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بعد تلقي اللجنة املكلفة لـ 1200 اقرتاح

تنقيح م�سودة الد�ستور 
الأ�سبوع املقبل

ك�شف املكلف مبهمة لدى رئا�شة اجلمهورية، حممد لعقاب، اأم�س، اأن جلنة اخلرباء على م�شتوى رئا�شة 
اجلمهورية، قد تلقت حوايل 1200 اقرتاح، يخ�س التعديالت الد�شتورية، املت�شمنة يف م�شودة الد�شتور 

،م�شريا اإىل اأن اللجنة �شت�شرع ابتداء من الأ�شبوع القادم يف اإدخال التعديالت املطلوبة عليها.

مرمي خمي�شة

نزوله  لدى  لعقاب،  �أو�ضح  كما 
�لإذ�عية  �لقناة  على  �ضيفا 
�لتي  �ملقرتحات  �أن  �لأوىل، 
بع�ضها  يطالب  �للجنة،  ت�ضلمتها 
و�أخرى  �ملو�د،  بع�ض  بتعديل 
مطالب  مع  بتو�ضيحها،  تطالب 
�أخرى تقرتح �إ�ضافة مو�د �أخرى، 
لفتا �أن جلنة �خلرب�ء تعكف على 
و��ضتخر�ج  وتبويبها،  تنظيمها، 

يف  �ل�رشوع  قبل  منها  �لأفكار 
�ملطلوبة،  �لتعديالت  �إدخال 
نحو  توجه،  �إىل  �ضتقودنا  و�لتي 
ملو�د  و�ضامل  عميق  تعديل 

�لد�ضتور.

اإر�شال قوات اجلي�س اإىل 
اخلارج ل يعني تغيري عقيدته 

�ملتحدث،  ذ�ت  قدم  حني،  يف 
�ملادة  بخ�ضو�ض  تو�ضيحات 
و�لتي  �لد�ضتور،  م�ضودة  من   95

ت�ضمح باإر�ضال قو�ت من �جلي�ض 
�خلارج،  �إىل  �ل�ضعبي  �لوطني 
�ملتحدة  �لأمم  بعثات  �إطار  يف 
�لدوليني،  و�لأمن  �ل�ضلم  حلفظ 
�أو �مل�ضاركة يف تنفيذ �لتفاقيات 
ملكافحة  �لثنائية،  �لع�ضكرية 
بعد  �لأمن،  وحفظ  �لإرهاب 
�لربملان،  �أع�ضاء  ثلثي  مو�فقة 
للجز�ئر  ميكن  ل  �أنه  موؤكد� 
و�ضط  معزولة،  دولة  تبقى  �أن 
فعل  ردود  تقت�ضي  متغري�ت 

�ملرتزقة  ير�بط  �أين  دفاعية، 
�حلدود،  على  و�لإرهابيون 
ويهددون �لأمن �لوطني للجز�ئر، 
�أن  ذ�ته،  �ل�ضياق  يف  مو�ضحا 
من  قو�ت  باإر�ضال  �ملق�ضود 
�إىل  �ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ض 
�خلارج، هو �مل�ضاهمة يف حفظ 
حتى  �أنه  �إىل  م�ضري�  �ل�ضالم، 
ميكن  �لتعديالت،  هذه  بدون 
خارج  وحد�ت  �إر�ضال  للرئي�ض 
�حلدود، مثلما حدث يف �حلرب 

�لعربية-�لإ�رش�ئيلية �ضابقا.
مبهمة  �ملكلف  �عترب  حيث 
�لتحفظات  �أن  �لرئا�ضة،  لدى 
�أثارتها هذه �ملادة تنم عن  �لتي 
�إقحام  من  �ملو�طنني،  تخوف 
�جلي�ض يف معارك خارجية، وهذ� 
حب و�رتباط لل�ضعب مع جي�ضه، 
م�ضدد� على �أن �قرت�ح هذه �ملادة 
لأن  �جلي�ض،  لعقيدة  تغيري�  لي�ض 

لي�ضت  م�ضاملة  دولة  �جلز�ئر 
�أن  باملقابل،  م�ضيفا  عدو�نية، 
�لأخذ  مت  قد  �لتي  �لقرت�حات 
بها، تتعلق بتعزيز مكانة �ل�ضلطة 
�لت�رشيعية و�ملعار�ضة �لربملانية، 
وغريها  �ل�ضلطات،  بني  و�لف�ضل 
مت�ض  ل  �لتي  �لقرت�حات  من 
�لنظام  وطبيعة  �لهوية،  بعنا�رش 

�ضبه �لرئا�ضي.

24 �ساعة

ع�شو املكتب الوطني بحركة البناء الوطني اإ�شماعيل دباح:

يجب تقلي�ص املواد اخلالفية لتج�سيد
 د�ستور توافقي 

.     الو�شع يتطلب تبديد املخاوف
بحركة  �لوطني  �ملكتب  �إعتربع�ضو 
باأن  دباح  �إ�ضماعيل  �لوطني  �لبناء 
م�ضودة �لد�ضتور  ت�ضمنت �لعديد من 
�لإيجابيات على غر�ر د�ضرتة �حلر�ك 
�ل�ضعبي و تكري�ض �حلقوق و�حلريات، 
من  �لعديد  هناك  باأن  لفت  حني  يف 
�أن ت�ضتدرك لتكون  �لأمور �لتي يجب 

�أكرث و�ضوحا. 
بحركة  �لوطني  �ملكتب  ع�ضو  ثمن 
�لبناء �لوطني �إ�ضماعيل دباح م�ضمون 
حملت  باأنها  لفتا  �لد�ضتور،   م�ضودة 
لكنها  �لإيجابية،   �لأمور  من  �لعديد 
حتتاج �إىل ��ضتكمال وت�ضويب وتو�فق 

بنب كل مكونات �ملنظومة �لوطنية.
�لد�ضتور  باأن  دباح  �إ�ضماعيل  و�ضدد 
يجب �أن يكون تو�فقي يكر�ض �حلقوق 
و �حلريات ، لفتا باأن �حلو�ر و�لو��ضع 
�أكرث  مقرتح  باإعطاء  كفيل  و�لعميق 
�لتي  �جلديدة  باجلز�ئر  يليق  قوة 
يجب �أن تكون جز�ئر م�ضتقرة وقوية 
ود�ضتورها د�ضتور �ضعب ولي�ض د�ضتور 

�ضخ�ض.
�ملتحدث  قال  مت�ضل،  �ضياق  يف  و 
و  تو�فقي  يكون  �أن  �لد�ضتور يجب   »:

�لتي  �لدباجة  من  �لروؤية  تظهر  تبد�أ 
نالحظ  �ملو�د،  من  مرونة  �أكرث  هي 
ت�ضمنتها  �لتي  �لإيجابيات  رغم  �أن 
تكري�ض  غر�ر  على  �لد�ضتور  م�ضودة 
�حلريات و �حلقوق و د�ضرتة �حلر�ك 
�أول  على  تن�ض  مل  �أنها  �إل   ، �ل�ضعبي 

نوفمرب حمتوى مرحلي .
و�أبرز �إ�ضماعيل دباح على �رشورة �أن 
تقل�ض هوة �ملو�د �خلالفية لتج�ضيد 
على  �ضدد  �أين  �لتو�فقي،   �لد�ضتور 
�لأمور  من  �لعديد  ��ضتدر�ك  �رشورة 
م�ضيفا  و�ضوحا،   �أكرث  تكون  �أن  و 
مر�جعة  �إىل  يحتاج  �لد�ضتور   »:
�ل�ضالحيات وعلى ر�أ�ضها تعيني نائب 
بتفكيك  رئي�ض �جلمهورية،  �لهتمام 

�لأمور �لغري و��ضحة ».
و�أكد �إ�ضماعيل دباح على �رشورة فك 
خا�ضة  �لأمور  تو�ضيح  و  �ملخاوف 
فيما تعلق مبطالب �حلر�ك �ل�ضعبي،  
نوعية   نقلة  هناك  �ضحيح   »: قائال 
لكن   ، �لإيجابية  �لأمور  �لعديد من  و 
�أن  يجب  غام�ضة  �لأمور  من  �لعديد 

تو�ضح �أكرث :«

كل  �رشورة  �إىل  �ملتحدث  ودعا 
قبل  من  �ملطروحة  �لإقرت�حات 
�ملدين  �ملجتمع  و  �ل�ضيا�ضية  �لطبقة 
�ضياغة  يتم  حتى  �لإعتبار،   بعني 
و  �لأمة  توجهات  عن  يعرب  م�رشوع 
خيارتها و ي�ضتجيب �جلز�ئر �جلديدة 

ومطالب �حلر�ك �ل�ضعبي ».
�أر�ضلنا  نحن   »: �ملتحدث  قال  و 
�لقوى  و�إىل  �لأحز�ب  �إىل  مبادرتنا 
�ل�ضخ�ضيات  بع�ض  و�إىل  �ملجتمعية 
�لعام  �لر�أي  �إىل  ونقلناها  مدة  منذ 
يريد  من  جميع  �إ�رش�ك  �أجل  من 
هدنة  �ضناعة  يف  معنا  �مل�ضاهمة 
توؤجل من  �ضيا�ضية وتهدئة �جتماعية 
�لتعاون  �أجل  من  �خلالفات  خاللها 
�لقت�ضادي  �لتحدي  مو�جهة  يف 
جهة  من  �لجتماعية  و�نعكا�ضاته 
�ملنظومة  لإ�ضتكمال  و�لتعاون   ،
�لقانونية �لقادرة على �إ�ضتيعاب طموح 
�ل�ضعب وتطلعات �حلر�ك �ملبارك يف  
موؤ�ض�ضات  ودولة  منتخبة  موؤ�ض�ضات 
حتقق �لدميقر�طية و�لف�ضل �حلقيقي 

بني �ل�ضلطات.«

جددوا طلبهم باعتماد حزب ال�شعب 

اأن�سار مي�سايل احلاج يدعون اإىل م�ساحلة تاريخية
حزب  حزب  �إتباع  �أم�ض  نهار  جدد 
�لدميقر�طية  �حلريات  )�أن�ضار  �ل�ضعب 
فيما بعد (لزعيمه  مي�ضايل �حلاج على 
�ل47   لوفاة  �لذكرى  �إحياء  هام�ض 
طلبهم  ب�رشورة  بتلم�ضان  زعيمهم 
�عتماد حزب �ل�ضعب ب�ضفته �أول حزب 
�إىل  دعا  باجلز�ئر  تاأ�ضي�ض  �ضيا�ضي  
يف  �إ�رش�كهم   و�رشورة   ، ��ضتقاللها 
تعديل �لد�ضتور  ود�ضرتة ن�ضيد �حلزب 
�لتدري�ض  ي�ضتوجب  كل  ن�ضيد  ب�ضفته 
يف �ملد�ر�ض، هذ� و�أ�ضار �أن�ضار حزب 
�جل  من  �ليوم  �لأو�ن  حان  �نه  �ل�ضعب 
�عتماد  خالل  من  �لتاريخ  مع  �لت�ضالح 
�لعديد  يف  للف�ضل  �لقادم  �لد�ضتور 
و�ملرتبطة  �لتاريخية   �مل�ضائل  من 
�لإجماع  طريق  �لوطنية  عن  بالهوية  

يف �لد�ضتور �ملقبل
هذ� وقد ح�رش �إتباع حزب �ل�ضعب من 
�لوليات  من  عديد  �ملي�ضاليني من  
تيزي   ، �لعا�ضمة  »�جلز�ئر  غر�ر  على 
،بومرد��ض،وهر�ن،�جللفة  بجاية   ، وزو 
قرب  على  و�لوقوف   « بلعبا�ض  و�ضيدي 
�ملرحوم مي�ضايل �حلاج مبقربة �ضيدي 
جو�ن   06 يوم  بها  دفن  �لتي  �ل�ضنو�ضي 
1974 بعدما و�فته �ملنية يف فرن�ضا يوم 
03 جو�ن من نف�ض �ل�ضنة  هذ�  وقد عاد 
�ملي�ضاليون بقوة �إىل �لوجود على موجة 
�ل�ضنة  �ملا�ضية  حيث  �حلر�ك  خالل 
يف  �لأوىل  �ل�ضفوف  �إطار�ته  �ضكلت  
 ، تلم�ضان  تتقدمهم  �لوليات   بع�ض 
وفاة  على  �ضنة   76 مرور  رغم  حيث 
زعيمهم مي�ضايل �حلاج �لذي يعترب �أب 

�حلركة �لوطنية  لكن �أتباعه بقو� يلتقون 
يف  ��ضتقبالهم  يتم  �أين  بتلم�ضان  �ضنويا 
مقربة  نحو  مب�ضرية  علمي متبوع  لقاء 
روح  على  للرتحم  �ل�ضنو�ضي  �ضيدي 
متكن  �حلاج �لذي  مي�ضايل  �لزعيم 
يف  �ل�ضيا�ضية  مكانته  �إعادة  من  �إتباعه 
عهد �لرئي�ض بوتفليقة حيث مت ت�ضمية 
كاعرت�ف  با�ضمه   �لدولة  زناتة  مطار 
��ضتقالل  �ضبيل  يف  بن�ضاله  �لكبري 
حول  بيانا  �ضنويا  وي�ضدرون  �جلز�ئر 
�أنف�ضهم  ويزكون  �لعامة   �ل�ضيا�ضة 
من  �لنهو�ض باجلز�ئر  يف  للم�ضاهمة 
�لذي  باعتماد حزبهم   خالل �ملطالبة 
�ملوجودة �إىل  �لأحز�ب  �أغلب  �ضبق 

�ليوم  خا�ضة �لوطنية  .
حممد بن ترار

يف ات�شال هاتفي مع الرئي�س تبون

ماكرون ي�سارع اإىل تلطيف الأجواء مع اجلزائر
�ميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�ض  �ضارع 
مع  �لأجو�ء  تلطيف  �إىل  ماكرون 
�ضنه  و��ضع  تنديد  بعد  �جلز�ئر 
فئاته  بكل  �جلز�ئري  �ل�ضعب 
�لتي  �لفرت�ء�ت  خلفية  على   ،
حول  �لوثائقي  �ل�رشيط  حملها 
قناة  بثته  �لذي  �ل�ضعبي  �حلر�ك 
�لرئي�ض  �أجرى  حيث   5 فر�ن�ض 
�لفرن�ضي �ت�ضال مع �لرئي�ض تبون 
طموح  دفع  �إعطاء  على  و�تفقا 

للعالقات �لثنائية .
�لذي  �لغ�ضب  موجة  �أن  يبدو 
بكل  �جلز�ئري  �ل�ضعب  حركت 
�ل�ضيا�ضية  �لطبقة  مع  فئاته 
جتاه  �ملدين  �ملجتمع  وفعاليات 
�إعالمها  حتامل  جر�ء  فرن�ضا 
زيف  وثائقي  بفيلم  �لر�ضمي 
حقيقية و�أهد�ف �حلر�ك �ل�ضعبي 
�لذي ر�ضم مالمح جز�ئر جديدة 
تر�جع  فرن�ضا  من  جعلت   ،
فقد�ن  من  خوفا  ح�ضاباتها 
باجلز�ئر  �لقت�ضادية  م�ضاحلها 

