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بني مرحب و متحفظ حول م�ضودة الد�ضتور

 الأحزاب ال�سيا�سية تتجاوب 
يف وقت قيا�سي 

.    بلعيد :  فر�ضة لتعميق النقا�ش التفاق لبعث اجلزائر اجلديدة
.     ميهوبي: على اجلميع   التجّند  لإقرار د�ضتور توافقي 

.     بن قرينة: هناك اإيجابيات ولكن

تفاعلت الطبقة ال�ضيا�ضية مع م�ضمون م�ضودة امل�ضروع التمهيدي للد�ضتور ، اأين تباينت الروؤى بني م�ضاند و متحفظ رغم توجه الأغلب منها نحو 
تزكية الأفكار العامة املعرب عنها خ�ضو�ضا يف جمال �ضبط التوازنات يف ال�ضالحية  و منع تغول الإدارة يف التعامل مع احلريات العامة و اإقرار 

التعوي�ش عن احلب�ش الحتياطي.
اإميان لوا�ش 

جبهة امل�ضتقبل.. بعث 
معامل اجلزائر اجلديدة

امل�ستقبل  جبهة  اعتربت 
خطوة  الد�ستور  م�سودة  ب�أن  
اللتزام  جت�سيدا  اإيج�بية 
ب�لوعد  اجلمهورية  رئي�س 
الذي قدمه اأثن�ء االنتخ�ب�ت 
ذلك  و  االأخرية،  الرئ��سية 
و  ال�سحية  الظروف  رغم 
واالجتم�عية  االقت�س�دية 
ال�سعبة التي تعي�سه� اجلزائر 
على غرار بقية دول املعمورة 

.
علقت  جبهة امل�ستقبل   بعد 
م�سودة  من  ن�سخة  تلقيه� 
للد�ستور  التمهيدي  امل�رشوع 
اجلمهورية    رئ��سة  قبل  من 
امل�سودة  م�سمون    على 
اأين   ، اجلديد  الد�ستور 
و�سفته� ب�خلطوة االإيج�بية،  
لتعميق  اأنه� فر�سة  معتربة 
واالتف�ق  واحلوار  النق��س 
اجلزئر  مع�مل  لبعث 

اجلديدة. 
ويف �سي�ق مت�سل، اأ�س�ر ذات 
هذه  اأن  اأكيد   »: امل�سدر 

ب�لعن�ية  �ستحظى  امل�سودة 
و  قي�دة  طرف  من  الالزمة 
احلزب  من��سلي  و  اإط�رات 
امل�ستوي�ت  ك�فة  على  و 
الوا�سع  النق��س  خالل  من 
حوله�  امل�سئول  و  العميق  و 
و  بنوده�  حول  الراأي  الإبداء 
اإيج�ب�  اإثراءه�  و  حمتوي�ته� 
اأنه�  العلم  مع  �سلب�،   اأو 
النق�ط  من  ب�لعديد  ج�ءت 
و طرحته� جبهة  تبنته�  التي 
اجلوانب  و  �س�بق�  امل�ستقبل 

االإيج�بية« 
امل�ستقبل  جبهة  اأ�س�رت  و 
ن�سب  قد  ك�نت  ب�أنه�  
الكوادر  خمتلف  من  جلنة 
واملخت�سني  واالإط�رات 
لرتفع  النق��س  بهذا  تعنى 
تقريره� اإىل املكتب الوطني 
االأي�م  النه�ئي  راأيه  الإبداء 
رئ��سة  اإىل  لريفع  املقبلة 

اجلمهورية”

الأرندي ...قفزة 
نوعية 

الوطني  التجمع  حزب  اعترب 
م�سمون  ب�أن  الدميقراطية  
قفزة  الد�ستور  م�سودة 

بل  املق�يي�س،  بجميع  نوعية 
املعربرّ  املط�لب  ت  تعدرّ اإنه� 
املن��سب�ت  عديد  يف  عنه� 
�سي��سيني  ف�علني  طرف  من 
اإقرار  مثل  واجتم�عيني 
املحكمة الد�ستورية وتو�سيع 
واحلري�ت  احلقوق  منظومة 
وتعزيز مركز رئي�س احلكومة 
و�سم�ن التداول الدميقراطي 
االنتخ�بية،  املن��سب  على 
اجلمعوي،  الن�س�ط  وحترير 
الق�س�ء،  ا�ستقاللية  وتعزيز 
الهوية  على  واملح�فظة 

الوطنية ب�أبع�ده� الثالثة.
و لفت حزب التجمع الوطني 
الدميقراطي  بقي�دة عزالدين 
ميهوبي  خالل قرائته االأولية 
الد�ستور   تعديل  مل�سودة 
اجلمهورية  رئي�س  رغبة 
املقبل  الد�ستور  خالل  من 
جديد  نف�س  اإعط�ء  يف 
وتعزيز  الدولة  ملوؤ�س�س�ت 
فيم�  اللب�س  واإزالة  احلري�ت 
يتعلق ب�لف�سل بني ال�سلط�ت، 
وهو م� يعترب لبنة اأ�س��سية يف 
التي  اجلديدة  اجلزائر  بن�ء 

ي�أمله� اجلميع.
الوطني  التجمع  و�سدد 
�رشورة   على  الدميقراطي 

د�ستور  الإقرار  اجلميع  جتنرّد 
اإجم�ع  بـ  يحظى  توافقي 
الفت�  دويل،  واعرتاف  وطني 
مت�سكلة  جلنة  كلف   ب�أنه  
يف  اخلرباء  اإط�راته  من 
وكف�ءاته  الق�نوين  املج�ل 
وذوي  االأك�دمييني  من 
االإداري  الت�سيري  يف  اخلربة 
بدرا�سة حمتوى هذه الوثيقة 
املالحظ�ت  تقدمي  ق�سد 
�سيتقدم  التي  واالقرتاح�ت 
لرئ��سة  احلزب  به� 
تعزيز  اإط�ر  يف  اجلمهورية 
يف  الدميقراطي  النهج  هذا 

امل�س�ورات”.
امل�سدر،  ذات  اأ�س�ف  و 
الوثيقة  تكفلت  لقد   »:
واإدراك  بوعي  املعرو�سة 
ال�سعب  بطموح�ت  عميقني 
تعزيز  اإىل  التواقة  اجلزائري 
واحلري�ت  احلقوق  منظومة 
االن�سج�م  على  واملح�فظة 
بني  التوازن  وبدعم  الوطني، 
الثالثة  الد�ستورية  ال�سلط�ت 
املوؤ�س�س�تي  ال�رشح  وتعزيز 
مثل  جديدة  مبوؤ�س�س�ت 
لل�سف�فية  العلي�  ال�سلطة 
الف�س�د  من  والوق�ية 
ومك�فحته -ي�سيف البي�ن-.

اأن  امل�سدر   ذات  واأبرز 
للم�سودة  النه�ئية  ال�سيغة 
قفزة  �ستكون  اإثرائه�  بعد 
الدميقراطية،  املم�ر�سة  يف 
للجزائري�ت  تتيح  بحيث 
اإىل  االحتك�م  واجلزائريني 
د�ستور يعك�س ويرتجم حقيقة 
ع�رشية  دولة  يف  تطلع�تهم 
الع�ملية  املع�يري  وفق 
بحقوق  ال�سلة  ذات  احلديثة 
الب�رشية  والتنمية  االإن�س�ن 
االقت�س�دية  والقواعد 

الدولية .

بن قرينة..  اإيجابيات 
ولكن

البن�ء  حركة  رئي�س  ك�سف  
احلركة  قي�دات  اأن  الوطني 
ومركزي�  حملي�  �ستلتئم 
وتو�سع اال�ست�س�رة الأكرب عدد 
من اجلزائريني ومن اأ�سح�ب 
اخلربة، وذلك من اأجل اإ�سدار 
املوقف الر�سمي من م�رشوع 
اإعالنه  قبل  الد�ستور  تعديل 
معلال  واإر�س�له  الع�م  للراأي 

اإىل رئ��سة اجلمهورية.
البن�ء  حركة  رئي�س  اإعترب 
بن  الق�در  عبد  الوطني 
امل�رشوع  م�سودة  اأن  قرينة، 

الد�ستور،  لتعديل  التمهيدي 
ت�سمنت عدة اإيج�بي�ت وثمن 
اإىل  داعي�  للنق��س،  طرحه� 
د�ستورا  ت�سري  حتى  اإثرائه� 
اأنه  الفت�  وم�ستقرا،  حقيقي� 
تتوقف  اأن  املعقول  غري  من 
اأداء  وينح�رش  كله�  احلي�ة 

الدولة حول وب�ء كورون� .
ب�أن   املتحدث  واأبرز 
رئ��سة  وزعته�  التي  الوثيقة 
ولي�ست  م�سودة  اجلمهورية 
د�ستورا، ودع� كل اجلزائريني 
اأحزاب� و�سخ�سي�ت وو�س�ئط 
االبتع�د  اإىل  جمتمعية 
واالنخراط  ال�سلبية  عن 
ت�سري  حتى  اإثرائه�  يف 
وم�ستقرا  حقيقي�  د�ستورا 
ي�ستجيب ملتطلب�ت احل��رش 
وثيقة  ي�سبح  وال  وامل�ستقبل 
ت�ستبدل  �س�بق�  ك�نت  كم� 

ح�سب االأهواء.
�رشورة  على  قرينة  بن  واأكد 
اال�ستج�بة  يف  ال�رشعة 
ببن�ء  احلراك  ملط�لب 
اجلديدة  اجلزائر  موؤ�س�س�ت 
بوث�ئق جديدة واآلي�ت جديدة 
جديدة”،  حكم  وبق�عدة 
بع�س  اأبدى   حني  يف 
ديب�جة  حول  املالحظ�ت 

م�رشوع تعديل الد�ستور،  اأين 
اأن �سالحي�ت الرئي�س  اعترب 
اأكرث  تدقيق�  حتت�ج  ب�لوثيقة 
د�ستور  لبن�ء  ي�ستجيب  مب� 
كم�  ال�سلط�ت”،  بني  يوازن 
التن�سي�س  املب�لغة يف  انتقد 
ب�ل�سكل  الدولية  ب�التف�قي�ت 
الذي ت�سري هي فيه املحدد 
ال�سعب  ملوروث  واملقيد 

اجلزائري.
ب�قرتاح  يتعلق   فيم�  اأم� 
اإدراج اللغة االأم�زيغية كم�دة 
 ، للتعديل  ق�بلة  غري  �سم�ء 
ق�ل املتحدث :« اإن اجلزائر 
واللغة  واحد  و�سعبه�  واحدة 
فيه�  والر�سمية  الوطنية 
للنق��س  ق�بلة  وغري  واحدة 
اأم�م  وللر�سوخ  واملزايدة 

جم�ع�ت ال�سغط«.
ب�سمول  قرينة  بن  ورحب 
من  العديد  على  الوثيقة 
احلقوق مل تكن يف �س�بقه�،  
معنى  عن  ت�س�ءل  حني  يف 
اإطالق احلري�ت الع�مة وعدم 
م�سيف�  بق�نون،  اإال  تقييده� 
قوانني  اأعطت  الوثيقة  اأن 
البلدي�ت  لبع�س  خ��سة 
تن�ولت  كم�  تو�سيح�،  حتت�ج 

حرية املعتقد بجراأة.  

24 �ساعة

الف�ضل الثالث يف بابه الرابع من م�ضودة الد�ضتور

حتديد الطبيعة القانونية لل�سلطة 
الوطنية لالنتخابات

لتعديل  التمهيدي  امل�رشوع  يحدد 
يف  الث�لث  الف�سل  يف  الد�ستور 
ال�سلطة  ت�سكيلة  طبيعة  الرابع  ب�به 
لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة  الوطنية 
ا�ستقالله�  ل�سم�ن  ومه�مه� 

ومتثيليته�.
�س�بق�(   194(  210 امل�دة  وتن�س 
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  اأن 
حت�سري  مهمة  تتوىل  لالنتخ�ب�ت 
االنتخ�ب�ت  وت�سيري  وتنظيم 
واملحلية  والت�رشيعية  الرئ��سية 
واالإ�رشاف  اال�ستفت�ء  وعملي�ت 
مه�مه�  ال�سلطة  ومت�ر�س  عليه�، 
القوائم  يف  الت�سجيل  عملي�ت  على 
وعملي�ت  ومراجعته�  االنتخ�بية 
حت�سري العملية االنتخ�بية وعملي�ت 
الت�سويت والفرز والبت يف النزاع�ت 
ال�س�ري  الت�رشيع  ح�سب  االنتخ�بية 

املفعول.
وح�سب نف�س امل�دة، مت�ر�س ال�سلطة 
لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة  الوطنية 
الهيئة  ا�ستدع�ء  ت�ريخ  منذ  مه�مه� 

الن�خبة حتى اإعالن النت�ئج املوؤقتة 
مه�مه�  ال�سلطة  ومت�ر�س  لالقرتاع، 

يف �سف�فية وحي�د وعدم حتيز.
ال�سلط�ت   211 امل�دة  وتلزم 
كل  بتقدمي  املعنية  العمومية 
الوطنية  لل�سلطة  �رشورية  م�س�عدة 
تزويده�  و  لالنتخ�ب�ت،  امل�ستقلة 
التي  الوث�ئق  اأو  املعلوم�ت  بكل 
مه�مه�،  ملم�ر�سة  �رشورية  تراه� 
اأن  على   211 امل�دة  تن�س  حني  يف 

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
اأ�س�تذة  من  تت�سكل  لالنتخ�ب�ت 
ج�معيني وق�س�ة ومن كف�ءات وطنية 
و�سخ�سي�ت ممثلة للمجتمع املدين 
اجلزائرية  اجل�لية  عن  وممثلني 
الع�سوي  الق�نون  واأن  ب�خل�رج، 
يحدد  االنتخ�ب�ت  بنظ�م  املتعلق 
ال�سلطة  تنظيم  و�رشوط  كيفي�ت 
لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة  الوطنية 

وعمله�.
امل�ستقلة  الوطنية  ولل�سلطة 
م�ستوى  على  لالنتخ�ب�ت متثيلي�ت 

لدى  وكذا  والبلدي�ت  الوالي�ت 
والقن�سلية،  الدبلوم��سية  البعث�ت 
امل�دة  وتن�س   213 امل�دة  ح�سب 
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  اأن   214
من  ينتخب  لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة 
االأ�سوات  ب�أغلبية  نظرائه  طرف 
ح�لة  ويف  االأول  االجتم�ع  خالل 
اكرب  املرت�سح  يفوز  الت�س�وي 
يعني  اجلمهورية  رئي�س  واأن  �سن�، 
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س 
لالنتخ�ب�ت املنتخب، واأن الق�نون 
الع�سوي املتعلق بنظ�م االنتخ�ب�ت 
االأع�س�ء  اختي�ر  كيفي�ت  يحدد 

االآخرين.
رئي�س  ف�إن  امل�دة،  نف�س  وح�سب 
ال�سلطة  اأع�س�ء  يعني  اجلمهورية 
لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة  الوطنية 
 )6( �ست  مدته�  واحدة  لعهدة 
واأن  للتجديد،  ق�بلة  غري  �سنوات 
الوطنية  ال�سلطة  اأع�س�ء  ن�سف 
كل  يجدد  لالنتخ�ب�ت  امل�ستقلة 

ثالث )3( �سنوات.

موجها خطابه لل�ضباب

زروال يدعو اإىل عدم ن�سيان
 جرائم ال�ستعمار 

للجمهورية  االأ�سبق  الرئي�س  اأكد 
والهدف  الغ�ية  اأن  زروال  الي�مني 
هو  امل��سي  درو�س  مراجعة  من 
قطعته�  التي  ب�مل�سرية  التذكري 
ا�ستقالله�  نيل  اأجل  من  اجلزائر 

بعد 132 �سنة من املع�ن�ة .
�سفحته  يف  زروال  الرئي�س  وكتب 
الر�سمية على الف�ي�سبوك مبن��سبة 
م�ي   8 ملج�زر  ال75   الذكرى 
1945اإن الغ�ية من مراجعة درو�س 
امل��سي التي تدعون� اإليه� االأعي�د 
التذكري  هو  به�  نحتفل  التي 
ب�مل�سرية التي قطعته� بالدن� منذ 
نقي�س  اأن  لن�  يتيح  اال�ستقالل مب� 

م�  ونتجنب  املحققة  االإجن�زات 
ح�سل من االأخط�ء والت�سلح مبزيد 
حتدي�ت  ملواجهة  العزمية  من 
الع�رش واأ�س�ف رئي�س اجلمهورية 
االأ�سبق ق�ئال : » فعلى �سبيبتن� اأال 
�سعبن� من ويالت  تكبده  تن�سى م� 
طوال 132 �سنة، تلك الويالت التي 
متثلت يف املج�زر وحم�والت اإب�دة 
اأرا�سيهم  من  وجتريدهم  اأهلن� 
وت�سميم على طم�س ثق�فتن� وحمو 
يذر  هويتن� وجعلن� يف خرب ك�ن«. 
اأن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
لالأمة  ر�س�لة  يف  اأعلن  قد  تبون 
م�ي   8 يوم  جعل  املن��سبة  بهذه 

من كل �سهر كيوم للذاكرة كم� اأكد 
لال�ستعم�ر  الوح�سية  اجلرائم  اأن 
الفرن�سي لن ت�سقط ب�لتق�دم رغم 

املح�والت املتكررة لتبي�سيه�
باية ع 

جمل�ش الوزراء يعقد اليوم  اجتماعا ا�ضتثنائيا

حتديد م�سري املو�سم الدرا�سي اليوم 
�سب�ح  الوزراء  جمل�س  يعقد 
اليوم اإجتم�ع� اإ�ستثن�ئي� برئ��سة 
ال�سيد عبد املجيد تبون، رئي�س 
اجلمهورية الق�ئد االأعلى للقوات 

الوطني  الدف�ع  وزير  امل�سلحة، 
االجتم�ع،  هذا  ويخ�س�س 
وامل�س�دقة  الدرا�سة  ال�ستكم�ل 
التكميلي  امل�لية  ق�نون  على 

واالإجراءات   ،2020 ل�سنة 
نه�ية  تنظيم  الإع�دة  املتخذة 
واجل�معية  الدرا�سية  ال�سنة 

عبدال�ضالم.غعبدال�ضالم.غاجل�رية.



يف  الطالبية  املنظمات  اأجمعت 
احلل  جلنة  اإىل  موجهة  لها  بيانات 
ال�سنة  رزنامة  لتحديد  والربط  
ال�سبت  اأم�س  �سبيحة  اجلامعية   
م�سري  حول  قرار  اأي  �سدور  وقبل 
تاأجيل  ب�رضورة   اجلامعية  ال�سنة 
�سبتمرب  �سهر  غاية  اإىل  االمتحانات 
املقبل ال�ستحالة اإجرائها خالل هذه 
االأيام بعد ف�سل  �سيا�سة التدري�س عن 
موؤكدة  االعتبارات  من  للعديد  بعد 
اأنها ك�رضيك اجتماعي ترف�س اإجراء 
حتى  الظروف  هذه  يف  االمتحانات 
اأثار  وان زال الوباء قريبا ملا له من 

�سلبية على  الطالب.
للطلبة  الوطنية  الرابطة  اأ�سارت 
ع�سوها  ل�سان  على  اجلزائريني 
خالد  بن  القادر  عبد  الوطني  

القرارات  كثب   عن  نالحظ  اأننا 
ن�ست�رض  مل  اأننا  رغم  واالقرتاحات 
اأن  نوؤكد  ولكننا   ، ك�رضكاء  فيها 
ف�سل  خالل  والدرا�سة  االمتحانات 
ال�سيف م�ستحيلة  ولن تكن لها فاعلية 
خا�سة باجلنوب الذي يكون الطالب 
فيها هو ال�سحية  الوحيد نتيجة قوة 
قاهرة الذنب له فيها ، وعليه نقرتح 
غاية  اإىل  اجلامعية  ال�سنة  متديد   ،
الف�سل  مع    ، املقبل  �سبتمرب  �سهر 
بعطلة  اجلامعيتني  ال�سنتني  بني 
اأ�سبوع ، واإلغاء عطل الربيع وال�ستاء 
خالد  بن  اأ�سار   ، حيث  لال�ستدراك 
التعليم  انه ي�ستحيل  االعتماد على  
عن طريق املن�سات الذي  مت تطبيقه 
بني ع�سية و�سحاها دون االأخذ بعني 
االنرتنيت  �سبكات  قوة  االعتبار 

بها  التكوين  فاعلية  وكدا   ، وتوفرها 
وان   خا�سة   ، اإلغاوؤها  يتطلب  ما   ،
اجل�سدي  احل�سور  ي�ستوجب  التعليم 
للطالب خا�سة يف املواد  التجريبية 
والعلمية  ما يعترب  اإقامة االمتحانات  
التوا�سل   من�سات  درو�س  على  
من�سات  على  اإقامته  ـاأو  مرفو�سا 
اقرتحه  من  مادام  اأي�سا  التوا�سل 
لديه تقة به ، من جهته اأكد االحتاد 
الوطني للطلبة اجلزائريني  يف بيان 
االمتحانات  بتاأجيل  الطلب  على  له 
ب�سبب وجود  اإىل غاية �سهر �سبتمرب 
الدرو�س  اأخذ  مردودية  يف  تذبذب 
عرب �سبكة االأنرتنت الطلبة اأ�سحاب 
والتقنية   التجريبية  االخت�سا�سات 
على  االعتماد  الميكنه  الذين  
�سلبا  كانت  التي  املن�سات  درو�س 

الذي  االخت�سا�س  طبيعة  ب�سبب 
يتطلب احل�سور اجل�سدي، والفكري  
اإ�سافة اإىل تذبذب يف مردودية اأخذ 
م�ستوى  على  النت  عرب  الدرو�س 
ب�سبب  واالخت�سا�سات  ال�سعب  باقي 
ا�ستعمال  يف  والتكوين  التمكن  عدم 
هذه الطريقة �سواء من طرف تقنيي 
االأ�ساتذة  بع�س  اأو  اجلامعات  بع�س 
االإمكانيات  انعدام  اإىل  اإ�سافة   ،
ال�سبكة  تغطية  و�سول  وعدم 
خا�سة  املناطق  كل  اإىل  العنكبوتية 
ا�ستيفاء  على  م�سددة   ، منها  النائية 
ذوو  للطلبة  البيداغوجي  التكوين 
والتقنية  التجريبية  االخت�سا�سات 
وتقييم  االمتحانات  اإجراء  قبل 

الطلبة .

حممد بن ترار

الأحد 10  ماي  2020  املوافـق  ل 17 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة3
الدفاع �ضيطالب بالتاأجيل والنيابة  تطلب ب�ضم امللفني 

حممد بن ترار

حداد  بعلي  االأوىل مرتبطة  فالق�سية 
الوهمية و�سفقاته  اململكة  �ساحب 
 275 عددها  البالغ  امل�سبوهة 
اجلزائر  اأثرياء  من  التي  جعلته 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  رفقة  الوزيران 
املالك �سالل و11 وزيرا يتقدمهم عمار 
غول ،بوجمعة طلعي ،عمارة  بن يون�س 
، يو�سف يو�سفي ، بدة حمجوب ، عبد 
بو�سوارب  ال�سالم  وعبد  قا�سي  القادر 
باالإ�سافة  فرار  حالة  يف  املوجود 
الوايل زوخ و  العديد من رجال االأعمال 
تزوير  ق�سايا  يف  التنفيذيني  املدراء 
وا�ستغالل النفوذ واحل�سول على  مزايا 
ت�سهيل علي  مقابل   ، م�سبوهة  بطريقة 
حداد من احل�سول على 275 �سفقة يف 
 78.410 قيمتها  قيا�سي  بلغت  ظرف 
م�رضوع  يف   99 منها  �سنتيم  ،  مليار 
مالية  بقيمة  العمومية  االأ�سغال  قطاع 
باالإ�سافة  مليار  األف  ال56  عن  تزيد 
الري  بقيمة  قطاع  يف  م�رضوع   23 اإىل 
جمال  يف  مليار  وم�رضوعني   21.719
عن  هذا  261  مليار  الطاقة  قيمتهما 
» ETRHB«  فيما  �رضكته  طريق 
�سمن  ما  امل�ساريع  باقي  ا�ستفاد  من 
من  العديد  يعرف  باملناولة  مع 
التي  ا�ستغلت  االأجنبية  ال�رضكات 

من  العام  املال  لنهب  الو�سع 
قبل  االأموال  من  روؤو�س  جهة  وتهريب 
»مابا  اخلارج  منها  �رضكتا  اإىل  حداد 
 « »ريتزاين   ، الرتكية   « زغون  و«اأو   «
و«توديني »  االيطالية ،�رضكة »تيك�سريا 
»  الربتغالية ، باالإ�سافة اإىل 03 �رضكات 
�سينيتني  واأخرى  و�رضكتني   ، ا�سبانية 
بفعل  اأن  علي حداد  تبني  كما   ، هندية 
اأموال  جممعه متكن من احل�سول على 
�سخمة مل�ساريع مل ينطلق يف اجنازها 
واأخرى مل تتجاوز ن�سبة االأ�سغال ال05 
مع  نفوذه  بفعل  متكن  حيث   ، باملائة 
البنوك من احل�سول على االأموال التي 

اغلبها هربت اإىل اخلارج .
حداد  علي  ا�ستغل  اأخر  جانب   من 
املال  رجال  اأهم  اإىل  ليتحول  نفوذه 
مع  عالقته  بفعل  والنفوذ  واجلاه 
من رجال  وجملة  بوتفليقة  ال�سعيد 
املالية  البنوك  ومدراء  احلكومة 
بني  اجلل�سة  ح�سورهم  الذين �سيتم 
من  متهمني و�سهود خالل  اجلل�سة 
بنكيا من  قر�سا   452 احل�سول على 
تتجاوز  بقمة  العمومية  البنوك  اأغلب 
تتجاوز  مل  مدة  مليار  يف  األف  ال210 
ال19 �سنة حيث مكان اأول قر�س حت�سل 
عليه علي حداد �سنة 2000 من القر�س 

قرو�سا  حداد  علي  منح  ال�سعبي  الذي 
مليار  لتمويل  األف   73 جمموعه  مبا 
من  باملائة   83 اأن  تبني  كما   124
البنوك  من  حداد  كانت  علي  قرو�س 
قرو�سه  ي�سدد  من  العمومية  التي  مل 
لفائدة   بنوك خا�سة  اأربعة قرو�س  اإال 
لتمويل  القرو�س  اأغلب  حولت  كما   ،
امل�ساريع امل�سبوهة التي حت�سل عليها 
اأنها حولت  تبني  لكن  و2018   2012 بني 
اأن  اخلارج  بحكم  اإىل  اأموال  كروؤو�س 
مل  حداد  علي  م�ساريع  من  باملائة   70

تكتمل وبع�سها مل ينطلق بعد .
الثانية برجل  الق�سية  تتعلق  حني   يف 
�ساحب  عوملي  مراد  االأعمال 
»�سوفاك  فل�سفاقن  موؤ�س�سة 
ترخي�س  على  باجلزائروالذي  حت�سل 
بطرق م�سبوهة باالإ�سافة اإىل  املاليري 
ح�سل  مزايا  مقابل   ، القرو�س  من 
عليها وزراء ورجال مهمني يف احلكومة 
ال�سابقة  يتقدمهم الوزير االأول االأ�سبق  
اأحمد اأويحيى ،  الوزراء يو�سف يو�سفي 
بو�سوارب  ال�سالم  وعبد  املحبو�س  ، 
اأكرث  املتهم  فيها  الق�سية  ،وهي 
�سفقة  وتخفي   ، �سامي  اأطار   50 من 
اخلزينة  من  باملاليري نهبت  م�سبوهة 
 ، اال�ستثمار  غطاء  العمومية   حتت 
املحاكمة  �ستك�سفها  التي  االأمور  وهي 

بالتف�سيل.

