضويت تفضضيلي دون مزج ‘ أنتخابات أعضضاء أÛالسس
أŸنتخبة ألبلدية ،ألولئية وألŸÈانية.
وتشض ÒأŸادة  168من مشضروع ألقانون :ألناخب يختار Ãجرد
توأجده دأخل أŸعزل قائمة وأحدة ،ويصضوت لصضالح مÎشضح
أو أك Ìمن ألقائمة نفسضها ‘ حدود أŸقاعد أıصضصضة
للدأئرة ألنتخابية.
وتوزع أŸقاعد أŸطلوب شضغلها ب Úألقوأئم بالتناسضب حسضب
عدد أألصضوأت ألتي –صضلت عليها كل قائمة ،مع تطبيق
قاعدة ألباقي أألقوى .ول تؤوخذ ‘ أ◊سضبان عند توزيع
أŸقاعد ألقوأئم ألتي – ⁄صضل على نسضبة خمسس ‘ أŸائة
على أألقل من أألصضوأت أŸع Èعنها.
باŸقابل ،فإان أŸادة  170من مسضودة أŸشضروع ،تشضدد على أن
أŸعامل ألنتخابي ألذي يؤوخذ ‘ أ◊سضبان هو نا œقسضمة
عدد أألصضوأت أŸع Èعنها ‘ كل دأئرة أنتخابية على عدد
أŸقاعد أŸطلوب شضغلها ضضمن نفسس ألدأئرة ألنتخابية ويتم
توزيع ألقوأئم ألتي –صضلت عليها كل قائمة على مرشضحيها
حسضب عدد أألصضوأت ألتي حصضل عليها كل منهم.

نهاية عهد «مÎشسح Úمهرج ‘ »Úالرئاسسيات

Óن-ت-خ-اب-ات ،ضض-رورة
وأشضÎطت مسض -ودة أل -ق-ان-ون أل-عضض-وي ل -أ
ت -وف -ر شض -ه-ادة إأي-دأع ك-ف-ال-ة م-ال-ي-ة تسض-ل-م م-ن ط-رف أÿزي-ن-ة
أل -ع-م-وم-ي-ة ضض-م-ن م-ل-ف ألÎشض-ح Ÿنصضب رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة،
حسضب أŸادة  248من أŸسضودة يقوم «كل مÎشضح لÓنتخابات
أل-رئ-اسض-ي-ة ب-إاي-دأع ك-ف-ال-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة أل-عمومية قدرها 250000
دينار».
وتنصس أŸادة نفسضها ،أن ألكفالة تسضÎد من قبل أÎŸشضحÚ
ألذين حصضلوأ على  ٪50من ألتوقيعات أŸقررة قانونا ،موزعة
على  25ولية على أألقل ‘ أجل  15يوما من إأعÓن أÙكمة
ألدسضتورية عن ألÎشضيحات.
وتسضقط ألكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة ألعمومية إأن  ⁄يتم
أŸطالبة بها من طرف أÎŸشضح ‘ أجل سضنة من تاريخ
إأعÓن ألنتائج ألنهائية.
ه -ذأ ألشض -رط سض -ي -ن -ه -ي ع -ه -دأ ،ح -يث Œرأ أل-ب-عضس ‡ن ”
تسضميتهم ‘ رئاسضيات  18أفريل  2019ألتي ألغيت ورئاسضيات

الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

مصسطفى هميسسي
رئيسس التحرير

مرزاق صسيادي

 12ديسضم 2012 Èبـ»مÎشضح Úمهرج ،»Úوإأقدأم عدد كبÒ
من أألشضخاصس ومن كل ألفئات لسضحب أسضتمارأت ألÎشضح ‘
ظل ألتصضريحات أŸثÒة للجدل ألتي يتم إأطÓقها ويسضوقونها
لوسضائل أإلعÓم ألتي Œدها مادة خصضبة ،بل إأن هناك من
أع-تÈه-ا خ-ي-ب-ة ك-بÒة ب-ال-نسض-ب-ة أله-م م-وع-د أن-ت-خ-اب-ي تعرفه
أ÷زأئر وهو ألرئاسضيات.

اإلبقاء على العتبة النتخابية

وشض -ك-لت أŸسض-ودة خ-ي-ب-ة ك-بÒة ل-دى أألح-زأب أل-ف-ت-ي-ة بسض-بب
أل-ع-ت-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-رغ-م م-ط-ال-ب-ات-ه-ا بضض-رورة إأل-غ-ائ-ه-ا ،إأذ
يشضÎط أل -ق -ان -ون ،ل -ق -ب -ول ق -وأئ -م أŸرشض -ح ‘ Úأن-ت-خ-اب-ات
ألŸÈان وأÛالسس أل- -ب -ل -دي -ة وأÛالسس أل -ولئ -ي -ة ،أن ت -ت -م
تزكيتها من حزب سضياسضي يكون قد فاز Ãجموع أصضوأت تفوق
 ‘ ٪4آأخر أنتخابات سضابقة ،أو يكون حائزأً على عشضرة
منتخب ‘ ÚأÛالسس أÙلية أو ألŸÈان.
ويتع Úعلى أألحزأب ألتي  ⁄تتحصضل على أي من ذلك
وأألحزأب أ÷ديدة وقوأئم أŸسضتقل ،Úجمع ألتوقيعات من
أل -ن-اخ-بÃ Úع-دل  50ت-وق-ي-عً-ا مصض-دقً-ا ع-ل-ي-ه ل-ك-ل م-قعد من
أŸقاعد أŸطروحة للمنافسضة ألنتخابية.
ك -م -ا ي -نصس أل -ق-ان-ون أŸقÎح ع-ل-ى إأقصض-اء ك-ل أل-ق-وأئ-م أل-ت-ي
–صضل على نسضبة أدنى من ألعتبة عند توزيع أŸقاعد «ل
تؤوخذ ‘ أ◊سضبان عند توزيع أŸقاعد ألقوأئم ألتي – ⁄صضل
على نسضبة خمسس ‘ أŸائة على أألقل من أألصضوأت أŸعÈ
عنها» ،حسضب أŸاّدة .169

لعÓم ‘ حزب جبهة
اŸكلف با إ
التحريرﬁ ،مد عماري:

فوج عمل ‘ ا◊زب إلثراء
مسسودة قانون النتخابات

ق-ال ال-ق-ي-ادي ‘ ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الوطني،
ﬁم-د ع-م-اري ،إان تشش-ك-ي-ل-ت-ه السش-ياسشية –صشلت
على مسشودة القانون العضشوي لÓنتخابات ،بعدما
ق-امت مصش-ال-ح رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة ب-توزيعها على
لحزاب ،أامسس الثÓثاء.
ا أ
علي عزازقة
أوضضح عماري ‘ أتصضال هاتفي مع «ألشضعب» ،أمسس ،بأان
ح -زب -ه أل -ت -ي ي -ق-ود أب-وأل-فضض-ل ب-ع-ج-يÁ ،لك ف-وج ع-م-ل
ﬂتصض -ا ‘ أل -ق -ان -ون مشض-ك Ó-م-ن ق-ي-ادي Úوأعضض-اء م-ن
أŸكتب ألسضياسضي يشضتغل ‘ هذأ أإلطار ،حيث سضيتم
ألتعامل مع أŸسضودة بشضكل إأيجابي ،مثلما جرت ألعادة.
بعضس أألطرأف –اول تلطيخ إأسضم أألفÓن
‘ سضياق آأخر ،أشضار عماري إأ ¤أن بعضس أألطرأف
–اول جعل إأسضم «أألفÓن» ملتصضقا باŸال ألفاسضد ألذي
تفشضى ‘ وقت من أألوقات ‘ جسضد أ◊زب بسضبب
‡ارسض -ات «ق -ذرة» م -ن ق -ب -ل ق -ي-ادي ‘ Úأسض-ت-ح-ق-اق-ات
سض- -ي- -اسض- -ي- -ة سض- -اب -ق -ة .وشض -دد أŸت -ح -دث ع -ل -ى أن ه -ذه
أŸم -ارسض -ات غ Òأألخ Ó-ق -ي -ة ل -يسضت م -رت -ب -ط -ة حصض-رأ
بحزبه ،متابعا ‘ هذأ ألسضياق« :تزأوج أŸال بالسضياسضة
كان كذلك ‘ أحزأب آأخرى ،لكن بعضس وسضائل أإلعÓم
وجزءأ من ألرأي ألعام ركزوأ فقط على حزبه ،ونحن ل
ننكر ذلك ،لهذأ نحن بصضدد ألتصضالح مع مناضضلينا».
وأف -اد ع -م -اري ب -أان ح -زب -ه ي -رأه -ن ع -ل -ى وع -ي ألشض-عب
أ÷زأئري لكي يتفهم أن ما كان يقع ‘ أŸاضضي من
‡ارسض-ات دأخ-ل أ◊زب م-رت-ب-ط-ا Ãج-م-وع-ة «عصض-اب-ة»
أسضتأاثرت بقرأر أ◊زب ،ولكن ليسس كوعاء كب Òوأليوم
ليسضوأ فيه.
جاهزون Ÿعركة التششريعيات
من جهة أخرى ع ÈأŸكلف باإلعÓم ‘ أ◊زب ألعتيد،
ﬁمد لعماري ،عن جاهزية تشضكيلته ألسضياسضية Ÿعركة
ألتشضريعيات وأÙليات أŸرتقبة خÓل أألشضهر ألقليلة
أŸقبلة.
وأكد لعماري بأان قيادة أألفÓن وضضعت ،منذ مدة ،خطة
عمل منهجية تهدف إلصضÓح ألوضضع ألدأخلي للحزب
ألذي كان «مهله »Óجرأء ‡ارسضات جعلت هياكله ل
تتجدد Ÿدة  10سضنوأت كاملة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

الربعاء  20جانفي 2021م الموافق لـ  07جمادى الثانية  1442هـ

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

çóM

بأامر من رئيسس ا÷مهورية

مسصودة قانون النتخابات توّزع على األحزاب
لحزاب السسياسسية
” ،أامسس ،بأامر من رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد اÛيد تبون ،توزيع مسسودة مشسروع القانون العضسوي لÓنتخابات على ا أ
بغرضس إاثرائها.
يهدف اŸشسروع التمهيدي للقانون العضسوي لنظام
النتخابات اŸعدل واŸتمم ،إا ¤ترسسيخ الدÁقراطية
وأاخلقة ا◊ياة السسياسسية وضسمان اختيار حر بعيد عن
كل تأاث Òمادي ،بحسسب ما تضسمنته مسسودة اŸشسروع.
وتشس Òالوثيقة ،التي أاعدتها اللجنة الوطنية اŸكلفة
بإاعداد مشسروع مراجعة القانون العضسوي لÓنتخابات
ب -رئ -اسس -ة أاح -م -د ل-ع-راب-ة ‘ ،م-ادت-ه-ا األو ،¤إا ¤أاه-م
أاه- -داف ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي واŸت -م -ث -ل -ة ‘ «–دي -د
اŸب -ادئ األسس -اسس -ي -ة وال -ق -واع -د اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ن-ظ-ام
الن -ت -خ -اب -يŒ ،سس-ي-د اŸب-ادئ ال-دسس-ت-وري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة وح-ي-اد وع-دم ان-ح-ي-از السس-ل-ط-ة اŸك-ل-فة
ب -تسس -ي Òوم -راق -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات وŒسس -ي -د وت -رسس-ي-خ
الدÁقراطية والتداول على السسلطة وأاخلقة ا◊ياة
السس -ي -اسس -ي -ة وضس -م -ان مشس -ارك-ة اŸواط-ن ÚواÛت-م-ع
اŸد ،Êلسسيما الشسباب واŸرأاة ‘ ا◊ياة السسياسسية
وضسمان اختيار حر بعيد عن كل تأاث Òمادي».
وتنصس مسسودة مشسروع القانون الذي ينقسسم إا¤
تسس -ع -ة أاب -واب ‘ ،اŸادة ال -ث -ان -ي -ة ،ع-ل-ى أان «السس-ي-ادة
ال -وط-ن-ي-ة م-لك ل-لشس-عبÁ ،ارسس-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ‡ث-ل-ي-ه
اŸنتخب Úع Èانتخابات حرة شسرعية ودورية ،شسفافة
ونزيهة ،وكذا عن طريق السستفتاء» ،ويشسكل النتخاب
ب-حسسب اŸادة ال-ث-ال-ث-ة« ،-ال-وسس-ي-ل-ة ال-ت-ي ب-واسس-طتهايختار الشسعب ‡ثليه لتسسي Òالشسؤوون العمومية على
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي واÙل-ي» وي-ت-م-ت-ع ك-ل ن-اخب وك-ل
مÎشسح بـ»حق الطعن ‘ صسحة العمليات النتخابية،
طبقا ألحكام هذا القانون العضسوي» حسسب اŸادة .5
وخصسصس الباب األول من اŸشسروع النصس ،اŸكون
من  310مادة ،إلدارة العمليات النتخابية والسستفتائية
وم-راق-ب-ت-ه-ا ،وه-ي اŸه-م-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا السس-ل-طة
ال -وط -ن -ي -ة اŸسس -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -ت -ي «“ارسس
صسÓ-ح-ي-ات-ه-ا م-ن-ذ اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئة الناخبة إا ¤غاية
اإلعÓن عن النتائج» ،مثلما ورد ‘ اŸادة  .9وينتخب
رئيسس السسلطة من طرف أاعضساء ›لسسها «بأاغلبية
األصسوات» -حسسب اŸادة  26التي جاء فيها أان رئيسس
ا÷مهورية «يع Úرئيسس السسلطة اŸسستقلة اŸنتخب
ل -ع -ه -دة واح-دة م-دت-ه-ا سست ( )06سس -ن -وات غ Òق-اب-ل-ة
للتجديد».
وي -ح-دد ال-ب-اب ال-ث-ا Êاألح-ك-ام اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-حضسÒ
ال -ع -م -ل -ي -ات الن -ت -خ -اب-ي-ة والسس-ت-ف-ت-ائ-ي-ةÃ ،ا ‘ ذلك
الشسروط اŸطلوبة ‘ الناخب وبطاقة الناخب ووضسع
ومراجعة القوائم النتخابية ،حيث تنصس اŸادة 61
ع -ل -ى أان ه-ذه ال-ق-وائ-م «دائ-م-ة وت-ك-ون ﬁل م-راج-ع-ة
خÓل الثÓثي األخ Òمن كل سسنة».
وتضسمن الباب الثالث اŸتعلق با◊ملة النتخابية
و“ويلها ،عدة تعديÓت ،من أابرزها ،أان «Áتنع كل

مÎشسح أاو شسخصس يشسارك ‘ ا◊ملة النتخابية عن
كل خطاب كراهية وكل شسكل من أاشسكال التمييز» -
حسسب ما جاء ‘ اŸادة .-74
وي -ح -دد ذات ال -ب -اب ‘ قسس -م -ه اŸت -ع -ل -ق ب-ت-م-وي-ل
وم -راق -ب-ة ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة والسس-ت-ف-ت-ائ-ي-ة ،م-وارد
التمويل والتي ÿصسها ‘ اŸادة « ‘ 86مسساهمات
األحزاب السسياسسية ،اŸسساهمات الشسخصسية للمÎشسح،
ال -ه -ب -ات ال -ن -ق -دي -ة أاو ال -ع -ي -ن -ي -ة اŸق-دم-ة م-ن ط-رف
اŸواطن ،Úمسساعدات الدولة اÙتملة للمÎشسحÚ
الشس -ب -اب ،إام-ك-ان-ي-ة ت-ع-ويضس ال-دول-ة ÷زء م-ن ن-ف-ق-ات
ا◊ملة النتخابية» ،وتشسÎط اŸادة  90أان «كل هبة
يتجاوز مبلغها  1000دينار يسستوجب دفعها عن طريق
الشس -يك أاو ال -ت -ح -وي -ل أاو الق -ت -ط -اع اآل‹ أاو ال-ب-ط-اق-ة
البنكية» .أاما الباب الرابع ،فيؤوطر األحكام اŸتعلقة
بالعملية النتخابية ،فيما يتطرق الباب اÿامسس إا¤
انتخاب أاعضساء اÛالسس الشسعبية البلدية والولئية
واÛلسس الشسعبي الوطني و›لسس األمة ،حيث ورد
‘ اŸادة  167أان أاعضساء اÛلسس الشسعبي البلدي
واÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ي-ن-ت-خ-ب-ون «ل-ع-ه-دة م-دتها
خ -مسس ( )05سس-ن-وات ب-ط-ري-ق-ة القÎاع ال-نسس-ب-ي ع-ل-ى
القائمة اŸفتوحة وبتصسويت تفضسيلي دون مزج».
ونصست اŸادة  219على الشسروط الواجب توفرها
‘ اŸرشسح Ûلسس األمة ومن بينها «أان يكون قد أا”
عهدة كاملة بصسفة منتخب ‘ ›لسس شسعبي بلدي أاو
ولئي ،أان يثبت حصسوله على مسستوى جامعي وأان يثبت
وضسعيته Œاه اإلدارة الضسريبية».
ويشس -م -ل ال -ب -اب اÿامسس أاه -م األح -ك -ام اŸت-ع-ل-ق-ة
بانتخاب رئيسس ا÷مهورية والسستشسارات السستفتائية،
حيث تلزم اŸادة  248كل مÎشسح بـ»إايداع كفالة لدى
اÿزينة العمومية» ،وتنصس اŸادتان  258و 261على أان

ن-ت-ائ-ج الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة والسس-ت-فتاء ،تعلن عنها
«اÙكمة الدسستورية ‘ مدة أاقصساها عشسرة ()10
أايام.»..
وي -فصس-ل ال-ب-اب السس-اب-ع ‘ تشس-ك-يÓ-ت وصسÓ-ح-ي-ات
ال-ل-ج-ان الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة وت-لك ال-ت-اب-عة
للدوائر الدبلوماسسية أاو القنصسلية ،فيما تضسمن الباب
ال -ث -ام-ن أاه-م اıال-ف-ات الن-ت-خ-اب-ي-ة وج-اء ‘ ال-ب-اب
التاسسع واألخ ،Òاألحكام اÿتامية.
يذكر ،أان رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،كان
قد ترأاسس يوم  7يناير ا÷اري ،جلسسة عمل خصسصست
ل -ل -مشس -روع ال -ت -م -ه -ي -دي ل -ل -ق -ان -ون ال -عضس -وي ل -ن -ظ -ام
النتخابات ،بحضسور كل من رئيسس اللجنة الوطنية
اŸك-ل-ف-ة ب-إاع-داد مشس-روع م-راج-ع-ة ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي
لÓنتخابات ،أاحمد لعرابة ،ورئيسس السسلطة الوطنية
اŸسستقلة لÓنتخاباتﬁ ،مد شسر‘.
وأاسس- -دى السس -ي -د ت -ب -ون خ Ó-ل ه -ذه ا÷لسس -ة ،ع -دة
توجيهات “حورت حول «النتهاء ‘ أاقرب اآلجال من
إاع -داد مشس -روع ال -ق -ان -ون– ،ضسÒا ل Ó-سس -ت -ح -ق -اق-ات
الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-بÓ-د ،األخ-ذ بعÚ
العتبار اللتزام بأاخلقة ا◊ياة السسياسسية وإابعاد تأاثÒ
اŸال على اŸسسار النتخابي وفسسح اÛال للشسباب
واÛت- -م- -ع اŸد Êل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ صس -ن -اع -ة ال -ق -رار
السس -ي -اسس -ي م-ن خÓ-ل اŸؤوسسسس-ات اŸن-ت-خ-ب-ة ،ضس-م-ان
ان -ت -خ -اب -ات شس -ف -اف -ة ت-ع Èح-ق-ا ع-ن اإلرادة الشس-ع-ب-ي-ة
و–دث القطيعة نهائيا مع ‡ارسسات اŸاضسي ،تنبثق
عنها مؤوسسسسات دÁقراطية ذات مسستوى ومصسداقية».
كما أامر بتوزيع مسسودة مشسروع القانون على األحزاب
السس -ي -اسس -ي -ة «ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ إاث-رائ-ه-ا ق-ب-ل صس-ي-اغ-ت-ه-ا
النهائية».
(وأاج)

قّدمت خدمات للمصساب ÚبفÒوسس كورونا

وزير الصصحة يسصتقبل أاعضصاء البعثة الطبية إا ¤موريتانيا
اسس- -ت- -ق -ب -ل ،صس -ب -اح أامسس ،وزي -ر
الصس- - - -ح - - -ة والسس - - -ك - - -ان وإاصس Ó- - -ح
اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات الÈوفسس- -ور ع -ب -د
الرحمان بن بوزيد ،رفقة الوزير
اŸن- - -ت- - -دب ل- - -دى وزي- - -ر الصس - -ح - -ة
الÈوفسس- -ور إاسس- -م- -اع -ي -ل مصس -ب -اح،
ال - -ب- -ع- -ث- -ة ال- -ط- -ب- -ي- -ة اŸوف- -دة ا¤
م- -وري- -ت- -ان- -ي- -ا ل- -ت- -ق- -د Ëخ -دم -ات
للمصساب ÚبفÒوسس كورونا.
عّبر وزير الصسحة باŸناسسبة للفريق
لنعاشس والتخدير
الطبي اıتصس ‘ ا إ
ال -ذي ق -دم خ -دم -ات ط -ب-ي-ة ل-ل-مصس-ابÚ
بفÒوسس كورونا بهذا البلد الشسقيق ،عن
ارت-ي-اح-ه ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ب-ذلها هذا
ال- -ف- -ري- -ق الشس -اب Ÿسس -ان -دة زم Ó-ئ -ه -م
اŸوريتاني ‘ Úالتكفل باŸرضسى.
وأاكد ذات اŸسسؤوول باŸناسسبة ،بأان
«السس -ل -ط-ات ا÷زائ-ري-ة مسس-ت-ع-دة ل-ب-ذل
اŸزي- -د م- -ن اÛه -ودات ل -ت -ق -د Ëك -ل
ال -ع -ون ل-ه-ذا ال-ب-ل-د الشس-ق-ي-ق ‘ اÛال
الصسحي» ،كاشسفا باŸناسسبة عن تنظيم
ل -ق -اءات مسس -ت -ق -ب  Ó-م -ع وزي -ر الصس -ح-ة
اŸوريتا Êللتوقيع على اتفاقيات تعاون
‘ هذا اÛال.
وقد لقت هذه اŸبادرة ،التي قامت
بها ا÷زائر خÓل هذا الظرف الصسحي
ال- -ذي “ي -ز ب -ت -فشس -ي فÒوسس ك -ورون -ا،
«اسس- -ت- -حسس- -ان- -ا وت -رح -ي -ب -ا» م -ن ط -رف
السس -ل-ط-ات اŸوري-ت-ان-ي-ة وك-ذا اŸرضس-ى
وه -ذا ب -حسسب م -ا أاك -ده أاعضس-اء ال-ب-ع-ث-ة
ال -ط -ب -ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ق-لت ا ¤ن-واكشس-ط ‘
الرابع من شسهر جانفي ا÷اري.
وق -د ق -دمت ال -ب -ع -ث -ة  -ك-م-ا أاضس-اف
لط -ب -اء  -إا ¤ج -انب ال -عÓ-ج خ-دم-ات
اأ
أاخ- -رى ‘ صس -ي -ان -ة ال -ع -ت -اد وال -ت -ك -وي -ن
ل-زمÓ-ئ-ه-م اŸوري-ت-ان-ي Úال-ذي-ن ي-ع-انون

نقصسا كبÒا ‘ هذا اÛال.
Óشسارة ،فإان وزارة الصسحة أاوفدت،
ل إ
لث -ن ،Úب -ع-ث-ة م-ن اÈÿاء ‘ ال-ت-ك-وي-ن
اأ
والصس -ي -دل -ة واŸراق -ب -ة ال -وب-ائ-ي-ة وب-ع-د
ت- -ن- -ظ -ي -م ج -لسس -ة ع -م -ل م -ع زم Ó-ئ -ه -م
اŸوريتاني ،Úتوجت هذه ا÷لسسة بوضسع
ورقة طريق –دد سسبل التعاون الثنائي
‘ اÛال الصسحي.
ك -م -ا راف -ق وزي -ر الصس -ح -ة والسس-ك-ان
وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي-ات ‘ ال-راب-ع م-ن
هذا الشسهر ،البعثة الطبية التي قدمت
خدمات بسسبعة مسستشسفيات موريتانية.

ورقة طريق لتجسسيد التعاون
الصسحي
ت - -وجت أاشس - -غ - -ال ج - -لسس - -ة ال - -ع- -م- -ل
لث- -ن ،Úب- -ن -واكشس -ط ،بÚ
اŸن- -ع- -ق- -دة ،ا أ
اÈÿاء ا÷زائ - - -ري Úون - - -ظ - - -رائ - - -ه- - -م

اŸوريتاني ،Úبالتفاق على وضسع ورقة
ط -ري -ق ل -ت -جسس -ي -د ال -ت -ع-اون ‘ اÛال
الصسحي ب Úالبلدين.
تضس- -م -نت ورق -ة ال -ط -ري -ق ،ال -ت -ي ”
الت -ف -اق ح-ول-ه-ا ،ثÓ-ث-ة ﬁاور رئ-يسس-ة:
التكوين والصسيدلة والدراسسات ‘ ›ال
لوبئة وتبادل اÈÿات.
مكافحة ا أ
لول ،فقد اتفق
فبالنسسبة للمحور ا أ
الطرفان على ضسرورة تعزيز التعاون ‘
جانب التكوين شسبه الطبي ،من خÓل
دع -م وزارة الصس -ح -ة ،ن -ظ-را ل-ت-ج-رب-ت-ه-ا
ال -ن -اج -ح -ة ‘ ه-ذا اŸي-دان ل-ل-م-دارسس
لسساذتة
اŸوريتانية ،خاصسة ‘ تكوين ا أ
اŸكون ‘ Úهذا اÛال.
كما دعا ا÷انب اŸوريتا Êا ¤تبادل
الÈام -ج ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن
وإاحداث توأامة ب ÚاŸراكز الصسحية،
ا ¤ج- -انب ت- -ع- -زي -ز ال -ت -ع -اون ‘ ›ال
زيارات البعثات الطبية الدورية.

وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ط-اع الصس-يدل،Ê
فقد ركز ا÷انب اŸوريتا Êعلى دعم
اÈÿاء ا÷زائ - -ري Úب - -ل- -ده م- -ن ح- -يث
لدوي-ة وإاج-راءات
ال -ق -وان Úوتسس -ج -ي-ل ا أ
السس -تÒاد ودراسس -ات السس -وق وم -راق -ب-ة
لدوية.
اأ
ك -م -ا ات -ف -ق ال -ط -رف -ان ع -ل-ى ت-ق-دË
لسس Ó-م-ي-ة
مسس -اع -دة إا ¤ا÷م -ه -وري -ة ا إ
اŸوري -ت -ان -ي -ة ت -ت -ع -ل-ق ب-وضس-ع إاج-راءات
لدوي-ة
خ -اصس -ة ب -ال -ت-م-وي-ن ‘ ›الت ا أ
ومواد التحاليل واŸسستلزمات الطبية.
ك - -م - -ا دع- -ا ا÷انب اŸوري- -ت- -ا Êا¤
لنشس-اء وح-دة
م -راف -ق -ة ا÷زائ-ر ل-ب-ل-ده إ
لوكسسيج.Ú
لنتاج ا أ
إ
وأاكد ‡ثل ›مع صسيدال من جهته،
ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ع- -داد اÛم- -ع Ÿسس -اع -دة
لنتاج اÙلول
لنشساء وحدة إ
موريتانيا إ
الكحو‹.
أام- -ا ‘ ›ال م- -ك -اف -ح -ة وم -راق -ب -ة
لوبئة وهو اÙور الثالث الذي تناولته
اأ
ا÷لسس -ة ،ف -ق -د ات -ف -ق م -ع -ه -دا الصس-ح-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى وضس-ع ب-رام-ج
لحصسائيات،
بحث ،خاصسة ‘ ›ال ا إ
إا ¤ج- -انب ت- -ب- -ادل اŸع- -ل- -وم- -ات ح -ول
اŸراقبة الوبائية.
ك- -م- -ا دع- -ا ال- -ط- -رف- -ان إا ¤ت- -ع- -زي -ز
لم-راضس
ال -نشس -اط -ات ال -ث -ن -ائ -ي-ة ح-ول ا أ
اŸت-ن-ق-ل-ة ،سس-ي-م-ا السس-ي-دا ومرضس السسل
واÓŸريا ،مع تسسط Òبرامج تكوين بÚ
إاطارات اŸعهدين.
واتفق ،من جهة أاخرى ،على تعزيز
التعاون مسستقب ‘ ÓاÛال البيئي ،من
خ Ó-ل ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات ح-ول ت-ل-وث
لرضس ،م- -ع إاطÓ- -ق
اŸي - -اه وال- -ه- -واء وا أ
دراسسات ‰وذجية ب Úالبلدين ‘ هذا
السسياق.

أام اŸعارك...
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افتتح ا÷يشس الوطني الشسعبي العام Ã 2021ناورة «حزم»؛
م -ن -اورة ع -كسست ب -ع -ن-وان-ه-ا وع-ل-ى أارضس اŸي-دان م-دى ج-اه-زي-ة
واحÎاف -ي -ة أاف-راد ق-وات-ن-ا اŸسسّ-ل-ح-ة ل-دى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه ال-ت-م-اري-ن
بالذخÒة ا◊يّة وبأاسسلحة وعتاد جد متطّور ،كما عكسست –ّكم
جيشسنا ‘ التكنولوجيات العسسكرية ا◊ديثة التي تروضسها أايادي
شسباب حازم Úعازم Úعلى حماية بÓدنا وحدودها اŸمتدة
والتصسّدي لكل األخطار والتهديدات ،مهما كان نوعها ومصسدرها.
الÓفت أان الحÎافية  ⁄تقتصسر على ا÷انب العسسكري ‘
اŸي -دان وح -ده ول -ك -ن ع -ل -ى ت -غ -ط-ي-ة ه-ذه اŸن-اورات ال-ت-ي “ت
باحÎافية عالية جدا ،من خÓل إاقحام تقنيات جديدة ‘ التعامل
مع الصسورة والصسوت ،جعلت اŸشساهد يتابع تلك التمارين ‘ أادقّ
تفاصسيلها ،من نقل ما يحدث من داخل قمرة قيادة الدبابة ،بداية
بحشسو اŸقذوفات بطريقة آالية إا ¤تصسوير فوهات اŸدافع من
ال -داخ -ل وتصس -وي -ر ال-دب-اب-ة م-ن أاسس-ف-ل وه-ي ‘ ح-ال-ة ح-رك-ة ،ث-م
النتقال إا ¤التصسوير الدقيق من ◊ظة خروج الذخائر ا◊يّة من
ﬂتلف فوهات األسسلحة إا ¤غاية إاصسابتها للهدف على ا÷هة
اŸقابلة وغÒها من اŸشساهد ا◊ية التي Œعلك تعيشس أاجواء
تلك اŸناورات وكأاّنك ‘ اŸيدان.
ه -ذه اŸشس -اه -د والصس ّ-ور ت -ع-كسس م-دى إادراك ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشس ألهمية ا÷انب اإلعÓمي ودوره ا◊اسسم ‘ حالتي السسلم
وا◊رب ،ألن الكث Òمن ا÷يوشس اسستسسلمت قبل اŸواجهة بعد
–طيم معنويات أافرادها عن طريق «الÈوباغندا» والتضسليل،
مثلما حصسل للجنود العراقي ÚخÓل الغزو األمريكي لبغداد ،أاو
عملية تضسليل ا÷يشس النازي ‘ إانزال نورماندي خÓل ا◊رب
العاŸية الثانية وهذا يؤوّكد أان ا÷يشس الذي ل Áتلك منظومة
إاعÓمية سسيكون فريسسة سسهلة للÈوباغندا.
ل شسك أان العامل ا◊اسسم ‘ اŸعركة هو اŸورد البشسري
واأله -م ‘ ذلك أان ت -ك -ون م -ع -ن -وي -ات ال -ف -رد م -رت-ف-ع-ة وع-زÁت-ه
مشسحوذة ،حينها فقط سسيكون قادرا على هزÁة أاعتى ا÷يوشس،
بينما ل يسستطيع ا÷ندي اÙبط معنويا واŸهزوم نفسسيا أان
يحّرك سساكنا .ومن ل يتذّكر العسسكري Úاألمريكي Úالذين ”
سسحلهم وسسط العاصسمة مقاديشسو من طرف صسومالي Úل يرتدون
أاحذية ‘ أارجلهم ،لهذا فإان معركة اإلعÓم سستظّل أام اŸعارك؟!.

اسستقبل اŸنسسق اŸقيم
للمنظمة با÷زائر

وزير الصصناعة يتباحث سصبل
التعاون مع األ· اŸتحدة
اسستقبل وزير الصسناعة ،فرحات آايت علي براهم ،أامسس الثÓثاء،
اŸنسسق اŸقيم Ÿنظمة األ· اŸتحدة با÷زائر ،إايريك أاوفرفسست،
حيث بحث الطرفان سسبل تقوية التعاون اŸشسÎك من خÓل ﬂتلف
الÈامج والهيئات التابعة Ÿنظومة األ· اŸتحدة ،لسسيما ‘ اÛال
الصسناعي ،بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
سسمح اللقاء ،الذي ” Ãقر الوزارة ،ببحث «واقع التعاون بÚ
ا÷زائر وﬂتلف الÈامج والهيئات التابعة Ÿنظومة األ· اŸتحدة،
لسسيما ‘ اÛال الصسناعي وسسبل تعزيزها من خÓل تبادل وجهات
النظر حول ﬂتلف الÈامج قيد التنفيذ ب Úالطرف Úوتلك التي Áكن
Œسسيدها مسستقب ،»Óيضسيف نفسس اŸصسدر.
و‘ هذا اÿصسوصس ،أاعرب السسيد أاوفرفسست عن رغبته ‘ «تقوية
وت -وسس -ي -ع ال -ت -ع -اون ب Úا÷زائ -ر وﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات األ‡ي-ة ،م-ب-دي-ا
اسس -ت -ع -داد ه -ذه األخÒة Ÿراف -ق -ة ا÷زائ-ر ‘ مسس-ع-اه-ا الق-تصس-ادي
ا÷ديد».
م -ن ج -ان -ب -ه ،رحب ال -وزي -ر ب-ك-اف-ة أاشس-ك-ال ال-ت-ع-اون والشس-راك-ة بÚ
ا÷زائر وهذه الهيئة األ‡ية.

اجتماع أا‡ي لصسياغة
تشسريعات ‰وذجية

الصصديق شصهاب يرافع لدور اÛتمع
اŸد ‘ Êمرافقة ضصحايا اإلرهاب
أابرز النائب باÛلسس الشسعبي الوطني ،الصسديق شسهاب ،أامسس
الثÓثاء ‘ ،أاشسغال الجتماع اÿامسس لسسلسسلة اŸشساورات التي تقوم
بها منظمة األ· اŸتحدة لصسياغة أاحكام تشسريعية ‰وذجية لضسحايا
اإلرهاب ،دور اÛتمع اŸد Êمن جمعيات ومنظمات ‘ مكافحة
اإلرهاب ومرافقة ضسحاياه وإايصسال انشسغالتهم ،بحسسب ما أافاد به
بيان للغرفة السسفلى للŸÈان.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته ،أان شسهاب أاشساد خÓل مداخلته بـ»ما قدمته
ﬂتلف ا÷معيات ومنظمات ضسحايا اإلرهاب ‘ ا÷زائر لفائدة
الضسحايا وأاسسرهم ،مسستعرضسا ﬂتلف أاشسكال التضسامن والتكافل التي
رافقت بها تلك ا÷معيات على مدار السسنوات اآللف من الضسحايا
بهدف إاعادة تأاهيلهم ودعمهم».
‘ ذات السسياق ،اعت Èالنائب بصسفته عضسوا ‘ اللجنة السستشسارية
رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى Ÿك -اف-ح-ة اإلره-اب وال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف ب-ال–اد
الŸÈا Êالدو‹ ،أان دور ا÷معيات ورابطات الضسحايا «ل يجب أان
يقتصسر على تقد ËاŸسساعدات ،بل يكون دورا توعويا يسساعد ‘
ا◊د م- -ن ان- -تشس- -ار ظ- -اه- -رة اإلره -اب و‘ ب -ن -اء سس -ي -اسس -ات وط -ن -ي -ة
للمصسا◊ة».

األربعاء  ٢٠جانفي ٢٠٢١م الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤٢هـ
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وزير النتقال الطّاقوي والطّاقات اŸتجّددة ،شسمسس الدين شسيتور:

ا÷زائر سشتواجه عجزا كبÒا ‘ الّطاقة ‘ آافاق 2030
كشسف وزير النتقال الطّاقوي وال ّ
لنتاج  1000ميغاواط من الطاقة الشسمسسية لتحل ﬁل الغاز
طاقات اŸتجّددة ،شسمسس الدين شسيتور ،عن إانشساء ﬁطّات إ
الطبيعي ،والشسروع ‘ اسستعمال الطاقات اŸتجددة من خÓل ‰وذج يعتمد على اقتصساد الطاقة واسستغÓل ال ّ
لحفورية على غرار الطاقة
طاقات غ Òا أ
Óرضس والغاز الصسخري الذي سسيتم اسستغÓله ‘ اŸسستقبل البعيد.
ا◊رارية ل أ

حياة  -ك
تصسوير :عباسس تيليوة
أابرز الوزير شسيتور ‘ ،منتدى «الشسعب» ،أامسس ،أاّن ا÷زائر
سستواجه عجزا كبÒا ‘ اÛال الطاقوي ‘ آافاق  ٢٠3٠إاذا
اسستمر السستهÓك بنفسس الوتÒة ،حيث لن يكون هناك تصسدير
للمحروقات الذي تناقصس بشسكل كب Òبفعل التبذير ،ما يتطّلب
اÿروج من هذا الّنمط السستهÓكي للطاقة من خÓل الÎشسيد
Óجيال
والعقلنة ‘ اسستعمال اŸوارد التقليدية حفاظا عليها ل أ
القادمة.
أاّكد شسيتور ‘ العرضس الذي قّدمه حول واقع الطاقة ‘
ا÷زائر ،أانّ األخ Òيسستدعي البحث عن بدائل للبÎول والغاز،
وقال لدينا بعضس الوقت ( ١٠سسنوات) قد تكون مدة كافية
ل-ت-ت-مّ-ك-ن ا÷زائ-ر م-ن اÿروج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-م-حروقات ،وبلوغ
النتقال الطاقوي اŸنشسود.
ويتطّلب … حسسبه … تغي Òالذهنيات والتخلصس من عقلية
«البايلك» ،وقال «كّلنا معنيون با◊فاظ على ما تبّقى من موارد
طاقوية» ،من خÓل السستهÓك العق ÊÓلل ّ
طاقة ،هذه اŸعادلة
ال -ت -ي ن -ع -م-ل ع-ل-ي-ه-ا م-ن أاج-ل الن-ت-ق-ال ال-ت-دري-ج-ي لسس-ت-ع-م-ال
ال -ط -اق -ات ال -ب -دي -ل -ة ،ألّن -ه ل Áك -ن السس -ت-م-رار ‘ ن-فسس ‰ط
السستهÓك ا◊ا‹.
أاوضسح شسيتور أاّن النتقال الطاقوي وحده ّÁكننا من اÿروج
من ‰وذج السستهÓك ا◊ا‹ الذي يكّلف خسسائر Ãليارات
الدولرات بسسبب التبذير ،وأافاد ‘ هذا الصسدد أان ا÷زائري
يسستهلك  ٦٠مليون طن من البÎول ‘ السسنة .وأاضساف «نسستهلك
 ٨٠٠مليون م Îمكعب من الغاز ‘ األسسبوع ما يعادل  ١مليون
طن من البÎول ‘ نفسس الفÎة» ،بينما Áكن اقتصساد ما يقارب
 ٢٠٠مليون دولر ،من خÓل ترشسيد السستهÓك.

 80باŸائة من اسشتهÓك الطّاقة غ Òمنتج للّثروة

–ّدث شسيتور كذلك عن خارطة طريق قّدمها إا ¤ا◊كومة
ووافقت عليها لدى توليه حقيبته الوزارية ،تتضسّمن تصسّوره حول
هذه اŸسسأالة ،وقال إاّنه Áكن اقتصساد الطاقة بنسسبة  ١٠باŸائة
ما يعادل مليون طن من البÎول ( ٤٢برميل من النفط) من ربح
ملياري دولر كأاول خطوة Ùاربة التبذير للحفاظ على ما
Óجيال القادمة.
تبقى من اŸوارد التقليدية ل أ
وحّدد شسيتور  3ورشسات Ùاربة التبذير وضسمان انتقال
سسلسس للطاقة ،مشسÒا إا ¤أانّ النموذج الطاقوي ‘ ا÷زائر له
خصسوصسياته ،أابرزها أانّ  ٨٠باŸائة من اسستهÓك الطاقة ل ينتج
ثروة ،أاي أاّن السستعمال من أاجل الرفاهية فحسسب ‘ ،ح Úأاّن
أاقل من  ٢٠باŸائة تسستهلكه الزراعة والصسناعة ،ووصسف هذا
النموذج بـ «اÿط ،»Òبينما اسستهÓك الطاقة ‘ البلدان بالنسسبة
للقطاع ÚاŸذكورين يصسل إا 5٠ ¤باŸائة ،وهذا ما يتطّلب
الّتغي Òبالتدريج.
وت -خصس ال -ورشس -ة األو ¤ق -ط -اع السس -ك-ن ال-ذي ي-ع-د م-ن أاكÌ
القطاعات اسستهÓك للطاقة يقّدر بـ  ١٧مليون طن ( ٢طن للشسقة
الواحدة) ،قال شسيتور إاّنه ل Áكن السستمرار ‘ السستهÓك
العشسوائي ،ما يسستعمل تقنيات بناء جديدة تقلل منم اسستهÓك
ال -ط-اق-ة ،ال-ت-ي ت-خ-ل-ق ب-دوره-ا نسس-ي-ج صس-ن-اع-ي م-ن اŸؤوسسسس-ات
الصسغÒة.

ا÷زائر تسشتورد ملياري دو’ر من الوقود سشنويا
أاعلن الوزير عن إاعداد دف Îشسروط جديد ،يتم Ãوجبه منع
ال -ب -ن -اء بصس-ف-ة ف-وضس-وي-ة ،ح-يث ل Áك-ن ا◊صس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادة
” التأاكد من اللتزام بتزويد البناء بوسسائل
اŸطابقة إال إاذا ّ
اقتصساد الطاقة كالعازل..
وهو عمل يقوم به شسباب ﬂتصس ‘ اÛال الذي يتخرج من
ا÷امعات كل سسنة ،أاما السسكنات القدÁة فإانه سسيتم Œديدها
Ãعدل  5٠أالف سسكن سسنويا ،وسسÒتفع الرقم تدريجيا.
وه- -ذا م -ا سس -ي -خ -ل -ق م -ن -اصسب ع -م -ل ّÿري -ج -ي ال -ه -ن -دسس -ة

اŸدن -ي -ة..وه -ذا م -ا ي -ن -ت -ظ -ر –ق -ي -ق -ه ب-ع-د صس-دور ال-نصس-وصس
التطبيقية لدف Îالشسروط ،مشسÒا إا ¤أان السسكن Áكن أان يكون
قاطرة ÿلق مناصسب الشسغل.
وليسس قطاع السسكن لوحده الذي يحتاج إا ¤اقتصساد الطاقة
ب -ل ال -ن -ق -ل ك -ذلك ،وق -د ق ّ-دم اŸت -ح-دث أارق-ام-ا صس-ادم-ة ح-ول
اسستهÓك الوقود (البنزين واŸازوت) ،حيث تسستورد ا÷زائر ٢
مليار دولر سسنويا ،وقد انخفضس خÓل السسنة اŸنقضسية بسسبب
أازمة كورونا إا ١.5 ¤مليار دولر.
ويكلّف الكتظاظ اŸروري  5٠٠٠دولر لكل ل Îيضسيع من
 5٠٠أالف سسيارة التي تسس Òيوميا ،باإلضسافة إا ¤التلوث البيئي،
نتيجة غياب سسياسسة النقل ،التي تسستدعي اسستعمال وسسائل النقل
ا÷ماعية كاŸيÎو والÎامواي..والتحول إا ¤اسستعمال سسÒغاز

بدل البنزين ،الذي يجب ان يتم التخلي عن اسستعماله بصسفة
نهائية سسنة .٢٠3٠
وقال شسيتور إانّ النتقال الطاقوي ل يخصس وزارته لوحدها
بل هو مسسؤوولية ا÷ميع ،ويعّول كثÒا على دور ا÷امعة ‘
اÿروج من ا÷انب النظري إا ¤التطور التكنولوجي .ولفت إا¤
أاّن وزارته تعمل ‘ إاطار التعاون مع كل الوزارات ،باإلضسافة إا¤
وزارتي السسكن والشسؤوون الدينية ،ألن اŸسساجد تسستهلك الكثÒ
من الطاقة وبشسكل غ Òعق.ÊÓ
وكشسف ‘ هذا اإلطار عن مشسروع بناء مسسجد «أاخضسر» ‘
اŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد الله ،وفق دف Îشسروط يراعي
اقتصساد الطاقة ،مفيدا أانه سسيتم ألجل هذا فتح مسسابقة وطنية
للمهندسس.Ú

’ مفّر..

العدد
١٨٤٦١
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أام Úبلعمري

 ⁄تعد مسسأالة النتقال الطّاقوي ›ّرد خيار وإا‰ا
حتمية وتوجّه اسسÎاتيجي للبÓد يجب اŸضسي فيه قدما
لسستكمال هذا اŸسسار ‘ أاقرب وقت.
إاّن الطّلب اŸتزايد اŸوجّه لÓسستهÓك الداخلي على
ال-ط-اق-ات األح-ف-وري-ة ‘ ا÷زائ-ر ي-ك-اد ي-ن-اه-ز ال-ك-ميات
اŸوجّ -ه -ة ل -ل -تصس -دي -ر ،ل -ه-ذا أاط-ل-ق خÈاء صس-اف-رة إان-ذار
يحّذرون من خÓلها من مغبّة السستمرار على هذه الوتÒة
ألّنه سسيضسع بÓدنا مطلع  ٢٠3٠أامام الختيار ب Úأامرين،
وه -م -ا إاّم -ا ال -تصس-دي-ر وح-رم-ان اŸواط-ن م-ن ال-ط-اق-ة أاو
توفÒها لÓسستهÓك الداخلي وحرمان البÓد واŸواطن
من مداخيل تعتمد أاسساسسا على اÙروقات؟
ا÷زائ-ر “ت-لك ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-بشسرية
ل -ت -ك -ون رائ -دة ‘ ›ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ،ف-حسسب
الÈوفيسسور شسيتور ،وزير الطاقات اŸتجّددة أاّن حق Óمن
ال-ل-وح-ات الشس-مسس-ي-ة ق-دره  ٢5٠ك-ل-م ع-ل-ى  ٢5٠ك-ل-م من
صس- -ح- -راء ا÷زائ -ر ق -ادر ع -ل -ى ت -زوي -د ال -ك -رة األرضس -ي -ة
بحاجتها من الطاقة ،وأان أاّقل من هذه اŸسساحة Ãرة
ونصسف قادر على تلبية حاجة كل القارة األوروبية من
الطاقة الكهربائية ،بينما ل تزال ا÷زائر تعتمد  ١٠٠من
اŸائة على الطاقات األحفورية ‘ إانتاج الطاقة؟
إاّن النتقال الطاقوي يشسّكل فرصسة ثمينة للجزائر ل
يجب أان تضسيع من ب Úأايدينا ألّن فوائدها سستعود على
جميع اÛالت واألصسعدة ،ويكفي أانها على الصسعيد
السسياسسي والسسيّادي سستحفظ للبÓد قرارها ،بعيدا عن
أاي ضس -غ -وط ألّن -ه -ا سس-ت-خ-رج-ن-ا م-ن سس-ط-وة أاسس-ع-ار سس-وق
النفط ،التي جعلت بÓدنا تشستغل Ãنطق فÓح بسسيط
مصسÒه مرتبط باÙصسول؟!
جه نحو الطاقات اŸتجددة والصسناعات
العا ⁄كلّه يتو ّ
ا÷دي -دة ت -أاخ -ذ ه -ي األخ-رى ه-ذا اŸن-ح-ى ،ف-ك-م-ا ت-ع-د
السس-ي-ارة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة Ãن-افسس-ة السس-ي-ارة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة التي
تشستغل بالوقود ها هي «الدرونات» أاو الطائرات من دون
طيار تنافسس الطائرات والهيليكوب ‘ Îبعضس اŸهام،
وكذلك الشسأان بالنسسبة للقطارات ،الشساحنات ،وقد يأاتي
ال- -دور ع- -ل- -ى السس- -ف- -ن ال- -ت- -ي ق- -د تشس- -ت- -غ- -ل مسس- -ت -ق -ب Ó-
بالهيدروكهرباء…إالخ ،ويومها سسيتم إاعÓن حرب ضسروسس
على الطاقات األحفورية ،وسستفرضس … على الدول التي
ت- -أاخّ- -رت ع- -ن ركب الّ- -ط- -اق- -ات اŸت -ج ّ-ددة … ع -ق -وب -ات
وغرامات قد تفوق تكاليف اسستخراجها؟

لحفورية إا ¤اŸسستدامة والّنظيفة
من ا أ

ا’نتقال الّطاقوي..خيار تراهن الّدولة على –قيقه

^ كفاءة الطّاقة..ترشسيد وعقلنة السستهÓك لنتقال سسلسس وتدريجي
تراهن ا÷زائر على النتقال الطاقوي للخروج من
Óجيال
تبعية اÙروقات التي أاصسبحت تشسّكل تهديدا ل أ
الصساعدة لكونها ‘ انخفاضس مسستمر ،ولكونها تهديدا
لم -ن -ه -ا ال -ط -اق-وي ،وه-و السس-بب وراء وضس-ع-ه-ا
م -ب -اشس -را أ
لحفورية
اسسÎاتيجية ﬁددة لÓنتقال من الطاقة ا أ
إا ¤الطاقات اŸتجّددة والفعالية الطاقوية ،خاصسة ‘
ظ-ل ال-ت-غÒات ا÷ي-و-إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي هّ-زت ال-عا⁄
التي زادتها تداعيات ا÷ائحة العاŸية سسوءًا.
فتيحة كلواز
سس ّ
طرت ا÷زائر اسسÎاتيجية خاصسة لÓنتقال الطاقوي
يهدف إا ¤إانتاج  ١٦أالف ميغاواط بحلول سسنة  ٢٠35من
الطاقات اŸتجّددة ،يتم إانتاج  ٤آالف ميغاواط منها بحلول
 ٢٠٢٤كمرحلة أاو ،¤ما سسيوّفر قرابة الـ  ٢٤٠مليار مكعب
من الغاز الطبيعي ،وسسماحها أايضسا بتطوير نسسيج صسناعي
للمؤوسسسسات ال ّصسغÒة واŸتوسّسطة اŸتخ ّصسصسة ‘ صسناعة
مكونات الطاقات اŸتجددة.
اخ -ت -ي -ار ا÷زائ -ر ل Ó-ن -ت -ق -ال م -ن ال-ط-اق-ات األح-ف-وري-ة
ك -ال -بÎول وال -غ -از ال-ط-ب-ي-ع-ي ضس-رورة قصس-وى بسس-بب ت-ه-دي-د
ن -ف -اذه -ا ،ل -ذلك اع -ت Èاıتّصس-ون الن-ت-ق-ال ا ¤ال-ط-اق-ات
اŸتجددة كالشسمسس والرياح خيار اŸسستقبل ،الذي تراهن
ا÷زائر على –قيقه مع حلول سسنة  ،٢٠35خاصسة إاذا أاخذت
وتÒة اسستهÓك الطاقات األحفورية بع Úالعتبار ،ألّنها
سس-بب ‘ ان-خ-ف-اضس اح-ت-ي-اط-ات-ه-ا م-ن ال-بÎول وال-غ-از ،ف-م-ع
ارتفاع السستهÓك الداخلي يسستهلك  ٤٤مليون نسسمة Áثلون
سسكان ا÷زائر  ٦٠مليون طن من البÎول ،منها  ٢٠مليون
طن كل أاسسبوع ،ويسستهلكون ‘ نفسس اŸدة  ٨٠٠مليون مÎ
مربع غاز طبيعي ،ما Áثل  ٢٠٠مليون دولر ،يصسبح رهان
التحول الطاقوي حتمية لبد منها.