�لفرن�ضي  �لرئي�ض  �ضارع  حيث   ،
�إىل  �لثالثاء  �إميانويل  �أم�ض 
رئي�ض  مع  هاتفية  مكاملة  �إجر�ء 
�جلمهورية عبد �ملجيد تبون تبادل 
�لرئي�ضان  �ملعلومات  من خاللها 
حول �جلهود �ملبذولة ملنع تف�ضي 
��ضتعر�ض  كما   19 كوفيد  جائحة 
�لثنائية  �لعالقات  �لرئي�ضان 
و�تفقا ب�ضاأنها على �إعطائها دفع 
ت�ضمن  د�ئمة  �أ�ض�ض  على  طموح 
�ملتبادلة  �مل�ضرتكة  �مل�ضلحة 
خل�ضو�ضية  �لكامل  و�لحرت�م 
تطرقا  كما  �لبلدين  كال  و�ضيادة 
�لرئي�ضان يف ثالث مكاملة هاتفية 
جتمعهما �ىل �لو�ضع يف ليبيا ودول 
�ضعوبها  معاناة  �ضوء  يف  �ل�ضاحل 
و�تفقا  و�لنز�عات  �حلروب  من 
حد  و�ضع  �أجل  من  �لتن�ضيق  على 
ب�ضط  على  بامل�ضاعدة  لذلك 

�لأمن و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة.
لنظريه  �لفرن�ضي  �لرئي�ض  مكاملة 
بالذ�ت  �لوقت  �جلز�ئري يف هذ� 

�لدللت  من  �لكثري  حتمل 
�لتي  فرن�ضا  خوف  �ىل  بالإ�ضافة 
ز�دتها  �قت�ضادية  �أزمة  من  تعاين 
من  كورونا  فريو�ض  وباء  حدة 
�أمام  خا�ضة  م�ضاحلها  فقد�ن 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  �أ�ضو�ت  �رتفاع 
على  فرن�ضا  مبعاقبة  تنادي  �لتي 
حملة  من  عنها  مابدر  خلفية 
�جلز�ئر  �ضورة  لت�ضويد  �إعالمية 
�جلز�ئر  وقوف  �إىل  بالإ�ضافة 
�ضورتها  عن  للدفاع  باملر�ضاد 
با�ضتدعاء  ر�ضميا  ذلك  وجتلى 
�ل�ضفري �جلز�ئري بفرن�ضا للت�ضاور 
�ضاعات بعد بث هذ� �لفيلم ، وهو 
ماجعل فرن�ضا ت�ضعر باخلطر على 
باجلز�ئر  �لإ�ضرت�جتية  م�ضاحلها 
من  لي�ض  �أنه  �أدركت  قد  وتكون 
عالقاتها  �ضفو  تعكري  م�ضلحتها 
ر�ضم  �لتي  �جلديدة  �جلز�ئر  مع 
فيفري   22 حر�ك  معاملها 

�لفارط.
باية ع  

رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات، حممد �شريف

التعديل الد�ستوري يج�سد اأ�س�ص الدميقراطية
�لوطنية  �ل�ضلطة  دعا  رئي�ض 
حممد  لالنتخابات،  �مل�ضتقلة 
�رشيف �لأربعاء �لأجيال �إىل �رشورة 
و�لتالحم  �لتام  �لن�ضهار  تذكر 
يف  �ملتمثلة  �ل�ضعبية  �لإر�دة  بني 
�حلر�ك  و�جلي�ض �لوطني �ل�ضعبي 
�لد�ضتوري  �لتعديل  �أن  موؤكد� 
عبد  �لرئي�ض  طرحه  �لذي 
�أ�ض�ض  ليج�ضد  تبون  جاء  �ملجيد 

�لدميقر�طية .
�ألقاها  كلمة  يف  �رشيف  و�ضدد 
در��ضة  �أيام  على  �إ�رش�فه  خالل 
�لوطنية  نظمتها  �ل�ضلطة 
حول  لالنتخابات،  �مل�ضتقلة 
�جلز�ئر  �أن  تعديل  �لد�ضتور، 
�لدميقر�طية  يف  ر�ئدة  �أ�ضبحت 
تتذكر  �أن  �لأجيال  على  ويجب 
بني  كان  �لذي  و�لتالحم  �لن�ضهار 
عنها  عرب  �لتي  �ل�ضعبية  �لإر�دة 
يف  �نطلق  �لذي  �ل�ضعبي  �حلر�ك 

22 فيفري 2019 و�جلي�ض �لوطني 
�لتحرير  جي�ض  �ضليل  �ل�ضعبي 
�ل�ضلطة  باأن  مذكر�   ، �لوطني 
�ملنبثقة  لالنتخابات  �لوطنية 
وليدة  هي  �لوطني  �حلو�ر  عن 
�حلر�ك وكانت يف م�ضتوى �ملهام 
�ملوكلة �إليها، وتعمل على جت�ضيد 
�لأهد�ف لرتقية �لنظام �لنتخابي، 
لذ� يجب �لبحث يف م�ضودة تعديل 
مع  للنقا�ض  �ملطروحة  �لد�ضتور 
و�ل�ضخ�ضيات  �ل�ضيا�ضية  �لطبقة 
�ملجتمع  وفعاليات  �لوطنية 
لل�ضلطة  يعطي  �ملدين  عما 
�أكرب  ��ضتقاللية  و  �أكرث  �ضالحيات 
�إن  و�لبحث  �لتنفيذي،  �جلهاز  عن 
متت  �أو  �لعمق  يف  د�ضرتتها  كان 
د�ضرتتها �ضكليا موؤكد� �أن �ل�ضلطة 
مبقرتحات  ير�أ�ضها  �ضتخرج  �لتي 
�جلديدة  �جلز�ئر  لبناء  �ضت�ضاف 
�رشحا وعلو� و�ضاأنا م�ضيد� بحر�ض 

باب  فتح  على  �جلمهورية  رئي�ض 
�لنقا�ض و�إثر�ء ما جاءت به م�ضودة 
�لد�ضتور �لتي مت توزيعها على كل 

�لفاعلني من �أجل �إثر�ئها.
�ل�ضياق  نف�ض  يف  �رشيف  و�أكد 
�لد�ضتور  �أن  م�رشوع  تعديل 
�لدميقر�طية  �أ�ض�ض  ليج�ضد  جاء 
و�ضعبية  �لإثر�ء  �ضعبية  ينال  حتى 
رئي�ض  عر�ض  �أن  مربز�  �ل�ضتفتاء 
ل  لالإثر�ء  �مل�ضودة  �جلمهورية 
يفتح �ملجال لت�ضور منط بديل بل 
للتز�مات  �مل�رشوع  تقدير  يتعني 
مناق�ضة  �أهمية  مربز�  �لرئي�ض 
خرب�ء  قبل  من  �مل�ضودة  هذه 
�لد�ضتوري  �لقانون  �أ�ضاتذة  وخرية 
لإعد�د د�ضتور متكامل يتنا�ضق مع 
�أهد�ف وبرنامج رئي�ض �جلمهورية 
�ل�ضعب  وطموحات  و�حلكومة 

�جلز�ئري.
باية ع

اإميان لوا�س 
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مرمي خمي�شة

به  خ�ص  ت�رصيح  يف  بري�ص  عرب 
ا�ستيائه فيما  جريدة »الو�سط«، عن 
الربملان  نواب  يخ�ص م�سادقة 
املالية  قانون  على  بغرفتيه، 
اإدخال  دون    ،2020 ل�سنة  التكميلي 
تعديالت جوهرية عليه، ودون حتى 
التعديالت  االعتبار،  بعني  االأخذ 
التي اقرتحها نواب املجل�ص ال�سعبي 
للمادة  خا�سة  ورف�سهم  الوطني، 
املتعلقة بفر�ص زيادات على اأ�سعار 
ولكن  واملازوت،  والبنزين  الوقود، 
هذه  باإلغاء  ومطالبهم  اقرتاحاتهم 
قد  اأخرى،  مواد  وتعديل  املادة 
مكتب  واإ�رصار  بالت�سبث  ا�سطدمت 
املجل�ص ح�سبه، على املادة 139 من 
�سينعك�ص  هذا  اأن  م�سريا  الد�ستور، 
�سلبا على القدرة ال�رصائية للمواطن، 
اإىل  باالإ�سافة  الفقر،  معدل  ويرفع 
�سيوؤدي  الوقود،  اأ�سعار  ارتفاع  اأن 
من  �سيزيد  مما  والندرة،  نق�ص  اإىل 
تلهف املواطنني عليها، بدل العزوف 

عنها.  

جلنة خرباء لإعداد النموذج 
القت�شادي اجلديد اآفاق 2035

ويف تعليقه على قرارات االقت�سادية 
ملجل�ص الوزراء املنعقد موؤخرا، قال 
اخلبري االقت�سادي اأنه من ال�رصوري 

ت�سكيل جلنة من  الراهن،  الوقت  يف 
اخلرباء، الإعداد النموذج االقت�سادي 
اقت�سادية  روؤية  يت�سمن  اجلديد، 
م�ستقبلية للجزائر اآفاق 2035، تكون 
داعيا  القطاعات،  ملختلف  �ساملة 
االبتعاد عن  اإىل �رصورة  باملنا�سبة، 
الظرفية، والقطاعية  االإ�سالحات 

املجزئة.
كما اأكد رئي�ص جلنة الر�سد  واليقظة 
الوطني  التكتل  واالإح�ساء لدى 
خمطط  واالإغاثة، اأن  للت�سامن 
اإعادة بعث واإقالع ال�سناعة الوطنية، 
اإعداد  اإطار  يف  يندرج  اأن  يجب 
�سيا�سة  لبعث  ا�سرتاتيجي  خمطط 
خمتلف  ت�سمل  متكاملة،  �سناعية 

ي�سمن  مبا  ال�سناعية،  ال�سعب 
املقومات  لكل  االأمثل  اال�ستغالل 
عدة  يف  اجلزائر،  متتلكها  التي 
جماالت �سناعية، خا�سة ال�سناعات 
التحويلية، وال�سناعات البرتوكمياوية 

وال�سناعات الغذائية.

هذه متطلبات اإعادة بعث 
القطاع ال�شناعي

اأنه لتحقيق  واأف�سح املتحدث ذاته، 
تهيئة  اإعادة  يجب  الهدف،  هذا 
وجعلها  واال�ستثمار،  االأعمال  مناخ 
خالل  من  وحتفيزا،  جاذبية  اأكرث 
ع�رصنة و رقمنة االإدارة االقت�سادية، 
والتخل�ص من البريوقراطية االإدارية 

القاتلة لال�ستثمار، مع االهتمام اأكرث 
وتهيئة  ال�سناعي،  العقار  بتوفري 
بكافة  جمهزة،  �سناعية  مناطق 
وربطها  ال�رصورية،  املتطلبات 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سبكات،  مبختلف 
منح املزيد من الت�سهيالت للو�سول 
اإىل للعقار ال�سناعي، خا�سة بالن�سبة 

لل�رصكات ال�سغرية والنا�سئة.
كما دعا اخلبري يف ال�سوؤون االقت�سادية 
احلكومة، اإىل االهتمام بتطوير قطاع 
املناولة ال�سناعية، لتحقيق التكامل 
ال�سناعية،  ال�سعب  خمتلف  بني 
االأولية  املواد  على  االعتماد  مع 
املحلية، وتقلي�ص الوردات، والتوجه 
كبار،  م�ستثمرين  ا�ستقطاب  اإىل 
امليكانيكية،  ال�سناعة  جماالت  يف 
و�سناعة  البرتوكيمياوية،  وال�سناعة 
يكون  الرقمية،  التكنولوجيات 
حتقيق  هو  منها،  االأ�سا�سي  الهدف 
يف  الداخلي،  ال�سوق  احتياجات 
اإىل  والتوجه  االأوىل،  املرحلة 
الت�سدير يف مرحلة الحقة، ل�سمان 
مبا  الدولية،  االأ�سواق  اقتحام 
خا�سة  و  اخلارجية،  االأ�سواق  فيها 
خالل  موؤكدا  االإفريقية،  االأ�سواق 
حديثه مع »الو�سط«، اأنه يجب على 
اأن  اجلديدة،  ال�سناعية  ال�سيا�سة 
تندرج يف اإطار متكامل، مع النموذج 
يجب  الذي  اجلديد  االقت�سادي 

حتديده بدقة.

ك�شف رئي�س املجل�س ال�شت�شاري، للمنتدى القت�شادي اجلزائري، عبد القادر بري�س، اأم�س، اأن الظرف 
ال�شتثنائي، الذي جاء فيه قانون املالية التكميلي ل�شنة 2020، نتيجة جائحة كورونا، من جهة، وانخفا�س 

املوارد املالية للدولة، نتيجة تراجع اأ�شعار البرتول من جهة اأخرى، ل يعطي مربرا للحكومة، اأنها يف كل 
مرة حتتاج اإىل موارد يف امليزانية، تلجاأ اإىل جيب املواطن الب�شيط، وتزيد من متاعبه، اإ�شافة اإىل املتاعب 

التي تكبدها من جراء كوفيد19-، وتوقف الأن�شطة القت�شادية يف البالد.