يقف �ضبيحة غدا رجلي الأعمال  مراد عوملي وعلي حداد اأمام  ق�ضم اجلنح  مبحكمة �ضيدي اأحممد  رفقة العديد 
من امل�ضوؤولني ال�ضيا�ضني  على راأ�ضهم 13 وزيرا ورئي�ضي حكومة  ملتابعتهم  بتهم  الف�ضاد ونهب املال العام يف �ضفقات 
موؤ�ض�ضات حداد  وقرو�ضها  من جهة  و�ضاحب �ضركة فول�ضفاغن بوهران مراد عوملي ومملكته من جهة اأخرى  ، وكل 
منها لديها ق�ضة ، لكن  التهمة واحدة وهي نهب املال العام   وحلب اجلزائر وتهريب روؤو�س الأموال اإىل اخلارج ، ما 
جعل النيابة تطالب بدفع اإ�ضايف ا�ضتكمال مللف افتتاح الدعوى وتعيني التهام خالل اجلل�ضة املا�ضية  ب�ضم امللف 

لالرتباطات  املوجودة بينهما ، يف حني يرى اأغلب دفاع املتهمني با�ضتثناء الوزير ال�ضابق عبد ال�ضالم  بو�ضوارب 
املوجود يف حالة فرار  اأن تاأجيل امللف �ضرورة حتمية بحكم  اأن املتهمني  ي�ضتوجب مواجهتهم واإح�ضارهم اأمام 

املحكمة بغية تاأكيد التهم من عدمها خا�ضة وان هناك ق�ضيتني منف�ضلتني لكل منها وقائعها الدقيقة .

الإبقاء على المتحانات يف اآجالها  ي�ضاعف التكاليف

الوزارة تقرتح تاأجيل البكالوريا
 اإىل �سبتمرب  

رفع املعا�ضات وزيادة يف منح التقاعد

زيادات بني 2 و7 باملائة بداية
 من جوان املقبل

.    احت�ضاب �ضهر ماي باأثر رجعي

يف مقدمتها عمليات طب العيون والكلى

ال�سماح للم�ست�سفيات ال�ستئناف 
العمليات اجلراحية

الوطنية  الرتبية  وزارة  اقرتحت 
على ل�سان ممثلها يف اأ�سغال اللجنة  
م�سريال�سنة  حول  القطاعية 
زمران   بن  م�سطفى   الدرا�سة   
ب�رضورة  تاأجيل البكالوريا اإىل �سهر 
�سبتمرب املقبل لتفادي االإجراءات  
بني  ال�سحي  للعزل  اجلديدة 
املر�سحني وما تتطلبة  من مبالغ 
كبرية  نتيجة م�ساعفة عدد مراكز 
مركز    4000 اإىل   االمتحانات 
ل�سمان  تقلي�س عدد التالميذ يف  
من  الر�سمية  االمتحانات  قاعات 
20 تلميذ اإىل 10 تالميذ فقط يف 
حال  االإبقاء على تاريخ البكالوريا 

يوم 07 جوان املقبل .
للديوان  العام  املدير  واأ�سار  هذا 
لالمتحانات  الوطني  الوطني 
بتمثيل  املكلف  وامل�سابقات 
اأنه    ، االجتماع  يف  الرتبية  وزير 
اللجنة  اإىل  املقدم  االأمثل  احلل 
تاأجيل  هو  للتج�سيد  القطاعية  
�سبتمرب  �سهر   اإىل  االمتحانات 

مع  التكيف  اإطار  يف  املقبل  
والقوة  الراهن  ال�سحي   الو�سع 
القاهرة  لتفادي اخل�سائر الكبرية 
والنتائج  التي قد تكون كارثية وملا 
من  خوفا  املر�سحني  مقاطعة  ال 
االإبقاء على  اأما يف حالة   ، الوباء 
التواريخ الر�سمية وهو  االحتمال 
يف  امل�ساعفة  ب�رضورة  البعيد 
احلرا�س   ، االمتحانات  مراكز 
واأعوان  االمتحانات   ،اأوراق 
وم�ستخدمي  املدنية  احلماية 
اإىل حوايل 36  باالإ�سافة  ال�سحة  
االمتحانات  لتاأمني  �رضطي  األف 
،  باالإ�سافة اإىل و�سائل اأكرب  لنقل 
من  واالأ�سئلة  االمتحانات   اأوراق 
�سيكلف  ما  وهو  واليها  املراكز 
ميزانية كبري، حيث من املفرو�س 
بتاأجيل  االأ�سلم  احلل  اإىل  اللجوء 
ومعه   ، �سبتمرب  اإىل  البكالوريا 
اإىل  اجلامعي  الدخول  تاأجيل 

اأكتوبر اأو نوفمرب املقبلني .

حممد بن ترار

رفع  اأم�س،  احلكومة،  قررت 
منح  يف  وزيادة  املعا�سات 
ما  ن�سبتها  ما  ترتاوح  التقاعد، 
بني 2 و7 باملائة، احت�ساب �سهر 
�سب  خالل  رجعي،  باأثر  ماي 

الزيادات.
امل�سادر  من  العديد  ون�رضت 
قد  الزيادات  اأن  االإعالمية، 
ماي  �سهر  من  الفاحت  يف  قررت 
ابتداء  �سبها  �سيتم  و  اجلاري، 

من �سهر اجلوان املقبل.
بالرتتيب  الزيادات  قدرت  وقد 

باملائة  بـ2  زيادة  كالتايل: 
األف   80 تفوق  التي  للمعا�سات 
 3 بـ  زيادة  جانب  اىل  دينار، 
تفوق  التي  للمعا�سات  باملائة 
 80 ت�ساوي  و  دينار،  األف   50
األف دينار، مع زيادة بـ 4 باملائة 
األف   20 تفوق  التي  للمعا�سات 
دينار  األف   50 ت�ساوي  و  دينار، 
بـ  اإىل زيادة  باالإ�سافة  جزائري، 
تقل  التي  للمعا�سات،  باملائة   7

اأو ت�ساوي 20 األف دينار.
مرمي خمي�ضة

وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأعطى 
عبد  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
ال�سوء  بوزيد،  بن  الرحمان 
العمل  ال�ستئناف  االأخ�رض 
اأن  بعد  تدريجيا،  بامل�ست�سفيات 
ب�سبب  موؤخرا،  جتميدها  تقرر 
اأن  اعتبار  على  كورونا،  جائحة 

الو�سع الوبائي حاليا م�ستقر.
واأفاد الوزير، يف ت�رضيح له، على 
اليومي  االإعالمي  اللقاء  هام�س 
الو�سعية  لتطور  املخ�س�س 
اأن  كوفيد19،  لفريو�س  الوبائية، 
الو�سع م�ستقر، يف الوقت الراهن، 
الزمالء،  كل  اإىل  نداء  اأوجه  لذا 
العمل  ال�ستئناف  بامل�ست�سفيات 
ب�رضط  تدريجية،  ب�سفة  العادي 
كل  احرتام  يف  اال�ستمرار 
يف  املقررة  الوقائية،  االإجراءات 

اإطار مواجهة وباء كورونا.
اأن  ذاته،  املتحدث  واأف�سح 
منهم  املر�سى،  من  العديد 
ب�سبب  تاأثروا  ا�ستعجالية،  حاالت 
امل�سالح  بع�س  يف  العمل،  توقف 

كل  من  »نطلب  قائال:  الطبية، 
العمل،  ا�ستئناف  امل�ست�سفيات 
الأن العديد من املر�سى يحتاجون 
اإىل العالج«، بحيث �سيتم ال�رضوع 
والكلى،  العيون  طب  عمليات  يف 
اخت�سا�سات  هناك  واأن  خا�سة 
عليها  كورونا  بوباء  معنية،  غري 
ب�سفة  فورا،  عملها  ا�ستئناف 

تدريجية.
العمل  جتميد  قرار  يخ�س  وفيما 
خا�سة  امل�ست�سفيات،  ببع�س 
اإجراء العمليات اجلراحية، تفاديا 
امل�سوؤول  اأو�سح  الوباء،  لتف�سي 
اأن  ال�سحة،   قطاع  عن  االأول 
�سهرين  مرور  وبعد  حاليا  الو�سع 
التح�سن«، بف�سل احرتام  »بداأ يف 
الوقائية، وبف�سل عمل  التعليمات 
اخلرباء على م�ستوى جلنة الر�سد 
هناك  حاليا  وبالتايل  واملتابعة، 
على  جاهزة، حتتوي  م�ست�سفيات 
عدد اأ�رضة كافية، و�سيتم ا�ستئناف 

العمليات اجلراحية.
مرمي خمي�ضة

حداد وعوملي  و13 وزيرا اأمام حمكمة �سيدي حممد 

املنظمات الطالبية

مطالب بتاأجيل االمتحانات اإىل �سبتمرب  

وال�سكان  ال�سحة  حذرت م�سالح 
وهران   ، م�ستغامن  تلم�سان  لواليات 
تقرير  يف  متو�سنت  و�سلف   عني   ،
معية  من   ال�سياحة  اإىل وزارة  موجه 
و�سط  اجللدية  االأمرا�س  تف�سي 
اأمرا�س خطرية   امل�سطافني وحتى 
�ساطئا  اأكرث من 15  مياه  تلوث  بفعل 

بفعل املياه القذرة.
من  كل  اأن   املرا�سالت  واأكدت  هذا 
بيدر   ، مهيدي  بن  مر�سى  �سواطئ 
�سيدي   ، الغزوات   ، الثالثة  �سوق   ،

الوردانية   ، بتلم�سان  هنني   ، يو�سع 
بعني   ، تارقة   ، مدريد   ، ر�سقون   ،
االأندل�سيات  ،�سواطئ  متو�سنت 
�سيدي   ، ،ن�سرية  وريعة   ، بوهران 
املجذوب مب�ستغامن ، وتن�س  ب�سلف 
للمياه  م�سبات   اإىل  حتولت  قد   ،
تنامي    ظل  يف  خا�سة   ، القذرة 
ال�سواحل  على  الفو�سوية  البنايات 
الربط  على  البلديات  رقابة  وغياب 
تتم  ، حيث  القذرة  للمياه  الع�سوائي  
بطرق  م�سبوهة نحو البحر ما ينجم 

وان  خا�سة   ، ال�سواطئ  تلوث  عنه   ،
امللوثة  املياه  يدفع  البحري  املد 
اإىل  ال�سواطئ عرب االأمواج ، ما يوؤدي 
ومعه  اال�سطياف  مو�سم  اإف�سال  اإىل 
عليها  تعول  التي  ال�ساطئية  ال�سياحة 
باالقت�ساد  النهو�س  يف  اجلزائر 
الوطني البديل يف ظل انهيار  اأ�سعار 

النفط يف ال�سوق العاملية.
هذا واأ�سارت  املرا�سالت امل�سحوبة 
بتقارير مف�سلة اأن عملية االكت�ساف 
الدورية  املعاينات  اإطار  يف  جاءت 

مو�سم  انطالق  قبل  ال�سواطئ  ملياه 
اقل  عنه  يف�سلنا  الذي  اال�سطياف 
التدخل  ي�ستوجب  ما   ، �سهر  من 
خا�سة  االأخطار  هذه  لوقف  العاجل 
وان حتاليل  املياه ك�سفت اأنها تهدد 
الحتوائها  البحرية  الكائنات  حياة 
على  توؤثر  كما   ، خطرية  مواد   على 
ال�سباحة  حالة  يف  احلياة الب�رضية 
االأوبئة  انت�سار  ظل  يف  خا�سة  فيها 
اخلطرية يف العامل التي نحن يف غنى 

عنها

م�ضالح ال�ضحة حتذر وتطالب بتدخل وزارة ال�ضياحة

15 �ساطئ ملوث بالواليات الغربية 

حممد بن ترار
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اح�ضن خال�ص   

منذ انطالق حملته االنتخابية 
ب�رش  دي�سمرب   12 لرئا�سيات 
باإ�سالحات  تبون  الرئي�س 
تكر�س  عميقة  د�ستورية 
بني  الف�سل  وتعمق  احلريات 
ال�سلطات والتوازن بينها مبا 
احلكم  من  التخل�س  يكفل 
ومتحي  املركزي  الفردي 
النقائ�س واالختالالت التي 
الق�سائي  اجلهاز  اعرتت 
ف�سال عن اإ�سفاء ال�سفافية 
اأجهزة  على  واالأخالق 
تلك  اأدرج  كما  الدولة. 
رغبته  �سمن  االإ�سالحات 
ملطالب  ي�ستجيب  اأن  يف 
»احلراك املبارك« الذي 
الدولة  نظره  يف  اأنقذ 
خالل  من  االنهيار،  من 

التغلب على كل االأ�سباب التي 
فرباير  يف  االنفجار  اإىل  اأدت 

من العام املا�سي.
يف  تبون  الرئي�س  انطلق 
فقد  اإطالة  دون  امل�سعى 
خرباء  من  جلنة  ا�ستدعى 
ين�سط  بع�سهم  العام  القانون 

الدويل  ال�سعيد  على 
لبلورة �سيغة جديدة 
للد�ستور تتنا�سب مع 
ر�سالة  ت�سمنته  ما 
حددت  تكليف 
�سبعة حماور ميكن 
اخلو�س  للجنة 
فيها بكل حرية بل 
املجال  لها  فتح 
ن�س  عن  للخروج 
التكليف  ر�سالة 
ال�رشورة.  عند 
وما عدا اللقاءات 
التي  القليلة 
مع  اأجراها 
ت  �سخ�سيا
واأحزاب �سيا�سية 
الرئي�س  ير  مل 
�رشورة  تبون 
ا�ست�سارة  فتح 
مو�سعة  قبلية 

احلراك  اأنه  منطلق  من 
الكفاية  فيه  مبا  عرب  ال�سعبي 
اأن  ينبغي  التي  املواطن  عن 
حاله  ول�سان  التغيري  مي�سها 

ذات  ديغول  قال  كما  يقول 
يوم: لقد فهمتكم.

يف  يوؤكد  تبون  الرئي�س  ظل 
العامة  الر�سمية  اللقاءات  كل 
و�سائل  ممثلي  لقائه  وعند 
تتجه  اجلزائر  اأن  االإعالم 
القائم  للنظام  جذري  لتغيري 

االأحيان  بع�س  يف  يعرب  وكان 
ال�سقف  يتجاوز  طموح  عن 
الذي تطمح اإليه القوى االأ�سد 
معار�سة لهذا النظام اإذ وعد 
عاما  العام  هذا  يكون  اأن 
�سريى  الذي  اجلديد  للنظام 
من  االنتهاء  مبجرد  النور 

ال�سعبية  اال�ست�سارة 
حول الد�ستور وحول الربملان 
اجلديد الذي �سينبثق يف ظل 
واأكرث  متني  انتخابي  نظام 

انتهت  ودميقراطية.  �سفافية 
عملها  من  اخلرباء  جلنة 
من  اإىل  تقريرها  و�سلمت 
كلفها وقبل اأن تن�رشف كلفها 
باإعداد م�رشوع  تبون  الرئي�س 
النظام  قانون  لتعديل  جديد 
املهتمون  وظل  االنتخابي. 
القانون  رجال  من 
ء  كا ل�رش ا و
ن  �سيو ل�سيا ا
خروج  ينتظرون 
اجلديد  امل�رشوع 
اأن  بعد  النور  اإىل 
الأ�سابيع  عطله 
اخلا�س  الظرف 
البالد  به  متر  الذي 
وباء  جراء  والعامل 

كورونا.
بيننا  الوثيقة  هي  وها 
اليوم وقد �سمنتها جلنة 
اخلرباء التي اأعدتها ورقة تعلل 
فيها  وتو�سح  خياراتها  فيها 
التي  التكليف  لر�سالة  فهمها 
�سهرين.  اأكرث من  منذ  تلقتها 
باالهتمام  جديرة  ورقة  وهي 
مناق�سة  يف  اخلو�س  قبل 
التعديالت  م�رشوع  ن�س 
كانت  وقد  ذاته.  اجلديدة 
وا�سحة  اللجنة 
من�سجمة  و
مع  متاما 

طبيعتها 
ن  م�سمو و
املكلفة  املهام 
اأوال  اأنها  اإذ  بها 
واأخريا هي جلنة 
ميكن  ال  تقنية 
حتل  اأن  لها 
الفاعلني  حمل 
�سيني  ل�سيا ا
عليهم  يقع  الذي 
اخليارات  اقرتاح 

الكربى. 
اأن  من  وبالرغم 
تبون  الرئي�س 
املجال  لها  اأتاح 
على  »تكرث  لكي 
اإال  و�ساها«  ما 
اأن  ف�سلت  اأنها 
ما  على  »فقللت  زاهدة  تكون 
و�ساها« اإذا ما ا�ستعنا بالتعبري 
ذلك  قالت  وقد  ال�سعبي. 

�رشاحة عندما قالت باأنها »ال 
تعتقد اأنها يف مهمة تاأ�سي�سية 
االأحكام  مبراجعة  لها  ت�سمح 
املتعلقة بالنظام الد�ستوري«. 
لذاتها  حددته  كما  فهدفها 
الن�س الد�ستوري حتى  »اإثراء 
متطلبات  مع  من�سجما  يكون 

دولة القانون، وا�ستنادا اإىل 
املبادئ العاملية التي يقوم 
الد�ستوري  النظام  عليها 
االجتاهات  وكل  اليوم، 
املعتمدة  والتجارب 
الدويل،  امل�ستوى  على 
التقيد  �رشورة  مع 
الواقع  يفر�سه  مبا 
واالجتماعي  ال�سيا�سي 
من  وتظهر  للجزائر.« 
اخللفية  التعليل  هذا 
الأع�ساء  الدولية 
لبع�سهم  اأو  اللجنة 
وهو  االأقل  على 
يف  عليه  �سنعرث  ما 
املقرتحات  ثنايا 
الإثراء  قدمتها  التي 

الن�س الد�ستوري.
التقنية  اخللفية  كانت  لقد 
وا�سحة  للجنة  اخلرباتية 
الن�س  اأن  درجة  اإىل  متاما 
كبري  حد  اإىل  جترد  املقرتح 
ال�سيا�سي  املحتوى  من 
يف  اخلرباء  فريق  غرق  فقد 
ملحتوى  الفنية  التح�سينات 
االأخرية  ن�سخته  يف  الد�ستور 
اللجنة  اأبدت  وقد   ،2016 يف 
ذكرت  عندما  بو�سوح  ذلك 
الد�ستور  اأحكام  »بع�س  اأن 
اأفقدها  ب�سكل  �سيغ  احلايل 

ما  وهو  القانوين  معناها 
تطبيقها  �سعوبة  يف�رش 
بع�س احلاالت  وتف�سريها يف 
وهو ما دفع اللجنة اإىل اإعادة 
واإلغاء  منها  البع�س  �سياغة 
اإىل  بالنظر  االآخر  البع�س 
وكاأن  القانوين«  غري  طابعها 

لي�ست  اجلديدة  ال�سيغة 
للطبقة  وال  للمجتمع  موجهة 
جمال  يف  هي  بل  ال�سيا�سية 
والقانوين  االأكادميي  النقا�س 
ت�سمنت  اأنها  ولو  املح�س 
عدة  يف  جديدة  مقرتحات 
جماالت �سناأتي اإىل مناق�ستها 
يف حينها. ال�سك اأن ال�سياغة 
ال�سليمة ملواد الد�ستور لتوافق 
من  والتاأ�سي�س  الت�رشيع  روح 
االأهمية مبكان اإذ اأنها جتنب 
للن�س  وتعطي  التاأويالت 

اأداء  من  متكنه  و�سالبة  قوة 
والتوجيه  ال�سبط   يف  دوره 
يف  ال�سيما  وال�سليم  الوا�سح 
النزاعات، اإال اأن االإفراط يف 
الرتكيز عليها دون اخلو�س يف 
النقا�س ال�سيا�سي احلاد حول 
حا�رشنا وم�ستقبلنا ال�سيا�سي 
يرهن م�سعى التعديل 
ويجرده  الد�ستوري 
يرهن  من مغزاه وقد 
القائمة  اجلهود 
االإ�سالح  اأجل  من 
ال�سامل، فال ميكن اأن 
تكييف  على  نحر�س 
القائمة  الن�سو�س 
التقنية  املعايري  مع 
يكون  اأن  دون  الدولية 
ظل النقا�سات ال�سيا�سية 
التي مالأت اجلزائر كلها 
احلراك  من  كامل  لعام 
هام�س  على  ال�سعبي 

االهتمام الد�ستوري.
دخول  انتظار  ويف 
على  ال�سيا�سية  الطبقة 
الوثيقة  حول  النقا�س  خط 
القول  فيمكن  املقرتحة، 
مبالغة  كانت  اللجنة  اإن 
يف  اخلو�س  من  احلذر  يف 
الكربى،  ال�سيا�سية  اخليارات 
د�ستور  جوهر  على  اأبقت  اإذ 
املعتربة  والتعديالت   1989
 1996 يف  عليه  اأدخلت  التي 
بع�س  يف  اإال  واكتفت، 
توؤكد  التي  اال�ستثناءات 
فنية  بتح�سينات  القاعدة، 
اخت�سا�سها  �سميم  من  وهي 

كلجنة خرباء.

الد�ستور وحدود ال�سيا�سة والقانون 
اأعطت الرئا�ضة، بتوزيع ن�ضخة م�ضودة م�ضروع التعديالت الد�ضتورية، اإ�ضارة انطالق النقا�ص حول 

املراجعة اخلام�ضة من نوعها لد�ضتور 23 فرباير 1989. واإن مل حتدد ال�ضلطة قنوات النقا�ص حول 
الوثيقة املوزعة ول اأطره الر�ضمية فاإنها خ�ضت ال�ضركاء ال�ضيا�ضيني والجتماعيني بالإر�ضالية 

الر�ضمية وتركت من ل ينتمي اإىل دائرة ال�ضركاء يف موقع املالحظ املتابع املوزع بني املهتم واملتفرج 
يف انتظار ن�ضرها على اأو�ضع نطاق. 

هل �ضيغري النقا�ص ال�ضيا�ضي الوجهة 

حملته  انطالق  " منذ 
النتخابية لرئا�ضيات 12 

دي�ضمرب ب�ضر الرئي�ص تبون 
باإ�ضالحات د�ضتورية عميقة 

تكر�ص احلريات وتعمق 
الف�ضل بني ال�ضلطات والتوازن 

بينها مبا يكفل التخل�ص من 
احلكم الفردي املركزي ومتحي 

النقائ�ص والختاللت التي 
اعرتت اجلهاز الق�ضائي ف�ضال 
عن اإ�ضفاء ال�ضفافية والأخالق 

على اأجهزة الدولة "

ال�ضليمة  ال�ضياغة  اأن  "  ل�ضك 
ملواد الد�ضتور لتوافق روح 

الت�ضريع والتاأ�ضي�ص من 
الأهمية مبكان اإذ اأنها جتنب 
التاأويالت وتعطي للن�ص قوة 
و�ضالبة متكنه من اأداء دوره 
يف ال�ضبط  والتوجيه الوا�ضح 
وال�ضليم ل�ضيما يف النزاعات" 
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ل ميكن ذكر حرية التعبري مبعزل عن ذكر القانون اجلزائي ، الذي ي�ضعى يف اأحد هوام�ضه  لو�ضع حدود و �ضوابط لها و معايري 
تقييدها  يف حدود ما ت�ضمح به القوانني و املواثيق الدولية ل �ضيما ما ن�ضت عليه الفقرة 03 من املادة 19 و املادة 20 من العهد 
الدويل للحقوق املدنية و ال�ضيا�ضية ، و للحفاظ على قانونية �ضوابط تقييد حق حرية التعبري، وجب ت�ضمني القانون �ضبط 
املفاهيم وفقا ملا الفقرة 03 من املادة 19 ل �ضيما يف م�ضاألة التحري�س على الكراهية كجرمية مت�س بحقوق الآخرين و النظام 

العام وحتى الأمن العام .

الكراهية لي�ضت جرمية

عدم د�ستورية قانون 20/05 
املناه�ض للكراهية

الوليد فرج

جترمي  اىل  يروم  قانون  اأي  اإن 
دعوى خطاب الكراهية والوقاية 
بعني  الأخذ  اأي�ضا  عليه   ، منه 
رقم  العام  التعليق   ، العتبار 
 15 رقم  العامة  التو�ضية  و   34
الدولية  اللجنة  عن  ال�ضادران 
املعنية بحقوق الإن�ضان و جلنة 
العن�رصي  التمييز  على  الق�ضاء 

.
العن�رص  و  التجرمي  يبقى مناط 
الكراهية  �ضلوك  يف  الأ�ضا�ضي 
رئي�ضي  كمحور  )احلدة(  هي 
املحددة  املعايري  حوله  تدور 
بدقة للقيود التي ترد على حرية 
التعبري و حتدد التحري�ض على 

املادة  لتطبيق  وفقا  الكراهية 
اخلا�ض  الدويل  العهد  من   20

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية .
القاعدة  هذه  من  انطالقا 
يتناول  قانون  على  ينبغي   ،
على  الداعية  اخلطابات  جترمي 
اإىل  الكراهية  على  التحري�ض 
حتديد اأكرث اأ�ضكال الزدراء حدة 

و تاأثريا يف النف�ض .

الوقوف  يجب  تقييم.  ولأجل 
يف  الق�ضاوة  معاين  مواطن  على 
اأو ال�رصر والذي يدعو  اخلطاب 

و  الت�ضال  تواتر  ودرجة   ، اإليه 
حجمها و حدتها .

معيار  يُقرتح  املجال  هذا  ويف 
معايري  حتدد  اأجزاء  �ضتة  من 
جنائيا  املحظور  التعبري  اأ�ضكال 

الن�ض  مراعاتها عند  يجب  التي 
 ، للكراهية  الدعوة  جترمي  على 
والتي من دونها قد ُي�ض بحرية 

التعبري :
1/ ال�ضيــــاق : هو الإطار اخلا�ض 
؛  املحدد  الجتماعي  الف�ضاء  و 
فيه  قيل  الذي  ال�ضيا�ضي  اجلو  و 
الكالم و�ضدر اأو ن�رص اأو اأذيع فيه 
و   ، ت�ضاوق  و  وحتايث  اخلطاب 
تنا�ضب فيه حيث  يتغري معناه يف 

غريه والذي يجب و�ضعه فيه .
املركز  يعترب   : املتكلـــم   /2
و�ضعه  و  للفاعل  الجتماعي 

مركز  اأو   ، املجتمع  يف  وحالته 
الذي  اجلمهور  بيئة  يف  منظمته 

يوجه اإليه اخلطاب .