عقلنة اإ’سشتهÓك لتحّول طاقوي تدريجي

أاصس-ب-ح الن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي ج-وه-ر إاسسÎات-ي-ج-ي-ة واضسحة
وﬁددة لدولة تبني نفسسها آلفاق يصسنعها اقتصساد أاخضسر
رك-ي-زت-ه ط-اق-ات م-ت-جّ-ددة سس-ي-خ-لصس ت-ب-ع-ي-ت-ه-ا للمحروقات،
ويعت Èتخصسيصس حقيبة وزارية لها خطوة مهمة لÓنطÓق
‘ ورشس -ات م -ي -دان -ي -ة ل -ت -جسس-ي-ده-ا وت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى ارضس
الواقع ،حيث وضسعت خريطة طريق لذلك “ثل ورشسة األو¤
لقتصساد الطاقة على األقل  ١٠اŸائة ،ما يعني اقتصساد ٦
مليون طن من البÎول Áثل اقتصساد  ٢مليار دولر على اقل.
ويعني النتقال الطاقوي أايضسا تغي Òالذهنيات بإاشسراك

ا÷ميع بإاتباع ثقافة السستهÓك العق ÊÓللطاقة ،لذلك
كانت الورشسة الثانية من خريطة الطريق متعلقة بالسسكن،
حيث تسستهلك شسقة مسساحتها  ١٠م ‘  ١٠م  ٢طن من
ال- - -بÎول ،إاضس - -اف - -ة ا ١٧ ¤م-ل-ي-ون ط-ن
يسستهلكها قطاع السسكن سسنويا ،لذلك كان
من الضسروري التفك ‘ Òالطريقة التي
تسس-ت-ط-ي-ع ت-ق-ل-يصس اسس-ت-هÓ-ك ال-طاقة ‘
السسكن ،من خÓل اعتماد العزل وإاقامة
ﬁط-ات ل-ل-ط-اق-ة ال-ك-ه-روضس-وئ-ية لتغذية
التجمعات السسكانية لتصسبح مد›ة ‘
الشس -ب -ك -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ك -ه -رب-اء ال-ط-اق-ة
الكهروضسوئية.
وتزويد التجمعات السسكنية أاو البنايات
ب -ال -ط -اق -ة ال -ك-ه-روضس-وئ-ي-ة سس-واء م-ن خÓ-ل ت-رك-يب األل-واح
الشسمسسية على أاسسطحها ،ا ¤جانب اعتماد تقنية الـ «لد» ‘
اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ال-ت-وازي م-ع ذلك ت-ع-م-ل اıاب-ر ع-ل-ى
ت -وع -ي -ة اŸواط -ن بضس -رورة ال -ل -ج -وء إا ¤م-ث-ل ه-ذه ال-ط-اق-ة
النظيفة ،ألنها طاقة مسستدامة ونظيفة لتخفيفها من انبعاث
ثا Êأاوكسسيد الكربون.

ع-ل-ى صس-ن-اع-ة اÓÿي-ا الشس-مسس-ي-ة ،ب-اسس-ت-ع-مال السسيليسسيوم أاحد
مكونات الرمل ،حيث يسستخرج كمادة صسلبة تتعرضس للمعا÷ة
ا◊رارية للحصسول على رقائق السسيليسسيوم ليعطينا ›موعها
لوحا شسمسسيا يسستعمل إلنتاج الكهرباء.
ويعت Èتطوير هذه الصسناعة خطوة
م -ه -م -ة ÿفضس ف-ات-ورة اسس-تÒاد األل-واح
الشس -مسس -ي -ة ،ف -وج -ود اإلرادة السس-ي-اسس-ي-ة
ل-ت-ط-وي-ر ه-ذا اÛال سس-ي-ج-ع-ل ا÷زائر
–ق -ق الك -ت -ف -اء ال -ذات-ي ‘ ان-ت-اج ه-ذا
ال -ن -وع م -ن الل -واح ،ب -ل تصس -دره-ا أايضس-ا
خ-اصس-ة وأان م-ادت-ه-ا األسس-اسس-ي-ة م-ت-وف-رة
بكميات هائلة ‘ صسحرائها الشساسسعة.

اŸواطن ششريك
أاسشاسشي ‘ اقتصشاد
الّطاقة

الّرمل..لصشناعة اأ’لواح الشّشمسشية

ت -ع -ت Èال ّ-ط -اق-ة ال-ك-ه-روضس-وئ-ي-ة م-ن أاه-م أان-واع ال-ط-اق-ات
اŸتجددة ،فالطاقة الشسمسسية التي “لك ا÷زائر مسساحات
شساسسعة منها خاصسة ‘ الصسحراء تؤوّهلها ألن تكون رائدة ‘
ه -ذا اÛال ،ل -ذلك ي -ق -وم م -رك-ز ت-ن-م-ي-ة ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
بأابحاث لتحديد حقول الودائع الشسمسسية ووضسع خريطة للطاقة
Óشس -ع -اع الشس -مسس -ي ال-ك-ب ،Òل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل
ال -ك -ه -روضس -وئ -ي -ة ل  -إ
اŸسستثمرين ‘ هذا اÛال ،بالشسراكة مع اسسبانيا ،الوليات
اŸتحدة األمريكية وهولندا التي تعمل مع اŸركز من أاجل
إانشس -اء  Èﬂيسس -م -ح ب -ت-ق-د Ëشس-ه-ادة ج-ودة وم-ردودي-ة األل-واح
الشس-مسس-ي-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úالق-تصس-ادي ÚاŸسستثمرين فيها ،ووضسع
خريطة Ÿناطق اإلشسعاع الشسمسسي.
‘ نفسس السسياق ،انطلقت عملية تركيب األلواح الشسمسسية ‘
اŸسساجد وبعضس اŸناطق النائية كأادرار ،غرداية و“Ôاسست،
إا ¤جانب اسستعمال هذا النوع من الطاقة ‘ الضسخ اŸائي
لصسعوبة ربط هذه اŸناطق بشسبكة الكهرباء بالطرق التقليدية
بسسبب ارتفاع تكلفتها وكذا طبيعتها ا÷غرافية اÿاصسة ،لذلك
يف ّضسل الفÓحون العتماد على الطاقة الكهروضسوئية خاصسة
وأاّن الدولة تقّدم لهم دعما ماديا لسستغÓلها.
يذكر أاّن مركز البحث ‘ الطاقات نصسف التكنولوجيا يعمل

الرياح..الطّاقة اأ’هم بعد الشّشمسشية

تعت Èطاقة الرياح أافضسل خيار بعد الطاقة الشسمسسية ‘
Óماكن التي تعرف رياحا
ا÷زائر ،لذلك ”ّ –ديد حقول ل أ
بصسفة دائمة من خÓل –ديد اŒاهها ومسسارها ،ما سساهم ‘
وضس -ع ح -ق -ول ل -ل -ري -اح ‘ ال -هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا م-ث-ل سس-ط-ي-ف ،ب-رج
بوعريريج وبعضس اŸناطق الصسحراوية ،حيث ” إاطÓق مزرعة
رياح ‰وذجية ‘ أادرار ” إانشساؤوها بالشسراكة مع اإلسسبان ،هي
مد›ة ‘ الشسبكة الوطنية للكهرباء ،حيث يسستفيد السسكان
اÙيطون بها من الكهرباء اŸنتجة من طاقة الرياح.

كفاءة الّطاقة ’سشتهÓك عقÊÓ

‘ نفسس اإلطار ،قامت الوكالة الوطنية لتطوير اسستخدام
الطاقة وترشسيدها بدعم تركيب السسخانات الشسمسسية ذات
سسعة  ٢٠٠ل Îبـ  ٪ ٤5ما يصسل إا 5٠ ¤أالف دج ،كما توجّه ٪ ٦٠
م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-ب-ل-دي-ات إا ¤اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ح-يث ف-رضست
ال -دول -ة ع -ل-ى ك-ل اŸشس-اري-ع ا÷دي-دة اأن ت-ع-ت-م-د ت-ق-ن-ي-ة «لد»
( )LEDوتقنية الطاقة الشسمسسية ÿفضس اسستهÓك الطاقة ،اأما
اŸشساريع القدÁة فيتم اسستبدال اŸصسابيح ذات السستهÓك
العا‹ للكهرباء بأاخرى مقتصسدة لها Ãعدل اسستهÓك أاقل
Ãرت Úونصس -ف ،إا ¤ج -انب اŸسس -اج -د واŸدارسس ال-ع-م-وم-ي-ة
حيث سسيعّمم فيها اسستعمال األلواح الشسمسسية إلنتاج الكهرباء
وأايضسا السسخان الشسمسسي ،كما انطلق تركيب األلواح الشسمسسية
‘ اŸدارسس ،منذ ثÓث سسنوات تقريبا.
‘ ن -فسس الصس -دد ،ت -ق ّ-دم ال-دول-ة –ف-ي-زات م-ال-ي-ة لق-ت-ن-اء
أاجهزة كهرومنزلية مقتصسدة للطاقة ،وهو ما يدخل ‘ إاطار
النتقال إا ¤اقتصساد الطاقة ،من خÓل ترسسيخ السستهÓك
العق ÊÓلها.
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مدن جديدة بÔ“ Úأسست وع Úصسالح

«سسونلغاز» للطّاقات أŸتجّددة قبل مارسض ألقادم

^ نحو صسناعة سسيارأت وشساحنات أإلكÎونية ‘ أ÷زأئر

^ ﬁطّات للّطاقة ألشّسمسسية ‘  10وليات

–ّدث وزير ألنتقال ألطّاقوي وألطّاقات أŸتجّددة ،شسمسس ألدين شسيتور ،عن قدرة أ÷زأئر للتحول أإ ¤ألصسناعات
ألسسيارأت وألشساحنات أللكÎونية ‘ ،أإطار سسياسسة أ÷زأئر ألقاضسية بالنتقال نحو ألطاقات أŸتجددة .وكشسف عن
أسستحدأث شسركة وطنية تعنى بالسستهÓك ألطاقوي ‘ أ÷زأئر ،على شساكلة موؤسسسسة سسونلغاز للكهرباء وألغاز ،وهذأ
بالتعاون مع وزأرة ألطاقة ،حيث تتكفل بالطاقات أŸتجّددة.
هيام لعيون
ق-ال وزي-ر ألن-ت-ق-ال أل-ط-اق-وي وأل-طاقات
أŸتجددة ،خÓل نزوله ضضيفا على منتدى
«ألشضعب» ،أإن أ÷زأئر ألتي تعت Èوأحدة
من ب Úأك Èحقول ألطاقة ألشضمسضية ‘
ألعا ،⁄ل خيار لها أليوم سضوى ألذهاب
أل -ت -دري -ج -ي ن -ح -و أسض -ت -ع -م -ال أل -ط -اق-ات
أŸتجددة ،باإنشضاء شضركة خاصضة سضتكون
م - -ن ب Úأك ÈأŸوؤسضسض - -ات أل - -ع - -م- -وم- -ي- -ة
ألإق -تصض -ادي -ة ل -ل -ط -اق-ة ،م-ث-ل «سض-ون-ل-غ-از»
و»سض -ون -اط -رأك» أل -ن -ف -ط-ي-ة ق-ب-ل أن-قضض-اء
ألثÓثي ألأول من سضنة  ،2021موؤكدأ سضعي
أل- -دول -ة أإ– ¤ق -ي -ق  1000م-ي-غ-اوأط من
أل -ت-ج-ه-ي-زأت ألشض-مسض-ي-ة أل-ذي ي-كّ-ل -ف 800
م- -ل- -ي -ون دولر سض -ن -ة  2021ل-ب-ل-وغ سض-قف
 15000ميغاوأط ‘ أآفاق .2035
وقال ألوزير أإّن أ÷زأئر تعرف تاأخرأ ‘
ألتحول نحو ألطاقات «ألنظيفة» ،موضضحا
أن -ه ل خ -ي -ار أم -ام -ن-ا أل-ي-وم سض-وى ت-ن-ف-ي-ذ
ب- -رن- -ام- -ج ه -ام ل -ب -ن -اء ﬁط -ات أل -ط -اق -ة
ألشضمسضية ‘ مناطق ﬂتلفة من أ÷نوب
ألكب Òوألهضضاب ألعليا 10 ‘ ،وليات من
أل -وط -ن ل -ت -ح -ق-ي-ق  1000م -ي -غ-اوأط م-ن
ألتجهيزأت ألشضمسضية ،من أجل أقتصضاد
 1 . 5مليار م Îمكعب من ألغاز ،مضضيفا
أنه سضيتم ‘ هذأ ألإطار أإطÓق مناقصضات
وطنية تتميز بالشضفافية لهذأ ألغرضس ،وأإن
سضارت ألأمور كما هو ﬂطط لها ،سضتكون
عملية ‘ جانفي .2022
وبعد أن شضّدد على وجود أسضتهÓك كبÒ
وغ Òع -ق  ÊÓ-ل -ل -غ -از ،أوضض-ح أّن -ه ي-ن-ب-غ-ي
علينا –قيق  1000ميغاوأط سضنويا على
ألأقل ‘ أآفاق  ‘ ،2035وقت تتوفر ألبÓد
ع- -ل- -ى  2500م - -ل- -ي- -ار م Îم- -ك- -عب م- -ن
أحتياطات ألغاز ،لهذأ أّكد على ضضرورة
ألإسضرأع ‘ أإ‚از أıطط ألطاقوي من
ألغاز ،دأعيا أإ ¤أسضتعمال موأردنا بصضفة
عقÓنية لأّننا حسضبه أليوم «نحرقها».
شسرأكة أجنبية مع ألصس Úو أŸانيا
–ّدث ألوزير شضيتور على أآفاق ألتعاون
أل- -دو‹ ‘ ›ال أل- -ط- -اق -ات أŸت -ج -ددة،
حيث كشضف عن شضرأكة أجنبية مسضتقبÓ
مع كل من أŸانيا وألصض Úألتي قال أإنها
“لك Œربة ‘ هذأ أÛال و‘ أ÷زأئر،
وقد قدمت نتائج جّيدة ،موضضحا أنه «”
ألج -ت -م -اع بسض -فÒي أل -ب -ل -دي -ن ،ل -ت-ب-احث
ألشضروط ألتي يجب أن تتوفر من أجل

أقتحام ألسضوق ألطاقوي ‘ أ÷زأئر».
و أشضار ‘ ألسضياق عن لقاء قريب يجمعه
مع ألسضف Òألإيطا‹ ‘ أ÷زأئر ،وهذأ
حسض- -ب- -ه «ل- -ت- -ط- -وي- -ر مشض- -روع أل- -ط -اق -ات
أŸتجددة ‘ أ÷زأئر خاصضة بالصضحرأء
وألهضضاب ،ما يلزمنا ألبحث عن ألشضركاء
أıتصض ‘ ÚأÛال» ،دأع- - - - - - -ي - - - - - -ا أإ¤
«ضض- -رورة تضض- -اف- -ر أ÷ه- -ود م- -ن ج- -م- -ي- -ع
أ÷هات لتحقيق ذلك».
و أبرز ألوزير ‘ خضضم رده على أسضئلة
ألصضحافة أŸشضاركة ‘ ألنقاشس ،ألذي تبع
ألندوة ضضرورة ألتوجه نحو خلق صضناعة
ل -ل -وح -ات ألشض -مسض -ي -ة ع -ن ط -ري -ق أق-ح-ام
أŸوؤسضسض - -ات ألصض - -غÒة وأŸت - -وسض- -ط- -ة ‘
أ÷زأئر◊ ،ماية ﬂزون ألغاز ألطبيعي
وتركه للجيل ألصضاعد.
نحو أإشسرأك أÛتمع أŸدÊ
كشضف ألوزير شضيتور عن أإشضرأك أÛتمع
أŸد ‘ Êمسضالة رهان ألنتقال ألطاقوي
‘ أ÷زأئ - -ر ،م- -ن خÓ- -ل أل- -ت- -وأصض- -ل م- -ع
أ÷م -ع -ي -ات أıتصض -ة ‘ أÛال ،وأل-ت-ي
يصضل عددها أإ 700 ¤جمعية.
وسض -ي -ت -م ألج -ت -م -اع ب -ه -م م -ن أج-ل شض-رح
ك-ي-ف-ي-ات أل-ع-م-ل لإشض-رأك-ه-م ‘ ألتحسضيسس
وألتوعية ‘ أقتصضاد ألطاقة ،و أيضضا ‘
ضضرورة ألهتمام بالتوجه نحو موؤسضسضات
ط-اق-وي-ة ل-ل-ذه-اب ت-دري-ج-ي-ا ن-ح-و أن-ت-ق-ال

ط- - -اق- - -وي سض- - -لسس ،م- - -ن خ Ó- -ل أإشض - -رأك
أŸوؤسضسضات أŸصضغرة وألناشضئة ‘ ﬂتلف
مشض- -اري -ع ت -ط -وي -ر أل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة
وأل-ن-ج-اع-ة أل-ط-اق-وي-ة ‘ أ÷زأئ-ر لسضيما
من خÓل أإزألة ألعقبات ألبÒوقرأطية‘ ،
أإطار منح ألفرصس للشضباب ÿلق ألÌوة.
وحول سضوؤأل متعلق بضضرورة ألذهاب نحو
ألسض - -ي - -ارأت ألل- -كÎون- -ي- -ة ،ق- -ال أل- -وزي- -ر
نسض-ت-ط-ي-ع أل-ذه-اب ت-دري-ج-ي-ا أإ ¤صض-ن-اع-ة
ألسض- -ي- -ارأت وألشض- -اح- -ن- -ات ألل- -كÎون- -ي -ة،
موضضحا أإن مسضتقبل أ÷زأئر  -ألتي لبد
أن ت - -ت - -ح - -ول أ ¤ورشض - -ة ك - -م- -ا ق- -ال‘ -
ألصضحرأء من أجل خلق أ◊ياة هناك ،عن
طريق أإنشضاء مدن طاقوية جديدة ب ÚعÚ
صض - -ال - -ح و“Ôأسضت ،ح - -يث ه- -ن- -اك أŸاء
وألكهرباء ،للذهاب نحو ألتطور أ◊اصضل
‘ ألعا ،⁄وألبتعاد عن رهن أقتصضادنا
بالبÎول.
و ⁄يتوّقف ألوزير طيلة دقائق أŸنتدى
على ألتشضديد على «ضضرورة ألنتقال أإ¤
ألطاقات ألشضمسضية ألتي تعت Èأقل تكلفة،
و أن- -ه لب -د م -ن ألإسض -رأع ن -ح -و أıط -ط
أل -ط -اق -وي ،ح -يث سض-ي-ك-ون ‘ أآف-اق 2030
عجزأ ‘ ألطاقات ،وحان ألأوأن لتغيÒ
ألسض- -ل -وك -ات أل -ق -دÁة» ،مشض ّ-د دأ ع -ل -ى أن
ألعتماد على ألنتقال ألطاقوي يتماشضى
وألسض -ي -اسض -ة أ÷دي -دة أل-ت-ي أقّ-ر ه-ا رئ-يسس
أ÷مهورية عبد أÛيد تبون.

ألكتاب ألأبيضض حول نتائج ألكوأرث ألطبيعية قيد ألطبع

سسهام بوعموشسة
أوضضح شضمسس ألدين شضيتور ‘ رده عن
سضوؤأل «ألشضعب» خÓل ندوة نقاشس Ãنتدى
أ÷ري - -دة أمسس ح - -ول مشض- -روع أل- -ك- -ت- -اب
ألأبيضس ،أن هذأ ألأخ Òألذي هو قيد
ألطبع سضيكون دلي Óبالنسضبة للجزأئر ألتي
ت -ع -ت -زم أل -دف -اع ع-ن مشض-روع-ه-ا ‘ ›ال
مكافحة ألتلوث وألتغÒأت أŸناخية على
مسض- -ت- -وى أل- -ه- -ي- -ئ- -ات أل- -دول- -ي- -ة ،ب- -ه -دف
ألإسضتفادة من دعم ما‹ من طرف ألأ·
أŸتحدة على أإعتبار أن ألدول أŸصضنعة
ه -ي أŸتسض -ب -ب -ة ‘ ألإن -ب -ع -اث-ات أل-غ-ازي-ة،
مشضÒأ أإ ¤أن بÓدنا تضضررت من ألتقلبات
أŸن-اخ-ي-ة م-ن-ه-ا أل-ف-يضض-ان-ات أل-ت-ي وق-عت

لبعاد
أ÷زأئر مهتّمة بالشّسرأكات ألسستثنائية أŸتعّددة أ أ

«ديزأرتيك» مشسروع ل يخدم ألنّموذج ألّطاقوي ألوطني
أّكد وزير ألنتقال ألطاقوي شسمسس
أل-دي-ن شس-ي-ت-ور ،أمسس ،أن ألشس-رأك-ات
أل -ت -ي سس-ت-ع-ق-ده-ا أ÷زأئ-ر م-ن أل-ي-وم
فصساعدأ يجب أن تكون موؤسّسسسة على
مبد أ «رأبح  -رأبح» ،أآخذة بالعتبار
م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ م-ن-ط-ق-ة أل-ب-ح-ر أŸتوسسط
ك- -مصس- -در لسس- -ت- -ق- -رأره- -ا وك -ب -وأب -ة
لإفريقيا ،وبالتا‹ ل Áكن ألتعامل
معها كشسريك عادي بل فوق ألعادة.
سسعاد بوعبوشس

سسيسسّلم لكل أل ّسسفارأت ألأجنبية

كشس- -ف وزي- -ر ألإن- -ت- -ق- -ال أل -ط -اق -وي
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة شس-مسس أل-دي-ن
شس- -ي- -ت- -ور ،ع -ن ألإن -ت -ه -اء م -ن أإع -دأد
ألكتاب ألأبيضس حول نتائج ألكوأرث
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه-ا أل-ت-غÒأت
أŸن -اخ -ي -ة ‘ أ÷زأئ-ر ،وسس-وف ي-ط-ب-ع
قريبا ليسسلم Ÿمثل
ألأ· أŸتحدة.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

ب- -ب- -اب أل -وأدي سض -ن -ة ﬂ 2001ل -ف -ة 850
متو‘.
و‘ ه -ذأ ألصض -دد ،ذك -ر ضض -ي -ف «ألشض -عب»
ب -اج -ت -م -اع دأئ -رت -ه أل -وزأري-ة م-ع ﬂت-ل-ف
أل- -ق -ط -اع -ات لإع -دأد ق -ائ -م -ة وح -وصض -ل -ة
لأرب - -ع Úسض - -ن - -ة مضضت وك - -ي - -ف تضض- -ررت
أ÷زأئر ومن هم أŸسضوؤول Úعن ألتقلبات
أŸن- -اخ- -ي- -ة ،ح- -يث ت- -تضضّ- -م - -ن أل- -وث- -ي- -ق -ة
أŸع - -ط - -ي- -ات ب- -الأرق- -ام ح- -ول أل- -ك- -وأرث
أŸسض- -ج- -ل- -ة وأل- -ت- -اأثÒأت ألإي- -ك- -ول -وج -ي -ة
أŸب- - - -اشض- - - -رة وغ ÒأŸب- - - -اشض - - -رة ،وك - - -ذأ
ألإحصض -ائ -ي -ات ح -ول أÿسض -ائ -ر أل -بشض -ري-ة
وأŸادية ألناجمة عن ألكوأرث ألطبيعية
وم -ع -ل -وم -ات ح -ول أ÷ه -ود أل -ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا
أ÷زأئ-ر لÓ-سض-ت-ع-دأد ل-ل-ك-وأرث أوأل-وق-اي-ة
منها.
و أضضاف وزير ألإنتقال ألطاقوي أنه لأول
مرة تقوم أ÷زأئر Ãثل هذه ألروؤية ،حيث
سض-يسض-ل-م أل-ك-ت-اب ألأب-يضس ل-ك-ل ألسض-ف-ارأت
ألأجنبية Ãا ‘ ذلك ألسضفارأت أ÷زأئرية
ب -اÿارج ك -ي ت -ك -ون ع-ل-ى درأي-ة Ãح-ت-وى
أل -وث -ي -ق -ة ،ق-ائ« :Ó-ع-ن-دم-ا ن-ت-قّ-د م لÓ-أ·
أŸتحدة يكون لدينا ألدليل ونعرف ماذأ
ن -ري -د ،لأول م -رة ل -دي-ن-ا ح-ك-وم-ة م-وّح -دة
تعمل بالتنسضيق».

وح -م -ل شض -ي -ت -ور أŸسض -وؤول-ي-ة ل-ل-دول أل-ت-ي
تسضتهلك ألطاقات ألكامنة ،بحيث ينتشضر
ألف مليار غاز ثا Êأكسضيد ألكربون ‘
‡ا
أ÷و بسضبب أحÎأق ألبÎول وألبنزينّ ،
يشضكل غشضاًء على مسضتوى ألأرضس ،وينتج
ما يسضمى بالإنبعاثات ألغازية ،موضضحا أن
هذه ألإنبعاثات ألغازية توؤدي أإ ¤أرتفاع
درجة أ◊رأرة ،وبالتا‹ –دث ألتقلبات
أŸناخية مثل ألإحتباسس أ◊رأري.
و أب -رز أل -وزي -ر ج -ه-ود أل-دول-ة ‘ ت-ق-ل-يصس
مشض-اك-ل أل-ت-ق-ل-ب-ات أŸن-اخ-ي-ة أل-ت-ي سضّ-ب بت
أضضرأرأ ،قائ« :Óوزأرة ألنتقال ألطاقوي
سضبيلها هو أÿروج من تبعية أÙروقات،
نحن نعمل باإتفاق باريسس أوعقد باريسس،
طلبنا من ألأ· أŸتحدة مسضاعدتنا».
و‘ سض - -وؤأل أآخ - -ر ح - -ول أل - -دور أÙوري
ل -ل-ج-م-ع-ي-ات ‘ أإ‚اح خ-ط-ة أ◊ك-وم-ة ‘
ألإن -ت-ق-ال أل-ط-اق-وي ،ق-ال أل-وزي-ر أإن ه-ذأ
ألأخ Òي- -ح- -ت- -اج أإ ¤مسض -اه -م -ة أ÷م -ي -ع،
مضض-ي-ف-ا أن-ه أسض-ت-ق-ب-ل ح-وأ‹  700جمعية
ت - -نشض- -ط ‘ ›ال غ- -از أل- -بÎول أŸسض- -ال
لإ‚اح خطة أ÷زأئر ‘ هذأ أŸيدأن،
كاشضفا عن أإجتماع مرتقب مع أ÷معيات
لإ‚اح ه- - -ذأ ألن- - -ت- - -ق- - -ال ‘ أÛت - -م - -ع
أ÷زأئري.

ألعدد
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أوضض-ح شض-ي-ت-ور أن-ه ح-ان أل-وقت ل-ل-ج-زأئ-ر
أسضتعادة مكانتها وهيبتها ،وعدم ألقبول
أإل بشض-رأك-ة ق-اط-رة وأسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ووأق-عية
ت-ع-ود ع-ل-ي-ن-ا ب-ال-ف-ائ-دة وتسض-ت-ن-د ع-لى نقل
وت -وط Úأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ب -ه -ا ،ول ت-قÎح
أŸزيد من ألبيع وألشضرأء فقط ،قائ:Ó
«أإّننا أليوم أمام حتمية ألنتقال ألطاقوي
ولكن بالطرق ألصضحيحة وألعلمية ل غÒ
ألعلم وفقط ،فنحن لسضنا Ãعزل عن ما
يجري خارجا».
وب- -خصض- -وصس مشض- -روع «دي -زأرت -يك» ،أك -د
ألوزير أنه  ⁄يطلع على أŸشضروع ،ول
ت -ت -ع -دى م -ع -ل-وم-ات-ه ح-دود ك-ون-ه مشض-روع
مكتب درأسضات أŸا Êوبعضس أŸعلومات
ألتقنية أŸتعلقة به ‘ أسضتغÓل أ◊زأم
ألصض -ح -رأوي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة أل-ع-رب-ي-ة وشض-م-ال
أفريقيا ،مشضÒأ أإ 200 ¤كلم 2لإنتاج 15
أل- -ف تÒأوأت Áك -ن -ه أن Áول أŸع -م -ورة
كلها و 100كلم.2
‘ أŸقابل أشضار شضيتور أإ ¤أّن أŸشضكل
يعود لعدة أسضباب أقتصضادية ،منها تكلفته
ألتي قدرت بـ  ٤50مليار دولر ،ما جعل

ألبنوك ‘ حÒة حول تدب Òهذأ أŸبلغ،
بالإضضافة أإ ¤أن مشضروع «ديزأرتيك» ليسس
مقتصضرأ فقط على أ÷زأئر بل هو موجه
ليكون على طول أ◊زأم ألصضحرأوي ،ما
يطرح ألعديد من ألتسضاوؤلت ،لسضيما ما
تعلق بسضيادة ألدول أŸعنية على أسضتغÓل
أŸسض-اح-ات أ÷غ-رأف-ي-ة أل-ت-ي ت-وضض-ع فيها
م- -ع- -دأت أل- -ن -ق -ل وألإن -ت -اج ،ن -اه -يك ع -ن
أشضكالية تتعلق بالكابل ألبحري أŸتعلق
باإيصضال ألكهرباء نحو أوروبا..وغÒها من
ألأمور.
وج -اء ه -ذأ أل -رد ب -ع -د أل -ك-ث Òم-ن أ÷دل
ألذي أثاره أإسضقاط مشضروع «ديزأرتيك»
م -ن أل -تصض -ور أ÷زأئ -ري ،ل -ي -وؤك -د ف -ي-ه أن
أ÷زأئ- -ر وضض- -عت أإسضÎأت -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة
ل -ل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ع-دة
ورشض- - -ات وف- - -ق ‰وذج ط- - -اق - -وي خ - -اصس
با÷زأئر يتم ألسض Òفيه تدريجيا ،على أن
تكون أ÷امعات شضريكا فعال ‘ ألعملية
ألتنموية.
من جهة أخريا ذكر أŸسضوؤول ألأول عن
ألقطاع بلقائه ألأخ Òبالسضف ÒألأŸا،Ê
ح- - -يث شض- - -رح ل- - -ه أل- - -تصض- - -ور أ÷زأئ- - -ري
بخصضوصس عقد شضرأكات متعددة ألبعاد
وأŸف -ي -دة ل -ل-ط-رف ،ÚوأŸب-ن-ي-ة Ãشض-اري-ع
م -ل -م -وسض -ة ب -اسض -ت-غÓ-ل أŸه-ارة ألأŸان-ي-ة
وأن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ألم- -ك- -ان- -ي -ات وأŸوأرد
أل- -بشض- -ري -ة أل -وط -ن -ي -ة م -ن ت -ك -وي -ن ون -ق -ل
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وأل-ت-وج-ه ن-حو أŸنتوجات
ألذكية باعتبارها أŸسضتقبل ،فا÷زأئر ل
ت- -ع- -يشس Ãع- -زل ع -ن أÿارج وع -ل -ي -ه -ا أن
تتكيّف مع أŸسضتجدأت ‘ كل أÛالت،
وهناك تغÒأت مسضتمرة ‘ ألسضتخدأمات
وحتى ‘ عادأتنا ألسضتهÓكية.

 300ألف طالب متخّرج ‘ أÛال ألطّاقوي

نحو –ويل  100أألف سسيارة «عمومية» لسسÒغاز

تضس- - - - - - - -ع أ÷زأئ- - - - - - - -ر،
أل - - -ب - - -اح - - -ث ‘ Úق- - -لب
سس- - -ي- - -اسس- - -ة أل - -ت - -ح - -ول
وألن -ت -ق-ال أل-ط-اق-وي،
باعتبارهم طرفا مهما
ي -ع ّ-و ل ع -ل -ي-ه ل-ت-ن-ف-ي-ذ
ألÈن - -ام - -ج أ◊ك - -وم- -ي
أل- -ط- -م- -وح ع -ل -ى أرضس
أل - - - - - - - -وأق - - - - - - - -ع ،حسسب
ألأول- - - -وي - - -ات وأآج - - -ال
ألتنفيذ ،حتى ل تكرر
أل- -ت- -ج -رب -ة ألسس -اب -ق -ة،
ح-يث أه-درت أ÷زأئ-ر
 1000مليار دولر منذ
سس- - - -ن - - -ة  2000دون
–ق - - -ي - - -ق ب - - -رن - - -ام- - -ج
ألن-ت-ق-ال أل-ط-اق-وي م-ثلما ذكر وزير
ألن - -ت - -ق- -ال أل- -ط- -اق- -وي وأل- -ط- -اق- -ات
أŸتجددة شسمسس ألدين شسيتور.
زهرأء  -ب

أبرز شضيتور أهمية ألعلم ‘ أإ‚اح برنامج
ألتحول ألطاقوي ‘ أ÷زأئر ،ألذي بات
ح- -ت- -م- -ي- -ة ول- -يسس خ- -ي- -ارأ ،أم- -ام أرت- -ف -اع
م-وؤشض-رأت أسض-ت-هÓ-ك أل-ط-اق-ات أل-تقليدية
أŸك -ل -ف -ة وأŸضض -رة ب -ال -ب -ي -ئ -ة وألإنسض-ان،
وح -اج -ة أل-بÓ-د أإ ¤مصض-ادر ط-اق-ة ب-دي-ل-ة
وم -ت-جّ-د دة ،ت-اأخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار سضÓ-م-ة
أÙي-ط وأل-ن-ج-اع-ة ألإق-تصض-ادي-ة وح-قوق
ألأجيال ألقادمة.
وحتى ل يكتب لÈنامج ألتحول ألطاقوي،
أŸعتمد ‘ أ÷زأئر أ÷ديدة ألفشضل ،كما
وقع ‘ ألعشضريت Úألسضابقت Úحيث أنفقت
أ÷زأئ- -ر  1000م -ل -ي -ار دولر ع -ل -ى ه-ذأ
ألÈن- -ام- -ج دون أن ي- -ت- -جسض- -د ‘ أل -وأق -ع،
أعتمدت وزأرة ألنتقال ألطاقوي يقول
شضيتور ،برنا›ا وأقعيا ﬁدد ألأهدأف
وألآجال ،مع أإيÓء ألأهمية لكل ملف على
حدة ،وتفادي فتح عدة ملفات ‘ وقت
وأح- -د ،ح -ت -ى ل ت -تشض -تت أ÷ه -ود وÁك -ن
تنفيذ كل ألÈأمج وأŸشضاريع أŸسضجلة.
ويجري أإشضرأك جميع ألباحث ‘ Úأإطار
Œسض-ي-د ألإسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-حول
أل -ط -اق -وي ،و أوضض -ح شض -ي-ت-ور أّن مصض-ا◊ه
تلقت ألضضوء ألأخضضر من أŸدير ألعام
للبحث ألعلمي عبد أ◊فيظ أورأغ ،للعمل
م -ع ك -ل ﬂاب -ر أل -ب -حث أŸت -وأج-دة ع-ل-ى
ألÎأب أل -وط -ن -ي ،ووضض -ع-ه-ا –ت تصض-رف
أل- -وزأرة ل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق ب- -رن -ام -ج ألن -ت -ق -ال

ألطاقويﬁ ،صضيا وجود  60ألف أسضتاذ
ب Úدكتور وبروفيسضور ،و 300ألف طالب
متخرج ‘ أÛال ألطاقوي.
وكمثال على ‚اعة عمل مرأكز ألبحث
أıتصض - -ة ،ذك- -ر شض- -ي- -ت- -ور ،أن- -ه أع- -ط- -ى
ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل-م-دي-ر أل-ع-ام Ÿرك-ز ت-ن-م-ي-ة
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أŸت-ط-ورة ب-ب-اب-ا أحسض-ن،
لإع- -دأد درأسض- -ة ت- -خصس ع- -م -ل -ي -ة –وي -ل
ألسضيارأت أإ ¤سضÒغاز ‘ مدة  3أشضهر،
وق -د ت -وصض -ل ف -ع  Ó-أ ¤ه-ذه أل-درأسض-ة ‘
أŸدة أÙددة ،وت -ب Úأإم -ك -ان -ي -ة ت -ن -ف-ي-ذ
ب -رن -ام -ج أل-ت-ح-ول ب-الإم-ك-ان-ي-ات أÙل-ي-ة
ب-نسض-بة  60ب-اŸائ-ة ،ووق-ع-ن-ا أت-ف-اقية بÚ
نفطال وأŸركز لتعويضس أŸازوت بالسضÒ
غ -از ،وط-ل-ب-ن-ا أŸسض-اع-دة م-ن ألي-ط-ال-يÚ
لسضتكمال ألÈنامج.
وكبدأية لتنفيذ أŸشضروع ،قال شضيتور ،أإن
ألعمل أنطلق مع حظÒة سضيارأت ألدولة
ألتي –صضي  100ألف سضيارة ،لتحويلها
لسضÒغ -از ،وب-د أن-ا ب-وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ي
“ -ل-ك  70ب -اŸائ -ة م -ن سض -ي-ارأت-ه-ا تسضÒ
ب - - -اŸازوت ،وق - - -امت وزأرة ألن- - -ت- - -ق- - -ال
أل -ط -اق -وي ب -وضض -ع م-وق-ع خ-اصس Ÿت-اب-ع-ة
تنفيذ أŸشضروع مع كل وزأرة شضهريا.
و أشضار أإ ¤أن أإهتمام مصضا◊ه بالبحث
ألعلمي  ⁄يتوقف عند هذأ أ◊د ،بل أمتد
ل -يشض -م -ل ف -ت -ح م -ع -ه -د ج -دي -د ل Ó-ن -ت-ق-ال
ألطاقوي ،شضرع شضهر سضبتم ÈأŸنصضرم ‘
أسضتقبال أو ¤دفعة من ألطلبة ألرأغبÚ
‘ درأسض - - - -ة ه - - - -ذأ أل - - - -ت - - - -خصضصس ،ولأن
ألإمكانيات  ⁄تكن متوفرة لسضتقبالهم ‘
أ◊ظÒة ألتكنولوجية سضيدي عبد ألله” ،
ن-ق-ل-ه-م أإ ¤ج-ام-ع-ة أل-ت-ك-ن-ول-وج-يا وألعلوم
هوأري بومدين حتى يسضتمر أŸشضروع.
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وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ،الهاشسمي جعبوب:

تراجع عدد تنصشيبات طالبي العمل بنسشبة %31

كشسف وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ،الهاشسمي جعبوب ،أامسص ،با÷زائر العاصسمة ،أان عدد تنصسيبات طالبي
العمل تراجع بنسسبة  31باŸائة سسنة  2020مقارنة بالسسنة  ،2019مشسÒا أان  2020كانت اسستثنائية بسسبب انتشسار وباء كورونا
و»ما سسببه من آاثار سسلبية» على عا ⁄الشسغل.
ل -دى ع -رضس -ه ل -واق -ع ال -ق -ط -اع أام -ام ÷ن -ة وك- -ذا ع -دم م -لءم -ة م -ؤوه -لت
وق- - -ال ال - -وزي - -ر إان - -ه
ﬂتصسة Ãجلسس األمة ،أاشسار السسيد جعبوب ب -عضس اŸع -ن -ي Úم -ع اŸن -اصسب
«Ÿواجهة تداعيات وباء
ا ¤أان «  2020ك-انت سس-ن-ة اسس-ت-ث-ن-ائية بسسبب اŸت-وف-رة ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤تشس-ب-ع
كوفيد ،19-أاق- -ر رئ- -يسس
انتشسار وباء كورونا ،وما سسببه من آاثار سسلبية ب- - -عضس ال- - -ه - -ي - -ئ - -ات واإلدارات
ا÷مهورية ،السسيد عبد
على النشساط وعا ⁄الشسغل» ،مضسيفا أان نشساط بالعنصسر البشسري».
اÛي- -د ت- -ب- -ون ،دع- -م -ا
الوسساطة (الوكالة الوطنية للتشسغيل) ‘ سسوق
وبنفسس اŸناسسبة ،أاكد الوزير
ماليا لفائدة اŸواطن،Ú
العمل شسهد انخفاضسا ‘ عدد عروضس العمل أان ال- -ق- -ط- -اع ي- -واصس- -ل ال- -ع -م -ل
تتكفل صسناديق الضسمان
ب-نسس-ب-ة  30ب -اŸائ -ة سس -ن-ة  ،2020وب-اŸق-اب-ل ل- -ت- -جسس- -ي- -د ب -رن -ام -ج عصس -رن -ة
اإلجتماعي بدفعه وفق
انخفضس عدد تنصسيبات طالبي العمل بنسسبة ورق- -م- -ن- -ة اŸرف- -ق ال- -ع -م -وم -ي
ج -دول ي -ت-م-ث-ل ‘ 5000
 31باŸائة.
ل -ل -تشس -غ -ي -ل وت -ع -زي -زه م -ن أاج-ل
دج للسسكان ،Òو 3500دج
و‘ ذات اŸن- -ح- -ى ،أاب -رز ال -وزي -ر أان ع -دد ضس- -م- -ان تسس -ي Òأاك Ìشس -ف -اف -ي -ة
ل -ل -ف -حصس ال -ب -ي -ول -وج-ي
( )PCRو  1500دج
عروضس العمل انخفضس من  437أالف عرضس و‚اعة لسسوق الشسغل ،وجعله ‘
ل - - - -ل - - - -ف- - - -حصس ا÷ي- - - -ن- - - -ي السس- - - -ري- - - -ع test
سسنة  2019ا 306 ¤أالف عرضس سسنة  ،2020مسستوى تطلعات طالبي وعارضسي العمل.
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر أاسس -اسس -ا -ي -ق -ول ال -وزي-ر.)Antigénique -
ح -يث رك -زت أاسس -اسس -ا ع -ل -ى ق-ط-اع-ات ال-ب-ن-اء
وأاشسار الوزير إا ¤أان الوضسع القتصسادي
واألشس- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وال -ري والصس -ن -اع -ة بـ»مراجعة اإلطار التنظيمي اŸسس Òلهيئات
واÿدمات ،وأان  80باŸائة من هذه العروضس ال-ق-ط-اع اÿاصس اŸع-ت-م-دة اŸك-ل-فة بتنصسيب والوبائي كان له «األثر العميق» على منظومة
مصس- -دره- -ا ال -ق -ط -اع اÿاصس ،مÈزا أان ع -دد العمال ،وإاعداد مرسسوم تنفيذي يتضسمن إانشساء الضسمان الجتماعي ،التي «تعرف عجزا ماليا
تنصسيبات طالبي العمل تراجع من  335.311اŸدون- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -م- -ه -ن وال -وظ -ائ -ف ،هيكليا ‘ كل فروعها» والذي يظهر جليا -
ومراجعة آاليات جهاز اŸسساعدة على اإلدماج مثلما قال ‘ -فرع التقاعد الذي «بلغ العجز
سسنة  2019إا 230.621 ¤سسنة .2020
بخصسوصس عملية اإلدماج ‘ إاطار اŸرسسوم اŸهني بإادراج آاليات جديدة توفق ب Úالتكوين فيه خلل السسنة اŸاضسية  680مليار دج ،أاي
التنفيذي رقم  336-19اŸؤورخ ‘  08ديسسم Èوال-تشس-غ-ي-ل واŸؤوه-لت وت-رت-ك-ز ع-ل-ى م-قاربة ما Áثل حوا‹  %50عجز ‘ دفع اŸعاشسات
ومنح التقاعد».
 ،2019اŸتعلق بجهاز اŸسساعدة على اإلدماج اقتصسادية ﬁضسة».
وبحسسب الوزير ،يعود هذا الختلل إا¤
اŸهني ،ذكر الوزير بأان عدد اŸعني Úبهذه
من جهة أاخرى ،أاكد الوزير أانه بالرغم من
ال-ع-م-ل-ي-ة «شسمل  365أال -ف شس -اب ك -ان م-ق-ررا األزم -ة الصس -ح -ي -ة ،م ّ-ول الصس -ن -دوق ال -وط -ن-ي «ن -قصس اŸوارد ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د أاسس -اسس -ا ع-ل-ى
إادماجهم خلل سسنوات  2020 ،2019و ،2021للتأام Úعن البطالة  4.262مؤوسسسسة مصسغرة اشسÎاك- -ات الضس- -م- -ان الج -ت -م -اع -ي وارت -ف -اع
سس-ن-ة  2020ق -ادرة ع -ل-ى اسس-ت-ح-داث  10.039النفقات ،خاصسة مع تراجع عدد اŸشسÎكÚ
باعتماد معيار األقدمية».
‘ ه- -ذا السس -ي -اق ،كشس -ف ج -ع -ب -وب أان -ه ” م -نصسب شس -غ -ل ‘ ع -دة نشس -اط -ات ،سس -ي-م-ا ‘ وارتفاع عدد اŸتقاعدين خلل الفÎة -2016
تسسجيل «تباطؤو كب ‘ »Òإانفاذ هذه العملية› ،الت ال - - -ف - - -لح - - -ة وا◊رف واÿدم - - -ات  .»2018وم -ن أاج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ن-ظ-ام
ح -يث  ⁄ي -ت -م -م -ث -ل -م -ا ق -ال -إادم -اج «سس -وى والصسناعة ،موضسحا أان مسسأالة التشسغيل ترتبط ال -وط -ن -ي ل -لضس-م-ان اإلج-ت-م-اع-ي ،أاك-د السس-ي-د
 35.906شساب إا ¤غاية  31ديسسم ،2020 Èأاي أاسس-اسس-ا ب-السس-ت-ث-م-ار اŸول-د ل-لÌوة وم-ن-اصسب جعبوب أانه ” وضسع برنامج يرتكز سسيما على
«ت- -وسس- -ي- -ع ق -اع -دة الشسÎاك وت -ع -م -ي -م -ه إا¤
نسسبة  %24من ›موع الدفعة األو ¤اŸقدر الشسغل.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،ذك -ر السس-ي-د ج-ع-ب-وب األشس -خ -اصس ال -نشس -ط ‘ Úال -ق -ط-اع اŸوازي،
ت -ع-داده-ا  149.634شس- -اب ونسس- -ب- -ة  %9م - -ن
اÛم -وع ال -ك -ل -ي ل -ل -م -ع -ن -ي Úب -ع -م -ل -ي-ة ه-ذا بأاداءات صسناديق الضسمان الجتماعي لفائدة وت-ع-زي-ز م-ه-ام ال-ت-حصس-ي-ل واŸراق-ب-ة اŸنوطة
اŸؤومsن Úلهم اجتماعيا ،مÈزا أان اŸسساهمة بصس-ن-ادي-ق الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي وك-ذا تطوير
اإلدماج».
وأارجع الوزير هذا التأاخر باألسساسس ،إا ¤السس-ن-وي-ة ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ‘ م-ي-زانيات جهاز وقائي وردعي للمخالفات لوضسع حد
«ع - -دم –ري - -ر اŸن - -اصسب اÛم - -دة وع - -دم اŸسستشسفيات العمومية «بلغت  92مليار دج ل -ل -ت -ج -اوزات ال -ت -ي “سس ب-خ-دم-ات الضس-م-ان
الجتماعي».
–دي -د اŸن-اصسب اŸال-ي-ة ال-واجب إانشس-اؤوه-ا ،سسنة  2020و 102مليار دج سسنة .»2021

اŸدير العام للمؤوسسسسة علي أارزقي يؤوكد:

تاريخ اسشتئناف خدمة ميÎو ا÷زائر « ⁄يحدد بعد»
أاعلن اŸدير العام Ÿؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر
علي أارزقي ،أان تاريخ اسستئناف خدمة ميÎو
ا÷زائر ،اŸتوقفة منذ  22مارسس ⁄ ،2020
ي- -ح- -دد ب- -ع -د وأان ال -ق -رار ي -ع -ود ل -لسس -ل -ط -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ،م -ؤوك -دا أان -ه ” إاع -داد ﬂط -ط
لسستئناف اÿدمة.
‘ مداخلة له على أامواج اإلذاعة الوطنية،
صسرح السسيد علي أارزقي قائل ⁄« :يحدد بعد
تاريخ اسستئناف اÿدمة ونحن ننتظر قرار
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة( )...ل-كننا قمنا بإاعداد
ﬂطط لذلك».
‘ نفسس السسياق ،أاكد اŸسسؤوول أان هذا
اıط -ط ي -تضس -م -ن ج -ان -ب ،Úح -يث ي -ت -م -ث -ل
ا÷انب األول ‘ تكييف عرضس النقل قصسد
ضس -م -ان ن -ق -ل ج -م -ي-ع اŸسس-اف-ري-ن ‘ ظ-روف
صسحية مواتية .كما أاضساف يقول إان مؤوسسسسة
ميÎو ا÷زائر حددت سساعات اÿدمة من
السساعة السسابعة صسباحا ا ¤السساعة السسابعة
مسساء مع وضسع برنامج اسستغلل قطار كل 4
دقائق و 30ثانية لتفادي الكتظاظ بالداخل.
أام -ا ا÷انب ال -ث -ا ،Êف -ي -خصس الÈوت -وك -ول
الصسحي الذي وضسع Ÿكافحة انتشسار الوباء

والوقاية منه ،حيث يتضسمن الرتداء اإلجباري
ل -ل -ك -م-ام-ة وأاخ-ذ درج-ة ا◊رارة ع-ن-د م-دخ-ل
اŸيÎو ،إاضس - -اف- -ة ا ¤وضس- -ع خ- -ط- -وط ع- -ل- -ى
األرضس-ي-ة وأاخ-رى ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-واب Òم-ن أاجل
احÎام التباعد ا÷سسدي.
وب -خصس -وصس ال -ت -ه -وي -ة ،أاك -د اŸت-ح-دث أان
عربات اŸيÎو سستكون مزودة بأاجهزة تهوية،
كما سسيتم تطهÒها بشسكل منتظم قبل وبعد
كل رحلة.
وت -اب -ع ي-ق-ول إان اسس-ت-ئ-ن-اف خ-دم-ة اŸيÎو

دعتهم لÓنخراط ‘ اŸسسعى

وزارة التجارة تعلن «التكفل باŸطالب اŸششروعة» للموظفÚ

اأكدت وزارة التجارة ،اأمسس ‘ ،بيان لها،
وج-ه Ÿوظ-ف-ي ومسس-ت-خ-دم-ي مصس-ا◊ه-ا ،ع-زم
وتصسميم اŸسسوؤول الأول عن القطاع التكفل
ب - -ك - -ل اŸط - -الب اŸشس- -روع- -ة م- -ع دع- -وت- -ه- -م
للنخراط ‘ هذا اŸسسعى خدمة للموظف
والقطاع .جاء ‘ البيان اأنه ” ،الأثن ،Úعقد
جلسستي عمل Ãقر وزارة التجارة مع النقابة
الوطنية Ÿسستخدمي قطاع التجارة (ا.ع.ع.ج)
وال–ادية الوطنية Ÿسستخدمي قطاع التجارة
(ن.و.م.م.ا.ع) وذلك ‘ اإطار ا◊وار اŸفتوح
مع الشسركاء الجتماعي Úلتجسسيد النشسغالت
وخصسصس اللقاء  -بحسسب نفسس اŸصسدر-
«ل -ل -ت -ب -ل -ي-غ ب-الإج-راءات اŸت-خ-ذة م-وخ-را م-ن
ط -رف ال -وزارة ل -ت-جسس-ي-د النشس-غ-الت اŸعّ-ب-ر
عنها من طرف التنظيم Úالنقابي Úواإبلغهم
ب -ع -زم وتصس -م -ي-م اŸسس-وؤول الأول ع-ن ال-ق-ط-اع
للتكفل بكل اŸطالب اŸشسروعة ،مع دعوتهم
للنخراط ‘ هذا اŸسسعى خدمة للموظف

والقطاع» .اأما بخصسوصس الÎقية على اأسساسس
الشسهادة ،فقد اأبرزت الوزارة انه ” ترقية 107
موظف لسسنة  ،2020موؤكدة عن عزم السسيد
ال -وزي -ر ات -خ -اذ ج -م-ي-ع الإج-راءات الضس-روري-ة
«للتكفل بتسسوية كل الوضسعيات اŸعلقة لهذه
ال -ف -ئ-ة واأيضس-ا ع-م-ل ب-الÎخ-يصس السس-ت-ث-ن-ائ-ي
ل -لسس -ي-د ال-وزي-ر الأول اŸت-ع-ل-ق ب-الÎق-ي-ة ع-ل-ى
اأسس- -اسس الشس- -ه- -ادة لـوضس- -ع -ي -ة  1.962موظف
موقوفة ا ¤غاية نهاية  ،»2019حيث باشسرت
الوزارة ‘ تنفيذ هذا الجراء بالتنسسيق مع
اŸصسالح اÿارجية .و‘ الأخ ،Òدعت وزارة
التجارة جميع موظفي القطاع للوقوف «بكل
جدية ومواصسلة اأداء اŸهام النبيلة وا◊سساسسة
اŸوك -ل-ة ل-ل-ق-ط-اع ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اŸك-تسس-ب-ات
وت- -رسس- -ي- -خ- -ه- -ا» ،خ- -اصس- -ة ‘ ه- -ذا «ال- -ظ -رف
اŸتميز»› ،ددة التزامها بتذليل الصسعوبات
اŸه- -ن- -ي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -وظ -ف Úن -ظÒ
اÛهودات السستثنائية اŸبذولة ‘ اŸيدان.

سسيكون تدريجيا ومتحكما فيه ،مع –ديد
عدد اŸسسافرين بـ 50باŸئة من طاقة عربات
اŸيÎو.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-اÿسس-ائ-ر ال-ت-ي ت-ك-ب-دت-ه-ا
اŸؤوسسسسة ،صسرح اŸدير العام أان اŸؤوسسسسة
تأاثرت بانعكاسسات وباء كوفيد 19-على نشساط
النقل ،حيث قال «توقفنا عن النشساط منذ 22
مارسس  ،2020فيما قدرت اÿسسائر بأاك Ìمن
 13مليار دج تشسمل جميع وسسائل النقل من
ميÎو وترامواي ومصساعد هوائية.