قدمتها ملرافقة املت�شررين من وباء كورونا

جمعية التجار تدعو ملنح 
قرو�ض واإعفاء �سريبي 

للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأفادت 
اأم�ص  لها  بيان  يف  واحلرفيني 
االأربعاء اأنها رفعت عدة مقرتحات 
واحلرفيني  التجار  مبرافقة  خا�سة 
املت�رصرين من الوباء منها اإمكانية 
منح قر�ص بنكي دون فوائد للتجار 
مع م�سح �رصيبي ملدة ترتاوح بني 6 

اإىل 12 �سهرا.
جمعها  الذي  االجتماع  خالل  و 
مع  اآخرين  �رصكاء  اأم�ص  رفقة 
وزير التجارة كمال رزيق و اأو�سحت 
االقرتاحات  هذه  اأن  اجلمعية 
منح  اإمكانية  بحث  يف  تتمثل 
كذا  و  فوائد  بدون  ة  بنكي  قرو�ص 
 12 اإىل  اأ�سهر   6 بني  �رصيبي  م�سح 
ين  احلريف  و  التجار  ل�سالح  �سهرا 
اإلغاء  اقرتاح  مت  املت�رصرين ، كما 
غرامات التاأخري وبحث �سبل اإعادة 
التجارية  الن�ساطات  بع�ص  فتح 
التجارة  احلرفية وكانت وزارة  و 
الت�ساوري  االجتماع  اأن  اأكدت  قد 
املنعقد اأم�ص مع خمتلف ال�رصكاء 
متابعة  اإطار  يف  جاء  املهنيني 
الو�سعية واالآثار الناجمة عن تف�سي 
وباء فريو�ص كورونا ودرا�سة و بحث 
والتدابري  املقرتحات  خمتلف 
بع�ص  فتح  باإعادة  الكفيلة  الوقائية 
يبقى  التي  و  التجارية  املحالت 
قرار فتحها جمددا يف يد ال�سلطات 

العمومية العليا يف البالد .
قد  التجارة  بوزارة  م�سوؤول   وكان 

اأكد االثنني الفارط اأن القطاع يعكف 
حاليا على درا�سة ال�رصوط الكفيلة 
با�ستئناف تدريجي لبع�ص الن�سطات 
تدخله  ويف  اخلدمات  و  التجارية 
على اأمواج االإذاعة الوطنية ، �رصح 
االقت�سادية  للرقابة  العام  املدير 
بن  الرحمان  عبد  الغ�ص  قمع  و 
هزيل اأن الوزارة  تعكف حاليا على 
ال�سحية  �سيما  ال  ال�رصوط  درا�سة 
و  كوفيد-19  وباء  من  للوقاية 
الكفيلة با�ستئناف تدريجي و موؤمن 
للن�ساطات االقت�سادية منها التوزيع 
الوا�سع و اخلدمات و البيع بالتجزئة 
بامل�سي  يتعلق  االأمر  اأن  مو�سحا 
الإجراءات  جزئي  تخفيف  نحو 
اإطار  يف  املتخذة  ال�سحي  احلجر 
اخلا�سة  و  كوفيد-19  من  الوقاية 
ببع�ص املهن و الن�ساطات التجارية 
لكن بفر�ص احرتام �سارم ملختلف 
جمل�ص  وكان  ال�سحية  ال�رصوط 
الفارط  االأحد  املنعقد  الوزراء 
اجلمهورية،  عبد  رئي�ص  برئا�سة 
مع  البحث  قرر  قد  تبون  املجيد 
اأف�سل  عن  االجتماعيني  ال�رصكاء 
عن  تدريجيا  احلجر  لرفع  �سيغة 
التجارية  والن�ساطات  املهن  بع�ص 
اإمكانية  ودرا�سة  بحث  عن  ف�سال 
التجار املت�رصرين  م�ساعدة �سغار 
من  اجلزئي  اإعفاوؤهم  ذلك  يف  مبا 

ال�رصائب.
باية ع 

اخلبري القت�شادي عبد القادر بري�س لـ "الو�شط"

على احلكومة اأن تفكر بعيدا عن جيب املواطن
.       جلنة خرباء لإعداد منوذج اقت�شادي اآفاق 2035

املدير العام لوكالة »عدل«، طارق بلعريبي

تدابري ا�ستعجالية الحتواء 
م�سكل الربط بالكهرباء  

تدابري  ال�سكن  وزارة  اعتمدت 
جديدة الحتواء النقائ�ص امل�سجلة 
واملتعلقة  امل�ساريع  من  كثري  يف 
ب�سبكة  الربط  بغياب  خ�سو�سا 
له  تطرق  الذي  االأمر  الكهرباء 
املدير العام لوكالة »عدل«، طارق 
خالل  االأربعاء،  اأم�ص  بلعريبي، 
العديد  جميع  تن�سيقي  اجتماع 
ال�سكن،حيث  قطاع  اإطارات  من 
ربط  ب�رصورة  تعليمات  اأعطيت  
ال�سكنات ب�سبكات الكهرباء والغاز 
و ت�سليمها يف اآجالها، ح�سبما اأفاد 

به بيان للوكالة.
لها  بيان  يف  الوكالة  اأو�سحت  و 
التوا�سل  مبوقع  �سفحتها  عرب 
هذه   اأن  »فاي�سبوك«  االجتماعي 
اجتماع  خالل  اأعطيت  التعليمات 
كثب  عن  للنظر  خ�س�ص  تن�سيقي 
طور  عدل  �سكنات  م�ساريع  يف 
على  ت�سارف  اأخرى  و  االجناز 
اإىل  التطرق  مت  كما  االنتهاء، 

املواقع التي 
ت�سلم  ومل  االأ�سغال  فيها  انتهت 
ب�سبكات  ربطها  عدم  ب�سبب 

الكهرباء و الغاز.
مبقر  االجتماع،  هذا  جرى  و 
بتقنية  للوكالة،  العامة  املديرية 
التحا�رص املرئي عن بعد بح�سور 
للهند�سة  العام  املدير  من  كل 
مدير  و  البناء،  و  املعمارية 
ال�سكن  بوزارة  الرتقوي  ال�سكن 
و  ال�سكن  وزير  عن  ممثل  وكذا 
الرئي�ص  و  املدينة  و  العمران 
الوطنية  للموؤ�س�سة  العام  املدير 
التعمري  ومدراء  العقارية،  للرتقية 
البناء  و  املعمارية  الهند�سة  و 

املدراء  كذا  و  الوطن  بواليات 
اجلهويني التابعني لوكالة عدل 

نف�ص  ح�سب  امل�ساريع،  مدراء  و 
امل�سدر.

و باملنا�سبة، اأعطى املدير العام 
للتهيئة املعمارية تعليمات ب�رصورة 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  مع  التن�سيق 
ب�سبكات  ال�سكنات  هذه  لربط 
بلعريبي  دعا  كما  والغاز  الكهرباء 
ومدراء  للوكالة  املدراء اجلهويني 
امل�ساريع اإىل �رصورة التن�سيق مع 
املكلفة  املوؤ�س�سات  و  الهيئات 
اأجل  من  عدل  م�ساريع  باإجناز 
و  املحددة  االآجال  ا�ستكمالها يف 
اللقاء، الذي مت طبقا  يندرج هذا 
العمران  ال�سكن  وزير  لتعليمات 
اإطار  نا�رصي، يف  كمال  واملدينة 
من  امل�ساريع،  ا�ستكمال  م�ساعي 
الفاعلني  كل  مع  التن�سيق  خالل 
واجلهوية  املركزية  واملديريات 
»اتفاق  عنه  متخ�ص  و  املعنية، 
امل�ساريع  ت�سليم  على  املدراء 
املحددة  مواعيدها  يف  ال�سكنية 
املطلوبة،  والنوعية  وباجلودة 
دون  للمكتتبني  ت�سليمها  ق�سد 

اأدنى نقائ�ص«. 

وزارة التجارة بخ�شو�س فتح الن�شاط التجاري

وحدة الوزير االول من ميلك ال�سالحية
اأكدت وزارة التجارة اأم�ص االأربعاء يف 
بيان لها اأن قرار اإعادة فتح االأن�سطة 
احل�رصية  ال�سالحيات  من  التجارية 
اأنها  موؤكدة  االأول   الوزير  مل�سالح 
هذه  يف  البت  و  للنظر  موؤهلة  غري 

امل�سائل.  
و جاء يف بيان الوزارة اأنه و » تفاعال 
ال�سادرة  ال�سحفية  املقاالت  مع 
عرب  جوان   3 االأربعاء  اأم�ص  بتاريخ 
املكتوبة  االإعالم  و�سائل  بع�ص 
فتح  اإعادة  ومفادها  واالإلكرتونية 
وزارة  فاإن  التجارية،  االأن�سطة  بع�ص 
االأخبار  هذه  وتكذب  تنفي  التجارة 

التي ال اأ�سا�ص لها من ال�سحة » .
وزارة  اأن  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  و 
البث  اأو  للنظر  موؤهلة  »غري  التجارة 
من  تبقى  والتي  امل�سائل،  هذه  يف 
االخت�سا�ص احل�رصي مل�سالح الوزير 

االأول«.
»كل  فان  البيان-  ي�سيف   - وعليه، 
و�سائل  عرب  الواردة  املعلومات 
اإعادة  مبو�سوع   ال�سلة  ذات  االإعالم 
من  عارية  التجارية  الن�ساطات  بعث 
املعلومات  كل  اأن  موؤكدا  ال�سحة« 
تن�رص عن  بالقطاع  اخلا�سة  الر�سمية 
الر�سمي  االإلكرتوين  املوقع  طريق 

للوزارة. 
قد  رزيق  كمال  التجارة   وزير  كان  و 
وزارته  مبقر  الثالثاء  اأم�ص  عقد  
خمتلف  مع  ت�ساوريا  اجتماعا 
متابعة  اإطار  يف  املهنيني  ال�رصكاء 
تف�سي  عن  الناجمة  واالآثار  الو�سعية 
القطاع  على  كورونا  فريو�ص  وباء 

االقت�سادي و التجاري .
و ياأتي هذا االجتماع الثالث من نوعه 
اأعطاها  التي  التوجيهات  �سياق  يف 
رئي�ص  اجلمهورية عبد املجيد تبون 
لوزير التجارة يف اآخر جمل�ص للوزراء 
خلفتها  التي  االآثار  درا�سة  و  ملتابعة 

التجاري  القطاع  على  كورونا  جائحة 
ودرا�سة  عامة  االقت�سادية   واحلياة 
الكفيلة  الوقائية  والتدابري  ال�سبل 
باإعادة فتح بع�ص املحالت التجارية 

قليلة اخلطر يف ظل تف�سي الوباء .
اللقاء  هذا  الوزير خالل  ا�ستمع  وقد 
قدمها  التي  املقرتحات  خمتلف  اإىل 
بحث  تخ�ص  و  املهنيني  ال�رصكاء 
اإمكانيات م�ساعدة التجار املت�رصرين 
باإعادة  خا�سة  اأخرى  و  اجلائحة  من 
التي  و  التجارية  االأن�سطة  بع�ص  فتح 

تبقى - يوؤكد رزيق - من �سالحيات 
م�سالح الوزير االأول.  

باجلزائر،  االإيطايل  ال�سفري  ك�سف، 
با�سكال فريير اأم�ص االأربعاء عن قرب 
موعد  انعقاد االجتماع الثنائي للحوار 
اال�سرتاتيجي حول الق�سايا ال�سيا�سية 
اللذان جتمعهما  البلدين  واالأمنية بني 
عالقات تاريخية واقت�سادية عريقة .

االإيطايل  ال�سفري  مان�رصه  وبح�سب 
الر�سمية  �سفحته  على  باجلزائر 
مبوقع التوا�سل االجتماعي فاي�سبوك 
فان  لبالده  الوطني  العيد  مبنا�سبة 
اإيطاليا واجلزائر تعكفان على حت�سري 

التي  اال�سرتاتيجي  للحوار  ثنائية  قمة 
ال�سيا�سية  الق�سايا  تتناول  ما  عادة 
الثنائية  والعالقات  واالإقليمية 
واالقت�سادية بني البلدين ، وهي القمة 
الدبلوما�سية  رئي�ص  عنها  قال  التي 
االإيطالية باجلزائر اأنها �ستكون قريبا 

دون اإعطاء تاريخ حمدد .
و�ستكون هذه القمة التي تعترب االأوىل 
منذ تويل الرئي�ص عبد املجيد تبون 
رئا�سة اجلمهورية فر�سة لبحث �سبل 
حل االأزمة الليبية �سيا�سيا عن طريق 

وهي  الداخلية  وامل�ساحلة  احلوار 
مواقف تتبناه اجلزائر وتوؤيدها روما 
منذ بداية االأزمة التي بداأت باإ�سقاط 
نظام الرئي�ص الراحل اأمعمر القذايف 
وكذا  اأخرى  دولية  ق�سايا  جانب  اإىل 
ق�سايا اقت�سادية خا�سة واأن اإيطاليا 
من اأهم �رصكاء اجلزائر االقت�ساديني 
من  اجلزائر  اأن  كما  اإفريقيا  يف 
للقارة  بالن�سبة  اإيطاليا  �رصكاء  اأهم 

االأوربية .
ال�سفري  ك�سف  املنا�سبة  وبهذه 

االإيطايل يف من�سوره  ا�ستعداد �سفارة 
منتدى  باجلزائر لتنظيم  ايطاليا 
اأقرب  يف  امل�ستوى  رفيع  اقت�سادي 
االأعمال  نادي  وبعث  ممكن،  وقت 
عجلة  لتحريك  االإيطايل  اجلزائري 
 . البلدين  بني  االقت�سادية  التبادالت 
وبهذه املنا�سبة �سكر ال�سفري االإيطايل 
وقوفها  نظري  و�سعبا  دولة  اجلزائر 
كورونا  اأزمة  خالل  بالده  جانب  اإىل 

العاملية.
باية ع

ال�شفري الإيطايل يك�شف

انعقاد اجتماع احلوار اال�سرتاتيجي قريبا
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حممد �شبلي  

حول  املو�ضوع   اإ�ضكالية  تتمحور 
تف�ضي جائحة كورونا الأمر الذي نتج 
العظيم  الك�ضاد  اأعمق من  عنه  ركود 
الذي �ضهده العامل يف ذات �ضنة 1929، 
والوظائف  الأن�ضطة  جميع  توقفت  و 
ذلك  وتباين  العاملية  التجارة  وحركة 
على  غريها  اإىل  دولة  من  التاأثري 
وعلى  فيها  الفريو�س  انت�ضار  ح�ضب 
تاأثريات  جمابهة  على  قدرتها  ح�ضب 
منوها  معدل  على  بناءا  اجلائحة 
القت�ضادي وم�ضتويات الرثوة، فهناك 
دول تاأثرت ب�ضكل كبري مقارنة باأخرى، 
�ضتتاأثر  كم  منا  الكثري  يدرك  ومل 
البور�ضات  فكانت  لأ�ضابيع،  حياتنا 
ببطء،  يتحرك  النقل  وكان  مذعورة، 
وتعطلت �ضال�ضل التوريد، مما ت�ضبب 
يف انخفا�س ال�ضتثمار وال�ضتهالك.