3/ النيـــــة : الركن الأول من اأركان 
وي�ضطلح   ، جرية  اأي  قيام 
 ، اجلنائي  بالق�ضد  عليها 
نية  وجود  تفر�ض   20 فاملادة 
ق�ضد  يتطلب  وهنا   ، جرمية 
الفعل  يكتنف  خا�ض  جنائي 
الكراهية  خطاب  يهدف  اأن 
 ، بالغري  لالإ�رصار  الدعوة  اإىل 
التهور  اأو  الإهمال  يكفي  فال 
يجب  بل  ال�ضلوك  يف  الرعونة 
تطبق  جمرم  �ضلوك  لت�ضكل 
توفر   20 املادة  اأحكام  عليه 
: )الدعوة(+)التحري�ض( . فال 
يكفي النت�ضار و التداول و هنا. 
بني  املثلثة  العالقة  تفعيل  يجب 

:
)عر�ض اخلطاب(+)مو�ضوعه(+

)اجلمهور املتلقي له(
4/ املحتوى و ال�ضكل: هو ج�ضم 
مادتها  و  اأ�ضا�ضها  و  اجلرية 
فيه  تتداول  عن�رص  اأهم  وهو   ،
عنا�رصه  تفكك  و  املحكمة 
باعتباره اأهم حمور يف التحري�ض 
، و لزاما حتديد مدى ا�ضتفزازيته 
الكراهية  و �ضبط معاين  وحدته 
املنظمة فيه و طبيعة الأ�ضلوب و 

احلجج امل�ضتخدمة فيه .
5/مدى اخلطاب: وهي امل�ضاحة 
التي تفاعل فيها تاأثري اخلطاب ، 

و  علنيته  خالل  من 
واملدى    ، به  اجلهر 
بحجم  يتحدد 
له  املتلقي  اجلمهور 
، مع حتديد و�ضائل.
الن�رص و درجة تواتر 
الت�ضالت و حجمها 
و مداها و �ضمة بيئة 
او  التداول حم�ضورة 

مفتوحة .
الوقوع(  )و�ضك   : الرجحان   /6
التحري�ض حتديدا  تعترب جرية 

ترتبط  و  تامة  غري  جرية 
املادي خلطاب  التنفيذ  لتمامها 
انه  غريه   . للكراهية  الدعوة  اأو 

جرية  متام  جزائيا  ي�ضرتط  ل 
اإخراجها  �رصط  و  التحري�ض 

بل   ، للعقوبة  كموجب  املادي 
معقول  احتمال  جود  و  يكفي 
بان ينجح اخلطاب يف التحري�ض 
�ضد  فعلي  عمل  على 
امل�ضتهدفة  املجموعة 
تلك  باأن  الإقرار  مع 
ال�ضلة ال�ضبيبة ينبغي اأن 

تكون مبا�رصة .
قانون  مواد  راعت  فهل 
20/05 املتعلق بتجرمي 
هذه  الكراهية  خطاب 
ال�ضوابط  و  التفا�ضيل 

يف اأحكامها ؟
هذا  د�ضتورية  مدى  ما  عليه  و 

القانون ؟

كورونا والك�ساد النفطي !
كورونا  لأزمة  �ضهر  رابع  يف 
على  بظاللها  تلقي  التي 
لزالت  اأجمع،  العامل 
تخيم  والتهديدات  التطورات 
يوم  عرف  فقد  كل جمال  يف 
اأفريل 2020 �ضابقة  اأم�ض 20 
انهيار  يف  متثلت   ، تاريخية 
ا�ضعار برميل النفط الأمريكي 
ليتهاوى لي�ضل  غرب تك�ضا�ض 
�ضعر  بلغ  حيث  ال�ضالب،  اإىل 
ت�ضليم  الدفع  الآجل  الربميل 

�ضهر ماي 2020 اإىل  -37!
اأماكن  وبب�ضاطة   باخت�ضار 
مملوءة  باملجمل  التخزين 
ال�ضوق  على  الأثر  له  ما  وهو 

النفطية يف العامل اأجمع.

الأجلة  العقود   ، بب�ضاطة 
�ضهر  يف  الدفع  امل�ضتحقة 
مع  التفاق  مت  وقد  ماي 
دولر،   56 ب�ضعر  املوردين 
�ضهرين  منذ  يتم  البيع  اأن  اأي 
اأو ثالثة ليكون يوم 21 اأفريل 
للبيع  يوم  اآخر  يكون   2020
ملورد اآخرعلى اأن يتم الت�ضليم 
يف �ضهر ماي 2020 ولكن بعد 
للنفط  التاريخي  النخفا�ض 
وامتالء  كورونا،  جائحة  بعد 
م�ضارفتها  اأو  املخازن  اأغلب 
وانخفا�ض  المتالء  على 
ب�ضبب  النفط  على  الطلب 
اأغلب  ت�ضهده  الذي  الركود 
الدول والقت�ضادات،  ا�ضطر 

كان  ما  لبيع  العقود  ا�ضحاب 
منذ  اأمريكي  دولر   56 �ضعره 
اأنها   اأي  بال�ضالب  �ضهورلبيعه 
برميل  لكل  دولر   37 �ضتدفع 
تكلفة  و  ملئت  املخازن  لأن 

التخزين اأ�ضبحت خيالية!
الغري  اخل�ضائر  هذه  اإن 
ت�ضهدها  والتي  م�ضبوقة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
املنتج  بيع  الربميل  بعد 
غرب تك�ضا�ض والذي ي�ضتهلك 
غالبا داخل الوليات املتحدة 
اأكرب  من  كونها  المريكية 
وامل�ضتهلكني  امل�ضتوردين 
اإىل  ليُ�ضاف  العامل  يف  للنفط 
منذ  ت�ضهدها  التي  اخل�ضائر 

اأن ا�ضتد الوباء خملفا خ�ضائر 
ب�رصية ومادية هائلة.

ومع انتهاء مدولت �ضهر ماي 
اإىل  وو�ضولها  الدفع  الآجلة 
عرفت  والتي  ال�ضفر  حتت 
منذ  نعرفه  مل  حرا  �ضقوطا 
عام  الآجلة  العقود  بيع  بداية 
�ضهر  مداولت  ان  1983،غري 
 20 حدود  يف  لتزال  جوان 
بلغ  حني  يف  امريكي  دولر 
�ضعر برميل نفط خام برنت، 
العالمة العاملية، اأكرث من 25 

دولر للربميل.
قرية  اأ�ضبح  العامل  ان  ومبا 
واحدة قبل اأن تق�ضمه كورونا 
�ضغرية  قرى  منه  وجتعل 

متقوقعة على نف�ضها وتخ�ضى 
فلن  اخلارج،  القادم  اخلطر 
متر الأزمة النفطية هذه دون 
يف  العربية  بالدول  تُزج  اأن 
ازمة جديدة لنها دول نفطية 
موردي  اأهم  ومن  بالأ�ضا�ض 
العامل  يف  النفط  وم�ضدري 

لنجد 
مزدوجة  ازمة  اأمام  اأنف�ضنا 
النفط  ا�ضعار  انخفا�ض  اأزمة 
كورونا  وفريو�ض  العامل  يف 
امل�ضتجد الذي ليزال يح�ضد 
بعد  يوما  وال�ضحايا  الأرواح 
يوم دون مل تظهر معامل لقاح 

اأو م�ضل فعال �ضده.
التكهن  ال�ضعب  من  اأ�ضبح 

وا�ضحة  �ضورة  اأو  مب�ضتقبل 
بعد  ما  للعامل  املعامل 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض 
لن  انه  الوا�ضح  من  والذي 
�ضواءا  نف�ضه  العامل  يكون 
اأو  احلكومات  م�ضتوى  على 
العلم  يبقى  ولكن  ال�ضعوب 
والعمل وا�ضتخال�ض الدرو�ض 
هو  الأزمات  من  امل�ضتفادة 
مفتاح التغيري والأمل يف عامل 
ودمتم  م�رصقة  واأيام  اأف�ضل 

�ضاملني..
فاطمة الزهراء �ضنتوف

مقيمة  جزائرية  باحثة 
ب�ضلطنة   ُعمان

قانون  راعت مواد  "هل 
املتعلق بتجرمي   05/20
خطاب الكراهية هذه 

التفا�ضيل و ال�ضوابط يف 
اأحكامها ؟

و عليه ما مدى د�ضتورية 
هذا القانون ؟

دعوى  جترمي  اىل  قانون يروم  اأي  " اإن 
خطاب الكراهية والوقاية منه ، عليه 
اأي�ضا الأخذ بعني العتبار ، التعليق 
العام رقم 34 و التو�ضية العامة رقم 

الدولية  اللجنة  عن  ال�ضادران   15
املعنية بحقوق الإن�ضان و جلنة الق�ضاء 

على التمييز العن�ضري "
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املحلية  اجلمعيات  عديد  ثمنت 
البالد  جنوب  بواليات  الفاعلة 
اجلبارة  املجهودات  الكبري 
املبذولة من طرف م�صالح االأمن 
يف التطبيق ال�صارم لتدابري احلجر 
ال�صحي للوقاية من تف�صي جائحة 

كورونا .

اجلمعيات  عديد  ممثلي  قال 
الكبري  اجلنوب  بواليات  املحلية 
 ، ورقلة   ، مترنا�صت  غرار  على 
 ، ب�صكرة   ، االغواط   ، غرداية 
الوادي وايليزي يف ت�رصيح لهم مع 
اأن املجهودات   ،« »الو�صط  يومية 
دوائر  طرف  من  املبذولة 

االخت�صا�ص االأمنية للوقاية ب�صكل 
احرتازي من تف�صي جائحة كورونا 
بالتطبيق ال�صارم الإجراءات احلجر 
كما  اإال جاحد،  ال�صحي الينكرها 
دعا هوؤالء املواطنني من خمتلف 
بروح  للتحلي  العمرية  ال�رصائح 
يف  م�صاكنهم  باإلزام  امل�صوؤولية 

بداية  ال�صحي  احلجر  مواقيت 
ال�صابعة  اإىل  م�صاءا  ال�صابعة  من 
لتمكني  املوايل  اليوم  من  �صباحا 
ال�صلطات العليا بالبالد من جتاوز 
التي  ال�صعبة  ال�صحية  الظروف 

متر بها البالد منذ �صهرين.
اأحمد باحلاج 

 
،اأن  اجلهات  ذات  اأو�صحت  و 
بواليات  املحلية  ال�صلطات 
 ، ب�صكرة   ، اأدرار   ، مترنا�صت 
االأغواط  و  غرداية    ، ورقلة 
االنتهاء  بعد  مبا�رصة  �صتتوجه 
من فريو�ص كورونا لالإفراج على 
للم�صتفيدين  اال�صمية  القوائم 
من ح�صة 18700 وحدة �صكنية 
حيث   ، ال�صيغ  خمتلف  من 
االجتماعي  ال�صكن  منط  اأخذ 
ح�صة  العمومي  االإيجاري 
الرتقوي  ال�صكن  ليليه  االأ�صد 
بالت�صاهمي  املعروف  املدعم 
الريفي  للبناء  اإ�صافة  �صابقا 
على  املح�صوبة  ال�صكنات  و 
علم  وح�صبما   ، عدل  برنامج 
والة  فاإن  امل�صادر  نف�ص  من 

منحوا   قد  كان  اجلمهورية 
لالإفراج  املبدئية   املوافقة 
ال�صكنية  احل�ص�ص  على 
للمعايري  وفق  املذكورة  
بهدف  وذلك  بها  املعمول 

املتزايد  الطلب  من  التخفيف 
ال�صكنية  االأمناط  على خمتلف 
التزاما  االأمر  هذا  وياأتي 
القا�صية  احلكومة  بتو�صيات 
القوائم اال�صمية  باالإفراج على 

ال�صكنات  من  للم�صتفيدين 
بلغت  التي  تلك  اأو  اجلاهزة 
مراحلها  االإجناز  ن�صب  بها 
�صلة  ذي  �صياق  ويف   ، االأخرية 
اأن  اأ�صافت نف�ص اجلهات  فقد 
وبالتن�صيق  الوالئية  ال�صلطات 
والبلديات  الدوائر  جلان  مع 
تعمل جاهدة ال�صتكمال عملية 
قطعة  األف   30 حل�صة  التوزيع 
احل�رصي  للبناء  �صاحلة  ار�ص 
�صنتيم  100مليون  بـ  واملدعمة 
جميع  عرب  اإعانة  كل  يف 
بهدف  وذلك  الواليات   هاته 
تخفيف ال�صغط املتزايد على 
ال�صكنية  االأمناط  خمتلف هذه 
املذكورة بهدف الق�صاء ب�صكل 
نهائي على اأزمة ال�صكن ح�صبما 
اأكد لنا ذلك وايل الوالية نهاية 

االأ�صبوع الفارط .

املربر  غري  التاأخر   اأثار   
الوقاية  خمطط  تفعيل   يف 
واليات   07 عرب  احلرائق  من 
الفالحني  حفيظة   ، جنوبية 
اذا  خا�صة   ، وامل�صتثمرين 
علمنا اأن هذه الو�صعية املبهمة 
من  هكتار  مليوين  تهدد  باتت 

امل�صاحة املزروعة بالهالك .
الفالحني  من  املئات  نا�صد 
 ، الزراعيني  ،املهند�صني 
اإ�صافة  الفالحني  امل�صتثمرين 
الفالحي  بالن�صاط  للمهتمني 
 – –غرداية  ورقلة  بواليات 
مترنا�صت – ب�صكرة –    ايليزي 
ال�صلطات  ب�صار  و   اأدرار   –
احلماية  ومديريات  الوالئية 
للم�صالح  اإ�صافة  املدنية 
ممثلة  امل�صرتكة  االأمنية 
والدرك  االأمن  جهازي  يف 
االإ�رصاع  ب�رصورة  الوطنيني 
الوقاية   خمطط  تفعيل  يف 
تكرار  لتفادي  احلرائق   من 
التي  احلرائق  �صيناريوهات 
الفالحية  باملحيطات  �صجلت 
والب�صاتني القدمية يف ال�صائفة 
االرتفاع  ب�صبب  وذلك  املا�صية 
التي  املقلق لدرجات احلرارة  
مئوية  47درجة  عتبة  جتاوزت 
لهبوب  اإ�صافة  الظل  حتت 
الذي  االأمر   ، الهوجاء  الرياح 

حقيقيا  خطرا  ي�صكل  بات 
يهدد بهالك مليوين هكتار من 
امل�صاحات املزروعة بال�صياع ، 
موازاة مع ذلك فقد ت�صاءل ذات 
املتحدثني عن �رص عدم ادراج 
احلمالت  و  الوقاية  خمطط 
اخلا�ص  والتوعوية  التح�صي�صية 
الدورات  اأ�صغال  �صمن  بهم 
باملجال�ص  الفارطة  العادية 

ال�صعبية الوالئية .
الوقاية  خمطط  اأن  ومعلوم   
 ، الواليات  لتلك  احلرائق  من 
مايل  غالف  له  ر�صد  قد  كان 
�صخم  وذلك يف اإطار العمليات 
اال�صتثنائية  التي حتظى بتمويل 
الربنامج  طرف  من  م�صرتك 
و  اال�صتعجايل  احلكومي 
ال�صندوق الوطني لتنمية مناطق 
اجلنوب الكبري واله�صاب العليا 
.  من جهتها ت�صري االإح�صائيات 
احلماية  مل�صالح  ال�صنوية 
املذكورة  بالواليات  املدنية 
يف  تدخل   1542 ت�صجيل  عن 
ال�صائفة الفارطة �صد احلرائق 
اإتالف  يف  ت�صبب  الذي  االأمر 
من  هكتار   20 لـ  كلي  وتدمري 
 4000 و  املزروعة  امل�صاحة 
اأوردته  ما  وفق  مثمرة  نخلة 

م�صادرنا .
جناة ،ح 

تدر�س ال�ضلطات املركزية اإمكانية منح ال�ضوء الأخ�ضر لل�ضلطات املحلية بوليات اجلنوب الكبري 
للإفراج على القوائم ال�ضمية للم�ضتفيدين من 18700 وحدة �ضكنية من خمتلف ال�ضيغ  على 

م�ضتحقيها مبا�ضرة بعد النتهاء من جائحة كورونا .

مبا�ضر بعد اخلروج من ازمة جائحة كورونا

اأحمد باحلاج 

 بعد جتاوز احلرارة عتبة 47 درجة مئوية 
حتت الظل 

ت�أخر تفعيل خمطط 
الوق�ية من احلرائق 

اأخب�ر اجلنوب

ال�ضوء الأخ�ضر  ب�جلنوب لتوزيع 
18700 �ضكن  

قرية  �صكان  موؤخرا  يطالب 
طرفاية �صالح بالوالية املنتدبة 
امل�صالح  املغري  ،  اجلديدة 
عن  االإفراج  ب�رصورة  املعنية 
الكثرية  وان�صغاالتهم  مطالبهم 
يوؤرق  هاج�صا  اأ�صبحت  التي   ،
حياتهم  ، بالرغم من الّنداءات 
ال�صّكان  رفعها  الّتي  العديدة 
للم�صوؤولني املحلّيني لرفع الغنب 
اأّن طلباتهم مل جتد  اإال  عنهم ، 
م�صكل  �صاغية  ويبقى  اآذانا 
يوؤرق  الرتفيهية  املرافق  نق�ص 

ال�صكان   .
لقائنا  وخالل  احلي  قاطنو 
قادت  ميدانية  جولة  يف  بهم 
 ، املكان  »الو�صط«  اإىل  يومية 
التعبري  يف  لوهلة  ولو  يتاأنوا  مل 
يتكبدونها  التي  معاناتهم  عن 
يتخبطون  التي  امل�صاكل  جراء 
باالإ�صافة  يومي،  ب�صكل  فيها 
الطرقات  اهرتاء  م�صكل  اإىل 
االإنارة  نق�ص  و  االأر�صفة  و 
االأزقة  بع�ص  يف  العمومية 
املطالب  وهي  وال�صوارع  ، 
للم�صوؤولني  ال�صكان  رفعها  التي 
»الو�صط«  للتخل�ص  يومية  عرب 

التي  املزرية،  االأو�صاع  من 
اال�صتقرار  على  ت�صاعدهم 
الكرمي،   موؤكدين  والعي�ص 
اإىل جت�صيد  اأنهم بحاجة ما�صة 
اقرب  يف  ال�رّصورّية  املرافق 
ال�صكان  يتنف�ص  حتى  االآجال 
الكبرية  ال�صغوطات  من 
يف  تقع  املنطقة  وان  خا�صة 
�صكانها  واغلب  فالحي  و�صط 
 ، الفالحي  الن�صاط  ميار�صون 
قائلني اإنهم ، قد رفعوا �صكاوى 
املعنية  امل�صالح  م�صتوى  على 
عديد املرات ، غري اأن امل�صكل 
ال يزال قائما  ، م�صتغربني اأمر 
جتاهل ما يعانونه يف احلي، وهو 
الو�صع الذي اأثقل كاهلهم وزاد 
املعي�صية  و�صعيتهم  تاأزم  من 
الدخل  حمدودو  اأنهم  باعتبار 
امل�صاكل  من  كومة  ويتجرعون 
العوي�صة يف اآن واحد ، م�صريين 
املزري  الواقع  هذا  اأن  اإىل 
اأ�صبح ال يطاق. و عليه ، يوجه 
نداءاتهم اإىل   ، �صكان  القرية 
اجلهات املعنية،  التدخل لرفع 

الغنب عنهم .
�ضالح ،ب 

ينتظرون  اللتفاتة من ال�ضلطات املحلية 

قرية طرف�ية �ض�لح  
ب�لوادي  خ�رج نط�ق التنمية

التطبيق ال�ضارم لإجراءات احلجر ال�ضحي 

بلدية �ضيدي �ضليمان بتقرت

 جمعي�ت حملية تثمن جمهودات اأمن ولي�ت اجلنوب 

ال�ضك�ن  ي�ضتكون العزلة 
االأخرية  االآونة  يف  ي�صتكي 
�صليمان  �صيدي  بلدية  �صكان 
بوالية ورقلة والتي ال تبعد عن 
االأ�صود �صوى  الذهب  عا�صمة 
ب 170 كلم،تقريبا  من نق�ص 
ظل  يف  التنموية  امل�صاريع 
الهياكل  التام ملختلف  الغياب 
التي  ال�رصورية  واملرافق 
تخفيف  املعاناة  �صاأنها  من 
اليومية لل�صباب املنطقة  التي 
اأ�صحت تطبع يومياتهم والتي 

تغرق يف التهمي�ص.
و ياأتي على راأ�ص هذه النقائ�ص 
يف  النق�ص  احلاد  التنموية 
ما  خ�صو�صا  النقل  و�صائل 
يتعلق بالقرى املتواجدة على 
رقم  الوطني  اخلط  م�صتوى 
�صيدي  بلدية  بني  الرابط   3
البالغ  تقرت  ومدينة  �صليمان 

عددها  )6( قرى �صيما الدخول 
حمطات  يجعل  ما  اليها،وهو 
من  هائل  بعدد  تعج  االنتظار 
ينتظرون   الذين  املواطنني 
فاملواطن  يف   ، حافلة  اأي 
كثري من االأحيان ياخد �صيارة 
اىل  للذهاب  لفرود  اأو  اأجرة 
عا�صمة تقرت او اىل املناطق 
عطلت  و�صعية  يف  املجاورة 
املواطنني  م�صالح    كثريا 
زيادة  ب�رصورة  وطالبوا 
و�صائل النقل على م�صتوى كل 

اخلطوط .
امل�صكل  هذا  اإىل    باالإ�صافة 
�صوءا  تقل  ال  ال�صباب  و�صعية 
انعدام  ظل   يف  �صبق  عما 
والثقافية  الرتفيهية  الهياكل 
املالعب  غرار  على 
ال�صباب  ار  د  الريا�صية  و 

فراغ  يف  يعي�صون  جعلهم  ما 
االأمر  هذا  واأجربهم  رهيب 
تقرت  بلدية  اإىل  التنقل  اإىل 
عن  والرتويح  لتخفيف 

انف�صهم 
�صيدي  بلدية  مقر  �صباب  
رفعوا  جهتهم  من  �صليمان 
ان�صغالهم وعربوا عن �صخطهم 
وتدمرهم ال�صديد من �صيا�صة 
التجاهل والتهمي�ص  املنتهجة 
تعبريهم  حد  على  حقهم  يف 
يف  »الو�صط«  خا�صة  ليومية 
التي  اخلانقة  البطالة  اأزمة 
دوامة  يف  يدخلون  جتعلهم 
اأبدى  حيث  القاتل  الروتني 
من  منهم  ا�صتيائهم  العديد 
وغياب  العمل  فر�ص  غياب 
�صبانية  ترفهية  مرافق 
�صاأنها  من  التي  وريا�صية 

من  التقليل  يف  امل�صاهمة 
الذي  الفراغ  و�صد  معاناتهم 
طالب  حيث  يوميا،  يعي�صونه 
ثقايف  مركز  باإن�صاء  ال�صباب 
البلدية  م�صتوى  على  لل�صباب 
اجلوارية،  املالعب  وتهيئة 
ال�صباب   هوؤالء  طالب  كما 
املكتبات   فتح  ب�رصورة 
البلدية  قرى  عرب  املتواجد 
التح�صيل  يف  مل�صاهمتها   ،
العلمي  والثقايف لدى مواطنو 
التنقل  من  واإعفائهم  البلدية 
انتظار  ويف  تقرت  مدينة  اإىل 
اجلهات  من  جادة  التفاتة 
يف  ال�صكان  ياأمل  املخت�صة 
التنموية  االأو�صاع  حت�صن 
خا�صة وان املنطقة من اكرب 

التجمعات ال�صكانية .
 جناة ، ح 
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ح�ضة اإذاعية بعنوان " 
اأمنكم ر�ضالتنا "

هادف  ت�شاركي  عمل  يف 
م�شتغامن  اإذاعة  بني 
والية  واأمن  اجلهوية 
ح�شة  تبث  م�شتغامن 
ت�شمية  حتمل  اإذاعية 
وقد   " ر�شالتنا  "اأمنكم 
االإذاعية  احل�شة  كيفت 
موا�شيع  فرتة  منذ 
احل�ش�ص لت�شاير الو�شع 
فيما  بتعقيدات  الراهن 
يخ�ص مواجهة فريو�ص 
مت  اإذ   " "الكورونا 
اإذاعية  ح�ش�ص  برجمة 
باحثون  فيها  �شارك 
واإعالميون  واأطباء 
تناولت موا�شيع "ات�شال 

االأزمات " و"خطاب الكراهية " 
يف  القطاعات  و"جمهودات 
وتبث   " الفتاك  الوباء  مواجهة 
�شفحة امن والية م�شتغامن عرب 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
التي  االإذاعية  احل�ش�ص  هذه 
قبل  من  وا�شعا  تفاعال  تلقى 
العمل  يف  والفاعلني  املتابعني 
ال�رشاكة  وتهدف  اجلمعوي 
اأمن  لها  اأ�ش�ص  التي  االإعالمية 
ال�شحافة  مع  م�شتغامن  والية 
ثقافة  تعزيز  اإىل  املحلية 
االت�شال املوؤ�ش�شاتي بني قطاع 
املواطنني  حياة  يف  هام  اأمني 
النظام  على  احلفاظ  ودوره يف 
العام وحماية املمتلكات العامة 
اإعالم  وبني  هام  واخلا�شة 

بوالية  اإليه  ينت�شب  جواري 
اإعالميون و�شحفيون  م�شتغامن 
خمتلف  لن�شاط  متابعون 
والية  اأمن  وم�شالح  وحدات 
العديد  وثمن  هذا  م�شتغامن 
واالإعالميني  االأكادمييني  من 

عرب  املفتوح  االإذاعي  الف�شاء 
اأثري اإذاعة م�شتغامن الذي يعزز 
الثقافة االأمنية لدى املواطنني 
تناولت  اإذاعية  ح�ش�ص  عرب 
قبل  الطرقات  اإرهاب  ظاهرة 
وح�ش�ص   " "الكورونا  جائحة 
موا�شيع  تعالج  اأخرى  اإذاعية 
الوالية  امن  بن�شاط  �شلة  ذات 
ترافق  التي  القطاعات  وباقي 
اتفاقيات  �شمن  الوالية  امن 

�رشاكة

مرافقة جمهود الطواقم 
الطبية

هذا ويف مبادرات جوارية نظم 
من  عدد  م�شتغامن  والية  اأمن 

الزيارات ملرافق ومراكز �شحية 
الطواقم  خمتلف  ن�شاط  لدعم 
جهدها  �شخرت  التي  الطبية 
بفريو�ص  امل�شابني  لعالج 
ت�شتقر  و�شع  يف   " "الكورونا 
فيه م�شتغامن اإذ مل يتم ت�شجيل 
اأيام  منذ  اأي حاالت جديدة 
من  العديد  ا�شتح�شن  وقد 
هذه  واملواطنون  االأطباء 
اإىل  تهدف  التي  البادرة 
طبية  اإطارات  جهد  مرافقة 
خدمة  اأجل  من  تنا�شل 
والتكفل  املواطنني  وحماية 
ظرف  يف  امل�شابني  بعالج 
اأعوان  اأي�شا  و�شارك  �شعب 
للتربع  حمالت  يف  ال�رشطة 
جمعوية  واأن�شطة  بالدم 
رافقت من خاللها خلية امن 
العامة  والعالقات  االت�شال 
مت  راقية  جمعوية  ن�شاطات 
من خاللها التكفل بالعائالت 
من  ت�رشرت  التي  املحتاجة 

ويوا�شل   " "الكورونا  جائحة 
امل�شاركة  م�شتغامن  والية  اأمن 
يدع  التي  االأن�شطة  خمتلف  يف 
جمعوية  منابر  قبل  من  اإليها 

وموؤ�ش�شات فاعلة منها مديرية 
والن�شاط  والريا�شة  ال�شباب 

االجتماعي والتجارة وال�شحة

التوعية اجلوارية بروؤية 
اأمنية ...