Óمن الوطني:
اŸدير العام ل أ

تعزيز التغطية األمنية بولية
بششار ومناطقها السشياحية
لمن الوطني خليفة أاونيسسي،
دعا اŸدير العام ل أ
أامسس ،من تاغيت ،إا ¤مواصسلة ا÷هود بخصسوصس
ال -ت -غ -ط-ي-ة األم-ن-ي-ة ل-ولي-ة بشس-ار ،سس-ي-م-ا م-ن-اط-ق-ه-ا
السسياحية على غرار تاغيت .أاوضسح أاونيسسي لدى
تدشسينه رسسميا مقر أامن دائرة تاغيت ‘ ،إاطار
اليوم الثا Êواألخ Òمن زيارته إا ¤هذه الولية ،أانه
«ينبغي مواصسلة جهود التغطية األمنية لولية بشسار،
سسيما على مسستوى مناطقها السسياحية ،على غرار
ت -اغ -يت ( 97ك- -ل -م ج -ن -وب بشس -ار) لضس -م -ان األم -ن
والسس-ك-ي-ن-ة ل-لمجتمع» .وت- -غ -ط -ي ه -ذه اŸنشس -أاة
الشسرطية اŸنجزة بتكلفة مالية قدرها  102مليون
دج ،سساكنة تقدر بـ 7.600نسسمةÃ ،عدل شسرطي لكل
 169سس -اك -ن ،وم-ن شس-أان-ه-ا ت-ع-زي-ز أام-ن األشس-خ-اصس
واŸمتلكات بهذه اŸنطقة ذات الطابع السسياحي
والفلحي.
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وزير التعليم العا‹ ،عبد الباقي بن زيان:
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ضشرورة التكوين ا÷امعي للتكيف مع سشوق التششغيل
أاك -د وزي -ر ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ع-ب-د الباقي
بن زيان ،أامسس ،بخنشسلة ،على
«ضس - -رورة ت - -ث- -مﬂ Úرج- -ات
ال -ت -ك -وي -ن وال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي
ب - -ا÷ام - -ع - -ة ا÷زائ- -ري- -ة Ãا
يسستجيب مع متطلبات سسوق
التشسغيل».
أاوضسح الوزير خلل الكلمة
ال- -ت- -ي أال- -ق- -اه -ا أام -ام أاعضس -اء
األسس- -رة ا÷ام- -ع- -ي- -ة ب- -ق -اع -ة
اÙاضس- - - -رات ب - - -ال - - -ق - - -طب
ا÷امعي ا÷ديد اŸرحوم عبد ا◊ق رفيق
برارحي ‘ ،إاطار زيارة العمل والتفقد التي
ق-ادت-ه ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ب-أان «ا÷ام-ع-ة م-ط-البة
ب -ت -وسس-ي-ع ال-ت-خصسصس-ات اŸت-اح-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة م-ن

خلل فتح عروضس تكوين
تسس- -ت -ج -يب لح -ت -ي -اج -ات
التنمية اÙلية والوطنية
ولح- - -ت- - -ي- - -اج - -ات سس - -وق
العمل».
وأاضساف بن زيان ،بأان
«أاك Èال- -ت- -ح- -دي -ات ال -ت -ي
ي -رف -ع -ه -ا ق -ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ا‹ وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي
ح -ال-ي-ا ه-ي وضس-ع خ-ارط-ة
ت- -ك- -وي- -ن ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى
اŸؤوسسسس - -ات ا÷ام - -ع- -ي- -ة
مكيفة ،حسسب زمن الرقمنة ومهنه تكون ذات
ج-دوى وف-ع-ال-ي-ة تسس-م-ح ب-اسس-ت-حداث مناصسب
شس -غ -ل ت -ك -ون ق-ادرة ع-ل-ى اسس-ت-ي-ع-اب األع-داد
الهائلة من خريجي ا÷امعات سسنويا».

وزيرة التضسامن الوطني ،كوثر كريكو:

رصشد احتياجات اŸرأاة الريفية واŸاكثة بالبيت
أاب- - - - - -رزت وزي- - - - - -رة
ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي
واألسس- - - -رة وقضس - - -اي - - -ا
اŸرأاة ،ك -وث -ر ك -ري -ك-و،
أامسس ال- -ث- -لث- -اء ،ب -عÚ
“وشس -نت ،أان -ه ي -ج -ري
رصس - -د اح - -ت - -ي - -اج - -ات
اŸرأاة الريفية واŸاكثة
ب- -ال -ب -يت ب -ه -دف دع -م
ان -خ -راط -ه -ا ‘ ا◊ي-اة
القتصسادية
والجتماعية.
أاوضس -حت ك -ري -ك -و ،خ -لل زي -ارة ع-م-ل إا¤

ال -ولي -ة ،رف -ق -ة وزي -ر السس -ي -اح-ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ع-م-ل
ال- -ع- -ائ -ل -يﬁ ،م -د ح -م -ي -دو ،أان
دائ -رت-ه-ا ال-وزاري-ة بصس-دد «رصس-د
اح- -ت- -ي- -اج- -ات اŸرأاة ال- -ري- -ف- -ي -ة
واŸاك-ث-ة ب-ال-ب-يت ألج-ل دراسس-تها
خلل اجتماع تنسسيقي مع عدد
م- -ن ال -وزارات األخ -رى ،لضس -ب -ط
ب - -رن- -ام- -ج ع- -م- -ل ،ك- -ل ‘ ›ال
اخ- -تصس- -اصس- -ه ،سس- -واء ‘ ق- -ط- -اع
السسياحة أاو التشسغيل أاو التجارة
وه- -ذا ب- -ه- -دف دع- -م ان -خ -راط -ه -ا ‘ ا◊ي -اة
القتصسادية والجتماعية».

اŸدير العام Ûمع «سسونلغاز» ،شساهر بوÿرصص:

نحو مرونة أاك ‘ Ìتسشي Òمنظومة الكهرباء

كشس- -ف اŸدي- -ر ال- -ع -ام
Ûم -ع سس -ون -ل -غ -از شس-اه-ر
ب -وÿرصص ،أان اŸؤوسسسس -ة
ع- -رفت ن- -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة
ن - -ت - -ي- -ج- -ة ت- -وسس- -ي- -ع- -ه- -ا
لن -ت -اج-ي-ة
ل -ل -ح -ظÒة ا إ
واسستثمارها ‘ الطاقات
اŸتجددة ،مشسÒا إا ¤أان
الشس- - -رك- - -ة سس - -اه - -مت ‘
لخÒة ‘
السس- - - -ن - - -وات ا أ
Œسس- - -ي- - -د السس- - -ي- - -اسس- - -ة
الطاقوية ‘ ا÷زائر من
خÓ- -ل Œسس- -ي- -د أاه- -م ب -رام -ج ت -وصس -ي -ل
لرياف بالغاز والكهرباء.
القرى وا أ
سسارة بوسسنة
ب - -وÿراصس شس - -دد ،ع - -ل - -ى ه- -امشس زي- -ارة
تفقدية قادته إا ¤ورشسة بناء اŸقر ا÷ديد
Ÿسس ÒاŸن-ظ-وم-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ع-لى ضسرورة
احÎام آاجال ا‚از اŸشسروع ،الذي قال إانه
«ي -ك -تسس-ي خصس-وصس-ي-ة اسسÎات-ي-ج-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره
ال -ق -لب ال -ن -ابضس Ÿن -ظ -وم -ة ال -ك -ه-رب-اء ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني».
وأاكد اŸدير العام للمجمع أاهمية اŸنجز
ا÷ديد ،الذي «سسيكون له انعكاسس كب Òعلى
تسس-ي ÒاŸن-ظ-وم-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وعصسرنتها...
خلل  15سسنة اŸقبلة» ،وذلك ‘ إاطار مواكبة
ت-ط-ورات ›ال ال-ط-اق-ة والسس-ت-ج-اب-ة ل-لطلب
اŸت-زاي-د Ãا يسس-م-ح ب-الن-ت-ع-اشس الق-تصس-ادي
الذي تسس Òإاليه البلد ‘ قطاعات الصسناعة
والفلحة .ليضسيف ذات اŸسسؤوول ،بأان مسسÒ
اŸنظومة سسيضسفي مرونة ‘ تسسي Òمنظومة
الكهرباء وسسيسسهر بصسفة خاصسة على التوازن
ب Úالسس- -ت- -ه- -لك واإلن- -ت- -اج وع- -ل -ى سس -لم -ة
وم -وث -وق -ي -ة وف -ع -ال -ي -ة ال -ت -م -وي -ن ب-ال-ك-ه-رب-اء
با÷زائر .و‘ رده على سسؤوال الصسحافة حول
اسسÎاŒي -ة اŸؤوسسسس -ة ف -ي -م-ا ي-خصس ال-ت-ح-ول
الطاقوي ،قال إان اÛمع يسسعى إا“ ¤تÚ
Œربته ‘ هذا اÛال ويعمل على تطويرها
من خلل التجربة األولية التي ” اكتسسابها
بإا‚از مشسروع  343ميغاواط ومشسروع مسسÒ
اŸنظومة الكهربائية ا÷ديد ،وكذا اŸشساريع
التجريبية التي سسبقتها ،وكذا اŸسساهمة ‘
إا‚از اŸشس -اري -ع اŸسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة اŸسس-ج-ل-ة ‘
خارطة الطريق التي تعدها وزارة الطاقات
اŸتجددة والنتقال الطاقوي.
وأاك-د ب-وخ-رصس ،أان ال-ظ-روف السس-ت-ث-ن-ائية
التي “ر بها البلد جراء جائحة كورونا⁄ ،
“ن- -ع شس- -رك- -ات اŸؤوسسسس- -ة م- -ن إا‚از ب- -عضس
اıططات ،خاصسة ما تعلق منها بعمليات

ال -رب -ط بشس-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء
والغاز الطبيعي ،مشسÒا ان
ضس- -م- -ان اÿدم -ة ال -ن -وع -ي -ة
واسستمرارية نشساط اŸرفق
ال -ع -ام ي -ب -ق -ى م -ن أاول -وي -ات
اÛمع التي لن يحيد عنها.
وبخصسوصس اÿسسائر التي
ت -ك -ب -دت -ه-ا اŸؤوسسسس-ة خ-لل
فÎة ا◊جر الصسحي ،أافاد
ب - - -وخ - - -رصس ان اŸؤوسسسس - - -ة
ق -امت Ãراج -ع -ة اıط-ط
التنموي اÿاصس بها قصسد
ت -خ -ف -يضس األع -ب -اء وخ -فضس م -ي -زان -ي-ة 2020
ل-لسس-ت-ث-م-ار ب-نسس-ب-ة  30ب -اŸائ -ة ،و” إال -غ -اء
اŸشساريع غ ÒاŸسستعجلة ،ا ¤جانب توقيف
قطع الكهرباء على الزبائن ا ¤إاشسعار آاخر
والذي ترتب عنه تراكم اŸسستحقات ‘ ،ظل
عدم التسسديد من طرف الزبائن.
بوÿراصس كشسف أان ديون اŸؤوسسسسة بلغت
نهاية السسنة 160 ،مليار دينار ،من بينها 53
ب- -اŸائ- -ة ل- -دى اÿواصس ،و 47ب-اŸائ-ة دي-ون
خاصسة باإلدارات ،وان مصسا◊ه شسرعت ‘
ح-م-ل-ة ل-ق-ط-ع ال-ت-م-وي-ن ب-الكهرباء والغاز على
ﬂت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصس-ة وك-ذا
الزبائن اŸتخلف Úعن تسسديد ديونهم.
وبخصسوصس الطلب اŸتزايد على الطاقة،
قال إان الزيادة وصسلت ◊وا‹  07باŸائة و14
ب -اŸائ -ة ب -اŸن -اط -ق ا÷ن -وب-ي-ة ‘ اسس-ت-ه-لك
الطاقة الوطنية ،مشسÒا ا ¤ان  2500ميغاواط
م-ن ال-ط-اق-ة الضس-اف-ي-ة سس-ي-ت-م إان-ت-اج-ها لتلبية
ال -ط-لب ،خصسصس م-ن-ه-ا  25م-ي-غاواط سستكون
متوفرة نهاية السسنة لتغطية أازيد من  16الف
ط - -لب ،اضس - -اف - -ة ا ¤ت- -نصس- -يب ﬁ 1000ول
كهربائي بالعديد من الحياء السسكنية.
وف - -ي - -م - -ا ي- -خصس رب- -ط م- -ن- -اط- -ق ال- -ظ- -ل
واŸسستثمرات الفلحية واÛمعات السسكنية
بالكهرباء والغاز ،قال مدير ›مع «سسونلغاز»
إان ال -ع -م -ل -ي -ة تسس Òب -وتÒة حسس -ن -ة ،ح -يث ”
إاحصس- - -اء  1800م -ن -ط-ق-ة تسس-ت-وجب رب-ط-ه-ا
بشس-ب-ك-ت-ي ال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء ،أا‚ز م-ن-ها 1600
ع -م -ل -ي -ة م -ا ي -ع -ادل  85ب -اŸائ -ة م -ن نسس -ب-ة
اŸشسروع.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸسس-ت-ثمرات الفلحية ”
إاحصساء  3800مسستثمرة ،منها  2200مشسروع
منتهي ،بينما تبقى  134قيد النطلق .أاما
Ãن -اط -ق ال -نشس-اط-ات ” إاحصس-اء  1200طلب
ل -ل -ك -ه -رب -اء ،ح -يث ” ا‚از  40ب-اŸائ-ة م-ن
اŸشسروع ‘ ،ح ” Úاحصساء  360طلب للربط
بالغاز الطبيعي ،منها  30طور ال‚از و26
منتهية.
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تقارير

بهدف معا÷ة أازمة مياه الشصرب بقرى بلدية بن شصود ببومرداسس

مشسروع هام لربط اŸنطقة انطÓقا من ﬁطة التحلية لرأاسس جنات

اسص -ت -ف -ادت ب -ل -دي-ة ب-ن شص-ود ال-ن-ائ-ي-ة،
بشص - -رق ب - -وم - -رداسس ،م - -ن مشص- -روع ه- -ام
ل -ت -ج-دي-د شص-ب-ك-ة ال-رب-ط Ãي-اه الشص-رب،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ﬁط -ة ال -ت -ح -ل -ي -ة ل-رأاسس
جنات Ÿعا÷ة أازمة التذبذب ‘ عملية
ال -ت -وزي -ع خ -اصص -ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ق-رى
ا÷بلية التي تزداد وضصعيتهم سصوءا ،مع
بداية فصصل الشصتاء جراء ا’نقطاعات
اŸت- -ك -ررة واهÎاء ال -ق -ن -وات ال -ق -دÁة
التي تزّود اŸنطقة ،انطÓقا من ﬁطات
الضص-خ ل-وادي سص-ي-ب-او وأاج-زاء أاخ-رى م-ن
نظام سصد تاقصصبت..

بومرداسس :ز .كمال
بعد ألشضكاوي ألعديدة من قبل أŸوأطنÚ
وع- -ج- -ز ألشض- -ب- -ك -ة أل -ق -دÁة ‘ ألسض -ت -ج -اب -ة
◊اج -ي -ات سض -ك -ان أل -ب -ل -دي -ة م -ن ه-ذه أŸادة
أ◊ي -وي -ة– ،صض -لت م -دي -ري-ة أŸوأرد أŸائ-ي-ة
ل-ب-وم-ردأسص ع-ل-ى م-وأف-ق-ة ألسض-ل-ط-ات ألولئية
على طلب ألتغطية أŸالية للمشضروع ألهام من

أج -ل رب -ط أŸن -ط-ق-ة ب-ق-ن-وأت ،أن-ط-لق-ا م-ن
ﬁطة ألتحلية لدعم شضبكة ألتوزيع أ◊الية
وŒاوز أزمة ألتموين ألذي رصضد له  16مليون
دي -ن -ار ‘ م -ي -زأن -ي-ة  2021ع -ل -ى أل-رغ-م م-ن
ألتحفظات أألّولية من قبل أŸديرية بسضبب
ضض-ع-ف أل-ك-ل-ف-ة م-ق-ارن-ة م-ع أل-ب-ط-اق-ة أل-تقنية
ألشضاملة ألتي أعدت للمشضروع بقيمة  26مليون
دي -ن -ار ح -ت -ى م -رح-ل-ة أل-تسض-ل-ي-م ووضض-ع-ه ح-ي-ز
أÿدمة.
أم- -ام ه- -ذه أإلشض -ك -ال -ي -ة أل -ت -ي ق -د ت -ره -ن
أŸشضروع من أسضاسضه بسضبب عدم معادلة قيمة
أŸشضروع بحسضب تقديرأت أıتصض Úوحصضة
مديرية أŸوأرد أŸائية من أإلعانة أŸالية
لهذه ألسضنة ،قّدم وأ‹ ألولية يحيى يحياتن ‘
رّده على هذه ألنشضغالت ضضمانات للمشضرفÚ
على ألقطاع للتكفل بالفارق أŸا‹ للمشضروع
من باقي مصضادر ألتمويل أألخرى وميزأنية
ألولية ،باعتباره مكسضبا مهما للسضكان وأحد
أألول- -وي- -ات أألسض- -اسض- -ي -ة ‘ سض -ي -اسض -ة أل -دول -ة
ل -ل -ن -ه-وضص Ãن-اط-ق أل-ظ-ل و–سض Úظ-روف-ه-م
أŸعيشضية ومنها مياه ألشضرب وألغاز ألطبيعي.

وÁكن ألقول أيضضا بأان نفسص ألعقبات ألتقنية
وأŸال-ي-ة وأج-هت ب-اق-ي أŸشض-اري-ع أل-ق-ط-اع-ية
أألخ- -رى ذأت ألصض- -ل- -ة أŸب- -اشض- -رة ب -اŸوأط -ن
كالتهيئة أ◊ضضرية وتعبيد ألطرقات ،إأضضافة
إأ ¤م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ت-ه-ي-ئ-ة ب-اŸدأرسص ألبتدأئية
وت -وف Òخ -دم -ات أل-ن-ق-ل أŸدرسض-ي ،أل-ت-دف-ئ-ة
وأل-وج-ب-ة ألسض-اخ-ن-ة ،وك-ل-ه-ا ع-م-ل-ي-ات مرتبطة
Ãيزأنية ألولية وميزأنية صضندوق ألتضضامن
للجماعات أÙلية ‘ ظل ضضعف أŸيزأنية
ألبلدية ألعاجزة عن تغطية مثل هذه أŸشضاريع
ألتي يتطلع إأليها أŸوأطن.
“كنت مديرية أŸوأرد أŸائية كذلك من
أ◊صضول على تغطيات مالية لعدة مشضاريع
أخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-دي-د وت-وسض-ي-ع شضبكتي مياه
ألشضرب وألصضرف ألصضحي ‘ عدة نقاط ظل
ن -ائ -ي -ة وم -ع -زول -ة ل -ت-حسض Úأل-وأق-ع أŸع-يشض-ي
للموأطن ،منها مشضروع Œديد وتوسضعة شضبكة
ألتطه Òوأ‚از خزأن مائي بقريتي «ونوغة»
و»بيدر» ببلدية يسضرÃ ،بلغ ما‹ هام قدر بـ
 36م-ل-ي-ون دي-ن-ار ب-ع-د سض-ن-وأت م-ن أŸع-ان-اة،
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤أ‚از أشض -غ -ال أل-ت-ط-ه Òع-ل-ى
مسضتوى قرية «أولد سضيدي مقدأد» ،ببلدية
سضيدي دأود.
إأ ¤جانب مشضاريع مديرية أŸوأرد أŸائية،
أسضتفادكذلك عدد من ألبلديات ألنائية من
إأعانات مالية مباشضرة ‘ إأطار ألقضضاء على
م-ن-اط-ق أل-ظ-ل ل‚از ع-م-ل-ي-ات أل-رب-ط Ãي-اه
ألشضرب وشضبكة ألصضرف ألصضحي ،منها مشضروع
تزويد قرية «توزأل »Úوعدد من ألتجمعات
ألسضكنية أألخرى ،ببلدية بني عمرأن ،بقيمة
 7.5مليون دينار ،من مشضروع أ‚از شضبكة
ألصضرف ألصضحي بحي «عبودة» ببلدية قورصضو
ب -ـ  8م -ل-ي-ون دي-ن-ار ،مشض-روع ‡اث-ل Ãن-ط-ق-ة
«ح-ارور» ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسص أÿشض-ن-ة ع-ل-ى طول
 500م بقيمة  9،5مليون دينار وعدة عمليات
أخرى سضتمسص عدد من أŸناطق ألسضكنية ألتي
عانت من مشضكل أنعدأم ألربط بهذه ألشضبكات
ألرئيسضية ألتي تنعدم أ◊ياة بدونها.

’مراضس السصرطانية Ãسصتشصفى ﬁمد بوضصياف
عرقلت عÓجهم بوحدة ا أ

أاك Ìمن  200مريضس بالسسرطان يعانون بالبيضس

ي- -ع -ا Êم -رضص -ى السص -رط -ان ب -ال -ب -يضس
مشص -اك -ل ع -ويصص -ة ع -رق -لت م -ت -اب -ع-ت-ه-م
’م-راضس السص-رط-ان-ي-ة
ل-ل-عÓ-ج ب-وح-دة ا أ
Ãسص -تشص -ف-ى ﬁم-د ب-وضص-ي-اف ب-ال-ب-يضس،
م -ن -ه -ا غ -ي -اب ال -ن -ق -ل م -ن وا ¤ال -وح-دة
’ط -ف -ال اŸرضص -ى
وغ- -ي- -اب ال- -ت- -ك -ف -ل ب -ا أ
ب -السص -رط -ان وغÒه -ا م-ن اŸشص-اك-ل ال-ت-ي
صصّرح بها اŸرضصى.
مشض- -ك- -ل أألط- -ف- -ال أŸرضض- -ى ب -السض -رط -ان
بالبيضص معّقد ويؤوثر بشضكل مباشضر على علجهم
حيث يتحتم عليهم حاليا ألتنقل إأ ¤مسضتشضفى
كانسضتيل بوهرأن للعلج قاطع Úأسضبوعيا أكÌ
من ألف كلم ذهبا وإأيابا لتلقي ألعلج باألشضعة
غ ÒأŸتوفر بوحدة ألعلج بالبيضص.
ب- -حسضب رئ- -يسص أ÷م- -ع- -ي- -ة ذأت أل- -ط- -اب -ع
حي بولية ألبيضص نورألدين صضياد ،تشضÒ
ألصض ّ

أإلحصضائيات إأ ¤أن عدد أألطفال أŸصضابÚ
بالسضرطان بالبيضص يفوق ألسضت Úطفل من بÚ
 200مريضص أغلبهم عجائز وشضيوخ مّوزعÚ
ب Úقرى وبلديات ألبيضص وظروف علجهم
جد قاسضية ما يؤودي ،بحسضبه ،إأ ¤موتهم ‘
ن-ه-اي-ة أŸط-اف ب-ع-د م-ع-ان-اة ك-بÒة ت-ت-ك-ب-ده-ا
عائلتهم.
رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ك -اف -ل أل-ي-ت-ي-م ن-ور أل-دي-ن
عباسص ،صضّرح أن أغلب أŸرضضى بالسضرطان
ب -ال -ب -يضص ي-ع-ان-ون ظ-روف-ا أج-ت-م-اع-ي-ة ُم-زري-ة
وأ÷م- -ع- -ي -ة وضض -عت –ت تصض -رف -ه -م سض -ي -ارة
إأسضعاف ›انا لنقلهم خارج مدينة ألبيضص بعد
أن عجز أغلبهم على توف Òمصضاريف ألنقل.
من جانب آأخر صضّرح لنا شضعنبي ﬁمد أحد
م -رضض -ى ألسض -رط -ان ب -ال -ب -يضص إأ ¤أن أل -ع -لج
ب -ال -وح -دة خ -ف -ف ع -ن -ه -م مشض-ق-ة أل-ت-ن-ق-ل أ¤

’دارية
’جراءات اŸدنية وا إ
‘ إاطار قانون ا إ

مسضتشضفيات ألوليات ألشضمالية ،غ Òأن بعضص
أل -ن -ق-ائصص لزألت تسض-ج-ل ب-ه-ا ك-ن-وع-ي-ة أألك-ل
وغ -ي -اب أل -ن -ق -ل م -ط -ال -ب -ا م -دي -ري -ة ألصض -ح-ة
بالتدخل.
نشض Òأ ¤أن مدير مسضتشضفى ألبيضص با÷هة
أŸسض- -ؤوول- -ة ح- -ال- -ي- -ا ع- -ن وح- -دة أل -ع -لج م -ن
ألسض-رط-ان صضّ-رح ب-أان أل-وح-دة تسض-ت-ق-ب-ل ف-ق-ط
ك- -ب- -ار ألسض- -ن ويشض -رف ع -ل -ي -ه -ا ط -اق -م ط -ب -ي
م -ت-خّصض-صص ‘ أألم-رأضص ألسض-رط-ان-ي-ة وت-ق-دم
أل -ع-لج أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي ل-ل-م-رضض-ى بصض-ورة ع-ادي-ة
وألذين يفوق عددهم ألسضت.Ú
نشض Òأيضض- -ا أ ¤أن أألك- -ل ع- -ل- -ى حسض -اب
م-ي-زأن-ي-ة أŸسض-تشض-ف-ى وأل-ن-ق-ل م-ن أخ-تصضاصص
صض- -ن -دوق ألضض -م -ان ألج -ت -م -اع -ي ول -يسص م -ن
أختصضاصص أŸسضتشضفى.
البيضس :بن شصيخ نورالدين

تلمسصان

« العمل على ضسرورة تعديل تشسريعي لتوحيد اŸصسطلح القانو 143 »Êمشسروع ومؤوسسسسة صسغÒة
دا أارسوصصصي- -حىوملشص-«-إااشرصكك- -او’نت‘الأاتشص-ب-لغي- -غا الل لر- -سصق- -ماءي تعدويألشهضاا»ر .أŸشضاركون ‘ هذأ أللقاء ألدرأسضي لذوي ا’حتياجات اÿاصسة
وال -ت-ن-ف-ي-ذ ا÷Èي» بضص-رورة « ت-ع-دي-ل
تشص -ري -ع -ي خ -اصس ل -ت -وح -ي -د اŸصص -ط -ل -ح
’ج-راءات اŸدن-ي-ة
ال -ق -ان-و ‘ Êق-ان-ون ا إ
’دارية.
وا إ

سصوق أاهراسس :سصم Òالعيفة
أك -د أŸشض -ارك -ون ‘ أشض -غ -ال ه -ذأ أل -ل -ق-اء
أل -درأسض -ي أل -ذي ن -ظ -م -ه أÛلسص أل -قضض-ائ-ي
بالتنسضيق مع كلية أ◊قوق وألعلوم ألسضياسضية
÷امعة «ﬁمد ألشضريف مسضاعدية» وأشضرف
على أفتتاحه ألوأ‹ لوناسص بوزقزة بحضضور
ك - -ل م- -ن ن- -ائب رئ- -يسص أÛلسص أل- -قضض- -ائ- -ي
وأل- -ن- -ائب أل- -ع- -ام ل -دى ذأت أÛلسص وم -دي -ر
أ÷امعة وكذأ ﬁضضرون قضضائيون وﬁامون
وأسضاتذة جامعيون وطلبة على أهمية «تعديل
أŸصضطلح أŸتعلق بالتبليغ ألرسضمي أإلعلمي
وأإلخطار قصضد ضضبط أŸصضطلح من جهة
و–ديد أآلثار ألقانونية أÎŸتبة».
أين دعا أŸشضاركون إأ ¤ضضرورة «تعديل
أل -نصص أل -ق -ان -و ÊأŸت -ع -ل -ق ب -إان-ه-اء إأج-رأءأت
أل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-ن-دم-ا ي-ع-ق-د ط-الب أل-تنفيذ دعائم
سضنده ألقانو ،»Êوكذأ «وقف ألتنفيذ Ÿدة 6
أشض- -ه- -ر وه- -ي م- -دة غ Òك- -اف- -ي- -ة ‡ا ي- -ت -عÚ

إأ ¤ضضرورة «تكرأر تنظيم مثل هذه أللقاءأت
لسض- -ه- -ام ‘ ت- -وسض- -ي- -ع أŸدأرك أل- -ع -ل -م -ي -ة
ل - -إ
وأÈÿأت أل -ع-ل-م-ي-ة Ÿم-ارسض-ي أل-ق-ان-ون ع-ل-ى
مسضتوى أÛلسص ألقضضائي».
‘ مدأخلة له بعنوأن« :إأشضكالت ألتبليغ
وألتنفيذ ‘ ألقانون أ÷زأئري» ،دعا سضقاشص
سض- -اسض- -ي» ﬁضض- -ر قضض- -ائ- -ي Ãج -لسص قضض -اء
قسض -ن -ط -ي -ن -ة أŸشض -رع أ÷زأئ -ري إأ« ¤إأدخ-ال
بعضص ألتعديلت على أŸادة  412من قانون
أإلجرأءأت أŸدنية وأإلدأرية ل سضيما فقرتها
أل -رأب -ع -ة وذلك ب -ال -ت-خ-ل-ي ع-ن نشض-ر مضض-م-ون
أللتزأم ‘ جريدة وطنية إأذأ كان مبلغ أإللتزأم
 500ألف د.ج أوأك Ìوذلك قصضد ألتقليل من
ألكلفة أإلجرأئية وربح ألوقت».
م -ن ج-ه-ت-ه ،أع-ت Èع-ب-ي-د ألشض-ارف ﬂت-ار،
أألم Úأل -ع-ام ل-ل-ع-دول أŸن-ف-ذي-ن وأŸف-وضضÚ
وأÙضضرين ألقضضائي« Úأإلشضكالت ألعلمية
أل -ت -ي ت -ق -ف أم -ام م-ه-ن-ة أÙضض-ر أل-قضض-ائ-ي
ت-ن-حصض-ر أسض-اسض-ا ‘ شض-م-ول-ي-ة نصض-وصص ق-انون
أإلج - -رأءأت أŸدن - -ي - -ة وأإلدأري- -ة وأŸرسض- -وم
ألتنفيذي أŸنظم ألتعاب أÙضضرين ألسضارية
أŸفعول وألتي تؤوثر سضلبا على أŸهام أŸنوطة
بهم بصضفتهم ضضباط عمومي.»Ú

كشص- -ف م- -دي- -ر ال- -وك- -ال- -ة ال- -و’ئ- -ي -ة
ل- -تسص- -ي Òال- -ق- -رضس اŸصص- -غ- -ر ،ب- -و’ي- -ة
ت -ل -مسص -ان ،أان مصص-ا◊ه ق-امت ب-ت-م-وي-ل
 120مشص-روع ل-ف-ئ-ة ذوي ا’ح-ت-ي-اجات
اÿاصص -ة‡ ،ا سص -م -ح ب-اسص-ت-ح-داث أازي-د
م -ن  150م -نصصب شص -غ -ل ق -ار ،م-ن-ه-م 41
مشص- -روع- -ا ل- -ل- -م- -رأاة اŸاك- -ث- -ة ب- -ال- -ب -يت
القاطنÃ Úناطق الظل،
إأضض - -اف- -ة إأ 6 ¤مشض-اري-ع أخ-رى ب-ال-نسض-ب-ة
ل-ل-ط-ف-ول-ة أŸسض-ع-ف-ة إلخ-رأج ه-ذه أل-ف-ئ-ة من
أل -ت -ه -م -يشص ومسض -اع -دت -ه-م ÿل-ق م-ؤوسضسض-ات
صضغÒة من أجل ›ابهة مصضاريف حياتهم
أليومية.
‘ ذأت ألسض- -ي- -اق ،أشض- -ار م- -دي- -ر أل- -وك -ال -ة
ألولئية لدعم ألشضباب أنه ” وضضع تسضهيلت
لعمليات إأيدأع أŸلفات ودرأسضتها حيث ”
“وي- - - -ن 23مشض -روع -ا ل -ذوي ألح -ت -ي -اج -ات
أÿاصضة ‘ ،سضنة .2020
لشضارةُ ،تحصضي تلمسضان أزيد من  5آألف
ل إ
من ذوي ألحتياجات أÿاصضة لهم شضهادأت
جامعية و‘ ألتكوين أŸهني وألتمه Úكلهم
يطمحون للتوجه نحو عا ⁄ألشضغل.
بكاي عمر

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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وهران

لقاحات كورونا سسُتحفظ ‘ موقع سسّري

أاّك-د م-دي-ر الّصص-ح-ة والسص-ك-ان ل-و’ية
وهران ،عبد الناصصر بودة ،أانّ جرعات
ال ّ-ل -ق -اح -ات اŸضص -ادة ل -فÒوسس ك -ورون-ا،
سصتحفظ ‘ موقع واحد سصّري وآامن.
براهمية مسصعودة

أوضضح بودة ،أّن «مكان تخزين هذأ ألنوع
م -ن أل ّ-ل -ق -اح -ات ،سض -ي -خضض -ع ◊رأسض -ة أم-ن-ي-ة
مشضّددة ،باعتبارها ذأت طبيعة إأسضÎأتيجية».
قال إأّن هذأ»أإلجرأء يأاتي تنفيذأ لتعليمات
ألسض-ل-ط-ات أل-ع-ل-ي-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر لطبيعة ألّلقاحات
أŸطّورة حديثا ضضد كورونا» ،دأعيا ‘ ألوقت
نفسضه أŸوأطن Úإأ ¤ضضرورة تعزيز ألثقة ‘
أŸؤوسضسضات ألعلمية أ÷زأئرية.

وبخصضوصص ألوسضائل أللوجيسضتيكية غرف
ألتÈيد وألتجميد أŸهيأاة لسضتقبال جرعات
أل- -ل- -ق- -اح- -ات أÿاصض -ة ب -ال -ولي -ة ،أّك -د ن -فسص
أŸسضؤوول إأمكانية تخزين  60ألف جرعة ‘
درجة أقل من  20درجة ،فيما حّدد أحتياجات
ألولية أألولية بـ  124ألف ،باحتسضاب ألفئات
أŸسضتهدفة ،وذلك قبل توسضيع نطاقها على
باقي ألسضكان.
‘ ألسض -ي -اق ،أك -د ع-ب-د أل-ن-اصض-ر ب-ودة ع-ل-ى
أهمية ألتطعيم ‘ خضضم أıاطر أŸتزأيدة
أل -ن -اج-م-ة ع-ن أل-وب-اء ،ولسض-ي-م-ا ب-ال-نسض-ب-ة أإ¤
لصضابة ،وعلى رأسضهم
ألفئات أألك Ìعرضضة ل إ
أألشضخاصص أŸسضن Úوذوي أألمرأضص أŸزمنة
وأل- -ع- -ام- -ل› ‘ Úال ألّصض -ح -ة ،وغÒه -ا م -ن
ألشضرأئح أŸسضتهدفة.

الوادي

رصسد  40مليون دينار إ’‚از مشساريع شسّبانية با◊مراية

اسص-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ا◊م-راي-ة ،ب-و’ية
الوادي التي تبعد مسصافة  120كلم عن
م- -ق- -ر ال- -و’ي- -ة ،م- -ن مشص- -روع ت -كسص -ي -ة
ب-ال-عشصب ا’صص-ط-ن-اع-ي ل-ل-م-ل-عب البلدي
ب -ح -ي «ﬁم -د ب -وضص -ي-اف» ،خّصص-صصت ل-ه
ال -دول -ة م -ب-ل-غ  03م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م ،وم-ن
اŸق -رر أان ُي -سص -ت -ل -م ق -ب-ل ن-ه-اي-ة ج-ان-ف-ي
ا÷اري.
أسض-ت-ف-اد ري-اضض-ي-و وشض-ب-اب أل-بلدية ،بحسضب
زي -ارة أل -وأ‹ أألخÒة ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ،م-ن مسض-ب-ح
جوأري بلغت تكلفته أك Ìمن مليار سضنتيم.
كما كان لذأت أŸسضؤوول زيارة تفقدية لقرية

أŸقيÈة بذأت ألبلدية أŸصضّنفة من مناطق
أل -ظ -ل ،ووضض -ع ف -ي-ه-ا ح-ي-ز أÿدم-ة Ÿشض-اري-ع
ت -ن -م -وي -ة ‘ ›ال غ -از أŸدي -ن -ة وأل -ك-ه-رب-اء
لفائدة  30سضكنا ريفيا.
شضرعت هذه أأليام بالوأدي ÷نة ولئية
‘ م -ت-اب-ع-ة أ‚از وب-عث أŸشض-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة
أŸسضجلة ‘ مناطق ألظل ،وكذلك إأحصضاء
ألنقائصص أŸتوأجدة بها ،بحسضب أألولويات،
ل -رصض -د أألم -وأل أل -ت-ي Áك-ن ت-وج-ي-ه-ه-ا ل-ت-لك
أŸن -اط -ق ‘ ح -دود ألم -ك -ان -ي -ات ،م -ن أج-ل
تدعيم أŸوأطن Úو–سض Úوضضعهم أŸعيشضي.
سصفيان حشصيفة

إاحصصاء  110بناية ” إا‚ازها على طول  110كلم

مسساكن –ت خطوط الكهرباء مصسدر خطر دائم ‘ الشسلف
حّ-ذرت مصص-ال-ح سص-ون-ال-غ-از ،ب-و’ية
الشص -ل -ف السص -ك -ان م-ن تشص-ي-ي-د ب-ن-اءات
–ت اسص Ó-ك اÿط -وط ال -ك -ه -رب-ائ-ي-ة
ال -ت -ي ع-ادة م-ا ت-خ-ل-ف ح-وادث أال-ي-م-ة
ي- -ك -ون ضص -ح -ي -ت -ه -ا ال -ق -اط -ن -ون ب -ذات
’م - - -ك - - -ن - - -ة اÿطÒة أاو ال - - -ع - - -م- - -ال
ا أ
وال- -ب- -ن- -اءون ال- -ذي- -ن يشص -ي -دون ه -ذه
اŸسصاكن.
الشصلف :و.ي .أاعرايبي

ه -ذأ أل-ت-ح-ذي-ر ج-اء ب-ع-دم-ا كشض-فت ذأت
أŸصضالح عن تسضجيل حوأدث أليمة وصضلت
إأ ¤ح- -د أل- -وف- -اة بسض -بب ه -ذه أل -ت -ج -اوزأت
أÿطÒة أŸسضجلة ،حيث أحصضت مصضالح
سضونالغاز عن تسضجيل عشضرأت أإلعتدأءأت
على أŸسضاحات من خلل إأقامة بناءأت
على طول شضبكة وصضلت إأ ¤حد  110كلم،
بحسضب تقرير ذأت أŸصضالح ” ،تسضجيله
بعدة بلديات كوأدي ألفضضة وبوقادير وتنسص
وألشض -ل -ف وغÒه -ا م -ن أل -ب -ل -دي -ات أل-ت-ي ⁄
ي-حÎم ف-ي-ه-ا ألسض-ك-ان أŸسض-اف-ات أل-ق-انونية
أث -ن -اء م -ب -اشض -رة أشض -غ -ال -ه -م ‘ إأق-ام-ة ه-ذه

ألبناءأت.
هذه ألوضضعية غ Òألقانونية ‘ حقيقة
ه -ذه أإل‚ازأت أل -ت -اب -ع -ة ل-ل-خ-وأصص وأل-ت-ي
أسض - -ت - -ه - -دفت أم - -اك- -ن ظ- -لت ‡ن- -وع- -ة ‘
ﬂططات ألبناء وألتعم ” ،Òإأحصضاء ما
ي -ف-وق  220ت -ق -ري-رأ إأدأري-ا ق-دم ل-ل-ج-ه-ات
أŸعنية بهدف ردع هذه ألتجاوزأت ألتي
ط -اŸا وضض -عت ألسض -ك -ان وأŸشض -رف Úع -ل-ى
ع- -م -ل -ي -ة أإل‚از ‘ خ -ط -ر أم -ن -ي أدى م -ع
أألسض -ف إأ ¤تسض -ج-ي-ل ع-دة ضض-ح-اي-ا ب-حسضب
ذأت أŸصض -ال -ح أل -ت -ي وج-هت ن-دأء ل-لسض-ك-ان
إلحÎأم قوأعد ألبناء وأألماكن أıصضصضة
ل-ه-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ك-اب-لت أل-ك-ه-رب-ائ-ية ذأت
ألضض -غ-ط أŸت-وسض-ط وأل-ع-ادي Ÿا ف-ي-ه-ا م-ن
أخطار أمنية على حياه ألعائلت وأألفرأد،
تقول ذأت أŸصضالح ،ألتي لن تتسضامح مع
أإلع -ت -دأءأت أŸسض -ج -ل -ة وأل -ت -ي ت -ع -ي-ق م-ن
نشضاطها وتظل ألنقطة ألسضودأء ‘ ﬁيط
أل -ب-ن-اء وأل-ت-ع-م Òب-ع-دة ب-ل-دي-ات ب-حسضب م-ا
يسضجل ‘ ع ÚأŸكان ،أألمر ألذي يجعل
مصض-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة وشض-رط-ة أل-ع-مرأن مطالبة
بردع هذه ألتجاوزأت قبل تنفيذها ميدأنيا،
يقول ألعارفون باŸلف.

تيبازة

›السس تنفيذية بالدوائر لتفعيل التواصسل
مع اÛتمع اŸدÊ

أاع-ل-نت وا‹ ت-ي-ب-ازة ،ل-ب-ي-ب-ة وي-ن-از
ميباركي ،عن عقد اÛلسس التنفيذي
ل-ل-و’ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂتلف دوائر
الو’ية ،بداية من ا’أسصبوع ا÷اري،
‘ ب -ادرة ت-ه-دف ا ¤ت-ق-ريب اŸع-ل-وم-ة
من اŸواطن و–ي Úالتفاعل ا÷اد مع
اÛتمع اŸد ÊواŸنتخب.Ú

تيبازة :علي ملزي
أوضضحت وأ‹ ألولية بهذأ ألشضأان أ ¤أّن
”
ألعديد من ألوقفات ألحتجاجية ألتي ّ
تسض -ج -ي -ل-ه-ا ع Èب-عضص ب-ل-دي-ات أل-ولي-ة”ّ ،
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ب -ف -ع -ل ضض -ع -ف أل -ت -وأصض-ل بÚ
ألسضلطات أÙلية وأŸوأطن Úبحيث إأتضضح
‘ ألعديد من أ◊الت بأاّن أŸشضاريع ألتي
يطالب بها أÙتجون عادة ما تكون على
وشضك ألنطلق وقد تكون قد أنطلقت على
أرضص ألوأقع ‘ حالت أخرى ،أألمر ألذي
ُيÎجم ضضعف رباط ألتوأصضل ب Úألسضلطات
وأŸوأط- -ن ويسض- -ت- -دع- -ي أألم -ر ج Èأÿل -ل
وأسضتدرأك أألمر قبل أسضتفحاله.

أشض - -ارت وأ‹ أل - -ولي - -ة أ ¤أّن أÛالسص
أŸرت -ق -ب -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى م-قّ-رأت أل-دوأئ-ر،
سض -ي-ت-م خ-لل-ه-ا ،ع-رضص ﬂت-ل-ف أŸشض-اري-ع
أ›ÈŸة Ãختلف ألقطاعات ﬁليا من
طرف أŸديرين ألولئي Úمن منطلق وضضع
أŸوأط- -ن ‘ ألصض -ورة ونشض -ر أŸع -ل -وم -ة ‘
آأجالها ،فيما يرتقب بأان تتم دعوة ‡ثلي
ﬂت- -ل- -ف أ÷م- -ع- -ي -ات أÙل -ي -ة ل -ت -م -ث -ي -ل
أŸوأط- -نÃ Úع- -ي- -ة أŸن- -ت -خ -ب ÚأÙل -يÚ
لغرضص عرضص ألنشضغالت أŸطروحة من
ج -ه -ة ون-ق-ل أŸع-ل-وم-ة ل-ل-م-وأط-ن م-ن ج-ه-ة
أخرى.
وألّن أŸب -ادرة ت -ق -تضض -ي دق -ة ع -ال -ي -ة ‘
ألتنظيم وأŸتابعة فقد دعت وأ‹ ألولية
جميع أ÷معيات أÙلية ألتي يربو عددها
ألج- -م- -ا‹ ع -ن  750ج -م-ع-ي-ة أ ¤تشض-ك-ي-ل
فيدرألية ولئية من منطلق تسضهيل آأليات
أل-ت-وأصض-ل ب Úألسض-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة وأŸكتب
ألولئي للفيدرألية على أمل بلوغ مرحلة
“كﬂ Úتلف ألفئات ألجتماعية وأŸهنية
من أŸعلومة لسضيما تلك ألتي تعنى بوأقع
ألتنمية أŸالية.

األربعاء  ٢٠جانفي ٢٠٢١م الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤٢هـ
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الوكالة الدولية للطاقة متفائلة

سصوق آلنفط تسصتند على أآسصسض صصلبة بفضصل آللّقاحات

اعتÈت الوكالة الدولية للطاقة أان
سص-وق ال-ن-ف-ط ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى أاسصسس أاكÌ
صصÓ-ب-ة ه-ذا ال-ع-ام ب-فضص-ل ال-ل-ق-اح-ات،
لكنها عّدلت ،يوم الثÓثاء ،توّقعاتها
نزو’ بشصأان انتعاشس الطلب.
قالت الوكالة ‘ تقريرها الشسهري حول
ال-ن-ف-ط إان «ال-نشس-ر ال-ع-اŸي ل-ل-ق-اح-ات يضسع
لسس -اسس-ي-ات ع-ل-ى مسس-ار أاك ÌصسÓ-ب-ة ل-ه-ذا
اأ
العام ،مع عودة العرضس والطلب إا ¤وضسع
ال -ن -م -و ب -ع -د الن -ه-ي-ار غ ÒاŸسس-ب-وق ل-ل-ع-ام
 .»٢٠٢٠ورغم ذلك ،قامت بتعديل طفيف
ل-ت-وق-ع-ات ال-ط-لب ن-زول ،ب-واق-ع  ٠,٦مليون
لول وحوا‹ ٠,3
برميل ‘ اليوم للربع ا أ
مليون برميل ‘ اليوم للسسنة ككل.
أاشس -ارت ال-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة إا ¤أان
«الطلب على النفط سسيسستغرق وقتا أاطول
لغÓق ا÷ديدة
لن عمليات ا إ
للتعا‘ “اما أ

‘ ع -دد م -ن ال -ب -ل -دان ت -ؤوث-ر ع-ل-ى م-ب-ي-ع-ات
اÙروقات».
لن أان ي- -ن -ت -عشس ال -ط -لب
م- -ن اŸت- -وق- -ع ا آ
العاŸي Ãعدل  5,5مÓي Úبرميل ‘ اليوم،
عام  ٢٠٢١إا 9٦,٦ ¤مليون برميل ‘ ،اليوم،
بعد انخفاضسه Ãعدل  ٨,٨مÓي Úبرميل ‘
اليوم العام اŸاضسي.
على صسعيد العرضس وخÓل اجتماع ‘
أاوائل شسهر جانفي ا÷اري ،اتفقت منظمة
أاوبك وشس -رك -اؤوه -ا ع -ل -ى السس -م -اح ل -روسس -ي -ا
وك-ازاخسس-ت-ان ب-زي-ادة إان-ت-اج-ه-ما من الذهب
لول.
لسسود بشسكل طفيف ،خÓل الربع ا أ
اأ
لكن السسعودية ا◊ذرة جراء انتشسار كوفيد-
 ،١9اختارت أان تخفضس نسسبة إانتاجها بشسكل
كب .Òأاوضسحت الوكالة الدولية للطاقة أان
«ارتفاع الطلب سسيسسمح للعرضس ببدء الزيادة
لنتاج العاŸي
هذا العام» متوّقعة ارتفاع ا إ

Ãق -دار  ١,٢م -ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ‘ ال-ي-وم ع-ام
 ٢٠٢١ب-ع-د ان-خ-ف-اضس ق-ي-اسس-ي Ãع-دل ٦,٦
مÓي Úبرميل ‘ اليوم العام اŸاضسي.
جح أان تكون هناك
أاضسافت أانه «من اŸر ّ
ح -اج -ة إا ¤م -زي -د م -ن ال -ن -ف -ط ،ن -ظ -را إا¤
ت -وق -ع -ات -ن -ا ب-ت-حسس-ن ك-ب ‘ Òال-ط-لب خÓ-ل
النصسف الثا Êمن العام».
لسسعار قد يدفع
تعتقد الوكالة أان ارتفاع ا أ
صس- -ن- -اع -ة ال -ن -ف -ط الصس -خ -ري ‘ ال -ولي -ات
لن -ت -اج ،ل-ك-ن ي-ب-دو أان
اŸت -ح -دة إا ¤زي -ادة ا إ
الشس - -رك - -ات ‘ ال - -وقت ال- -راه- -ن ت- -رغب ‘
ا◊فاظ على اŸسستويات ا◊الية وإاعطاء
لول- - -وي- - -ة لسس - -داد ال - -دي - -ون أاو ع - -ائ - -دات
اأ
اŸسس -ت -ث -م -ري -ن .وق -الت «إاذا ام -ت-ث-ل-وا ل-ه-ذه
اÿططÁ ،كن أان تبدأا أاوبك ‘ +اسستعادة
حصسصس السسوق التي فقدتها لصسالح الوليات
اŸتحدة وغÒها منذ العام .»٢٠١٦

’شصهر مقبلة
القيود مسصتمرة أ

آلسصفر ‘ صصيف ›« 2021رد أآمنية»
ب- -ع- -د ا’ضص- -ط -رار إا ¤اŸك -وث ‘ اŸن -زل
لشص -ه -ور ج -راء ج -ائ -ح -ة فÒوسس ك -ورون-ا،
Áكن مسصاﬁة الناسس لÓشصتياق إا ¤أايام
كان Áكن فيها السصفر إا ¤أاي مكان.
بحسسب موقع «األŸانية» ،يأامل كثÒون أان
ي -ت -م -ك -ن ل -ق -اح فÒوسس ك-ورون-ا م-ن إاشس-ب-اع ت-لك
الرغبة ‘ وقت ما ‘ .٢٠٢١
لكن هل كل هذا أامل زائف؟ وبالتحدث إا¤
اÈÿاء ” ا◊صسول على فهم عما Áكن أان
“ضسي إاليه األمور ‘  ،٢٠٢١وكث Òمنها يعتمد
على اللقاحات ،ولوقف ا÷ائحة يجب تطعيم ما
يقدر بـ  ٦٠إا ‘ ٧٠ ¤اŸائة من السسكان.
ال -ب -احث السس -ي -اح -ي ك -ريسس -ت-ي-ان ل-يسس-ر ل-يسس
متفائ ،Óويقول« :السسفر ‘ الصسيف دون قلق هو
›رد أامنية» ،بحسسب األسستاذ ‘ جامعة سسانت
جالن.

وتوقعه أان األوضساع سستكون متأازمة حتى ماي
أاو ج -وان ،ث -م سس -ت -خ -ف بشس -ك -ل ط-ف-ي-ف ب-ح-ل-ول
جويلية وأاوت ثم على أامل أان تكون أاخف أاك،Ì
مقارنة باآلن ،بحلول شسهر سسبتم.È
ي -رى م -ي -خ-ائ-ي-ل ف-اب-ر األم-ور بشس-ك-ل ‡اث-ل،
وي -ق -ول ف -اب-ر وه-و م-الك وك-ال-ة سس-ف-ر ب-أاŸان-ي-ا:
Óشسهر
«قيود السسفر من اŸرجح أان تتواصسل ل أ
القليلة اŸقبلة ،وسسÔى وجهات تفتح ثم تغلق
›ددا».
يتوقع فابر تراكم عديد من العقبات :أاول
حدوث العدوى ثم قيود السسفر ثم أاخÒا رغبة
الناسس ‘ السسفر والشسعور بأامان وكل هذه األمور
مÎابطة.
بغضس النظر عن الكيفية ،التي سسيبدأا عليها
 ‘ ٢٠٢١التشسكل ،فمن غ ÒاÙتمل أان يبدأا
األشس-خ-اصس ‘ ال-ت-خ-ط-ي-ط لسس-ف-ري-ات ل-وج-ه-ات

بعيدة ‘ أاي وقت قريب ،ويقول فابر« :رحÓت
الوجهات القصسÒة سستكون اŒاها ‘ .»٢٠٢١
يأاتي ذلك ‘ وقت قالت فيه هيئة الطÒان
ال–ادي -ة ‘ روسس -ي -ا إان ع -دد ال -رك -اب ،ال -ذي-ن
نقلتهم شسركات الطÒان الروسسية ‘  ٢٠٢٠هبط
 ‘ ٤٦اŸائة على أاسساسس سسنوي ،وهو ما يعكسس
ت- -داع- -ي- -ات ج- -ائ -ح -ة فÒوسس ك -ورون -ا ،ب -حسسب
«رويÎز» .وأاضسافت أان نحو  ٦9.١٧مليون راكب
سسافروا على طائرات شسركات الطÒان الروسسية
العام اŸاضسي.
وأاوق -فت روسس -ي -ا رح Ó-ت ال -طÒان ال -دول -ي-ة
بسسبب تفشسي فÒوسس كورونا العام اŸاضسي ،لكن
العمليات اسستؤونفت لحقا على بضسعة خطوط،
وسسجل نقل الركاب جوا ‘ الرحÓت اÙلية
هبوطا حادا بسسبب القيود الصسحية لكن الطلب
تعافى تدريجيا.