واأ�ضاف ذات املتحدث قائال اأنه من 
يف  التقل�س  ن�ضبة  ت�ضل  اأن  املتوقع 
بع�س الدول يف الحتاد الأوروبي اإىل 
يوؤدي  البلدان  العديد من  7.4%، ويف 
الوباء بالفعل اإىل تو�ضيع النق�ضامات 
وتعميق  والقت�ضادية،  الجتماعية 
عواقب عدم امل�ضاواة. ومع ا�ضتمرار 
ز  )COVID-19(ترِكّ تف�ضي 
احلكومات واأجهزة خدمات الطوارئ 
على الحتياجات العاجلة، وهي تعزيز 
والت�ضدي  امل�ضت�ضفيات،  قدرات 
للجوع، وحماية ال�رسكات والأُ�رس من 

ه  وتُوَجّ والإفال�س.  الإخالء  خماطر 
غالبية الأموال، التي تتدفق حتى الآن 
النقد  �ضندوق  اأو  الدويل  البنك  من 
الإقليمية  التنمية  بنوك  اأو  الدويل 
لتمويل  املركزية،  البنوك  اأو  الأخرى 
جتهيز امل�ضت�ضفيات مبعدات الوقاية، 
على  املالية  املوؤ�ض�ضات  م�ضاعدة  اأو 
ر  اأو متويل ال�رسكات لتوِفّ ال�ضتقرار، 
الأ�ضا�ضيني،  للعمال  ال�ضلع واخلدمات 

اأو تقدمي دعم نقدي مبا�رس لالأ�رس.
ويف تف�ضيل اأكرث، وبالتوازي مع ذلك، 
بداأت اأعمال متهيدية يف بع�س البلدان 
من  التالية  املرحلة  مالمح  لتحديد 
التعايف ودور الإجراءات العامة القوية 
يف تعزيز الطلب، وتوفري م�ضادر بديلة 
ا�ضتثمارات  اإجراء  وت�ضهيل  للدخل، 
العوامل  من  العديد  هناك  جديدة. 
التي يجب على احلكومات اأن تدر�ضها 
التحفيزية:  حزمها  و�ضع  عند  بعناية 
وقدرات  العاجلة،  الحتياجات 
املوؤ�ض�ضات املحلية، وظروف ال�ضوق، 
واحليز املتاح لالقرتا�س، وما خلَّفته 
ال�ضتثمار  ب�ضاأن  ال�ضابقة  القرارات 
معايري  وت�ضمل  التحتية.  البنية  يف 
التدخلية  لالإجراءات  الأخرى  التقييم 
قدرتها  التحفيزية  ال�ضتثمارات  اأو 
الزمنية  واملدة  الوظائف،  خلق  على 
امل�رسوع،  يف  العمل  لبدء  الالزمة 
وحتديد ما اإذا كانت الأموال احلكومية 
املر�ضودة ميكنها امل�ضاعدة يف تعبئة 
لزيادة  اخلا�س  القطاع  من  التمويل 

على  الواقع  والأثر  امل�رسوع،  دعم 
البلد  يف  الكربونية  النبعاثات  م�ضار 

على املدى الطويل.
تاأثرت  الأمم  من  كغريها  واجلزائر 
بتف�ضي هذه اجلائحة وكانت ال�ضباقة 
اإجراءات  باتخاذ  دول  بعدة  مقارنة 
انت�ضار  من  للتقليل  واحرتازية  وقائية 
بدءا  الأن�ضطة  فاأوقفت  الفريو�س 
اجلوي  النقل  عرب  املواطنني  بحركة 
الأخرى  الأن�ضطة  بتوقيف  واتبعتها 
كغلق اأماكن التجمعات منها الأ�ضواق، 
املالعب  املطاعم،  العبادة،  دور 

وغريها. هذا ما �ضاعد
ال�رسيع  النت�ضار  يف  التحكم  على   
الت�ضاعد  يف  جليا  ظهر  ما  للفريو�س 
الإ�ضابات  عدد  منحنى  يف  البطيء 
ارتفاع  من  بالرغم  الوفيات  وعدد 
الوفيات مقارنة  لعدد  الن�ضبة املئوية 
بعدد الإ�ضابات. حيث تاأثرت اجلزائر 
بانخفا�س الإيرادات ال�رسيبية نتيجة 
وتاأثرت  الن�ضاطات  جميع  توقف 
الإيرادات  انخفا�س  من  بالأخ�س 
النفطية نتيجة الهبوط احلاد لأ�ضعار 
النفط، وزيادة الإنفاق احلكومي هذا 

امليزانية  يف  عجز  اإحداث  �ضاأنه  من 
يف  النظر  باإعادة  باحلكومة  دفع  ما 
دولر(   50( املرجعي  ال�ضعر  اعتماد 
 30 اإىل  فخف�ضته  امليزانية  لإعداد 

دولر.
الندوة  هذه  ت�ضمل  اأن  وميكن 
املحاور  من  جمموعة  اإىل  العلمية 
واخلارجية  الداخلية  كالآثار  املهمة 
على  كورونا  جلائحة  واملرتقبة 
الغذائي  الأمن  اجلزائري،  القت�ضاد 
واملائي والطاقوي ك�ضمام اأمان خالل 
ال�ضطناعي  الذكاء  فعالية  الأزمات، 
خالل  القطاعات  ت�ضيري  حلوكمة 
�رسورة  القطاعات  رقمنة  الأزمات، 
التاأثريات  خمتلف  من  للحد  اآنية 
لتجديد  الأخ�رس  التعايف  ال�ضلبية، 
التنقل  املتجددة،  الطاقة  املباين، 
النظيف والقت�ضاد الدائري،  التدابري 
التمويلية الالزمة لتحفيز املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة وقطاع الأعمال، 
حماكاة التجارب الناجحة يف م�ضايرة 
اأنظمة  فيها،  والتحكم  ال�ضدمات 
بال�ضدمات  والتنبوؤ  امل�ضبق  الإنذار 

والتقلبات.
الثانية  العلمية  الندوة  وبخ�ضو�س 
الأ�رسي  الرتابط  بعنوان  املو�ضومة 
جلائحة  الجتماعية  القيود  �ضوء  يف 
 10 يوم  تنظيمها  املزمع  كورونا، 
الدرا�ضات  خمرب  تنظيم  جوان، 
والأنرثوبوجلية  والنف�ضية  الجتماعية 

باإ�رساف

 الربوف�ضور براهيمي بوداود والدكتور 
املت�ضمنة  القادر،  عبد  باي  بغداد 
تنطلق  ومهمة  حمورية  اإ�ضكالية 
التغري  ملاآلت  املتتبع  كون  من 
كافة  على  مالحمها  ارت�ضمت  التي 
التداعيات  نتيجة  العي�ضية  الأ�ضعدة 
التي اأحدثها جائحة كورنا، يقف على 
ت�ضهده  بداأت  الذي  الت�ضدع  خطورة 
باتت  التي  الجتماعية  املنظومات 
والنهيار  التدهور  عتبة  ت�ضت�رسف 

على م�ضتوى العديد من مكوناتها.
عبد  بغدادباي  الدكتور  واأ�ضاف 
القادر اأنه انطالقا من حقيقة اأن كل 
ن�ضيج  تفريع من  اجتماعي هو  مكون 
اأو  معنوية  بنيات  ت�ضكله  متكامل، 
اجلن�س  يف  ت�ضرتك  متوا�ضجة  مادية 
هيئة  يف  فتتمثل  والوظيفة،  والنوع 
وحدات متجان�ضة فيما بينها اأ�ضا�ضها 
الفرد وكليتها اجلماعة التي ل يتحقق 
احلقيقي  التج�ضيد  عرب  اإل  وجودها 
الأدوار  وت�ضافر  التكامل  ملفهوم 

املنوطة بكل وحدة.
واأ�ضاف متحدثا اأنه لئن كان املعطى 
اأول  اأن  اإىل  اأف�ضى  قد  الجتماعي 
احل�ضور  �ضدارة  يوؤدي  جمعي  ت�ضكل 
اأحدثها الإن�ضان  �ضمن الكيانات التي 
هي الأ�رسة، فاإن هذا الكيان الذي ل 
يتاأكد وجوده اإل عرب جملة التوافقات 
العي�ضية التي يوؤديها كل اأفراد الأ�رسة 
من خالل التكيف مع متغريات ال�ضياق 

الجتماعي والظرف احلياتي. 
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مب�شاركة ثلة من اأ�شاتذة التعليم العايل .

ندوة دولية  حول خمطط االإنعا�ش االقت�سادي بعد "كورونا"
.      مناق�شة فعالية الذكاء اال�شطناعي يف احلوكمة  خالل االأزمات

اأجل  من  الإحتاد  عن  النائب  دعا 
م�ضعود  والبناء،  والعدالة  النه�ضة 
عبد  الأول،  الوزير  عمراوي، 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  جراد،  العزيز 
�ضهادة  ت�ضنيف  لإعادة  ا�ضتعجالية 
التطبيقية،  اجلامعية  الدرا�ضات 
التكوين  امل�ضلمة من طرف جامعة 
املتوا�ضل، يف املجموعة - اأ- ، يف 
�ضبكة م�ضتويات التاأهيل �ضنف 11، 
من�ضب م�ضاعد مت�رسف، وال�ضماح 
درا�ضاتها  مبوا�ضلة  الفئة  لهذه 
العليا. واأطلع عمراوي الوزير الأول، 
يف �ضوؤال �ضفهي، على و�ضعية طلبة 
التكوين  جامعة  خريجي  وموظفي 
اإق�ضائهم  مت  والذين  املتوا�ضل، 
يف  الت�ضنيف،  من  وحرمانهم 
م�ضتويات  �ضبكة  اأ-   – املجموعة 
على  بناء   ،11 ال�ضنف  التاأهيل 
يعدل  الذي   ،266-14 املر�ضوم 
والذي   ،304  -07 املر�ضوم  ويتمم 
ال�ضبكة ال�ضتدللية ملرتبات  يحدد 
رواتبهم،  دفع  ونظام  املوظفني، 
يف  املوؤرخة،   01 رقم  بتعليمة 
عن  ال�ضادرة   ،2017 جانفي   05
املديرية العامة للوظيفة العمومية، 
والتي تت�ضمن كيفية تطبيق املر�ضوم 
يف  موؤرخ   280-16 رقم  التنفيذي 
ويتمم  يعدل   ،2016 نوفمرب   2
املر�ضوم التنفيذي 08-04 موؤرخ يف 
القانون  واملت�ضمن  يناير2008،   19

باملوظفني  اخلا�س  الأ�ضا�ضي 
يف  امل�ضرتكة،  لالأ�ضالك  املنتمني 
العمومية،  والإدارات  املوؤ�ض�ضات 
اأدى اىل حرمانهم من موا�ضلة  مما 

درا�ضاتهم العليا .
عن  املتحدث،  ذات  ت�ضاءل  حيث 
احلا�ضلني  املوظفني  اإق�ضاء  �ضبب 
اجلامعية  الدرا�ضات  �ضهادة  على 
يف  الت�ضنيف  من  التطبيقية، 
بينها  وامل�ضاواة  »اأ«  املجموعة 
قبل  من  املمنوحة  ال�ضهادات  وبني 
والتمهني،  املهني  التكوين  وزارة 
تكوينية،  �ضهادة  اأنها  اأ�ضا�س  على 
من  املمنوحة  ال�ضهادة  اأن  حني  يف 
املتوا�ضل،  التكوين  جامعة  قبل 
املر�ضوم  بنف�س  وممنوحة  حمدثة 
وحمددة   ،219-90 التنفيذي 
�ضنوات  بثالث  عليها  احل�ضول 
تكوين عايل، بال�ضافة اىل مناق�ضة 
بكالوريا  اأ�ضا�س  على  تخرج  مذكرة 
لها،  اأو �ضهادة معادلة  ثانوي،  تعليم 
 28 بتاريخ  ال�ضادر  للقرار  طبقا 
ل�رسوط  املحدد  دي�ضمرب1994، 
الدخول جلامعة التكوين املتوا�ضل، 
العايل  التعليم  وزير  طرف  من 
ذات  يف  مطالبا  العلمي،  والبحث 
الظلم عنهم،  ال�ضياق، ب�رسورة رفع 
حاملي  اأن  خ�ضو�ضا  واإن�ضافهم، 
مليون  يفوق عددهم  ال�ضهادة،  هذه 
الإدارات  على  موزعون  متخرج 

العمومية  والهيئات  واملوؤ�ض�ضات 
وحتى املوؤ�ض�ضات القت�ضادية.

عن  الربملاين،  النائب  اأف�ضح  كما 
يف  بب�ضكرة،  النتخابية  الدائرة 
ال�ضياق نف�ضه، اأن الدولة قد �رسفت 
املتوا�ضل،  التكوين  جامعة  على 
يف  لال�ضتثمار  الدينارات  ماليري 
�ضنة   29 من  لأكرث  الب�رسي  الفرد 
اليوم  بخريجيها  فكيف  فارطة، 
الت�ضنيف،  من  ا�ضتثنائهم  يعانون 
جامعة  خريجي  كونهم  من  بالرغم 
وزارة  و�ضاية  حتت  مو�ضوعة 
جامعة  ا�ضمها  العايل،  التعليم 
من�ضاأة  وهي  املتوا�ضل،  التكوين 
ومهيكلة ومنظمة، وتدر�س باأ�ضاتذة 
جامعيني ل اأ�ضاتذة التكوين املهني، 
الفئة  هذه  لإن�ضاف  دعوته  جمددا 
موا�ضلة  من  ومتكينهم  املظلومة، 
الإ�ضارة،  وجتدر  العليا.  الدرا�ضات 
اأجل  من  الإحتاد  عن  النائب  اأن 
النه�ضة والعدالة والبناء، يرافع دون 
كلل اأو ملل، من �ضنة 2017 اإىل يومنا 
هذا، لرد العتبار لهذه الفئة، على 
يف  العليا  ال�ضلطات  تتدخل  اأن  اأمل 
البالد، حلل ملف ال�ضهادة التطبيقية، 
منذ  امل�ضوؤولني،  اأدراج  يف  املن�ضي 
ما يقارب اأربع �ضنوات، اأمال منه يف 
اإن�ضاف حاملي هذه ال�ضهادة، مثلهم 

مثل باقي ال�ضهادات العليا.
مرمي خمي�شة

املديرية  اجلمارك  فرق  قامت 
اإليزي  بولية  للجمارك  اجلهوية 
بحجز 1،15 طن من الكيف املعالج 
مع  م�ضرتكة  عملية  �ضمن  وذلك 
ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
الربعاء  اأم�س  به  اأفادت  ح�ضبما 

املديرية العامة للجمارك.
واو�ضحت املديرية يف من�ضور على 
الفاي�ضبوك  الر�ضمية على  �ضفحتها 

م�ضرتك  ميداين  عمل  »خالل  اأنه 
للمديرية  اجلمارك  فرق  بني 
اجلهوية  )الفرقة املتنقلة اجلهوية 
التهريب  مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة 
املتنقلة  والفرقة  واملخدرات 
والفرقة  امنا�س  باإن  للجمارك 
املتعددة املهام بربج احلوا�س( مع 
ال�ضعبي، مت  الوطني  للجي�س  مفرزة 
يوم اأم�س الثالثاء 2 جوان 2020  يف 

حجز  �ضباحا،   11 ال�ضاعة  حدود 
ب�ضاعة حمظورة متمثلة يف 1.150 
ذلك  املعالج«وجرى  الكيف  من  كغ 
ب�ضواحي  مطاردة   عملية  بعد 
منطقة الدبداب متت خاللها اأي�ضا 
  ،V6 تويوتا نوع  �ضيارتني من  حجز 
والأخرى  �ضتي�ضن  نوع  من  واحدة 
نف�س  ح�ضب  اإ�ضعاف،  �ضيارة 

امل�ضدر.

ت�شنيف �شهادة الدرا�شات التطبيقية

عمراوي يطالب جراد بالتدخل 
مدير الت�شغيل بالبويرة :

اإدماج 495 متعاقدا و البقية بعد نهاية اجلائحة
»نا�رس  بالبويرة  الت�ضغيل  مدير  اأكد 
الن  حلد  م�ضاحله  اإدماج  متناين« 
ما يزيد عن 495 متعاقدا من �ضمن 
بالإدماج يف  اآلف متعاقدا معنيا   6
املتحدث  واأ�ضار   ، الأوىل  الدفعة 

عملية  اأن  اإعالمية  ت�رسيحات  يف 
بالإدماج توقفت ب�ضبب اأزمة جائحة 
بعد  مبا�رسة  �ضتتوا�ضل  و  كورونا 
نهايتها ورفع احلجر ال�ضحي نهائيا 
، كما ك�ضف مدير الت�ضغيل يف ذات 

متعاقدا   97 اإدماج  عن  ال�ضياق 
بقية  انتظار  يف  الرتبية  قطاع  يف 
بهذه  اأي�ضا  املعنيني  املتعاقدين 

العملية خالل الفرتة املقبلة .
اأح�شن مرزوق

يف جل�شة لالأ�شئلة ال�شفوية

اأربعة وزراء اأمام جمل�ش االأمة اليوم
جل�ضة  اليوم،  الأمة،  جمل�س  يعقد 
عامة، تخـ�ضـ�س لطرح اأ�ضئلة �ضفوية، 
الأمة،  مـجـلــ�س  مـن  اأع�ضاء  قبل  من 
علـى اأربعة اأع�ضاء من حكومة جراد.