اأمن  م�شالح  وتتواجد  هذا 
اأعوان  عرب  م�شتغامن  والية 
مناطق  خمتلف  عرب  ال�رشطة 

خمتلف  حلماية  الوالية 
نقاط الن�شاط املرخ�ص لها 
"احلجر  موعد  حلول  قبل 
االأعوان  ويتابع   " ال�شحي 
املراقبة  مبهام  املكلفون 
املرور  حلركة  امليدانية 
حركة  جتميد  مع  خا�شة 
واخلا�ص  العمومي  النقل 
اتخذتها  التي  للتدابري  تبعا 
حلماية  العمومية  ال�شلطات 
ومواجهة  املواطنني 
الفتاك وتقوم  الوباء  انت�شار 

بتح�شي�ص  اأمنية  دوريات  اأي�شا 
منتظم  ب�شكل  املواطنني 
ب�رشورة التزام احلجر ال�شحي 
منذ  هامة  نتائج  اأثمر  الذي 

التجاوزات  بع�ص  لوال  تطبيقه 
بعد  �شجلت  التي  االأخرية 
اأن�شطة  مبمار�شة  الرتخي�ص 
والية  امن  ويراهن  جتارية 
م�شتغامن على تفاعل املواطنني 
مع من�شات التوا�شل املو�شوعة 
لتبليغ  املواطنني  خدمة  يف 
الظرف  مع  جتاوزات  اأي  عن 
يتطلب  الذي  اخلطري  احلايل 
واحليطة  اليقظة  ثقافة  ن�رش 
 " "الكورونا  جائحة  ملواجهة 
الذي ال ميكن  الوباء امل�شتجد 
بااللتزام  اإال  انت�شاره  مواجهة 
باحلجر ال�شحي كما يوؤكد هذا 

االأطباء املتخ�ش�شون .
املجتمع املدين يثمن 

املبادرات الت�ضامنية  
للأمن الولئي

من  العديد  واعتربت  هذا 
بوالية  اجلمعوية  الفعاليات 

التي  املجهودات  اأن  م�شتغامن 
الوالية  امن  م�شالح  بها  تقوم 
�شواء يف جمال التغطية االأمنية 
والتي  �شهر رم�شان  اأيام  خالل 

يف  ملمو�شة  نتائج  عن  اأبانت 
االإجرام  معدالت  من  التقليل 
لدى  االأمني  احل�ص  وتكري�ص 
هذه  �شاهمت  قد  املواطنني 
نوع  تكري�ص  يف  املجهودات 
جديد من العمل االأمني اجلواري 
ذو الطابع االجتماعي اإذ جتمع 
وجمعيات  م�شتغامن  اأمن  بني 
جلان االأحياء واملجتمع املدين 
والك�شافة االإ�شالمية اجلزائرية 
التطوعية  االأن�شطة  من  عدد 
اإىل  تهدف  والتي  واجلمعوية 
حت�شي�ص املواطن وغر�ص ثقافة 
امل�شوؤولية واحل�ص املدين لديه 
الوالئي  املحافظ  اعترب  وقد 
�شابقا  االإ�شالمية  للك�شافة 
التي  ال�رشاكة  اأن  احلاج  تاقي 
جتمع احلركة الك�شفية مع اأمن 
لتطال  ات�شعت  قد  م�شتغامن 
نوه  فيما  العديد من املجاالت 
رئي�ص خلية االت�شال والعالقات 
بلب�شري  بلقا�شم  العامة 
جتمع  التي  بال�رشاكة 
باالأ�رشة  اجلهاز 
واجلمعوية  االإعالمية 
املجهودات  اأن  معتربا 
مواجهة  يف  تبذل  التي 
تبقى   " "الكورونا  وباء 
من  العديد  يف  نوعية 
الهامة  القطاعات 
جمهودات  بينها  من 
اجلي�ص الوطني ال�شعبي 
الوطني  واالأمن  الهامة 
واحلماية املدنية اإذ ت�شخر هذه 
اإمكانياتها  االأمنية  القطاعات 
لتاأطري  والو�شائل  الب�رشية 

االأزمة مبختلف اأبعادها .

اأمن ولية م�ضتغامن

"الكورونا"جائحةملواجهةنوعيةجمهودات
منذ ت�ضجيل احلالت الأوىل لفريو�س "الكورونا " و�ضع اأمن ولية م�ضتغامن برنامج عمل مكثف للتح�ضي�س والتعبئة ال�ضاملة ومن اأهم الأن�ضطة 
امليدانية التي مت جت�ضيدها يف اإطار مواجهة جائحة "الكورونا " امل�ضاركة يف عملية اإزالة املحلت املو�ضمية املوجودة ب�ضوق "عني ال�ضفراء " وهي 

العملية التي �ضاهمت يف اإجناح جمهودات اأخرى لل�ضلطات املحلية بالولية يف مكافحة "الوباء امل�ضتجد " كما ا�ضتحدث اأمن ولية م�ضتغامن تبعا 
لتوجيهات رئي�س امن الولية على برناجما مكثفا للخرجات والدوريات الليلية ملراقبة مدى اللتزام اجلماعي للمواطنني ب"احلجر ال�ضحي " ويبدو 

اأن الن�ضاطات اجلوارية وامليدانية التي يقوم بها اأمن ولية م�ضتغامن تهدف اإىل تو�ضيع تواجد اأعوان ال�ضرطة يف الظرف احلايل ال�ضعب وتاأطري النظام 
العام تبعا حل�ضا�ضية الظرف وخطورته التي تفر�س حتديات خا�ضة مع ت�ضجيل بع�س الوليات حلالت جديدة ويراهن امن ولية م�ضتغامن على دعم 

ن�ضاط خمتلف وحداته مبركز الولية وبباقي الدوائر يف اإطار اإ�ضرتاجتية عمل اأمنية جوارية ترتكز على توظيف و�ضائل الت�ضال والإعلم الأكرث 
ا�ضتقطابا للمواطنني وملختلف الفاعلني يف ال�ضاأن املحلي .

عدد  اأمن ولية م�ضتغامن  " نظم 
من الزيارات ملرافق ومراكز 

�ضحية لدعم ن�ضاط خمتلف 
الطواقم الطبية التي �ضخرت 

جهدها لعلج امل�ضابني بفريو�س 
و�ضع ت�ضتقر فيه  " يف  "الكورونا 

م�ضتغامن اإذ مل يتم ت�ضجيل اأي 
حالت جديدة منذ اأيام"

اأمن ولية  "تتواجد م�ضالح 
م�ضتغامن عرب اأعوان ال�ضرطة 
عرب خمتلف مناطق الولية 

حلماية خمتلف نقاط الن�ضاط 
املرخ�س لها قبل حلول موعد 

" ويتابع  ال�ضحي  "احلجر 
الأعوان املكلفون مبهام املراقبة 
امليدانية حلركة املرور خا�ضة 

مع جتميد حركة النقل العمومي 
واخلا�س تبعا للتدابري التي 
اتخذتها ال�ضلطات العمومية"
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خل�ضر بن يو�ضف 

نقابتكم  تاأ�ضي�س  مت  متى 
واأين مقرها ؟

ملدار�س  اجلزائرية  النقابة 
طرف  من  اعتمدت  ال�سياقة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة 
147بتاريخ  رقم  حتت  االجتماعي 

19,فيفري2020

والأهداف  ن�ضاطاتها   ما 
التي ت�ضعى اإىل جت�ضيدها على 

اأر�س الواقع ؟

اجلديدة  اجلزائرية  النقابة  ت�سعى 
وامل�ساركة  التاأطري  على  للعمل 
والدفاع  القطاع  هيكلة  اإعادة  يف 
املهنيني  وواجبات  حقوق  عن 
يف  الو�سية  الوزارة  مع  بالتن�سيق 
جميع االأ�سعدة والعمل على تطوير 
يف جمال  الب�رشية  الطاقة  وتكوين 
تعليم ال�سياقة  والعمل على مواكبة 

الع�رشنة مثل دول اجلوار

ماهي احللول واملقرتحات 
لنت�ضال  تقرتحونها  التي 
القطاع من امل�ضاكل التي رهنت 

تطوره وموا�ضلة الع�ضرنة ؟

ع�رشنة  النقابة  اأهداف  بني  من 
املجاالت  جميع  يف  القطاع 
اجتياز  طريقة  يف  وخا�سة 
قدمية  تعد  التي  االمتحانات  
واتباع  االمتحان  رقمنة  هو  فاحلل 
يف  باحلا�سوب  االجتياز  طريقة 
اأي  يبعد  وقاعة مغلقة  مما  مركز 
قانون  يف  خا�سة  ب�رشي  تدخل 
على  الرقمنة  ت�ساعد  كما  املرور 
واملدر�سة  االإدارة  بني  ما  التعامل 
املرت�سحني  ملفات  يخ�س  فيما 
دول  مثل  االمتحانات  وت�سجيالت 

تون�س  بالذكر  واأخ�س  اجلوار  
املجال  هذا  يف  رائدة  هي  التي 
التون�سية  التجربة  جلب  ميكن  كما 
اأر�س  على  وجت�سيدها  للجزائر  
الواقع اإن توفرت االرادة ال�سيا�سية 

و املهنية لتطوير املهنة

ما املعايري التي تعتمدونها 
يف تطبيق برنامج التكوين ؟

حاليا  ال�سياقة  مدار�س  ت�ستغل 
حجم  على  يحتوي  وطني  بربنامج 
نظري  25�ساعة  يقدر  �ساعي 
جت�سيده  ويبقى  تطبقي  و30�ساعة 
م�سبوط   غري  املهنيني  طرف  من 
ميكانيزمات  اآليات  توفر  لعدم 
الرقابة وغياب ثقافة حب التكوين 
االأخري  من املرت�سح ما جعل هذا 
الرخ�سة  على  باحل�سول  يهتم  
التكوين   يهمه  وال  وقت  اأقرب  يف 
واختيار املدر�سة التي تتوفر على 

و�سائل بيداغوجيا متطورة

هل هناك معايري وقوانني 
تكون  حتى  الت�ضعرية  ت�ضبط 
املدار�س  خمتلف  عرب  موحدة 

عرب الوطن ؟
على  احل�سول  ملف  ت�سعرية  اإن 
اجلزائر  يف  حاليا  ال�سياقة  رخ�سة 
دول  يف  �سياقة  �ساعتني  ي�ساوي 
اأو حمدود  مقنن  غري  هو   , اأوربية 
عندنا , حيث يتهاوى ال�سعر ب�سكل 
حيث  ت�ساعدي  ولي�س  تنازيل  
االقت�سادية  املعادلة  هذه  ظهرت 
�سعر  زاد  كلما  العامل  اأبهرت  التي 
والعجالت  الغيار  وقطع  البنزين 
جتد  اجلزائر  يف  وال�رشائب 
�سعر  تخف�س  ال�سياقة  مدار�س 
له  جند  مل  ما  فهذا  الرخ�سة 
ال�سعر  يتوحد  لن  حاليا    , تف�سريا 
ما دمنا مل  نطبق جتربة عدة دول  
قمنا  والتي  العربي   املغرب  يف 
يف  اأع�ساء  اأننا  بحكم  بدرا�ستها  

التجربة  , هاذه  االحتاد املغاربي  
من  حمدد  عدد  اأي  الكوطة  هي 
املدر�سة  ت�ستطيع  ال  امللفات 
ح�سب  حتدد  كما  �سنويا  جتاوزها 
من  املفرو�س  التكوين  برنامج 
حجم  على  يحتوي  الأنه  الوزارة 
الفكرة  هذه  بدون   , معني   �ساعي 
مدر�سة   , حاليا  نحن  كما  �سنبقى 
�سنويا   مرت�سح   300 لها  يكون 
ومدر�سة ال تتجاوز 20 ملف �سنويا 
املدار�س  اأ�سحاب  يجعل  ما  هذا 
وتخفي�س  الكمية  على  ي�ستغلون 

ال�سعر

كنقابة  تقرتحون  ماذا 
لإجبار مدار�س تعليم ال�ضياقة 
يف  مبا   ، القانون  تطبيق  على 

ذلك خمطط التكوين؟
يتكلم  اجلزائري  ال�سارع  اأن  نرى 
دوما على الطريقة ال�سهلة للح�سول 
ال  حقيقة  فهذه  الرخ�سة  على 
غياب  من  يبداأ  وهذا  اأحد  ينكرها 
يف  دورها  عن  االأ�رشة  ا�ستقالة  و 
وعدم  اأبنائها  اأرواح  على  احلفاظ 
كما  تكوينهم  يتلقون  اأين  معرفتهم 
جند اأن طريقة اجتياز االمتحانات 
الدولة  جعل  مما  بدائية   مازلت 
ولكن  االمتحان  رقمنة  يف  تفكر 
حمدد  غري  التج�سيد  تاريخ  يبقى 
كمهنيني   التن�سيق  هو  دورنا   ,
هذا  فر�س  يف  للت�رشيع  ونقابات  
العمل على  اأر�س الواقع  للحد من 
والتخفي�س  املح�سوبية  جتاوزات 

من حوادث املرور

املخت�ضني  من  عدد  حّمل 
مدار�س تعليم ال�ضياقة ق�ضطا 
تنامي  م�ضوؤولية  من  كبريا 
اجلزائر  يف  الطرقات  اإرهاب 
كيف  التكوين،  �ضعف  بفعل 

تردون على هذه التهامات؟
نرى موؤخرا اأن اأ�سابع االتهام توجه 

دائما  ال�سياقة  تعليم  مدار�س  اإىل 
راجع  ال�سعيفة وهذا  الأنها احللقة 
وعدم  واملهنيني  النقابات  لت�ستت 
حوادث  اإن   , اأنف�سهم  عن  الدفاع 
غرار  على   اجلزائر  يف  املرور 
باأكملها  منظومة  هي  العامل  دول 
من  جهات  عدة  فيها  وت�سارك 
مدار�س وطرقات ومركبات وقطع 
على  ناهيك  اإ�سارات  وغياب  غيار 
التهور وال�رشعة  فمدار�س ال�سياقة 
تتحمل ن�سبة  قليلة ولكل م�سوؤوليتها 
ح�سب اخت�سا�سها  فم�سكلتها هي 
تبادل اللوم واأ�سابع االتهام وارجاع  
كل النتائج على قطاع التكوين فهذا 

ما ال نقبله كنقابة

قد  كانت  النقل  وزارة 
التعليمي  امل�ضتوى  ا�ضرتطت 
�ضهادة  ملنح  املهنية  واخلربة 
املمرن لعتماد مدار�س تعليم 
الذي  الإجراء  هذا  ال�ضياقة، 
 ، ت�ضبب يف غلق عدة مدار�س 

هل �ضتطالبون باإلغائه، ؟
اإن االإ�سالحات التي تتخذها وزارة 
النقل  وتغري من ال�رشوط  للح�سول 
الكفاءة كممرن  من  �سهادة   على 
حيث امل�ستوى  الدرا�سي ال تكفي 
التكوين  طريقة  تغيري  علينا  بل 
والعمل  املكونني  تكوين  وبرنامج 
ولي�س  ال�سهادة   قيمة  رفع  على 
رفع  اأو  الربنامج  يف  طفيف  تغيري 
درا�سة  من  والبد  تكوين   مبلغ 
املتخرجني  املمرنني  عدد  حول 
ومنا�سب العمل املوجودة , اأغلبية 
االفال�س  نحو  تتجه  املدار�س 
و�سح  امل�ساريف  كرثة  حيث  من 
فبدون  املرت�سحني  عدد  يف 
كبري  عدد  على  �سنح�سل  درا�سة 
بدون  املتخرجني  املمرنني  من 
من�سب عمل , اإذن فال قيمة لهذه 

ال�سهادة

نقابتكم  ر�ضمت  هل 
ومنهجية  جديدة  اأهداف 
لل�ضنة  عمل  وبرنامج 

القادمة؟
الهامة  االأهداف  اأهم  بني  من 
على  العمل   , النقابة  برنامج  يف 
وتنظيم  الوالئية  املكاتب  تن�سيب 
للمهنني  وجهوية   وطنية  ملتقيات 
اجلوار  دول  مع  التن�سيق  يتم  كما 
لتبادل اخلربات يف التكوين والعمل 

النقابي
الطرقية  ال�ضالمة  عن 
يف  به  تقومون  دور  من  هل   ،

هذا املجال؟
م�سوؤولية  املرورية   ال�سالمة  تعد 
رئي�س  اأمر  حيث  االأطراف  جميع 
اجلمهورية  والوزير االأول االهتمام 
يف  مر�سوم  و�سدر  باملو�سوع  
بتن�سيب  الر�سمية  اجلريدة 

لل�سالمة  الوطنية  املندوبية 
طرفا  نكون  اأن  البد   , املرورية 
ونعترب  االخت�سا�س   بحكم  فيها 
لل�سالمة  م�سنعا   كقطاع  نحن 

املرورية فهذ اخت�سا�سنا 
اجلزائرية  النقابة  برنامج  اأما 
جمال  يف  ال�سياقة  ملدار�س 
�سنقرتح  املرورية  ال�سالمة 
برناجما مدرو�سا بدقة من طرف 
على  ويو�سع   النقابة   اإطارات 
طاولة املندوبية اأو وزارة النقل اأو 
يف�سل يف  مل  حاليا  الأنه  الداخلية 
املندوبية  بعد  تنطلق   ومل  االأمر 

يف العمل

والأزمة  اجلائحة  ظل  يف 
مع  اجلزائر  بها  متر  التي 
انت�ضار فريو�س كورونا ، ومنع 
التجمعات بقرار من الدولة ، 
القبال على مدار�س ال�ضياقة 
مع  تتعاملون  كيف   ، �ضئيل 
والوبائي  ال�ضتعجايل  الو�ضع 
يف  للعمل  مقرتحاتكم  وما   ،

هكذا ظروف ؟
تزامنا وو�سعنا احلايل يف جائحة 
كورونا تدق النقابة ناقو�س اخلطر 
بتزايد ظاهرة االفال�س  وهذا قبل 
وباء كورونا منذ  احلراك و�سح يف 
وتنفيذ  الغلق  اأمر  اأتى  ثم  املوارد 
ال�سحي وااللتزام به جعل  احلجر 
دخل  بدون  ال�سياقة  مدار�س 
واملديرين  املمرنني  كل  ووجد 
على حد ال�سواء اأنف�سهم يف بطالة 
ال�سياقة  مدر�سة   , مفرو�سة  
لي�ست �سيارة فقط بل لها اأركان , 
مقر املدر�سة  هو كراء من  عند 
اخلوا�س وباأثمان غالية , ال�سيارة 
و  و�رشيبة  تاأمني  من  والتزمتها  
املدار�س  واأغلبية  تقنية  مراقبة 
 , البنك  من  ديون  فيها  �سيارتهم 
وبعدها  وال�سكريتاريا  املمرن  ثم 
 , وال�رشائب  االجتماعي  ال�سمان 
ت�سبب  كورونا  وباء  اأن  نعرف  هنا 

يف كارثة كبرية بكل املقايي�س

واإن  حتى  العام  الراأي  نعلم  كما 
ف�ستدخل  ال�سحي  احلجر  انتهى 
املهني   احلجر  يف  املهنة 
املرت�سحني  التحاق  لعدم  وذلك  
للتخوف  ذلك  ويعود  باملدار�س  
املالية  ال�سيولة  وغياب  جهة  من 
من جهة اأخرى فهنا تكمن الكارثة  

.
ال�سياقة  ا�ستدعاء مديري  لقد مت 
مديريات  طرف  من  واملمرنني 
النقل عرب واليات الوطن لت�سليمهم 
ا�ستمارات وال اأحد يعلم ما الهدف 
اإن كانت للح�سول على مبلغ   منها 
التي  دينار  اآالف  ع�رشة  اإعانة  
اأقرها الرئي�س فهي ال تكفي  ولكن 
نركز  ما   , للجميع  اإعانة   تبقى 
اال�ستمارة  هذه  اأن  كنقابة  عليه 
لي�ست تعوي�سا عن اخل�سائر الأن ما 
تكبده القطاع من خ�سائر البد من 
لتعوي�سات  واإيجاد حلول  اح�سائه 
, لهذا  الو�سع احلايل  تتما�سى مع 
اأحث املهنيني على االلتفاف حول 
الإي�سال  النقابات  وجميع  النقابة 
منا�سبة  حلول  وايجاد  املطالب 

وانقا�س ما ميكن انقا�سه

لل�ضائقني  اخرية  كلمة 
والقراء

يوفقنا  اأن  اهلل  ن�ساأل  االأخري  يف 
القطاع  هذ  يف  وطننا  خلدمة 
والعمل على جت�سيد العمل النقابي 
والنقابات  الدولة  بني  امل�سرتك 
اجلديدة  اجلزائر  مبدئ  لتج�سيد 
فعال  الوطن  خدمة  على  والعمل 
ال قوال  , كما نثمن ما قاله رئي�س 
املجتمع  دور  حول  اجلمهورية 
لدور  معا  نقول  ونحن  املدين  
للتج�سيد  امليداين  املجتمع 
يف  نوعية  الإعطاء   , والتن�سيق 
تعليم ال�سياقة وال�سالمة املرورية  
وال�سواق  املدار�س  م�سوؤولية  فهي 
الوباء  علينا  يرفع  اأن  اهلل  ن�ساأل   ,
مر�سانا  وي�سفي  موتانا  ويرحم 

ويحفظ االن�سانية من كل مكروه

مزيان مناري رئي�س نقابة مدار�س ال�ضياقة لـ "الو�ضط"

عليناتغيريبرنامجالتكوينوالعملعلىرفعقيمةال�شهادة
.      التن�ضيق مع دول اجلوار لتبادل اخلربات  

الأ�ضتاذ مزيان مناري من مواليد 11جانفي 1981بربج بوعريريج رئي�س النقابة اجلزائرية ملدار�س ال�ضياقة الكائن مقرها بحي 200م�ضكن 
ت�ضاهمي برج بوعريريج والأمني العام ، الناطق الر�ضمي با�ضم جلنة الحتاد املغاربي ملدار�س ال�ضياقة وال�ضالمة املرورية خبري يف ال�ضالمة 

املرورية واأمن الطرقات مدير مدر�ضة ال�ضالمة لتعليم ال�ضياقة بربج بوعريريج
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خمت�ضون يدقون ناقو�س اخلطر

تناميرهيبللعنفالأ�سريخاللاحلجراملنزيل
.     ت�ضجيل 5 وفيات لن�ضاء نتيجة العنف

يبدو اأن فرتة احلجر املنزيل مل تنزل بردا و�ضالما على املجتمع 
اجلزائري الذي عكرت �ضفو حياته ببع�س الظواهر ال�ضلبية 
امل�ضينة على غرار التنامي املخيف الظاهرة العنف الأ�ضري 

التي راح �ضحيتها الأطفال والن�ضاء نتيجة دوافع نف�ضية 
واجتماعية فجرت العائالت اجلزائرية بحوادث موؤ�ضفة 
تطلعنا عليها يوميا ال�ضحف و�ضلت حد الطالق وارتكاب 
جرائم القتل  يف ال�ضياق تقربت »الو�ضط« من خمت�ضني يف 

علم التف�ضري والجتماع ونا�ضطات يف حقوق املراأة لت�ضريح 
الظاهرة من جميع جوانبها وتقدمي حلول لوقف هذا املاأزق 

اخلطري الذي يهدد كيان املجتمع .
اإعداد:اأح�ضن مرزوق

الأخ�ضائية النف�ضانية 
الأ�ضتاذة »اإ�ضعد ليلى«
 »كبت احلريات فجر 

خالفات اأ�ضرية«
احلياة  منط  اأن  يتفق  جميعنا 
تغري  ال�صحي  احلجر  بعد 
خا�صة  الأ�رسي  اجلانب  يف 
الذين  الأزواج  العالقات 
طم�صتها  اأمور  عدة  اكت�صفوا 
احلياة العادية ال�صابقة والروتني 
حدثت  اأدق  وبتعبري  اليومي 
زاد  وما  واملواجهة  املراجعة 
الأو�صاع  تردي  �صوءا  الأمور 
والجتماعي  القت�صادي 
البيت  ك�صيق  العائالت  لبع�ض 
ما  الرجال  حرية  كبت  وكذا 

رهيبا جتلى  نف�صيا  �صغطا  ولد 
و�صلت  خطرية  انفعالت  يف 
والطالب  اجل�صدي  العنف  حد 
الكارثة  تفادي  اأجل  ،ومن 
اللحظة  لعي�ض  اجلميع  ندعو 
فر�صة  الأزمة  وجعل  احلالية 
واحتوائه  الآخر  لفهم  اإيجابية 
واحلوار  التوا�صل  اأبواب  وفتح 
لفهم اخلالفات  املنعدم متاما 
فر�صة  معها،فاحلجر  والتعامل 
اأفراد  اأوقات ممتعة مع  لق�صاء 

العائلة .

الأخ�ضائية الجتماعية 
الدكتورة«مربوك مرمي«

 »غياب فن التعامل مع 
الأزمات يولد العنف«

عرفتها  قدمية  الظاهرة  هذه 

والب�رسية  املجتمعات  كثري 
وتختلف  اجلزائري  واملجتمع 
لأخرى  اأ�رسة  من  اأ�صبابها 
باختالف م�صتواها الجتماعي 
تعود  والديني..وقد  والثقايف 
هذا  يف  نف�صية  ل�صغوط  اأي�صا 
يف  وتظهر  الع�صيب  الظرف 
كان  اأن  بعد  العنف  اأ�صكال  كل 
العمل  اأوقات  تف�صلهم  الأزواج 
واأمام  املدار�ض  يف  والأولد 
مع  التعامل  فن  ونق�ض  غياب 
الأمور  تنقلب  الأزمات  اأيام 
بالهتمام  نن�صح  ،لهذا  الأ�صواأ 
باجلانب الروحي خا�صة ونحن 
يف �صهر رم�صان كقراءة القراآن 
الأ�رسة  مع  ديني  ف�صاء  وخلق 
الن�صاطات  ببع�ض  الأ�صغال  و 
ملالأ  والريا�صية  الثقايف 

الأمهات  نن�صح  كما  الفراغ، 
بعيدا  الزوج  اإمكانيات  بتفهم 
لتفادي  والتبذير  الإفراط  عن 
م�صكل مادي اأمام و�صع كوروين 
�صعب، واأخريا �رسورة التم�صك 
الرابط  على  والرتكيز  بالآخر 
يف  الظفر  وتوظيف  الأ�رسي 

جوانب اإيجابية ولي�ض �صلبية .

املنا�ضلة الن�ضوية »�ضونية 
لوزي«

» املراأة ل تزال �ضحية 
املجتمعات الذكورية«

ال�صحي  احلجر  بداية  منذ 
حلالت  كبريا  تزايدا  لحظنا 

�صد  العنف  و  الأ�رسي  العنف 
وفيات   5 �صجلت  فقد  الن�صاء 
فقط  الذي ميثل  ،العدد  لن�صاء 
ما ا�صتطعنا الو�صول اإليه بف�صل 
نارميان  الن�صوية  النا�صطة 
موا�صي التي تقول » لدينا عدة 
التوا�صل   مواقع  على  �صفحات 
و  ن�صاء  من  ر�صائل  عدة  نتلقى 
يبحثن  و  للعنف  يتعر�صن  بنات 
عن �صبيل للنجاة . من املوؤ�صف 
و  عاملية  اأزمة  يف  نكون  اأن 
اأن  فيه  يجب  الذي  الوقت  يف 
و  الفريو�ض  ملجابهة  نتحد 
الأزمة القت�صادية التي ك�صفت 
للراأ�صمالية  الآخر  الوجه  لنا 
اأجل  اأنف�صنا ن�صارع من  وجدنا 

اأ�رسنا فقط لأننا  النجاة داخل 
دي  �صيمون  قالت  وكما  ن�صاء 
اأي  اأن  اأبدا  تن�صيني  بوفوار:ل 
اأو  �صيا�صية  اأو  اقت�صادية  اأزمة 
دينية كافية لإعادة طرح حقوق 
املراأة هذه احلقوق مل يتح�صل 
يق�صات  البقاء  عليكن  عليها 
اأن  اأعتقد   .« حياتكن  طوال 
احلجر ال�صحي ك�صف لنا كوارث 
الذكوري  النظام  خملفات  و 
الذي بنيت به املجتمعات و من 
الأ�صف اأن تتعر�ض يوميا الن�صاء 
ال�رسب  و  الزوجي  للعنف 
املربح  ب�صبب ر�صة ملح زائدة 
خا�صة  لذيذة  غري  طبخة  اأو 
من  و  رم�صان  �صهر  بداية  منذ 

الذين  النا�ض  اأن جند  املوؤ�صف 
يخلقون تربيرات للعنف قائلني 
موالف�ض  و  �صائم  راه  »�صاعفي 
الدار » اإذا كان الرجل ل يتحمل 
البقاء يف املنزل لفرتة حمددة 
عن  فماذا  �صالمته  اأجل  من  و 
حياتهن  تعترب  اللواتي  الن�صاء 
وهناك   ، منزيل   حجر  كلها 
ن�صاء يبحثن عن امل�صاعدة بعد 
التهديد  و  لالبتزاز  تعر�صهم 
اأفراد  اأحد  طرف  من  بالقتل 
اأو  الأخ  يكون  ما  غالبا  العائلة 
يف  اأننا  املقلق  ال�صيء  و  الزوج 
ميكننا  ل  الظروف  هذه  مثل 
املعنوية  امل�صاعدة  اإل  تقدمي 

و الن�صائح .