’وروبي
بسصبب تأاخر صصادراتهم نحو ا’–اد ا أ

صصيادو سصمك آسصكتلنديون يحتجون على إآجرآءآت ما بعد «بريكسصت»
ت-ظ-اه-ر صص-ي-ادو سص-مك اسص-ك-ت-ل-ن-ديون ‘
شص -اح -ن -ات ‘ وسص-ط ل-ن-دن اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى
ال - -وث - -ائ - -ق ال- -واجب اسص- -ت- -ع- -م- -ال- -ه- -ا ب- -ع- -د
«ب - -ري - -كسصت» ،وال - -ت - -ي ت - -ؤوخ - -ر تصص - -دي- -ر
’وروبي ،منددين
منتجاتهم إا ¤ا’–اد ا أ
بـ»عدم كفاءة» ا◊كومة ،حيث قام سصائقو
شص-اح-ن-ات –م-ل شص-ع-ارات ت-ن-دد بـ»حكومة
عدÁة الكفاءة تقضصي على صصناعة ثمار
البحر» وبـ»›زرة بريكسصت» با’لتفاف ‘
حلقة حول مقر الŸÈان.
قال اŸدير العام لشسركة «إايه إام شسيلفيشس»،
آالن م-ي-ل-ر ،اإلسس-ك-ت-ل-ن-دي-ة ل-تصس-دير ثمار البحر،
لوكالة «فرانسس برسس» الثÓثاء« :كنا نعرف على
ال -دوام أان -ه سس -ي-ك-ون ه-ن-اك مشس-كÓ-ت ل-ك-ن-ن-ا ⁄
نتوقع أابدا الوضسع ا◊ا‹» ،مندًدا بـ»تÓل من
الوثائق التي تراوح من البيانات ا÷مركية إا¤
التصسريحات الصسحية».
وأاشس -ار آالن م -ي -ل -ر إا« ¤ال -ك -ل -ف-ة ال-ب-اه-ظ-ة»،
ﬁذرا ب -أان ث -م -ار ال -ب -ح -ر وال -قشس-ري-ات م-ه-ددة
بالتلف بسسبب تأاخ Òشسحنها لعدة سساعات أاحيانا
إا ¤ح Úاسستكمال اإلجراءات الضسرورية ،لفًتا
إا ¤أان «أادن- -ى ت- -غ- -يÁ Òك- -ن أان ي- -ح- -دث ف -رق -ا
بالنسسبة لرحلة يومية تنقل قشسريات حيّة».
ع -ن -د ت -ن -ظ -ي -م السس-ت-ف-ت-اء ح-ول اÿروج م-ن
ال–اد األوروبي ،العام  ،٢٠١٦صسوت العديد من

صسيادي السسمك من أاجل بريكسست ،معتÈين أانه
ي -خ -دم مصس-ا◊ه-م ،إاذ سس-ي-م-ك-ن-ه-م م-ن اسس-ت-ع-ادة
السسيطرة على اŸياه الÈيطانية ،لكن التفاق
اŸوق- -ع م- -ع ب- -روكسس -ل يÎك لصس -ي -ادي السس -مك
األوروبي Úقسسما كبÒا من حقوقهم لعدة سسنوات
على األقل‡ ،ا شسكل خيبة للÈيطاني ،Úأاضسيف
إاليها السستياء من بطء التداب Òعلى ا◊دود.
وقال مايكل ،وهو صسياد سسمك ‘ نورثامÈلند
‘ شس -م -ال إا‚لÎا ع-ل-ى ا◊دود اإلسس-ك-ت-ل-ن-دي-ة،
لوكالة «فرانسس برسس» أامسس الثÓثاء« :نأامل أان
تتدخل ا◊كومة وتسساعدنا».
صسّرح رئيسس الوزراء بوريسس جونسسون بأانه

«ي -ت -ف -ه -م خ -ي -ب -ة األم-ل واıاوف» ،مشسًÒا إا¤
«مشسكÓت» مع بدء تطبيق التداب Òا÷ديدة بعد
«ب-ري-كسست» ري-ث-م-ا ي-ع-ت-اد ال-ق-ط-اع عليها ،واعدا
بصس -ن -دوق ت -ع -ويضس ب -ق -ي -م -ة  ٢3م-ل-ي-ون ج-ن-يه
اسسÎل-ي-ن-ي ل-لشس-رك-ات ال-ت-ي ت-واج-ه صس-ع-وب-ات ‘
إايصسال بضسائعها إا ¤ال–اد األوروبي.
ول- -فت ج- -ونسس- -ون إا ¤أان اŸشس- -كÓ- -ت ال -ت -ي
يواجهها صسيادو السسمك «ناجمة إا ¤حد بعيد
عن الوباء» ،إاذ إان «الطلب ‘ مطاعم القارة على
األسسماك الÈيطانية  ⁄يعد كما كان عليه قبل
الوباء» فقد اضسطرت اŸطاعم إا ¤اإلغÓق ‘
عدد من الدول األوروبية.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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ق- -الت ك -ريسص -ت -ال -ي -ن -ا ج -ورج -ي -ي -ف،
م- -دي- -رة صص -ن -دوق ال -ن -ق -د ال -دو‹« ،إان
غ -م -وضص -ا ك -بÒا ’ ي -زال ي -ك-ت-ن-ف آاف-اق
ا’قتصصاد العاŸي بسصبب جائحة فÒوسس
كورونا ،وإان تنامي التفاوت ب Úالدول
الغنية والفقÒة يتطلب من الصصندوق
العثور على مزيد من اŸوارد».
بحسسب «رويÎز» ،أاضسافت جورجييفا أان
«ت -وزي-ع-ا ج-دي-دا ل-ع-م-ل-ة الصس-ن-دوق ،ح-ق-وق
السسحب اÿاصسة ،سسيسساعد على منح الدول
لزمة الصسحية
حيزا ماليا أاكŸ Èواجهة ا أ
والتحول إا ¤اقتصساد رقمي وأاخضسر».
أابلغت ماجدالينا أاندرسسون وزيرة اŸالية
السس-وي-دي-ة ،وه-ي ال-رئ-يسس-ة ا÷دي-دة ل-ل-جنة
ال -ت -وج -ي -ه -ي -ة ‘ صس -ن -دوق ال -ن -ق -د ال-دو‹،
الصسحافي Úبأان من الواضسح أان ا◊اجة إا¤
السس- -ي- -ول- -ة م- -ا زالت ك- -بÒة .وذك- -رت أان- -ه -ا
لعضساء بشسأان خيارات
سستتشساور مع الدول ا أ
لزيادة السسيولة.
كان العا ⁄قد طوى صسفحة عام ٢٠٢٠
السستثنائي ،مسستقب Óالعام ا÷ديد بتفاؤول
حذر وتوقعات بتعاف تدريجي لÓقتصساد
العاŸي ،مدفوعا بلقاحات فÒوسس كورونا،
وسس- -ط غ- -م- -وضس وﬂاوف م- -ن ت -داع -ي -ات

السس Ó-ل -ة ا÷دي -دة وأاث -ره -ا ،م-ا ي-ج-ع-ل ك-ل
السس-ي-ن-اري-وه-ات م-ف-ت-وحة ورهينة بتطورات
ا÷ائحة .ويراهن ﬁللون على اÈÿة التي
لفراد والدول ‘ التعامل مع تلك
اكتسسبها ا أ
ا÷ائ- -ح- -ة غ ÒاŸسس- -ب- -وق- -ة ،خ Ó-ل ال -ع -ام
ا÷اري ،ما يجعلهم قادرين على احتواء
تداعيات أاي سسيناريوهات جديدة ‡اثلة
‘ .٢٠٢١
اŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة م-ن ج-ان-ب-ه-ا ت-ت-وقع
تعافيا تدريجيا خÓل العام  ،٢٠٢١مرشسحة
دول بعينها لقيادة النمو العاŸي خÓل العام
ا÷دي -د ،وع -ل -ى رأاسس -ه -ا الصس ‘ .Úال-وقت
ال -ذي ُي -ع-ت-ق-د ف-ي-ه أان ال-ت-ع-ا‘ ال-ك-ام-ل م-ن
تداعيات ا÷ائحة رÃا يحتاج من عامÚ
لرجح ،من أاجل عودة
إا ¤ثÓثة أاعوام على ا أ
الق -تصس -اد ال-ع-اŸي إا ¤مسس-ت-وي-ات م-ا ق-ب-ل
تفشسي الوباء ،وهو ما أاكده ديفيد مالباسس
رئيسس البنك الدو‹ ،قبل أايام.
إا ¤ذلك ،قالت كريسستالينا جورجييفا «إان
اŸؤوسسسس -ة اŸال -ي -ة ال -دول -ي-ة ت-ع-م-ل بÎك-ي-ز
شسديد مع السسودان لوضسع الشسروط اŸسسبقة
لعفاء واسسع للديون ،وسستجري ‘ مارسس
إ
اŸق-ب-ل ت-ق-ي-ي-م-ا ل-ل-ت-ق-دم ‘ ب-رنامج يراقبه
خÈاء الصسندوق».

بفعل تفشصي موجة ثانية للجائحة

مبيعات آلسصيارآت با’–اد آأ’وروبي تÎآجع % 24
تراجعت مبيعات السصيارات ا÷ديدة
’وروب- - -ي ،خ Ó- -ل ديسص - -مÈ
‘ ا’–اد ا أ
اŸاضصي ،حيث أاظهرت بيانات ا÷معية
’وروب-ي-ة Ÿصص-ن-ع-ي السص-يارات أان نهاية
ا أ
 2020شص- -ه- -د أاك Èان -خ -ف -اضس سص -ن -وي ‘
ال - -ط- -لب ع- -ل- -ى السص- -ي- -ارات ،م- -ن- -ذ ب- -دء
السص- -جÓ- -ت .مشصÒة إا ¤أان تسص -ج -ي Ó-ت
السص -ي -ارات ا÷دي -دة ان-خ-فضصت ب-نسص-ب-ة
 ‘ 3.3اŸائ- -ة ع- -ل- -ى أاسص- -اسس سص- -ن- -وي ا¤
مليون سصيارة.
أاوضس -حت أان م -ن ب Úالأسس -واق ال -رئ -يسس -ي-ة
سس-ج-لت إاي-ط-ال-ي-ا وف-رنسس-ا ان-خ-ف-اضسا حادا ‘
التسسجيÓت بنسسبة  ١5و ‘ ١٢اŸائة على

التوا‹ .ومع ذلك سسجلت أاŸانيا زيادة بنسسبة
 ‘ 9.9اŸائ -ة وظ -ل ع -دد ال -تسس -ج -ي Ó-ت ‘
إاسسبانيا دون تغي Òإا ¤حد كب Òمقارنة بالفÎة
السسابقة من العام.
ذك -رت ا÷م -ع -ي-ة أان-ه خÓ-ل ال-ع-ام ب-أاك-م-ل-ه
ان -خ -فضست تسس -ج -ي Ó-ت سس -ي -ارات ال-رك-اب ‘
ال–اد األوروبي بنسسبة  %٢٤إا 9.9 ¤مÓيÚ
وح - -دة ‘  .٢٠٢٠مضس- -ي -ف -ة أان ه -ذا ه -و أاكÈ
انخفاضس سسنوي ‘ الطلب على السسيارات،
منذ بدء السسجÓت .وأاوعزت هذا النخفاضس
إا ¤ا÷ائحة وتدابÒها التي كان لها تأاث ÒغÒ
مسس -ب -وق ع -ل-ى م-ب-ي-ع-ات السس-ي-ارات ‘ ج-م-ي-ع
أانحاء أاوروبا.

خطة أاوروبية لتحجيم دورها اŸا‹

لن ـ ـ ـ ـدن ‘ أآزم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ق- - - -ال عضص- - - -و ب- - - -ارز ‘ ب - - -رŸان ا’–اد
’وروبي« ،إان ا’–اد بحاجة إا« ¤خطة
ا أ
’ورو من
رئيسصة» لنقل اÿدمات اŸالية با أ
لندن إا ¤التكتل اŸؤولف من  27دولة ،إاذا
كان يريد توسصيع دور العملة اŸوحدة ‘
اق- -تصص- -اد ع- -اŸي ي -ه -ي -م -ن ع -ل -ي -ه ال -دو’ر
’مريكي».
ا أ
بحسسب «رويÎز» ،أاوضسح ماركوسس فÒبر أانه
إاذا أاراد ال–اد األوروبي منافسسة الدولر ،فإانه
يحتاج إا ¤نظام ما‹ Ûاراته .وأاضساف «نحتاج
إا ¤خ -ط -ة رئ -يسس -ة واضس -ح-ة وم-ت-درج-ة تسس-اع-د
الشس- -رك -ات ال -رئ -يسس -ة ‘ ال -ق -ط -اع اŸا‹ ع -ل -ى
الن- -ت -ق -ال م -ن اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح -دة إا ¤ال–اد
األوروبي» .أاد ¤فÒبر بتعليقاته قبيل النشسر
اŸزم -ع ل -وث -ي -ق -ة ل-ل-م-ف-وضس-ي-ة األوروب-ي-ة ،ال-ي-وم
Óورو
األرب -ع -اء ،بشس -أان ت -ع -زي-ز ال-دور ال-ع-اŸي ل -أ
و–ديد سسبل لتقليل العتماد على مدينة لندن،
أاك Èم - -رك- -ز م- -ا‹ ‘ أاوروب- -ا ،ب- -ع- -د ان- -فصس- -ال
بريطانيا عن التكتل.
يأاتي ذلك ‘ وقت طالبت فيه ›موعات
ب- -ري- -ط- -ان- -ي -ة ا◊ك -وم -ة ب -اŸشس -ارك -ة ‘ إان -ق -اذ
«يوروسستار» شسركة السسكك ا◊ديد العاملة عÈ
اŸانشس ال - -ت- -ي تضس- -ررت ج- -راء إاغÓ- -ق ا◊دود
بسسبب وباء كوفيد  ،١9 -وفق ما أافادت وسسائل
إاعÓم.
ب-حسسب م-وق-ع «ال-ف-رنسس-ي-ة» ،ق-الت ›م-وع-ة
الضسغط «لندن فÒسست» ‘ رسسالة إا ¤ريشسي
سس- -ون- -اك وزي -ر اŸال الÈي -ط -ا Êال -ت -ي “ك -نت
«ب- -ل- -وم- -بÒج ن- -ي -وز» م -ن الط Ó-ع ع -ل -ي -ه -ا« ،إان
«ي -وروسس -ت -ار» –ت -اج إا ¤إاج -راء سس -ري-ع ◊م-اي-ة

مسستقبلها» .ووقع هذه الرسسالة  ٢5من مسسوؤولÚ
وأاكادÁي.Ú
ح -ت -ى وقت ق -ريب ،ك-انت «ي-وروسس-ت-ار» رم-زا
لسسهولة تشسغيل قطارات سسريعة ‘ أاوروبا .لكن
الشس -رك -ة وج -دت ن -فسس -ه -ا مشس-ل-ول-ة بسس-بب أازم-ة
فÒوسس كورونا ،ومنصساتها ومنشسآاتها اÿاصسة ‘
باريسس ولندن وبروكسسل أاصسبحت شسبه مهجورة.
‘ الوقت الراهن ،تقدم الشسركة رحلة واحدة
فقط ‘ اليوم ب Úباريسس ولندن ،فيما كانت
«يوروسستار» قبل الوباء تنظم رحلت ‘ Úالسساعة
خÓل فÎات الذروة.
وقال كريسستوف فانيشسيه الرئيسس التنفيذي
لشسركة «إاسس إان سسي إاف» التي “لك ا◊صسة
األك« ‘ Èيوروسستار» ‘  ١5جانفي ا÷اري« ،إان
«يوروسستار» ‘ وضسع حرج ،وÁكنني أان أاقول اإنه
حرج للغاية» .وأاوضسح أان الشسركة فقدت ‘ ٨5
اŸائ -ة م -ن رك -اب -ه-ا ع-ام  ٢٠٢٠وه-ي «مسس-تمرة
بفضسل الدعم اŸا‹».
كما أان هناك تشسديدا للقيود على ا◊ركة،
فاآلن ،أاصسبحت باريسس تطلب من اŸسسافرين
من اŸملكة اŸتحدة إابراز اختبار سسلبي لكوفيد
  ١9قبل اŸغادرة ،يليه حجر صسحي Ÿدة سسبعةأاي -ام ‘ ف -رنسس -ا ث -م اخ -ت -ب -ار ث -ان ،ف -ي -م-ا ت-ب-نت
بريطانيا تداب Òحجر جديدة.
إا ¤ذلك ،أاظهرت بيانات اقتصسادية نشسرت،
أاول أامسس ،تراجع أاسسعار اŸسساكن ‘ بريطانيا،
خÓل جانفي ا÷اري ،بوتÒة أاسسرع من الشسهر
اŸاضس -ي ،وذلك ق -ب -ل ان -ت -ه-اء فÎة اإلع-ف-اء م-ن
ضس- -ري- -ب- -ة ال -دم -غ -ة ‘ ،م -ارسس اŸق -ب -ل ،وف -ق -ا
Ÿوقع»األŸانية».
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عقب تأالقه مع ميتز

أاوŸبيك مرسسيليا يتقّدم بعرضش رسسمي لضسّم بو◊ية
بدأا فريق أاوŸبيك مرسسيليا –ركاته للتعاقد مع الدو‹ ا÷زائري ،فريد بو◊ية ،صسانع أالعاب ميتز الفرنسسي حيث أاكد ،أامسض ،موقع
’ضسافة ÿط وسسط اŸيدان
«فوت مÒكاتو» أان نادي ا÷نوب الفرنسسي معجب كثÒا بإامكانات الدو‹ ا÷زائري ويسسعى للتعاقد معه Ÿنح ا إ
الذي يعا ÊكثÒا هذا اŸوسسم ،إاضسافة إا ¤تعويضض رحيل الÓعب سسانسسون نحو «الÒÁÈليغ».
ع م ا ر ح م ي س سي
ل- -فت ت- -األ- -ق أل -دو‹ أ÷زأئ -ري،
فريد بو◊ية ،أهتمام أك Èألأندية
أ ل ف ر ن س س ي ة ع ل ى غ ر أ ر ناد ي أ و  Ÿبي ك
م-رسس-ي-ل-ي-ا أل-ذي ب-دأ ي-ت-ح-رك ب-قّوة
ل -ل -ت -ع-اق-د م-ع صس-ان-ع أل-ع-اب م-ي-ت-ز،
خ  Óل ف  Îة أل نت ق ا ل ت أ ل ش س ت و ي ة م ن
أج - -ل ت - -ع - -ويضش رح - -ي - -ل أل Ó- -عب
م- -ورغ -ان سس -انسس -ون ن -ح -و أل -دوري
أل‚ل- -ي- -زي ح -يث ي -ت -وأج -د ع -ل -ى
أع -ت -اب ألن-ت-ق-ال أإ ¤أح-د ألأن-دي-ة
ه نا ك .
و ⁄يجد أ÷هاز ألفني لأوŸبيك
م ر س س ي ل ي ا أ ف ض س ل من ب و ◊ ي ة م ن أ ج ل
ت ع و ي ض ش س سان س س و ن خ ا ص س ة أن أ ل  Óع ب
ي -ت -م -ي -ز ب -ث -ب -ات أŸسس-ت-وى وف-رضش
ن -فسس -ه ك -اأح -د أفضس -ل ألÓ-ع-ب‘ Ú
م ر ك ز ه ،خ  Óل أ Ÿو س س م أ ◊ ا ‹ ‘ ،
« أ ل ل ي غ  »1أ ل ف ر ن س س ي ة ب فض س ل أ  Ÿس س ت وى
أل -ب -اه -ر أل -ذي ي -قّ-دم-ه م-ن م-ب-ارأة
لأخ -رى ع -ل-ى غ-رأر م-وأج-ه-ة ل-ي-ون
أ ل خ  Òة أ ل ت ي ق ا د ف ي ه ا ف ر يق ه م ي ت ز
لإيقاف زحف أŸتصسدر.
سس- -ي- -ك- -ون أوŸب- -يك م -رسس -ي -ل -ي -ا
م- -ط- -الب ب -دف -ع م -ا ل ي -ق -ل ع -ن 7
مÓي Úأورو لإدأرة ميتز من أجل
أ ل ت خ ل ي ع ن خ د م ا ت أ ل  Óع ب بو ◊ ية
أ ل ذ ي ي ت و أ ج د ع ل ى ب ع د م و س سم و أ ح د
م ن أ ن ت ها ء ع ق د ه م ع أ ل ف ري ق أ ل ذ ي
ينتهي ‘ جوأن  ،2022وهو ألأمر
ألذي قد يدفع أإدأرة ميتز أ ¤بيعه

م ن أج ل أ ل س س ت ف ا د ة م ا ل ي ا م ن ع م ل ي ة
– و ي ل ه أ ¤م ر س س ل ي ا .
م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل -ف-ن-ي-ة سس-يشس-ك-ل
ألن- - -ت - -ق - -ال أ ¤ف - -ري - -ق أوŸب - -يك
م -رسس-ي-ل-ي-ا –دي-ا ج-دي-دأ ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ب -و◊ي -ة أل -ذي يسس -ع -ى ل -ت -ع -ويضش
ألسسنوأت ألتي فاتته بسسبب تعرضسه
لÓإصسابة ،خÓل ألأعوأم أŸاضسية،

‡ ا ع ط ل كث  Òأ مس س Òت ه أ ل ر يا ض س ية
أ ل ت ي ت اب عه ف ي ه ا أ ل ك ث  Òم ن أ  Ÿتاب ع Ú
ب -اأن -ه -ا سس -ت -م ّ-ون أفضس-ل م-ن أل-فÎة
أ◊الية ،أإل أن ألوقت  ⁄يفت من
أجل ألتعويضش.
ف ر ض ش ب و ◊ ي ة ن ف س سه ك و أ ح د م ن
أفضسل صسانعي ألألعاب ‘ فرنسسا،
خÓل أŸوسسم أ◊ا‹ ،حيث ظهر

 Ãسس ت و ى ث اب ت وم ن ح ف ر ي ق ه ف ر ص س ة
– ق ي ق أ ل عد ي د م ن أ لن ت ا ئ ج أ ل ي ج اب ي ة
ب ف ض س ل “ر ي ر أت ه أ ل س س ح ر ي ة  ،و ه و م ا
ج ع ل نا دي أ و  Ÿبي ك م ر س س ي ل ي ا ي ف ك ر
‘ أل -ت -ع -اق -د م -ع -ه م -ن أج -ل م -ن-ح
ألإضسافة ÿط ألوسسط ،خÓل ما
تبقى من أŸوسسم أ◊ا‹ وأŸوأسسم
أ  Ÿق بل ة.

مولودية ا÷زائر

التوقيع على اتفاقية ب Úالنادي الهاوي والشسركة الرياضسية «العميد»

وّق- -ع ك- -ل م- -ن ال -ن -ادي ال -ري -اضس -ي ال -ه -اوي
Ÿول-ودي-ة ا÷زائ-ر والشس-رك-ة ال-ري-اضسية ذات
أاسسهم «العميد» على اتفاقية شسراكة تسسمح
ل-ل-ط-رف Úب-ا’م-ت-ث-ال ل-ل-نصسوصض التشسريعية
ا÷زائرية وتعزيز تعاونهما من أاجل ترقية
«عÓمة اŸولودية».
صسّرح رئيسش ›لسش إأدأرة ألنادي ،عبد ألناصسر
أŸاسش أن «ألت -ف -اق-ي-ة أل-ت-ي وق-ع-ن-اه-ا ،أل-ي-وم ،ك-ان
سس -ي -ت -م ت -وق-ي-ع-ه-ا ب-األح-رف أألو 2015 ‘ ¤طبقا
Ÿرسسوم ألقانون  .73–15ولقد توصسلنا أآلن إأ¤
أتفاق مع ألشسركة ألرياضسية ذأت أسسهم ‡ا سسيسسمح
بالمتثال إأ ¤ألقوأن Úألتشسريعية أ÷زأئرية وتعزيز
تعاوننا من أجل ترقية عÓمة أŸولودية».
وجرى توقيع هذه ألتفاقية على هامشش حفل
نظمته سسوناطرأك على شسرف مولودية أ÷زأئر
أل -ت -ي ‚حت ‘ ب -ل -وغ دور أÛم -وع -ات ل -رأب -ط-ة
أبطال إأفريقيا عÓوة على أحتÓلها للمركز ألثاÊ
حاليا ‘ ألبطولة ألوطنية أألو ¤بفارق نقطت Úعن
صساحب أŸرتبة أألو ¤نادي وفاق سسطيف.
من جهته ،قال رئيسش ألنادي ألرياضسي ألهاوي

Ÿول- -ودي- -ة أ÷زأئ- -ر ،ت- -رك- -ي مسس- -ع- -ودي ،أن ه- -ذه
ألت -ف-اق-ي-ة ت-تضس-م-ن شس-ق« :Úشس-ق م-ا‹ لسس-ت-ع-م-ال
ألسسم أıتصسر وأأللوأن ،إأضسافة إأ ¤إأعادة تهيئة
وŒهيز في Óألشسرأقة (أ÷زأئر ألعاصسمة) لتزويد
ألنادي ألرياضسي ألهاوي Ãقر يليق بهذأ ألنادي
ألكب.»Ò
أردف ب-ال-ق-ول« :أم-ا أ÷انب أل-ري-اضس-ي ف-ي-ت-ع-ل-ق
بضس -م عضس -وي -ن م -ن أل -ن-ادي أل-ري-اضس-ي أل-ه-اوي إأ¤
›لسش إأدأرة ألشس -رك -ة أل -ري -اضس -ي -ة ذأت أسس -ه -م م-ع
أسسÎجاع أألقسسام ألتي تدخل ضسمن دمج أÛمع
ألرياضسي ألبÎو‹ وألنادي ألرياضسي ألهاوي».
أك -د ألسس -ي -د مسس -ع -ودي ك-ذلك أن-ه سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا
تنصسيب ÷نة لتحضس Òأحتفالت مئوية ألنادي.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أع-رب أسس-ط-ورة م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر
عمار بÎو Êعن أمله ‘ أن تسساهم هذه ألتفاقية
‘ أل‚از ألسسريع Ÿركز ألتكوين بزرألدة (أ÷زأئر
ألعاصسمة) ،مضسيفا أن إأ‚از هذأ أŸركز «سسيسساهم
‘ تطوير وتأالق أŸولودية على أŸسستوي Úألوطني
وألقاري» ،متمنيا أن تكون هذه أŸنشسأاة «عملية ‘
أقرب أآلجال».

من ناحية أخرى ،تلقى نادي مولودية أ÷زأئر،
ضسربة قّوية ،عقب رفضش ﬁكمة بئر مرأد رأيسش،
با÷زأئر ألعاصسمة ،ألدعوى ألتي تقدم بها ضسد
ألÓعب ألكامÒو Êرو Êوأنكوأي.
وكانت إأدأرة أŸولودية قد قررت رفع دعوى ضسد
ألÓعب ألكامÒو ،Êلفسسخ عقده من طرف وأحد،
وم-ط-ال-ب-ت-ه ب-ت-ق-د Ëت-ع-ويضس-ات م-ال-ي-ة ل-لنادي ،بعد
تزويره إأجازته ألدولية للتوقيع ‘ أŸولودية.
وتلقى ألنادي ألعاصسمي مرأسسلة من ﬁكمة بئر
مرأد رأيسش ،تعلمه بعدم جدولة ألقضسية ،بحجة
عدم ألختصساصش.
وسسيجد مولودية أ÷زأئر ،نفسسه مطالًبا باللجوء
إأ÷ ¤نة أŸنازعات على مسستوى أل–اد ألدو‹،
أو تسسديد مسستحقات ألÓعب ألعالقة ،منذ أŸوسسم
أŸاضسي.
أنتقل رو Êإأ ¤صسفوف مولودية أ÷زأئر ،صسيف
 ،2019قادمًا من صسفوف إأيتيتوسش سسباتا أليونا،Ê
قبل أن تتم إأعارته إأ ¤جمعية ع ÚمليلةŸ ،دة 6
أشسهر.

ألعدد
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Ÿسساعدة الفريق من الناحية اŸالية

«اÿضسر» أامام مأامورية صسعبة ..وفرصسة لتحسس Úاألداء

أانصسار أاوŸبي اŸدية يطالبون اإلدارة بطرح تذاكر اŸباريات للبيع
رغ - - -م غ - - -ي - - -اب ا÷م - - -اه Òع- - -ن
مدرجات مÓعب كرة القدم بسسبب
جائحة كورونا ،اإ’ اأن النتائج التي
ح -ق -ق -ه -ا ف -ري -ق اأوŸب -ي اŸدي -ة ب -ع-د
م- -رور سس- -ب- -ع ج -و’ت دف -عت اأنصس -ار
اأوŸبي اŸدية بتوجيه طلب ’إدارة
ال -ف -ري -ق م-ن ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصس-ل
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ب- -ط -رح ال -ت -ذاك -ر ‘
اأكشس -اك اŸل -عب م -ن اأج -ل اق -ت -ن -ائ -ه-ا
ومسس- -اع- -دة ال- -ف -ري -ق م -ادي -ا ‘ ظ -ل
ا’أزمة اŸالية اÿانقة التي يتخبط
فيها الفريق وعدم تلقي الÓعبÚ
Ÿسس -ت -ح -ق -ات -ه -م ،م-ن-ذ سس-ب-ع-ة اأشس-ه-ر،
واأنهم مسستعدون Ÿسساعدة فريقهم.
بعد ألتصسريح ألأخ Òللمدرب حجار
ودقه لناقوسش أÿطر وندأئه لسسلطات
أ◊ماية بالتدخل فاإن أإدأرة ألفريق تفكر
وب -ج -دي -ة ‘ Œسس-ي-د ه-ذه أل-ف-ك-رة ع-ل-ى
أرضش ألوأقع بدأية من مبارأة ،أ÷معة
أŸق-ب-ل ،أل-ت-ي يسس-تضس-ي-ف ف-ي-ه-ا ألأوŸبي
أإ–اد بسسكرة ،ألتي سسيكون فيها أŸدرب
شسريف حجار مرغما على متابعة أللقاء
من على أŸدرجات ،بسسبب ألإنذأر ألذي
تلقاه ‘ مبارأة أإ–اد ع Úمليلة ،ليكون
مسساعده عوأمري عبد ألغني هو أّıول
له با÷لوسش على ألتماسش لتوجيه لعبيه.

يلتقي ظهÒة اليوم اŸنتخب الوطني لكرة اليد مع نظÒه الفرنسسي بداية من السساعة الـ  15:30من أاجل رسسم وقائع أاو ¤مواجهات الدور الثا،Ê
تدخل ضسمن منافسسة بطولة العا ⁄التي تتواصسل فعالياتها بالعاصسمة اŸصسرية «القاهرة» من  13إا 31 ¤جانفي ا÷اري.
نبيلة بوقرين

من ناحية أخرى ،يوأصسل فريق أوŸبي
أŸدي- -ة –ضسÒأت- -ه أسس- -ت- -ع -دأدأ Ÿب -ارأة
أإ–اد بسسكرة أŸقّررة ،أ÷معة أŸقبل،
على أرضسية ميدأن ملعب ألشسهيد أمام
أإلياسش ،وهذأ بعد أن أسستفاد رفقاء خلف
ألله من رأحة ليوم Úوهذأ بحضسور جلّ
أ ل  Ó- -ع -ب  – Úت ق -ي -ا د ة أ  Ÿد ر ب ش س -ر ي -ف
ح-ج-ار ،وسس-ج-ل أل-ف-ري-ق ب-عضش أل-غ-ي-ابات
بسس -بب ألصس-اب-ة وي-ت-ع-ل-ق ألأم-ر ب-ك-ل م-ن

مسس- -ع- -ودأن ،أل -ط -يب وشس -رف -اوي أل -ذي -ن
خضسعوأ ◊صسة عÓج مع طبيب ألفريق،
و أك -د أŸدرب أŸسس -اع -د ع -وأم-ري ع-ب-د
ألغني أن نقاط مبارأة فريقه أمام أ–اد
بسسكرة هامة للفريقو ألذي بعد عودته
بالزأد كام ‘ Óأ÷ولة ألفارطة من عÚ
م- -ل- -ي- -ل- -ة مصس- -م- -م ع- -ل- -ى أ◊ف -اظ ع -ل -ى
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ألن-تصس-ارأت ألتي حققها ‘
أ÷ولت ألأربع ألأخÒة.

 ÚŸبن عبد الرحمن – مدير اŸنتخبات الوطنية لل ّسسباحة

«حققنا مشساركة إايجابية ‘ ملتقى جنيف الدو‹»

اأك- -د م- -دي- -ر اŸن- -ت- -خ- -ب- -ات ال- -وط- -ن -ي -ة
ل–Óادية ا÷زائرية للسسباحة ÚŸ ،بن
ع -ب -د ال -رح-م-ان ،اأن ال-ع-ن-اصس-ر ال-وط-ن-ي-ة
حققت «مشساركة اإيجابية» على العموم،
‘ ال -ط -ب -ع-ة Ÿ 54ل-ت-ق-ى ج-ن-ي-ف ال-دو‹
(سس-ويسس-را) ل-لسس-ب-اح-ة ‘ ا◊وضض الكب،Ò
التي جرت ب 15 Úو 17جانفي ا÷اري،
واŸوؤه -ل -ة ل Ó-أل -ع-اب ا’أوŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و–
 2020وبطولتي العا 2021 ⁄و.2022
“ثلت حصسيلة أ÷زأئر ‘ أربع ميدأليات،
(ذهبية ،فضسية وبرونزيت ،)Úحيث كان أŸعدن
ألنفيسش من نصسيب أمال مليح ‘ نهائي « أ»
لسسباق  50مÎأ سسباحة حرة ( 26ثا  04ج)،
م -ت -ف -وق -ة ع -ل-ى أل-ب-ط-ل-ة أل-ع-اŸي-ة وألأوŸب-ي-ة،
ألإيطالية فديريكا بيليغريني ( 26ثا  05ج).
أفتك عبد ألله عرجون فضسية ألنهائي « أ»
لـ  200م Îعلى ألظهر ( 2د  01ثا  64ج)،
خلف ألبطل ألسسويسسري رومان ميتيوكوف،
ألذي حقق أ◊د ألأدنى أŸوؤهل أإ ¤أوŸبياد
ط-وك-ي-و‘ ه-ذأ أل-ن-ه-ائ-ي ،ن-اه-يك ع-ن أل-رقم
ألقياسسي للملتقى ولبÓده ( 1د  57ثا 39ج).
‘ تقييمه للمشساركة أ÷زأئرية ‘ ملتقى
ج- -ن -ي -ف ق -ال ب -ن ع -ب -د أل -رح -م -ان لـ «وأج»:
«مشس-ارك-ة ع-ن-اصس-ر أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي كانت
أي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-م-وم ح-يث سس-ج-ل-وأ ن-ت-ائج
كانت بحوزتهم بعد ألألعاب ألإفريقية–2019
ب -اŸغ -رب ،ح -يث ع -اد ألسس -ب -اح -ان ع-رج-ون
وج-اب أل-ل-ه وح-ت-ى م-ل-ي-ح أإ ¤مسس-ت-وي-ات-ه-م».
و أضساف« :بعد توقف طويل عن ألتدريبات
وأŸنافسسة“ ،كن ألرياضسيون ،خÓل فÎة
–ضس ÒقصسÒة دأمت  5أشسهر من ألعودة أإ¤
مسستوياتهم Ãناسسبة أول منافسسة ‘ أ◊وضش
ألكب ،Òوهو موؤشسر أإيجابي للغاية».
وبفضسل هذه ألنتيجة أ÷يّدة ،أفتك سسباح
نادي بريد أ÷زأئر عرجون ،أ◊د ألأدنى
«ب» ‘ سس- -ب -اق -ي  50و 200م ع-ل-ى أل-ظ-ه-ر
أŸوؤهل لبطولة ألعا ⁄با◊وضش ألصسغ25( Ò
م) ،أŸق- - - -ررة ‘ ديسس - - -م 2021 Èباأبوظبي
(ألإم -ارأت أل -ع -رب -ي -ة أŸت-ح-دة) ،وك-ذأ أ◊د
ألأدنى «ب» أŸوؤهل لبطولة ألعا ⁄با◊وضش
ألكب 50( Òم) ،أ›ÈŸة شسهر ماي 2022
Ãدينة فوكويوكا (أليابان).
وتابع ألتقني« :صسحيح أننا  ⁄نبلغ ألهدف
ألرئيسسي أŸتمثل ‘ –سس Úأ◊د ألأدنى
«ب» أوحجز مقاعد جديدة ‘ ألأوŸبياد.
لكننا أحرزنا ألأهدأف ألثانوية مثل أ◊د
ألأدن - - -ى +ب 50 ‘ +و 200م ع-ل-ى أل-ظ-هر
لعرجون .ألرجوع أإ ¤أŸنافسسة ألرسسمية كان
أإيجابيا خÓل سسباقات ذأت مسستوى عا‹،
“ي-ز ب-ت-ح-ط-ي-م  5أرق-ام ق-ي-اسس-ي-ة ل-لملتقى،
وح -ج -ز ع -دي -د أŸق -اع -د لÓ-أوŸب-ي-اد .فÎة
ألتاأهيÓت ل تزأل طويلة ونحن متفائلون».
وق-ال م-دي-ر أŸن-ت-خ-ب-ات أل-وط-ن-ية« :حتى
أمال مليح ،سسبحت أفضسل من ألنتائج ألتي
ح -ق -ق -ت -ه -ا م-وؤخ-رأ ‘ أل-ب-ط-ول-ة أل-ف-رنسس-ي-ة.
جانبت أ◊د ألأدنى «ب» ببعضش ألأجزأء من
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أŸائة وتاأثرت بتنظيم سسباقي  50و 100مÎ
سسباحة حرة ضسمن حصسة وأحدة ،ما دفعها
للÎكيز على  50م حرة ألتي نالت فيه ألذهب
على حسساب ألبطلة ألإيطالية بليغريني».
وبخصسوصش نهائيات أليوم ألأخ ،Òسسهرة
ألأحد ⁄ ،يشسارك ألثنائي عرجون وجاب
أل- -ل- -ه بسس- -بب أإصس -اب -ة ه -ذأ ألأخ Òب -فÒوسش

كورونا .أوضسح بن عبد ألرحمان« :لÓأسسف،
ق -ب -ي -ل أل -فÎة أŸسس -ائ -ي -ة ظ -ه -رت أل -ن -ت -ائ-ج
أÿاصس -ة ب -ت -ح -ل -ي -ل «ب -ي سس -ي أآر» أإي -ج -اب-ي-ة
بالنسسبة ÷اب ألله ،وبالتا‹ ضسيع ألنهائي « أ»
لسس -ب-اق  200م Îسس -ب -اح -ة ح -رة ،ك -م-ا م-ن-ع
أŸن -ظ -م -ون م -وأط -ن -ه ع -رج -ون م -ن خ-وضش
ألنهائي «أ» لـ  100م Îعلى ألظهر كاإجرأء
أحÎأزي رغم ثبوت سسلبية نتائجه».
م-ن أŸت-وق-ع أن ي-وأصس-ل سس-ب-اح-و أل-ن-خ-ب-ة
أل -وط-ن-ي-ة أŸشس-ارك-ة ‘ أŸل-ت-ق-ي-ات أل-دول-ي-ة
ب-ه-دف أق-ت-ط-اع ت-اأشسÒأت ألأوŸب-ي-اد ،ح-يث
سستكون ألبدأية Ãحطتي «ألدورة ألذهبية–
 »2021ب Úفيفري ومارسش بنيسش ومرسسيليا
ع-ل-ى ألتوأ‹ .وم -ع-ل-وم أن ثÓ-ث-ة سس-ب-احÚ
جزأئري Úحققوأ أ◊د ألأدنى للمشساركة ‘
ألأوŸبياد ◊د ألآن ،ويتعلق ألأمر بكل من
أسسامة سسحنون (حد أدنى ‘ أ‘ ‘  50و 100مÎ
سسباحة حرة) ،جوأد سسيود (حد أدنى ‘ب‘ ‘
 200م 4 Îسسباحات) وعبد ألله عرجون (حد
أدنى ‘ب‘ ‘  100و 200م Îعلى ألظهر).

انتقا’ت

ميÓنو يتعاقد مع الكرواتي ماريوماندزوكيتشش
أعلن نادي ميÓن أإليطا‹ عن تعاقده مع ألكروأتي ماريوماندزوكيتشش مهاجم جوفنتوسش
ألسسابق ،خÓل سسوق ألنتقالت ألشستوية أ◊اليةŸ ،دة سستة أشسهر حتى نهاية هذأ أŸوسسم ،مع
خيار “ديد عقده Ÿوسسم آأخر ،حسسب ما أكده ألنادي أليطا‹ ‘ بيان صسحفي نشسره ع Èموقعه
ألرسسمي على شسبكة أألنÎنت .أرتبط أسسم ماريوماندزوكيتشش صساحب  34عاماً بالنتقال للعب ‘
صسفوف ميÓنوخÓل أÒŸكاتوأ◊ا‹ ،لتعزيز خ ّ
ط هجوم ألروسسونÒي ألذي ينافسش بقوة على
لقب ألكالتشسيو .وأصسبح ماريوماندزوكيتشش بدون أي فريق بعد أنتهاء عقده مع ألدحيل ألقطري
شسهر جويلية أŸاضسي .وأشسار بيان «ألروسسونÒي» ،إأ ¤أن مهاجم بايرن ميونيخ ألسسابق سسÒتدي
قميصش رقم  9مع ميÓنو ،وسسيكون جاهزأً للمشساركة ‘ ألفÎة أŸقبلة مع أŸدرب سستيفانو بيو‹.
وأ÷دير بالذكر ،أن ماريوماندزوكيتشش قد ‚ح ‘ ألتتويج خÓل مسسÒته بـ  24لقباً من ضسمنهم
Óندية ،ويعت ÈألÓعب هو ثاÊ
رأبطة أبطال أوروبا ،وكأاسش ألسسوبر أألوروبي ،وكأاسش ألعا ⁄ل أ
أفضسل ألهدأف ‘ Úمنتخب كروأتيا ع Èتاريخه برصسيد  33هدفاً.

اسسبانيا

«أاتلتيكومدريد يعمل على بقاء سسيميو ÊلفÎة أاطول»
كشسفت صسحيفة «آأسش» أإلسسبانية ،أمسش ألثÓثاء ،عن تقد Ëنادي أتلتيكومدريد عرضسًا Ÿدربه
أألرجنتيني دييغوسسيميو Êلتمديد فÎة توأجده مع «ألروخيبÓنكوسش» لفÎة أطول.
تو ¤أألرجنتيني دييغوسسيميو Êمسسؤوولية تدريب أتلتيكومدريد منذ شسهر ديسسم Èمن عام
 ،2011وحتى أآلن ،حيث ‚ح ‘ ألفوز مع أتلتيكومدريد بسسبعة ألقاب «ألبطولة أإلسسبانية مرة
وأحدة ،وكأاسش ملك إأسسبانيا مرة ،وكأاسش ألسسوبر أإلسسبا Êمرة ،وألدوري أألوروبي مرت ،Úوألسسوبر
أألوروبي مرت .»Úوأشسارت ألصسحيفة ،إأ ¤أن عقد سسيميو Êسسينتهي مع أتلتيكومدريد ‘ صسيف
عام  ،2022لذلك ترغب أإلدأرة ‘ أسستمرأره لفÎة أطول ،خاصسًة بعد مسستوى ألفريق أŸميز هذأ
أŸوسسم ،بتصسدره جدول ترتيب ألبطولة أإلسسبانية حتى أآلن .وأكملت ألصسحيفة ،أن إأدأرة
أتلتيكومدريد قد أبلغت سسيميو Êبرغبتها ‘ Œديد عقده Ÿدة موسسم Úحتى صسيف عام 2024
«موضسحة» أن أتلتيكومدريد يرغب ‘ أسستمرأر ألعÓقة ألناجحة ب Úسسيميو Êوألفريق أŸدريدي
أŸسستمرة منذ أك Ìمن تسسعة أعوأم.
وكان سسيميو Êقد ّŸح للصسحافة بأانه قد ل يسستمر مع أتلتيكومدريد ‘ أŸوسسم أŸقبل ،ولكن
مفاوضسات إأدأرة أألتلتيكومع أŸدرب و‡ثليه قد تنتهي باسستمرأر أŸدرب Ÿدة  12عاماً على أقل
تقدير.

يسس- -ع- -ى زمÓ- -ء أŸت- -أال- -ق أي- -وب ع- -ب- -دي إأ¤
م -وأصس -ل-ة أل-ت-ح-دي خÓ-ل أل-ط-ب-ع-ة ألـ  27ألكÈ
ﬁفل يتعّلق بالكرة ألصسغÒة ‘ ألعا ⁄بعدما
ظ -ه -روأ Ãسس -ت -وى م-ق-ب-ول إأ ¤ح-د ب-ع-ي-د خÓ-ل
أŸوأجهة ألتي جمعتهم أول أمسش ضسد ألÈتغال
◊سساب أ÷ولة ألثالثة من ألدور أألول ،حيث
سسجلنا وجود تنسسيق وتنظم أفضسل ب ÚألÓعبÚ
طيلة أطوأر أللقاء من خÓل ألتحّكم ‘ ألكرأت
م -ع وج -ود ف -ع -ال -ي -ة أك Èم -ن أŸه -اج-م Úوقّ-ل-ة
أألخطاء ألدفاعية ما يعكسش ألعودة ألتدريجية
للمجموعة إأ ¤جو أŸنافسسة ،خاصسة بالنسسبة
Óسسماء ألتي  ⁄يسسبق لها أن شساركت ‘ هذأ
ل أ
أ◊دث ألكب Òوألدليل من خÓل إأنهاء أللقاء
بنتيجة  19مقابل .26
بالتا‹ ،فإان ألعناصسر ألوطنية بدأت تسسÎجع
ألثقة ُمجددأ مع مرور أ÷ولت وأرتفاع وتÒة
أللّعب Ãا أن ألفريق حضسر ‘ ظروف صسعبة
بسس -بب ق -ل -ة أŸب -اري-ات أل-ودي-ة وأك-ت-ف-ى ب-أارب-ع-ة
لقاءأت فقط  ⁄تكن كافية من أجل تدأرك
أل- -ت -وق -ف أل -ذي دأم  7أشس -ه -ر ك -ام-ل-ة م-ن دون
منافسسة ،وبعدما –ّقق ألهدف أŸباشسر أŸتمثل
‘ بلوغ ألدور ألثا Êسسيلعبون من دون ضسغط ما

سس -يسس -اع -ده-م ع-ل-ى ت-ق-د Ëمسس-ت-وى ج-ي-د أم-ام
أŸنتخب ألفرنسسي ألذي Áلك تقليدأ ‘ هذه
أŸوأعيد بحكم عدد ألتتويجات ألتي حققها
ع -ل-ى ك-ل أألصس-ع-دة ،ح-يث ن-ال ذه-ب-ي-ة أوŸب-ي-اد
 2012 ،2008وأحتل أŸركز ألثا Êسسنة ،2016

وجهت بوصسلتها نحو البطولة التونسسية

إادارة ا–اد العاصسمة تسسعى لتدعيم التشسكيلة
كشس -فت مصس -ادر «الشس -عب» م -ن داخ -ل ب -يت
إا–اد ال -ع -اصس -م-ة ،أان إادارة ال-ف-ري-ق دخ-لت ‘
م -ف -اوضس -ات ج -د م-ت-ق-دم-ة م-ع ثÓ-ث ’ع-بÚ
جزائري Úناشسط ‘ Úالبطولة التونسسية ،من
أاج-ل ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه-م خÓ-ل اÒŸك-اتو اŸصسغر
ال- -ذي سس- -م -حت ب -ه «ال -ف -اف» م -ن  25إا31 ¤
’م- -ر ب- -خ -ري -ج
ج- -ان- -ف- -ي ا÷اري ،ي- -ت- -ع- -ل- -ق ا أ
أاك -ادÁي-ة ال-ف-اف و’عب الÎج-ي ال-ري-اضس-ي
ال -ت -ونسس -ي ع -ب -د ال -رح -م -ن م -زي -ان ال -ذي ⁄
يتمكن هذا اŸوسسم من فرضض نفسسه ‘ تعداد
م -ع Úالشس -ع -ب-ا ،Êإاضس-اف-ة إا’ ¤ع-بْ-ي ال-ن-ادي
’Áن حسس Úب-ن ع-ي-ادة
’ف -ري-ق-ي ال-ظ-ه Òا أ
ا إ
واŸه -اج -م زك -ري -ا ن -ع-ي-ج-ي ،ال-ب-ط-ا’ن بسس-بب
ع- -دم ت- -أاه- -ي -ل -ه -م -ا ب -ع -د م -ن ق -ب -ل ال -راب -ط -ة
ال -ت -ونسس-ي-ة ك-ون ن-ادي ب-اب ج-دي-د  ⁄يسسّ -دد
ديونه العالقة بعد.
ﬁمد فوزي بقاصض
وج -هت إأدأرة أ–اد أل -ع -اصس -م -ة ب -وصس-ل-ت-ه-ا ن-ح-و
ألبطولة ألتونسسيةÙ ،اولة إأقناع بعضش ألÓعبÚ
أ÷زأئ- -ري Úأل- -ذي- -ن ي- -ع- -ان -ون ن -قصش أŸن -افسس -ة أو
أنعدأمها “اما ،من أجل تدعيم ألفريق بعناصسر
قادرة على جلب أإلضسافة للفريق ‘ باقي مشسوأر
أŸوسس -م أل -ك-روي ( ،)2021 – 2020خصس- -وصس -ا أن
أصسحاب أللون Úأألحمر وأألسسود عانوأ ‘ بدأية
أŸوسسم من بعضش ألنقائصش أبرزها أÿط أألمامي
ألذي سسجل  5أهدأف من أصسل  13هدفا وقعه
ألفريق ‘ تسسع موأجهات.
هذأ ،ودخل عن Îيحيى أŸدير ألرياضسي إل–اد
أل -ع -اصس -م -ة ‘ أتصس -الت ج -د م-ت-ق-دم-ة م-ع أ÷ن-اح
أأليسسر ألسسابق للفريق عبد ألرحمن مزيان ألذي
ك -ان ي -ع -د أفضس -ل ع -نصس -ر ب -اإل–اد ل-ثÓ-ث م-وأسس-م
متتالية من  2016إأ ¤غاية  ،2019حيث “كن من
تسسجيل  17هدفا وتقد“ 14 Ëريرة حاسسمة ،قبل
أن يحÎف بنادي ألع Úومنه إأ ¤ألÎجي ألرياضسي
ألتونسسي أŸوسسم أŸنصسرم.
أبن مدينة أŸدية لعب هذأ أŸوسسم  7لقاءأت من
أصسل  10ألتي خاضسها فريقه ‘ ألبطولة ألتونسسية
أÎÙف -ة و‘ رأب -ط -ة أألب -ط -ال أإلف -ري -ق -ي -ة ،أي -ن
أسس -ت -ع -م-ل-ه م-درب-ه ‘ أرب-ع م-ب-اري-ات أسس-اسس-ي-ا ضس-د
أل-ن-ادي ألصس-ف-اقسس-ي وأŸسس-ت-ق-ب-ل ألرياضسي ريجيشش
وأمام إأ–اد بن قردأن و‘ مبارأة أألهلي ألليبي،
فيما أشسرك ‘ ثÓث مناسسبات بدي ،Óوقبع على
دكة ألبدلء ‘ مناسسبت ،Úو ⁄يتمكن خÓل 216
دقيقة ألتي لعبها سسوى من تقد“ Ëريرة حاسسمة
وحيدة ،وهو ألرقم ألذي جعله ﬁل أنتقاد أإلعÓم
أل -ت -ونسس -ي وأنصس-ار أل-ف-ري-ق ،أألم-ر أل-ذي دف-ع إأدأرة
ألفريق إأ ¤ألتفك ‘ Òأنتدأب لعب جديد على
ألروأق أأليسسر قد يكون ألليبي بدر ألهو Êألذي
دخلت إأدأرة أŸكشسخة ‘ أتصسالت متقدمة معه
حسسب أإلعÓم ألتونسسي ،و‘ حالة ترسسيم ألصسفقة
سسيوضسع مزيان على قائمة ألÓعب ÚأŸسسرح.Ú
إأدأرة سسوسسطارة أتصسلت أيضسا بهدأف ألرأبطة
أÎÙفة أألوŸ ¤وسسم ( ،)2019 – 2018بعشسرين
ه -دف -ا زك -ري -ا ن -ع -ي-ج-ي ،ل-ت-ع-ويضش رح-ي-ل أŸه-اج-م

أوسسامة عبد أ÷ليل ألذي سُسرح بسسبب أŸسستوى
أŸتوأضسع ألذي ظهر به ‘ أ÷ولت أألو ¤من عمر
أل -ب -ط -ول -ة ،ح -يث ع -رضش ع-ن Îي-ح-ي-ى ع-ل-ى خ-ري-ج
أكادÁية نادي بارأدو ألعودة للبطولة ألوطنية ،بعد
Œرب -ة أو ¤ف -اشس -ل -ة ب -الÈت -غ -ال رف -ق-ة ن-ادي ج-ي-ل
فيسسنتي ،خاضش خÓلها  23موأجهة Ãعدل 851
دقيقة ،لكنه عجز عن فرضش نفسسه وسسجل هدفا
وحيدأ وقدم ثÓث “ريرأت حاسسمة ،لينتقل بعدها
إأ ¤ألنادي أإلفريقي ألذي قضسى معه نصسف موسسم
أبيضش بسسبب عدم تأاهيله رفقة ألفريق ألذي يعاÊ
أزمة مادية خانقة ،ليكون أبن مدينة ألÈج أفضسل
أنتدأب Áكن أن يقوم به أإل–اد ◊ل معضسلة خط
ألهجوم ،وﬁطة حاسسمة له من أجل بعث مشسوأره
ألكروي من جديد وألعودة إأ ¤أŸنتخب ألوطني.
‘ ذأت ألسسياق ،وبعدما صسّرح أŸدير ألرياضسي
للفريق أنه أخطأا بتسسريح أıضسرم ربيع مفتاح
خÓل ألصسائفة أŸاضسية ،نظرأ للمسستوى أŸتوأضسع
أل- -ذي ظ- -ه- -ر ب- -ه أل -ظ -ه ÒأألÁن ف -ا— ع -اشس -ور ‘
مباريات ألفريق أثر تعويضسه لسسعدي رضسوأ Êألذي
يعا Êمن إأصسابة منذ بدأية أŸوسسم ،أتصسل عنÎ
ي -ح -ي -ى م -رة أخ -رى ب -ال -دو‹ أ÷زأئ-ري حسس Úب-ن
ع -ي -ادة م -ن أج -ل ﬁاول -ة إأق -ن -اع -ه ب -ت-ق-مصش أل-وأن
أإل–اد لثا Êمرة ‘ مشسوأره ألرياضسي ،بعدما فضسل
ألصسيف أŸنصسرم ألحÎأف بتونسش وﬁاولة رفع
مسستوأه أك Ìلضسمان تلقي دعوأت دأئمة لÎبصسات
أÿضسر ،إأل أنه تهب ألرياح Ãا ل تشستهيه ألسسفن
ووج -د أب -ن م -دي-ن-ة وه-رأن ن-فسس-ه م-ن ق-ائ-د شس-ب-اب
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ولعب ب -اŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي إأ ¤لعب
بطال ،بسسبب سسوء أختيار ألفريق ألذي  ⁄يتمكن من
تأاهيله بعد .هذأ ،وأكدت إأدأرة أإل–اد لعن Îيحيى
ضس - -رورة أخ - -ت - -ي - -ار لع - -ب Úأث - -ن Úم - -ن أل - -ثÓ- -ث- -ة
أŸسستهدف ،Úكونها ل تريد صسرف أموأل إأضسافية
‘ جلب ألÓعب ،Úبعدما أنفقت أموأل طائلة ‘
أÒŸك -ات -و ألصس -ي-ف-ي لضس-خ دم-اء ج-دي-دة ب-ال-ف-ري-ق،
وتسسديد ديون أإلدأرة ألسسابقة مع ألفيفا و÷نة فضش
ألنزأعات ،وهو ما قد يضسع أŸدير ألرياضسي للفريق
‘ ورطة لتصسحيح هفوأت ألكاسستينغ ألذي قام به
قبل أنطÓق أŸوسسم .من جهة أخرى ،عيّنت إأدأرة
ألفريق أمسش رسسميا نذير بوزناد أمينا عاما للفريق،
وسسيتو ¤كذلك أألمور أإلدأرية وأŸالية للنادي ،وهو
ما يعد بالنتدأب أ÷يد إل‚اح أŸشسروع ألرياضسي
للفريق وبلوغ ألحÎأفية كرويا وإأدأريا.
يذكر ،أن إأ–اد ألعاصسمة عاد بقوة ‘ ألفÎة
أألخÒة ب -ع -د أن -ط Ó-ق -ة ج-د ﬂي-ب-ة ،وح-ق-ق ثÓ-ث
أنتصسارأت متتالية ضسد كل من نصسر حسس Úدأي
وشسبيبة ألقبائل وسسريع غليزأن على ألتوأ‹.