وتخ�س هذه الأ�ضئلة ال�ضفوية، كل من 
وزير الطاقة، حممد عرقاب، و وزيرة 
وق�ضايا  والأ�رسة  الوطني  الت�ضامن 
املراأة، كوثر كريكو، و وزير الفالحة 

عماري،  �رسيف  الريفية،  والتنمية 
واملدينة  والعمران  ال�ضكن  وزير  و 
كمال  والنقل،  العمومية  والأ�ضغال 

نا�رسي.

اإيليزي

حجز 15ر1 طن من الكيف املعالج 
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لدى  �شديدين  وتذمر  احتقان  و�شعية  اإذن،  ت�شود، 
من  واجلمعوية   ال�شعبية  الأو�شاط  ويف  املعار�شة 
يف  العام  الو�شع  فيها  يدور  التي  املفرغة  احللقة 
تون�س والذي ت�شاحبه خماوف من تداعيات اأزمة 
مع  وال�رشاكة  والأعمال  ال�شياحة  على   19 كوفيد 
التون�شية،  العامة  للموازنة  رئي�س  كمورد  الأجانب 
اإذ بعد ما يقرب من عام عن النتخابات الرئا�شية 
املتحزبة  غري  �شعيد  قي�س  �شخ�شية  اأفرزت  التي 
عن  اأ�شهر   6 من  اأكرث  ومرور  الدولة  راأ�س  على 
�شيا�شية  ف�شيف�شاء  اأفرزت  برملانية  انتخابات 
تاأخر  الذي  جديدة  حكومة  ت�شكيل  اأمر  ت  ع�رشرّ
الو�شع  يزال  ل  ال�شنة،  هذه  من  فرباير   27 اإىل 
جذرية  حلول  يف  النظر  وي�شتدعي  اجلدل  مثار 
قد تذهب اإىل جت�شيد مطلب ا�شتفتاء �شعبي حول 
نظام  اإىل  حتويله  ق�شد  ال�شيا�شي  النظام  تغيري 
التون�شي  الرئي�س  ي�شعى  الذي  الأمر  وهو  رئا�شي 
بعد  ل�شيما  له  تاأييد  اأكرب  ح�شد  اإىل  �شعيد  قي�س 
لقائه بالرجل الأول للنقابة التون�شية لل�شغل مغتنما 
فر�شة احلرية ال�شائدة والرغبة امل�شرتكة اإىل حد 
اإىل تغيري موؤ�ش�شاتي  الو�شول  الإجماع يف �رشورة 

ود�شتوري عميق يج�شد اجلمهورية الثالثة.
ويعد نوع الأزمات التي اجتازتها تون�س قبل ت�شكيل 
يف  العريقة  الدول  يف  معتادة  اجلديدة  حكومتها 
جراء  لتون�س  متاعب  يخلف  مل  لو  الدميقراطية 
يف  املختلفة  الكتل  بني  ال�شيا�شية  املزايدات 
تعي�س  التي  وهي  عنها،  غنى  يف  هي  الربملان، 
على نار اأزمة اقت�شادية خانقة حتتاج اإىل حكومة 
واإيجاد احللول  القرارات احلا�شمة  باتخاذ  خمولة 
امل�شتعجلة ف�شال عن الو�شع املتوتر على احلدود 
مع  وحتى  عام.  ب�شكل  الدويل  والو�شع  ليبيا،  مع 
اأن  يبدو  ل  الئتالفية  الفخفاخ  حكومة  تن�شيب 
للحلول  اإطارا  يكون  اأن  باإمكانه  القائم  النظام 

الرهينة  و�شع  يف  احلكومة  ترك  بحيث  العملية 
اأمام اجلدل حول اخليارات القت�شادية وال�شيا�شية 

املنتظرة.
لقد �شاهم نظام القرتاع العام يف تون�س يف اإحداث 
توازنات خدمت الدميقراطية يف الربملان لكنها مل 
الذي  املحتقن  للو�شع  الت�شدي  بال�رشورة  تخدم 
ينذر بالنفجار اأمام عجز احلكومة التون�شية على 
تون�س  ودخول  ب�شقوطها  يعجل  قد  مما  مواجهته 
من جديد يف دوامة البحث عن حكومة جديدة ويف 
الفخفاخ  حكومة  فيه  ت�شكلت  الذي  املناخ  نف�س 
الت�شكيالت  بني  الثقة  بانعدام  متيز  مناخ  وهو 
واملح�شوبية  بالف�شاد  التهم  وتقاذف  ال�شيا�شية 
يوؤدي  النواب مما  ال�رش�شة داخل جمل�س  واحلرب 

اإىل تعطيل عجلة القرارات ال�شيا�شية واحلكومية.
نظام  اإر�شاء  من  التون�شية  الثورة  متكنت  لقد 
�شيا�شي جديد دون اأن تتمكن من اإحداث تغيريات 
جذرية يف الدولة وهياكلها جتعل الإدارة مبناأى عن 
التقلبات ال�شيا�شية التي يفرزها النظام الربملاين، 
وقد ترك و�شع كهذا الإدارة العمومية يف تون�س يف 
انتظار انفراج الو�شع ال�شيا�شي وظهور اجلهة التي 
تتلقى منها التعليمات والتوجيهات العامة لتحريك 
كما  العمومية  اخلدمات  وتقدمي  القت�شاد  عجلة 
النظام  على  عميقة  اآثار  لها  تكن  مل  الثورة  اأن 
القت�شادي التون�شي الذي بقي على النمط ال�شائد 
يف عهد بورقيبة وبن علي وهو منط ليربايل لكنه 
حمكوم  �شمويل  مركزي  حكم  نظام  اإىل  ي�شتند 
موارد  على  يعتمد  ظل  كما  حديد،  من  بقب�شة 
ال�شياحية  اخلدمات  من  املتاأتية  ل�شيما  ثابتة 
اأزمة  وتداعيات  امل�شتقر  الأمني غري  الو�شع  لكن 
انت�شار كورونا �شتنعك�س �شلبا على مداخيل تون�س 
قد  مما  �رشاوة  الجتماعي  الحتقان  و�شتزيد 
يعجل املطالبة ب�رشورة الذهاب اإىل نظام �شيا�شي 

اأكرث مركزية واأكرث قدرة على �شمان ال�شري العادي 
للدولة.

ويتفق املالحظون لل�شاأن التون�شي على اأن التجربة 
القرار  م�شادر  تعدد  من  مكنت  التي  ال�شيا�شية 
واجلمعوية  والنقابية  ال�شيا�شية  التعددية  وتر�شيخ 
اأي�شا من ظهور تكتالت لحتماء هوؤلء  قد مكنت 
التي  ال�رشيعة  ال�شيا�شية  التقلبات  اأولئك جراء  من 
يف  اللحظة  اأقوياء  لدى  انتقامية  نزعات  تورث 
عميقا  اإ�شالحا  الإدارة  تعرف  مل  الذي  الوقت 
جعلها  وقد  ال�شيا�شية  ال�رشاعات  عن  بها  يناأى 
تتاأثر بتفتت م�شدر القرار وتن�شئ بالتايل عالقات 
والنقابية  ال�شيا�شية  التكتالت  خمتلف  مع  تواطوؤ 
على  يوؤثر  مما  نف�شها  على  املنطوية  واجلمعوية 
التن�شيق احلكومي و�شيولة مرور القرارات ال�شيا�شية 
نحو التنفيذ وباملقابل ي�شجع بروز وتطور الف�شاد 

الإداري الذي زاد الطني التون�شي الراكد بلة.
اإىل بع�س جوانبه ي�شع تون�س  اأ�رشنا  الو�شع الذي 
يف مفرتق طرق يدعوها اإىل فتح نقا�س عميق حول 
الثورة  اأ�ش�شته  الذي  ال�شيا�شي  النظام  م�شتقبل 
التون�شية وتقدير ما اإذا كان ما يعي�شه جمرد اأزمة 
الأنظمة امل�شابهة  طبيعية وعابرة كونها من �شنن 
التون�شيني  وال�شيادة  ال�شتقرار  م�شتقبل  اأن  اأم 
يفر�شان الإقدام ب�شجاعة على تغيريات موؤ�ش�شاتية 
ود�شتورية عميقة حتفظ �شيادة الدولة دون التفريط 
يف املكا�شب الدميقراطية للمجتمع. قد يكون على 
من�شوب  يقوي  نظام  بني  قريبا  الختيار  تون�س 
الن�شبي  اجلماعي  واحلكم  القرار  �شنع  تعددية 
مقابل من�شوب تداول الطبقة ال�شيا�شية برباجمها 
على احلكم با�شم ال�شيادة ال�شعبية من خالل نظام 
رئا�شي بالرغم مما ميثله من خماوف من الرتاجع 
عن مكا�شب الثورة على �شعيد التعددية واحلريات 

الدميقراطية.  

هل تفكر تون�س يف نظام جديد؟
اأمام الأزمات ال�شيا�شية املتوالية

بقلم اح�شن خال�س   

بقلم الوليد فرج

يف الوقت الذي تعي�س اجلزائر بع�س 
الإفرازات الأولية للحراك ال�شعبي الذي 

ا�شتغلته ال�شلطة لو�شع اأجندة اإ�شالح 
�شيا�شي ود�شتوري وتقدميها للنقا�س 

من قبل القوى ال�شيا�شية والجتماعية 
التقليدية، تعي�س تون�س على وقع اأزمة 
�شيا�شية عميقة يغذيها و�شع اقت�شادي 

واجتماعي يحمل الكثري من املخاوف 
على م�شتقبل ال�شتقرار يف هذا البلد 
ل�شيما واأن املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية باتت 
مكبلة ورهينة النظام ال�شيا�شي الذي 
اأفرزته الثورة التون�شية لعام 2011، 
اإىل درجة اأن اأ�شواتا تعالت للمطالبة 

باإعادة النظر يف النظام القائم الذي،على 
ف�شائله الدميقراطية، مل يق تون�س 

من الوقوع يف اأزمات ل ميكن لتون�س اأن 
تتحمل تبعاتها طويال.

ل�شت اأريد تتبع ما اأتت به وثيقة م�شروع 
الد�شتور املزمع تعديله ، حذو القدم للقدم ، 

ب�شبب �شابق حكمنا على م�شروعية جلنة ال�شيد 
لعرابة ، - فيقال انتهكت قاعدة ما َبُطل �شكال 

َبُطل بال�شرورة مو�شوعا - وكنت قد بينت الراأي 
فيها من خالل مقال يف جريدتنا الغراء هذه 

حتت عنوان : ال�شيد لعرابة و املهدي املنجرة ، 
حيث ب�شطنا ق�شته مع رف�شه املوؤ�ش�س للطلب 

امللح ل�شديقه احل�شن الثاين برتاأ�س جلنة اإعداد 
د�شتور للمملكة رغم الإغراءات التي و�شلت اإىل 

من�شب رئي�س وزراء 

روؤى د�شتورية

جرمية انتهاك اأحكام الد�ستور
ح�شن  امل�شتقبالت  عامل  املنجرة  املهدي  لكن 
الذكر بقي م�رشا على رف�شه للمهمة التي كان يرى 
قبل  الذي  لعرابة  ال�شيد  عك�س  م�رشوعيتها  بعدم 

باملهمة مرارا و جمانا .
قد يكون تقديرنا للظرف ال�شتثنائي الذي جاء فيه 
هذا التعديل الد�شتوري ، املرهق بالتغاير ال�شيا�شي 
و املفعم ،و املثخن بالرف�س، و العتاب الجتماعي 
احلاد لكل ما هو عمومي ، ولد يف كثري من الأحيان 
جراأة �شيا�شوية لبع�س النابتة )املبتدعة( يف ميدان 
اأبدى  الطموح  امل�رشوع  اأحيانا  اأربكت   ، ال�شيا�شة 
عزم رئي�س الدولة على بدء تنفيذه ، ورغم بقاء تلك 
بع�س  اأن  اإل   ، الهواء  نارية يف  كطلقات  الأ�شوات 
غريبة  لأفكار  عقولهم  امل�شتلبة  منهم  امل�شتعجلة 
زلرّت اإقدامهم  فالبع�س منهم زج بنف�شه يف غياهب 

ال�شجون .
و  النقد  باب  اأفتح  ل  اأن  قررت  الأ�شباب  لهذه 
الدرا�شة على م�رشاعيه )كنت قد ح�رشت منوذج 
اأغفلته  ما  بتناول  الآن  اكتفي  و  كامال(  د�شتور 
امل�شودة من اأمهات امل�شائل الد�شتورية مثل التي 
تناولناها البارحة املتعلقة بال�شتفتاء ال�شعبي على 

ولية الرئي�س و عزله .
اأثري يف هذه العجالة م�شاألة د�شتورية ل تقل اأهمية 
عن �شابقتها و تتعلق بجرمية انتهاك رئي�س الدولة 

لأحكام الد�شتورية .