مربوك مرمي اإ�ضعد ليلي�ضونيا لوزي



تقرير: علي �سمودي

اعتقاله،  "منذ  ثائر:  اأُم  وتقول 
الع�سكرية  املحكمة  على  ُعر�ض 
مقررة  وكانت   ، مرة   15 �سامل  يف 
له جل�سة خالل فرتة العزل بتاريخ 
24-3، وُمددت غيابياً حتى 5-5-
دون  من  باأكمله  اليوم  ومّر   ،2020
م�سري  عن  معلومات  ت�سلنا  اأن 
"اآخر  ابني".وت�سيف:  حماكمة 
خالل  كانت  فيها  �ساهدته  مرة 
وبعدها   ،2020/  2  /3 يف  الزيارة 
واملحامني  الزيارات  اإلغاء  مت 
واملحاكم ب�سبب فريو�ض كورونا".
"اخلطر يتهدد حياتهم يف  وتتابع: 
وعذاب  وجع  وحياتنا  حلظة،  كل 
م�ستمران ونحن نفكر باأو�ساعهم، 
وكيف ت�سري اأمور حياتهم بعد �سحب 
لرب  ون�سلي  حقوقهم،  من  الكثري 
العاملني اأن يحميهم ويحفظهم من 
كل مكروه".ُولد ثائر قبل 18 عاماً 

يف مدينة جنني، ن�ساأ وعا�ض وتعلم 
العا�رش،  ال�سف  حتى  مبدار�سها 
على  حزين  "قلبي  والدته:  وتقول 
والبار، �ساحب  اخللوق  ثائر  فراق 
القلب الطيب واحلنون، وقد حتمل 
امل�سوؤولية رغم �سغر �سنه و�سحى 
لي�ساعدين برعاية اأُ�رشتنا، فب�سبب 
الظروف ال�سعبة مل يكمل تعليمه، 
مهن  يف  وعمل  اأوانه  قبل  كرب 

خمتلفة".

االعتقال والتحقيق..

ثائر  اأم  الأربعينية  الوالدة  تروي 
حياته  يكر�ض  كان  بكرها  اأن 
لعمله واأُ�رشته التي عا�ست �سدمة 
 ،2019-2-4 تاريخ  فجر  كبرية 
الع�رشات من جنود  عندما اقتحم 
مو�سحًة  العائلة،  منزل  الحتالل 
ثكنة  اإىل  منزلها  حولوا  اأنهم 
ع اجلنود بني الغرف  ع�سكرية، وتوَزّ

والتخريب، وفجاأة عزلوا  للتفتي�ض 
اأُم ثائر: "اقتادوه اإىل  ثائر. وتقول 
قاموا  �ساعة  وبعد  الغرف،  اإحدى 

بيننا،  من  وانتزعوه  يديه  بتقييد 
فطول حياتي مل اأتوقع روؤيته بهذا 

امل�سهد املوؤمل".

كبري  باأمل  الأيام  "مرت  وت�سيف: 
ونحن ننتظر اأخباره املقطوعة عنا 
على مدار �سهرين، فيما احتُجز يف 
اجللمة،  ب�سجن  التعذيب  زنازين 
وال�سغوط  للتحقيق  وتعر�ض 

والعزل دون مراعاة �سغر �سنه".

املحاكم ورم�سان

م�ساهدته  حلظة  عيناها  دمعت 
مكبل اليدين والقدمني، وحما�رشاً 
باجلنود خالل جل�سة املحكمة يف 
�سامل، وتقول اأم ثائر "فرحت كثرياً 
�سجن  اإىل  بنقله  علمت  عندما   ،
التحقيق،  رحلة  وانتهاء  جمدو 
لكن  حماكمته،  موعد  وترقبت 
منه  القرتاب  من  منعوين  اجلنود 
تتوقف  اأن  متنيت  اإليه،  واحلديث 
اأطول  اأراه  حتى  ال�ساعة  عقارب 
بيننا،  ف�سلوا  لكنهم  ممكن،  وقت 
اإىل  وعدت  ال�سجن،  اإىل  واأعادوه 

منزيل حزينة".
وت�سيف: "ثائر كل حياتي، اأفتقده 
خالل  �سيما  ل  حلظة،  كل  يف 
اأن  اأمتنى  كنت  املبارك،  ال�سهر 
بال�سهر  لنفرح  ومعنا  بيننا  يكون 
زال  ما  الحتالل  لكن  وطقو�سه، 

ميدد توقيفه وينتزع حريته".
جل�سة  كل  "يف  ثائر:  اأُم  وتُكمل 
على  نعي�ض  حتى  توقيفه  ميددون 
املحكمة  انتظار  يف  اأع�سابنا 

التالية".
وتختتم اأُم ثائر حديثها لـ"القد�ض" 
الذي  الوحيد  "الدعاء  بالقول: 
رب  يُفرج  اأن  رم�سان  يف  اأُردده 
العاملني كربه، وتنتهي هذه الأيام 
ثائر  ويعود  حياتنا،  من  ال�سوداء 
الأ�رشى  وباقي  اأح�ساين،  اإىل 
ون�ستقبل  اأُمهاتهم،  اأح�سان  اإىل 
رب  اأنقذنا  وقد  املقبل  العيد 
والحتالل  "كورونا"  من  العاملني 

و�سجونه".
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 "ال يغم�س يل جفن، ليل نهار اأُفكر بابني واأو�ساع االأ�سرى الذين انقطعت اأخبارهم منذ اإلغاء الزيارات واملحاكم بعد تف�سي فريو�س "كورونا"، قالت 
"اأُم ثائر"، من مدينة جنني، يف م�ستهل حديثها عن جنلها االأ�سري ثائر ح�سني ع�ساع�سة، الذي كان من املقرر عقد جل�سة جديدة ملحاكمته االثنني 

املا�سي، ومل ت�سلها اأّي اأخبار عن م�سريه.

 والدة االأ�سري ثائر

قلقون على م�صريه املجهول بعد املحاكمة الأخرية
.      متديد توقيفه 15 مرة

م�سطفى �سربي – جريدة 
القد�س

على  العاملي  ال�سحافة  يوم  حّل 
ظل  يف  فل�سطني  يف  ال�سحافيني 
يف  اأ�سرٍي  بني  وهم  كورونا،  جائحة 
عينه  فقد  وجريٍح  الحتالل  �سجون 
اأنحاء ج�سمه،  اأو تعّر�ض لإ�سابٍة يف 
امليدانية.  التغطية  اأثناء  مالحق  اأو 
املحرر جمال الطويل والد الأ�سرية 
يقول:  الطويل  ب�رشى  ال�سحافية 
الأ�سرية  ابنتي  يالحق  "الحتالل 
�سحافية  كونها  الطويل  ب�رشى 
�سابط  جاء  وعندما  ميدانية، 
"�سورة  قال:  لعتقالها  املخابرات 
ب�رشى توؤذينا، وقلمها يوؤذينا، ول�سانها 
جرمية،  لي�ست  فال�سحافة  طويل"، 
جرمية،  الحتالل  ُعرف  يف  لكنها 
نقل  لل�سحافيني  يريد  ل  فالحتالل 
والعتقالت  اليومية  املعاناة  �سورة 
وال�سحل  وال�رشب  والقتحامات 
اأر�سهم  يف  املتواجدين  للمواطنني 
فيها".ويُ�سيف:  مدافعني عن حقهم 
"زُجّ ابنتي يف العتقال الإداري دليٌل 
قاطٌع على اأّن التعامل مع ال�سحافيني 
فيه  يوجد  ل  الذي  بالعتقال  يكون 

حماكمهم  ُعرف  ح�سب  دليل  اأي 
كانت  فلو  الإدانة،  على  الع�سكرية 
الظاملة  اأدلة ح�سب قوانينهم  هناك 
لكانت هناك لئحة اتهام مقدمة من 
يد  تكون  التي  الع�سكرية  النيابة  قبل 
املحكمة".ويُتابع:  يف  املخابرات 
"الذي يثلج ال�سدر ما جاء من ر�سائل 
من داخل الأ�رش وخالل الت�سال معها 
بعد ال�سماح لالأ�سريات بالت�سال اأّن 
على  والإ�رشار  مرتفعة،  املعنويات 
اللت�ساق مهنة املتاعب، مهما كانت 
الأثمان التي يفر�سها الحتالل على 

ال�سحافيني".
اأبو وردة  اأمني  املحرر الإعالمي د. 
اأ�سداء  موقع  مدير  نابل�ض،  من 
الإعالمي، يقول: "ذقت مرارة الأ�رش 
ظاملة،  اإدارية  اعتقالت  يف  مرتني 
التهمة  الأ�رش،  يف  تواجدي  وخالل 
ال�سحايف  الأ�سري  بحق  احلا�رشة 
تغطية  من  به  يقوم  وما  التحري�ض، 
ميدانية ي�سب يف ما ي�سمى الإ�رشار 
جاهزة  تهم  وهي  الحتالل،  باأمن 
اأمام املحاكم يف العتقال الإداري، 
وال�ستئناف،  التثبيت  حماكم  وهي 
ل  الع�سكرية  والنيابة  والقا�سي 
يقتنعان بهذه التهم، وتكون املحاكم 

�سورية وهمية لإ�سفاء ال�رشعية على 
"خالل  الإداري".وي�سيف:  العتقال 
اأ�سداء  موقع  فريق  مع  جولتنا 
مل�سايقات  نتعر�ض  الإعالمي 
احلواجز  على  الحتالل  جنود  من 
يف  اجلولت  وخالل  الع�سكرية، 
الأغوار  يف  امل�ستهدفة  الأرا�سي 
الغربية،  ال�سفة  من  اأُخرى  ومناطق 
وا�سحة  تعليمات  لديهم  فاجلنود 
بالقمع  ال�سحافيني  مع  التعامل  يف 
وا�ستهدافه  والعتقال  وامل�سايقة 
قدوم  كفر  بالر�سا�ض".م�سرية 
الأُ�سبوعية التي دخلت عامها التا�سع 
ال�سحافية  الطواقم  فيها  تتعر�ض 
والإ�سابة  النار  واإطالق  لالعتقال 

بالر�سا�ض املتفجر املحرم دولياً.
نزال يقول:  ب�سار  ال�سحفي  امل�سور 
من  قدمي  اأفقد  �سنوات  اأربع  "قبل 
من  متفجر  دمدم  نوع  من  ر�سا�سٍة 
مرت،  مئة  �سوى  عنه  اأبعد  ل  قنا�ض 
وت�سويب  ا�ستفزازه  جتنبت  وقد 
مع  ووقفت  باجتاهي،  ال�سالح 
كامريتي املثبتة على اجلهاز اخلا�ض، 
الغادرة،  ر�سا�سته  اأطلق  ذلك  ورغم 
مّت  الفور  وعلى  قدمي،  يف  واأُ�سبت 
واإخ�ساعي  امل�ست�سفى  اإىل  حتويلي 

معقدة".ويقول  جراحية  لعملية 
تعر�ض  الذي  �ساور  اأحمد  ال�سحايف 
امل�سرية  يغطي  وهو  اإ�سابات  لعدة 
"هذه  قدوم:  كفر  يف  ال�سبوعية 
امليداين،  ال�سحايف  العمل  �رشيبة 
بالتغطية هو من  فكل �سحايف يقوم 
الفئات امل�ستهدفة من �سباط جي�ض 
كيف  ن�ساهد  زلنا  وما  الحتالل، 
ال�سحافية  الطواقم  مع  التعامل  يتم 
التي تغطي امل�سرية با�ستهتار، وكان 
م�سور �سحايف جراء  اإ�سابة  اآخرها 
قيام جرافة ع�سكرية �سخمة بقذف 
الأطفال  باجتاه  الكبرية  ال�سخور 
امل�سرية  يف  امل�ساركني  وال�سبان 
من�سق  ا�ستيوي،  الأ�سبوعية".مراد 
قدوم،  كفر  يف  الإ�سبوعية  امل�سرية 
للطواقم  التعر�ض  "اأ�سبح  يقول: 
امل�سرية  تغطي  التي  ال�سحافية 
ومتبعة،  ثابتة  �سيا�سة  الأُ�سبوعية 
للطواقم  يريد  ل  فالختالل 
ومت  حا�رشة،  تكون  اأن  ال�سحافية 
اعتقال ع�رشات ال�سحافيني من عدة 
وكالت حملية ودولية، اأو اإ�سابتهم اأو 
متعمدة،  وب�سورة  عليهم،  العتداء 
ففاتورة احل�ساب مع ال�سحافيني يف 
باحلوادث  مليئة  قدوم  كفر  م�سرية 

ال�سحايف  بحقهم".امل�سور  املوؤملة 
غزة  قطاع  من  قنن  معني  اأحمد 
العاملي:  ال�سحافة  يوم  عن  يقول 
بحريتي  فيه  �سعرُت  الذي  "اليوم 
حتًما؛ التُقطت يل �سورة على مقربة 
غزة  لقطاع  احلدودي  ال�سياج  من 
جلي�ض  ع�سكرية  لرت�سانة  املتاخم 
تاأبه ملعنى  ل  الإ�رشائيلي  الحتالل 
احلرية، كنُت يف مهمة اإعداد تقرير 
عن جهود امل�سعفني، ل�سيما يف ظل 
وتكّونت  العودة،  م�سريات  احتدام 
خالل  من  لدّي  التقرير  ذلك  فكرة 
جي�ض  يبذلها  التي  اجلهود  متابعة 
يف  احلياة  عن  باحًثا  الأبي�ض  الرداء 
نفو�ض امل�سابني من حوله، علًما اأّن 
بالقمع  قوبلت  ال�سلمية  امل�سريات 
الحتالل". جنود  قِبل  من  الوح�سي 

وي�سيف: "اأعود اإىل حريتي املقيدة 
العادة  يف  اآنذاك،  بها  �سعرت  التي 
والإعالميون  ال�سحافيون  ي�سعى 
لأ�سباب  اللحظة  لتوثيق  جاهدين 
حلظة  املثال  �سبيل  على  متعددة، 
املهمة  العمل  وطاقم  اأنا  اأنهيت  ما 
على  �سعدت  للتقرير،  امليدانية 
خلفي  فمن  ال�سعداء؛  وتنف�ست  تلة 
ومن  يقهر"  "ل  اأنه  زعموا  جي�ض 

الق�سية،  الفل�سطيني �ساحب  اأمامي 
لذاتي،  احلرية  �سعور  ت�سلل  هنا 
اأر�ض  فوق  اأقف  كوين  من  والنابع 
�رشعان  ال�سعور  لكن  بحرية؛  حمتلة 
مدفع  فوهة  اأرقب  واأنا  ا�سمحّل  ما 
املاكث  املاكر  واجلندي  الدبابة 
بجوارها واأقرانه من حوله ينتظرون 
لينق�سوا  ال�سياج  من  تقرتب  فري�سة 
عليها بخبثهم ونازيتهم حتى لو كانت 
اإعالمي،  كامريا  اأو  �سحايف  قلم 
فما  باأكمله،  طبًيا  طاقًما  حتى  اأو 
يف  فاعل  مل�سارك  كانت  لو  بالك 
و�سف  يف  ال�سلمية؟!ويتابع  امل�سرية 
الأجواء  كانت  "حينها  امل�سهد: 
اأطفال ون�ساء و�سيوخ  �سائبة �سائكة، 
وقنابل  حية  ر�سا�سات  ُجرحوا، 
هنا  متحرك،  اأي  ت�ستهدف  غازية 
م�سدره  �سخم  انفجار  �سوت  �سدح 
الليل،  بعدها  خّيم  ع�سكرية؛  دبابة 
وا�سمحلت الروؤية، وغربت ال�سم�ض، 
حمام  وع�س�ض  الهواء،  و�سكن 
و�ُسلبت حريتي". وان�سحبنا  ال�سالم، 
يف  يعتقل  الحتالل  اأن  اإىل  ي�سار 
�سحافياً  الـ19  يقارب  ما  �سجونه 
على  التحري�ض  بتهمة  و�سحافية 

دولة الحتالل.

ال�سحافيون الفل�سطينيون

معاناة متوا�صلة بفعل مالحقة الحتالل
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الت�ضكيلية منال فريد

�الحتالل قادر على �أ�ضر �أر�ضنا لكنه 
عاجٌز عن تقييد �لعقول و�الأفكار

 ك�ضفت ال�ضور والأ�ضكال التي اعتادت منال �ضالح فريد ر�ضمها يف ح�ضة الفن مبدر�ضتها عن موهبة، 
لفتت انتباه معلماتها، خا�ضة مربية الرتبية الفنية التي �ضجعتها على تطويرها وتعزيزها، فق�ضمت 
منال وقتها بني الدرا�ضة والر�ضم، طموحها الأكرب، الذي حتقق بدرا�ضتها الفن الت�ضكيلي يف جامعة 

النجاح الوطنية، لتنطلق يف م�ضوارها الفني الذي خ�ض�ضت لق�ضية ال�ضرى ومعاناتهم حيزاً خا�ضًا فيه، 
ف�ضاًل عن تكري�ضها ق�ضمًا من اأعمالها للطبيعة.

تقرير: علي �ضمودي

�صالح  منال  الت�صكيلية  الفنانة  ولدت 
فريد )اأم عالء( يف بلدة عرابة مبحافظة 
جنني، وتربت وترعرعت فيها، وتعلمت 
تفوقاً  اأظهرت  وفيها  مدار�صها،  يف 
النجاح  جلامعة  وانت�صبت  ومتيزاً، 
الوطنية تخ�ص�ص "فن ت�صكيلي" ومنها 
البكالوريو�ص.  �صهادة  على  ح�صلت 
بدايات  عن  فريد  منال  الفنانة  وتقول 
وح�صة  الر�صم  اأحب  "كنت  م�صوارها: 
ر�صم  على  واعتدت  كثرياً،  الفن 
بطريقة اخلرب�صات  واال�صياء  اال�صكال 
اهتمام  ا�صرتعت  التي  )ا�صكت�صات(، 
معلماتي، خا�صة مربيتي اللغة العربية 
الفنية. اجلميع �صجعوين على  والرتبية 
درا�صة الفن لتميز لوحاتي ور�صوماتي، 
اآنذاك  عاملنا  يف  متاحاً  يكن  مل  لكن 
كل هذا االنفتاح والفر�ص يف التوا�صل 
يف  ذاتي  على  فاعتمدت  واملعرفة، 
الفنانني  واأعمال  االطالع على جتارب 
قدراتي  تطوير  يف  �صاهمت  التي 
رغبتي  فازدادت  موهبتي،  وتعزيز 

وحلمي بالتخ�ص�ص يف هذا املجال".
خطوات على الطريق

تعرب الفنانة منال عن اعتزازها مبوقف 
�صاندتها يف  والتي  لها  الداعم  اأُ�رستها 
رغبتها بدرا�صة الفن الت�صكيلي، وتقول: 
فرتة  خالل  الر�صم  عن  اأتوقف  "مل 
لوحتي  وكانت  املدر�صة،  يف  تعليمي 
يف  ر�صمتها  التي  املتكاملة  االجمل 
لوالدي  الدرا�صة  مقاعد  على  بداياتي 
اأنها  كثريون  يُ�صدق  مل  اهلل.  رحمه 
والدي  ت�صبه  كانت  النها  اإنتاجي،  من 

جداً".
لوحاتي  ومتيز  "اإ�رساري  وت�صيف: 
عائلتي  حفز  بالر�صم،  الكبري  و�صغفي 
هذا  يف  لال�صتمرار  ت�صجيعي  على 
الفن  لدرا�صة  وت�صجيعي  املجال 
بع�صق  مبوهبتي  فانطلقت  الت�صكيلي، 
واإميان وحر�ص على اأن اأترك ب�صمتي 
ب�صكل  تربز  بداأت  التي  ال�صخ�صية، 
جمموعة  ر�صمت  بعدما  تدريجي 
البيئة  من  امل�صتوحاة  املناظر  من 
حظيت  والتي  ال�صامتة،  الطبيعة  عن 

باإعجاب وتقدير اجلميع".
متيز وجناح

العامة،  الثانوية  يف  جناحها  بعد 
الوطنية  النجاح  جامعة  اىل  وانتقالها 
منال  كانت  الت�صكيلي،  الفن  لدرا�صة 
قطعت �صوطاً كبرياً على طريق النجاح 
تفارقني  تعد  "مل  وتقول:  والتميز. 

اأدوات الر�صم، وكلما اأُعجبت ب�صيء كنت 
اأحوله اىل لوحة فتية معربة، واأ�صبحت 
متمكنة مبختلف اأ�صكال وفنون الر�صم 
كل  ويف  اجلميلة،  باال�صياء  املرتبطة 
حمطة يعجبني فيها �صيء جديد مل اأكن 
اأتردد يف خو�ص غمار جتربة الر�صم اأياً 
للتخ�ص�ص،  ودرا�صتي  املجال،  كان 
وفتحت  قدراتي  تطوير  يف  �صاهمت 
ويف  والعمل،  التوظيف  طريق  اأمامي 
اإنتاج  يف  اال�صتمرار  نف�صه،  الوقت 
وت�صميم اللوحات اخلا�صة باملنا�صبات 
يف  كامل�صاركة  واالجتماعية،  الوطنية 
ق�صية  عن  تعرب  بلوحات  االأ�صري  يوم 

االأ�رسى و�صمودهم ومعاناتهم".
تطور واإبداع

باملمار�صة العملية واملثابرة والعطاء، 
والتجربة  الفنانة منال اخلربة  امتلكت 
فر�صاً  اأمامها  هياأت  التي  واملهارة 
عديدة للم�صاركة مبختلف املنا�صبات، 
باجناز  واإمنا  بالر�صم،  فقط  لي�ص 
واتقنت  تعلمت  جم�صمة،  لوحات 
بفر�صة  وحظيت  بها،  ومتيزت  فنونها 
بامل�صاركة يف امل�صابقات التي تنظمها 
منال:  وتقول  والتعليم.  الرتبية  وزارة 
بل  الفن جمرد هواية عابرة،  يكن  "مل 
يف  ودوره  باأهميته  واإميان  فل�صفة  هو 
واإي�صال  املواقف  ترجمة  ويف  التعبري 
ال�صوت، فال�صورة على اللوحة تتحرك 
ومن  حقيقية،  بكلمات  ناطقة  لت�صبح 
خالل التجارب، تعلمت اأ�صاليب جديدة، 
باحلفر  املج�صمة  اللوحات  منها 
وجماليتها،  لتميزها  وبالف�صيف�صاء 
واأ�صبحت اأ�صارك كل عام يف م�صابقات 
الرتبية،  وزارة  تنظمها  التي  املعار�ص 
اجلمهور". وتقدير  باإعجاب  وحتظى 
نظمت  املرات،  اإحدى  "يف  وت�صيف: 
وطلبت  لوائياً  معر�صاً  والتعليم  الرتبية 

ف�صيف�صاء  لوحة  اإجناز  معلم  كل  من 
�صعبة  كانت  بلوحة  ف�صاركت  مميزة، 
ل�صيدة  القدمية  احلياة  متثل  جداً، 
حيط  حماطفة  وهي  فل�صطينية 
لكنها  القدمية،  مبجموعة من املنازل 
وقد  التعبري،  ودقة  بجماليتها  متيزت 
كل  وخمتلفة  جديدة  باأفكار  �صاركت 

عام يف املعار�ص اللوائية".

�ضور اأُخرى

فاإن  ومتيز،  جناح  من  حققته  ما  رغم 
م�صوار  وا�صلت  منال  واملربية  الفنانة 
البحث عن مزيد من التطوير واخلربات 
ب�صمتها  ولتعزيز  واملهارات المتالكها 
على  الر�صم  اأ�صلوب  فتعلمت  الفنية، 
لوحات من اجللد با�رساف متخ�ص�صة، 
الناجح،  "الفنان  ال�صاأن:  بهذا  وتقول 
يُطور  لكي  كبرية  م�صوؤولية  يتحمل 
واأفكار  بفنون  ويرفدها  قدراته 
الر�صم  طريقة  تعلمت  فقد  جديدة، 
وكانت  لوحة،  على  اجللد  بق�صا�صات 
اأهم اجنازاتي، لوحة لل�صهيد زياد  من 
من  لوحة  اأجنزت  كذلك  عون،  ابو 
قدمية". تراثية  اأ�صياء  عن  اجلب�ص 
وت�صيف: "متيز لوحاتي منحها فر�صة 
مقر  يف  دائم  ب�صكل  معرو�صة  لتبقى 
كل  لنا  قدمت  التي  والتعليم  الرتبية 
الدعم والت�صجيع، الذي جتلى جمدداً 
الزجاج  على  الر�صم  فن  اأتقنت  حني 
تنوعت  لوحات،  ب�صت  �صاركت  حيث 
الفل�صطينية،  االجواء  بني  ر�صوماتها 
عام،  وكل  القد�ص،  مدينة  خا�صة عن 
اإبداعية  اأ�صاليب  تدريبات على  نتلقى 
بخامات  لوحات  واإنتاج  لت�صميم 
اإك�صابنا خربات  جديدة، ما �صاهم يف 
خاللها  من  ح�صلت  جديدة،  وقدرات 
وزارة  م�صتوى  على  لوحة  اأف�صل  على 

الرتبية والتعليم ".

لوحة فدوى طوقان

مدار  على  منال  الفنانة  وعكفت 
لل�صاعرة  لوحة  ت�صميم  على  عامني 
ال�صاأن  وبهذا  طوقان،  فدوى  الراحلة 
اللوحات  كل  ودر�صت  "تابعت  تقول: 
فل�صطني  ل�صاعرة  اأجنزت  التي 
على  و�صممت  فدوى طوقان،  الكبرية 
وخمتلف،  ومعرب  مميز  �صيء  اإنتاج 
اأ�صلوب  بدرا�صة  لتجربتي  ا�صتناداً 
عامني،  وبعد  الزجاج،  على  الر�صم 
اكتملت اللوحة التي ج�صدت �صخ�صية 
نبذة  اليها  واأ�صيف  طوقان،  ال�صاعرة 
مدينة  معامل  واأحد  حياتها،  عن 
من  بع�صاً  عليها  كتبت  كما  نابل�ص، 
على  ح�صلت  وقد  اخلالدة،  اأ�صعارها 
وخالل  االوىل،  واملرتبة  التقدير 
مب�صابقة  �صاركت  املن�رسم،  العام 
لوحة  فيها  وقدمت  املعلم،  يوم  حول 
تظهر يد املعلم ومربي االجيال كاأنها 
املعلم  واأظهرت  للكتاب،  عبور  ج�رس 
يدخله  الذي  املكان  تنري  ك�صمعة 
)ال�صف املدر�صي(، واحلمد اهلل، فزت 

بامل�صابقة للعام الثاين".
جناح واأمنيات

كل  فريد  منال  املربية  الفنانة  تعترب 
لطموحاتها  جت�صيداً  حتققه  جناح 
وتقول:  للفنون  حلبها  وثمرة  الكبرية 
حبي  نتيجة  هي  املتتالية  "جناحاتي 
كل  يف  واإبداعي  الفن  لعامل  الكبري 
دون  ياأتي  ال  فالنجاح  اأر�صمه،  ما 
اأكرب  وهو  وحتد،  وتعب  واإرادة  كفاح 
ت�صجيع يل على اال�صتمرار يف طريقي 
وامل�صاركة يف امل�صابقات التي تو�صلنا 
لقطف ثمار النجاح".وت�صيف: "اأمتنى 
فل�صطني يف خمتلف املحافل،  متثيل 
عن  تعرب  للخارج،  ر�صالة  واإي�صال 
على  �صعبنا  واإمكانيات  قدرات 
ا�صتثمار كل  لنوا�صل  خو�ص املعركة، 
االمكانيات، مبا فيها الفن الذي يعترب 
بني  التوا�صل  اأ�صكال  واف�صل  اأرقى 
على  باقون  فنحن  وال�صعوب،  االمم 
اأر�صنا و�صامدون عليها، مهما مار�ص 
وجناحاتنا  �صيا�صات،  من  االحتالل 
وعلمنا هو �صالحنا اأمام هذا االحتالل 
ولكن  حما�رسون،  نحن  واحل�صار. 
واأقالمنا  قوية  واإرادتنا  حرة  عقولنا 
عن  وتعرب  تاريخنا  توؤرخ  ولوحاتنا 
باال�صتمرار واحلياة،  وارادتنا  اأ�صالتنا 
فهم ياأ�رسون االر�ص لكنهم لن يتمكنوا 
واالفكار  العقول  واأ�رس  تقييد  من 
واالقالم ولوحات الوطن اجلميلة التي 

تفي�ص حرية وعدالة واأماًل" .