و–صس -ل ع -ل -ى أل -ل -قب أل -ع -اŸي سس-ن-وأت ،1995
.2017 ،2015 ،2011 ،2009 ،2001
ب -ه -ذأ ،ف-إان أŸأام-وري-ة سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة ع-ل-ى
زمÓء ألقائد بركوسش أليوم ألن منافسسهم ح ّضسر
جيدأ للموعد من أجل ألتتويج به بالنظر للتعدأد

ألذي Áلكه وألنتائج ألذي كشسف عنها خÓل
ل- -ق -اءأت أل -دور أألول ،م -ا ي -ع -ن -ي أن أŸن -ت -خب
ألوطني مطالب بتقد Ëما عليه فوق ألبسساط
وأل -ل -عب م -ن دون ضس -غ -ط ل -تشس -ري -ف ك -رة أل -ي -د
أ÷زأئرية Ãا أننا بصسدد تكوين فريق شساب
يتكون من عدد كب Òمن ألÓعب Úيشساركون ألول
م -رة ،م -ن أج -ل أل -ت-حضس Òل-ل-ب-ط-ول-ة أألف-ري-ق-ي-ة
ألقادمة  2022باŸغرب وبعدها با÷زأئر 2024
Óلعاب أألوŸبية
وهذه أألخÒة ﬁطة مؤوهلة ل أ
 2024بفرنسسا.
م -ا ي -ع -ن -ي أن أل -ط -اق -م أل -ف -ن -ي أل -ذي ي -ق -ود
أŸنتخب بقيادة ألن بورت وضسع إأسسÎأتيجية
ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى ألسس -ت -ف-ادة م-ن أل-ل-ق-اءأت أل-ذي
يلعبونها ‘ بطولة ألعا ،⁄ألنها ذأت مسستوى
عا‹ من خÓل إأحتكاك ألÓعب Úمع نظرأئهم
ما Áنحهم أÈÿة وألتجربة Ãا أن ألتوأريخ
أل -دول -ي -ة ‘ أألي -ام أل -ع -ادي -ة ق -ل-ي-ل-ة ج-دأ ،وم-ن
ألصس- -عب إأي -ج -اد م -ن -افسش ق -وي Ãا أن أ÷م -ي -ع
يضس- -ب -ط رزن -ام -ت -ه م -ع ب -دأي -ة أŸوسس -م ب -دل -ي -ل
ألوضسعية ألتي مرة بها مؤوخرأ خÓل ألتحضسÒ
للمونديال ،ومن جهة أخرى سستسسمح لهم هذه
ألفرصسة بالوقوف على عدة نقاط توضّسح لهم
ألسس-ل-ب-ي-ات وأل-ع-م-ل ع-ل-ى تصس-ح-ي-ح-ه-ا مسس-ت-قبÓ
أسستعدأدأ للموأعيد ألتي تنتظرهم.

ﬁمد ’سسات:

«سسعيد بالفوز ..وعلينا تصسحيح بعضش النقائصش»
أاع -رب م -درب اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ل-ك-رة
’قل من  17سسنة)ﬁ ،مد ’سسات
القدم ( أ
ع-ن سس-ع-ادت-ه ب-ال-ف-وز ال-ذي ح-ققه أاشسباله،
على حسساب منتخب ليبيا بـ(◊ ،)2–3سساب
’و ¤م- - -ن دورة ا–اد شس- - -م- - -ال
ا÷ول - - -ة ا أ
إاف-ري-ق-ي-ا ،م-ؤوك-دا ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى ضس-رورة
’خ -ط -اء ق-ب-ل م-واج-ه-ة
تصس -ح -ي -ح ب -عضض ا أ
’حد اŸقبل.
منتخب تونسض يوم ا أ
أّك -د م -درب أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ‘ تصس -ري-ح
للموقع ألرسسمي ل–Óادية أ÷زأئرية (ألفاف):
«أنا سسعيد ومرتاح لهذأ ألفوز أÙقق بفضسل
أل -ع -زÁة وأل -رغ -ب -ة أل -ك -بÒت Úأل -ت -ي تسس-ل-ح ب-ه-ا
ألÓعبون( )...فقد ‚حوأ ‘ ألعودة ‘ ألنتيجة
و ⁄يسستسسلموأ طيلة فÎأت أŸقابلة ،ومع ذلك
يجب تصسحيح بعضش ألنقائصش ألتي عانى منها
ألفريق خÓل أÿرجة أألو ¤خاصسة ‘ أ÷انب
ألتنظيمي وألتي يتع Úعلينا تصسحيحها –سسبا
ل-ل-م-وأج-ه-ة أŸق-ب-ل-ة أم-ام ت-ونسش ول-تحقيق نتائج
أحسسن ‘ أŸسستقبل».
وعن هذأ ألفوز أŸث Òقال لسسات« :بهذأ
ألنتصسار Áكنني ألقول أننا حققنا  40باŸائة
م -ن ه-دف-ن-ا أŸت-م-ث-ل ط-ب-ع-ا ‘ أق-ت-ط-اع ت-أاشسÒة
ألتأاهل إأ ¤نهائيات كاسش إأفريقيا )...( 2021
يتبقى أمامنا أآلن موأجهة تونسش ،ألتي يتعÚ

ع-ل-ي-ن-ا –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة ف-ي-ها «مضسيفا «
سسنحاول خÓل أأليام ألتي تفصسلنا عن أŸقابلة
ألÎكيز على ألسسÎجاع أ÷يد وأهم من ذلك
تصسحيح ألنقائصش أŸسسجلة خاصسة على ألصسعيد
ألتكتيكي».
وخ -لصش أŸدرب أل -وط -ن -ي إأ ¤أل-ت-أاك-ي-د« :أن-ه
يتع Úعلى ألÓعب Úأآلن نسسيان مقابلة ليبيا،
ألتي  ⁄تكن سسوى مقابلة أو ¤وأألمور أ÷دية ⁄
–سسم بعد ( )...فمقابلة تونسش سستكون صسعبة
للغاية أمام منافسش يطبق طريقة لعب ذكية جدأ
« .وم -ع -ل -وم ،أّن أŸن -ت -خب أل -ت -ونسس -ي سس -ي -وأج-ه
م-ن-ت-خب ل-ي-ب-ي-ا ي-وم غ-د أÿم-يسش ،ف-ي-م-ا سسيكون
أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري ‘ رأحة.

مولودية باتنة

ارتياح لنجاح الÎبصش الثا ..Êوصسدمة من إاصسابة غضسبان
ق ّ-رر ال -ط-اق-م ال-ط-ب-ي ل-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
ب -ات -ن -ة ،اسس -ت -ب -ع-اد الÓ-عب أام Úغضس-ب-ان،
ع -قب إاج -رائ -ه ل -ع -م -ل -ي -ة ج -راح -ي -ة ،اث -ر
تعرضسه لضسربة قوية أادت إاصسابة خطÒة
’Áن وذلك خÓل
على مسستوى ذراعه ا أ
الÎبصض التحضسÒي اŸقام حاليا بالشسلف
‘ اط -ار ال -ت -حضسÒات ل -ل -م-وسس-م ال-ري-اضس-ي
ا◊ا‹ ضسمن الرابطة اÎÙفة الثانية.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
أشسارت مصسادر من «ألبوبية» أن ألشسفاء من
ت-دأع-ي-ات أل-ع-م-ل-ي-ة أ÷رأح-ي-ة أك Ìم-ن شسهرين،
سسيبتعد خÓلها غضسبان عن أŸيادين ويغيب عن
فريقه ‘ كل أللقاءأت ألرسسمية أألربعة أألو¤
أŸزم -ع أج -رأؤوه -ا ‘ ه -ذه أل -فÎة ،خ -اصس -ة وأن
م -ن -افسس -ات أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة سس-ت-ن-ط-ل-ق ي-وم 12
فيفري من ألشسهر ألقادم.
وت-ف-اع-ل ف-ري-ق أŸول-ودي-ة م-ع أإلصس-اب-ة ح-يث
أشس - -ار أŸدرب أم Úغ - -ي- -م- -وز ،إأ ¤أن ت- -ع- -رضش
غضس -ب-ان ل-ل-ج-رأح-ة ك-ان بسس-بب سس-ق-وط-ه ألسس-ي-ئ
خÓل أŸبارأة ألودية ب Úفريقه وشسبيبة تيارت،
وألتي أنتهت بنتيجة ألتعادل أإليجابي  2ـ ،2
وذلك ‘ غياب حاج عيسسى ألذي ف ّضسل مدربه
غيموز إأرأحته بفعل معاناته من آألم ‘ ألركبة،

رجح ألطاقم ألفني بعد تقرير أعده ألطبيب إأ¤
أن -ه -اء ت -ربصس -ه م -ع أل -ف -ري -ق ب -اك-رأ ،ع-ل-ى غ-رأر
أŸدأفع شسوأطي ،حيث يخضسعان للرأحة للتماثل
ألتدريجي للشسفاء من أإلصسابة.
وكان ألفريق قد غادر مقر إأقامته ‘ فندق
«مÒأدور» بولية ألشسلف وذلك بعد مرور  10أيام
كاملة قضساها ‘ ألÎبصش وألعمل أŸكثف خاصسة
أل -ت-دري-ب-ات أ÷م-اع-ي-ة لÓ-ع-ب Úب-غ-ي-ة أسسÎج-اع
لياقتهم ألبدنية بعد توقفهم ألضسطرأري عن
أللعب بسسبب ألوباء ألعاŸي وتوقف ألنشساطات
ألرياضسية ،حيث أشسار غيموز إأ ¤أن أŸرحلة
أألخÒة م -ن أل -ت-حضسÒأت ل-ل-م-ن-افسس-ة أل-رسس-م-ي-ة
للبطولة سستجري Ãلعب ألشساوي بباتنة ،وألتي
سس -ت -خّصس-صش ل-ل-ج-انب أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي وﬁاول-ة رسس-م
أŸعا ⁄أألولية للتشسكيلة ألتي سستدخل بها ألبوبية
أل -رأب -ط -ة أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى أم-ل –ق-ي-ق أن-تصس-ارأت
خاصسة بعد أنتدأب ألظه Òأأليسسر عصسام حدأد
للعب للفريق ‘ حال تأاهيله من طرف أ÷هات
أıتصسة ،حيث أكدت أإلدأرة أŸولودية أنها
ت-ل-قت ضس-م-ان-ات ب-ف-ت-ح فÎة تسس-ج-يÓ-ت إأضسافية
ع Èموقع ألرأبطة ،أألمر ألذي سسيمكنها من
إأضس -اف -ة ح -دأد ضس -م -ن ت -ع -دأد أل-ف-ري-ق وب-ال-ت-ا‹
أسستخرأج إأجازته ليتمكن بصسفة رسسمية من حمل
ألوأن أŸولودية وألعب لها خÓل هذأ أŸوسسم.

أألربعاء  20جانفي 2021م ألموأفق لـ  0٧جمادى ألثانية  1٤٤2هـ
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Óبداع والنششر طيلة سشتة عقود
ظلت وفية ل إ

ألسشاحة ألثقافية تفقد ألكاتبة أأم سشهام
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«أأناب» تطلق ورششات مطالعة لألطفال

لعÓمية بأام سشهام بعد معاناة مع
لدبية وا إ
لوسشاط ا أ
فقدت السشاحة الثقافية ليلة أامسس الكاتبة عمارية بÓل اŸعروفة ‘ ا أ
اŸرضس ،وهي الكنية التي أاطلقها عليها الششاعر الكب Òنزار قبا ‘ ÊفÎة السشبعينيات ،كما تلقب أامهات الششام أاسشماء أابناءهم
البكر .ظلت تكتب بروح هادئة وسشكينة مطلقة قلما اجتمعت ‘ كاتبات جيلها وحتى من جئن بعدها وهي التي حرصشت ان
لخÒة ليختم القدر بذلك
لبداع ،كتابة وصشوتا ،و‘ العمر  82سشنة تطفئ ام سشهام ششمعتها ا أ
لدبي حاف Óبا إ
يكون مسشارها ا أ
رحلة سشيدة عششقت الكتابة فأاحتضشنها ا◊رف وخلدها.

نور ألدين لعرأجي
أبرقت وزيرة ألثقافة وألفنون
م -ل -ي -ك -ة ب -ن دودة ت -ع -زي -ة ألسش-رة
أل- -ك- -ات- -ب- -ة وأŸشش- -ه- -د أل- -ث- -ق -ا‘
أ÷زأئ -ري أث-ر ف-ق-دأن-ه-م-ا أسش-م-ا
أدبيا لمعا ،حيث كتبت ‘ صشمت
وبسش- -ك- -ون ه -ادئ وه -و م -ا ج -ع -ل
ألششاعر نزأر قبا Êيصشفها «بأام
سش -ه -ام» ،ل -ط -ي -ب -ت -ه -ا وسش-خ-ائ-ه-ا،
ف -ك -انت ع -م -اري -ة ب Ó-ل أق-ح-وأن
أألدب أ÷زأئ -ري م -ن أل -رصش -ي -ف
أل- - - -بÒوت - - -ي إأ ¤أمÒة أ◊ب إأ¤
ششظايا ألنقد وأألدب إأ ¤جولة
م -ع أل -قصش -ي -دة؛ أم سش-ه-ام رف-ي-ق-ة
أŸبدع ÚومÓزمة أŸثقف.»Ú
ظلت أم سشهام لسشنوأت طويلة
وفية لعهدها مع أ◊رف وألتأاليف
دون أن تتقاعد أو يدأهمها يأاسض
أإلبدأع ،كما فعل مع غÒها من
أŸب- - -دع ،Úوب- - -ق - -يت أق - -ح - -وأن
أل -ث -ق-اف-ة دون م-ن-ازع ب-حضش-وره-ا
أŸلتقيات أألدبية دون عجز ،أو
م -ل -ل ك -م-ا ك-انت ل-ه-ا مسش-اه-م-ات
ن-ق-دي-ة وأن-ط-ب-اع-ي-ة مع كتاب من
أج-ي-ال ﬂت-ل-ف-ة رف-ق-ة أإلعÓ-مي
وأألديب بلقاسشم بن عبد أللهŸ ،ا
كان يششرف على صشفحات ألنادي
أألدب- -ي ب- -ج- -ري- -دة أ÷م- -ه- -وري -ة
ب -وه -رأن ،وم-ن خÓ-ل ت-نشش-ي-ط-ه-ا

◊صش -ت -ه -ا «دن -ي -ا أألدب» ج-م-عت
فيها لقاءأت أدبية لعديد أألسشماء
هي أليوم ششاﬂة ‘ سشماء أألدب
وألنقد.
وصشفها ألدكتور ألباحث يحيى
ب -وع -زي -ز ‘ أح -د م -ؤول -ف-ات-ه« :أم
سش -ه -ام ك -ات -ب -ة قصش-اصش-ة م-ارسشت
نشش- -اط- -ا م -ك -ث -ف -ا ‘ ألصش -ح -اف -ة
وأإلذأع -ة وأŸل -ت -ق -ي-ات أل-وط-ن-ي-ة
وألدولية ،تعت‰ Èوذجا للمثابرة
‘ أل -ع -م -ل ألÎب -وي وألصش -ح -اف-ة
وأألنششطة ألجتماعية وألثقافية

وألسشياسشية
وع -ل -ى م -دأر سش -ت-ة ع-ق-ود م-ن
أإلب -دأع ع -رف -ه -ا ج-م-ه-ور أل-ق-رأء
ق -ري -ب -ة م -ن ألشش -أان أل -ث-ق-ا‘ عÈ
أألث ،Òوه- -ي ت- -ق- -دم ب- -رن -ا›ه -ا
أألسش- - -ب - -وع - -ي ب - -إاذأع - -ة وه - -رأن
أ÷ه - -وي - -ة أو ع - -ل- -ى صش- -ف- -ح- -ات
أ÷رأئ- -د وأÓÛت أل -ت -ي ك -انت
تصشدر منذ تلك ألفÎة أ ¤غاية
أليوم .
ك- - -م- - -ا ق - -دمت أإلع Ó- -م - -ي - -ة
وأŸب- -دع- -ة زه- -رة ب- -ري- -اح ع -ل -ى

تنظّمه جامعة الششاذ‹ بن جديد بالطارف

صشفحتها ألفÎأضشية ششهادة حية
عن ألفقيدة بحكم ألعÓقة ألتي
ج -م -ع -ت-ه-م-ا م-ع-ا ع-ل-ى صش-ف-ح-ات
أ÷م -ه -وري -ة ح -يث ق -الت« ،ل -ق -د
ك -انت رف -ي -ق -ت -ي ‘ ك -ل م -رأح -ل
ألعمر ألتي تقاسشمانها معا ،كانت
ن - -ع - -م أألم وأألخت وأل - -رف- -ي- -ق- -ة
وألصش-دي-ق-ة ،ل-ذلك تصش-ف ح-التها
إأث -ر ت -ل -ق -ي -ه -ا أل -ن-ب-أا «سش-ق-ط خÈ
رحيلك كالصشاعقة رغم أنه قضشاء
ألله».
أضش -افت ب -ري -اح أن «أم سش -ه -ام
تلك أألنثى أŸناضشلة ‘ ﬁرأب
أ◊رف ،رأت ألنور ‘ هذه أ◊ياة
ذأت ي - - - - -وم ‘  21أف -ري-ل 1939
بوجدة ،تنحدر من جذور طيبة
وع-ائ-ل-ة بÓ-ل أل-ع-ري-ق-ة ب-ن-دروم-ة
ف -ك -ان أسش -م -ه -ا ع -م -اري-ة ،سش-ي-دة
Óدب أ÷زأئ-ري
ق -دمت أل -ك-ث Òل -أ
و ⁄ت -ت -وق -ف ع -ن أل -ك -ت-اب-ة ب-روح
حدأثية مدهششة» .للتذك Òأثرت
أل- -ف- -ق- -ي- -دة أŸك- -ت -ب -ة أل -وط -ن -ي -ة
وأ÷ام -ع -ي -ة ب -ع -دة إأصش-دأرأت ‘
أألدب وألنقد من بينها «ألرصشيف
ألبÒوتي»« ،جولة مع ألقصشيدة»،
«أمÒة أ◊ب»« ،شش -ظ -اي -ا أل -ن -ق -د
وأألدب»« ،أبجدية نوفم« ،»Èفتح
ألزهور»« ،من يوميات أم علي»
باإلضشافة أ ¤رسشائل تخرج لطلبة
أألدب أل- -ع -رب -ي ت -ن -اولت ك -ت -ب -ه -ا
وإأبدأعاتها.

أأدب ألطفل ورهانات ألعصشر ‘ ملتقى دو‹
ي - -ن- -ظ- -م  ÈﬂالÎاث وال- -دراسش- -ات
لداب وال -ل -غ -ات
ال- -لسش -ان -ي -ة ،ب -ك -ل -ي -ة ا آ
بجامعة الششاذ‹ بن جديد ـ الطارف ـ
لطفال:
اŸلتقى الدو‹ الثا« Êأادب ا أ
لششكالت ورهانات العصشر» ،وذلك ‘
ا إ
حدد
الثÓث Úمن الششهر ا÷اري ،فيما ُ
آاخ - -ر أاج - -ل ل - -ل - -مشش - -ارك - -ة ب- -ي- -وم غ- -د
اÿميسس .ويناقشس اŸلتقى قضشايا أادب
ال-ط-ف-ل ،وره-ان-ات-ه وعÓ-ق-ت-ه ب-ث-ق-افة
ال-عصش-ر ،و–دي-ات-ه اŸسش-ت-ق-ب-لية ‘ ظّل
العوŸة والتقنيات ا◊ديثة.

أأسسامة إأفرأح
أع- -ل- -نت ج- -ام- -ع- -ة ألشش- -اذ‹ ب- -ن ج- -دي -د
بالطارف ،على موقعها أإللكÎو ،Êتنظيم
أŸل- -ت- -ق- -ى أل- -دو‹ أل- -ث -ا« Êأدب أألط -ف -ال:
أإلشش-ك-الت وره-ان-ات أل-عصش-ر» ،أل-ذي ُي-ع-ق-د
أفÎأضشيا ‘ ألثÓث Úمن ألششهر أ÷اري،
ب- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م م- -ن  ÈﬂألÎأث وأل- -درأسش -ات
أل -لسش -ان -ي -ة ،ب -ك -ل -ي -ة أآلدأب وأل -ل -غ-ات ب-ذأت
أ÷امعة ،بالتعاون مع  ÈﬂألÎأث أألدبي
أ÷زأئ -ري أل -رسش -م -ي وأل -ه -امشش -ي ب-ج-ام-ع-ة
سش -ك -ي -ك -دة ،وج -م -ع-ي-ة صش-ن-اع-ة أل-غ-د ل-ولي-ة
ألطارف ،ودأر ألثقافة وأŸركز أإلسشÓمي
ألثقا‘ بالطارف.
يهدف أŸلتقى إأ ¤تسشليط ألضشوء على
نوع من أألدب وقارئه ألصشغ ،Òوإأ ¤مقاربة
ب -عضض أŸف -اه -ي -م أل-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا ت-وضش-ي-ح
›الت أدب ألطفل وآألياته وأهميته ،ولفت
ألنتباه إأ ¤وجوب إأ‚از أألبحاث ألنقدية ‘
أدب ألطفل وعنه ،كما يهدف أŸلتقى إأ¤
ف -ت -ح آأف -اق أدب أل -ط -ف -ل وأقÎأح ت -وصش-ي-ات
بششأانه وألتخطيط لÎقيته وتطويره.
ويأاتي هذأ ألهتمام بفÎة ألطفولة كونها
Óنسشان» ،وهي
“ثل «رمز ألفطرة ألطبيعية ل إ
أل -ت-ي ي-ب-دأ أل-ط-ف-ل ف-ي-ه-ا «كصش-ف-ح-ة ب-يضش-اء،
وع-ل-ى ك-ل م-ن يسش-اه-م ‘ ت-وج-ي-ه-ه أل-ت-ع-ل-ي-م
ع -ل -ي -ه -ا ،وإأكسش -اب -ه -ا أل -ق-ي-م ألÓ-زم-ة إلن-ت-اج
أإلنسشان ألسشوي ،وأŸبادئ أألنسشب ‘ تكوين
أأل‰وذج أألمثل للمجتمع‡ ،ا يجعل تربية
ألطفولة مهمة إأنسشانية نبيلة نظرأ للحاجات
وأŸتطلبات ألتي “يزها عن غÒها».
ويضشيف منظمو أŸلتقى أن ألتعامل مع
م-رح-ل-ة أل-ط-ف-ول-ة ،ع-ل-ى بسش-اطتها وبرأءتها،

كشش -فت اŸسش -تشش -ارة اŸك -ل -ف -ة ب -خ -ل-ي-ة
لعÓ- -م وال- -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة
وسش- -ائ- -ل ا إ
لشش-ه-ار
ب -اŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-نشش-ر وا إ
رششيدة بلحراوي ،عن الÈنامج الثقا‘
ال- -ذي سش -ط -رت -ه م -ؤوسشسش -ة «أان -اب» ل -ع -ام
 ،2021وال -ذي ان -ط -ل -قت أاول ف -ع-ال-ي-ات-ه
عششية أاول أامسسÃ ،كتبة ششايب دزاير،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصش-م-ة ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘ أاول
ورشش -ة م -ن ورشش -ات م-ط-ال-ع-ة اıصشصش-ة
لتÓميذ اŸدارسس البتدائية.

حبيبة غريب
ت- -ه- -دف ه -ذه أل -ورشش -ات حسشب رشش -ي -دة
بلحرأوي ،إأ ¤إأعادة غرسض حب أŸطالعة ‘
أل-ن-اشش-ئ-ة ،م-ن خÓ-ل Œرب-ة ‰وذج-ي-ة ت-ت-م-يز
بخلق جو جديد وفضشاء ﬂتلف ،يكون وسشط
أل -ك -تب وت -ك -ون م -ك -ت -ب -ة شش-ايب دزأي-ر وج-ه-ة
Óه-ا‹ وأولده-م وليسض
ح-م-ي-م-ي-ة م-ف-ت-وح-ة ل -أ
للعقاب ألن أألطفال يعتÈون أŸطالعة Ãثابة
عقوبة».
وق- -الت ب- -ل -ح -رأوي« :ل -ق -د أث -ب -تت درأسش -ة
أمريكية مؤوخرأ أن أألطفال أألذكياء هم من
بدأوأ أŸطالعة بصشوت عال ‘ سشن مبكرة
جدأ ،وهذأ ما يسشاعد ألطفل على كسشب ثقة
‘ نفسشه وينمي قوة ششخصشيته ويوطد ألعÓقة
بينه وب Úألكتب».
وأن-ط-ل-ق-ن-ا ،تضش-ي-ف أŸت-ح-دث-ة ‘« ،هذه

أل -ت -ج -رب -ة أل -ن-م-وذج-ي-ة م-ع أط-ف-ال أŸدأرسض
ألب -ت -دأئ -ي -ة وق -د أسش -ت -ق -ب Ó-ن-ا ‘ أول ورشش-ة
تÓميذ مدرسشة عمر بوخدÁي ألبتدأئية ،مع
ألÎكيز ‘ أول وهلة على أŸدأرسض مرأعاة
لسش Ó-م -ة أألط-ف-ال» ،ك-م-ا أن م-ؤوسشسش-ة «أن-اب»
سشتحرصض ‘ أŸسشتقبل ألقريب على تعميم
ه -ذه أل -ت -ج -رب -ة ‘ أل -ع -اصش -م -ة ك-ل-ه-ا ل-ي-ك-ون،
ت-وسش-ي-ع-ه-ا ت-دري-ج-ي-ا ‘ ك-اف-ة ألÎأب أل-وطني
وألنفتاح أك Ìعلى مدن أ÷زأئر ألعميقة ،من
خÓل تنظيم قوأفل للمطالعة ،وإأنششاء مكتبات
وفضشاءأت للمطالعة ‘ مناطق ألظل ،متى
تسشمح ألظروف ألصشحية بذلك».
وتÈمج ورششات أŸطالعة ‘ حصشت‘ Ú
أألسشبوع ،حيث تخصشصض ورششة يوم أألحد أإ¤
أŸطالعة باللغة ألفرنسشية وحصشة يوم ألثنÚ
ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،وتسش-ه-ر ع-ل-ي-ه-ا أي أل-ورشش-ة،
أحÓم زوأوي وهي إأطار Ãصشلحة أإلعÓم
Ãؤوسشسش -ة أن -اب ﬂتصش -ة ‘ أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة
وألتعليم وألتعليم مع ألطفل ،ويقوم أألطفال
أŸشش -ارك ‘ Úأل -ورشش -ة ع -ل -ى أخ -ت -ي -ار قصش-ة
وقرأءتها ومناقششتها مع بقية أألطفال.
وي -ب -ق-ى إأدرأج ورشش-ة ب-ال-ل-غ-ة ألم-ازي-غ-ي-ة
م -ره -ون ب -إاي-ج-اد أŸؤوط-ر أŸت-م-ك-ن م-ن ه-ذه
أللغة ،حسشب بلحرأوي ،ألتي كششفت برنامج
حصشصض ألبيع باإلهدأء ،سشينطلق يوم أÿميسض
أŸقبل ،لكن دون ألتقد Ëوألنقاشض أŸعتاد،
تفاديا لفÒوسض كورونا وسشيكون أول لقاء مع
ألكاتب ﬁمد بلحي.

ُنظم بدار الثقافة عبد اÛيد الششافعي

ملتقى ششعري ششبابي بامتياز بقاŸة
يصشعب كثÒأ« ،بل يجب أ◊ذر ‘ ألتعامل
معها ورعايتها لرتباطها بآافاق أŸسشتقبل،
وأŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاع-دأد أإلنسش-ان أÛسش-د لّ-ل-ب-نة
أألسشاسشية ‘ أسشتمرأرية أ◊ياة ودÁومتها»،
كما أن أهتمام أÛتمع أإلنسشا Êبالطفولة
وصش - -ل إأ ¤غ - -اي- -ة «إأح- -دأث أحب ي- -ع- -ت- -ن- -ي
ب- -انشش -غ -الت أل -ط -ف -ل وم -ي -ولت -ه ،وي -جسش -د
أحÓمه ،ويحمل آأماله» .وقد وأزدأدت مهمة
ألرتقاء بالطفل وأدبه وثقافته تعقيدأ ،مع
وتÒة أل- - -عصش- - -ر أŸتسش- - -ارع - -ة ،وأل - -ت - -ط - -ور
ألتكنولوجي أّ Ÿ
طرد.
و‘ هذأ ألسشياق ،يأاتي أŸلتقى Ùاولة
تسشليط ألضشوء على ›موعة من أŸوأضشيع،
” توزيعها على ﬁاور ثÓثةُ ،يعنى أولها
ّ
بقضشايا أدب ألطفل ،من حيث أŸصشطلحات
وأŸفاهيم ومعاي Òألكتابة للطفل ،ومسشأالة
أط -ف -ال ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة وأل -ت -أاه -ي-ل
أŸع- -ر‘ ‘ أإلب -دأع -ات أألدب -ي -ة أŸوج -ه -ة
للطفل ،وغياب ألدرأسشات ألنقدية أŸتعلقة
بأادب ألطفل.
أما أÙور ألثا« Êثقافة ألعصشر ورهانات
أدب ألطفل» ،فيتعلق Ãوأكبة أدب ألطفل
للوأقع ألفÎأضشي لثقافة أألطفال ،وتأاثÒ
أŸوروث ألشش- -ع- -ب- -ي ‘ أل- -ك -ت -اب -ات أألدب -ي -ة
Óطفال ،وذلك ‘ ظلّ عوŸة عا⁄
أŸوجهة ل أ
ألطفل .كما يتطّرق هذأ أÙور إأ ¤ألذكاء
أل- -ع- -ر‘ وأل- -وج -دأ Êل -ل -ط -ف -ل وأŸؤوشش -رأت
ألنوعية ألدب ألطفل ،وكذأ فنيات بر›ة
أدب أل -ط -ف -ل ‘ ُدور أل -ث -ق-اف-ة وأŸؤوسشسش-ات
ألتعليمية وأŸتخصشصشة.
ف -ي-م-ا ُي-ع-ن-ى أÙور أل-ث-الث «أل-ت-ح-دي-ات
أŸسشتقبلية ألدب ألطفل» بتحديات ألعوŸة،
وألثقافة أإللكÎونية ودورها ‘ ألتأاث Òعلى
أدب ألطفل ،وسشبل تطوير أدب ألطفل ‘
ظل ألتقنيات أŸعاصشرة ،وباألخصض ششبكات

ألتوأصشل ألجتماعي.
وإأذأ كان أŸلتقى سشيعقد أفÎأضشيا يوم
 30جانفي ،إأل أنه ما يزأل هنالك فرصشة
إلرسشال أŸدأخÓت من أجل أŸششاركة فيه،
حّدد آأخر أجل إأرسشال أŸدأخÓت بيوم
حيث ُ
غ - -د أÿم- -يسض  21ج-ان-ف-ي ،وسش-ي-ت-م إأعÓ-م
أصش- -ح- -اب أŸدأخÓ- -ت أŸق- -ب- -ول- -ة ‘ ألـ25
جانفي.
وسشيعقد أŸلتقى بتقنية ألتوأصشل عن بعد
ع- -ل -ى م -نصش -ة زووم ،م -ع بث م -ب -اشش -ر ع -ل -ى
فايسشبوك ،وأعطى أŸنظمون أألولوية لطلبة
ألدكتورأه ،فيما تقبل مششاركاتهم ألثنائية مع
م -دي -ر أألط -روح -ة ف -ق -ط ،ب -ي -ن -م -ا ل ُت-ق-ب-ل
أŸششاركة ألثنائية خارج هذأ ألششرط.

ن-ظ-م ا–اد ال-ك-ت-اب ا÷زائ-ري Úفرع
ولي-ة ق-اŸة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ب-د اÛي-د
الشش-اف-ع-ي ،م-ل-ت-ق-ى شش-ع-ري-ا بالتنسشيق مع
جمعية اŸسشتقبل ونادي –دي القراءة
وادي ال -زن-ات-ي ،حضش-ره ج-م-ع غ-ف Òم-ن
ال - -ك- -ت- -اب اŸب- -دع ÚواŸول- -ع Úب- -ال- -ف- -ن
لدب.
وا أ

أأمينة جابالله
أف-ت-ت-حت رئ-يسش-ة أل–اد ألشش-اع-رة صش-ف-ي-ة
ﬂالفة أŸلتقى بكلمة مقتضشبة عÈت من
خ Ó-ل -ه -ا ع -ن أه -م -ي -ة إأح-ي-اء ألÎأث أل-ث-ق-ا‘
وأ◊فاظ عليه ،ببعديه ألتاريخي وألجتماعي
ووجوده أŸادي وألÓمادي ،منوهة ‘ كلمتها
Óجيال ألقادمة بوجوب ألنهوضض بقيمة ما
ل أ
تركه أألجدأد من مقومات أجتماعية جليلة ل

ا÷معية الثقافية «البسشمة» لسشكيكدة

تقد Ëألعرضض ألششر‘ أألول Ÿسشرحية «ألنعيم ‘ أ÷حيم»
اح-تضش-ن اŸسش-رح ا÷ه-وي ﬁم-د ال-ط-اه-ر ال-ف-رق-ا Êل-قسش-ن-ط-ي-نة العرضس الششر‘
لول Ÿسش -رح -ي-ة «ال-ن-ع-ي-م ‘ ا÷ح-ي-م» م-ن إان-ت-اج ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «ال-بسش-م-ة»
ا أ
لسشكيكدة بالتعاون مع اŸسشرح ا÷هوي لذات اŸدينة.
يعالج هذأ ألعمل أŸسشرحي ألذي كتبه فاروق دأودي من برج بوعريريج وأخرجه أÁن بن
أحمد وحضشره جمهور ﬁدود من ألفنان Úوألصشحفي Úتصشرفات غ Òششريفة ألفرأد ‘
أÛتمع و‘ ألوسشط أŸهني وذلك ‘ قالب كوميديا سشودأء تسشلّط ألضشوء على عÓقات
أجتماعية معقدة وسشلوكيات منافية للمبادئ أألخÓقية وأإلنسشانية.
وخÓل  65دقيقة من ألعرضض يسشلط هذأ ألعمل ألذي وّقع سشينوغرأفيته عبد أ÷ليل بولودأÊ
ألضشوء على طبيب نفسشا Êومريضشه أللذين أدى دورهما فؤوأد بن أحمد وصشهيب عيسشوب.
فيأاتي أŸريضض ليتحدث عن خÓفاته ألزوجية على أمل ‘ أن يجد لدى ألطبيب ألنفسشاÊ
ألذي يعيشض بدوره نفسض أŸششكل حŸ Óششكلته ألزوجية.
Óنسشان عندما يقتل ألطبيب ألنفسشا Êزوجته
وتتعاقب أŸششاهد لتعرضض أ÷انب ألقا” ل إ
ويحاول Œر Ëمريضشه مسشتعم Óألبتزأز ومسشتغ Óألضشائقة ألنفسشية وأ◊الة ألهششة Ÿريضشه.
وصشرح ﬂرج أŸسشرحية أÁن بن أحمد بأانه عمل على معا÷ة ‘ إأطار فني جانبا من
أÛتمع ألعصشري وعÓقات معقدة ب Úأألفرأد ،مششÒأ إأ ¤أن هذأ ألعمل يعد أول إأنتاج
للجمعية ألثقافة «ألبسشمة» للعام .2021

تتمثل فقط ‘ أسشتذكار ألعادأت وألتقاليد
فحسشب ،بل تتعدى حدود ألزمن ‘ تثمÚ
بروزها ‘ كل مناح حياتنا ‘ أŸسشتقبل.
أسشتهل ألدكتور قيدوم ميلود أللقاء ألششعري
Ãدأخ -ل -ة ح -ول مسش-ار أل-ك-ت-اب-ة وروح أإلب-دأع
مؤوكدأ على ضشرورة ألهتمام بالششباب أŸبدع
وأألخذ بيده ومرأفقته ،وتششجيع أعماله ألتي
ل- -ن ت- -زه- -ر إأل بسش- -ق- -اء أل- -ن- -ق- -د وأل- -ت- -وج -ي -ه
أŸوضش- -وع- -ي أل- -ه -ادف م -ع إأع -ط -اء أل -ف -رصض
ب -ال -تسش -اوي ل -ل -م -وأهب ب -ع -ي -دأ ع -ن أإلقصش -اء
وألتهميشض.
سش ّ-ج -ل أŸل -ت -ق -ى أŸت -م -ث-ل ‘ سش-لسش-ة م-ن
أل -ل-ق-اءأت ألشش-ع-ري-ة أب-دع ‘ ك-ت-اب-ت-ه-ا أسش-م-اء
شش -اب -ة ،حضش -ور ‡ث -ل م-دي-ر أل-ث-ق-اف-ة ◊سش-ن
موأمنية ،و‡ثلة نادي «تنوين قاŸة» ياسشمÚ
بن رمضشان وسشعاد سشوكال رئيسشة «طاغسشت
تقرأ» من ولية سشوق أهرأسض وإأسشÓم بوطمÚ
رئ -يسض «ت -ن -وي-ن قسش-ن-ط-ي-ن-ة» وأح-م-د ح-رك-ات
رئ- -يسض ن- -ادي «أم أل- -ب- -وأق- -ي ت- -ق- -رأ» ورئ- -يسض
أÛلسض ألشش -ع -ب -ي أل -ولئ-ي ب-رأه-م-ي-ة ب-ل-خÒ
أل -ذي ي -دع -م أل -ف -ن وأألدب وألشش -ب -اب ب -ق-وة،
و‡ثل أإلذأعة أ÷هوية ألهادي عثامنية.
Óشش-ارة ” ،ع-ل-ى ه-امشض أل-ل-ق-اء أنشش-ط-ة
ل -إ
موأزية “ثلت ‘ وصشÓت غنائية من تقدË
ف- -رق- -ة «ن- -غ- -م- -ات أ÷ن- -ة» ب- -وأدي أل -زن -ات -ي،
ومسش -رح -ي -ة أب -ط -ال -ه -ا ت Ó-م -ي-ذ م-ن م-دأرسض
أŸن - -ط - -ق - -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن حضش- -ور ألصش- -وت
ألدرويششي «يحيى قوأيدية» من ولية سشكيكدة
و»رح- -ي- -م» م- -ن ولي- -ة أ÷زأئ- -ر ف -رغ -م ب -ع -د
أŸسش - -اف - -ة Á ⁄ن - -ع - -ه- -م ذلك م- -ن أ◊ضش- -ور
وأŸبادرة ،كما تخلل أŸلتقى ألذي أششرف
ع -ل -ى ت -ن-ظ-ي-م-ه سش-ل-ي-م ح-ري-دي Ãع-ي-ة سش-ل-ي-م
Óل- -بسش- -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
ع- -م- -اري ،م- -ع- -رضض ل - -أ
وأÛوه -رأت وب -عضض أألك Ó-ت أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
أŸتوأرثة ،وتقد Ëششهادأت ششرفية للمبدعÚ
م- -ن أل -ولي -ة ول -لضش -ي -وف م -ن ط -رف رئ -يسش -ة
أل–اد صشفية ﬂالفة ونائب رئيسشة أل–اد
رأمي ◊مر.

أأ’ربعاء  ٢٠جانفي ٢٠٢١م ألموأفق لـ  ٠٧جمادى ألثانية  ١٤٤٢هـ
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لمريكيّون يتابعون تنصصيب بايدن أفÎأضصيا
أ أ

أسصتاذ ألعلوم ألسصياسصية بجامعة كاليفورنيا ،حمود صصا◊ي لـ «ألشصعب»:

ترامب يخرج من الباب الضصيّق ومسصتقبله السصياسصي انتهى

رهان على رئيسس جديد لتوحيد بلد منقسصم
أنظار ألعا ⁄تّتجه أليوم نحو ألبيت ألأبيضض لرصصد عملية تنصصيب ألرئيسض ألأمريكي أ÷ديد جو بايدن
وسصط ظروف أسصتثنائية و أجوأء غ Òمسصبوقة يتابع فيها ألشصعب ألأمريكي بقلق هذأ أ◊دث ألبارز أفÎأضصيا،
وج-اء ذلك ب-ع-د أن أسص-ت-عّ-دت أل-ع-اصص-م-ة وأشص-ن-ط-ن ب-ط-وق أم-ن-ي م-ك-ث-ف ح-اصص-ر ج-م-ي-ع أŸن-افذ أŸوؤدية أإ ¤ألبيت
ألأبيضض ،وتسصتعد وأشصنطن لعشصرأت ألإجرأءأت ألتنفيذية أŸهّمة ،حيث “تد على مدأر ألأيام ألعشصرة ألأو¤
من تو‹ أإدأرة بايدن أ◊كم ،أإضصافة أإ ¤ألّتشصريعات ألتي سصتبد أ ‘ شصق طريقها من خÓل ألكونغرسض لتخفيف
وطاأة ألوباء وألهجرة على وجه أÿصصوصض.
فضصيلة بودريشض
أن- -ت- -هت ع- -ه -دة ت -رأمب أل -ت -ي ق -ط -عت
أ’أن - -ف - -اسض وأأث - -ارت أل- -ك- -ث Òم- -ن أ÷دل،
وبذلك طوت صسفحته نهائيا ’أّنه يسستبعد
أأن يÎشّسح مرة أأخرى بعد أأحدأث ألعنف
ألتي هّزت أ’سستقرأر ،وينوي بايدن منذ
أل-ل-ح-ظ-ات أ’أو ¤م-ن ت-رّب -ع-ه ع-ل-ى ع-رشض
أ◊كم ،ألشسروع ‘ تصسحيح ألفوضسى ألتي
خّلفها سسابقه ترأمب ،لذأ يرتقب خÓل
أليوم أ’أول على ضسوء وعوده ألتي أأطلقها،
أأن يقوم بتمديد فÎة أ’إيقاف أŸوؤقت
Ÿدف-وع-ات ق-روضض أل-طÓ-ب أل-ف-يدرألية،
أإ ¤ج- -انب أإصس -دأر ق -رأر يسس -م -ح ب -اإع -ادة
أنضس -م -ام أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة أإ ¤م-ن-ظ-م-ة
ألصس -ح-ة أل-ع-اŸي-ة ،وك-ذأ أت-ف-اق-ي-ة ب-اريسض
ل -ل -م-ن-اخ ،أإ ¤ج-انب م-ط-ال-ب-ة أ’أم-ري-ك-يÚ
با’لتزأم بـ  ١٠٠يوم من أرتدأء أ’أقنعة.
وأ◊ديث ج- -اري ح- -ول ن- -ي- -ة أل- -رئ -يسض
أ÷ديد ’سستخدأم سسلسسلة من أ’إجرأءأت
أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ’إل -غ -اء ح -ظ -ر أإدأرة ت-رأمب
ل -ل -م -ه -اج -ري -ن أل-ق-ادم Úم-ن أل-ع-دي-د م-ن
أل -ب -ل -دأن ذأت أ’أغ -ل -ب -ي-ة أŸسس-ل-م-ة ،وك-ذأ
أل -قضس -اء ع -ل -ى أل -ت -خ -ف-يضس-ات ألضس-ري-ب-ي-ة
ل-لشس-رك-ات ،وب-اŸق-اب-ل مضس-اع-ف-ة أل-رسسوم
أل-ت-ي ت-دف-ع-ه-ا ألشس-رك-ات أ’أم-ري-ك-ي-ة ع-لى
أ’أرباح أ’أجنبية.
وم -ن أل -ق -رأرأت أ’سس -ت -ع -ج -ال -ي-ة وذأت
أ’أولوية وكان بايدن قد تعّهد بها ،نذكر
أإنشساء فرق عمل معنية بالتشسرد و ⁄شسمل
أ’آب -اء أŸه -اج -ري -ن م -ع أ’أط -ف -ال أل -ذي -ن
أن -فصس -ل -وأ ع-ن-ه-م ع-ل-ى أ◊دود أ’أمÒك-ي-ة

ي- -رى دك- -ت- -ور أل- -ع- -ل- -وم ألسص- -ي -اسص -ي -ة
وأل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ،ب-ج-ام-عة كاليفورنيا
لم -ري -ك -ي -ة ،ح-م-ود
ب -ال -ولي -ات أŸت -ح -دة أ أ
صص- -ا◊ي ،أّن أل- -رئ- -يسض أŸن- -ت -ه -ي -ة ولي -ت -ه
لبيضض م زوما
دونالد ترأمب يغادر ألبيت أ أ
ومعزول ومسصتقبله ألسصياسصي مر ون بقرأر
›لسض ألشص- - - -ي- - - -وخ ،أل - - -ذي سص - - -يصص ّ- - -وت ‘
ﬁاك- -م -ت -ه أŸق -ررة م -ب -اشص -رة ع -قب ح -ف -ل
ت -نصص -يب أل-رئ-يسض أŸن-ت-خب ب-اي-دن ،بت م-ة
أل- -ت- -ح- -ريضض ع -ل -ى أل -ع -ن -ف أل -ذي أّدى إأ¤
سصقوط عدد من ألضصحايا وأعتقال أك Ìمن
سصت Úشصخصصا مت م Úمن طرف ألسصلطات
لمنية باقتحام مقر ألكونغرسض ‘ ألـ  6من
أ أ
جانفي أ÷اري.
حوأر :عزيز  -ب

أŸكسسيكية ،مع أإرسسال مشساريع قوأن Úأإ¤
أل-ك-ون-غ-رسض تسس-ع-ى أإ ¤ف-رضض ف-ح-وصسات
أأك Ìصسرأمة ÿلفيات مشسÎي أ’أسسلحة،
وأإلغاء أإجرأءأت حماية مصسنعي أ’أسسلحة
ألنارية من أŸسسوؤولية ألقانونية ،وتوفÒ
مسسار للحصسول على أ÷نسسية لـ  ١١مليون
م- -ه- -اج- -ر ج -اءوأ أإ ¤أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة
بشسكل غ Òقانو Êعندما كانوأ أأطفا’.
سس -ي -ج -د ب -اي -دن ع -ل-ى ط-اول-ت-ه م-ل-ف-ات
م -ك -ث -ف -ة ومسس -ت -ع -ج -ل-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أإع-ادة
أ’نضسمام أإ ¤أ’تفاق ألنووي ب Úألو’يات
أŸتحدة وأإيرأن ،وحزمة مناخية بقيمة ٢

ت-ري-ل-ي-ون دو’ر÷ ،ع-ل أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
خالية من أنبعاثات ألكربون بحلول أآفاق
عام  ،٢٠5٠وخ ّ
طة ’إنفاق  ٧٠٠مليار دو’ر
لتعزيز ألتصسنيع وألبحث وألتطوير وألبناء
على قانون ألرعاية ألصسحية ،ودون شسك
سسيقوم ألرئيسض أ’أمريكي أ÷ديد بفتح
ق - -ن - -وأت أ◊ديث ›ّد دأ م - -ع ألسس - -ل- -ط- -ة
أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،م -ع ت -ق -د Ëمسس -اع-دأت
أإنسس -ان -ي -ة ل -ل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي ،Úوف-ت-ح أل-ب-ع-ث-ة
أل- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي- -ة Ÿن- -ظ- -م- -ة أل- -ت- -ح -ري -ر
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-وأشس-ن-ط-ن ،ب-عد غلقها من
طرف ترأمب.