جرمية  تناولت  التي  الد�شاتري  من  قلة  اأن  احلق 
ت�رشيحا  ن�شو�شها  �شمن  الد�شتور  اأحكام  انتهاك 
اللبناين  الد�شتور  يف  ح�رشها  وميكن  تلميحا  او 
1926 و الد�شتور اليمني ل�شنة 1994 يف مادته 128 
اجلمهورية  رئي�س  اتهام  )يكون   : على  ن�شت  التي 
باخليانة العظمى او بخرق الد�شتور ..( و ما ن�س 
 58 مادته  يف   2005 ل�شنة  العراقي  الد�شتور  عليه 
بالقول :)اإعفاء رئي�س اجلمهورية بالأغلبية املطلقة 
لعدد اأع�شاء جمل�س النواب ، بعد اإدانته من طرف 
املحكمة الحتادية العليا يف اإحدى احلالت الآتية 
الد�شتور  انتهاك   ، الد�شتورية  اليمني  يف  احلنث   :
الد�شتور  اأي�شا   جند  كما   ).. العظمى  اخليانة   ،
الفل�شطيني يف مادته 90 ن�س على : )اتهام رئي�س 
الدولة باخليانة العظمى اأو بخرق الد�شتور ..( . غري 
ان بع�س الد�شاتري اكتفت بالتلميح يف بع�س موادها 
باإ�شارات ذات دللة قريبة من معاين هذه اجلرمية 
كما هو احلال يف املادة 76 من الد�شتور ال�شومايل 
التاآمر  بجرمية  بالقول  ن�شت  اذ  املعدل   1975
اليوناين1975  والد�شتور   . الد�شتوري  النظام  على 
العمدية  املخالفة  عن  حتدثت  التي   49 مادته  يف 

للد�شتور .
اأحكام  انتهاك  و  خرق  جرمية  اأن  القول  و�شفوة 
الدولة  رئي�س  مواجهة  يف  تثار  اأن  ميكن  الد�شتور 
حال انتهاكه املعتمد لقواعد الخت�شا�س و ال�شكل 

اأو الإجراءات الد�شتورية ، كما لو اأقدم رئي�س الدولة 
على ممار�شة �شالحياته الد�شتورية بعيدا عن تلك 
عند  اأو  د�شتوريا  املقررة  الإجراءات  و  الأ�شكال 
اأن  خمالفته لقواعد الخت�شا�س املو�شوعية غري 
ذلك ل يعني جمرد اإقدام رئي�س الدولة على اإ�شدار 
قرارات خمالفة لقواعد ال�شكل اأو الخت�شا�س يثري 
م�شوؤوليته اجلنائية ، فتلك اجلرمية ل حترك اإل اإذا 
بعد  الد�شتورية  خمالفته  على  الدولة  رئي�س  اأ�رش 
الق�شاء بعدم د�شتوريتها ، لأنه بعد ذلك يكون قد 
حتقق الركن املعنوي لتلك اجلرمية و املتمثل يف 

الق�شد اجلنائي بعن�رشيه العلم و الإرادة .
اأي�شا عندما  اأحكام الد�شتور  تقوم جرمية انتهاك 
باأحكام  بالعمل  التعليق  على  الدولة  رئي�س  يقبل 
دائما  اأو  موؤقتا  واقعيا  تعليقا  بع�شه  اأو  الد�شتور 

خارج اأحكام و ال�رشوط التي يفر�شها الد�شتور .
الدولة  رئي�س  مل�شوؤولية  الزماين  النطاق  يبقى 
�شببيا  ترتبط  حالت  ثالث  يف  ينح�رش  اجلنائية 
بتفعيل احل�شانة الإجرائية كعائق لتحريك الدعوى 

العمومية جتاهه .
نتناول يف قادم مقالتنا هذه احلالت ل �شيما حالة 
ارتكاب رئي�س الدولة جلرمية مت�شلة بوظيفته اأثناء 

وليته الرئا�شية .
هذه  يف  اجلزائري  الد�شتور  م�رشوع  اأتى  فبماذا 

امل�شاألة ؟
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جورج فلويد يهّز اأمريكا 
واأوربا.. اأمام البيت 

الأبي�س الأمريكي م�شهد 
بدللت خطرية حيث يقوم 
املتظاهرون باإ�شقاط متثال 
جورج وا�شنطن.. ورئي�س 
الوليات املتحدة ينزل اإىل 
الأنفاق خمتبئا!.. حرائق 
يف املدن، قتلى واعتقالت 

واجلي�س يف مواجهة ال�شعب 
ونهب املحالت الكربى 

والبنوك.. يف وا�شنطن 
وباري�س  يهتّز ال�شمري 

الإن�شاين �شد عن�شرية الرجل 
الأبي�س م�شككا بنموذج 
الدميقراطية الغربية 

النتقائية.. فهل هي ثورة 
اإن�شانية جديدة تتمدد اأم هي 

�شربة عنيفة فقط يتعر�س 
لها النظام الغربي تك�شف عن 

حقيقة احل�شارة الغربية 
وميكن امت�شا�شها؟ ما الذي 

اأججها؟ هل هو الرتاكم؟ 
اأم بفعل موؤامرة بعد موقف 
ترمب من من�شات التوا�شل 
الجتماعي وما ميثله من 

تهديد لأ�شحاب روؤو�س املال 
ال�شخمة؟ اأين احلكومة 

ال�شرية التي تتحكم يف العامل 
مما يجري الآن اأم اأن الأمر 

جتاوزها؟ يبدو اأن املدن 
الأمريكية �شتنجز الإجابة 

الأ�شد و�شوحا وغري املتوقعة 
قبل اأن تنت�شر روح رف�س امليز 

العن�شري يف العامل.. 

نهايات

  الواليات املتحدة تواجه زالزل متتالية
املقتول  الإفريقي  الأمريكي  فلويد  جورج 
عنوان مرحلة جديدة  هو  بطريقة عن�رصية 
النقطة  التحديات لأمريكا.. وهو كذلك  من 
التي اأفا�ست الكاأ�س.. اأ�سبوع كامل بعد مقتل 
جورج فلويد واأمريكا تت�سكل ب�سيغة خمتلفة 
�ساحة  وا�سنطن  اأ�سبحت  فلقد  متاما.. 
امل�سادة  بالعن�رصية  العن�رصية  ا�ستباك 
�ساأنها  العنيفة  للمواجهات  �ساحات  ولت�سبح 
وهاهي  الأمريكية..  املدن  ع�رصات  �سان 
والت�سديد  التجوال  حظر  حتت  من  تخرج 
اإىل  بالرحيل..  ترمب  دونالد  تطالب  الأمني 
اأين تتجه الأمور بعد ت�رصيحات وزير العدل 
الأمريكي الذي دعا اإىل تعزيز القوة الأمنية 
داخلية؟..  حرب  تندلع  هل  وا�سنطن؟  يف 
فالبد  بالإرهاب  الحتجاجات  يتهم  ترمب 
التخريب  يتم  »عندما  بالقوة  مواجهتها  من 
منتهى اخلطورة  الأمر يف  النار«  اإطالق  يتم 
ت�رصيحاته  اإدانة  اإىل  اجلمهوريني  دفع  مما 
اجلي�س  وهاهو  م�سئولة..  غري  واعتبارها 
لتلويث  داخلية،  معركة  يدخل  الأمريكي 
اخلارجية  حروبه  بعد  جديد  من  �سمعته 
اأين تتجه الأمور يف  الفا�سلة واملكلفة.. اإىل 

الوليات الأمريكية؟   

حلظة النفجار: 
 

 هل كان بايدن املر�سح الدميقراطي حمقا 
امل�سكلة..  من  جزء  ترمب  اإن  قال:  عندما 
خمبئه  فمن  تعقيدا؟  اأكرث  امل�سكلة  اأن  اأم 
وقبل اأن يخرج يف مظهر ا�ستعرا�سي حامال 
اإجنيال بيده اأمام كني�سة تعر�ست للحرق اأمر 
الأحداث  مواجهة  يف  النار  باإطالق  ترمب 
مرتددا  الأمريكي  الرئي�س  بدا  وعنفها.. 
خائفا م�سطربا لأنه يدرك ان الذي يحدث 
املتحدة  فالوليات  قال..  كما  م�سبوق  غري 
للمتابعني  اأ�سبحت م�سحكة  ترمب  قال  كما 
التحدي  هو  هذا  لي�س  اأجل  العامل..  يف 
الوحيد اأمام م�سري الوليات املتحدة.. فان 
حجم ما ي�سمح ببثه حتى الآن من الوليات 
امل�ستهدفة  املواقع  ونوعية  الأمريكية 
كالبيت الأبي�س وموؤ�س�سات اإعالمية �سخمة 
يعرب  امنا  ال�سخمة  واملحالت  والبنوك 
من  وا�سعة  قطاعات  لدى  كبري  احتقان  عن 
ا�ستفزازات  نتيجة  املتحدة  الوليات  �سكان 
كبرية وعديدة عرب مراحل تاريخية عديدة.. 
فهناك العجز القت�سادي والديون املرتاكمة 
جائحة  اآثار  ثم  اخلائبة،  احلروب  جراء 
كورونا والتحديات القت�سادية العاملية التي 
اأين  اإىل  كال�سني..  عاملية  قوى  مع  تتولد 
بعد هذه  الأمريكية  الوليات املتحدة  تتجه 

الزلزل املتتالية؟

 م�شل�شل العن�شرية: 

التي  الأمريكية  املدينة  »مينيابولو�س«   
تهز  الإفريقي  الأمريكي  مقتل  �سهدت 
ت�رصخ  اأمريكا  فقط..  اأمريكا  ولي�س  العامل 
�سد  ولية  اأربعني  من  اأكرث  يف  اأعماقها  من 
العن�رصية القاتلة.. يف حلظة واحدة تكت�سف 
والأمني  الجتماعي  نظامها  اأن  اأمريكا 
التمييز  حالة  بحمايته  عفريت  كف  على 
العن�رصي..  ترمب يبدو احد اأطراف الأزمة 
العنيفة للمحتجني كما يقول كثري  مبواجهته 
من امل�رصعني الأمريكان هل هذا �سحيح؟ اأم 
اأن القوانني التي عاجلت امل�سائل امل�سابهة 
ت�رصيعات  غياب  نتيجة  وا�سحا  خلال  تعاين 
تراكم  احدث  الذي  الأمر  متطورة  تف�سيلية 

الغ�سب.
ال�سوؤال: هل هذه هي  ولكن من املهم طرح 
املرة الأوىل التي تواجه فيها اأمريكا اأحداث 
الوليات  موجودة يف  العن�رصّية  عن�رصية..؟ 
املّتحدة منذ احلقبة ال�ستعمارية، ولعل هذه 
ب�رصي  منوذج  اأ�سواأ  العظمى  الإمرباطورية 

�سد  اأ�سكالها  بكل  العن�رصية  فيه  مور�ست 
الألوان  ذوي  و�سد  الأ�سليني  البالد  �سكان 
واملذاهب  بل  الأخرى  والديانات  املختلفة 
املهاجرين..   من  امل�سيحي  الدين  داخل 
ة  البي�س)خا�سّ الأمريكّيون  اأُعطي  فقد 
الأغنياء(  �سك�سونيون  الأجنلو  الربوت�ستانت 
الأعراق  امتيازات وحقوقاً ح�رصية دون كّل 
الأخرى، يف م�سائل الّتعليم والهجرة وحقوق 
الأرا�سي  وحيازة  واملواطنة  الّت�سويت 
عانى  ما  فكثرياً  اجلنائّية،  والإجراءات 
الذين  الربوت�ستانت  غري  من  املهاجرون 
الأيرلنديني  وخا�سة  اأوروبا،  من  هاجروا 
التمييز  حالة  من  والإيطالّيني،  والبولنديني 
يف املجتمع الأمريكي والإق�ساء وذلك حّتى 
القرن  واأوائل  ع�رص  التا�سع  القرِن  اأواخر 

الع�رصين.. 
الهنود  جتاه  ق�سوة  اأكرث  احلال  كان  ولقد 
عرقي  تطهري  لعملية  تعر�سوا  الذين  احلمر 
على  املبنّية  الرئي�سّية  املوؤ�ّس�سات  و�سملت 
معيار  على  والعرقي  العن�رصي  الأ�سا�س 
احتجاز  ومت  العن�رصي،  والف�سل  العبودية 
الهنود احلمر، وو�سعهم يف مدار�س داخلية، 
بعد  هذا  »حمميات«،  العتقال  ومع�سكرات 
الهمجية.. واحلال  الإبادة املنظمة  عمليات 
الوليات  اإىل  جلبوا  الذين  الأفارقة  جتاه 
منتهى  يف  كان  عبيدا  الأمريكية  املتحدة 
الق�سوة؟ و�سف املوؤرخ الأمريكي اآيرا برلني: 
»اأّنه �سواء مّت تهجري العبيد ب�سكل مبا�رص اأو 
وعا�سوا  املجهول  م�سريهم  انتظروا  �سواء 
»فقد  الق�رصي مع عائالتهم،  التهجري  رعب 
تعّر�س ال�سود لرتحيٍل هائل«، وفقد الأفراد 
فقد  لقد  وع�سائرهم..  بعائالتهم  ات�سالهم 
و«عبيد  الأ�سليني  الأفارقة  من  العديد 
جتميعهم  مّت  الذين  الأوائل  امل�ستعمرات« 
الأ�سول  عن  معرفتهم  خمتلفة  قبائل  من 
القبلية املتنوعة ودينها يف اأفريقيا، فينحدر 
يف  موجودة  كانت  عائالت  من  معظمهم 
الوليات املتحدة لعدة اأجيال.. ومن املعلوم 
تدخل  اجلزائري  الأ�سطول  اأن  تاريخيا 
اآلف  لإنقاذ  ع�رص  التا�سع  القرن  مطلع  يف 
ال�سفن  حملتهم  الذين  امل�سلمني  الأفارقة 
بحجز  اجلزائري  الأ�سطول  وقام  الأمريكية 
�سفينتني اأمريكيتني ومل يفرج عنهما اإل بعد 
ال�سفينتني  واألزم  منهما  الأفارقة  افرغ  اأن 

بغرامات مالية.
مناطق  يف  العبيد  جميع  حترير  اإعالُن  مّت 
مل  التي  الأمريكية  الكونفدرالية  الوليات 
حكومة  من  املبا�رصة  ال�سيطرة  حتت  تكن 
الذي  الإعالن  الوليات املّتحدة وذلك وفق 
اأ�سدره الرئي�س اأبراهام لنكولن يف الأول من 
�سهر يناير من عام 1863م. وعلى الرغم من 
اأّن الرئي�س لنكولن كان معار�ساً للعبودية فقد 
الكونغر�س  مينح  مل  الد�ستور  اأّن  يعتقد  كان 
الأّول  خطابه  يف  وذكَر  لإنهائها  �سلطة 
لديه  »لي�س  اأّنه  املتحدة  للوليات  كرئي�ٍس 
وا�سحاً  )الإعالن(  جعل  على  اعرتا�س  اأي 
فلقد  ذلك  ورغم  للتعديل«..  قابل  وغري 
العن�رصية  الروح  مع  لنكولن  الرئي�س  متاهى 
التي ت�سكن قطاعات كبرية من البي�س. فلقد 
�رّصح: »اأنا ل�ست ومل اأكن يف اأّي وقت م�سى 
موؤّيداً جلعل الناخبني اأو املحلّفني من ال�ّسود 
لأن  ول  من�سب  اأّي  باإ�سغاِل  لهم  لل�ّسماح  ول 
املوقف  اأوؤيد  فاأنا  البي�س،  من  يتزّوجوا 
ينطبق  ومل  هذا  الأبي�س«.  للعرق  املتفّوق 
املوالية  املناطق  على  ال�ّسود  اإعالن حترير 
لالحتاد اأو اخلا�سعة ل�سيطرته، ومل يتم اإلغاء 
املتحدة  الوليات  يف  فعلّي  ب�سكٍل  العبودية 
اإىل اأن مت اعتماد التعديل الثالث ع�رص الذي 

مت الت�سديق عليه يف 6 دي�سمرب 1865.
ول تزال الطبقّية العن�رصّية موجودة يف جمال 
والإقرا�س  والتعليم  والإ�سكان  الّتوظيف 
الأمريكي  املجتمع  احلكومة.  ووظائف 

العن�رصّية  من  عالية  م�ستويات  من  يعاين 
من  الأوىل  �سنواٍت  الع�رص  خالل  والتمييز 
حركة  �سعود  �سهدت  التي  الثالثة،  الألفية 
عبارة  وهي   )alt-right( البديل  اليمني 
طرِد  اإىل  ي�سعى  اأبي�س  قومي  حتالف  عن 
الوليات  من  والعرقّية  اجلن�سّية  الأقلّّيات 
عام  من  اأغ�سط�س/اآب  �سهر  يف  املتحدة. 
2017، ح�رصت هذه املجموعات م�سرية يف 
مدينة �سارلوت�سفيل بولية فريجينيا، وكانت 
تهدف اإىل توحيِد خمتلِف الف�سائل القومّية 
تلك  العرقّية، وخالل  الأقلّيات  البي�ساء �سد 
امل�سرية قاد متظاهر عن�رصّي اأبي�س �سّيارته 
باجّتاه جمموعٍة من املتظاهرين امل�ساّدين 
واإ�سابة  واحد  �سخ�ٍس  مقتل  اأ�سفر عن  مما 
الداخلي  الأمن  وزارة  اعتربت  اآخرين.   19
منت�سف  منذ  الفيدرايل  التحقيقات  ومكتب 
الأبي�س  العن�رصي  العنف  اأّن   ،2010 عام 
الرئي�سي يف  الداخلي  الإرهابي  التهديد  هو 