�صباح احلرية التي ا�صتقيناها من 
اأبطالنا .. لكل اإن�صان طلب وت�صبع 
احلرية .. اليوم جئت لكم بقلم يرى 
النور الأن هذه االأقالم خرجت من 
خلف الق�صبان لرتى النور واحلرية 
اأن  ي�صتطيعون  وهل   .. خارجه 

ياأ�رسوا منا غري اجل�صد 
ح�صن  للمحامي  رائعة  مببادرة 
عبادي وانطالق م�رسوع لكل اأ�صري 
متوز   30 يف  اأطلقه  الذي  كتاب 
الكتب  تنف�ص  على  عمل   ..  2019
واالأقالم .. وها اأنا ا�صتقي من هذا 
ليتنف�ص  م�رسوع  الأغنى  امل�رسوع 
كتاب  باأول  و�صنبدوؤها   .. القلم 
جابر  هيثم  االأ�صري  للكاتب  قراأته 
كثري   ..  "1578 "االأ�صري  رواية   ..
املعتقل  عن  ت�صاوؤالت  لديه  منا 
الأبطالنا  وكيف  االحتالل  وعن 
ال�صنني  مدى  على  والقوة  ال�صرب 
فمنهم ما زال خلف الق�صبان منذ 
عقود.. يف هذه الرواية التي اأبدع 
فقط  لي�ص  بو�صف  الكاتب  فيها 
امل�صاعر بل اأجاب على ت�صاوؤالتنا 
بطريقة رائعة جتعل القارئ بعيدا 
عن احلزن الذي يلتف باأي عالقة 
�صطر  كل  يف   .. االأ�رسى  بق�صية 
متثل  وطنا  تقراأ   .. فخرا  تقراأ 
ويف   .. اإرادتهم  يف   .. عيونهم  يف 
وقتهم  وتنظيم  حياتهم  طريقة 
اأوال  املعلم  فهم   .. منهم  تتعلم 
االإرادة  مبعنى  فكر  ملن  والوجهة 
.. لن اأطيل عليكم فمن لديه حب 
الكتب  من  بع�صا  وميتلك  القراءة 
فلي�صعها جانبا ويبداأ بقراءة هذه 
هي  وها   ... حياة  فهي  الرواية 
رواية "االأ�صري 1578")ال�صادرة عن 
املكتبة ال�صعبّية النابل�صّية( لالأ�صري 
هيثم جابر ترى النور و ت�صتطيعون 
الدولية  املعار�ص  يف  جتدوها  اأن 
للكتاب. دائما اأقول لكم يجب اأنت 
تكون يف مكتباتكم كتب لكثري من 
الكتاب .. ولكن لهذا الكتاب اأقول 
لكم يجب اأن يكون يف بيوتكم حياة 
.. ولي�ص هناك حياة كما يو�صفها 
الكاتب املبدع االأ�صري هيثم جابر 

يف رائعته "االأ�صري 1578"

الكتاب  من  �صطور  بع�ص  اإليكم 
فعال اأن قلمه حياة :

هل ي�صتحق ؟

مثله  ملن  اأيحق  نف�صه  ي�صاأل  كان 
يف  له  ؟؟اأيحق  يحب  اأن  ومكانه 
يكون  اأن  والثورة  احلرب  حلظات 
واأطفال؟!اأيحق  وبيت  زوجه  له 
ملن مثله ومكانه اأن يكون له قلب 
ينب�ص باحلب؟! اأيحق ملن مثله يف 
االأ�رس اأن يحت�صن حبيبه يف حلظة 

حلم عابره ؟!
جتيبه �صدى هواج�صه وتفكريه...

من  �صيدي  يا  الثائرون  وحدهم 
املرهفة... القلوب  ميتلكون 
من  �صيدي  يا  الثائرون  وحدهم 
وحدهم  الع�صق،  فن  يتقنون 
على  ي�صغطون  الذين  الثائرون 
الزناد يا �صيدي يتقنون فن قطف 
القرمزية... اخلدود  من  الورد 
وحدهم الثائرون يا �صيدي يتقنون 
ال�صفاه  فوق  القبالت  زراعة 

اجلائعة.
االحرتاق... فن  تتقن  الذي  اأنت 
اأينق�صك اللهب؟!ال اأحد اأحق منك 
اأنت  �صيدي  اأنت...يا  اإال  بالع�صق 
الذي ع�صقت تراب ذلك الوطن...
ق�صبان  خلف  العمر  ربيع  وبذلت 
املرادف  اأن  تعلم  املحن...اأال 
كلمة...عا�صق... هي  ثائر  لكلمة 
بندقية  يحت�صن  اأن  للثائر  فكيف 

دون اأن يكون عا�صق للق�صية.
لنا يف  وانه  املعلم  باأنه  راأيت  هنا 
يتوانى  مل   .. وجهة  ال�صطور  هذه 
عقل  يف  القلم  حترر  عن  الكاتب 
 .. اأي�صا  الفل�صطينية  املراأة 
�صاأترككم ببع�ص من هذه ال�صطور

حمتل  قاوم  اأحببته  من  كان  فاإذا 
االأر�ص والوطن ، اأنا �صاأقاوم حمتل 
يتحرر  فلن   ، والنفو�ص  العقول 
وعقولنا  نفو�صنا  بقيت  اإذا  الوطن 
اأ�صريه هي امراأة ر�صعت من ثدي 
اإال هي... الربكان...هي لن تكون 
ولي�صت من اأمالك ال�صلطان...هي 
الزوابع  و  العوا�صف  اإال  ترافق  لن 

والنريان...
يف  �صيفه  ي�صهر  قام  التمرد  وهي 
وجه  يف  القبيلة...  �صفهاء  وجه 
العطر  ليغتال  الطريق  قطع  من 

ال�رسقي يف اجلديلة
هي ع�صتار التي كتبت ا�صم فار�صها 
ليلة حتت  كل  الغرام...حتتويه  يف 

اأ�صجار الزيزفون كي ينام

ليتنف�س �لقلم .. قلم يرى �لنور



�أخ�صائي  دويرتي،  بيرت  �أعلن 
�حلائز  �لأ�صرت�يل،  �ملناعة 
يف  نوبل  1996جائزة  عام 
�للقاح  �أن  و�لطب،  �لفيزيولوجيا 
�مل�صاد لفريو�س كورونا �صيظهر 
�صهر  خالل  �لظروف  �أف�صل  يف 

�صبتمرب �ملقبل
 Sky قناة  نقلته  ملا  ووفقا 
معهد جيرن  علماء  بد�أ   ،News
�أك�صفورد  بجامعة  للبحوث 
�لذي  �للقاحات،  �أحد  بتكييف 
فريو�س  �صد  �صابقا  ��صتخدم 
MERS-« �لتنف�صي  كورونا 
CoV« ملكافحة فريو�س كورونا 

�ملعهد  علماء  و�إن  �مل�صتجد. 
يخططون لختباره بحلول نهاية 
�صهر جو�ن على �أكرث من 6 �آلف 

�أن  �إىل  دويرتي،  وي�صري  متطوع 
علماء  يجريها  �لتي  �لختبار�ت 
م�صتقبل  لها  �أك�صفورد  جامعة 

�لوحيدة  »�لطريقة  وقال  و�عد، 
لختبار �للقاح ب�صورة �صحيحة، 
و�لتاأكد من �أنه م�صاد للفريو�س، 
عدد  �أكرب  على  �ختباره  هي 
د�م  ما  �لأ�صخا�س،  من  ممكن 
حياتهم  على  خطورة  ي�صكل  ل 
نظم  »لقد  ويحميهم«و�أ�صاف، 
�أن  و�أعتقد  �لعمل،  �لربيطانيون 
جرعة  مليون   60 على  �حل�صول 
يف  و��صتخد�مه  �للقاح  هذ�  من 
يف  ممكنا  �صيكون  �لنا�س  حقن 
كل  ولكن  �ملقبل.  �صبتمرب  �صهر 
وعدم  فعاليته  على  يعتمد  �صيء 

خطورته«.
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ما هي فوائد ال�صوم ال�صحية ؟
�ل�صوم  �لكثري من فو�ئد  �أن هناك  �لدر��صات  �لعديد من  �أثبتت   
�لتى  و�لروحية  و�لعقلية  �لنف�صية  �لفو�ئد  عن  ف�صاًل  �ل�صحية 
على  ي�صاعد  �لتايل:  مثل  �لكرمي،  �ل�صهر  خالل  �مل�صلم  يعي�صها 
�أن  �لدر��صات  �أثبتت  حيث  �آمنه،  بطريقة  �لز�ئد  �لوزن  فقد�ن 
�لتغذية  من  فاعلية  �أكرث  ب�صكل  �لدهون  بحرق  ي�صمح  �ل�صيام 
�أثبتت  حيث  لالأن�صولني،  �جل�صم  ح�صا�صية  من  يزيد  �ملعتادة. 
فاعلية  �أكرث  �لأن�صولني  ي�صبح  �ل�صوم  فرت�ت  بعد  �أنه  �لدر��صات 
ي�صاعد  �لدم.  من  �جللوكوز  على  للح�صول  �خلاليا  ��صتثارة  فى 
�لأي�س  عملية  فى  �لإ�رس�ع  وبالتاىل  �له�صمى  �جلهاز  ر�حة  على 
وحرق �ل�صعر�ت �حلر�رية، وب�صكل �أف�صل كما ي�صاعد على حت�صني 
�لأي�س.. �أطعمة حتفز  �أي�صاً:  �قر�أ  كبري.  ب�صكل  �لأمعاء  وظائف 
�ل�صعور  �در�ك  �لفرد  عمر  متو�صط  من  ويزيد  عليها  تعّرف 
�ل�صوم  من  لفرت�ت  به  �ل�صعور  ميكن  و�لذى  باجلوع،  �حلقيقى 
�لهرمونات  تنظيم  �إعادة  على  ي�صاعد  مما  �صاعه،   24  :  12 بعد 
ب�صكل �صليم باجل�صم. حت�صني وظائف �ملخ عن طريق �إفر�ز مو�د 
كيميائية �أثناء �ل�صوم، حتافظ على �خلاليا �لع�صبية ومتنع حدوث 
�ملناعى من  �لرعا�س حت�صني �جلهاز  �ل�صلل  �أو  �ألزهامير  مر�س 
يقلل  و  �لألتهابات  من  يحد  و  �حلرة  �ل�صو�رد  تاأثري  تقليل  خالل 
من فر�صة حدوث �ل�رسطان. ي�صاعد على نظافة �جللد ويقلل من 
حدوث حب �ل�صباب حيث يركز �لدم على �جللد و�لأجهزة �لأخرى 
بعيًد� عن �جلهاز �له�صمى مما ي�صاعد على تن�صيط وجتديد طاقة 

�لأع�صاء �لأخرى كالكبد و�لكلى. 

فوائد ال�صيام ال�صحية ملر�صى الكلى
 يت�صاءل �أغلب �لأ�صخا�س �ل�صائمني باأمر��س �لكلى عن �إمكانية 
�ل�صيام، ل ي�صتطيع �أحد حتديد قدرتك على �ل�صيام غري طبيبك 
مر�صى  على  رم�صان  فى  �ل�صيام  لتاأثري  بالن�صبة  �أن  �إل  �خلا�س، 
�لكلى مت �إجر�ء در��صة على مر�صى �لكلى �ملزمن و�أثبتت �لدر��صة 
م�صاعفات  �أية  حدوث  وعدم  �آمن  ب�صكل  �ل�صيام  على  قدرتهم 
�ل�صيام  فو�ئد  من  متاماً  �لعك�س  وعلى  �ل�صيام،  لهذ�  نتيجه 
�لفلرتة  ب�صيطة مبعدلت  �لكلى يحدث تغري�ت  �ل�صحية ملري�س 

بالكلى ون�صبة حم�س �ليوريك فى �لدم ب�صكل ل ي�رس �جل�صم. 

ال�صيام و�صالمة املعدة
تلك  بها،  تبتدئ  و�إمنا  �للقمة،  ببلع  تنتهي  ل  �لطعام  عملية  �إن 
�أكرثنا  و�إذ� كان  لتدبريها،  �لبدن كافة  �أجهزة  �لتي حترك  �للقمة 
جهد�ً  �لأعمال  تلك  �أكانت  �صو�ء  �ليومية  �أعماله  �أد�ء  يف  يق�رس 
ع�صلياً �أو نف�صياً �أو فكرياً، فالقليل منا من يق�رس يف ت�صغيل معدته 
مبا يلتهمه من �لطعام طيلة �لنهار، ولذلك يغدو �جلهاز �له�صمي 
�أكرث �لأجهزة عماًل وحتماًل لأعباء �له�صم �لكبرية، فاإذ� �أمكن �أن 
نريح �أع�صاء �جل�صم كافة و�جلهاز �له�صمي خا�صة، بنظام ثابت، 
طيلة �صهر كامل حل�صلنا بذلك على فو�ئد عديدة ل ميكن �إنكارها 

ومنها:
1-  تخلي�س �لبدن من �صحومه �ملرت�كمة �لتي ت�صكل عبئاً ثقياًل 
د�ء  هو  �ملر�س  ذلك  تزد�د،  عندما  مر�صاً  تغدو  و�لتي  عليه، 
�ل�صمنة، فاجلوع هو �أح�صن �لو�صائل �لغريزية �ملجدية يف معاجلة 
�لد�صم  ��صتقالب  وت�صحيح  �ملرت�كمة  �ل�صحوم  و�إذ�بة  �ل�صمنة 
بالبدن ككل، كما تقي �لإن�صان من م�صار �لأدوية �ملخففة لل�صهية 

�أو �لهرمونات �ملختلفة، �لتي قد يلجاأ لها ملعاجلة بد�نته.
2-  طرح �لف�صالت و�ل�صموم �ملرت�كمة.

3-   �إتاحة �لفر�صة خلاليا �جل�صم وغدده لأن تقوم بوظائفها على 
�لوجه �لأكمل وخا�صة �ملعدة و�لكبد و�لأمعاء.

4-�إر�حة �لكليتني و�جلهاز �لبويل بع�س �لوقت من طرح �لف�صالت 
�مل�صتمر.

�إ�صابتها  من  و�لوقاية  �ل�رس�يني،  على  �لد�صم  و�رد  تخفيف    -5
بالت�صلب.

برغبة  يتجلى  �ل�صيام،  بعد  فعل  رد  �جل�صم  يف  يولد  �جلوع   -6
�أن �عتاد على تناول  �لن�صاط و�حليوية، بعد  �لطعام، وب�صعور  يف 

�لطعام ب�صكل ممل.

اأمرا�ض يعاجلها ال�صيام
ب�صكل عام فقد ثبت تاأثري �ل�صيام �جليد على �لكثري من �لأمر��س 

و�أهمها:
1-  �أمر��س جهاز �له�صم: كما يف �لتهاب �ملعدة �حلاد حيث �إن 
�أ�صا�س �ملعاجلة فيه هو �ل�صيام ملدة 24 �صاعة، كما يفيد �ل�صيام 

يف تهيج �لكولون، و�أمر��س �لكبد و�صوء �له�صم.
2-  �لبد�نة.

3-  ت�صلب �ل�رس�يني، و�رتفاع �صغط �لدم، وخناق �ل�صدر.
�مل�صبب  �أو  لل�صوديوم،  �حلاب�س  �ملزمن  �لكلية  �لتهاب    -4

للوذمة.

درا�ضة تزعم

معظم املتعافني من كورونا 
ي�صنعون اأج�صاما م�صادة!

بحثية ن�رست على  در��صة  تزعم 
�ملر�صى  معظم  �أن  �لإنرتنت 
فريو�س  من  يتعافون  �لذين 
�صي�صنعون  �جلديد  كورونا 
�لرغم  على  م�صادة  �أج�صاما 
مدى  �أو  �جلن�س  �أو  �لعمر  من 

�إ�صابتهم بالعدوى.
عن  عبارة  �مل�صاد  �جل�صم  ويعد 
�لبالزما  خاليا  ت�صنعه  بروتني 
عالمة  وهو  للعدوى،  ��صتجابة 
حماربة  �جل�صم  حماولة  على 
�لتي  �لدر��صة،  و�أعد  �لفريو�س. 
مل تتم مر�جعتها من قبل خرب�ء 
 Icahn كلية  �أطباء من  علميني، 
 Mount Sinai يف  للطب 
�إن  وقالت  نيويورك.  مبدينة 
�ملر�صى  من  �لعظمى  �لغالبية 
يتعافون  �لذين  �مل�صابني 
ي�صبحون  كورونا،  عدوى  من 

حم�صنني �صد »كوفيد 19«.
»نيويورك  �صحيفة  و�أفادت 
�عتمدت  �لدر��صة  باأن  تاميز« 
فلوريان  طورته  �ختبار  على 
كلية  من  باحثة  وهي  كر�مر، 
�أقل  فر�صة  ولديها   ،Icahn
�لأج�صام  نتائج  لإنتاج   %1 من 

�مل�صادة �لإيجابية �لز�ئفة.

ويف حديثها مع »�لتاميز«، قالت 
ر��صمو�صن،  �أجنيال  �لدكتورة 
بجامعة  �لفريو�صات  عاملة 
�أن  حقا  تظهر  »�إنها  كولومبيا: 
يطورون  �لأ�صخا�س  معظم 
هناك  و�أن  م�صادة  �أج�صاما 
تلك  بني  جد�  جيدة  عالقة 
�لأج�صام �مل�صادة وقدرتها على 

حتييد �لفريو�س«.
�لدر��صة  �صجلت  ورد  وبح�صبما 

حتى  �صخ�س   15000 من  �أكرث 
�لآن. وياأتي هذ� �خلرب يف �لوقت 
�لذي تُبذل فيه جهود، يف جميع 
وتوزيع  لتطوير  �لبالد،  �أنحاء 

�ختبار�ت �لأج�صام �مل�صادة.
وطرح باحثون من جامعة »نورث 
لالأج�صام  �ختبار�  و�صرتن« 
�مل�صادة لفريو�س كورونا، ميكن 
قطرة  با�صتخد�م  ��صتكماله 
�ملجفف  �لدم  من  فقط  و�حدة 

من وخز �لإ�صبع.
�مل�صمم  �لختبار،  و�صي�صاعد 
�لأج�صام  عن  للبحث  خ�صي�صا 
 ،2-SARS-CoV لـ  �مل�صادة 
»تقييم  يف   ،IgGو   IgM وهي 
مثل  �ل�صيا�صات  فعالية  مدى 
�إغالق  �أو  �لجتماعي  �لإبعاد 
�ملد�ر�س و�ملطاعم ملنع �نتقال 
�لفريق،  لقائد  وفقا  �لفريو�س«، 

توما�س ماكد�د.

متى �صيظهر لقاح م�صاد لفريو�ض كورونا؟

طبيب يك�ضف عنها

تقنية تنف�ض طبيعية ت�صاعد يف تخفيف اأعرا�ض كورونا 
�صارك طبيب يف م�صت�صفى »كوينز« 
�لربيطاين تقنية �لتنف�س �لتي ميكن 
�أعر��س  تخفيف  يف  ت�صاعد  �أن 

.19-Covid
نُ�رس على مو�قع  ويف مقطع فيديو 
ي�رسح  �لجتماعي،  �لتو��صل 
�لدكتور �صارفار�ز مون�صي، م�صوؤول 
�صو  زميلته  �أن  �لعاجلة،  �لرعاية 
ت�صتخدم  �لتمري�س،  مديرة  �إليوت، 
يف  �ملر�صى  مع  بانتظام  �لتقنيات 
و�أظهرت  �ملركزة  �لعناية  وحدة 
على  �أجريت  �لتي  �لدر��صات 
لها  �أن  كورونا،  بفريو�س  �مل�صابني 
حيث  �لرئتني،  على  كبري�  تاأثري� 
�ل�صوء  �ل�صينية  �لأ�صعة  ت�صلط 

ي�صببه  �أن  ميكن  �لذي  �ل�رسر  على 
�أمر  �إنه  مون�صي  ويقول  �لفريو�س 
عدوى  من  يعانون  ملن  حيوي 
على  ح�صولهم  من  �لتاأكد  ن�صطة، 
قاعدة  يف  �لهو�ء  من  جيدة  كمية 
�لأ�صخا�س  ي�صجع  �أنه  كما  رئاتهم. 
غري �مل�صابني على جتربتها �أي�صا.

 5 تاأخذ  �أن  هو  فعله  ما عليك  وكل 
كل  على  وحتافظ  عميقة،  �أنفا�س 
ثو�ن.   5 مدة  بها(  مت�صك  )�أو  منها 
�حب�س  �ل�صاد�س،  �ل�صهيق  ويف 
�أنفا�صك ملدة 5 ثو�ن، ثم قم باإطالق 
�صعال كبري - مع تغطية فمك. و�أعد 

دورة �لتنف�س هذه مرتني.
بعد  بالدو�ر  �صعر  �أنه  ويك�صف 

و�أخرب  �لأوىل،  �لدورة  من  �لنتهاء 
و�جهو�  �إذ�  �لقلق  بعدم  �لآخرين 

ذلك �أي�صا.
�أنه  �لطبيب  �أو�صح  دورتني،  وبعد 
وجهك  على  ت�صتلقي  �أن  يجب 
�أمامك.  و�صادة  مع  �رسيرك  على 
وللدقائق �لع�رس �لتالية، خذ �أنفا�صا 

�أكرث عمقا من �ملعتاد.
تذكر،  »�أرجوك  مون�صي:  و�أ�صاف 
على  �ل�صتلقاء  �لأهم،  هو  وهذ� 
�ل�رسير لفرت�ت طويلة على ظهرك 
�صيغلق �مل�صالك �لهو�ئية �ل�صغرية. 
رئتك  غالبية  �أن  تفهم،  �أن  عليك 
تقع على ظهرك، ولي�س يف مقدمة 
�ل�صتلقاء  خالل  من  لذ�،  �ل�صدر، 

على ظهرك، فاإنك توؤثر على �ملزيد 
من �ملمر�ت �لهو�ئية �لأ�صغر«.

خالل  جيد�  لي�س  »هذ�  ويتابع: 
يوؤدي  �أن  وميكن  �لعدوى  فرتة 
)�لالتو�صع  �لرئة  �نخما�س  �إىل 
ذلك  يوؤدي  �أن  وميكن  �لرئوي(. 
يجعل  قد  ثانوي  رئوي  �لتهاب  �إىل 
�لأخذ  مع   - �أكرث  تتدهور  حالتك 
يف �لعتبار �ملر�صى �لذين تتدهور 
�جلهاز  م�صاكل يف  ب�صبب  حالتهم، 
مون�صي  �لدكتور  ون�رس  �لتنف�صي« 
�لفيديو يف حماولة لتعليم �أكرب عدد 
�ملن�صور  وتلقى  �لنا�س،  من  ممكن 
و�صوهد  م�صاركة،   116000 بالفعل 

1.7 مليون مرة حتى �لآن.