^ ألشصعب :بالرغم من ألتاريخ ألطويل
لÓنتقال ألسصلمي للسصلطة ‘ أمريكا ،يبدو
ن أنصص -ار ت -رأمب ي -رّوج -ون لح -ت -م -ال -ي -ة
أ ّ
لج-رأءأت
أن -ت -ه -اء ه -ذه أŸرح-ل-ة ،م-ا ه-ي أ إ
أّŸتخذة لتأام Úحفل ألّتنصصيب؟
لسص - -ت - -اذ ح- -م- -ود صص- -ا◊ي :أ◊فل
^^ أ أ
أل ّ-رسس -م-ي سس-ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى أل-ع-ن-اصس-ر أأ’سس-اسس-ي-ة
ألتقليدية مثل تأادية ألقسسم ألدسستوري أأمام رئيسض
أÙك -م -ة أل -ع-ل-ي-ا وإأل-ق-اء أل-رئ-يسض أŸن-ت-خب ج-و
بايدن خطابه بعد أليم Úألدسستوري.
وعلى خÓف أ◊فÓت ألرسسمية ألسسابقة و‘
ظ- -ل أل -ت -ه -دي -دأت أأ’م -ن -ي -ة وك -ذأ لÈوت -وك -و’ت
أ÷ائحة ،سستكون هناك حرأسسة أأمنية شسديدة
على ألرئيسض وعائلته وكل فرد يرأفقه وهو ‘
ط -ري -ق -ه أ ¤أل -ب -يت أأ’ب -يضض ،ول -ن ي -ك-ون ه-ن-اك
أل -ع -رضض أل -ت -ق -ل -ي -دي ل-ل-ج-يشض ،وع-ل-ى أŸسس-ت-وى
أأ’مني ،عرفت ألتحضسÒأت تغÒأت  ⁄يسسبق لها
مثيل شسملت Œنيد أأك Ìمن  ٢5أألف رجل أمن ‘
ألعاصسمة وأشسنطن ،كما أأن أأجهزة أأ’من أتخذت
إأجرأءأت أأخرى على مسستوى ألو’يات بعد أأن
أكتشسفت دعوأت ‘ ألوسسائط أ’جتماعية تدعو
أ ¤أحتجاجات مسسلّحة ‘ جميع أأنحاء ألو’يات
أŸت -ح -دة أأ’م -ري -ك -ي -ة ،ه -ذأ ول -ق-د ط-ل-بت وزأرة
ألدفاع أأ’مريكية وكذأ أ◊رسض ألوطني من جميع

أّÙلل ألسصياسصي ،د  -وهبي زكرياء:

مهّمـ ـ ـ ـة صصعب ـ ـة تنت ـ ـظر بـ ـ ـ ـايدن
تسص -اؤولت ع -دي -دة ت -ت -وّق -ف ع-ن-ده-ا «ألشص-عب» ‘
ح-وأره-ا م-ع أل-دك-ت-ور وه-ب-ي زك-ري-اء ،أسص-ت-اذ أل-علوم
ألسص -ي -اسص -ي -ة وأل -عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة أ÷زأئ-ر
لرث أل-ث-ق-ي-ل أل-ذي خّ-ل-فه ألرئيسض
ت-ت-عّ-ل-ق أسص-اسص-ا ب-ا إ
لم- -ري- -ك- -ي أŸوّدع دون -ال -د ت -رأمب ،وب -ال -ت -ح -دي -ات
أ أ
ألدأخلية وأÿارجية ألتي يوأجهها خلفه جو بايدن
ألذي يتو ¤مقاليد أ◊كم أليوم.
حوأر :فضصيلة دفوسض
صصب أليوم جو بايدن رئيسصا للوليات
^ ألشصعب :ين ّ
لم -ري -ك -ي -ة ‘ أج -وأء أسص -ت-ث-ن-ائ-ي-ة أث-اره-ا
أŸت -ح -دة أ أ
لعÎأف بهزÁته وإأصصرأره
ألرئيسض أŸوّدع برفضصه أ إ
ع -ل -ى ق -لب أل -ن -ت -ي -ج -ة لصص -ا◊ه م -ن خ Ó-ل –شص -ي-د
لج -وأء ،م -ا ت -ع -ل -ي -ق-ك-م ع-ل-ى ه-ذأ
ألشص -ارع وت -وي Îأ أ
أ◊دث؟ وهل سصتتم عملية نقل ألسصلطة بسصÓم؟
^^ أل -دك -ت-ور د  -وه-ب-ي زك-ري-اء :أأف-رزت أل-ن-تائج
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-رئ-اسس-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة أل-ت-اسسعة وأÿمسسون فوز
ألدÁقرأطي جون بايدن ،وبذلك كانت نهاية عهد إأدأرة
ترأمب للو’يات أŸتحدة أأ’مريكية بتناقضساته وبسسياسساته
أŸتسس -م -ة ‘ ك -ث Òم -ن أأ’ح -ي -ان ب -الشس -ع-ب-وي-ة ،وب-ال-ت-ن-اقضض
أŸمزوج بالÈغماتية أأ’مريكية ،وهو ألذي كان يحلم بو’ية
ث-ان-ي-ة ،ل-ك-ن أل-وأق-ع أأ’م-ري-ك-ي ف-رضض ت-وج-ه-ا آأخ-ر ب-اخ-ت-يار
بايدن ،وهذأ ما  ⁄يتقبله ترأمب وأأنصساره ألذين ÷أاوأ إأ¤
أأسساليب أأخرى للضسغط وخلط بعضض أأ’ورأق مثل Œييشض
ألشس -ارع ودف -ع -ه ل-ل-ف-وضس-ى ك-م-ا رأأي-ن-اه ‘ ع-م-ل-ي-ات أق-ت-ح-ام
ألكونغرسض مع أرتكاب أأعمال تخريب ،كل ذلك يؤودي بنا إأ¤
م -رأج -ع -ات ك -بÒة ح -ول أل -دÁق -رأط -ي -ة أأ’م-ري-ك-ي-ة وم-دى
مصسدأقيتها و–ول ‘ عمليات أنتقال ألسسلطة من إأدأرة أ¤
أأخرى ،لذلك فعملية تسسييج وبناء جدأرأت ‘ مكان تسسليم
ألسسلطة خوفا من أ’نفÓت أأ’مني ،كلها مؤوشسرأت تؤودي بنا
إأ ¤ق -رأءأت ج -دي -دة ح -ول أŸشس -ه -د ألسس -ي -اسس-ي أأ’م-ري-ك-ي
و–و’ته.
لم-ري-ك-ي
^ –ّدي -ات ك -ثÒة ت -ن -ت -ظ-ر أل-رئ-يسض أ أ
صصدع
أ÷ديد ،فدأخليا عليه أن يعمل على رأب أل ّ
وألن-قسص-ام-ات أل-ت-ي أح-دث-ه-ا سص-ل-ف-ه ،وخارجيا عليه
إأصصÓ- -ح ألن- -ح- -رأف- -ات أل- -ت- -ي شص- -ه- -دت- -ه- -ا ألسص -ي -اسص -ة
لم-ري-ك-ي-ة ،وأŸهّ-م-ة ك-م-ا ت-ب-دو صص-ع-بة،
أÿارج-ي-ة أ أ
فهل سصيتمّكن بايدن من أدأئها وكيف؟
^^ كل إأدأرة Œد أأمامها –ديات جديدة ،لكن ﬂلّفات
ت -رأمب ت -ت -ط ّ-ل -ب ج -ه -دأ ك -بÒأ م -ن ط -رف أإ’دأرة أ◊ال -ي -ة
Ÿوأج -ه -ت -ه -ا سس -وأء ع -ل-ى أŸسس-ت-وى أل-دأخ-ل-ي أأو أÿارج-ي،

فدأخليا هناك أأزمات مر بها ألشسعب أأ’مريكي و’ يزأل،
عّمقت من معاناته أ’جتماعية مثل أرتفاع معّدل ألبطالة
وأل -ت-ه-م-يشض أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ف-ئ-ات ك-بÒة م-ن أأف-رأد أÛت-م-ع
أأ’مريكي ،مع أنتشسار خطاب ألعنصسرية وألكرأهية وألتفرقة،
كذلك هناك إأشسكال مرتبط بتحقيق أأ’من ألصسحي خاصسة
Óصسابات بدأء كورونا ،أأما خارجيا
مع تزأيد ألعدد أليومي ل إ
ف -اإ’دأرة أ÷دي -دة أأم -ام ره -ان -ات و–دي-ات إأع-ادة ألصس-ورة
أأ’م -ري-ك-ي-ة أل-ت-ي تصسّ-دعت ب-ف-ع-ل أل-ق-رأرأت ألصس-ادم-ة أل-ت-ي
أّتخذتها أإ’دأرة ألسسابقة.
على إأدأرة بايدن تصسحيح ألعÓقة مع أ◊لفاء أأ’وروبيÚ
بشسكل يعيد ألتوأزن ‘ –قيق أŸصسالح ،كما ينتظر منها
ألنظر ‘ أŸلفات ألعالقة ذأت ألطابع ألتجاري مع ألصسÚ
«ملف ألعÓقات ألتجارية» ،باإ’ضسافة إأ– ¤ديد أأولوياتها
‘ ألعÓقة مع روسسيا و‘ أÛا’ت أ◊يوية ذأت ألطابع
أ÷يوبولتيكي ‘ منطقة ألشسرق أأ’وسسط وشسمال أأفريقيا
وغÒها.
^ ألّ-رئ-يسض أŸوّدع نسص-ف أل-ع-دي-د م-ن ألت-ف-اق-يات
ألسصÎأت- -ي -ج -ي -ة وسص -حب أم -ري -ك -ا م -ن أل -ع -دي -د م -ن
لدأرة أ÷دي -دة ع -ن
أŸنّ- -ظ -م -ات ،ف -ه -ل سص -تÎأج -ع أ إ
صصدمات؟
قرأرأت ترأمب ألتي أثارت ألكث Òمن أل ّ
^^ ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية هي دولة ذأت طابع
ن -ف -ع -ي وب-رأغ-م-ات-ي ووأق-ع-ي ‘ مصس-ا◊ه-ا ،ف-ج-ل أإ’دأرأت
Ãخ-ت-ل-ف إأي-دي-ول-وج-اي-ت-ها «ألدÁقرأطي ،أ÷مهوري» تعمل
بهذأ أŸنطق لذأ قرأر أ’نسسحاب أأو ألرجوع يعود Ÿنطق
درأسس -ة أل -رب -ح وأÿسس -ارة ،ف -إادأرة ب -اي -دن وف -ق ب -رن -ا›ه -ا
أ’ن -ت-خ-اب-ي ،أأب-انت ب-ال-ع-دول ع-ن ب-عضض أل-ق-رأرأت ألسس-اب-ق-ة
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’نسس-ح-اب م-ن ب-عضض أŸن-ظ-م-ات م-ث-ل م-ن-ظمة
ألصسحة ألعاŸية ومنظمة أليونسسكو ،فعودتها يع Èعن عودة
ألنفوذ أأ’مريكي ‘ هذه أŸنظمات.

ألعدد
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^ من أشصد ألشّصعوب ألتي عانت من قرأرأت ترأمب
ألصص-ادم-ة وأ÷ائ-رة ،ه-و ألشص-عب أل-ف-لسص-ط-يني ،حيث
تعّرضصت قضصيته ألعادلة للعديد من أل ّ
ضصربات بدءًأ
لسص-رأئ-ي-ل
ب -العÎأف ب -ال -ق -دسض أÙت -ل -ة ع -اصص-م-ة إ
لم-ري-ك-ي-ة إأل-ي-ه-ا إأ ¤صصفقة ألقرن،
ون-ق-ل ألّسص-ف-ارة أ أ
ف- -ه- -ل سصÒأج- -ع ب- -اي- -دن ه- -ذه أل- -ق- -رأرأت وي- -نصص- -ف
ألفلسصطينّي Úوقضصيتهم؟
^^ أأعتقد أأنّ إأدأرة بايدن لن تتخلى عن دعم إأسسرأئيل مع
أإ’بقاء على سسلطة أ◊كم ألذأتي للفلسسطيني ،Úباإ’ضسافة
إأ ¤دعمها للمسستوطنات ،وسستغ ّ
طي هذه ألسسياسسة بإاعادة
دفع أ◊وأر وألتفاوضض ب Úألفلسسطيني Úوأإ’سسرأئيلي Úمع
أل -ع -ودة Ÿسس -اع -دة أأ’ون -روأ ،أأع -ت -ق -د أأّن -ه ’ Áك-ن أن-ت-ظ-ار
أإ’دأرأت أأ’مريكية ◊ل ألقضسية ألفلسسطينية ،فهناك عقد
مادي ومعنوي ب Úأأمريكا وإأسسرأئيل ’ Áكن Œاوزه أأو
ألعدول عنه.
^ إأع Ó-ن ت -رأمب ألعÎأف ب -الّسص-ي-ادة أŸزع-وم-ة
ل-ل-م-غ-رب ع-ل-ى ألّصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أظهر مدى عبثه
ب -الّشص -رع -ي -ة أل-دول-ي-ة ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن-ه إأعÓ-ن غÒ
شص-رع-ي ،ف-ه-ل سص-يصصّ-ح-ح ب-اي-دن ه-ذأ أÿط-أا أ÷سص-ي-م
ويدفع باŒاه أ◊ل ألعادل لهذه ألقضصية ألعادلة؟
^^ أعÎأف ت- - -رأمب ب- - -ا◊ق أŸغ - -رب - -ي أŸزع - -وم ‘
ألصسحرأء ألغربية جاء ‘ نهايات عهدته ،وبالتا‹ فقرأرأته
Óدأرة أ÷ديدة ،باإ’ضسافة إأ ¤أأن هذأ
غ Òملزمة بالنسسبة ل إ
Óعرأف وألقوأن Úألدولية ،ما
ألقرأر يعت Èخطوة منتهكة ل أ
جعل أÛموعة ألدولية تتنّكر له وتعتÈه قرأرأ غ Òمسسؤوول.
^ أمريكا ما قبل ولية ترأمب ليسصت هي أمريكا
أل -ي-وم ،ف-م-ا أل-ذي ف-ع-ل-ه ه-ذأ ألّ-رئ-يسض أŸث Òل-ل-ج-دل
بأاقوى دولة ‘ ألعا⁄؟
^^ ألرئيسض ترأمب حاول تغي Òبعضض أأدوأت ووسسائل
ألسسياسسة أأ’مريكية على مسستوى ألدأخلي وأÿارجي ،لكن
Óسسف جعل منها ‘ أأ’خ‰ Òوذجا سسيئا ‘ أŸنظومة
ل أ
ألغربية وأأدخلها ‘ ألشّسعبوية وألفوضسى ألهمجية.
^ ه -ل ت -ع -ت -ق -دون ب -أا ّن -ه ه -ن -الك ف -ع Ó-ف-رق بÚ
ألّدÁقرأطّي Úوأ÷مهورّي Úعلى مسصتوى ألسصياسصة
أÿارجية؟
^^ ’ يوجد فرق كب Òب Úأ◊زب› ‘ Úال ألسسياسسة
أÿارجية أأ’مريكية وألعÓقات ألدولية أ’ن أŸتحّكم ‘ هذأ
أÛال لدى أإ’دأرأت أأ’مريكية أıتلفة فوأعل أأخرى مثل
أŸركب ألعسسكري وأللوبيات ألطاقوية وجماعات ألضسغط
وأŸصسالح ،لذأ تتغ Òألغاية لكن ألهدف وأحد وهو ألبقاء
على ألهيمنة أأ’مريكية Ãختلف ألوسسائل وأ’آليات.

حكام ألو’يات أأن يجّندوأ أ÷نود أ’حتياطيÚ
للمسساعدة ‘ حفظ أأ’من على مسستوى أŸباÊ
أل-ف-ي-درأل-ي-ة ،ك-ل ه-ذأ ي-ع-ط-ي صس-ورة ك-م-ا رسس-مها
أل-ع-دي-د م-ن أÙل-ل Úب-أان أل-ع-اصس-م-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة
ت-ه-ي-ئ ن-فسس-ه-ا وك-أان-ه-ا تسس-ت-ع-د ◊رب م-ث-ل-ها مثل
عوأصسم عدة بلدأن على غرأر ألعرأق وباكسستان.
^ ل شص ّ
ن ت - -رأمب ي - -غ- -ادر م- -ه- -زوم- -ا
كأ ّ
وم- - -كسص- - -ورأ ،ل- - -ك- - -ن م - -اذأ بشص - -أان مسص - -أال - -ة
ﬁاكمته؟
^^ أأعتقد أأّن ألرئيسض دونالد ترأمب سسيغادر
ألبيت أأ’بيضض م زوما ،مكسسورأ ،معزو’ ومسستقبله
ألسس -ي -اسس -ي م -ر ون ب -ق-رأر ›لسض ألشس-ي-وخ ،أل-ذي
سس -يصس ّ-وت ‘ ﬁاك -م-ت-ه بت م-ة أل-ت-ح-ريضض ع-ل-ى
أل - - - -ع - - - -ن - - - -ف أل - - - -ذي أأدى إأ ¤سس - - - -ق - - - -وط سست
ضسحايا وأعتقال أك Ìمن سست Úشسخصسا مت مÚ
م - -ن ط - -رف ألسس- -ل- -ط- -ات أأ’م- -ن- -ي- -ة ب- -اق- -ت- -ح- -ام
مقر ألكونغرسض ‘ ألـ  ٦من جانفي أ÷اري.
ورغم وجود د’ئل كافية ثابتة لسسحب ›لسض
ألشس -ي -وخ أل-ث-ق-ة م-ن أل-رئ-يسض ت-رأمب وإأب-ع-اده ع-ن
أل -ع -م -ل ألسس -ي -اسس -ي مسس -ت -ق-ب ،Ó-إأ’ أأّن أل-غ-م-وضض
ألدسستوري ‘ قضسية ﬁاكمة عزل رئيسض بعد
ن أية ع دته ألسسياسسية قد تعقـّد م مة أŸشسرعÚ
‘ أ◊صس -ول ع -ل -ى م -وأف-ق-ة أأغ-ل-ب-ي-ة أل-ث-ل-ث Úم-ن
أأعضساء ›لسض ألشسيوخ لسسن قانون إأبعاده عن
أعتÓء مناصسب فيديرألية مسستقب ،Óوما يزيد من
صسعوبة ذأ ألقرأر أأن مسستقبل ألرئيسض ترأمب
مرتبط Ãسستقبل أ◊زب أ÷م وري أأيضسا ،فقد
أسستطاع ترأمب أأن يجّند أأك Ìمن  ٧5مليون ناخب
صس-وت-وأ لصس-ا◊ه ‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أل-تي
خسس -ر أ أأم -ام خصس -م -ه ج -و ب -اي-دن وأل-ت-ي ي-ع-ت-ق-د
أأغ -ل -بت م ،أأّن أ ك -انت م -زّورة رغ -م إأث-ب-ات ن-زأ ت أ
قانونيا و‘ كفتي أŸيزأن سسبعة عشسر سسيناتورأ
جم وريا ل م ألقوة ألفاعلة ليسض فقط لتحديد
مصس Òألرئيسض ترأمب بل أأيضسا مسستقبل حزب م
أ÷م وري ‘ ظ -ل ت -وق -ع أ’ن -قسس -ام -ات أل-ت-ي ق-د
–دث جرأء تصسويت م ضسد ألرئيسض ترأمب.
^ م -ا ه -ي ألّسص -ي -ن -اري -وه -ات أŸت -وّق -ع-ة
ألتي تنتظر ترأمب بعد خروجه من ألبيت
لبيضض؟
أ أ
^^ ألسسيناريو أأ’ك Ìأحتما’ أآ’ن و أأن يجتمع
›لسض ألشس- -ي- -وخ ‘ أأ’سس -ب -وع أأ’ول م -ن رئ -اسس -ة
بايدن ،للتحقيق ‘ قضسية ﬁاكمة ترأمب ،ففي
حال إأدأنة ألرئيسض ترأمب بالتحريضض علي ألعنف
ب-أاغ-ل-ب-ي-ة أل-ث-ل-ث ،Úك-م-ا و م-ط-ل-وب دسستوريا ،فإان
عزله عن أ◊كم سسيكون رمزيا فقط وذلك بسسبب
أنت أء ع دت - - - -ه ،إأ’ أأن ذأ سس - - - -ي- - - -فسس- - - -ح أÛال
للدÁقرأطيŸ Úنعه من تو‹ منصسب عام بحكم
أأن م ’ يسس- -ت- -ح- -ق- -ون إأ’ أأ’غ- -ل- -ب- -ي- -ة أل -بسس -ي -ط -ة
إ’بعاده نهائيا.
^ ه- -ل ي- -ع- -ن -ي ه -ذأ أّن ت -رأمب أن -ت -ه -ى
سصياسصيا؟
^^ أأع -ت -ق -د أأّن ن-ه-اي-ة ت-رأمب و»ألÎأم-ب-ي-ة»
قادمة ،إأن أ قضسية سستمر مع ألوقت ،كما أأن عامل
ألنسسيان فقط سسيغيبه عن ألسساحة ألسسياسسية أ’ن
أأ’مÒك-ي Úم-ع-روف-ون ب-ال-نسس-ي-ان وأل-ت-ن-اسسي ،كما
أأّن -ه ب -دون وسس -ائ -ل -ه أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،م-ث-ل أل-ت-وي،Î
ومنصسب ألرئاسسة ،ترأمب لن يسستطيع أ’سستمرأر
‘ ج -ذب أأنصس -ار ،ل -ذلك سس -يصس-ب-ح م-ع-زو’ ع-ن م
ولن يؤوثر ‘ م أأو ‘ آأرأئ م ،غ Òأأنّ ألتعصسب ألذي
يشس - -ع- -ر ب- -ه أأك Ìم- -ؤوي- -دي ت- -رأمب حسسب ب- -عضض
أÙلل Úألسسياسسي ،Úلن يزول من تلقاء نفسسه ،بل
يجب قطعه ،و نا تكمن أأ مية وظيفة ألكونغرسض،
رغ - -م أأن عشس - -رة أأعضس - -اء م - -ن أ◊زب أ÷م وري
صسوتوأ مع ’ئحة أت أم ترأمب ،إأ’ أأن  93باŸائة
من م كانوأ ضسد أ رغم أأن ألرئيسض ترأمب سساند
أل -ف -ت-ن-ة أل-ت-ي ددت ح-ي-ات م وح-ي-اة ن-ائب رئ-يسس-ه
مايك بنسض ،مثل ذأ ألتصسرف يعني أحتمال أأن
زعيم أ◊زب أ÷م وري ميتشض ماكونيل أŸعروف
بحنكته ألسسياسسية لن يغامر Ãسستقبل ترأمب ،و ذأ
ر أن خط Òقد يعطي ألوسسيلة وأ◊جة للحزب
أل -دÁق -رأط -ي ’سس -ت-غÓ-ل –ريضض ت-رأمب ع-ل-ى
ألفتنة ضسد مؤوسسسسة ألشسعب «ألكونغرسض» لزيادة
نفوذه ‘ ألسسياسسة ألتشسريعية أأ’مريكية.
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حدث وحديث

بايدن مطالب بتصصحيح السصياسصة األمريكية Œاه القضصية ال ّصصحراوية

أحدث ألّرئيسس أŸنتهية و’يته دونالد ترأمب ‘ منطقة ألششرق أ’وسشط وششمال أفريقيا قرأرأت رئاسشية ’ تتماششى مع
’مريكا ولقيت معارضشة ششديدة من دأخل أ◊زب أ÷مهوري ،لكن ألتسشاؤول أŸطروح ،هو كيف
ألسشياسشة أÿارجية أ
’دأرة ألدÁقرأطي بايدن ألعدول عنها؟
Áكن إ
جلل بوطي
 ⁄ي -ك-ن م-ت-وّق-ع-ا بشش-ك-ل ق-اط-ع أن يّ-ت-خ-ذ
ترأمب أإعلنا رئاسشيا يتم Ãوجبه أ’عÎأف
بال ّسشيادة أŸزعومة للمغرب على ألصشحرأء
ألغربية ،وهو ما هّز أركان حلفاء أ÷مهورية
أل ّصش -ح -رأوي-ة وج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسش-اري-و ،وأع-تÈ
ألقرأر Ãثابة أإششعال لنار ألفتنة ب Úطر‘
ألنزأع بعد ثلثة عقود من حالة أل ّ
لسشلم
وأل ّ- -لح - -رب ،أل- -ت- -ي ك- -ان ف- -ي- -ه- -ا أŸوق- -ف
أ’أم- -ري- -ك- -ي م -نسش -ج -م -ا م -ع ق -رأرأت أ’أ·
أŸت -ح -دة ح -ي -ال ألّ-ن-زأع م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-ن-زأع
سشبعينيات ألقرن أŸاضشي.
وحسشب رئيسس منظمة عدألة ألÈيطانية،
سشيد أحمد أليدأسشي ،فاإّنه من أل ّصشعب على
أ’دأرة أ÷ديدة للبيت أ’بيضس ألعدول على
قرأر ترأمب بخصشوصس ألصشحرأء ألغربية،
ب ألزيت على ألنار ،وقال أليدأسشي
ألذي صش ّ
لـ «ألشش- -عب» أن- -ه ’ ي- -ت -وق -ع م -ع -ج -زأت م -ن
ألرئيسس أ’مريكي أŸنتخب جو بادين ،لكن
ط -ب -ع-ا ي-ت-وق-ع ت-غ-يÒأ ‘ أŸوق-ف أل-رئ-اسش-ي
أ’أمريكي ،موؤكدأ أنّ ذلك ’ يعني أŸوقف
ألسشياسشي Œاه ألقضشية ألصشحرأوية.
‘ مقابل ذلك ،أوضشح أليدأسشي أنّ ألدليل
على هذأ ألطرح هو تعي Úبايدن Ÿبعوث
جديد للششرق أ’وسشط وششمال أفريقيا ‘
›لسس أ’م -ن أل-ق-وم-ي أ’م-ري-ك-ي ،وي-ت-ع-ل-ق
أ’مر بـ بريت ماكغورك أŸسشاند للحركات
أل -ت -ح -رري -ة رئ-يسش-ا Ÿك-تب ألشش-رق أ’وسش-ط
وشش -م -ال أف -ري-ق-ي-ا ،مضش-ي-ف-ا أن أإدأرة ب-ادي-ن
ترفع ششعار « أمريكا ’بد أن تتخلصس من
ترأمب وذلك يششمل سشياسشاته أÿارجية»،
‘ أإششارة أإ ¤أإصشلح ما أفسشده ترأمب.

وشش ّ- - -ك - - -ل ق - - -رأر أعÎأف أإدأرة ت - - -رأمب
للمغرب بالسشيادة أŸزعومة على ألصشحرأء
ألغربية مقابل ألتطبيع مع أسشرأئيل أنتقادأ
ششديدأ من دأخل أ◊زب أ÷مهورية ،و‘
مقدمتهم ألسشيناتور مسشتششار أ’أمن ألقومي
ألسش- -اب -ق ج -ون ب -ول -ت -ون ،وك -ذلك أŸب -ع -وث
أ’أ‡ي ألسش- -اب- -ق أإ ¤ألصش- -ح- -رأء أل- -غ -رب -ي -ة
ج -ي -مسس ب -ي-ك-ر ،وك-رسش-ت-وف-ر روسس وغÒه-م
كث ،ÒوأعتÈوأ ألقرأر خطوة خطÒة أنهت
مسش- -ارأ ط- -وي- -ل م- -ن سش- -ي- -اسش- -ة ف- -ري- -دة ‘
أŸن -ط -ق-ة ،ح-يث ك-انت وأشش-ن-ط-ن أŸشش-رف

ع -ل -ى ق -رأرأت ›لسس أ’أم -ن ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -ن -زأع م-ن-ذ أت-ف-اق وق-ف أإط-لق أل-ن-ار ‘
.١99١
و‘ هذأ ألششاأن ،ر أى رئيسس منظمة عدألة
ألÈيطانية أن ألصشحرأوي ’ Úيرأهنون على
ما يجري ‘ أمريكا بل على ما يجري ‘
ب-ل-ده-م ،ألصش-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،ف-ه-م يعتمدون
ع -ل -ى أن -فسش -ه -م وق -د ب -ره-ن-وأ ذلك ‘ أل-رد
ألسش-ري-ع ل-ل-ج-يشس ألشش-ع-ب-ي ألصش-ح-رأوي على
خرق أŸغرب لوقف أإطلق ألنار وأسشتئناف
أ◊رب ‘  ١3نوفم ÈأŸاضشي.

معتقلو ألريف يضشربون عن ألطعام

اسصتقالت ‘ حزب «العدالة والتنمية» اŸغربي بسصبب التطبيع
يشش-رع ق-ائ-د ح-رأك أل-ري-ف أŸغ-رب-ي ،ن-اصش-ر ألزفزأ‘،
وثمانية من رفاقه أŸعتقل ‘ ،Úأإضشرأب عن ألطعام Ÿدة
ء من أليوم أ’ربعاء للتنديد باسشتمرأر
 48سشاعة ،أبتدأ ً
سشياسشة ألقبضشة أ’أمنية باŸغرب ‘ ألتعاطي مع أ◊ق ‘
ألتظاهر ألسشلمي وحرية ألصشحافة وألر أي وألتعب.Ò
نقلت وسشائل أإعلم ﬁلية عن بلغ لعائلت أŸعتقل ،Úأّكدت
فيه أّن أإضشرأب أبنائها عن ألطعام ياأتي ‘ وقت تصشاعدت فيه
وتÒة أ’نتهاكات أŸمنهجة ◊قوق أ’إنسشان ‘ أŸغرب ،كما أّنه
للتعب Òعن أحتجاجهم أزأء أسشتمرأر سشياسشة «ألقبضشة أ’أمنية ‘
ألتعاطي مع أ◊ق ‘ ألتظاهر ألسشلمي ،وحرية ألصشحافة وألر أي
وألتعب.»Ò
وأ ¤جانب ناصشر ألزفزأ‘ يششارك ‘ أ’ضشرأب عن ألطعام
أ’حتجاجي كل من نبيل أحمجيق وﬁمد جلول وﬁمد حاكي
وسشم Òأإغيد وزكرياء أضشهششور ،وألصشحفي Úسشليمان ألريسشو،Ê
وعمر ألرأضشي ،وأ’أكادÁي أŸعطي منجب.
و أشش -ار أل-ب-لغ أل-ذي عّ-م -م-ت-ه أل-ع-ائ-لت ع-ل-ى وسش-ائ-ل أ’إع-لم
أŸغ -رب -ي -ة ،ع -ل -ى أّن «ه -ذأ أ’إضش-رأب أل-رم-زي ع-ن أل-ط-ع-ام ،ه-و
صشرخة من أجل تذك Òكل من يهمهم أ’أمر باأن أسشتمرأر ظاهرة
أ’ع -ت -ق -ال ألسش -ي -اسش-ي دل-ي-ل ع-ل-ى ع-دم أل-ت-زأم أل-دول-ة أŸغ-رب-ي-ة
ب-ت-ع-ه-دأت-ه-ا أل-ت-ي صش-ادقت ع-ل-ي-ه-ا ،سش-وأء ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اŸوأث-يق
وأ’ت- -ف- -اق- -ي -ات أل -دول -ي -ة أŸت -ع -ل -ق -ة ب -احÎأم ح -ق -وق أ’إنسش -ان،
وألÈوتوكو’ت أŸلحقة بها ،أو ما تعلق بتعهدأتها مع ششركائها
أÿارجي Úدو’ ومنظمات دولية وأ–ادأت قارية وأإقليمية».
ك- -م- -ا يششّ- -ك -ل ه -ذأ أ’ضش -رأب أ’إن -ذأري ،أإع -لن -ا ع -ن «رفضس
أ’عتقال ألتعسشفي ،وأÙاكمات غ Òألعادلة ،وقمع ألتظاهر
ألسشلمي ،وألتعذيب ،وخنق حرية ألر أي ،وألتششه ÒباŸعارضش،»Ú
يضشيف نصس ألبلغ .
وح- -م- -لت ع- -ائ- -لت أل- -زف- -زأ‘ ورف- -اق -ه ،أل -دول -ة أŸغ -رب -ي -ة،
أŸسش -وؤول -ي -ة ع -م-ا ق-د ي-ل-ح-ق أب-ن-اءه-ا أŸع-ت-ق-ل ÚأŸضش-رب Úع-ن
ألطعام من ضشرر ،كما دعتها « للتعجيل باإطلق سشرأحهم ووقف
هذه ألسشياسشات أ’أمنية ‘ ألتعامل مع أŸعارضش ÚوألصشحافيÚ
وأ◊رأكات أ’جتماعية ،وكل وسشائل ألتعب Òألسشلمي عن ألر أي».
ل -ل -ت -ذك ،Òخ-اضس ن-اصش-ر أل-زف-زأ‘ ق-ائ-د ح-رأك أل-ري-ف ،م-ن-ذ
أعتقاله ‘ ماي  ،٢٠١٧سشلسشة من أ’ضشرأب عن ألطعام لتحسشÚ
ظ -روف ت -وأج -ده ب -اŸع -ت -ق -ل ،و’إط-لق سش-رأح-ه وب-اق-ي سش-ج-ن-اء
أ◊رأك.
و‘  5أفريل  ،٢٠١9قضشت ﬁكمة أ’سشتئناف Ãدينة ألدأر
ألبيضشاء (ششمال أŸملكة) ،بتاأييد حكم أبتدأئي بالسشجن  ٢٠عاما
بحق ألزفزأ‘ ،بتهمة «أŸسشاسس بالسشلمة ألدأخلية للمملكة»،

أإضشافة ’أحكام نهائية بالسشجن لفÎأت تÎأوح ب Úعام و ٢٠عاما
’آخرين .ويطلق «حرأك ألريف» على أ◊ركة أ’حتجاجية ألتي
هزت ششمال أŸغرب وحملت مطالب أجتماعية وأقتصشادية طوأل
أشش- -ه- -ر ب Úخ -ري -ف  ٢٠١٦وصش -ي-ف  .٢٠١٧وق- - -د خ- - -رجت أو¤
تظاهرأته أحتجاجا على حادث مروع أودى بحياة بائع ألسشمك،
ﬁسشن فكري.
و أسش -ف -رت ه -ذه أ’أح -دأث ع -ن أع -ت-ق-ال ع-دة نشش-ط-اء ،ق-درت
جمعيات حقوقية عددهم باŸئات ‘ غياب أي أإحصشاء رسشمي،
و أفرج عن بعضشهم بعد أنقضشاء مدة سشجنهم.
وتقّدر جمعية عائلت معتقلي «حرأك ألريف» عدد ألنششطاء
أل -ذي -ن م -ا ي -زأل -ون ره-ن أ’ع-ت-ق-ال بـ  ٢3شش-خصش-ا ،ب-ي-نهم ناصشر
ألزفزأ‘.

اسصتقالت بسصبب التطبيع
من ناحية ثانية ،كششفت مصشادر متطابقة منها قيادية ‘
حزب ألعدألة وألتنمية أŸغربي ،عن أسشتقا’ت يششهدها أ◊زب
و‘ موأقع أخرى ‘ ألسشاحة ألسشياسشية باŸملكة ،رفضشا للتطبيع
مع أسشرأئيل.
و أّكد عبد ألعزيز أفتاتي ،عضشو أ’أمانة ألعامة ◊زب «ألعدألة
وأل -ت -ن -م -ي -ة» ،ق-ائ-د أ’ئ-ت-لف أ◊ك-وم-ي ‘ أŸغ-رب ،أّن أŸف-ك-ر
وألنائب ألŸÈا Êعن أ◊زب ،أŸقرئ أ’إدريسشي أبوزيد ،قرر
Œميد عضشويته ‘ أ◊زب بسشبب تطبيع أŸملكة لعلقاتها مع
أإسش -رأئ -ي -ل ،مشش -ددأ ع -ل -ى أن «ك -ل شش -يء ل -ه ع -لق -ة ب -ال -ت -ط-ب-ي-ع
سشيسشقط» .وقال أفتاتي «نحن جزء من أ’أمة أ’إسشلميةÃ ،ا
فيها من عرب ومسشلم ،Úو’ Áكن أن تقوم لها قائمة من دون
مقاومة ألصشهاينة ،وهذأ صشرأع وجود نحن معنيون به».
ووأجه أ◊زب أنتقادأت حادة لكون أدبياته ،ومنذ تاأسشيسشه
عام  ،١9٦٧تقوم على رفضس أي ششكل من أششكال ألتطبيع مع
أإسش -رأئ -ي -ل .وشش ّ-د د أف -ت-ات-ي ع-ل-ى أن-ه «’ أح-د ‘ ح-زب أل-ع-دأل-ة
وألتنمية رأضس بالتطبيع و’ قابل له».
من جانب أآخر ،نقلت مصشادر طلبت ألتحفظ على أسشمائها ،أن
ألوزير ألسشابق للعلقة مع ألŸÈان عبد ألعزيز ألعماري ،وألذي
يششغل حاليا عمدة مدينة ألدأر ألبيضشاء قدم أسشتقالته من أ’أمانة
ألعامة للحزب بسشبب « أسشلوبها ‘ ألتدب Òألسشياسشي ومنها قضشية
ألتطبيع».
ويوؤّكد أŸتتبّعون أّن سشعد ألدين ألعثما Êوبتوقيعه على قرأر
ألتطبيع وضشع حزبه ‘ موقف «يهدد وجوده» و’زأل ألعدألة
وألتنمية وقيادته  ⁄ينجحا حتى أ’آن ‘ نزع فتيل أ’أزمة ألتي
خلفها توقيع ألعثما’ Êتفاق ألتطبيع.

ألعدد
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صصفحة جديدة
فضشيلة دفوسس
–ت ششعار «أمريكا متّحدة» ،يتسشّلم ألدÁقرأطي جوزيف بايدن
أل -ي -وم م -ق-ال-ي-د ألسش-ل-ط-ة ‘ أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة أأ’م-ري-ك-ي-ة ‘ ظ-روف
أسشتثنائية ليسس فقط بسشبب تفششي وباء كورونا وأنعكاسشاته ألسشلبية على
أ’قتصشاد وأÛتمع ،بل وبسشبب حالة أ’حتقان وأ’نقسشام وألعنف
ألسشياسشي ألتي أثارها ألرئيسس أŸوّدع دونالد ترأمب ،ألذي نرأه يخرج
ل أأ’جوأء توّترأ وششكوكا وفوضشى سشوأء على
من ألباب ألضشّيق بعد أن م أ
أŸسشتوى ألدأخلي أو أÿارجي.
بعيدأ عن ظروف أنتقال ألسشلطة وأجوأء حفل ألتنصشيب ألذي يجري
‘ ظلّ إأجرأءأت عسشكرية وأمنية غ Òمسشبوقة ،يقف كثÒون عند
ألتحديات أل ّصشعبة ألتي تنتظر ألرئيسس أأ’مريكي أ÷ديد ،ويتسشاءلون،
هل يسشتطيع بايدن أن يكون « بوت »Úأمريكا ،وهل سشينجح مثلما ‚ح
ألرئيسس ألروسشي ‘ إأنقاذ بلده ،من إأرهاصشات بÒوسشÎويكا ميخائيل
حح ما أفسشده ألعهد
غورباتششوف ،وإأخفاقات بوريسس يلتسش ،Úليصش ّ
ألÎأمبي؟
من أŸرجّح أّن أŸهّمة سشتكون صشعبة جّدأ على بايدن خاصّشة ‘ ظّل
أأ’زمة ألصشحيّة ألتي تعصشف بالبلد ،لكن من أŸسشتعجل أسشتعادة ثقة
ألششعب أأ’مريكي بنظامه ألسشياسشي ،ورأب أل ّصشدع ألذي زلزل كيان
أÛتمع ونسشف ألوحدة ألوطنية وضشرب أسشسس «أ◊لم أأ’مÒكي» ‘
ألعمق.
أŸهّمة أأ’و ¤لسشاكن ألبيت أأ’بيضس أ÷ديد ،باإ’ضشافة إأ ¤موأجهة
وب -اء ك -ورون -ا ووضش -ع أسشÎأت -ي -ج -ي -ة ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع آأث -اره أ’ق-تصش-ادي-ة
وأ’جتماعية ،سشتكون إأنهاء أ’نقسشام وألعنف وأل ّصشرأع أإ’ثني وألثقا‘
ألذي عمل ترأمب على ترسشيخه طيلة أربع سشنوأت من حكمه ،لكن إأذأ
كانت أسشتعادة ثقة أأ’مريكي Úهي أولوية أإ’دأرة أ÷ديدة ‘ ألدأخل،
فإاّن أسشتعادة ثقة ألعا ⁄وأ◊لفاء على وجه أÿصشوصس بالششريك أأ’كÈ
وأأ’قوى ،تضشاهيها ‘ أأ’همية.
ل -ق -د سش ّ-ددت سش -ي -اسش -ات ت -رأمب أÿارج -ي -ة أل -ك -ث Òم-ن ألّ-ط-ع-ن-ات
Ÿفهوميْ أ’سشتقرأر وألسشلم ألدولي ،Úما يضشع بايدن أمام أمتحان
صشعب ،إأذ عليه ‘ خضشمّ أنششغاله بإاعادة ترتيب ألبيت ألدأخلي من
ألفوضشى ألعارمة ألتي سشّببها سشلفه ،أن يرّمم بوصشلة ألسشياسشة أÿارجية
ويسشتعّد للعودة إأ ¤ألسشاحة ألدولية بششكل أقوى وأقوم.
كما عليه أن يسشتل سشيفه ليجهز على ألسشياسشات ألقومية وأ’نعزألية
لدأرة ألسشابقة ألتي تسشببت ‘ فجوة وأسشعة ‘ ألعلقات أأ’مريكية-
ل إ
أأ’وروبية ،و‘ حرب أقتصشادية مع ألصش ،Úوتوتر ‘ ألعلقات مع كندأ
وأŸكسشيك ،أللت ÚأُجÈتا على ألتفاوضس من جديد على أ’تفاقات
أ’قتصشادية مع ألو’يات أŸتحدة ،و‘ أنسشحاب غ ÒمّÈر من منظمات
وأتفاقيات ذأت أهّمية بالغة ،مثل منظمة ألصشحة ألعاŸية وأتفاقية
باريسس حول أŸناخ ،وأ’تفاق ألنووي أإ’يرأ. Ê
يبقى ‘ أأ’خ Òألتأاكيد ،أّنه رغم كÌة أŸهام وصشعوبتها ،فإاّن بايدن
ي صشفحة ألزمن ألÎأمبي ألرديء.
مصشّر على ط ّ

’سشلحة
تكثيف أ÷هود Ÿنع دخول أ أ

غوتÒيشش يشصيد بتقّدم العملية السصياسصية ‘ ليبيا
أششاد أ’أم Úألعام للأ· أŸتحدة،
أنطونيو غوتÒيشس ،بالتقدم أÙرز
‘ عمل أللجنة أ’سشتششارية أŸنبثقة
ع-ن م-ل-ت-ق-ى أ◊وأر ألسش-ي-اسشي ألليبي،
و»م - -ن - -اقشش - -ات - -ه - -ا أل - -ب ّ- -ن - -اءة» خ - -لل
أجتماعها أ’أخ ‘ Òجنيف.
دعا غوتÒيسس  ‘ -بيان صشادر عن
أŸتحدث باسشمه ،سشتيفان دوجاريك -
أعضشاء ملتقى أ◊وأر ألسشياسشي ألليبي
بعد أŸششاركة ألبناءة ‘ ألتصشويت على
أآل-ي-ة أخ-ت-ي-ار ألسش-ل-ط-ة أ÷دي-دة ،أŸضشي
قدما صشوب أ’نتخابات ألوطنية أŸقررة
‘  ٢٤ديسشمّ› ،»٢٠٢١ Èددأ ألتاأكيد
على «دعم أ’أ· أŸتحدة للششعب ألليبي
‘ جهوده لتعزيز ألسشلم وأ’سشتقرأر».
وق- -د صشّ- -و ت أعضش- -اء م -ل -ت -ق -ى أ◊وأر
ألسشياسشي ألليبي أمسس أ’أول على أختيار
ألسشلطة ألتنفيذية أ÷ديدة ألتي سشتتو¤
أ’إشش- -رأف ع -ل -ى أ’ن -ت -خ -اب -ات أŸق -ب -ل -ة
وأإطلق أŸصشا◊ة ألوطنية ‘ ليبيا.
وأج-ت-م-ع أل-ل-ي-ب-ي-ون ع-ل-ى مدى أ’أششهر
أŸاضشية – -ت مظلة أ’أ· أŸتحدة -
Ÿد أ÷سشور ع Èمسشارأت عملية برلÚ
م-ن أج-ل م-ع-ا÷ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ي-بية-ليبية،
للقضشايا ألتي كانت ألدأفع ورأء ألنزأع،
Ãا ‘ ذلك أل - -ن - -زأع أŸسش - -ل - -ح ن - -فسش- -ه،
وجذوره أ’قتصشادية ،وأ’أزمة ألسشياسشية
وأ’ن- - -قسش - -ام ،وأ◊اج - -ة أإ ¤أŸسش - -اءل - -ة
وألعدألة أ’نتقالية وأŸصشا◊ة.
و“ثل خارطة ألطريق ألتي وضشعت ‘
تونسس ‘ ششهر نوفم ÈأŸاضشي« ،أÿطوة
أ◊اسش- -م- -ة أ’أو »¤ل- -ت- -ج- -دي- -د ألشش- -رع -ي -ة
ألسش-ي-اسش-ي-ة ل-ل-م-وؤسّش -سش-ات أل-ل-يبية وأسشتعادة
ألسشيادة ألليبية من خلل أإجرأء أنتخابات
وطنية ‘  ٢٤ديسشم ÈأŸقبل».

الأموال اّÛمدة خ ّ
ط اأحمر

من جهته أّكد مندوب ليبيا لدى أ’أ·
أŸتحدة ،ألسشف Òطاهر ألسشني ،رفضس
ليبيا ﬁاو’ت بعضس ألدول «وضشع يدها

ع- -ل -ى أم -وأل -ه -ا أÛم -دة» ،مضش -ي -ف -ا أن
حكومة ألوفاق ألوطني ألليبية «لن تسشمح
بذلك مهما كانت أ◊جج وأ’أسشباب» ‘
أإشش- -ارة أإ ¤م- -ا ت- -دأول ح -ول «أق -ت -ط -اع»
بلجيكا جزءأ من تلك أ’أموأل.
جاء ذلك خلل لقاء ب Úطاهر ألسشني
ومندوب ألهند لدى أŸنظمة أ’أ‡ية ،تي
تÒومورتي ،حيث ناقشس ألطرفان أهمية
أخ-ذ خ-ط-وأت ل-لسش-م-اح ل-ل-م-وؤسشسش-ة أل-ل-يبية
للسشتثمار باإدأرة أ’أموأل أÛمدة لتفادي
أÿسشائر أŸادية ألكبÒة.
و‘ ألسشياق ،أعرب تÒومورتي ،ألذي
ت- -ر أّسس ب- -لده ÷ن- -ة أل -ع -ق -وب -ات أل -دول -ي -ة
أÿاصشة بليبيا ،عن تفهمه Ÿوقف ليبيا ‘
هذأ ألششاأن ،وتاأكيده أنه «حسشب ألقرأرت
أ’أ‡ي- -ة ’ ،ي- -ح -ق ’أي دول -ة أل -تصش -رف ‘
أ’أم- -وأل أÛم- -دة دون أل- -رج- -وع ل -ل -ج -ن -ة
ألعقوبات وأ◊كومة ألليبية».
و‘  ١3جانفي أŸاضشي ،أعلن وزير
أŸالية ألبلجيكي ،فنسشنت فان بيتيغيم،
م-وأف-ق-ت-ه ع-ل-ى أإخ-ط-ار ÷ن-ة أل-ع-ق-وب-ات
ب -رف -ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن ج-زء م-ن أ’أرصش-دة
أل -ل -ي -ب -ي-ة أل-ب-ن-ك-ي-ة أÛم-دة ‘ ب-ل-ج-ي-ك-ا
«’قتطاع مسشتحقات على عاتق ألدولة
أل-ل-ي-ب-ي-ة تقدر بـ  ٤٧م-ل-ي-ون ي-ورو لصش-الح
مصشفي موؤسشسشة أ’أم Òلورأن ألسشابقة».

مراقبة حظر وصصول الأسصلحة
ع -ل -ى صش -ع-ي-د أآخ-ر ،أع-ل-نت أل-وك-ال-ة
أ’أوروب - -ي - -ة ◊رسس أ◊دود وألسش - -وأح- -ل
«فرونتكسس» وألعملية ألبحرية أ’أوروبية
«أإيريني» أŸكلفة Ãرأقبة حظر وصشول
أ’أسشلحة أإ ¤أ’أرأضشي ألليبية عن تعزيز
تعاونهما.
ول -ع -م -ل-ي-ة «أإي-ري-ن-ي» أل-ت-ي أط-ل-قت ‘
أف- -ري- -ل أŸاضش- -ي ت- -ف- -ويضس م- -ن ›لسس
أ’أم - - -ن ودأئ - - -رة نشش- - -اط- - -ه- - -ا ‘ شش- - -رق
أŸت-وسش-ط ،ل-ك-ن م-ه-م-ت-ه-ا أقتصشرت على
م -رأق -ب -ة ح -ظ -ر أ’أسش -ل -ح -ة وأŸن -ت -ج-ات
ألنفطية.
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علوم وتكنولوجيا

نفت مزاعم تÓعبهما بالسصوق

آايفون أاو سصامسصونغ أاو غوغل

غوغل تدإفع عن ششريكتها فيسشبوك ‘ ›ال إإلعÓن

ع-ارضصت شص-رك-ة غ-وغ-ل (،)Google
ي - -وم الأح - -د ،م - -زاع - -م ›م- -وع- -ة م- -ن
اŸدع Úالعام ،Úبقيادة ك Úباكسصتون
م- -ن ت- -كسص- -اسض ،بشص- -اأن اإج- -راءات شص- -راء
الإعÓ- -ن- -ات م- -ع ن- -ظÒت- -ه- -ا ف -يسص -ب -وك
( )Facebookح- - - -ول ك- - - -ون- - - -ه- - - -ا غÒ
تنافسصية.
وصش- - -ف إآدم ك - -وه Úم - -دي - -ر إلسش - -ي - -اسش - -ة
إلقتصشادية ‘ غوغل ‘ ،إحدى إŸدونات،
إلدعوى إلقضشائية إŸرفوعة من  ١0وليات
بقيادة إ÷مهوري Úباأنها «مضشللة».
ويعت Èهذإ إلبيان إلرد إلأك Ìششموًل من
غوغل حتى إلآن على إلدعوى إلقضشائية ،وهو
إأيضش-ا إل-وح-ي-د إل-ذي يسش-م-ي ف-يسش-ب-وك ب-اأن-ه-ا
«ششريك ‘ إŸوؤإمرة « (رغم إأن إلدعوى ⁄
تذكر فيسشبوك كمتهمة.
وتوإجه غوغل ششكاوى من ›موعة من
إŸدع Úإل- -ع- -ام Úم- -ن إ◊زب ،Úوم -ن وزإرة
إلعدل.
وج-اء إل-ب-ي-ان ب-ع-د م-ق-ال نشش-رت-ه صش-ح-ي-فة
ن- -ي -وي -ورك ت -اÁز ‘ وقت سش -اب -ق ،إأول إأمسس
إلأحد ،سشلط إلضشوء على تفاصشيل إلتحالف
إŸزع -وم ،مسش -تشش-ه-دإً Ãسش-ودة إلشش-ك-وى غÒ
إŸنقحة.
وف ً-ق -ا ل -ت -لك إل -نسش -خ -ة م -ن إلشش -ك-وى ك-م-ا
وصش -ف -ت -ه -ا إلصش -ح -ي-ف-ة ،رإأى إأح-د إŸسش-وؤولÚ
إلتنفيذي ‘ Úغوغل إأن إختبار فيسشبوك ،عام
 ،20١7ف -ك -رة إلن -ت-ق-ال إ ¤سش-وق إلإعÓ-ن-ات
Áثل «تهديدإ وجوديا» لغوغل.
وكانت فيسشبوك تفكر ‘ مششروع مزإيدإت
إلإع Ó-ن -ات ل -ت-ق-د Ëع-روضس إأسش-ع-ار ‘ ذلك
إل -وقت ،وه -و إأح -د إأشش-ك-ال شش-رإء إلإعÓ-ن-ات

إلذي يسشمح للناششرين بتقليصس إلعتماد على
منصشات غوغل.
لكن هذإ إŸششروع إنتهى عندما توصشلت
إلششركتان إ ¤إتفاق عام  20١٨باأن تصشبح
فيسشبوك ششريكا ‘ مششروع غوغل لÓإعÓنات
عن طريق إŸزإدإت وإŸعروف باسشم «إأوبÚ
بيدنغ» ( )Open Biddingوإلذي يسشمح
بتبادل إلإعÓنات إŸتنافسشة جنبا إ ¤جنب
مع إلعروضس إÿاصشة ،ولكنه ياأخذ رسشوما من
إلعطاءإت إلفائزة.
وك - -انت ت - -لك إلت - -ف- -اق- -ي- -ة ع- -ل- -ى ع- -كسس
إلتفاقات إلأخرى إلتي ُعرضشت على إلششركاء
‘ إلتحالف ،وفقا لÓأعضشاء إلذين قابلتهم
صشحيفة «تاÁز» ( )The Timesوإلذين
رفضشوإ إلكششف عن هويتهم خوفا من تعريضس
عÓقتهم مع غوغل للخطر.
وتزعم وثائق ومقابÓت قدمتها إلصشحيفة
إأن غوغل قدمت لفيسشبوك مزيدإ من إلوقت
ل- -ت- -ق- -د Ëع- -ط- -اءإت لÓ- -إعÓ- -ن- -ات إأك Ìم -ن
إلأعضشاء إلآخرين ‘ إلتحالف.
ك -م -ا إأن غ -وغ -ل ع -رضشت ع -ل -ى ف -يسش-ب-وك
مزيًدإ من إلأفكار حول من سشيكون إلطرف
إŸت-ل-ق-ي لÓ-إعÓ-ن-ات وك-ذلك ت-ق-د« Ëم-ع-دل
رب -ح» مضش -م -ون ل -ل -ع -ط-اءإت ،حسش-ب-م-ا ذك-رت
إلصشحيفة.
وإأظهرت إلوثائق إأن إلطرف Úإتفقا على
«إلتعاون ومسشاعدة» بعضشهما إلبعضس ‘ حالة
إل -ت -ح -ق -ي -ق ‘ إلت -ف -اق -ي -ة لأسش -ب -اب ت -ت -ع-ل-ق
باŸنافسشة.
وعاد مدير إلسشياسشة إلقتصشادية لغوغل
م -دإف -ع -ا  ‘-م -نشش -ور إŸدون -ة -ع -ن «إأوبÚ
بيدنغ» باعتبارها إأدإة تفيد إلناششرين.