الوليات املتحدة.
العبيد  من  الأربعة ماليني  مّت حترير حوايل 
ال�سود يف عام 1865. عا�س 95% من ال�سود يف 
ثلث  ي�سّكلون  كانوا  حيث  الأمريكي  اجلنوب 
تعداد ال�سّكان هناك مقابل 1% فقط عا�سوا 
يف ال�سمال ولهذا ال�سبب كانت املخاوف من 
اجلنوب  بكثري يف  اأكرب  ال�سود  العبيد  حترير 
الأهلية  احلرب  يف  تويّف  ال�سمال.  يف  منها 
تراوحت  الذين  الذكور  من   %8 الأمريكّية 
�سّكان  من   %6 �سنة،  و43   13 بني  اأعمارهم 
وذلك  اجلنوب  ذكور  من   %18 و  ال�سمال 
ا�ستناداً اإىل التعداد ال�سّكاين الذي �سدر عام 

.1860
تعزز  حوادث  تكررت  الأخرية  ال�سنوات  ويف 
وجود  يف   1992 ففي  العن�رصي  النف�سال 
الرئي�س جورج بو�س الأب اأحداث عنف بعد 
وبراءة  ال�رصطة  قبل  من  ا�سود  رجل  مقتل 
اأ�سود  �رصطي  قتل   1996 ويف  �رصطي.. 
وبراءة  كلنتون  بيل  عهد  وا�سعة يف  واأحداث 
بو�س  جورج  عهد  يف   2001 ويف  ال�رصطي، 
اأحداث  انطلقت  و  ا�سود  �ساب  قتل  البن 
ال�رصطة  يد  على  اأ�سود   15 وقتل  عنف 
ومليارات الدولرات خ�سارة ويف عهد اأوباما 
وال�رصطة  ال�سود  بني  عنيفة  اأحداث  ن�سبت 
هاجم   2002 ال�رصطي  تربئة  بعد  وجتددت 
غا�سبون ال�رصطة يف مريلند بعد قتل �ساب 
مقتل  وا�سنطن  ولية  ويف   2016 ويف  اأ�سود 

اأ�سود على يد ال�رصطة واأحداث عنف.
القت�شاد واحلروب:

لقد كلفت  احلروب اخلارجية يف اأفغان�ستان 
والعراق خزينة الدولة الأمريكية اأموال باهظة 
زادت عن 7 تريليون دولر وخ�سائر فادحة يف 
على  انعك�س  الذي  الأمر  واملعدات  الأرواح 
العقارات  قطاع  يف  الأمريكي  القت�ساد 
والبنوك وبذلك ارتفعت قيمة الديون اىل ما 
اندفع  هنا  من  دولر..  تريليون   20 يقارب  
ترمب ابن قطاع العقارات والبنوك موؤكدا ان 
اخل�سائر التي فر�ست على الدولة الأمريكية 
مل تكن ال ل�سالح تلك القطاعات القت�سادية 
اجل�سعة »�رصكات النفط وجممع ال�سناعات 
باإيقاف  تاريخية  قرارات  فاتخذ  احلربية«  
�سيا�سته  الهدر املايل يف احلروب.. فكانت 
جلب الأموال عن طريق البتزاز واحللب يف 

اأكرث من مكان.
اإل ان الرئي�س الأمريكي مل يكن على م�ستوى 
الجتماعي  النف�س  لعلم  الفهم  من  عال 
على  الت�سيد  عملية  وطبيعة  ال�سيا�سي 
باب  يف  تنجح  قد  لعبة  يف  ف�سقط  العامل، 
امل�ساربات القت�سادية لكن ف�سلها ذريع يف 
من  ان�سحابه  فكان  ال�سيا�سة..  عمل  دوائر 
مالية  اأق�ساط  بتوفري  اأكرث من موقع منوطا 
با�ستح�سانه  انه �سلك نهجا غريبا  اإل  كبرية 
لأ�سلوب املقاطعات واحل�سار واخلروج من 

املعاهدات الدولية.. �سن حربا دعائية على 
بعقوبات  واإيران  وال�سني  رو�سيا  اجلميع: 
ماليري  مئات  اإىل  ت�سل  �رصائب  و�سن 
الدولرات ثم على اأوربا التي ل تدفع ح�سب 
راأيه ما يكفي حللف الناتو مهددا باإ�سقاطه 
مع  عازل  جدار  لبناء  واندفع  وتغيريه، 
متداخلة  عالقة  لها  التي  اجلارة  املك�سيك 
بتدمري  تركيا  وهدد  املتحدة..  بالوليات 
اقت�سادها واحدث فتورا معها، وان�سحب من 
منظمة املناخ الدولية ومن معاهدات اأمنية 
اإ�سرتاتيجية مع رو�سيا وان�سحب من اتفاقية 
اليون�سكو  من  وان�سحب  اإيران  مع  النووي 
وهو  الدولية  ال�سحة  منظمة  من  وان�سحب 
يوا�سل ان�سحاباته من موؤ�س�سات ومنظمات 
حتمل املوازنة الأمريكية اأعباء مالية كبرية.
ا�ستنفار  الأمريكي  الرئي�س  ا�ستطاع  قد 
يف  ودول  وال�سني  رو�سيا  يف  اأمريكا  خ�سوم 
فبداأ  واأوربية  بل  وتركيا  اجلنوبية  اأمريكا 
ما  وهذا  الدولر  عن  بال�ستغناء  التفكري 
اأعلنته تركيا واإيران كما اأكدت رو�سيا وال�سني 
عن  ال�ستغناء  طريق  يف  ال�سري  اعتزامهما 
على  حربه  ي�سن  وهاهو  بالدولر..  التعامل 
بتهديده  املتحدة  الوليات  يف  املال  قوى 
باملعاقبة  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
�ستلحق  كارثة  فان  ذلك  ح�سول  حال  ويف 

بالقت�ساد الأمريكي هي الأعنف.

حتدي كورونا:

لزالت  كورونا  جائحة  فيما  يجري  هذا  كل 
الأمريكي  ال�سحي  النظام  بعنف  ت�رصب 
�سخمة  خ�سائر  الأمريكية  باخلزينة  وتلحق 
اأولويات  ترتيب  يف  كبريا  خلال   وتظهر 
التكلفة  تخفي�س  اإىل  اجتهت  التي  احلكومة 
الطبية  العملية  املراكز  لتطوير  املالية 
بحركة  عالقة  لها  اأخرى  جمالت  ل�سالح 
حروب  يف  املرتجمة  اجلنونية  املال 
و�سيا�سات خارجية نتج عنها فقدان اأمريكا 

40 مليون فر�سة عمل..
الإدارة  عجز  الأخرية  الأ�سهر  اأثبتت  لقد 
الأمريكية عن مواجهة اجلائحة التي ك�سفت 
الذي  الأمريكي  املجتمع  يف  خطريا  عوارا 
الفر�س للجميع  اأ�سال من عدم تهيئة  يعاين 
واندفعت  ال�سحي..  وال�سمان  للعالج 
الإدارة الأمريكية تلقي باتهاماتها اخلطرية 
الأمور  يدفع  قد  الذي  الأمر  ال�سني  على 
ملواجهات اقت�سادية خطرية على القت�ساد 

الأمريكي.
فر�سته  نف�سها  على  ح�سارا  ت�سن  اأمريكا 
اجلديد  اليمني  توجه  التي  العن�رصية  الروح 
مهددة  تالحقها  الكربى  اخل�سارات  وهاهي 
نظامها  طبيعة  وفا�سحة  ولياتها  بوحدة 
والقت�سادي  والدميقراطي  ال�سيا�سي 
وال�سحي.. مما يفقدها القدرة على اأن تظل 
على  املهيمنة  العاملي  القت�ساد  مرجعية 

القرار الدويل 
خامتة الرحلة:

اىل  ترمب  بدفع  املال  قوى  �ستكتفي  هل   
ميكن  ما  هناك  وهل  ال�سيا�سي؟  النتحار 
ظل  يف  الجتماعي  ال�سعيد  على  ترميمه 
الوليات  اإن  املتطرف؟  اليمني  تنامي 
نهاية  نحو  اأكيدا  �سريا  ت�سري  املتحدة 
الإمرباطورية بربوز اأهم عنا�رص النهيارات 
ممثلة يف العجز املايل املتفاقم و اخل�سارات 
اخلارجية،  احلروب  نتيجة  الرهيبة  املالية 
بل  الداخلية  الجتماعية  والت�سدعات 
والتناحر الداخلي وهي يف كل يوم تتدحرج 
اأكرث  وا�سحا  هذا  اأ�سبح  ولقد  النهاية  نهو 
املمكن  غري  ومن  �سبقت،  مرحلة  اأي  من 
انت�سالها منها.. تلك �سنة اهلل يف احل�سارات 
فعلها  لتفعل  تتظافر  والإمرباطوريات 

احلتمي.. واهلل غالب على اأمره.

بقلم �شالح عو�س
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االآثار االجتماعية واالقت�صادية املزدوجة لتطبيق "تيك توك"

 

قالت مرا�سلة موجهة من طرف 
لدكتوراه 2019- طلبة االحتياط 
2020 موجهة لوزير التعليم العايل 
الدين  �سم�س  العلمي  والبحث 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  �سيتور 
يف  اأنه   منها  ن�سخة  "الو�سط" 
املتخذة  الوقائية  التدابري  اإطار 
ملجابهة  احلكومة  طرف  من 
البالد  بها  متر  التي  اجلائحة 
ن�سو�س  مات�سمنته  ال�سيما   ،
 /  20 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
 2020 مار�س   21 يف  املوؤرخ   69
من  الوقاية  تدابري  واملت�سمن 
انت�سار وباء كورونا (كوفيد 19 ) 
، يلتم�س هوؤالء  وطرق مكافحته 
كاحتياطي دكتوراه ( 2019 - 2020 
، من وزير القطاع املوافقة على 
طلبهم  هذا و املتمّثل يف اعتماد 
قوائم االحتياط كبديل مل�سابقة 
الدكتوراه ل�س نة 2020 / 2021 ، 
والتي من املفرو�س اجراوؤها كل 
�سنة، طبقا للقرار 191 املوؤرخ يف 

16 جويلية 2012 . 

نف�س  به  اأفادت  وح�سبما 
املرا�سلة  فاإن اإعداد امل�سابقة و 
تاأطريها �سمن االآجال القانونية 
البيداغوجية  املقت�سيات  ووفق 
الالزمة يف ظل الظروف الراهنة 
من ال�سعب حتقيقه  ،حيث  من 
نظرا  م�سابقة  تنظيم  ال�سعب 
لتاأخر يف اإنهاء املو�سم اجلامعي 
تاأجيل  يفر�س  ما  ،وهو  احلايّل 
كما   ، املقبل  اجلامعي  الدخول 
م�سابقة  تنظيم  اأن  هوؤالء  اأو�سح 
اإجراء  مبثابة  �سيكون  دكتوراه 
االأ�رسة  على  ال�سغط  من  يزيد 
اأمام  �ستكون  التي  اجلامعية، 

و  االأول  ال�سدا�سي  اإنهاء  حتدي 
الثاين و االمتحانات اال�ستدراكية 
يف املوعد.  كما اأّن اعتماد قوائم 
امل�سابقة،  عن  كبديل  االحتياط 
م�ساعي  �سمن  اإدراجه  مّت  اإذا 
لل�سغط  تخفيفا  يكون  الوزير  
كذا  و  اجلامعية،  االأ�رسة  عن 
الوقائية  التدابري  احرتام  يعّزز 
يُجهل  التي   كورونا  �سّد جائحة 
فاعتماد   ، انفراجه  م�ستقبل 
اأي�سا  �سيكون  االحتياط  قوائم 
االحتياطيني   الطلبة  نظر  يف 
لتجنب  وقائي  اإجراء  مبثابة 
الواليات  عرب  الوباء  انت�سار 

تتطلب  وطنية  امل�سابقة  كون 
و  املوؤطرين  من  العديد  تنقل 

امل�ساركني عرب الوطن.
اإىل جانب ذلك اأ�سافت  املرا�سلة 
املرفوعة لوزير التعليم العايل و 
البحث العلمي اأن اللجوء العتماد 
يف  �سي�ساهم  االحتياط  قوائم 
توفري غالف مايل معترب، وتر�سيد 
النفقات العامة، حيث اأن االأزمة 
ال�سحية خلّفت اأزمة مالية للبالد 
ما   ، ال�رسف  احتياطي  تاآكل  مع 
يفر�س توجيه املقدرات املالية 
و جهود الدولة نحو اإنهاء و اإنقاذ 
و  حلايل  ا  اجلامعي  املو�سم 

الدخول اجلامعي املقبل. 
اأن  املرا�سلة  ذات  تقول  لالأمانة 
احتياطي م�سابقة الدكتوراه طلبة 
املوؤهالت  و  الكفاءة  من  لديهم 
جديرين  يُعلهم  ما  العلمية، 
يحملون  و   ، املنا�سب  بتلك 
و  للتج�سيد  قابلة  بحث  م�ساريع 
ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية يف 
البالد، اإال اأن قلة و�سح املنا�سب 
البيداغوجية حال دون ذلك و مل 
البحث  م�سرية  اإمتام  ي�ستطيعوا 

العلمّي.