الدويل  الالعب  �سيكون 
على  اأونا�س  اآدم  اجلزائري 
فريق  عن  البحث  مع  موعد 
ب�سفوفه  االلتحاق  اأجل  من 
بقاءه  اأن  ظل  يف  معه  واللعب 
مع فريق نابويل االيطايل يبقى 
م�ستبعدا وهو الذي اأنهى فريق 
ني�س الفرن�سي عالقته معه بعد 
وقعها  التي  االإعارة  فرتة  نهاية 
احلايل  الكروي  املو�سم  بداية 
متو�سط  تاألق  عدم  ب�سبب 
ميدان الت�سكيلة الوطنية متاأثرا 
الحقته  التي  اال�سابات  بلعنة 
هذا  ويف  املو�سم،  مدار  على 
امام  اأونا�س  يتواجد  ال�سدد 
فر�سة البقاء يف فرن�سا واللعب 
االعالم  ح�سب  اأنديتها  الإحدى 

اإدارة  اإن  ك�سف  الذي  االيطايل 
ت�سعى  اإيطايل  اجلنوب  النادي 
اإىل التعاقد مع العبني اثنني من 
خالل  من  الفرن�سي  ليل  نادي 
م�سوؤويل  اإىل  عر�س  تقدمي 
النادي الفرن�سي مبنح قيمة 20 
اأونا�س،  والالعب  اأورو  مليون 
خا�سة وان االأخري بقي يف عقده 

مع نابويل مو�سما واحد باعتبار 
 ،2021 جوان  يف  ينتهي  اأنه 
وبالتايل بن�سبة كبرية يتوجه نحو 
املجرب  ح�سابات  من  اخلروج 
البحث  نحو  وال�سعي  غاتوزو 
اإىل  لالن�سمام  اآخر  فريق  عن 

�سفوفه واللعب معه.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  يتواجد 
ماندي  عي�سى  اجلزائري 
�سمن مفكرة نادي اأوملبيك 
اأجل  من  الفرن�سي  ليون 
خدماته  من  اال�ستفادة 

فرتة  خالل  معه  والتعاقد 
ويف  املقبلة،  االنتقاالت 
جريدة  ذكرت  ال�سدد  هذا 
اإدارة  اأن  الفرن�سية  »ليكيب« 
الرئي�س جون مي�سال اأوال�س 
اخلط  بتدعيم  مهتمة 
حت�سبا  للفريق  اخللفي 
اجلديد  الكروي  للمو�سم 
بعد توقف الدوري الفرن�سي 
ب�سفة ر�سمية ب�سبب انت�سار 
فرن�سا،  يف  كورونا  وباء 
نف�س  فاإن  الغر�س  ولهذا 
اإدارة  اأن  ك�سف  امل�سدر 
باإمكانيات  مهتمة  اوال�س 
املدافع املحوري للمنتخب 
يف  يتاألق  والذي  الوطني 

بيتي�س  ريال  ناديه  �سفوف 
حيث  الفرن�سي،  اإ�سبيلية 
اأوملبيك  م�سوؤولو  يراقب 
التي  املفاو�سات  ليون 
جتمع الالعب ال�سابق لنادي 
رمي�س الفرن�سي واإدارة ناديه 
تعرف  مل  والتي  اال�سباين 
بني  التوافق  نحو  ت  تطورا 
العقد  لتمديد  الطرفني 
الذي  العقد  اأن  باعتبار 
بيتي�س  وريال  نادي  يجمع 

ينتهي يف جوان 2021.
اإدارة  مهمة  تكون  ولن 
من  �سهلة  ليون  اأوملبيك 
اأجل خطف الالعب ماندي 
وانه  خا�سة  معه،  والتعاقد 

اأوروبية  فرق  اهتمام  حمل 
عن  بدورها  تعاينه  كبرية 
قرب وت�سعى اإىل التعاقد معه 
اأتلتيكو  فريقي  غرار  على 
ونيوكا�سل  اال�سباين  مدريد 
اإىل  باالإ�سافة  االجنليزي، 
يف  ليون  اوملبيك  ف�سل  اأن 
يف  امل�ساركة  تاأ�سرية  ك�سب 
بعدما  االأوروبية  املناف�سة 
املن�رصم  املو�سم  انهى 
بجدول  ال�سابق  املركز  يف 
فر�سة  يقل�س  الرتتيب 
ب�سفوفه  ماندي  التحاق 
اللعب  اإىل  جمددا  والعودة 

يف الدوري الفرن�سي.
عي�شة ق.
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يتوّجه الالعبون اجلزائريون 
البطولة  يف  املحرتفون 
ا�ستئناف  نحو  التون�سية 
وا�ستكمال  الكروي  املو�سم 
قرار  بعد  منه  تبقى  ما 
لكرة  التون�سية  اجلامعة 
تبقى  ما  ا�ستكمال  القدم 
من املو�سم املتوقف ب�سبب 
التي  كورونا  جائحة  انت�سار 
العامل،  دول  �سائر  ت�رصب 
الكروية  الهيئة  اأعلنت  حيث 
ر�سمي  بيان  عرب  البالد  يف 
على  العودة  اأن  اأم�س  اأول 
�سيكون  الكروي  الن�ساط 
اأجل  من  القادم  اأوت  �سهر 
من  تبقى  ما  موا�سلة 
واإنهائه عرب  املو�سم احلايل 

لعب ما تبقى من املقابالت 
التح�سري  يف  ال�رصوع  قبل 
اجلديد  الكروي  للمو�سم 
هذا  ويف   ،2021/2020
اجلامعة  اأو�سحت  ال�سدد 
الالعبني  عودة  اأن  التون�سية 
�سوف  التدريبات  جو  اإىل 
يكون ما بعد تاريخ 18 ماي 
العمل على  اأجل  املقبل من 
والعمل  التدريبات  خو�س 
حت�سبا  اجلاهزية  على 
ال�ستعادة الن�ساط الكروي يف 
البيان  والذي ي�سيف  البالد، 
اإىل  خا�سعا  �سيكون  انه 
موافقة ال�سلطات اإ يف البالد 
حتى يتمكن امل�سوؤولون على 
الهيئة الكروية تطبيقه خالل 

الفرتة املقبلة.
اأعلنت  ذلك،  جانب  اإىل 
اأن  للعبة  التون�سية  اجلامعة 
املو�سم اجلديد �سوف ينطلق 
املقبل،  اأكتوبر   24 بتاريخ 
بينما �سيتم برجمة مقابالت 
رزنامة  وفق  تون�س  كاأ�س 
هذا  ويف  البطولة،  مباريات 
الالعبون  �سيكون  ال�سدد 
يف  املحرتفون  اجلزائريون 
غرار  على  التون�سي  الدوري 
بدران،  غيث،  بن  �ستي، 
موعد  على  وغريهم  مزيان 
مع ا�ستعادة الن�ساط الكروي 
واللعب جمددا خالل الفرتة 

املقبلة.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

خمتلف  تتوجه  ذاته،  ال�سياق  يف 
امل�ستديرة  الكرة  لع�ساق  االأذهان 
من  ماي  اول  مقر  نحو  بالدنا  يف 
البطولة  التعرف على م�ستقبل  اأجل 
القرار  رهينة  تبقى  التي  الوطنية 
اجتماع  به  يخرج  �سوف  الذي 
ال�سباب  وزارتي  على  امل�سوؤولني 

وم�سوؤويل  وال�سحة  والريا�سة 
الهيئتني الكرويتني يف بالدنا، وذلك 
بفعل توقف املناف�سة منذ منت�سف 
�سهر مار�س املن�رصم ب�سبب اجتياح 
بالدنا  ا�سطر  بالدنا  كورونا  وباء 
ال�سري يف نف�س منوال خمتلف  على 
الدوريات الكروية يف العامل واالعالن 
اإقرار  ب�سبب  املناف�سة  توقف  عن 
للحجر  البالد  يف  العليا  ال�سلطات 

ال�سحي وبالتايل انعك�س االأمر اأي�سا 
توقفت  التي  الكروية  امناف�سة  على 
يف جميع م�ستوياتها من املحرتفة، 

الهاوية واالأق�سام الدنيا.
زط�سي  عر�س  اليوم  اجتماع  يعرف 
ومدوار ما خرج به االجتماع االأخري 
الذي  الفدرايل  املكتب  الأع�ساء 
موافقة  وعرف  ايام   10 قبل  جرى 
تبقى  ما  ا�ستكمال  على  باالأغلبية 

 2020/2019 احلايل  املو�سم  من 
ورف�س الذهاب اإىل املو�سم االأبي�س 
يف  الدوريات  بع�س  فعلت  مثلما 
اوروبا، اأين يعر�س الرجالن برنامج 
وماتبقى  التدريبات  اإىل  العودة 
اإىل  للبطولة  الثمانية  اجلوالت  من 
اجلمهورية  كاأ�س  مواجهات  جانب 
االأمر  يح�سم  اأن  وينتظر  املتبقية، 
ما  وفق  عجمها  من  البطولة  بعودة 

اإقرار  من  العليا  ال�سلطات  تقرره 
الزال  الذي  ال�سحي  احلجر  لرفع 
يعرف  و�سوف  بالدنا،  يف  متوا�سال 
من  كل  م�ساركة  اأي�سا  االجتماع 
املدير الفني الوطني ورئي�س اللجنة 

الطبية للفاف.
الريا�سي  املدير  طالب  لالإ�سارة 
توفيق  بلوزداد  �سباب  للمت�سدر 
قري�سي اإيقاف البطولة الوطنية من 

اأجل احلفاظ على اأرواح االأ�سخا�س 
ومنح اللقب اإىل فريقه الذي يت�سدر 
جدول الرتتيب، يف املقابل رف�ست 
وهي  املقرتح  القبائل  �سبيبة  اإدارة 
وتلعب  الرابع  املركز  حتتل  التي 
اإنهاء  اأو  البطولة  التتويج بلقب  على 
اأجل  من  »البوديوم«  يف  املو�سم 
املو�سم  قارية  م�ساركة  �سمان 

املقبل.

على اثر اجتماع الوزير رفقة زط�شي ومدوار بح�شور مملني عن وزارة ال�شحة

م�ضري البطولة الوطنية 
يتحدد اليوم

اجلامعة التون�شية تنتظر موافقة ال�شلطات العليا يف البالد

جزائريو تون�س مر�ضحون 
ال�ضتكمال البطولة اأوت املقبل

ينتظر اأن يتحدد اليوم م�شري املناف�شات الكروية يف بالدنا والتعرف على م�شري ا�شتكمال ما تبقى من مناف�شات يف البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية 
وذلك على اإثر الجتماع الذي دعا له وزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي خالدي رفقة رئي�شي الحتادية اجلزائرية لكرة القدم والرابطة املحرتفة للعبة 

خري الدين زط�شي وعبد الكرمي مدوار على التوايل، وذلك بح�شور ممثلني من وزارة ال�شحة لالجتماع والذين �شوف ي�شاركون من اجلانب ال�شحي 
والوقائي لالعبني واأ�شاء خمتلف الطواقم يف الأندية

عودته اإىل الدوري الفرن�شي م�شتبعدة

اأوملبيك ليون مهتم بالتعاقد رفقة ماندي

نابويل يدر�س مقاي�ضة اأونا�س 
بالعبني من ليل

اأعراب  الدين  عز  دعا 
وفاق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املحلية  ال�سلطات  �سطيف 
وجلب  فريقه،  دعم  اإىل 
لرعاية  وطنية  �رصكة 
اأعبائه  وتغطية  النادي 
يف  اأعراب،  وقال  املالية، 

ت�رصيحات الإذاعة �سطيف: 
»من غري املعقول اأن فريقا 
كبريا بحجم وفاق �سطيف، 
راعية،  �رصكة  دون  ي�سري 
ت�ساعده  موؤ�س�سة وطنية  اأو 
اأو  نفقاته،  تغطية  على 
يحت�سن  كبري  ملعب  حتى 

مبارياته«، واأ�ساف: »اأطلب 
املحلية  ال�سلطات  من 
النادي  منح  وامل�سوؤولني، 
يليق  وملعبا  وطنية،  �رصكة 
بلعب  واأعدهم  ب�سمعته، 
االأدوار االأوىل حمليا وقاريا 
كل مو�سم«، واأردف: »نعاين 

واأمتنى  مالية خانقة،  اأزمة 
�سلطات  لنا  تقدم  اأن 
الدعم ملواجهتها،  �سطيف 
ذلك،  اإىل  بحاجة  فنحن 
يف  الن�ساط  ن�ستاأنف  حتى 

اأف�سل الظروف«.
ق.ر

مولودية  اإدارة  جمل�س  با�رص 
طاهر  �سي  بقيادة  وهران 
حتركاته  الوزاين،  �رصيف 
م�ستحقات  ت�سديد  اأجل  من 
مي�سال  جون  ال�سابق  املدرب 
الدويل  االحتاد  وكان  كافايل، 
مولودية  هدد  قد  القدم  لكرة 
وهران، بفر�س عقوبات قا�سية 
من  نقاط  خ�سم  اإىل  ت�سل  قد 
ر�سيد الفريق يف جدول ترتيب 

ت�سوية  عدم  حال  يف  الدوري، 
 100 البالغة  كافايل  م�ستحقات 
املدير  اأن  وعلم   دوالر،  األف 
العام للنادي، كثف من حتركاته 
من  بامل�ساهمني،  واجتماعاته 
نهائية  لت�سوية  الو�سول  اأجل 
التحركات  هذه  تاأتي  للق�سية، 
مولودية  اإدارة  جانب  من 
عقوبات  اأي  لتفادي  وهران، 
الدويل  االحتاد  من  حمتملة 

ت�سل  قد  والتي  القدم،  لكرة 
القيام  من  النادي  منع  اإىل 

املريكاتو  خالل  بانتدابات 
ال�سيفي املقبل.

اأعراب: ما يحدث مع وفاق �ضطيف غري معقول

اإدارة احلمراوة تتحّرك لت�ضوية م�ضتحقات كافايل

ق.ر.



الأحد 10  ماي  2020  املوافـق  ل 17 رم�ضان  1441ه �إ�سالميات14

�لتكاليف �ل�سرعية �ساقة على �لأبد�ن، مفرحة للنفو�س
اأيها الإخوة الكرام، هذه القاعدة تنطبق على كل العبادات، بل على كل الطاعات، بل على كل ا�ستجابة هلل، العبادات 
ذات كلفة، �سميت تكاليف لأنها يف الأ�سل تتناق�ض مع الطبع، الإن�سان يحب اأن يبقى نائماً، و التكليف اأن ي�ستيقظ، 
يحب اأن ميتع عينيه مبحا�سن الن�ساء، و التكليف اأن يغ�ض الب�رص، يحب اأن يخو�ض يف ف�سائح النا�ض، و التكليف اأن 

ي�سكت، يحب اأن ياأخذ املال، و التكليف اأن ينفقه، فالتكاليف كلها مناق�سة للطبع، لكنها مطابقة للفطرة، ترتاح 
نف�سك اإذا اأديت الفرائ�ض، ترتاح نف�سك اإذا كنت �سادقاً، ترتاح نف�سك اإذا كنت اأميناً، ترتاح نف�سك اإذا اأعنت اأخاك، 
اإذا رحمته، اإذا ي�رصت عليه، كل اأوامر الدين بعباداته ومعامالته وف�سائله اإن طبقتها ارتاحت نف�سك:  َفاأَِقْم َوْجَهَك 

ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها  �سورة الروم: الآية 30 ( يِن َحِنيفاً ِفْطَرَة اهلَلّ ِللِدّ
اأي: هذا املنهج الإلهي يتطابق باأدق تفا�سيله مع بنية النف�ض، اإن التكاليف تتناق�ض مع ج�سم الإن�سان، مع طبعه، مع 
غرائزه، مع �سهواته، لكنها تتوافق مع نف�سه، ذاته التي بني جنبيه. اإذاً الطاعات فيها م�سقة اأحياناً، فيها تكليف، فيها 

تناق�ض مع ج�سم الإن�سان، الإن�سان يحب اأن ياأكل دائماً، وكلما اأ�سابه عط�ض ي�رصب من ال�رصاب ما لذ وطاب، اأما 
حينما ياأتي �سهر ال�سيام ميتنع عن الطعام و ال�رصاب، واملباحات الأخرى التي اأبيحت خارج ال�سيام فهو يبذل جهداً.

                     �ل�سوم من �أ�سباب تكفري �لذنوب:
من ف�سائل ال�سيام ـ اأي�ساً ـ اأنه من اأ�سباب تكفري الذنوب، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأَنّ النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال:
، اإذا اجتنبت  رات ملا بينهَنّ )) ال�سلواُت اخلم�ُض، واجلمعُة اإىل اجلمعِة، ورم�سان اإىل رم�ساَن ؛ ُمَكِفّ

الكبائر ((

�لإح�سا�س بجوع �لفقري
 الإح�سا�ض بجوع الفقري دققوا يف هذا الكالم: اإذا ذاق ال�سائم تعبداً و اختياراً اأمل اجلوع فلقد ذاقه 

الفقراء عجزاً وا�سطراراً.
ال�سائم يجوع طبعاً لكن هذا اجلوع باختياره، اختار اأن يجوع تقرباً اإىل اهلل عز وجل، هو يذوق طعم اجلوع 

تعبداً واختياراً، ولكن الفقري يذوق طعم اجلوع عجزاً وا�سطراراً، و لأنه عاناه ال�سائم وقتاً حمدوداً 
عند  لكنه  لوقت حمدود،  ال�سيام  ت�سوم  عناء ممدود،  الفقراء  عند  فهو 

الفقراء عناء ممدود، 
اأحكام  لها  الزكاة  هذه  الفطر،  زكاة  رم�سان  يف  الإنفاق  كان  لذلك 

خا�سة، َمن ملك قوت يومه وجب عليه زكاة الفطر، فقري جداً 
ميلك وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر، اأي اأن اهلل اأراد 

اأن يذوق الفقري يف العام مرة واحدة طعم الإنفاق، كاأن 
ياأخذ  اأن  اأن ينفق، و الذي ينفق ميكن  الفقري ماأمور 
الإنفاق،  طعم  نذوق  اأن  اهلل  اأراد  لكن  اأي�ساً،  الزكاة 

جتوع  اأنك  تذكر  اأن  يجب  جتوع  حينما  اأنت  اإذاً 
اختياراً وتعبداً، لكن الفقري حينما يجوع يجوع 
لوقت  جتوع  جتوع  حينما  اأنت  و  ا�سطراراً، 
ممدود،  لوقت  يجوع  الفقري  ولكن  حمدود، 
اأن يثمر ال�سيام معاونة الآخرين،  لذلك ينبغي 

واأداء الزكاة وال�سالة.

رم�سان و�سناعة �مل�ستقبل

من ف�سائل �لدعاء
نزوله،  بعد  نزوله، ورفعه  البالء قبل  لدفع  �سبب  اأنه 
من  حذٌر  يغنى  )ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
واإن  ينزل،  نزل ومما مل  ينفع مما  الدعاَء  واإن  قدٍر، 
القيامة(  يوم  اإىل  فيعتلجان  البالَء  ليلقى  الدعاء 

اأخرجه الطرباين وقال احلاكم: �سحيح الإ�سناد.
ومعنى يعتلجان اأي: يت�سارعان، ويتدافعان.

باَب �ملناجاِة ولذ�ئَذها
قال  ولذائَذها،  املناجاِة  باَب  للعبد  يفتح  والدعاء 
فاأ�ساأله  اهلل،  اإىل  حاجٌة  ليكون يل  )اإنه  الُعبَّاِد:  بع�ُض 
والتذلِل  ومعرفتِه،  مناجاتِه،  من  َعلََيّ  َفيَْفتَُح  اإياها، 
عني  ر  يوؤَخّ اأن  معه  اأحب  ما  يديه  بني  والتملِق  لَُه، 

ق�ساوؤها، وتدوَم يل تلك احلال(.

�ل�سوم �سبب لدخول �جلنة من 
باب �لريان:

اأن  ال�سيام  ف�سائل  من  ثانية:  حقيقة  الكرام،  الإخوة  اأيها 
يدخله  ل  اجلنة،  اأبواب  من  كبري  بباب  اأهله  اخت�ض  اهلل 
واإظهاراً  لهم،  اإكراماًَ  القيامة  يوم  ينادون  ال�سائمون،  اإل 
ل�رصفهم، كما يف ال�سحيحني، عن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل 
عنه قال: قال ر�سوُل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )) اإَنّ يف اجلنة 
يان، يدخل منه ال�سائمون يوم القيامة، ل  باباً يقال له: الَرّ
اأين ال�سائمون ؟ فيقومون،  يدخُل منه اأحد غرُيهم، يقال: 
ل يدخل منه اأحد غريهم، فاإذا دخلوا اأْغِلق فلم يَْدُخل منه 
وم�سلم  البخاري  اأخرجه  �سحيح  مرفوع  )حديث    )) اأحد 

والرتمذي والن�سائي(
اأي هذا الذي عط�ض يف احلياة الدنيا له ق�رص مكتوب على 
العظيم  ال�سهر  هذا  العلماء:  بع�ض  قال  لذلك  الريان،  بابه 

�سهر ال�سرب.

دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

من �آد�ب �لدعاء
الداعي  يبداأ  واأن  وال�َسْجَع،  التكلَف،  يتجنب  واأن  الكالِم،  الدعاء، وحما�سَن  الداعي جوامَع  يتخري  واأن  ال�سوِت،  خف�ُض 
بنف�سه، واأن يدعو لإخوانه امل�سلمني. هذه بع�ض اآداب الدعاء على �سبيل الإجمال، والأدلة على ذلك مب�سوطة يف الكتاب 

وال�سنة، واملجال ل يت�سع للتف�سيل؛ فالإتيان ب�رصوط الدعاء واآدابه من اأعظم الأ�سباب اجلالبة لإجابة الدعاء.

رم�سان �سهر الإعداد ل�سناعة امل�ستقبل، مدر�سة �سنوية لالأمة تتجدد يف كل عام ، ونتاجها طاقات اإميانية ، واإ�رصاقات 
نورانية ، وحمطات تربوية للنف�ض الب�رصية، واإجنازات تاريخية، ومواقف عزة وفخار  مدر�سة يرتبى فيها الفرد على 
الرتقي يف درجات الإميان ، وتربية النف�ض على معاين ال�سرب ، ومعايل الأمور مدر�سة تغر�ض يف النف�ض روح التعاون 

واملودة والتقارب والت�سحية والعطاء .
رم�سان مدر�سة لالأمة تعلمها كيف ت�سنع امل�ستقبل ، مدر�سة تعلمها كيف ترتقي بني الأمم لتكون رائدة لهم وموجهة 

وخمرجة لهم من الظلمات اإىل النور .
رم�سان مدر�سة لالأمة تتفجر فيه الطاقات ، طاقات ال�سرب والعزمية ، والثقة باهلل ، واللتجاء اإىل اهلل عز وجل .

�ل�سوم عبادة �لإخال�س
لو اأن دولة ما ارتاأت اأن ال�سيام مفيد للمواطنني، 
و اأ�سدرت قانوناً باإلزامهم بال�سيام، هل ت�ستطيع 

تنفيذ هذا القانون ؟ 
يدخل الإن�سان اإىل بيته في�رصب، ل يوجد قوة 

تراقبه، انظر اإىل امل�سلم ي�سوم يف اأيام ال�سيف 
واحلر، ل يحتمل، وهو يف ال�ساعة الثانية ع�رصة 
يكاد ميوت من العط�ض، و يدخل اإىل بيته وحيداً، 

و يقفل الباب ويفتح ال�سنبور ليتو�ساأ، و ل ي�ستطيع 
اأن ي�سع يف فمه قطرة ماء.

دققوا ـ اأيها الإخوة الكرام ـ كما اأن غ�ض الب�رص 
عبادة الإخال�ض، كذلك ال�سوم عبادة الإخال�ض، 
اأنت توقن اأنك خمل�ض هلل، لأن جهة يف الأر�ض ل 
ت�ستطيع اأن ت�سبط ال�سيام، ل ت�ستطيع جهة يف 
الأر�ض مهما قويت، و مهما متكنت اأن ت�سبط 

�سيام الإن�سان، اإل اأن الواحد الديان ي�سبط هذا 
ال�سيام.

�لأبعاد �لعمليـــة ملدر�سة �ل�سيام
 ، عملية  مدر�سة  ال�سيام  �سهر  اإن 
 ، املوؤمنون  �سفوفها  يف  ينخرط 
يوؤّهلهم  ما  خاللها  من  ليتعلّموا 
بارئهم  عند  العالية  املراتب  اإىل 
لّذة  اأح�سانها  يف  ويت�رّصبوا   ،
رحابها  يف  ويتذّوقوا   ، العبودية 
حالوة القرب واملناجاة ، ويتفيئوا 
ال�ستعالء  مقامات  ظاللها  يف 
الإمياين والرتّقي الروحي ، ويثاأرون 
فيها من عدوهم املرتب�ض بهم يف 
كل وقت وينتقمون منه �رّص انتقام 
وتكبيله  ت�سفيده  م�ستثمرين   ،
ويعملون   ، الكرمي  ال�سهر  هذا  يف 

بجّد على تقوية ر�سيدهم وتكثريه 
والقربات  ال�ساحلة  الأعمال  من 
الكرمي  كرم  مع  ، جتاوبا  الفا�سلة 
وتنّوعها  عطاياه  وتتايل  وجل  عز 

فيه.
املطاف  نهاية  يف  ليب�رّصوا 
بالو�سول ، ويلجوا من باب الريان 
دون  ال�سائمني  به  اهلل  ل  ف�سّ الذي 
عليه  اهلل  �سلى  قال   ، غريهم 
له  يقال  بابا  اجلنة  اإن يف  و�سلم:) 
يوم  ال�سائمون  منه  يدخل  الريان 
القيامة ل يدخل منه اأحد غريهم 
ل  فيقومون  ال�سائمون  اأين  يقال 

يدخل منه اأحد غريهم فاإذا دخلوا 
)رواه  اأحد(  منه  يدخل  فلم  اأغلق 

البخاري(.
َها  َعْر�سُ َجنٍَّة   (: اإىل  ويزّفوا 
ْت ِللُْمتَِّقنَي  ِعَدّ َماَواُت َوالأَْر�ُض اأُ ال�َسّ

()اآل عمران133(.
هذه التقوى التي اكت�سبوها وكالوا 
منها الكيل الأوفى يف رحاب هذا 
ال�سهر، والتي هي غايته العظمى ، 
كما بنّي رب العّزة :) يَا اأَيَُّها الَِّذيَن 
يَاُم َكَما ُكِتَب  ّ اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ
َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن 

()البقرة183(.
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حممد الوردا�ضي /املغرب

�شبب  فاإن  احل�رش،  اأهل  اأما   
كرثة ال�رشور يف اأنف�شهم ح�شب 
يف  انغما�شهم  هو  خلدون  ابن 
الدنيا  ونعيم  احل�شارة  ترف 
ما  لكرثة  وذلك«  وملذاتها، 
يعانون من فنون املالذ وعوائد 
الدنيا  على  واالإقبال  الرتف 
منها،  �شهواتهم  على  والعكوف 
من  بكثري  اأنف�شهم  تلونت  وقد 
مذمومات اخللق وال�رش وبعدت 
وم�شالكه«  اخلري  طرق  عليهم 
املعيار  فاإن  ومنه  )�ش140(. 
يف  خلدون  ابن  اعتمده  الذي 
من  االنتقال  هو  املفا�شلة 
البداوة اإىل احل�شارة؛ الأن هذه 
خلدون  ابن  ح�شب  االأخرية 

وخروجه  العمران  »نهاية  هي 
ال�رش  ونهاية  الف�شاد  اإىل 
كما   ،)140( اخلري«  عن  والبعد 
التلون  اإىل  النف�ش  تدفع  اأنها 
ي�شتقيم حالها  كثرية ال  »باألوان 
ودنياها...اإلخ  دينها  يف  معها 
نهاية  فاإن  وبالتايل  )�ش400(. 
لل�رش،  نهاية  �شتكون  العمران 
اإىل  ينتقل  ملا  ينتهي  والعمران 
هذه  فاإذن،  احل�شارة،  طور 
ال�رشور  مركز  هي  االأخرية 
تف�شد  الأنها  خلدون؛  ابن  لدى 
هو  الذي  الب�رشي  العمران 
غاية االجتماع، ومن ثم اأخالق 
اإن  العمران  لهذا  امل�شكلني 
كما  احل�شارة.  طور  دخلوا  هم 
هنا،  البيئة  عامل  ح�شور  اأن 
ت�شكيل  يف  كبريا  دورا  ميثل 

اأخالق الن�شء. وبهذا االعتبار، 
ال�رش  اأ�شل  عن  الت�شاوؤل  ميكن 
خلدون؟  ابن  لدى  واخلري 
اأم  الفطرة  م�شدرهما  هل 
مما  انطلقنا  اإذا  االكت�شاب؟ 
�شنجد  فاإننا  اأعاله،  اأوردناه 
يف  مكت�شبان  واخلري  ال�رش  اأن 
فطرتها  الأن  االإن�شانية؛  النف�ش 
منهما،  اأي  ال�شتقبال  موؤهلة 
لكن اإالم متيل النف�ش الب�رشية؟ 
ح�شب  االإن�شان،  نف�ش  متيل 
اخلري  خالل  »اإىل  خلدون،  ابن 
فطرته  باأ�شل  ال�رش  خالل  من 
الناطقة  وقوته  االإن�شان(  )اأي 
العاقلة الأن ال�رش اإمنا جاءه من 
)�ش162(.  احليوانية«  القوى 
هي  اخلري  م�شدر  فاإن  ومنه 
القوة الناطقة العاقلة، وم�شدر 

القوة احليوانية، كما  ال�رش هي 
متييزيا،  عقال  لالإن�شان  اأن 
ح�شب ابن خلدون، مييز به بني 
واحل�شن  واملفا�شد،  امل�شالح 
والقبيح بناء على الفكر والروية 
اللذين امتاز بهما عن احليوان. 
االإن�شانية  النف�ش  تهتدي  وبهذا 
اإىل اخلري اإن هي ن�شاأت يف بيئة 
العوائد  على  تقوم  اجتماعية 
واإن كان  البعيدة عن احل�شارة، 
عن  يدفعها  ديني  وازع  فيها 
وياأخذها  الاأخالق  مذمومات 
مبحمودها. كما اأن للمناخ دورا 
حدده  كما  االإن�شان  اأخالق  يف 
ابن خلدون يف املقدمة الرابعة. 
من خالل ما �شبق، ميكن القول 
ابن  عند  واخلري  ال�رش  اإن 
وراجعان  مكت�شبان،  خلدون 

واجتماعية  جغرافية  لعوامل 
اخلري  فاإن  ومنه،  ودينية. 
معايرُي  فيهما  تتحكم  وال�رش 
يولد  ال  الفرد  الأن  خارجيٌة؛ 
وهو خري كله اأو �رش كله، واإمنا 
والثقافية  االجتماعية  العوامل 
كبريا  دورا  متثل  واجلغرافية 
كما  الفردي.  الت�شكل  هذا  يف 
اأن ما يدعو اإليه ابن خلدون هو 
التي  اخلري  قيمة  اإىل  االهتداء 
بها يكون �شالح العمران الذي 
ويرجح  الب�رشي،  االجتماع  هو 
للنف�ش على ال�رش؛  �شبق اخلري 
دينية  روح  من  ينطلق  الأنه 
اإىل  يهدف  يكن  ومل  اإ�شالمية، 
البحث عن اأ�شل ال�رش واخلري، 
تفاوتهما  �شبب  ف�رش  واإمنا 
ثم،  ومن  واحل�رش.  البدو  بني 

نت�شاءل عن مدى �شالحية هذا 
املعيار للتمييز بني اأهل البادية 
واملدينة من حيث اخلري وال�رش 
يف ع�رشنا الراهن؟ هل ما زالت 
البادية م�شدرا ومنبعا لالأخالق 
احلميدة، اأم اأن هذا املعيار مل 
التي  التغيريات  اأمام  ي�شمد 
ظل  البوادي يف  �شكان  اأ�شابت 
تنقل  التي  التكنولوجيا  و�شائل 
لهم احل�شارة وقيمهما اإىل عقر 

ديارهم؟ 
واملراجع: مقدمة  - امل�شادر 
حممد  اإعداد  خلدون،  ابن 
للن�رش  فرو�ش  دار  ال�رشبيني، 

والتوزيع، القاهرة.
االإحاالت  كل  ملحوظة:   -  

اأعاله ماأخوذة من املقدمة.  