وكتب كوه Úإأنها تعالج بعضس إŸششكÓت
إŸتعلقة بالإعÓنات ‘ ترويسشة إلصشفحات،
مثل صشفحات إلتحميل إلبطيئة ،وإأن عطاءإت
إلإعÓنات عن طريق إŸزإيدة ل تزإل سشوقا
م -ت -ن -ام -ي -ة ،مسش -تشش -ه -دإ ب-ت-ق-ري-ر شش-رك-ة «إي
ماركي )eMarketer( »Îلعام .20١9
وإأشش -ار إأيضش -ا إ ¤إأن إت -ف -اق -ي -ة غ-وغ-ل م-ع
فيسشبوك قد ” إلإبÓغ عنها على نطاق وإسشع
‘ ذلك إل -وقت ،وق -ال إن -ه -ا ب-بسش-اط-ة تسش-م-ح
لفيسشبوك وإŸعلن ÚباŸششاركة ‘ إعÓنات
إŸزإدإت.
وكتب يقول «نحن ل نتÓعب باŸزإدإت
على إلإطÓق» .وإأضشاف إأن إلتفاقية ل “نع
ف- -يسش- -ب- -وك م -ن م -ت -اب -ع -ة ع -روضس إل -تسش -عÒ
إل- -رئ- -يسش- -ي -ة ،ول ت -زإل ت -ط -لب م -ن إلشش -رك -ة
وششبكتها إلإعÓنية تقد Ëإأعلى عرضس للفوز.
وقال إأيضشا إن رسشوم غوغل للمعلن Úإأقل من
م -ت -وسش -ط إلصش -ن -اع-ة ،وإن ه-ن-اك إل-ك-ث Òم-ن
إŸنافسشة ‘ هذإ إÛال.
وقد ذكر متحدث باسشم فيسشبوك ‘ بيان
إأن «مثل هذه إلششرإكات ششائعة بالصشناعة،
ول -دي -ن -ا إت -ف -اق -ي -ات ‡اث-ل-ة م-ع إل-ع-دي-د م-ن
إلشش- -رك- -ات إلأخ- -رى» .وإأضش- -اف «ف- -يسش- -ب -وك
توإصشل إلسشتثمار ‘ هذه إلششرإكات ،و إنششاء
شش -رإك -ات ج -دي -دة‡ ،ا يسش -اع -د ع-ل-ى زي-ادة
إŸن -افسش -ة ‘ م -زإدإت إلإع Ó-ن-ات ل-ت-ح-ق-ي-ق
إأفضش -ل إل -ن -ت-ائ-ج ل-ل-م-ع-ل-ن Úوإل-ن-اشش-ري-ن .وإأي
إيحاء باأن هذه إلأنوإع من إلتفاقات تضشر
باŸنافسشة ل إأسشاسس له».
وبعد يوم وإحد من قيام إÛموعة -إلتي
تقودها تكسشاسس برفع دعوى قضشائية ضشد
غوغل -رفعت إئتÓفات من  3٨ولية و إقليما
دعوى قضشائية ضشد إلششركة بششاأن ›موعة
إأخرى من ﬂاوف مكافحة إلحتكارÃ ،ا ‘
ذلك ع -ق -ود إلسش -ت-ث-ن-اء إŸزع-وم-ة وإلسش-ل-وك
إلتمييزي ضشد إŸنافسش Úعلى صشفحات نتائج
إلبحث إÿاصشة بها.
ورف - -عت وزإرة إل - -ع - -دل و›م - -وع - -ة م- -ن
إل -ولي-ات إل-ت-ي ي-ق-وده-ا إ÷م-ه-وري-ون دع-وى
قضشائية ضشد غوغل ‘ وقت سشابق ،بششاأن
بعضس هذه إıاوف حول إلعقود.
كما توإجه فيسشبوك بششكل منفصشل ششكاوى
من ÷نة إلتجارة إلفدرإلية وإŸدع ÚإلعامÚ
من  ٤٨ولية ومنطقة ،وفيها يزعمون إأنها
تنتهك قانون مكافحة إلحتكار.
مواقع اإلكÎونية

لتوزيعها على اŸدارسض اŸهمشصة

جامعة تايلندية –ّول إلهوإتف إلذكية إلقدÁة إإ› ¤اهر للبحث إلعلمي

ل - -ل - -ه - -وات - -ف ال - -ذك - -ي - -ة ال- -ق- -دÁة
اسص -ت -خ -دام -ات ع-دي-دة ،ل-ك-ن ي-ب-دو أان
ج -ام -ع -ة ‘ ب -ان -ك -وك وج-دت ط-ري-ق-ة
ء لÓسصتفادة منها.
أاك Ìذكا ً

أإعلنت جامعة ششوللونغكورن  ‘-بيان لها-
أإن -ه -ا سش -ت -ع -م-ل ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزإرة إلق-تصش-اد
إلرقمي وإÛتمع على تعديل  500هاتف ذكي
ق- - -د ËتÈعت ب- - -ه- - -ا شش- - -رك- - -ة سش - -امسش - -ون - -غ
إل-كÎون-يكسس (،)Samsung Electrics
و–وي- -ل -ه -ا إ› ¤اه -ر ب -اسش -ت -خ -دإم سش -ي ي -و
سشمارت لينسس ( ،)CU Smart Lensإلتي
إخÎعها سشانونغ إأكاسشي أإسشتاذ إلدكتورإه ‘
قسشم إلكيمياء ‘ كلية إلعلوم.
ويطلق على إŸششروع إسشم «› 2500هر من
إل- -ه- -وإت- -ف إÙم- -ول- -ة إل- -ق -دÁة ل -ل -م -دإرسس

إŸهمششة» ،حيث يطمح إŸششروع إ ¤إعادة
إسشتغÓل  2500هاتف ﬁمول قد.Ë
ويضش- -ي -ف إل -ب -ي -ان إلصش -ح -ف -ي أإن إ÷ام -ع -ة
وإل - -وزإرة سش - -وف «تسش- -ت- -خ- -دم- -ان إل- -ه- -وإت- -ف
إÙم- -ول- -ة إŸه- -م -ل -ة ب -دل م -ن إÛاه -ر ‘
إŸدإرسس إÙرومة من إŸعدإت إلعلمية ‘
ج- -م -ي -ع أإن -ح -اء إل -ب Ó-د» ،وأإضش -اف إل -ب -ي -ان أإن
«إŸشش- -روع ” إنشش- -اؤوه ل- -ت -ع -زي -ز إŸسش -اوإة ‘
إلوصشول إ ¤إلتعليم إ÷يد للطÓب ‘ جميع
أإن -ح -اء إل-بÓ-د ع Èإع-ادة إسش-ت-خ-دإم إŸع-دإت
إلقدÁة».
ول يعطي إلبيان تفاصشيل أإك Ìمن ذلك،
وإلظاهر أإن إلهوإتف سشيتم «Œديدها» Ãا
تسشمى «سشي يو سشمارت لينسس» ،لكننا ل نعرف
ما هي بالضشبط ،أإو كيف تسشاعد ‘ –ويل

إلهوإتف إ› ¤اهر .وتظهر إلصشورة إŸرفقة
‘ إلبيان جهازإ مقدما من إ÷امعة يعرضس
ع -ل -ى شش -اشش -ت -ه شش -ي ً-ئ-ا يشش-ب-ه إل-ك-ائ-ن-ات إ◊ي-ة
إلدقيقة إŸتضشخمة.
لكن ،هل Áكن للعدسشة إ÷ديدة إسشتخدإم
كامÒإ إلهاتف ‘ إلتقاط صشور مكÈة للغاية؟
إن صش -ورة ‘ إل -ه -ات -ف إل -ذك -ي ت-ظ-ه-ر عÓ-م-ة
«إكسس)X50( »50؛ ‡ا قد يشش Òإ ¤أإن إلهاتف
” Œديده ليك Èإلعناصشر Ãعامل  50ضشعفا.
لششياء إÛهولة ،فإان
ورغم إلعديد من إ أ
إÈÿإء يعتقدون أإن هذإ مششروع رإئع يسشاعد
إل -طÓ-ب وي-ق-ل-ل إل-ه-در ،وق-ال-وإ ن-أام-ل أإن ن-رى
م -ؤوسشسش -ات أإخ -رى ح -ول إل-ع-ا ⁄تسش-ت-ل-ه-م ه-ذه
إŸبادرة.

 Vuzixإألمريكية تنافسس غوغل بنظارإت ذكية متطورة

لمريكية
اسصتغلت شصركة  Vuzixا أ
فعاليات معرضض  2021 CESللكشصف
عن نظارات ذكية Ãواصصفات متطورة
لتنافسض من خÓلها Google Glass.
م- -ا Áي- -ز ن -ظ -ارة  Vuzixإ÷دي -دة ه-و
تصشميمها إلذي يجعلها تبدو كأاي نظارة طبية
ع -ادي -ة ،إذ أإتت ب-إاط-ارإت بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة أإن-ي-ق-ة
ب -ال -ل -ون Úإل -ب -ن -ي وإألسش -ود ›ه-زة ب-ع-دسش-ات
شش - -ف - -اف - -ة ،وÃق - -اسش - -ات ت- -ن- -اسشب ﬂت- -ل- -ف
إŸسشتخدم.Ú
وإألمر إŸهم إآلخر ‘ هذه إلنظارة هو أإن
ع -دسش -ات -ه -ا ›ه -زة ب -ت -ق-ن-ي-ة microLED
إ◊ديثة إلتي تسشمح بعرضس إلصشور وإلبيانات
ل -ع ÚإŸسش-ت-خ-دم ع-ل-ى إل-ع-دسش-ة ع Èج-ه-ازي
عرضس صشغÒين مثبت Úعلى جانبيها إلعلويÚ
ضشمن إإلطار ،إ÷هاز إألول قادر على عرضس
إلصش -ور وإل -ب -ي -ان -ات ب-ال-ل-ون إألخضش-ر ،وإل-ث-اÊ
يعرضس تلك إلبيانات ع Èصشور ملونة.

كما حصشلت إلنظارة على تقنيات تسشمح
للمسشتخدم بالتحكم بها ع ÈإÁاءإت إليد،
وتقنيات تسشاعدها على إلقÎإن لسشلكيا مع
هوإتف  iPhoneأإو  ،Androidوجهزها
إŸط -ورون Ãاي -ك -روف -ون-ات وم-كÈإت صش-وت
لتسشتخدم كأادإة إلجرإء أإو إسشتقبال إŸكاŸات
إلهاتفية ،فضش Óعن إطارها إÿارجي إÛهز

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com

إلعدد
١٨٤٦١

مواقع إالكÎونية

بحسشاسشات Ÿسشية للتحكم Ãسشتويات إلصشوت
وأإجهزة عرضس إلصشور على إلعدسشات ،إضشافة
إ ¤كامÒإت صشغÒة على جانبي إإلطار.
وÁكن لهذه إلنظارإت إلقÎإن باألجهزة
إإللكÎونية ع Èتقنية إلبلوتوث ،كما Áكنها
إلتصشال مع ششبكات  LTEو Wi-Fi.
ixbit
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Áكن لأدوات التصصوير الفوتوغرا‘
‘ ه-ات-فك ال-ذك-ي اأن ت-ت-ج-اوز ع-م-ل-ي-ات
ال-ت-ق-اط الصص-ور الأك Ìاسص-ت-خ-داًم-ا مثل
التصصوير الراأسصي اأو التصصوير بالإضصاءة
اŸنخفضصة.

Áكنك بنظام تششغيل ﬁدث إجرإء جلسشات
تصش -وي -ر ب -اسش-ت-خ-دإم إألوإم-ر إلصش-وت-ي-ة ،وإنشش-اء
صش- -ور بشش- -اشش -ة ع -ريضش -ة ،وتسش -ج -ي -ل إل -ف -ي -دي -و
بسشرعات تششغيل ﬂتلفة ،وإلبحث عن إألششياء
‘ إإلنÎنت بصشرًيا.
وت -ع -ت -م-د ›م-وع-ة إŸي-زإت إل-دق-ي-ق-ة ع-ل-ى
برنامج إلكامÒإ إلذي تسشتخدمه فضش Óعن نوع
هاتفك .وإليك جولة سشريعة على إألششياء إلتي
Áكنك فعلها باسشتخدإم إلتطبيقات إلفÎإضشية
مثل «غوغل كامÒإ فور أإندرويد» (Google
 ،)Camera for Androidوت -ط -ب-ي-ق
إلكامÒإ من «آإبل» ( )Appleلنظام «آإي أإو إسس»
( )iOSعلى أإجهزة «آإيفون» (.)iPhone
Áكن للمسشاعد إلفÎإضشي لهاتفك إلتعامل
مع جزء من ﬁاولتك إلتقاط إلصشورة بسشرعة.
فعلى سشبيل إŸثال ،باسشتخدإم مسشاعد غوغل
( ،)Google Assistantفقط قل «OK,
 »Google, take a pictureأإو «OK,
 ،»Google, take a selfieوسشتظهر لك
كامÒإ ،وتعرضس إلعد إلتناز‹ وتلتقط إلصشورة.
وÁك -نك أإيًضش -ا إخ -ب -ار إŸسش -اع -د Ãشش -ارك-ة
إلصش-ور وإل-ب-دء ب-تسش-ج-ي-ل م-ق-ط-ع ف-ي-دي-و وإلقيام
ب- -اŸزي- -د ،ومسش- -اع- -د غ- -وغ- -ل م -ت -اح ‘ ن -ظ -ام
أإندرويد.
كما يسشتجيب «سشÒي» ( )Siriمسشاعد آإبل
لكث Òمن إلطلبات ،فيمكنه فتح تطبيق إلكامÒإ
إÿاصس بآايفون إذإ قلت «-Siri, take a pic
 ،»tureلكنه يÎك لك إلضشغط إلفعلي على زر
إللتقاط.
وÁكن للهوإتف إلتي تعمل بنظام «آإي أإو إسس
 )١2 iOS ( »١2أإو إصش -دإر أإح -دث إسش -ت -خ-دإم
تطبيق «ششورت كتسس ( )ShortcutsإÛاÊ
من آإبل إلنششاء أإوإمر Áكن للمسشاعد تششغيلها
عندما ُيطلب منه ذلك ،مثل فتح إلكامÒإ ثم
إرسشال إلصشورة بالÈيد إإللكÎو Êتلقائيًا بعد
إلتقاطها.
أإما «بكسشبي» ( )BixbyإلÈنامج إŸسشاعد
‘ ع -دد م -ن ه -وإت -ف «سش -امسش -ون -غ غ -الكسش -ي»
( ،)Samsung Galaxyف-ي-م-ك-ن-ه إلتقاط
إلصشور ومقاطع إلفيديو عند إلطلب أإيضًشا.

انطلق مع بانوراما

ه -ل ت -ري -د إل -ت -ق -اط صش -ورة أإك Èم -ن شش-اشش-ة
إلكامÒإ؟ ل –تاج إ ¤تطبيق إضشا‘ أإو هاتف
ب- -ه ع -دسش -ة ب -زإوي -ة وإسش -ع -ة– ،ت -اج ف -ق -ط إ¤
إسش-ت-خ-دإم إل-وضش-ع إل-ب-ان-ورإم-ي ل-ل-ك-امÒإ ،ح-يث
تلتقط سشلسشلة من إلصشور ويجمعها إلÈنامج ‘
صشورة وإحدة كبÒة.
إفتح تطبيق إلكامÒإ ‘ غوغل وإسشحب إ¤
إل -يسش -ار ع -ل -ى ط -ول إل -ق -ائ -م -ة إألف -ق -ي-ة أإسش-ف-ل
إلششاششة ،ثم إضشغط على زر إألوضشاع ،وحدد
بانورإما ثم إضشغط على زر إلغالق أإثناء –ريك
إلهاتف ببطء للتقاط إلصشورة.
و‘ ت -ط -ب -ي -ق إل -ك-امÒإ م-ن آإب-ل؛ إسش-حب إ¤

إليسشار وحدد وضشعية «بانو» ( ،)Panoوإتبع
إل-ت-ع-ل-ي-م-ات إل-ت-ي ت-ظ-ه-ر ع-ل-ى إلشش-اششةÁ .كنك
أإيضًشا أإن تطلب من مسشاعد غوغل أإو سشÒي فتح
إلكامÒإ مباششرة ‘ إلوضشع إلبانورإمي.
وتتضشمن قائمة إألوضشاع ‘ كامÒإ غوغل
أإيضًشا خيار «فوتو سشف)Photo Sphere( »Ò
لÓنتقال إ ¤دإئرة كاملة وإلتقاط مششهد بزإوية
 3٦0درجة.

الفيديو بسصرعات ﬂتلفة

ت -تضش -م -ن ب -رإم -ج إل -ك-امÒإ م-ن غ-وغ-ل وآإب-ل
أإوضشاًعا إلضشافة تأاثÒإت سشينمائية إ ¤إلفيديو
إÿاصس بك ،ويعمل إعدإد إلفاصشل إلزمني على
تسش-ري-ع تشش-غ-ي-ل إألح-دإث إل-ب-ط-ي-ئ-ة م-ث-ل غروب
إلششمسس أإو هبوب إلعوإصشف.
ويسشجل إعدإد إ◊ركة إلبطيئة بششكل طبيعي
ثم يقلل من سشرعة إ◊ركة ‘ إŸقطع‡ ،ا
يضش- -ي- -ف إل- -درإم- -ا إ ¤ف -ي -دي -وه -ات إŸشش -اه -د
إلرياضشية وغرإئب إ◊يوإنات.
وللوصشول إ ¤إإلعدإدإت ‘ كامÒإ غوغل،
إسشحب إ ¤إليسشار ‘ إلقائمة إألفقية للفيديو
وح -دد وضش-ع إل-تسش-ج-ي-ل «سش-ل-و م-وشش-ن» (Slow
 ،)Motionأإو «نورمال» ( ،)Normalأإو «تاË
لبسس» ( )Time Lapseإ ¤جانب إلسشرعة
إلتي تريدها؛ وتكون عادة إŸعدلت إألصشغر
مثل  x5أإفضشل للتسشجيÓت إلقصشÒة.
و‘ ت -ط -ب -ي -ق إل -ك-امÒإ م-ن آإب-ل؛ إسش-حب إ¤
إليم ‘ Úإلقائمة حتى تصشل إ ¤تا Ëلبسس أإو
سشلو موششن ،ثم إضشغط على زر إلتبديل إلسشريع
‘ إلزإوية إلعلوية لضشبط إلدقة وإلسشرعة.
ي- -ؤودي إ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ث- -ب- -ات إل- -ه- -ات -ف إ¤
إ◊صشول على فيديو بفوإصشل زمنية أإفضشل ،لذإ
فكر ‘ إسشتخدإم حامل ثÓثي إلقوإئم إذإ ⁄
ي -ك -ن ل-ديك م-ك-ان ث-ابت ل-دع-م إ÷ه-از .وت-ع-م-ل
إ◊ركة إلبطيئة عادة بصشورة أإفضشل ‘ إلهوإء
إل -ط -ل -ق ،ب -ع -يً-دإ ع-ن أإن-وإع م-ع-ي-ن-ة م-ن إإلضش-اءة
إل- -دإخ- -ل- -ي -ة إل -ت -ي Áك -ن أإن تسش -بب وم -يضش -ا ‘
إلفيديو.

اكتشصف الأشصياء

قد يكون تطبيق «غوغل لينسس» (Google
- )Lensه -و ب -رن -ام -ج ل -ل -ت -ع-رف ع-ل-ى إلصش-ور
مدعوم بالذكاء إلصشطناعي -موجودإ بالفعل
على هاتفك ،حيث إنه مدرج ‘ قائمة إألوضشاع
‘ ك- -امÒإ غ- -وغ- -ل ،و‘ صش- -ور غ -وغ -ل ل -ن -ظ -ام
أإندرويد.
وعندما توجه إلكامÒإ إ ¤ششيء ما (أإو تفتح
صشورة إلتقطتها بالفعل) وتنقر على رمز غوغل
لينسس إŸربّع ،يحلل إلÈنامج إلصشورة ويبحث
ع - -ن إŸع - -ل - -وم- -ات ذإت إلصش- -ل- -ة ع Èإلتصش- -ال
باإلنÎنت .وÁكن لغوغل لينسس إلتعرف على
إ◊ي -وإن-ات وإل-ن-ب-ات-ات وإل-ب-حث ع-ن إŸن-ت-ج-ات
وإلتعرف على إŸعا ⁄وغ Òذلك.
كما Áكن لغوغل لينسس أإيضًشا ترجمة نصس ‘
صش -ورة م -ا وإسش -ت -خ -دإم إل -وإق -ع إŸع-زز إلظ-ه-ار
إلكلمات بلغتك إŸفضشلة .إنه ليسس «إÎŸجم
إألفضش- -ل» ،ل- -ك- -ن- -ه ‘ ك -ث Òم -ن إألح -ي -ان ي -ف -ي
بالغرضس.

مواقع اإلكÎونية

إإل جي تطرح جي Óجديدإ من إلششاششات
إŸتطورة للمصشمم Úوﬁبي إأللعاب إإللكÎونية

إأعلنت ششركة إل جي عن موإصشفات جيلها
إلأح -دث م -ن شش -اشش -ات  UltraGearإلتي
ط-ورت-ه-ا ل-ل-مصش-م-م Úوﬁب-ي إأل-ع-اب إل-ف-يديو
إلإلكÎونية إ◊ديثة.
وإأششارت إلششركة إ ¤إأنها سشتطرح ‰ 3اذج
م -ن ه -ذه إلشش -اشش -ات ،ج -م-ي-ع-ه-ا سش-ت-وف-ر دق-ة
عرضس عالية جدإ للصشور ،وسشتتمتع باسشتجابة
 ١ميلي ثانية ما يجعلها إأدإة ‡تازة لعرضس
إلفيديوهات وإألعاب إلفيديو.
وإأول - - -‰وذج  950GP27سش-ي-حصشل على
ششاششة Ã Nano IPSقاسس  27بوصشة بدقة
ع -رضس UHDوم- -ع- -دل ت- -ردد يصش -ل إ١٦0 ¤
هÒت -زإ ،وسش -ي -خصشصس ل -ل -ع -م -ل م-ع إ◊وإسشب

ومنصشات إلألعاب.
إأما إلنموذج إلثا ٨50GP32 Êفسشيحصشل
على ششاششة Ã Nano IPSقاسس  3١ . 5إنششا
مع لوحة كريسشتالية فائقة إلسشرعة ،ومعدل
تردد يÎإوح ما ب ١٦5 Úو ١٨0هÒتزإ.
وإلنموذج إلثالث  G950GP3٤سشيحصشل
على ششاششة Ã Nano IPSقاسس  3٤بوصشة
إأب- -ع- -اده -ا « ،»2١ : 9وت - - - -ردده - - - -ا يصش - - - -ل إ¤
١٨0هÒتزإ ،فضش Óعن كونها ›هزة بتقنيات
 Nvidia G-Sync UltimateلتوفÒ
ع- -رضس ‡ت- -از ل- -ل- -ف- -ي- -دي- -وه- -ات وإŸق- -اط- -ع
إلصشورية.
dnews3
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مريضس كورونا ونقل العدوى..

لسضماك والسضلمون..
بعد ا أ

هذه اّŸدة هي األخطر!

كورونا ‘ اŸثلجات واآليسس كر!Ë

ليام التي يظل فيها اŸرضضى بـ «كوفيد »19-ناقل Úللعدوى للمحيط Úبهم؟ ما زال فÒوسس كورونا اŸسضتجد الذي
كم عدد ا أ
لصضابة وغÒها.
أاصضاب أاك Ìمن  94مليونًا حول العا ⁄يث Òالتسضاؤولت ،حول العدوى ومدة ا إ

القدرة على الكÓم أاو ا◊ركة.

وحول عدد األيام التي يظل فيها اŸصصاب
بكوفيد 19-ناق ً
 Óللعدوى ،فقد كشصفت ‡ثلة
م-ن-ظ-م-ة الصص-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ‘ روسص-ي-ا ،م-ي-ل-يتا
ف -وي -ن -وف -ي -تشض ع -دد األي -ام ال -ت-ي ي-ظ-ل ف-ي-ه-ا
اŸرضص- -ى بـ «ك- -وف- -ي -د  »19-ن -اق -ل Úل-ل-ع-دوى
للمحيط Úبهم.
وأاوضصحت ‘ تصصريح صصحا‘ أان ا◊ديث
‘ هذه اŸناسصبة يدور عن األشصخاصض الذين
ينشصرون الفÒوسض ا◊ي.
ك -م -ا ق -الت« :وف -ق -ا ل-دراسص-ات أاول-ي-ة ،ف-إان
معظم اŸرضصى يصصبحون معدي ‘ Úغضصون
 9-٨أايام فقط من ظهور األعراضض».
ولفتت ‡ثلة منظمة الصصحة العاŸية ‘
روسص- -ي- -ا ‘ ال- -وقت ذات- -ه إا ¤أان ه- -ذه ال- -فÎة
اŸع -دي -ة ق -د ت -ط -ول أاك Ìب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ح-الت
األك Ìخطورة.

إا ¤ذلك ،أاظهر إاحصصاء حديث لرويÎز أانّ
أاك Ìمن  9٤.53مليون أاصصيبوا بفÒوسض كورونا
اŸسصتجد على مسصتوى العا ‘ ،⁄ح Úوصصل
إاجما‹ عدد الوفيات إا ¤مليون Úو.٢59٢9
وسص ّ-ج -لت روسص -ي-ا ٢٢٨5٧ ،إاصص-اب-ة ج-ديدة
ب -فÒوسض ك -ورون -ا ،ب -ي-ن-ه-ا  ‘ 3٦٧9م-وسص-ك-و
لÒت -ف -ع ب -ذلك إاج -م-ا‹ اإلصص-اب-ات إا ¤ثÓ-ث-ة
م Ó-ي Úو ‘ 591٠٦٦راب- -ع أاك Èحصص -ي -ل -ة ‘
العا.⁄
وذكرت السصلطات أاّنها سصجلت  ٤٧1وفاة
بسص - -بب ال - -فÒوسض خ Ó- -ل السص- -اع- -ات األرب- -ع
وال -عشص -ري -ن اŸاضص-ي-ة ،لÒت-ف-ع ب-ذلك إاج-م-ا‹
الوفيات ‘ البÓد إا.٦٦٠3٧ ¤

يذكر أاّن األعراضض األك Ìشصيوًعا لكوفيد-
 19هي ا◊ّمى والسصعال ا÷اف واإلرهاق .أاما
األع -راضض األق -ل شص -ي -وع ً-ا ف -ه-ي آالم وأاوج-اع
وال-ت-ه-اب ا◊ل-ق وإاسص-ه-ال وال-ت-ه-اب اŸل-ت-ح-مة
وصصداع وفقدان حاسصة التذوق أاو الشصم وطفح
جلدي ،أاو تغ ‘ Òلون أاصصابع اليدين أاو أاصصابع
القدم.Ú
واألعراضض اÿطÒة هي صصعوبة أاو ضصيق
‘ التنفسض وأا ⁄أاو ضصغط ‘ الصصدر وفقدان

كشصفت ‡ثلة منظمة الصصحة العاŸية ‘
روسصيا ،ميليتا فوينوفيتشض عدد األيام التي
ي -ظ -ل ف-ي-ه-ا اŸرضص-ى بـ «ك-وف-ي-د »19-ن-اق-لÚ
ل-ل-ع-دوى ل-ل-م-ح-ي-ط Úب-ه-م .وأاوضصحت اÿبÒة
ال- - -دول- - -ي - -ة اıتصص - -ة ،أان ا◊ديث ‘ ه - -ذه
اŸناسصبة يدور عن األشصخاصض الذين ينشصرون
الفÒوسض ا◊ي.

األعراضس األك Ìشصيوعًا

وفيات تتجاوز مليون Úو 25أالفًا

الصصحة العاŸية –ّدد عدد األيام التي
يظل فيها اŸصصاب بكورونا ناق Óللعدوى

انتقادات مسضتمّرة ضضد خامنئي Ÿنع اللقاحات

موجة رابعة بإايران

ليرانية من
فيما حّذرت السضلطات ا إ
م-وج-ة راب-ع-ة م-ن وب-اء ك-ورون-ا بالبÓد،
أاثارت تغريدة طبيب إايرا Êيعيشس ‘
لجنبية
إاي-ط-ال-ي-ا ع-ن ل-ق-احات كورونا ا أ
لي-را،Ê
ال -ت -ي م-ن-ع اسض-تÒاده-ا اŸرشض-د ا إ
علي خامنئي ،جد ً
ل بلغ تدخل السضفارة
ليرانية ‘ روما.
ا إ
كتب فرزاد بيكبور ،الذي يصصف نفسصه بأانه
«طالب دكتوراه ‘ علم الفÒوسصات» ،ويعمل
مباشصرة على فÒوسض كورونا بوزارة الصصحة
اإليطالية ‘ ،سصلسصلة تغريدات ،انتقد فيها
ضص-م-ن-يً-ا ح-ظ-ر اسص-تÒاد ال-ل-ق-اح-ات األج-نبية،
قائ Óإان ذلك «نا œعن غباء ووهم معادة
العا ⁄لنا».
وأاك -د أان -ه ح -ت -ى ل -و ع -ارضض أاح -د ال -ل -ق -اح
األجنبي ،فليسض له ا◊ق ‘ منع اآلخرين من
ا◊صصول على اللقاح».
لكن الطبيب اإليرا Êتراجع عن –ليÓته
العلمية وحذف التغريدات التي نشصرها وسصط
ا÷دل اŸت- -واصص- -ل والن- -ت- -ق- -ادات ضص -د أام -ر
خامنئي بحظر اسصتÒاد اللقاحات األمريكية
والÈيطانية.
وأاعلن بيكبور ‘ تغريدة ،السصبت ،أاّنه توجّه
إا ¤السصفارة اإليرانية ‘ روما مسصاء ا÷معة،
والتقى نائب السصف Òاإليرا« ‘ Êلقاء ودي»
ق-ائ« :Ó-أاع-ل-نت خÓ-ل الج-ت-م-اع ب-راءت-ي م-ن
ا÷ه -ات ال -ت -ي سص -عت لسص -ت-غÓ-ل ت-غ-ري-دات-ي،
وندمت على ما حدث من تفاعل حولها ‘
مواقع التواصصل».
يأاتي هذا وسصط إاعÓن السصلطات حظر

اسصتÒاد أاي لقاح أاجنبي بناء على تعليمات
اŸرشص- -د األع -ل -ى ،ودع -م إان -ت -اج ال -ل -ق -اح -ات
اÙل-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ن-ت-ج-ه-ا إاح-دى اŸؤوسصسص-ات
الق -تصص-ادي-ة ال-ت-اب-ع-ة ÿام-ن-ئ-ي وه-ي «اŸق-ر
التنفيذي ألوامر اÿميني».
واحتكرت اŸؤوسصسصة إانتاج وبيع األقنعة ‘
إايران خÓل أازمة كورونا ‘ إايران من خÓل
اسصتÒاد آالت إانتاج الكمامات وشصراء بعضض
مصصانع الكمامات.
وفيما يصصف مسصتخدمو وسصائل التواصصل
الج -ت -م -اع -ي أام -ر اŸرشص -د األع -ل -ى ب -ح-ظ-ر
اسص -تÒاد ب -عضض ال -ل -ق -اح -ات األج -ن -ب -ي -ة ب -أان-ه
«يتعامل مع الشصعب اإليرا Êكرهائن» ،قالت
م -ن -ظ -م -ة ال -ع -ف -و ال -دول-ي-ة إان ع-ل-ي خ-ام-ن-ئ-ي
«يتÓعب بحياة اÓŸي.»Ú
هذا بينما أاعرب الرئيسض اإليرا ،Êحسصن
روح- -ا ،Êع- -ن ق- -ل- -ق- -ه م -ن اŸوج -ة ال -راب -ع -ة
لفÒوسض كورونا ‘ البÓد ،فضص Óعن انتشصار
الفÒوسض اŸتحور ‘ بعضض اŸدن.
وق-ال روح-ا ‘ Êاج-ت-م-اع ل-ل-ج-ن-ة ال-وط-نية
Ÿكافحة كورونا إان ا◊كومة سصتضصطر إا¤
ف -رضض ق -ي -ود أاك Ìصص -رام -ة إاذا  ⁄ي -ت -م ات-ب-اع
التعليمات.
و‘ األيام األخÒة ،أابلغ بعضض اŸسصؤوولÚ
اإليراني Úعن حالت إاصصابة بفÒوسض كورونا
اŸتحور الذي لوحظ ألول مرة ‘ بريطانيا.
وك -انت ه -ن -اك ث Ó-ث م -وج-ات م-ن ت-فشص-ي
كورونا ‘ إايران حتى اآلن ،أاسصوأاها اÿريف
اŸاضصي ،عندما وصصل عدد ضصحايا كورونا
يومًيا إا ¤أاك Ìمن  ٤٠٠شصخصض.
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وق-الت ف-وي-ن-وف-ي-تشض ‘ تصص-ري-ح صص-ح-ف-ي:
«وفقا لدراسصات أاولية ،فإانّ معظم اŸرضصى
يصصبحون معدي ‘ Úغضصون  9-٨أايام فقط
من ظهور األعراضض» .ولفتت ‡ثلة منظمة
الصصحة العاŸية ‘ روسصيا ‘ الوقت ذاته إا¤
أان هذه الفÎة اŸعدية قد تطول أاك Ìبالنسصبة
للحالت األك Ìخطورة.
نوفوسضتي

تأاث Òقلة النوم على
اإلصصابة بالفÒوسس!
ح ّ-ذر رئ-يسض م-رك-ز طب ال-ن-وم ب-ج-ام-ع-ة
موسصكو ا◊كومية (لومونوسصوف) ،أالكسصندر
ك -ال -ي -ن -ك ‘ ،Úح -ديث إاذاع-ي ،م-ن أان ق-ل-ة
النوم قد تزيد من خطر اإلصصابة بالعدوى
ال - - - - - -فÒوسص - - - - - -ي- - - - - -ةÃ ،ا ‘ ذلك فÒوسض
كورونا.وأاوضصح كالينك Úأان قلة النوم لها
ت- -أاث Òسص -ل -ب -ي ع -ل -ى ج -ه -از اŸن -اع -ة ل -دى
اإلنسص- -ان ،مشصÒاً إا ¤أان «ال- -ن -وم واŸن -اع -ة
مÎادف -ان ت -ق -ري-بً-ا ،وم-ع ان-خ-ف-اضض فÎات
النوم ،تنخفضض اŸناعة بشصكل حاد ،ويصصبح
احتمال اإلصصابة بأاي عدوى فÒوسصية أاعلى
لدى األشصخاصض الذين ينامون أاقل من 5
سص -اع -ات ي -وم -ي ً-ا ،م -ق -ارن -ة ب -أاول-ئك ال-ذي-ن
ينامون أاك Ìمن  ٧سصاعات يومياً ،بنسصبة
 .»%٢5٠وتابع كالينك Úأان النوم مهم للغاية،
حيث أانه «يضصمن مناعتنا».
ونصصح كلينك Úكذلك بالنوم والسصتيقاظ
‘ وقت ﬁدد ك- -ل ي- -وم ،ل- -ت- -حسص Úج- -ودة
ال - -ن - -وم ،وك - -ذلك ال - -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن اŸن- -ب- -ه
لÓسصتيقاظ ،وقال بهذا الشصأان« :إاننا نتعامل
م- -ع م- -ع- -ي- -ار ل- -ل- -ن -وم يÎاوح ل -دى م -ع -ظ -م
األشصخاصض البالغ Úمن  9-٧سصاعات» لهذا
Áك- -ن اسص- -ت- -خ- -دام اŸن- -ب- -ه -ات الضص -وئ -ي -ة
للمسصاعدة ‘ السصتيقاظ ،ولتنظيم إايقاع
السص-اع-ة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ل-دى الشص-خصض بشصكل
أافضصل.
نوفوسضتي

عدد األيام التي يظّل فيها
اŸصصاب ناق Óللعدوى

كشصفت ‡ثلة منظمة الصصحة العاŸية
‘ روسصيا ،ميليتا فوينوفيتشض عدد األيام
التي يظل فيها اŸرضصى بـ «كوفيد »19 -
ناقل Úللعدوى للمحيط Úبهم.
وأاوضصحت اÿبÒة الدولية اıتصصة ،أان
ا◊ديث ‘ ه - -ذه اŸن - -اسص - -ب - -ة ي - -دور ع- -ن
األشصخاصض الذين ينشصرون الفÒوسض ا◊ي.
وقالت فوينوفيتشض ‘ تصصريح صصحفي:
«وفقا لدراسصات أاولية ،فإان معظم اŸرضصى
يصصبحون معدي ‘ Úغضصون  9-٨أايام فقط
من ظهور األعراضض».
ولفتت ‡ثلة منظمة الصصحة العاŸية ‘
روسصيا ‘ الوقت ذاته إا ¤أان هذه الفÎة
اŸعدية قد تطول أاك Ìبالنسصبة للحالت
األك Ìخطورة.
نوفوسضتي

ب-ع-د ع-لب السض-ل-م-ون والسض-مك اÛمد
والدجاج ،يبدو أان كورونا وجد مÓذا ‘
ليسس ال- - -ك- - -ر .»Ëف - -ق - -د ع Ìع - -ل - -ى
«ا آ
ال- - -فÒوسس ال- - -ذي روع ال- - -ع- - -ا ⁄م- - -ن - -ذ
ديسض -مّﬂ ،2019 Èل-ف-ا م-ل-ي-و Êم-توفى،
فوق علب مثلجات أاو آايسس كر Ëمنتج ‘
شض - -رق الصض ،Úم - -ا أادى إا ¤سض- -حب ع- -لب
ال-ك-رت-ون م-ن ن-فسس ال-دف-ع-ة ،ب-حسضب ما
أافادت السضلطات.
ففي بيان صصادر عن حكومة اŸدينة ،أاعلن
ع -ن إاغ Ó-ق شص -رك-ة داق-ي-ادوا ف-وود ل-ي-م-ت-د ‘
ت-ي-ا‚ ،ÚاŸت-اخ-م-ة ل-ب-ي-ج ،Úوإاج-راء اختبار
Ÿوظفيها للتأاكد من سصÓمتهم من اإلصصابة
بالفÒوسض.
كما أاوضصحت ا◊كومة أانه  ⁄يكن هناك ما
يشص Òإا ¤إاصص - -اب - -ة أاي شص - -خصض ج- -راء اآليسض
كر .Ëوقالت إاّن معظم الكرات ÚاŸوجودة ‘
الدفعة البالغ عددها  ٢9أالًفا  ⁄يتم بيعها بعد
إا ¤ذلك ،أاضصافت أانه يجري تعقب 39٠
سصيارة ” بيعها ‘ تيا‚ Úوإاخطار السصلطات
‘ أام -اك-ن أاخ-رى ب-اŸب-ي-ع-ات إا ¤م-ن-اط-ق-ه-م.
وق -الت إان اŸك -ون-ات تشص-م-ل مسص-ح-وق ح-ل-يب
نيوزيÓندي ومسصحوق مصصل ل Íمن أاوكرانيا.
يشص- -ار إا ¤أان- -ه م -ن -ذ أاشص -ه -ر ع -دة ،أاÙت
ا◊كومة الصصينية إا ¤أان اŸرضض ،الذي ”
اكتشصافه ألول مرة ‘ مدينة ووهان بوسصط
البÓد ‘ أاواخر عام  ،٢٠19جاء من اÿارج،
وح -اولت تسص -ل -ي -ط الضص-وء ع-ل-ى م-ا ت-ق-ول إان-ه
اكتشصافات لكورونا على علب أاسصماك وغÒها
م -ن األط -ع -م -ة اŸسص -ت-وردة م-ن اÿارج ،ع-ل-ى

الرغم من تشصكيك العلماء األجانب ‘ هذه
اŸسصأالة.

مدينة صصينية تبلغ عن وجود الفÒوسس ‘ اŸثلجات
كشصفت سصلطات مدينة صصينية عن العثور على
فÒوسض كورونا ‘ اŸثلجات اŸنتجة ‘ شصرق
الصص ،Úم -ا دف -ع -ه -م إا ¤سص -حب ع -لب ال -ك -رت-ون
للدفعة نفسصها من اŸنتج.
وقال بيان صصادر عن حكومة اŸدينة ،إانه ”
إاغÓ- -ق شص- -رك -ة ‘ Daqiaodao Food Co.Ltd
ت -ي -ا‚ ،ÚاŸت -اخ -م -ة ل -ب -ك ،Úوي -ج-ري اخ-ت-ب-ار
موظفيها لفÒوسض كورونا .و ⁄يكن هناك ما
يشص Òإا ¤إاصص- -اب- -ة أاي شص- -خصض ب- -ال- -فÒوسض م -ن
اŸثلجات .وقالت ا◊كومة إان معظم الكراتÚ
اŸوجودة ‘ الدفعة البالغ عددها  ٢9أالفا  ⁄يتم
بيعها بعد .وأاضصافت أان  39٠من الكرات ÚاŸلوثة
بالفÒوسض ” بيعها ‘ تيا‚ Úيجري تعقبها،
وإاخطار السصلطات ‘ أاماكن أاخرى باŸبيعات
إا ¤مناطقهم.
وأاشصارت ا◊كومة إا ¤أان اŸكونات تشصمل
مسصحوق ا◊ليب النيوزيلندي ومسصحوق مصصل
الل Íمن أاوكرانيا.
وتقÎح ا◊كومة الصصينية أان اŸرضض ،الذي
” اكتشصافه ألول مرة ‘ مدينة ووهان بوسصط
البÓد ‘ أاواخر عام  ،٢٠19جاء من اÿارج
وسص -ل-طت الضص-وء ع-ل-ى م-ا ت-ق-ول إان-ه اك-تشص-اف-ات
ل -فÒوسض ك -ورون -ا ع -ل -ى األسص -م -اك اŸسص -ت -وردة
وغÒها من األطعمة ،على الرغم من شصكوك
العلماء األجانب بهذا الزعم.
أاسضوشضيتد برسس

 100مليون جرعة لقاح بـ  100يوم..

كب ÒخÈاء األمراضس اŸعدية ‘ أامريكا يبشّصر
‘ خ Èم - - - -بّشض- - - -ر ،أا ّك- - - -د ك- - - -ب ÒخÈاء
لم- -راضس اŸع- -دي- -ة ‘ أام- -ري- -ك -ا ،أان -ط -وÊ
ا أ
ن الهدف الذي حّدده الرئيسس
فاوتشضي ،أا ّ
اŸنتخب جو بايدن باسضتخدام  100مليون
ليام اŸئة
جرعة لقاح ضضد كوفيد ‘ 19-ا أ
لو ¤من وليته «قابل للتطبيق».
ا أ
قال فاوتشصي لقناة «إان بي سصي» إان «األمر
ق - -اب - -ل ل - -ل - -ت - -ط - -ب - -ي - -ق “امً- -ا...ل شصك ع- -ل- -ى
اإلطÓقÁ...كننا القيام بذلك».

انتقادات لوتÒة التلقيح
يذكر أاّن وتÒة التلقيح ‘ الوليات اŸتحدة
تتعرضض لنتقادات لبطئها ،رغم تطوير لقاحÚ
واخ -ت -ب -اره -م -ا واŸواف -ق -ة ع -ل -ي -ه -م -ا م -ن ق-ب-ل
السصلطات الصصحية ‘ فÎة زمنية قياسصية.
وب-حسصب م-راك-ز م-راق-ب-ة األم-راضض ،ال-وك-ال-ة
الفيدرالية الرئيسصية للصصحة العامة ‘ الوليات
اŸت -ح-دة ” ،تسص-ل-ي-م  31.1م-ل-ي-ون ج-رعة لقاح
واسصتخدم أاقل من  % ٤٠منها ( 1٢.٢مليوناً)،
وفق وكالة الصصحافة الفرنسصية.
كما حّذرت بعضض الوليات ،منها نيويورك،
من أانها قد تواجه نقصصاً ‘ ا÷رعات األسصبوع
اŸقبل لعدم تسصلم كميات كافية منها بتنسصيق من
ا◊كومة الفيدرالية ،بعد تسصريع وتÒة حملتها
للتلقيح.

أاسصوأا مرحلة
إا ¤ذلك تشص -ه -د ال -ب Ó-د أاسص -وأا م -رح -ل-ة ع-ل-ى
اإلطÓق منذ ظهور ا÷ائحة .وقالت اŸراكز
األمريكية Ÿكافحة األمراضض والوقاية منها إان
وفيات كورونا ‘ الوليات اŸتحدة وصصلت إا¤
 ‘ 39٤٤95اÛم- -ل ،ب -زي -ادة  355٧وف-اة ع-ن
اإلحصص -اء السص -اب -ق .وأاضص -افت أان إاج -م -ا‹ ع-دد
اإلصصابات وصصل إا ٢3 ¤مليونًا و ٦53919بعد

تسصجيل  ٢131٤5حالة جديدة.
وأاقّر رون كÓين ،الذي سصيتو ¤رئاسصة مكتب
جو بايدن ،بأانه يتوقع تخطي عتبة  5٠٠أالف
وفاة بكوفيد 19-خÓل شصهر فÈايرّﬁ ،ذراً عÈ
شصبكة «سصي إان إان» من أان «ا÷ائحة سصتتفاقم
قبل أان تتحسصن األمور».
كما أاعلن كÓين أانه لتحقيق هذا الهدف قد
تسص-ت-ن-د ح-ك-وم-ة ب-اي-دن إا ¤ق-ان-ون ي-ج-ي-ز إارغام
مؤوسصسصات خاصصة على إانتاج بعضض السصلع بشصكل
طارئ.
وي-ن-وي ب-اي-دن أايضصً-ا ت-ع-ب-ئ-ة ا◊رسض ال-وط-ن-ي
ووكالة إادارة ا◊الت الطارئة لزيادة عدد مراكز
التلقيح .و‘ هذا السصياق ،قالت اŸديرة اŸقبلة
Ÿراك -ز م -راق-ب-ة األم-راضض ،روشص-ي-ل وال-نسص-ك-ي،
لقناة «سصي بي إاسض»« :سصيتطلب األمر جهوداً
ضصخمة ،لكن بإامكاننا القيام بذلك».

«ل Áكن البقاء مكتوف»Ú
يذكر أاّن بايدن كان قد أاعلن قبل أايام اأنه
سصيتم توزيع  1٠٠مليون جرعة تطعيم ‘ أاول
 1٠٠يوم من إادارته التي سصتقدم خطة للتعا‘
وعودة الطÓب للمدارسض ومسصاعدة العائÓت
األمريكية.
وأاّكد خÓل تقدÁه خطة –فيز اقتصصادية
ضص-خ-م-ة ب-ق-يمة  1,9ت-ري-ل-ي-ون دولر Ÿسص-اعدة
األسصر والشصركات ،أانه «ل Áكن البقاء مكتوف»Ú
‘ مواجهة حجم األزمة القتصصادية ‘ البÓد.
ك- -م- -ا أاضص- -اف أان «ع- -ائ -دات السص -ت -ث -م -ار ‘
الوظائف ،و‘ اŸسصاواة العرقية ،سصتمنع الضصرر
القتصصادي على اŸدى الطويل» ،مُسصتبقًا بذلك
انتقادات حول احتمال أان تزيد اÿطة ديون
البÓد وتضصغط على اŸالية العامة ،مشصدداً على
أان ف -وائ -د خ -ط -ة ال -ت -ح -ف -ي-ز «سص-ت-ت-ج-اوز ب-ك-ثÒ
كلفتها».
العربية.نت

حامل معلومات بخاصصية توصصيل مواد وراثية متنوعة إا ¤اÓÿيا
وج-د ع-ل-م-اء م-ن ج-ام-ع-ة سض-انت بطرسضبورغ،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع زم Ó-ئ -ه -م م-ن ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ط-ري-ق-ة
لتحسض Úتقنية –رير ا÷ينوم.
وقام فريق الباحث Úالدولي Úبتطوير مبلمر موصصل
Áكن –ميله Ãواد وراثية ﬂتلفة الأحجام والبنى:
من الرنا اŸتداخل الصصغ Òاإ ¤حمضض نووي ريبوزي
رسصول .لقد اأثبت العلماء فعالية تاأث ÒاŸوصصل على
اÓÿيا ا÷ذعية البشصرية ،بحسصب اŸقال اŸنشصور ‘
›لة «بارتكل سصيسصتمز» العلمية.
وقال رئيسض اıت ‘ Èجامعة سصانت بطرسصبورغ،
األكسصندر تيم ،Úاإن معظم اللقاحات الآنÃ ،ا ‘ ذلك
لقاحات «كوفيد ،»19-يتم تصصنيعها على اأسصاسض حمضض
نووي ريبوزي رسصول.
واأوضصح تيم Úاأهمية الخÎاع ،قائ« :Óهذا نوع من
ﬁرك اأقراصض فÓشض يحتوي على معلومات ،عندما
يدخل ا÷سصم ،يجعل اÓÿيا توؤدي مهام معينة ،على
سص -ب -ي -ل اŸث -ال ،ت -دريب ج -ه -از اŸن-اع-ة ع-ل-ى ﬁارب-ة

ب -روت -ي -ن-ات ال-فÒوسض اŸع-ادي-ة .ع-ادًة ،تسص-ت-خ-دم ه-ذه
الناقÓت لتوصصيل اŸواد ا÷ينية اّÙددة ،لكننا اأثبتنا
اأنه Áكننا نقل مواد وراثية باأحجام ﬂتلفة (عن طريق
اŸب -ل -م -ر اŸوصص-ل) .وت-ف-ت-ح ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اآف-اًق-ا
جديدة لتطوير اأنظمة توصصيل غ ÒفÒوسصية».
من جانبه قال مدير اŸركز العلمي ‘ ا÷امعة
اإي -غ -ور رادشص -ي -ن-ك-و ،اإن ال-ك-بسص-ولت ال-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى
اŸادة الوراثية Áكن توصصيلها مباشصرة اإ ¤بوؤرة الورم،
‘ حِالة اأمراضض السصرطان.
واأشصار ،اأن مسصتشصفى سصرطان الأطفال قدم خÓيا
جذعية (اÓÿيا التي تتكون منها الأعضصاء والأنسصجة
اıتلفة) .اسصتخدمناها لدراسصة كفاءة اإيصصال اŸادة
ال- -وراث- -ي- -ة داخ- -ل ك -بسص -ولت اŸب -ل -م -ر .ون -خ -ط -ط ‘
اŸسص -ت -ق -ب -ل لإج -راء Œارب ع -ل -ى ح -ي -وان -ات مصص -اب-ة
بالسصرطان Ÿعرفة كيف سصتتصصرف اŸادة الوراثية بعد
وصصولها اإ ¤الورم.
سضبوتنيك نيوز عربية
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رغم تفشصي فÒوسص كؤرونا

باتن ـ ـ ـ ـة األو ¤وطنيـ ـ ـا ‘ زرع األعضشـ ـاء

كشص -فت أل -ؤك -ال-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-زرع
أ’أعضصاء عن تصصّدر باتنة ألÎتيب
أل- -ؤط- -ن- -ي ‘ زرأع- -ة أل -ك -ل -ى لسص -ن -ة
 ،2020ح- - - - - - -يث حصص- - - - - - -د أŸرك- - - - - - -ز
أ’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي أ÷ام- -ع- -ي ب -ب -ات -ن -ة
أŸرتبة أ’أو ¤وطنيا بنسصبة ‚اح
قّ- -د رت بـ  %60م-ن أل-ع-دد أ’إج-م-ا‹
لعمليات ألزرع ‘ سصنة  2020بـ 32
ع -م -ل -ي -ة زرع ل -ل -ك-ل-ى ،رغ-م أل-ؤضص-ع
ألصص- - -ح- - -ي أÿط Òج- - -رأء ت- - -فشص- - -ي
«كؤفيد.»19-
باتنةŸ :ؤشصي حمزة
ت -ت -واصس -ل ‚اح -ات مسس -تشس -ف -ى ب -ات -ن -ة
ا÷ام -ع -ي الشس -ه -ي-د ب-ن ف-ل-يسص ال-ت-وه-ام-ي
وري-ادت-ه ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-دد م-ن ال-ت-خصسصس-ات

ا÷راحية ،خاصسة الدقيقة منها وا◊ديثة
على غرار عمليات زرع لكلى التي قطع
ف -ي -ه -ا اŸسس -تشس -ف -ى شس -وط-ا ك-بÒا وتصس-در
ترتيب اŸسستشسفيات الوطنية وا’إقليمية،
وي- -ظ- -ه- -ر ذلك م- -ن خÓ- -ل ال -ع -دد ال -ك -بÒ
ل -ل -ع -م-ل-ي-ات ا÷راح-ي-ة ال-ن-اج-ح-ة اÿاصس-ة
بزراعة الكلى ونقلها من حي اإ ¤حي.
وج -اء ت -ق -و Ëال -وك -ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-زرع
ا’أعضس -اء ل -ي -وؤّك -د ع-ل-ى ا’إرادة وال-ع-زÁة
الكبÒة التي Áتاز بها كل الطاقم الطبي،
الشسبه الطبي وا’داري Ÿسستشسفى باتنة
ا÷ام-ع-ي ،رغ-م ال-ت-ج-م-ي-د الشس-ب-ه ال-ك-ل-ي
ل -ل -نشس -اط -ات ا÷راح -ي -ة ع -ل-ى اŸسس-ت-وى
ال -وط -ن -ي بسس -بب فÒوسص ك -ورون -ا ،ح -يث
كشس - - -فت خ - - -ل- - -ي- - -ة ا’عÓ- - -م وا’إتصس- - -ال
باŸسستشسفى عن Œاوز باتنة كل عقبات

زراع- - -ة ال - -ك - -ل - -ى ب - -فضس - -ل اÛه - -ودات
اŸبذولة ،و–ول اŸسستشسفى ا ¤قطب
وطني بامتياز بعد “كن الفريق الطبي
م - -ن Œاوز ع - -ت- -ب- -ة الـ  500ع-م-ل-ية زرع
ناجحة منذ مارسص  2014تاريخ اإجراء
اأول عملية.
وكان الÈوفيسسور حسس Úشساوشص عميد
اأطباء زراعة الكلى با÷زائر واأول طبيب
يجري هاته العملية ‘ تاريخ ا÷زائر
منذ سسنة  ،1986قد شسّكل فريقا طبيا
شسابا من و’ية باتنة كسسب خÈة عالية ‘
›ال زراع- -ة ال- -ك- -ل- -ى ل -ف -ائ -دة م -رضس -ى
القصسور الكلوي ،والقادم Úمن ﬂتلف
و’ي -ات ال -وط -ن ،ب -فضس -ل ال -ت -ح -ل-ي ب-روح
اŸسسوؤولية والشسجاعة والوعي بضسرورة
–قيق ا’كتفاء الذاتي طبيا.

صصة بؤزأرة ألثقافة وألفنؤن
من إأ‚از هيئات ﬂت ّ

تقـ ـد Ëاÿريطـ ـة األثريـة ا÷دي ـدة للجـ ـزائر ‘ تطبي ـ ـ ـق تفاعـ ـ ـ ـلي
” ت- -ق- -د Ëأÿري- -ط- -ة أ’أث- -ري- -ة
ّ
أ÷ديدة للجزأئر ‘ تطبيق تفاعلي
من أإ‚از هيئات ﬂتصصة ‘ أ’آثار
تابعة لؤزأرة ألثقافة وألفنؤن.
تعت Èهذه اÿريطة  -التي شسرعت
ال- - -وزارة ‘ اإ‚ازه - -ا ‘ م - -اي - 2020
Ãث- -اب- -ة –ي ÚلÓ- -أط- -لسص ا’أث -ري ال -ذي
اأ‚زه ع -ا ⁄ا’آث -ار ال -ف -رنسس -ي سس -ت-ي-ف-ان
كزيل ‘  1911اإبان ا’حتÓل الفرنسسي
ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ك -ت -اب-ه اŸع-ن-ون «ا’أط-لسص
ا’أثري للجزائر».
وقالت وزيرة القطاع مليكة بن دودة
اأنّ اأطلسص كزيل كان «باأبعاد اأيديولوجية
وخلفيات اسستعمارية كونه خ ّصسصص فقط
ل Ó-آث -ار ال -روم -ان -ي -ة اŸت -واج -دة بشس-م-ال
ا÷زائر» ،مضسيفة اأنّ اÿريطة ا÷ديدة
ت-ظ-ه-ر «ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-اري-خية وا◊ضسارية
للجزائر اŸمتدة على  2 . 5مليون سسنة،

والتي تشسمل جميع مناطق ا÷زائر Ãا
فيها ا÷نوب» .وشسّددت على اأن اإ‚از
ه -ذه اÿري -ط -ة ي -دخ -ل ‘ اإط -ار «ا’أم-ن
ال - -ث - -ق - -ا‘ وال - -ت - -ح - -رر م - -ن اÿري - -ط - -ة
ال -ك -ول-ون-ي-ال-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وم-ن اÿط-اب
ال-ث-ق-ا‘ لÓ-سس-ت-ع-م-ار الفرنسسي» ،مضسيفة
اأن ه - - -ذا ا’أخ« Òمسص ال - - -ع - - -دي- - -د م- - -ن
اÛا’ت ،و’ ي - -زال ي - -ح - -ت - -اج ل - -ل - -وقت
للتخلصص منه».
وقال اŸشسرف على اŸشسروع واŸبادر
به ،الباحث ا’أثري عبد الرحمان خليفة،
اأن هذه اÿريطة Ãثابة «جرد ميداÊ
شسمل  15200موقع منها  ” 7640جرده
‘ اأط -لسص ك -زي -ل و  7652م-وق-ع جديد»،
مضسيفا اأنها «سستتجّدد باسستمرار وسستتاح
ق -ري -ب -ا ل -ل -ج -م -ه -ور ال-واسس-ع ع ÈاŸوق-ع
ا’إل -كÎو »Êل -وزارة ال -ث -ق -اف -ة وال -ف-ن-ون.
ولفت اإ ¤اأنّ للخريطة «اأهداف سسياحية

وت-اري-خ-ي-ة واق-تصس-ادي-ة ت-ن-موية خصسوصسا
واأنها تقّدم «خريطة اأثرية مصسغرة لكل
و’ية ،ما سسيسساهم ‘ التعريف اÙلي
ب -ا’آث -ار ‘ ك -ل م -ن -ط-ق-ة وح-ف-ظ-ه-ا ع-ن-د
اإ‚از اŸشساريع التنموية» .وشسارك ‘
اإ‚از ه- -ذه اÿري- -ط- -ة ك- -ل م- -ن اŸرك- -ز
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -ح -وث ‘ عصس -ور م -ا ق -ب -ل
التاريخ وعلم ا’إنسسان والتاريخ واŸركز
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث ‘ ع -ل -م ا’آث-ار ،وك-ذا
دي- -وان تسس- -ي Òواسس -ت -غ Ó-ل اŸم -ت -ل -ك -ات
الثقافية اÙمية وديوان حماية وترقية
وادي ميزاب.
وسس- - -اه- - -مت ‘ اإ‚ازه- - -ا ا◊ظ - -ائ - -ر
ال -وط -ن -ي -ة ك-ا◊ظÒة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-أه-ق-ار
وا◊ظÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ط-اسس-يلي الناجر،
اإضس-اف-ة اإ ¤م-دي-ري-ات ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-نون
ıتلف الو’يات.
وأأج

’و¤
ألّرأبطة أ أ

تع ـ ـ ـي Úنذيـ ـ ـر بوزن ـ ـ ـاد أامينـ ـ ـا عام ـ ـا جدي ـ ـدا ل–ـ ـ ـاد ا÷زائ ـ ـر
أع -ل -ن أ–اد أ÷زأئ -ر ،أمسص ،ع-ن
ت- -ع- -ي Úن -ذي -ر ب -ؤزن -اد ،أم -ي -ن -ا ع -ام -ا
ج -دي -دأ ل -ل -ن -ادي أل -ن-اشص-ط ‘ ب-ط-ؤل-ة
أل - -رأب - -ط - -ة أÎÙف - -ة أ’أو ¤ل - -ك- -رة
ألقدم.
اأورد ال -ن -ادي ال -ع -اصس -م -ي ‘ صس -ف -ح-ت-ه
ال -رسس -م -ي -ة ع -ل -ى ا’نÎنت« :ل -ن -ا الشس -رف
ا’ع Ó-ن ع -ن ت-ع-ي Úالسس-ي-د ن-ذي-ر ب-وزن-اد،
بصسفته اأمينا عاما جديدا للنادي ،مكلفا
باŸسسائل ا’دارية واŸالية».

وكان بوزناد قد اسستقال منذ اأيام من
م -نصس -ب -ه ك -م -دي -ر ع -ام ل -ن -ادي اأه-ل-ي ب-رج
بوعريريج.
وشسغل بوزناد ‘ السسابق ،منصسب ا’مÚ
العام ل–Óادية ا÷زائرية للفروسسية ،قبل
ان ي- -زاول ن- -فسص ال -نشس -اط ع -ل -ى ال -ت -وا‹،
برابطة كرة القدم اÎÙفة وا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف) ‘ ،عهد
الرئيسص السسابق للهيئة الفدراليةﬁ ،مد
روراوة .و“ّكن ا–اد ا÷زائر من العودة

ا ¤السس -ك -ة السس -ل -ي -م -ة ب -ع-د ب-داي-ة م-وسس-م
متعّثرة ،بتحقيقه ثÓثة انتصسارات متتالية،
اآخرها Ãيدانه اأمام سسريع غليزان (،)1-3
‘ اإطار ا÷ولة الثامنة للبطولة.
وخÓل مباراة ا÷ولة التاسسعة ،اŸقررة
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة اŸق- -ب- -ل ،ي- -ت- -ن- -ق- -ل ف -ري -ق
«سسوسسطارة» اإ ¤الهضساب العليا ÓŸقاة
اأه -ل -ي ب -رج ب-وع-ري-ري-ج ال-ق-اب-ع ‘ اŸرك-ز
ا’أخ.Ò
و أج

أوق -فت مصص -ال -ح أم-ن و’ي-ة سص-ط-ي-ف
أح-د أخ-ط-ر م-روج-ي أŸؤؤث-رأت أل-عقلية
وأل -ذي ج-ع-ل م-ن غ-رف-ة ب-ف-ن-دق وسص-ط
م- -دي- -ن- -ة سص- -ط- -ي- -ف م Ó-ذأ ل -ه ’إخ -ف -اء
نشصاطه أ’إجرأمي ،مع حجز  200قرصص
مهلؤسصات كان يرّوجها.
ج-اءت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-قب اسس-ت-غÓ-ل م-علومات
تفيد بقيام شسخصص بÎويج اŸؤوثرات العقلية،

ي -ت -خ-ذ م-ن أاح-د ال-ف-ن-ادق اŸت-واج-دة ب-وسس-ط
اŸدينة مÓذا له ،حيث يقوم بÎويج سسمومه
‘ الصسباح الباكر تفاديا للفت انتباه مصسالح
الشسرطة لتتمكن عناصسر ا’من من توقيفه ‘
حالة تلبسص مع حجز  70قرصسا من اŸؤوثرات
ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-ح-وزته  130ق -رصص ك-ان ي-خ-ب-ؤوه-ا
بإاحكام على مسستوى غرفته بفندق متواجد
وسس-ط اŸدي-ن-ة ل-تصس-ل ال-ك-م-ي-ة اإ’ج-م-الية إا¤

 200قرصص ،ليتم اقتياده إا ¤مقر اŸصسلحة مع
فتح –قيق ‘ مÓبسسات القضسية .الضسبطية
القضسائية وبعد اسستكمالها لكافة اإ’جراءات
القانونية ،أاعّدت ملفا جزائيا ضسد اŸشستبه
فيه ،عن تهمة حيازة مؤوثرات عقلية لغرضص
ا’Œار وا’سستهÓك غ ÒاŸشسروع ،Úأاحيل
Ãوجبه أامام ا÷هات القضسائية اıتصسة.
ع  -شص

تـ ـ ـ ـ ـوقيف م ـ ـ ـ ـ ـرّوج مهلوسشـ ـ ـ ـ ـات بفن ـ ـ ـ ـ ـدق وسش ـ ـ ـ ـ ـط سشطيـ ـ ـ ـف
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تضشافر ا÷هود ب ÚاŸواطن ومصشالح األمن Ùاربة ا÷رÁة
أّك - -د أŸف - -تشص أ÷ه- -ؤي لشص- -رط- -ة
أ÷ن - -ؤب “Ôأسصت ،م - -رأقب ألشص- -رط- -ة
ب -ؤصصÓ-ح ي-ح-ي-ى ،ع-ل-ى ضص-رورة تضص-اف-ر
أ÷هؤد ب ÚأŸؤأطن Ÿا له من أهمية ‘
’م- -ن
’م- -ن- -ي- -ة ،ومصص- -ال- -ح أ أ
أŸع - -ادل - -ة أ أ
Ùارب-ة أ÷رÁة ب-ج-م-ي-ع أشص-ك-ال-ه-ا ،م-ن
خ Ó-ل أل -ت -ح -ل -ي ب -ث-ق-اف-ة أل-ت-ب-ل-ي-غ‡ّ ،ا
’م - -ن ل - -ت- -جسص- -ي- -د
يسص - -اع - -د مصص - -ال - -ح أ أ
’م -ن -ي-ة أل-رأم-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز
أıط -ط -ات أ أ
’من و›ابهة أ÷رÁة.
أ أ
كشس -ف ب -وصسÓ-ح ي-ح-ي-ى ‘ ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
نشّسطها بالوحدة ◊ 601فظ النظام بعاصسمة
اأ’هقار ،أانّ مصسالح اأ’من تعمل جاهدة من
أاجل تعزيز اأ’من Ãنطقة تعرف بشسسساعة
مسساحتها ،عن طريق Œسسيد مشساريع أامنية
ك -بÒة تسس -اع -د ل -ت -ح -ق -ي -ق سس Ó-م -ة اŸواط -ن
واŸم -ت -ل -ك-ات ،وت-ع-ط-ي دف-ع-ا ك-بÒا ل-ع-ن-اصس-ر
اأ’من ‘ ﬁاربة ا÷رÁة العابرة للحدود.
‘ هذا الصسدد ،كشسف اŸفتشص ا÷هوي
لشس- -رط- -ة ا÷ن- -وب ،ب- -أان مصس- -ال- -ح الشس- -رط- -ة
القضسائية بأامن الو’ية خÓل العام اŸنصسرم،
ع -ا÷ت  1433قضس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق Ãج-ال ج-رائم

ال -ق -ان -ون ال -ع -ام ” ،ع -ل -ى إاث -ره -ا إاي-داع 345
شسخصص رهن ا◊بسص اŸؤوقت.
أاما فيما يخصص ا÷رائم اŸعلوماتية ،فقد
“ت م - -ع - -ا÷ة  51قضس -ي -ة ت -ورط ف -ي -ه -ا 50
شسخصسا ،أاودع منهم  06ا◊بسص اŸؤوقت.
ك -م -ا سس ّ-ج-لت ف-رق اŸرور Ãصس-ال-ح اأ’م-ن
خ Ó- -ل ن- -فسص السس- -ن- -ة 198 ،ح -ادث م -روري
و–رير  944جنحة مرورية وﬂ 9221الفة
م -روري-ة وﬂ 1725ال-ف-ة مسس-ت-وج-ب-ة لسس-حب
رخصسة السسياقة ،وفحصص ومراقبة أازيد من
مليون مركبة بواسسطة القارئ اآ’‹ للوحات
الÎق- -ي- -م ع- -ن ط- -ري -ق  04م-رك-ب-ات ›ه-زة
وﬂصسصسة Ÿراقبة اŸركبات.
” تسسجيل خÓل نفسص الفÎة8871 ،
كما ّ
إاتصسال هاتفي من طرف اŸواطن ،Úاأ’مر
ال -ذي ي -عّ-زز م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل رف-ق-ة اŸواط-ن
لتحقيق اأ’من أ’قصسى ا◊دود ،مؤوكدا ‘ آاخر
ع-رضس-ه ع-ل-ى م-واصس-ل-ة Œسس-ي-د اإ’سسÎاتيجية
Óمن
اŸعتمدة من طرف اŸديرية العامة ل أ
الوطني اŸتمثلة ‘ التغطية اأ’منية لكامل
الÎاب الوطني وخاصسة اŸناطق ا◊دودية.
“Ôأسصتﬁ :مد ألصصالح بن حؤد

طلبـ ـة إاقام ـ ـة خلف ـ ـاوي ا◊ ـ ـاج يحتجّـ ـ ـون بورڤل ـ ـ ـة

ن ّ-ظ-م ›م-ؤع-ة أل-ط-ل-ب-ة أŸق-ي-مÚ
با◊ي أ÷امعي خلفاوي أ◊اج بؤرقلة،
أمسص أل- -ث Ó-ث -اء ،وق -ف -ة أح -ت -ج -اج -ي -ة،
م-ط-ال-ب Úب-ت-ع-زي-ز وسص-ائل ألنقل ،شصبكة
’نÎنت.
ألهاتف ألنقال وأ أ
شسّ-دد ه-ؤو’ء ال-ط-ل-ب-ة وأاغ-ل-ب-ه-م م-ن ال-ط-لبة
ا÷دد اŸل-ت-ح-ق Úب-ج-ام-ع-ة ق-اصس-دي م-رباح،
ع -ل -ى ضس -رورة ت-دّخ-ل ا÷ه-ات اŸسس-ؤوول-ة م-ن
أاج-ل ت-ل-ب-ي-ة م-ط-ال-ب-ه-م ،م-ؤوّك-دي-ن أاّن ح-افÓت
النقل من وإا ¤اإ’قامة ا÷امعية اŸذكورة
غ Òك -اف -ي -ة ،وي -ت -ط ّ-ل -ب اأ’م-ر ت-دع-ي-م اÿط
بحافÓت أاخرى لتحسس Úظروف تنقل الطلبة،
ال-ذي-ن ي-ق-ط-ع-ون أاح-ي-ان-ا مسس-اف-ة طويلة تقّدر
بنحو  5كلم مشسيا على ا’أقدام أاو بواسسطة
سس- - - -ي- - - -ارات اأ’ج- - - -رة غ ÒاŸرخصص ل- - - -ه - - -ا
«ال- -ك -ل -ون -ديسس -ت -ان» ل -ل -وصس -ول أ’ق -رب ّŒم -ع
حضس -ري اŸت -م -ث -ل ‘ اÙط -ة الÈي -ة ل -ن-ق-ل
اŸسسافرين با÷هة الغربية Ÿدينة ورقلة.
وي -رف -ع اÙت ّ-ج -ون انشس -غ -ا’ آاخ-ر ’ ي-ق-ل
أاهمية عن سسابقه يتعلق بتدعيم شسبكة الهاتف
النقال واأ’نÎنت ،معتÈين أان وسسائل ا’تصسال
باتت ضسرورية ‘ ،ظل اعتماد ا÷امعة دمج
‰ط ال - -دراسس - -ة ع - -ن ب - -ع - -د م - -ع ال - -دراسس - -ة

ا◊ضسورية.
و‘ رّده ع - -ن ه - -ذه ا’نشس - -غ- -ا’ت ،أاوضس- -ح
اŸدي-ر ال-و’ئ-ي ل-ل-خ-دم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ،ع-ب-د
الرؤووف الوازن ،لـ «الشسعب» ،أاّن «اإ’قامة التي
تقّدر طاقتها ا’سستيعابية بأالف سسرير تسسجّل
نقائصص ،وعملنا على تداركها بالتنسسيق مع
السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة’ ،سس-ي-م-ا –سس Úع-م-ل-ي-ة
التزود باŸاء الشسروب والغاز الطبيعي».
وبخصسوصص النقل ،أاّكد الوازن أانّ اإ’قامة
كانت تتوّفر على سستة حافÓت ّ ﬂصسصسة لنقل
ال-ط-ل-ب-ة ،وّ” ت-دع-ي-م-ه-ا ب-ح-اف-ل-ت ÚإاضسافيتÚ
Ÿعا÷ة مشسكلة ا’ختÓل ‘ التوقيت ،إا’ّ أاّن
حظÒة النقل ا÷امعي تبقى  -حسسب ذات
اŸسس -ؤوول  -غ Òك -اف-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ت-وسس-ع
الذي تعرفه اŸدينة ا÷امعية وعدد الطلبة
اŸتزايد .وأاوضسح فيما يتعلق بشسبكة الهاتف
النقال أان هناك مسساعٍ لتدارك هذا النقصص
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع مصس -ال -ح اتصس-ا’ت ا÷زائ-ر،
” ا’جتماع مع ‡ثلي الطلبة
مضسيفا أاّنه ّ
Ÿن -اقشس -ة ا’نشس -غ -ا’ت اŸط -روح-ة م-ن أاج-ل
التكفل بها بالتعاون مع ا÷هات اŸعنية ‘
أاقرب اآ’جال اŸمكنة.
ورقلة :إأÁان كا‘

انط ـÓق قافلـة تضشامنيـة  Œـوب  10ولي ـات با÷نوب
أن-ط-ل-قت ق-اف-ل-ة أل-تضص-ام-ن ألتي
أط -ل -ق -ت -ه -ا ج -م -ع -ي -ة ك -اف -ل أل -ي-ت-ي-م
أÒÿي- -ة ب -ؤ’ي -ة أل -ب -ل -ي -دة ،أمسص،
” جمع  60طنا من أŸسصاعدأت
حيث ّ
أ’إنسص - -ان - -ي- -ة أل- -ت- -ي سص- -ت- -ؤّز ع ع- -ل- -ى
أ’أرأم - - -ل وأ’أي- - -ت- - -ام بـ  10و’يات
ب - -ا÷ن - -ؤب ،وضص - -مت أل - -ق - -اف- -ل- -ة 07
شص- -اح -ن -ات ذأت م -ق -ط -ؤرة تصص -ل أإ¤
أقصصى أ÷نؤب.
حسسب رئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ك -اف -ل ال -ي-ت-ي-م
اÒÿية علي شسعواطي ،هذه القافلة ‘
ط -ب -ع -ت -ه -ا ال -راب -ع -ة وال-ت-ي ح-م-لت شس-ع-ار
«تضس -ام -ن ب Ó-ح-دود م-ن م-دي-ن-ة ال-ورود»
تهدف اإ ¤ترسسيخ قيم التضسامن والتكافل
ب Úا÷زائ- -ري ،Úوت- -عّ- -ب - -ر ع -ل -ى اأن ه -ذه
اÿصس-ال م-ت-ج-ذرة واأصس-ي-ل-ة ع-ن-د الشس-عب
ا÷زائري ‘ كل جهات الوطن.
وحسسب اŸتحدث ،فاإن حملة التضسامن
مع اأيتام واأرامل ا÷نوب التي انطلقت
م- -ن- -ذ شس- -ه -ر ح ّ-ق -قت  200ب -اŸائ -ة م-ن
اأه- -داف- -ه- -ا ،ول- -فت اإ ¤اأن اŸسس- -اع- -دات

ا’إنسسانية تتمثل ‘ مواد غذائية ﬂتلفة،
اأجهزة طبية ،اأجهزة كهرومنزلية ،األبسسة
شستوية ،اأحذية ،اأفرشسة ،كتب للمطالعة،
كتب مدرسسية واألعاب اأطفال.
واأوضس - -ح اŸت- -حّ- -د ث ب- -اأن م- -ن ضس- -م- -ن
ا’أه -داف ال -ت -ي وضس -ع -ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ة ك-اف-ل
ال -ي -ت-ي-م ‘ ه-ذه ا◊م-ل-ة ج-م-ع  1200قفة
غ- - -ذائ- - -ي - -ة ‘ ،ح Úا◊صس - -ي - -ل - -ة ف - -اقت
ال -ت -وق -ع -ات ،ح -يث ّ” ج -م -ع  2500قفة،
وج- - -ل- - -ه - -ا م - -ن مسس - -اع - -دات اÙسس - -نÚ
واŸواطن ،Úومن ضسمن اأهداف ا◊ملة
ك - -ذلك ج- -م- -ع  1500ب- -ط- -ان -ي -ة ‘ ،حÚ
ا◊صس-ي-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ية فاقت  2000بطانية.
و–ّدث رئيسص ا÷معية عن ا’إقبال الكبÒ
ل- -ل- -م- -حسس- -ن ÚواŸواط- -ن Úع -ل -ى ت -ق -دË
ال -تÈع -ات وال -تضس-ام-ن م-ع اأط-ف-ال واأي-ت-ام
ا÷نوب ‘ ظل الظروف الشستوية القاسسية
بهذه اŸناطق ،و–دث نفسص اŸصسدر عن
Èع ﬁسسن Ãبلغ  50مليون سسنتيم ‘
تّ
جهت ’أيتام ا÷نوب.
و
ة
ي
ذ
ح
أ
ا
ل
ك
شس
ّ
أحمد حفاف

أطاحت عناصصر أمن دأئرة ألشصلف
بشص- -ب- -ك- -ة ﬁل- -ي- -ة لÎوي- -ج أıدرأت
وح-ج-زت زه-اء نصص-ف ك-ي-ل-ؤغ-رأم م-ن
أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج ،حسصب ب -ي-ان ÿل-ي-ة
أ’تصص- -ال وأل -ع Ó-ق -ات أل -ع -ام -ة ب -أام -ن
ألؤ’ية.
أاوضس -ح ال -ب -ي -ان أان ع -ن -اصس -ر أام -ن دائ -رة
الشسلف و‘ إاطار مكافحة ﬂتلف أاشسكال
’Œار ب - -اıدرات
’ج- - -رام ’سس- - -ي - -م - -ا ا إ
اإ
واŸؤوثرات العقلية ع Èإاقليم ا’ختصساصص،
«ق - -د أاط - -احت بشس - -ب - -ك - -ة ﬁل- -ي- -ة لÎوي- -ج
اıدرات وأاوق- - -فت أارب- - -ع- - -ة أاشس- - -خ - -اصص
وضسبطت بحوزتهم على نصسف كيلوغرام من
الكيف اŸعالج».
واسس- -ت- -ن- -ادا ل- -ذات اŸصس- -در“ّ ،ت ه -ذه

ال-ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-غŸ ’Ó-ع-ل-ومات تفيد بوجود
أاشس -خ -اصص ب-ح-وزت-ه-م ك-م-ي-ة م-ن اıدرات
بصسدد ترويجها ‘ أاوسساط الشسباب بوسسط
اŸدي- -ن -ة ،ل -ي -ت -م ات -خ -اذ ك -اف -ة ا’ج -راءات
ال-ق-ان-ون-ي-ة وم-ب-اشس-رة ال-تحريات ،التي كللت
’ربعة (أاعمارهم
بتوقيف اŸشستبه فيهم ا أ
ب 23 Úو 30سسنة) وضسبط كمية اıدرات
السسالفة الذكر ومبلغ  31.500دج.
وبعد اسستيفاء اŸلف ا÷زائي ‘ حق
اŸوقوف Úأاحيلوا أامام ا÷هات القضسائية
ب- -الشس- -ل- -ف ع- -ن قضس- -ي -ة «ا◊ي -ازة وا’Œار
ب- -اıدرات ضس- -م- -ن ج- -م- -اع- -ة إاج- -رام -ي -ة
م -ن -ظ -م -ة» ،وال -ت -ي أاصس -درت ب -ح -ق -ه-م أام-ر
’يداع ا◊بسص اŸوؤقت.
با إ
وأج

اإلطاحة بششبكة ﬁلية لÎويج اıدرات بالششلف

سسفينة بحرية فرنسسية ترسسو Ãيناء جن جن بجيجل

مواقيت
الصسÓة

‘ إاط-ار Œسس-ي-د ب-رن-ام-ج ال-ت-ع-اون ال-عسس-ك-ري ا÷زائ-ري  -ال-ف-رنسس-ي لسس-نة  ،2020رسس-ت
لل-غ-ام (  )acheronال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ح-ري-ة ال-وط-ن-ية
السس -ف -ي -ن -ة ق -اع -دة ال -غ -ط-اسس Úن-ازع-ي ا أ
الفرنسسية ،أامسشÃ ،يناء جن جن ‘ جيجل ،بالواجهة البحرية الشسرقية ‘ ،توقف يدوم
لربعة أايام .بهذه اŸناسسبة قام قائد السسفينة بزيارة ›املة للعميد قائد الواجهة البحرية
أ
الشسرقية بالنيابة ،ليتم بعدها عقد جلسسة عمل ب Úالطرف Úحول الÈنامج التدريبي
اŸسسطر .هذا التوقف ،الذي يدخل ‘ إاطار تعزيز عÓقات الصسداقة وتبادل اÈÿات بÚ
ج-يشس-ي ال-ب-ل-دي-ن ،سس-ي-ع-رف ت-ن-ف-ي-ذ نشس-اط ال-ت-ع-اون العملياتي «رايسش حميدو غطاسش»20 -
للغام –ت اŸائية ومعا÷ة حوادث
والذي سسيشسمل “ارين الغطسش العسسكري ،مكافحة ا أ
الغطسش‡ ،ا يسسمح بتعزيز قدرات قواتنا البحرية ‘ تأام Úحركة مÓحة السسفن البحرية
لزمات.
للغام ‘ وقت ا أ
وحماية السسفن التجارية ضسد أاخطار ا أ
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لربعاء  20جانفي 2021م الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  1٤٤2هـ
ا أ

العدد 18461

لسسناد الوحدات القتالية
^ العقيد الربيعي :اŸؤوسسسسة قطب صسناعي رئيسسي إ

تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
تؤوكد مثل هذه التظاهرات ،بحسضب
ت -أاك -ي -دات م -دي-ر م-ؤوسضسض-ة Œدي-د ال-ع-ت-اد
العقيد لوصضيف الربيعي ،حرصس القيادة
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ع-ل-ى
تسضليط الضضوء على التطورات الحÎافية،
ال-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه-ا ال-ق-وات اŸسضلحة ا÷زائرية
وحرصضها على تعزيز العÓقات مع وسضائل
اإلع Ó-م ال -وط -ن -ي -ة وم -ن خ Ó-ل -ه-ا ت-ع-زي-ز
العÓقة «جيشس -أامة».
هي مؤوسضسضة عسضكرية ،يقول العقيد
ل -وصض -ي -ف ،ذات ط -اب -ع اق -تصض-ادي ت-ق-ع ‘
إاق -ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة األو ،¤ت-ع-م-ل
–ت وصض -اي-ة اŸدي-ري-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد
بحيث تضضطلع باŸهام اŸنوطة بها ،وفقا
ıطط أاعباء معتمد من طرف الوصضاية،
تقوم بتقدﬂ Ëتلف اÿدمات اŸتعلقة
با◊فاظ على ا÷اهزية العملياتية للعتاد

زيارة موجهة إا ¤مؤوسسسسة
الصسيانة وتصسليح العتاد بورقلة

نظمت قيادة الناحية العسضكرية الرابعة (ن.ع4-
ورق -ل -ة) ،أامسس ،زي-ارة م-وج-ه-ة ل-ف-ائ-دة ‡ث-ل-يوسضائل اإلعÓم اÙلية إا ¤مؤوسضسضة الصضيانة
وتصضليح العتاد.
سض -م-حت ه-ذه ال-زي-ارة اŸوج-ه-ة ،ال-ت-ي أاع-ط-ى
إاشض -ارة ان -ط Ó-ق -ه -ا ،ن -ي -اب -ة ع -ن ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة
ال-عسض-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ،رئ-يسس أارك-ان ذات ال-ن-اح-ي-ة
ÓعÓ-م-يÚ
ال -ل -واء ع -م -ار زع -ي -م -ي ،سض -م -حت ل -إ
باإلطÓع عن قرب على التجهيزات والورشضات
اŸت -ن -وع -ة ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ي-ه-ا ه-ذه ال-وح-دة
العسضكرية ،على غرار ورشضات تصضليح السضيارات
وال -ن -ج -ارة وتصض -ل -ي -ح األسض -ل -ح -ة وم -ن-ظ-وم-ات-ه-ا
واÿياطة وآاليات األشضغال العمومية.
ومكنت هذه اŸبادرة اإلعÓمية من التعرف
ع-ل-ى اÿدم-ات ال-عصض-ري-ة واŸت-ط-ورة اŸت-وفرة
بتلك الورشضات وعمليات صضيانة ﬂتلف أانواع
ال-ع-ت-اد ال-عسض-ك-ري ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ا÷اه-زي-ة
ال-ع-ال-ي-ة ل-ل-وسض-ائ-ل ال-عسض-ك-ري-ة .وت-اب-ع ب-اŸن-اسضبة
الصض -ح-ف-ي-ون شض-ري-ط-ا وث-ائ-ق-ي-ا ي-ع-رف Ãؤوسضسض-ة
الصضيانة وتصضليح العتاد وﬂتلف اŸهام اŸسضندة
إاليها .ت-ه-دف ه-ذه ال-زي-ارة اŸوج-ه-ة Ÿم-ث-ل-ي
وسضائل اإلعÓم اÙلية والتي تندرج ‘ إاطار
تطبيق تعليمات القيادة العليا للجيشس الوطني
الشض -ع -ب -ي ،إا ¤ت -ق -ريب اŸواط -ن م -ن اŸؤوسضسض-ة
ال -عسض -ك-ري-ة وت-ع-ري-ف-ه ب-اإل‚ازات ال-ك-بÒة ال-ت-ي
Óم-ة وال-وط-ن ،م-ث-ل-م-ا أاكد ‘
–ق-ق-ه-ا خ-دم-ة ل -أ
كلمته اللواء عمار زعيمي .وأاشضار إا ¤أان مؤوسضسضة
الصضيانة وتصضليح العتاد بورقلة تعت Èمن أاهم
مؤوسضسضات ا÷يشس الوطني الشضعبي ،والتي تضضمن
ﬂت-ل-ف ج-وانب صض-ي-ان-ة ال-ع-ت-اد ال-عسض-ك-ريÃ ،ا
يسضاعد على تلبية حاجيات النشضاطات العملياتية
ومتطلبات ا÷اهزية القتالية.
بدورهم أاشضاد اإلعÓميون ا◊اضضرون ‘ ختام
ه -ذه ال -زي -ارة اŸوج -ه -ةÃ ،ا ح -ق-ق-ت-ه م-ؤوسضسض-ة
الصضيانة وتصضليح العتاد بورقلة من مكاسضب وما
تتوفر عليه من معدات عصضرية تعكسس التطور
الذي تعرفه هذه اŸؤوسضسضة العسضكرية.

أاسض- -اسس ﬂط- -ط- -ات األع- -ب- -اء اÙضض -رة
مسض -ب -ق -ا ،وتضض-م-ن ال-ت-م-وي-ل ب-اÙرك-ات،
علبات السضرعة واألجزاء اÿاصضة بالعتاد
القتا‹ وآاليات األشضغال العمومية لفائدة
اإلسض- - -ن- - -اد غ ÒاŸب- - -اشض - -ر واŸؤوسضسض - -ات
اŸركزية للغيار ‘ إاطار اإلسضناد اŸباشضر،
دراسضة عملية تطوير وعصضرنة العتاد طبقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-يا ،ضضمان تخزين
الح-ت-ي-اط-ي م-ن ال-ع-ت-اد ا÷دي-د واÛدد
واŸتمثل ‘ التجهيزات التقنية ،األدوات
وإاجراءات التسضليم لفائدة هياكل ا÷يشس
الوطني الشضعبي.
وت -ق -وم اŸؤوسضسض -ة  -وف -ق ت -أاك -ي -دات
ال-ع-ق-ي-د ل-وصض-ي-ف -ب-أاع-م-ال التصضليح التي
ت -ف -وق اŸؤوسضسض -ات ا÷ه -وي -ة ل-ل-ع-ت-اد ،ع-ن
طريق إارسضال فرق تقنية متنقلة ا ¤مواقع
ال-وح-دات ط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات القيادة العليا
ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ك-م-ا تشض-ارك

لمن يطيح بسسارق Óﬁت Œارية ÃسستغاÂ
ا أ

أاطاحـ ـت مصسال ـ ـ ـ ـح أامـ ـ ـن مسستغ ـ ـ ـا ،Âبسسـ ـ ـارق
ا Ùـ ـÓت التجاري ـ ـة عل ـ ـى مسستـ ـ ـوى اŸدين ـ ـ ـة

جاءت العملية اإثر اسضتغÓل فيديو ”
تداوله على شضبكات التواصضل الجتماعي
ف-يسض-ب-وك ،ي-ظ-ه-ر شض-خصض-ا م-ل-ث-ما يحاول
سض- -رق- -ة ﬁل Œاري ب- -اسض- -ت- -ع- -م- -ال اأداة
حديدية لكسضر اأقفاله لي .Óوعليه و‘
ظ- -رف وج- -ي- -ز اسض- -ت- -ط -اعت الضض -ب -ط -ي -ة
القضضائية بالأمن ا◊ضضري السضادسس من
التعرف على اŸشضتبه فيه وتوقيفه .يتعلق
الأمر باŸدعو «سس.ع» 28 ،سضنة ،معتاد
الإج- -رام واŸق- -ي- -م ب- -اإح- -دى ال -ب -ل -دي -ات
اÛاورة Ÿدينة مسضتغا.Â

اŸشضتبه فيه متابع ‘ ثÓث قضضايا
اإجرامية ،تتعلق بالسضرقة بالكسضر“ ،ثلت
‘ اسضتهداف ﬁل Œاري لبيع ا◊لويات
التقليدية على مسضتوى حي  122مسضكن
شضمومة ،وكذا اسضتهداف ﬁل لبيع مواد
التجميل والتبغ ،واآخر لبيع مواد التنظيف
والأوا ÊاŸنزلية الكائن Úبحي زغلول.
و” تقد Ëالسضالف الذكر اأمام وكيل
ا÷م -ه -وري -ة Ùك -م -ة مسض -ت -غ-ا ،Âال-ذي
اأودعه ا◊بسس اŸوؤقت.
غانية زيوي

للمطالبة Ãسستحقاتهم اŸتأاخرة

عمال مسستشسفى األم والطفل با÷لفة يحتجون

إاحتج العشضرات من عمال مسضتشضفى األم
وال -ط -ف -ل ال -دك -ت -ور ﬁم -د ك-اك-ي ،ب-ولي-ة
ا÷ل - -ف - -ة ،صض - -ب - -اح أامسس ،ل - -ل - -م- -ط- -ال- -ب- -ة
Ãسض -ت -ح -ق -ات-ه-م اŸال-ي-ة ال-ع-ال-ق-ة ال-ت-ي ⁄
ي -ت -ل -ق -وه -ا ،ع -ل-ى غ-رار عÓ-وة اŸردودي-ة
وﬂلّفات مالية أاخرى وعدم تسضديد راتب
شضهر جانفي ،الذي ” تسضديده ‘ بعضس
اŸؤوسضسضات الصضحية ‘ نفسس إاقليم ولية
ا÷لفة.
وصض -رح ب -عضس ال -ع -م -ال ‘ ح -دي -ث-ه-م لـ
«الشض - - - - -عب» ،أان ع - - - - -م- - - - -ال اŸؤوسضسض- - - - -ة

اإلسضتشضفائية ◊ماية األم والطفل الدكتور
ﬁمد كاكي ،فوجئوا بالتحيّز ‘ تسضوية
مسضتحقاتهم دون النظر لهم ،وعدم التزام
ال- -وصض- -اي- -ة ب- -وع- -ده- -ا ل- -وضض- -ع -ي -ة ع -م -ال
اŸسض -تشض -ف -ى ،م -ؤوك -دي -ن أان-ه-م ي-ت-ع-رضض-ون
لظروف عمل شضاقة ‘ ظل تفشضي كورونا.
لكن هذا التماطل ،بحسضب ما جاء على
لسض -ان األم Úال -ع -ام ل -ل -م -ج -لسس ال -ن -ق -اب-ي
باŸسضتشضفى ،هو ما زاد عن حده ،األمر
الذي دفع العمال لÓحتجاج.
موسسى بوغراب

توبعوا ‘ قضسايا تÓعب بالعقار

الÈاءة  ÒŸاألغواط واألم Úالعام بالنيابة ونواب باÛلسس

قضضت ﬁك -م -ة ع Úم -اضض -ي ،ب -ولي-ة
الأغواط ،بÈاءة رئيسس اÛلسس الشضعبي
لبلدية الأغواط والأم Úالعام بالنيابة
ل -ل -ب -ل -دي-ة وع-دة اأعضض-اء ب-ذات اÛلسس
ال- -ب -ل -دي ،ب -حسضب م -ا ع -ل -م ،اأمسس ،م -ن
مصضدر قضضائي.
وقد حققت ا÷هات القضضائية ،شضهر
ديسض- -م ÈاŸاضض- -ي ،م- -ع ك -ل م -ن رئ -يسس
اÛلسس الشضعبي لبلدية الأغواط (م.ب)
ونائبه (ع.ب) ونائبه الثا( Êع.م) ورئيسس
÷نة الشضوؤون الجتماعية (ح.ب) ورئيسس

÷نة التعم( Òم.ب) وكذا الأم Úالعام
بالنيابة للبلدية (م.ر) ‘ قضضية تتعلق
«ب -ال -ت Ó-ع -ب -ات ‘ ال -ق -ائ -م -ة الإسض -م -ي -ة
ل -ل -مسض -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ال -ق -ط -ع الأرضض-ي-ة
الصضا◊ة للبناء ببلدية الأغواط».
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر اأن ي -ع -ود اŸع -ن -ي -ون
الذين كانوا قد خضضعوا لتوقيف –فظي
موؤقت ،يوم  24ديسضم ÈاŸاضضي ،اإ¤
مناصضبهم بعد صضدور حكم الÈاءة ،كما
ذك - -رت م - -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا مصض- -ال- -ح دائ- -رة
الأغواط.

 22°ا÷زائر
 19°ا÷زائر

 18°وهران

21°

19°

france prix 1

Œديد التحدي..

وسسائـ ـ ـ ـل اإلع ـ ـ ـ ـÓم الوطني ـ ـ ـ ـة ‘ زي ـ ـ ـ ـارة Ÿؤوسسسس ـ ـ ـ ـة Œديـ ـ ـ ـ ـد العت ـ ـ ـ ـاد
ن -ظ -مت م -ؤوسسسس -ة Œدي-د ال-ع-ت-اد
«الشس -ه -ي -د م -ول -ود ت-وات-ي» ،ت-ن-ف-ي-ذا
ıط-ط التصس-ال ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشس -ع -ب-ي  ،2021-2020و‘ إاط- - - - - -ار
التعريف Ãختلف وحدات وهياكل
اŸؤوسسسسة العسسكرية ،زيارة موجهة
ل-ف-ائ-دة الصس-ح-اف-ة ال-وطنية ،مكنت
لع Ó-م -ي -ة -وم-ن خÓ-ل-ه-ا
لسس -رة ا إ
ا أ
ا÷م -ه -ور -م-ن ال-ت-ع-رف ع-ل-ى م-ه-ام
لسس-ال-يب
اŸؤوسسسس -ة وت-خصسصس-ات-ه-ا وا أ
وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-عصس-رية والتقنيات
ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا ‘ تنفيذ
مهامها.
آاسسيا مني

 21°وهران

الثمن  10دج

تسسليــــط الضســــوء عــــلى التطــــور الحـــÎا‘ للقـــوات اŸسسلحــــــة

اŸتمثلة ‘ التجديد ،العصضرنة ،التكيف
واŸراجعة العامة اŸوجهة لفائدة هياكل
ا÷يشس الوطني الشضعبي.
وتسض -ه -ر ع -ل-ى ضض-م-ان ع-م-ل-ي-ة اإلسض-ن-اد
ال -ت -ق -ن -ي اŸب -اشض -ر وغ ÒاŸب-اشض-ر ل-ك-اف-ة
ال -وح -دات اŸن -تشض-رة ‘ أاق-ال-ي-م ال-ن-واح-ي
ال-عسض-ك-ري-ة ،ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدي-رية
اŸركزية للعتاد اŸتعلقة با◊فاظ على
ال -ق -درات ال -ق -ت -ال -ي -ة ع -ل -ى مسض-ت-وى ق-وام
اŸعركة ،حيث ” إانشضاء ووضضع ‘ اŸكان
ع-ن-اصض-ر ت-ق-ن-ي-ة ›ه-زة ت-ع-م-ل ب-الناحيتÚ
العسضكريت Úالثانية والثالثة بغرضس القيام
بأاعمال اŸراجعة العامة للوسضائل القتالية
الكÈى.
ت -ت-جسض-د اŸه-ام األسض-اسض-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة
وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ‘ ،إا‚از ب-رن-ام-ج ال-ت-ج-ديد
وعصض- -رن- -ة ال- -ع -ت -اد اŸسض -ط -ر م -ن ط -رف
اŸديرية اŸركزية للعتاد بأاقل تكلفة على
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^ مرزاق صسيادي

اŸؤوسضسض-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات اإلغ-اث-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ال -ك -وارث ع -ن ط -ري -ق تسض-خ Òال-وسض-ائ-ل
اŸادية للتدخل ‘ حالة الضضرورة.
وشضكلت اŸناسضبة فرصضة وقفت خÓلها
األسضرة اإلعÓمية على اŸراحل التي “ر
ب-ه-ا ع-م-ل-ي-ة Œدي-د ال-ع-رب-ات واŸدرع-ات
ال -ق -ت -ال -ي -ة ،إا ¤غ -اي -ة –وي -ل -ه-ا ا ¤ق-وام
اŸعركة ،حتى تكون جاهزة ‘ اŸيدان
خدمة للوطن ‘ كل األوقاتÃ ،ا فيها
تدخلها ‘ حالت الكوارث الطبيعية.
وت -ع-د اŸؤوسضسض-ة ،ب-حسضب اŸت-ح-دث،
قطبا صضناعيا اسضÎاتيجيا بامتياز وقاعدة
انطÓق حقيقة لتطوير صضناعة عسضكرية
واع -دة م -ن شض -أان -ه -ا الرت -ق -اء ب -ال -ق-درات
ال -ت -ك -ت -ي -ك -ي -ة وال -ع-م-ل-ي-ات-ة ل-وح-دات ق-وام
اŸع -رك -ة الÈي -ة ،تضض -م -ن Œدي -د ال -ع-ت-اد
ال -عسض -ك -ري وعصض -رن -ت -ه والرت-ق-اء Ãسض-ار
اإلسض- -ن- -اد ال- -ت- -ق- -ن- -ي و–ق- -ي -ق اإل‚ازات
ال -ت-ط-وي-ري-ة ال-ه-ام-ة اŸت-واف-ق-ة “ام-ا م-ع
تطلعات القيادة العليا الهادفة أاسضاسضا إا¤
بناء جيشس قوي وعصضري قادر على تطوير
أاح-دث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وج-ديرة Ãواجهة
كافة التحديات.
وكان للصضحافي Úحديث مع إاطارات
هذه اŸؤوسضسضة ،من مهندسض Úوتقني Úمن
ذوي اŸسضتويات العليا ‘ ›ال التحكم
‘ ال- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات ال -دق -ي -ق -ة ،ال -ذي -ن
يسضاهمون بفعالية ‘ الرفع من قدرات
ه-ذه اŸؤوسضسض-ة ال-ت-ي ت-ع-د ق-ط-ب-ا صض-ن-اع-يا
رئيسضا إلسضناد الوحدات القتالية وا◊فاظ
على جاهزيتها الدائمة ،سضواء تعلق األمر
ب-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ج-دي-د وال-عصضرنة أاو بصضيانة
العتاد ‘ مواقع الوحدات ع Èالنواحي
العسضكرية.

من يطّلع على «تاريخ الصضناعة» ‘ بÓدنا يÓحظ حتما وجود
ﬁاولت –دي للÈوز ‘ هذا القطاع بالذات ،منها ما ‚ح ومنها
ما اأعيد اإ ¤الأدراج ،ومن اÙاولت ما بقي حÈا على الورق مثلما
حصض -ل م -ع اأول «سض -ي -ارة ج-زائ-ري-ة» سُض-م-يت «م-ي-ن-ا  ،»4ل-ك-ن شض-ه-ادة
ميÓدها التي كانت متوقعة سضنة  ⁄ ،1968تر النور..
ال-ث-ورة الصض-ن-اع-ي-ة ‘ سض-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضض-ي ،ال-ت-ي اأطلقها
الراحل هواري بومدين ‘ ،ظروف حرجة ،ووسضط ﬁيط دو‹ ⁄
يكن مشضجعا ..اأنتجت مركب ا◊جار ،الذي –ول اإ ¤قلعة لإنتاج
ا◊دي-د وال-ف-ولذ ،وشض-اه-د ع-ل-ى اإم-ك-ان-ي-ة ال-ن-ج-اح ا÷زائ-ري ،م-تى
ارتبط بـ»عرق تعب» وتشضم Òعلى السضواعد ،مثلما هو شضاهد على
‚اح ﬁاولت اأو ،¤وباإمكانيات بسضيطة ،مقارنة مع ما هو متاح
حاليا.
هذا النموذج ناجح ،رغم ما قد يقال عنه هنا وهناك ،و‘ فÎات
ترنح فيها ،لكن السضواعد التي ل تقبل بزعزعة صضورته  ⁄تÎكه
يواجه مصض Òموؤسضسضات عمومية اأخرى ،منها ما هو عاجز ،ومنها ما
اختفى من اÿارطة ،بسضبب معاول اÿوصضصضة التي تفنّـن فيها من
كانوا يرون القطاع العام بع Úواحدة ‘ ،اأحسضن الأحوال ،اأو كانوا
يرونه عائقا ‘ طريق بناء الÌوة على حسضاب الصضالح واŸصضلحة
العامة.
‘ العقود اŸاضضية حاولت السضلطات العمومية اإطÓق صضناعة
ميكانيكية ،ولو ﬁتشضمة ،مع صضناعة اآليات فÓحية ودراجات ،لكن
تفكيك اŸوؤسضسضات العمومية اإ ¤فروع اأفقد هذه اÙاولة بريقها،
وزّج بها ‘ غياهب البÒوقراطية ،التي قتلت ‘ مكان ما «مينا »4
وهي نسضخة عن سضيارة رونو  ،4الشضهÒة ‘ السضيتينيات والسضبعينيات،
وحتى اأواسضط الثمانينيات.
هذه اÙاولت وغÒها ،اأوجدت Ÿن يوؤمنون باإمكانية اإطÓق
صضناعة مركبات وسضيارات ‘ ا÷زائر ،قاعدة صضناعية ،موجودة
اآثارها ‘ قسضنطينة ،وتيارت ووهران ،ورويبة.
هذا «اÒŸاث» ،وغÒه ‡ا قد ل نعرفه ،هو الذي يشضجع وزير
النتقال الطاقوي والطاقات اŸتجددة شضمسس الدين شضيتور ،على
فتح باب ﬁاولة اأخرى ،من قبيل ما ضضاع مشضروع له ما يسضنده ،من
خÓ-ل مشض-اري-ع ط-اق-وي-ة صض-ن-اع-ي-ة ،تسض-م-ح ل-ه ب-ت-وق-ع ه-ذا :صض-ن-اعة
سضيارات وشضاحنات اإلكÎونية ‘ ا÷زائر..

وفد برŸا Êيزور مدرسسة التخصسصس ‘ ا◊وامات بع Úأارنات

قام وفد اللجنة الŸÈانية برئاسضة
شض -ن -ي -ن -ي ع -ب -د ال -ك -ر ،Ëرئ -يسس ÷ن -ة
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ب -اÛلسس الشض -ع-ب-ي
ال - -وط- -ن- -ي ،أامسس ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا¤
مدرسضة التخصضصس ‘ ا◊وامات بعÚ
أارن-ات ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-كرية اÿامسضة،
وكان ‘ اسضتقبال الوفد الزائر قائد
اŸدرسضة.
“ت ال- -زي- -ارة ‘ إاط- -ار م- -واصض- -ل -ة
الزيارات اإلعÓمية اŸنفذة من طرف
÷نة الدفاع الوطني باÛلسس الشضعبي
ال- -وط- -ن- -ي ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ال- -ه -ي -اك -ل
واŸؤوسضسض -ات ال -ت -ك -وي -ن-ي-ة واإلن-ت-اج-ي-ة
للجيشس الوطني الشضعبي.
واسض -ت -م -ع أاعضض-اء ال-وف-د الŸÈا،Ê
إا ¤عرضس شضامل حول نشضاطات ومهام
اŸدرسضة ،ليقوم بعدها الوفد بزيارة

إارهاب الطرق

وف ـ ـ ـ ـاة  25شسخصس ـ ـ ـ ـا
وإاصساب ـ ـ ـة  1013آاخـر
بجـ ـ ـ ـروح ‘ أاسسب ـ ـ ـ ـوع
ل-ق-ي  25شض-خصض-ا مصض-رع-ه-م وأاصضيب
 1013آاخر بجروح متفاوتة اÿطورة ‘
حوادث مرور سضجلتها مصضالح ا◊ماية
اŸدنية عﬂ Èتلف مناطق الوطن ‘
الفÎة من  10إا 16 ¤جانفي ا÷اري.
وق- -د سض- -ج -لت أاث -ق -ل حصض -ي -ل -ة ع -ل -ى
مسض -ت-وى ولي-ة سض-ط-ي-ف ب-وف-اة خ-مسض-ة
أاشضخاصس وإاصضابة  35آاخر.
ب- -خصض- -وصس ال- -نشض- -اط -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-ال-وق-اي-ة م-ن ان-تشض-ار فÒوسس ك-ورون-ا،
ق - -امت ذات اŸصض- -ال- -ح ،خÓ- -ل ن- -فسس
الفÎة ،بـ 351عملية –سضيسضية ع48 È
ولي -ة ل-ف-ائ-دة اŸواط-ن– Úث-ه-م ع-ل-ى
ضضرورة احÎام قواعد ا◊جر الصضحي
والتباعد الجتماعي.
ولنفسس الغرضس ” ،تنفيذ  353عملية
تعقيم ع Èالوطن من منشضآات وهياكل
عمومية وخاصضة واÛمعات السضكنية
والشض- -وارع ،ح- -يث خصضصضت اŸدي -ري -ة
ال- -ع -ام -ة ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ه -اتÚ
ال-ع-م-ل-يت 1354 Úع - -ون 239 ،سضيارة
إاسضعاف و 161شضاحنة إاطفاء.

ل -ل-ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن م-ن
ق- -اع- -ات ال- -دراسض -ة وق -اع -ات ﬁاك -ي
الطÒان واıابر والورشضات اÿاصضة
ب -الصض-ي-ان-ة ،ل-ي-ن-ت-ق-ل ا◊ضض-ور Ÿت-اب-ع-ة
عرضس ما قبل الطÒان وعرضس سضاكن
◊وامات التدريب ،أاين تلقى أاعضضاء
ال- -ل- -ج -ن -ة شض -روح -ا واف -ي -ة م -ن ط -رف
إاطارات اŸدرسضة تعرفوا من خÓلها
على طبيعة مهام وعمل ا◊وامات.
واأبدى أاعضضاء ÷نة الدفاع الوطني
باÛلسس الشضعبي الوطني ،إاعجابهم

Ãسض -ت -وى ون -وع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-درج-ة
العالية من الحÎافية واللتزام التي
أابان عليها كافة إاطارات ومسضتخدمي
اŸدرسضة.

اŸدرسسة العليا لسسÓح اŸدرعات بباتنة احتضسنتها

البطولة الوطنية العسسكرية ما ب ÚاŸدراسس Ÿسس ÒاŸغاوير
اح-تضض-نت اŸدرسض-ة ال-ع-ل-ي-ا لسضÓح
اŸدرع-ات ب-ب-ات-ن-ة ،ف-ع-ال-يات البطولة
ال -وط -ن -ي -ة ال -عسض -ك -ري -ة ب ÚاŸدراسس
Ÿسض ÒاŸغ- - -اوي- - -ر ،اأمسس ،ب - -حضض - -ور
السض-ل-ط-ات ال-عسض-ك-ري-ة و‡ثلي وسضائل
الإعÓم الوطنية.
Œري ال-ب-ط-ول-ة ت-ن-ف-ي-ذا ل-لÈن-ام-ج
السض- -ن- -وي ل- -ل- -نشض- -اط- -ات ال- -ري -اضض -ي -ة
ال-عسض-ك-ري-ة ال-وط-نية والدولية للموسضم
ال-ري-اضضي  ،2021 / 2020اŸصض -ادق
عليه من طرف القيادة العليا للجيشس
الوطني الشضعبي.
واأشض- - -رف ع- - -ل - -ى اف - -ت - -ت - -اح ه - -ذه
ال -ت -ظ-اه-رة ال-ري-اضض-ي-ة ال-ع-م-ي-د ق-ائ-د
اŸدرسض- -ة ن- -ي- -اب- -ة ع- -ن ال -ل -واء ق -ائ -د
ال -ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة اÿامسض-ة ،ال-ذي

اأشض -ار ‘ ك -ل -م -ت -ه الف-ت-ت-اح-ي-ة اإ ¤اأن
الغرضس من اإجراء هذه البطولة هو
ت- -ع -م -ي -م وغ -رسس ث -ق -اف -ة اŸم -ارسض -ة
ال -ري -اضض -ي-ة ب Úج-م-ي-ع اأف-راد ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ل-ت-حسض Úال-قدرات
ال- -ب- -دن- -ي- -ة وال- -ذه- -ن- -ي- -ة ال -ت -ي Œع -ل
اŸسضتخدم Úالعسضكري Úاأك– ÌمÓ
خÓل فÎة تاأدية مهامهم.
وعرفت هذه البطولة مشضاركة 16
ف- - -ري- - -ق- - -ا م- - -ن ﬂت- - -ل- - -ف اŸدارسس
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ح -يث ج -رت اŸن-افسض-ة
الرياضضية ‘ ظروف جيدة سضجل من
خ Ó-ل-ه-ا ال-ري-اضض-ي-ون ن-ت-ائ-ج مشض-ج-ع-ة
ل- -ت- -خ- -ت -ت -م ه -ذه ال -ب -ط -ول -ة ب -تسض -ل -ي -م
اŸيداليات والكوؤوسس للعدائ Úوالفرق
اŸتوجة باŸراكز الثÓثة الأو.¤

وفاة عميد اŸوسسيقي Úا÷زائري Úالشسيخ الناموسس

ان -ت -ق-ل إا ¤ج-وار رب-ه ع-م-ي-د اŸوسض-ي-ق-ي Úا÷زائ-ري ،Úالشض-ي-خ ال-ن-ام-وسس،
الشضه Òبعزفه على آالتي البا‚و والقمÈي ،وذلك ،ليلة األثن Úإا ¤الثÓثاء،
بالعاصضمة ،عن عمر ناهز  100سضنة ،بحسضب ما علم من أاقاربه.
وكان الشضيخ الناموسس واسضمه ا◊قيقي ﬁمد رشضيدي ،قد ولد ‘ ماي
 1920بقصضبة ا÷زائر العاصضمة ،وبدأا العزف ‘ فرقة ﬁمد سضريدك ‘
نهاية سضنوات الثÓثينيات من القرن اŸاضضي ،قبل أان يلتحق بفرقة ا◊اج
ﬁمد العنقة .ورافق الفنان موح الصضغ ‘ Òكل حفÓته التي نشضطها
Óذاعة ‘ .1953
بالقصضبة ،ثم التحق بالفرقة اŸوسضيقية ل إ
أام-ا ب-ع-د السض-ت-قÓ-ل ف-ك-ان ال-ف-ن-ان ي-ل-ب-ي ب-ح-ف-اوة دع-وات م-غ-ن-ي-ي ال-طابع
الشضعبي ،لسضيما فنان Úمن أامثال بوجمعة العنقيسس وعمر العشضاب وكذلك
دحمان ا◊راشضي.
وأانشضأا الراحل مدرسضة لتعليم اŸوسضيقى ،حيث كّون أاجيال عديدة من
اŸوسضيقي.Ú