نقا�ضات 

خلدون"  ابن  عند  وال�شر  "اخلري 
عد ابن خلدون قيمتي اخلري وال�ضر طارئتني على النف�س الب�ضرية؛ لأنها، وبفطرتها الأوىل، تكون م�ضتعدة 
لكل ما ينطبع فيها من خري اأو �ضر، وذلك لكون« �ضاحب اخلري اإذا �ضبقت اإىل نف�ضه عوائد اخلري وح�ضلت لها 
ملكته َبُعَد عن ال�ضر و�ضعب عليه طريقه، وكذا �ضاحب ال�ضر اإذا �ضبقت اإليه اأي�ضا عوائده« )�س140(. ومن 
هذا املنطلق فا�ضل بني اأهل البدو واحل�ضر من حيث اخلري وال�ضر، فاأكد اأن البدو قريبون اإىل اخلري؛ لأنهم 
»واإن كانوا مقبلني على الدنيا مثلهم اإل اأنه يف املقدار ال�ضروري يف الرتف ول يف �ضيء من اأ�ضباب ال�ضهوات 

واللذات ودواعيها« )�س140(.

املن�ضد ال�ضغري ، اأح�ضن اإلقاء خطابي و«راوي احلديث«

م�شابقات   افرتا�شية لالأطفال يف رم�شان بامل�شيلة
ال�شهيد  الثقافة  دار  تنظم 
لوالية  احلمالوي  قنفود 
�شهر  مبنا�شبة  امل�شيلة 
 2020 املعظم  رم�شان 
اإلقاء  م�شابقة  الأح�شن 
�شعار  خطابي  حتت 
من  ال�شليم  املجتمع   «
حيث  ال�شليم«    الوعي 
للمرت�شح  باحلديث  تتيح 
عن  عائلي  داخل  جو 
من  احل�شارية  ال�شلوكات 
ال�شحيحة  الرتبية  خالل 
بني  ال�شليمة  والعالقات 
االأفراد واملجتمعات  على 
ال�شحي  الو�شع  �شوء 
ال�شهر  ومبنا�شبة  الراهن 
هذه  اأن  ،كما  الف�شيل 
امل�شابقة موجهة لالأطفال 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
�شنة  10�شنوات  و15  بني 
لتنتقي جلنة حتكيم هاتني 
ليتم  الفائزين  امل�شابقتني 
االإعالن عن النتائج يف 20 

ماي اجلاري.

املكتبة    و�شتحت�شن 
للمطالعة  الرئي�شية 
بوداري  ال�شهيد  العمومية 
جملة  بلقا�شم  بامل�شيلة 
الثقافية  من  الفعاليات 
االفرتا�شية على االنرتنت 
�شهر  حلول  مبنا�شبة 
حتت  الف�شيل  رم�شان 
االأرواح  معارج   « �شعار 
يف  االأفراح  ومقامات 
»وم�شابقة  رم�شان  رحاب 
الأح�شن  دينية  ليلية 
ال�رشيف  للحديث  حافظ 
الثانية  ب�شعار  طبعتها  يف 
»راوي احلديث« اإىل  جانب 
تنظيم حما�رشة افرتا�شية 
يوم 10 من ماي 2020 حول 
غزوات الر�شول باملنا�شبة 
بدر  لغزوة  املزدوجة 
تدخل  والتي   ، مكة  وفتح 
حول  حما�رشات  �شمن 
كما   ، املحمدية  الثقافة 
م�شابقة  تخ�شي�ش  �شيتم 
املن�شد  لالأطفال«  والئية 

�شفحة  ال�شغري  »  على 
وزارة الثقافة ف�شاء الطفل 
لوالية  املبدع  اجلزائري 
الفاي�شبوك  على  امل�شيلة 
امل�شابقة  هذه  و�شتكون 
ذوي  لالأطفال  موجهة 
اإىل   07 من  العمرية  الفئة 
�شيحظى  حيث  �شنة   15
بجوائز  الثالثة  الفائزين 
فيديو  ت�شجيل  مع  قيمة 
االأول  للفائز  كليب 
يا�شني  املن�شد  باإ�رشاف 
اإىل  حمو�ش  �شت�شتمر 
غاية 19 ماي اجلاري مع 
تقدمي و�شالت غنائية يف 
الديني  واملديح  االإن�شاد 
مو�شيقية  وو�شالت 
�شوفية  وعر�ش 
للفنون  �شور 
االإ�شالمية  لالإن�شان 
عر�ش  مع  احلمادي 
اأفالم �شينمائية  وعرو�ش 

م�رشحية فكاهية  .
 حكيم مالك

حتت �ضعار » معارج الأرواح ومقامات الأفراح  يف رحاب رم�ضان«

اأون�شيي تنظم ليايل املديح 
الوطني  الديوان  خ�ش�ش 
االإعالم  و  للثقافة 
التوا�شل  من�شات  عرب 
االجتماعي  برناجما 
ثقافيا متنوعا واملتمثل يف 
واالإن�شاد«  املديح  »ليايل 
حتت �شعار » معارج االأرواح 

االأفراح  يف  ومقامات 
رم�شان«  وكانت  رحاب 
اأول  االنطالقة 
حناجر  اأم�ش  مع 
املن�شدين  اجلزائريني 
وجنيب  اهلل  عطاء  عادل 
رزوق  وكمال  عيا�ش 

بث  دكان  اأين مت  وح�شان 
قناة  على  للحفل  ح�رشي 
الأون�شيي   اليوتوب التابعة 
جمهور  ف�شيكون    وعليه 
على  االفرتا�شية  ال�شبكة 
يوم  اأ�شبوعي  كل  موعد 
من  العديد  مع  جمعة 

اأحلى  �شتزين  التي  الفرق 
الرم�شانية  ال�شهرات 
وترافق العائالت اجلزائرية 
ب�شبب  ال�شحي  احلجر  يف 
كورونا  فريو�ش  تف�شي 

امل�شتجد  .
حكيم مالك

وزيرة الثقافة جتتمع مبديري املتاحف 

الثقافة  وزيرة  اجتمعت 
دودة  اأول  بن  مليكة 
املتاحف  مبديري  اأم�ش 
عرب  الوطنية  العمومية 

املرئي  التحا�رش  تقنية 
عن بعد ح�شب ما جاء يف 
بيان للوزارة على �شفحتها 
التوا�شل  مبوقع  الر�شمية 
»فاي�شبوك«. االجتماعي 
الثقافة  وزيرة  وتدار�شت 
املتاحف  مديري  مع 
الـ22،  الوطنية  العمومية 
اإ�شافة اإىل مركز التف�شري 
املتحفي للبا�ش التقليدي 
خمتلف  بتلم�شان، 
املربجمة  الن�شاطات 
كاأعمال  الغلق  فرتة  اأثناء 

وكذا  والتعقيم  ال�شيانة 
االفرتا�شية  الزيارات 
لعر�ش  ا�شتمعت  كما 
العمومية  للمتاحف  حال 
على  مدير  كل  قدمه 
للبيان.واأ�شدت  حده وفقا 
تعليماتها  دودة  بن 
املتاحف  ملديري 
باتخاذ  الوطنية  العمومية 
االأمنية  التدابري  »كل 
الوقائية«  واالإجراءات 
مع  املتاحف  داخل 
خمطط  »حتيني  �رشورة 

لكل  الداخلي«  االأمن 
اأمرت  كما  متحف 
برنامج  »حتديد  ب�رشورة 
ال�شحية  االأزمة  بعد  ملا 
اجتماع  الراهنة.«وياأتي 
مبديري  الثقافة  وزيرة 
العمومية  املتاحف 
اإطار  يف  الوطنية 
االفرتا�شية  االجتماعات 
مديري  مع  املتوا�شلة 
املوؤ�ش�شات  وم�شئويل 

الثقافية حتت الو�شاية.
وكالت 
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قلم جاف16

يف الديباجة 
الوليد فرج

منعطفات  باعتبارها  البي�ضاء  الثورات  اإن 
نتائجها  و  بنتائجها   ، حا�ضمة  �ضيا�ضية 
اأر�ضيتها  هي  الأوىل  اأدواتها  و  باأدواتها 
القانونية التي متثلها تر�ضانة قوانني ت�ضبط 
احلياة ال�ضيا�ضية العامة و حتمي املكت�ضبات 
والنداءات  ال�ضعارات  و  الدعاوى  تكر�س  و 
هذه  راأ�س  على  و  املنعطف   �ضكل  التي 

القوانني ياأتي الد�ضتور . 
بي�ضاء  ثورة  اأجمل  و  اأقوى  اأن  املالحظ  و 
ال�ضعب  حراك  هي  الإن�ضانية  عرفتها 
متغايرة  ف�ضفي�ضاء  �ضكلته  الذي  اجلزائري 
مطلبها  يف  موحدة  متناغمة  متناق�ضة 
�ضلمي  حراك   ، والعدالة  احلرية  الأ�ضا�س 
بكل  الناعمة  القوة  اأدوات  على  اعتمد 
اإراقة  دون  عام  دام   ، و�ضائلها  و  جتلياتها 
عاملية  عوا�ضم  كانت  يف،حني  دم  قطرة 
متوت  النا�س  احلقوق  و  احلريات  تدعي 

اختناقا بالغازات .
التي  التحررية  امللحمة  هذه  عظم  رغم 
�ضاهت يف نبلها ملحمة نوفمرب التي �ضوف  
يحفظها معها التاريخ خرجت ديباجة م�ضودة 
الد�ضتور، بوجه م�ضتحي اآتى على ذكر الثورة 
البي�ضاء يف وم�ضة تَكّنيًة ، باأ�ضلوب م�ضتعجل 
باحلركة  البي�ضاء  الثورة  نعت  �ضطرين  يف 
البحث  عن  مطالبها  لتخرج  التي  ال�ضعبية 
عن  تغيريات اجتماعية ! هذه الو�ضمة التي 

تتطلب اأكرث من وقفة ..
و  التون�ضي  الد�ضتور  املوؤ�ض�س  عك�س 
امل�رصي اللذين كانا اأكرث متلحما بثوراتهم 

البي�ضاء رغم الختزال . 
مهاون  اإثارة  من   ، امللمح  هذا  يعفينا   قد 
اأخرى على راأ�ضها فائ�س املعنى و التح�ضري 
بع�س  ندرك  حتى   . للموا�ضيع  التاريخي 
و  الكربى  الد�ضتورية  امل�ضائل  جتاه  النوايا 
الق�ضيدة التي تكون بدايتها كفرا لن تختتم 

بالتقوى .

املتحف املركزي للجي�ش

اإحياء الذكرى 
)75( ملجازر

 08 ماي 1945
وتخليدا  الوطنية  الذاكرة  على  حفاظا 
للذكرى الـ75 ملجازر 08 ماي 1945، اأحيى 
املنا�ضبة  للجي�س هذه  املركزي  املتحف 
اللواء  اإ�رصاف  اليوم 08 ماي 2020، حتت 
والإعالم  الإي�ضال  مدير  مادي  بوعالم 
والتوجيه لأركان اجلي�س الوطني ال�ضعبي، 
لل�ضور  ومعر�ضا  مداخالت  بتنظيم  وذلك 
وثائقي  فيلم  بث  مت  كما  التاريخية، 
ماأ�ضاة   ...1945 ماي   08 "جمازر  بعنوان: 
لن متحى". ويف كلمته الفتتاحية، ا�ضتذكر 
واملجازر   45 ماي  الثامن  اأحداث  اللواء 
الفرن�ضي  التي اقرتفها ال�ضتعمار  الب�ضعة 
يف حق ال�ضعب اجلزائري الأعزل: " حتيي 
اجلزائر، يف هذا اليوم اجلمعة 15 رم�ضان، 
التي  الأليمة  ماي   08 75 ملجازر  الذكرى 
ارتكبها الإ�ضتعمار الفرن�ضي البغي�س �ضد 

اجلزائريني.

بكل من �سوق احلد
 و�سيدي مو�سى 

تدمري قنبلتني
 تقليديتي ال�ضنع

ودمرت  ك�ضفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س  م�ضرتكة  مفارز 
08 ماي 2020، قنبلتني )02( تقليديتي ال�ضنع، 
من  بكل  منف�ضلتني  عمليتني  خالل  وذلك 
و�ضيدي  بومردا�س  بولية  احلد  �ضوق  بلديتي 
العا�ضمة/الناحية  اجلزائر  بولية  مو�ضى 

الع�ضكرية الأوىل.

حركة حم�ش وم�سودة تعديل الد�ستور

مل تف�ضل يف طبيعة 
النظام ال�ضيا�ضي

م�ضودة  على  مالحظاتها  حم�س  حركة  �ضجلت 
طبيعة  يف  تف�ضل  مل  اأنها  قائلة  الد�ضتور  تعديل 
اأي  ميثل  ل  هجينا  اأبقته  اإذ  ال�ضيا�ضي  النظام 
العامل  يف  املعروفة  الأنظمة  اأ�ضكال  من  �ضكل 
حيث  رئا�ضية(،  �ضبه  اأو  الربملانية  اأو  )الرئا�ضية 
حترم الوثيقة الأغلبية من حقها يف الت�ضيري، ول 
تُلزم ت�ضمية رئي�س احلكومة من الأغلبية وهو اأمر 
يناق�س كلية معنى الدميقراطية التمثيلية ويلغي 
جزء اأ�ضا�ضيا وجوهريا من الإرادة ال�ضعبية املعرب 
عنها يف النتخابات الت�رصيعية، عالوة على حالة 
من  الرئي�س  نائب  مبن�ضب  املتعلقة  الغمو�س 

حيث دوره و�ضالحياته وطريقة تعيينه.
 باية ع

م�سودة تعديل الد�ستور

الأفالن يفتح ور�ضات 
للمناق�ضة

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني، التزام رئي�س 
م�رصوع  بجعل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
توافقيا  طابعا  يحمل  الد�ضتور  تعديل  قانون 
وفق مقاربة �ضاملة اأ�ضا�ضها ال�ضت�ضارة الوا�ضعة 
اأنه  معلنا  اجلزائري  ال�ضعب  تطلعات  ويعك�س 
�ضيفتح ور�ضات على امل�ضتوى املحلي واملركزي 

من اجل  مناق�ضة م�ضودة تعديل الد�ضتور.
 باية ع

م�ستجدات كورونا بالبويرة

خلية الإ�ضغاء ت�ضتقبل 
97 مكاملة هاتفية

لأول  تن�ضيبها  مت  التي  الإ�ضغاء  خلية  ا�ضتقبلت 
بولية  الولئي  ال�ضعبي  املجل�س  مبقر  مرة 
الآن  حلد  كورونا  وباء  تف�ضي  اإثر  على  البويرة 
97 مكاملة هاتفية من خمتلف �رصائح املجتمع 
ح�ضب ما ك�ضف عنه امل�رصف عليها الأخ�ضائي 
ات�ضال  يف   " معنان  كمال   " الدكتور  النف�ضاين 
اأغلب  ومتحورت   " الو�ضط   " بجريدة  جمعه 
املكاملات يف ا�ضطرابات نف�ضية جراء اجلائحة 

و طول فرتة احلجر املنزيل .
اأح�سن مرزوق

امل�سيلة

عني احلجل تفقد 
ابنها �ضويف اأنور

تفاجاأ اأول اأم�س �ضكان عني احلجل بامل�ضيلة وقبل 
راح  األيم  وقع حادث  بـ15دقيقة على  الإفطار  اآذان 
اأنور(21�ضنة ،والذي ح�ضب  �ضحيته ال�ضاب )�ضويف 
بالإ�رصاع  يهم  دراجته  منت  على  كان  عيان  �ضهود 
املقابل.. ال�ضارع  يف  �ضاحنة  ببيته،لتفاجئه  للحاق 
...هذا  املكان  عني  يف  قتيال  ترديه  ثم  تده�ضه 
باملنطقة  ال�رصائح  كافة  له  اهتزت  الأليم  احلادث 
..خا�ضة واأن املرحوم اأنور يحوز على اأخالق عالية 
وحمبوب من طرف اجلميع...رحم اهلل الفقيد واألهم 

ذويه ال�ضرب وال�ضلوان.

عبدال�سالم.غ/وكاالت

وذكرت �ضحيفة "وا�ضنطن بو�ضت" 
املتحدة  الوليات  اأن  يومني،  قبل 
طبية  كمامة  مليار   4 ا�ضرتت 
كورونا،  اأزمة  ظل  يف  ال�ضني  من 
حققت  ال�ضني  اأن  اإىل  ي�ضري  ما 
بف�ضل  الدولر  مبليارات  عائدات 

الكمامات.
كورونا  جائحة  ا�ضتداد  مع  و 
بداأت بع�س الدول بحظر ت�ضدير 
فريو�س  حماربة  م�ضتلزمات 
كورونا، وخا�ضة الكمامات الطبية، 
بل وبداأت با�ضترياد الكمامات من 
ال�ضني لتلبية الطلب الكبري عليها.

فاإن  اإعالمية  لتقارير  ووفقا 
من  املليارات  جنت  ال�ضني 
الطبية  امل�ضتلزمات  ت�ضدير 
ومنها  كورونا،  ملواجهة  الالزمة 
الكمامات، وذلك بالرغم من تذمر 
البع�س من تردي جودة الكمامات 
الطبية التي يتم �ضنعها يف ال�ضني 
ال�ضني  كانت  كورونا  جائحة  قبل 
الطبية  الأقنعة  ن�ضف  نحو  ت�ضنع 

جائحة  ا�ضتعال  ومع  العامل  يف 
الأقنعة  �ضناعة  ت�ضاعفت  كورونا 
عليه  كانت  مبا  مقارنة  مرة   12
ال�ضناعات  من  وباتت  �ضابقا، 

القليلة التي تعود باأرباح طائلة.
واأظهرت بيانات �ضينية اأن القدرة 
للكمامات  اليومية  الإنتاجية 
الطبية يف ال�ضني بلغت يف مار�س 
يعادل  ما  مليونا   116 املا�ضي 
اأنتجت  التي  الكميات  اأ�ضعاف 

يت�ضاءل  وقد  املا�ضي  فرباير  يف 
با�ضترياد  دول  تقوم  البع�س ملاذا 
ول  ال�ضني  من  الطبية  الكمامات 
بنف�ضها.ويعود  ب�ضناعتها  تقوم 
القفزة  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ذلك 
الكبرية يف الطلب على الكمامات 
يف ظل جائحة كورونا، لدرجة اأن 
الإنتاج املحلي يف هذه الدول بات 
غري قادر على تلبية الطلب الهائل 

لذلك مت اللجوء لال�ضترياد.

وتقول تقارير اإعالمية، اإن ال�ضني 
اإنتاج  يف  طفرة  حاليا  ت�ضهد 
املعدات الطبية، وخا�ضة الأقنعة 
حيث  كورونا،  جائحة  بداية  منذ 
منو  ظل  يف  ت�ضاعف  �ضعرها  اأن 

الطلب.
لدرجة اأن بع�س اخلرباء قالوا يف 
برميل  �ضعر  اإن  املا�ضي،  اأفريل 
من الكمامات بات اأغلى من �ضعر 

برميل النفط.
�ضعر  هبط  املا�ضي  ال�ضهر  ففي 
الـ20  دون م�ضتوى  "برنت"  برميل 
دولرا، اأما الكمامات فقد ارتفعت 
لي�ضل �ضعر الكمامة اإىل 50 �ضنتا، 
ويف بع�س الدول ويف فرتة الذروة 
 1 نحو  الطبية  الكمامة  �ضعر  بلغ 

دولر.
اأفريل  ل�ضهر  يعود  لتقرير  ووفقا 
نحو  ت�ضجيل  مت  فاإنه  املا�ضي، 
 2020 يف  جديدة  �رصكة  األف   38
الوجه،  كمامات  ل�ضنع  ال�ضني  يف 
وذلك يف�رص الكميات الهائلة التي 
املنتج  هذا  من  ت�ضديرها  يتم 

يوميا لدول العامل..

اجلزائر ا�ستوردت كميات معتربة منها

38 األف �ضركة �ضينية جديدة 
يف 2020 ل�ضنع الكمامات

.    القدرة االإنتاجية بلغت 116 مليون وحدة  يف مار�ش املا�سي 

مع ا�ستداد جائحة كورونا يف العامل بداأت الدول تت�سابق على الكمامات ال�سينية، حيث ا�ستكى 
م�سوؤولون فرن�سيون من عدم و�سول �سحنات من الكمامات من ال�سني، متهمني الواليات املتحدة 

بدفع اأ�سعار م�ساعفة ل�سراء االأقنعة الطبية ال�سينية.

املتنقلة  عنا�رص  متكنت 
دائرة  لأمن  الق�ضائية  لل�رصطة 
،من  وهران  ولية  باأمن  اأرزيو  
اللحوم  من  معتربة   كمية  حجز 
غري  كلغ    187 ب  تقدر  البي�ضاء 
الب�رصي  لال�ضتهالك  �ضاحلة 
كانت منقولة على منت على منت 
 ،CHANA نوع  من  �ضاحنة 
اأمن وهران  كما حجزت م�ضالح 
61 كلغ من ال�ضمك الفا�ضد  وذلك 

اثر عمليتني منف�ضلتني .
قيام  بعد  جاءت  الأوىل   العملية 
على  بدوريات  ال�رصطة  عنا�رص 
بن  بحي  اليومي  ال�ضوق  م�ضتوى 
بولعيد اأرزيو  �رصق وهران ، اأين 
على  كان  �ضخ�س  انتباههم  لفت 

دون   اللحوم  ببيع   يقوم  منت  
الطبية  ال�ضهادة  على  احليازة 
كانت  والتي  ال�رصاء،  وفاتورة 
موجهة لال�ضتهالك الب�رصي ،مت 
حتويل املوقوف  اإىل امل�ضلحة . 
م�ضالح  ثانية متكنت  ويف عملية 
الأمن احل�رصي 07  رفقة �رصطة 
لأمن  البيئة   حماية  و  العمران 
كل  مع  بالتن�ضيق   ، وهران  ولية 
من مدير واأعوان مكتب النظافة 
للمندوبية  احل�رصي  بالقطاع 
كمية  ،من حجز  الهواري  �ضيدي 
يقدر   الأ�ضماك   من  معتربة  
�ضاحلة  غري  كلغ    61 ب  وزنها 
م�ضتوي  ،علي  لال�ضتهالك  

م�ضمكة .

يف عمليتني منف�سلتني  الأمن والية  وهران

حجز 187 كلغ من الدجاج  
و61 كلغ من ال�ضمك  

�ضجلت م�ضالح اأمن ولية املدية خالل 
الن�ضف الأول من �ضهر رم�ضان اجلاري  
264 خمالفة لإجراءات احلجر ال�ضحي 
خمتلف  عرب  الأ�ضخا�س  طرف  من 
حيث  بالولية،  احل�رصية  املناطق 
اأظهرت ح�ضيلة ت�ضلمت الو�ضط ن�ضخة 
املواطنني  بع�س  التزام  عدم  منها 
يف  املو�ضع  ال�ضحي  احلجر  لتدابري 

ظل انت�ضار جائحة كورونا "كوفيد 19" 
 303 و  �ضخ�س   547 مراقبة  فتمت    ،
فرتة  خالل  نارية  دراجة   15 و  مركبة 
خمتلف  طرف  من  ال�ضحي  احلجر 
و�ضع  مع  الأمنية،  وال�ضدود  الدوريات 
يف  نارية  دراجات   08 و  مركبات   04
اأ�ضحابها لإجراءات  املح�رص ملخالفة 
 06 بـ  امل�ضالح  ذات  قامت  احلجر،كما 

و  لالماكن  تعقيم  و  تطهري  عمليات 
ال�ضاحات العمومية با�ضتعمال �ضاحنات 
وهذا  لل�رصطة،  التابعة  املياه  �ضخ 
�ضمن خمطط يهدف اإىل جت�ضيد مبداأ 
اأمن  على  حفاظا  اجلوارية  ال�رصطة 
اأرواح املواطنني يف ظل هذه  و�ضالمة 

الأزمة ال�ضحية التي متر بها البالد.
ر. بوخدميي

اأمن والية املدية 

264 خمالفة لإجراءات احلجر ال�ضحي 

مركب احلديد وال�سلب »تو�سيايل« بوهران

ت�ضدير28 األف طن اإىل كندا 
و الوليات املتحدة

عدم احرتام االأ�سعار املرجعية بامل�سيلة 

ارتفاع رهيب يف اأ�ضعار
 اخل�ضر والفواكه 

وال�ضلب  احلديد  مركب  قام 
»تو�ضيايل« لبطيوة )وهران( بت�ضدير 
اإىل  البناء  حديد  من  طن  األف   18
ال�ضبت  اأم�س  اأ�ضتفيد  كندا، ح�ضبما 
من مدير التجارة اخلارجية ومتابعة 

ال�ضتثمارات لذات املركب.
ذوقد مت نقل هذه احلمولة انطالقا 
من ميناء م�ضتغامن نحو ميناء اأو�ضاوا 
رمزي،  عزي  اأو�ضح  كما  بكندا، 
الت�ضدير  عملية  اأن  اإىل  م�ضريا 
بر�ضم  نوعها  من  الثالثة  تعد  هاته 
نهاية  مع  يرتقب  كما  اجلاري  العام 
�ضهر ماي اجلاري ت�ضدير 10 اآلف 
الوليات  اإىل  البناء  حديد  من  طن 
من  انطالقا  الأمريكية  املتحدة 

ميناء م�ضتغامن، كما اأ�ضري اإليه
للتذكري فقد قام املركب املذكور   
خالل العام اجلاري بت�ضدير 3.050 

بريطانيا  اإىل  البناء  حديد  من  طن 
الأنابيب  من  طن  اآلف   3 زهاء  و 
بلغ  اأنه  يذكر  اأنغول  نحو  احلديدية 
مركب »تو�ضيايل« اإنتاج اإجمايل قدر 

بنحو 3 ماليني طن خالل 2019. 
عبدال�سالم.غ

والفواكه  اخل�رص  اأ�ضعار  عرفت 
الأخرية،بولية  الفرتة  يف 
ما   ، جنونيا  امل�ضيلة،ارتفاعا 
ال�رصائية  القدرة  تدهور  اإىل  اأدى 
وقت  يف  الب�ضيط،  للمواطن 
بوفرة  التجارة  وزارة  فيه  تطمئن 
خالل  معقولة  وباأ�ضعار  املنتج 
مقارنة  رم�ضان،وذلك  �ضهر 

قبل  ذي  من  املتداولة  بالأ�ضعار 
و�ضعتها  التي  املرجعية  وتلك 
وزارة التجارة للحد من امل�ضاربة 
ال�رصائية  القدرة  على  واحلفاظ 
غالء  هناك  كان  حيث  للمواطن، 
للخ�رص  البيع  نقاط  ميز  فاح�س 

والفواكه مبختلف اأنواعها.
عبدالبا�سط بديار

حممد بن ترار

ج /ن�سراهلل 
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