ببلدية  الطيبني   قرية  تعي�س 
العالية بدائرة احلجرية الواقعة 
عن  100كلم  حوايل  بعد  على 
وقع  على  ورقلة  والية  مقر 
�سفيح �ساخن وذلك على خلفية 
العمدي  لالق�ساء  تعر�سها 
الوالية   وايل  زيارة  برنامج  من 

ملناطق الظل بهاته الدائرة.
الطيبني  قرية  �سكان  طالب 
احلجرية  بدائرة  العالية  ببلدية 
تقدمي  ب�رسورة   ، بورقلة 
التي  االأ�سباب  حول  تو�سيحات 
املحليني  بامل�سوؤولني  دفعت 
قرية  اإق�ساء  على  باالإقدام 
العمل  زيارة  من  الطيبني 
اأبوبكر  الوالية  لوايل  الفجائية 
الظل  بو�ستة  ملناطق  ال�سديق 
اأحد  قال  مت�سل  �سياق  ويف   ،
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  نواب 
على  كان  اأنه  العالية   ببلدية 
اإبالغهم  املحلية   ال�سلطات 
على  االأول  امل�سوؤال  بح�سور 
اجل  من  التنفيذية  الهيئة  
التي  الظل  مبناطق  اطالعه 
ال�رسف  من  اأنهار  بها  جتري 
الدام�س  والظالم  ال�سحي 
مطار  هي  التي  والبحريات 
والزواحف  والبعو�س  للنامو�س 
ذهب  حيث   ، النمر  ونامو�س 

اأبعد من ذلك  اإىل  النائب  نف�س 
احلجرية  بلدية  يف  اأن  موؤكدا 
كانوا  االأع�ساء  و  النواب  كل 
الوالية  وايل  مبجيء  علم  على 
كاأن  العالية  بلدية  يف  االأهم   ،
االأمر ال يعنيهم ، قائال"لالأ�سف 
هذا  الدائرة  رئي�س  ال�سيد 

تهمي�س متعمدا " .
املكتب  را�سل  ثانية  جهة  من 
الوطنية  للمنظمة  البلدي  
وترقية  املدين  للمجتمع 
العالية بورقلة  ببلدية  املواطنة 
اجلماعات  و  الداخلية   وزير   ،
كمال  االإقليم  تهيئة  و  املحلية 
املطالبة  اأجل  من  بلجود 
ال�سلطات  لدى   بالتدخل 
يف  النظر  الإعادة  العمومية 
التنموية  م�ساكلهم  حزمة 

الالمتناهية .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لدى م�سالح  الوالئية  ال�سلطات 
املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية 
العالية يبقى لزاما على قاطني 
البلدية  بنف�س  الطيبني  قرية 
يلفظ  بات  زمن  يف  يعي�سون 
مع  يتنافى  ما  وهو  اأمثالهم 
املركزية  وتعليمات  تو�سيات 
احلكومة  لقاء  خالل  املوجهة 

بالوالة .

ببني  بوزيد  حي  �سكان  اأبدى 
ثور ببلدية ورقلة تذمر وا�ستياء 
تعاطي  تف�سي ظاهرة  كبري من 
مطالبني  املهلو�سات  وترويج 
االأمنية  الدوريات  بتكثيف 
لو�سع حد ملثل هكذا جتاوزات 

التي ظل م�سكوت عنها .
اجلاري  االأ�سبوع  خالل   نظم 
مبنطقة  بوزيد  حي  �سكان 
لبلدية  اإداريا  التابع  ثور  بني 
ورقلة ،وقفة احتجاجية  و�سط 
على  منهم  احتجاجا  احلي 
وتعاطي  ترويج  مظاهر  تف�سي 
املمنوعات وما ينجر عن ذلك 
الوخيمة  العواقب  تبعات  من 
هكذا  مثل  عن  تنجر  قد  التي 
ظل  مزرية  واأو�ساع  جتاوزات 

م�سكوت عنها .
ويف مو�سوع مت�سل فقد طالب 
ال�سلطات  من  املت�رسرين 
االخت�سا�س  ودوائر  املعنية 
تكثيف  ب�رسورة  االأمنية 
يف  خا�سة  االأمنية  التغطية 
على هذه  للق�ساء  الليلة  الفرتة 
تتنافى  التي  ال�سلبية  الظاهرة 
مع عادات وتقاليد ال�ساربة يف 
لقاطني  بالن�سبة  التاريخ  عمق 

احلي .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
يبقى  االأمنية  ال�سلطات  طرف 
بوزيد  حي  �ساكنة  على  لزاما 
الوالية ورقلة معاي�سة  بعا�سمة 
نغ�س  الذي  املزري  الو�سع 

معي�ستهم الأجل غري م�سمى .
اأحمد باحلاج 

طالب طلبة االحتياط لدكتوراه 2019-2020 بجامعة قا�شدي مرباح ، وزير التعليم العايل و البحث العلمي 
�شم�س الدين �شيتور ب�شرورة التدخل العاجل العتماد قوائمهم كبديل مل�شابقة الدكتوراه 2021-2020 

وذلك يف اإطار االلتزام للتدابري الوقائية من تف�شي جائحة فريو�س كورونا.

العتماد قوائمهم كبديل مل�شابقة الدكتوراه 2021-2020

اأحمد باحلاج 

املنظمة الوطنية للمجتمع املدين ترا�شل بلجود 

تعاطي وترويج املهلو�شات 

اإق�صاء قرية الطيبني بورقلة 
من زيارة الوايل 

�صكان حي بوزيد ببني ثور 
بورقلة �صاخطون 

اأخبار اجلنوب

طلبة االحتياط دكتوراه 2020-2019 
بورقلة ينا�صدون �صيتور 

�شكان بامنديل بورقلة 

وقفة احتجاجية اأمام مقر الوالية 
.     حتويل مكان الثانوية نحو وجهة اأخرى 

جتمهر يوم اأم�س مواطني بامنديل 
الوالية  مقر  اأمام   ، ورقلة  ببلدية 
مكان  قرار حتويل  احتجاجا على 
رغم   ، اأخرى  وجهة  نحو  الثانوية 
التنقل  يف  كبدهم  فلذات  معاناة 
لاللتحاق  بعيدة  م�سافات  على 
باالأحياء  الدرا�سة  مبقاعد 
تن�سيقيات  قال    . املجاورة 
املجتمع املدين مبنطقة بامنديل 
اأمام  بعا�سمة الواحات املحتجني 
للت�سعيد  اأن جلوئهم  الوالية،  مقر 
على  جاء  خطابهم  لهجة  من 
احللول  جلميع  ا�ستنفاذهم  خلفية 
الودية املمكنة ،ويف �سياق مت�سل 
ب�سدة على قرار  ندد  هوؤالء  فقد 
وجهة  نحو  الثانوية  مكان  حتويل 

اأخرى وهو ما من �ساأنه اأن ي�ساهم 
ب�سكل �سلبي على التح�سيل العلمي 
الأبنائهم ب�سبب معاناتهم امل�ستمر 
وم�سقة  التنقل  عناء  حتمل  يف 
بعيدة  م�سافات  بقطع  ال�سفر 
لاللتحاق  املجاورة  االأحياء  نحو 
طالب  حيث   ، الدرا�سة  مبقاعد 
النظر  ب�رسورة  املحتجني  ذات 
 ، القائم  ان�سغالهم  يف  اجلدي 
رئي�س  اأن  علمنا  اذا  خا�سة 
اجلمهورية عبد املجيد تبون كان 
خالل  الوالة  مع  اللهجة  �سدد  قد 
اأين  احلكومة  مع  االأخري  لقائهم 
طالبهم وحثهم على الزامية النزول 
للميدان وفتح قنوات احلوار البناء  
اال�ستماع  ومن  املواطنني  مع 

الن�سغاالتهم و ال�سعي خلف التكفل 
االولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 
عن  بعيدا  املتاحة  االمكانات  و 
و�سيا�سة  الرتقيعية  اال�ساليب 
الت�سويف و الهروب لالأمام بهدف 
احتواء غليان االجتماعية املحلية 
القطاعات  م�ستوى  على  خا�سة 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
احل�رس  ال  املثال  �سبيل  وعلى 
عليه  يخيم  الذي  الرتبية  قطاع 

الكثري من ال�سوائب .
ويف مو�سوع مت�سل اأكد املحتجني 
تعاقبوا  الذي  الوالة  جميع  اأن 
بان�سغالهم  علم  على  الوالية  على 
التي  الكبرية  املعاناة  وكذا  القائم 
الثانوي  الطور  تالميذ  يكابدها 

اأجل االلتحاق مبقاعد  باحلي من 
الدرا�سة باالحياء مقرتحني حتويل 
املدر�سي الجناز  النقل  م�ساريف 

م�رسوع ثانوية .
كان  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
من  االأخرية  الفرتة  يف  كثف  قد 
خرجاته امليدانية للقرى و االأحياء 
ميدانيا  الوقوف  بهدف  النائية 
باتت  التي  النقائ�س  جملة  على 
ت�ستدعي حلول جذرية الإخراجها 

من عنق الزجاجة .
بامنديل  اأمال �سكان ناحية  لتبقى 
العمومية  ال�سلطات  على  معلقة 
امل�رسوع  ملطلبها  لال�ستجابة 

الذي جتاوزه الزمن .
اأحمد باحلاج 

بتهمة االإقامة غري ال�شرعية بالرتاب الوطني 

توقيف 05 رعايا اأفارقة بربج باجي خمتار 
االأخريين  اليومني  يف  متكنت 
يف  املخت�سة  االأمن  م�سالح   ،
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
الهجرة غري ال�رسعية باملقاطعة 

االإدارية برج باجي خمتار باأدرار 
رعايا   05 واعتقال  توقيف  من 
اأفارقة يحملون جن�سيات خمتلفة 
و�ساحل  الغابون  و  ت�ساد  لدول 

للم�سلحة  اقتيادهم  ليتم   ، العاج 
املعنية وبعد ا�ستكمال االإجراءات 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
بعدها  ليتم  �سدهم  ق�سائية 

تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 
للنظر يف و�سعيتهم بتهمة االإقامة 

غري ال�رسعية بالرتاب الوطني .
جناة ،ح 

اأحمد باحلاج  
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حممودي عبد احلفيظ 
مهند�س معماري

        
�أن  للمرء  ينبغي  وال  �جلهود  ت�ستمر 
ين�سى �أن لكل جمتهد ن�سيب، ودون 
�ل�سكوك  ب�سهام  بع�سنا  نرمي  �ن 
حول �لنو�يا و�ملقا�سد ومن �حلكمة 
جديدة  �أهد�فا  �لهيئة  حتدد  �ن 
�ن  نقتنع  عندما  خمتلفة،  و�سبال 
�جلميع  قبل  من  و�لتنفيذ  �لتحديد 
�إذ�  �لتجديد  ..�نه  �جلميع  ولفائدة 

 ...
يف  نكن  مل  قريب  وقت  حتى 
ننتبه  نقاط كهذه ومل  الإثارة  حاجة 
�و �سوء تقدير من  لتق�سري حمتمل 
�لبع�ض ممن له يد يف و�سع وتنفيذ 
حتكم  �لتي  �القت�سادية  �ل�سيا�سات 
ال  �لهند�سية،  �لدر��سات  قطاع 
�لعرو�ض  ��ستجالب  طريقة  �سيما 

بكيفيات غري متو�زنة. 
ي�سيبنا  �لعملية  بهذه  يحيط  ما  كل 
بالذهول، نت�ساءل د�ئما عن م�سدر 
�لذي  �لغزير  �لعلم  ��ستلهامهم لهذ� 
القرت�ح  �ملطلقة  �ل�سلطة  �عطاهم 
�أو  ملنطق  ��ستناد  دون  ي�ساوؤون  ما 
�أحد  �لقطاع  هذ�  يعترب  �ال  معيار، 
�الأوجه �لهامة ل�رصف �ملال �لعام، 
يخ�سع  �قت�ساديا  عر�سا  ويعترب 
يفرت�ض  و�الأرقام،  �لكلفة  ملعيار 
وال  حمددة  جد  �ملعايري  تكون  �ن 
�مكانياتها  بكل  �لو�ساية  �ن  �عتقد 
�ملعايري  هذه  ح�رص  عن  تعجز 
يتعمد  �أن  بدل  بها،  �جلميع  و�إلز�م 
بح�سو  و�ملدر�ء  �مل�سوؤولون  �أولئك 
دفاتر  يف  �ملجحفة  �ل�رصوط  تلك 

�ل�رصوط ؟؟

امل�شابقات املعمارية

�إطالق  يربر  ما  هناك  لي�ض 
»در��سة  �ملعمارية  �مل�سابقات 
ومتابعة« يف عر�ض و�حد مما ي�رص 
�رصوط  وتوفري  �ملناف�سة  مببد�أ 

�ملالئم؟  �القت�سادي  �لعر�ض 
ملحة  �حلاجة  كانت  �إذ�  حتى 
ملا  معمارية  م�سابقة  الإطالق 
يفوق �ألف م�سكن مثال يف عملية 
مينع  ما  هناك  لي�ض  و�حدة، 
عر�ض  �ملتابعة يف  مهمة  طرح 
�جلميع  فيه  يتناف�ض  خمتلف 
مهمة  له  �أ�سندت  من  فيه  مبا 
�لدر��سة لن�سمن �لتجزئة �لتي 
ت�سمح بتوفري �أكرب عدد ممكن 

من فر�ض �خلدمات ...
ي�سطدم �لكثري بعدم �القتناع 
من  �ملئات  ��سناد  ب�رصورة 

�مل�ساكن �الجتماعية يف عملية 
با�ستحباب مبد�أ  يوحي  و�حدة مما 
�الحتكار ل�سالح �الأقلية �ملحظوظة 

�سد �الأقلية �لبائ�سة. 
�ال�سكال  وحتى  �مل�سابقات  �أغلب 

�الأخرى للمناف�سة ي�سوبها �لغمو�ض 
خا�سة عندما يتعلق �المر بالعرو�ض 
�ل�رصوري  من  رمبا  ن�سبيا  �لكبرية 
من  �مل�ساريع  ت�سنيف  �إعادة  �الن 
حيث درجة �لتعقيد �أو كلفة �الإجناز 
، كل �ملعطيات �لتكنولوجية وو�سائل 
�لكفاءة  تعد  مل  تغريت  �لدر��سة 
�و  �خلربة  �سنو�ت  بعدد  حتت�سب 
�مل�ساريع �ملنجزة بقدر ما ي�ساهم 
�لتكوين �مل�ستمر و جتديد �ملعارف 
�ىل  للو�سول  كثرية  جماالت  يف 
على  �لقدرة  و  بالكفاءة  �العرت�ف 
�نوعها  مبختلف  �لدر��سات  �جناز 
��ستاذه  على  �لتلميذ  تغلب  ...رمبا 
 »�« �ل�سنف  م�ساريع  �أ�سبحت   ،
��سبه بالق�سم �لتح�سريي يف �لتعليم 
�الأطفال يف  تاأهيل  �البتد�ئي ميكن 
على  �ملد�ر�ض  �أو  �حل�سانة  دور 
�ملبد�أ  نقطه  ت�سحيح   !  .. �ل�سو�ء 
 « »ب  �ل�سنف  م�ساريع  هي  للمعلم 
تغريت،  و�الرتفاعات  �ملباين  �سكل 
تغري،  �خلدمات  لعقد  �الأدنى  �حلد 
هو  بقي  �لذي  �لوحيد  �ل�سيء 
م�ستوى �خلدمات ودخل �ملهند�ض. 
 )11( ع�رص  �أحد  يكون  �ن  يعقل  ال 
خا�سا  تاأهيال  يتطلب  م�سكنا 
نف�رص  كيف  و�ال  م�سبقة،  وقدر�ت 
�مل�ساريع  ملئات  �لكارثية  �حلاالت 
�لدر��سة  يف  �لرديئة  �لنوعية  ذ�ت 
��سند  �غلبها  حني  يف  و�ملتابعة 
�لقدر�ت  ت�سرتط  م�سددة  مبعايري 
�لدنيا �لتي ال نر�ها �ال يف �الأور�ق 
دون �لو�قع، وعند �لقلة �لتي حتارب 
�الأكرثية با�ستئثارها بفر�ض �القلية 

...؟

القيود العقيمة و التع�شف 
املبطن

�إذ� كان الأ�سحاب �مل�ساريع �لقدرة 
�ل�رصوط  وحترير  تب�سيط  على 
على  و�لق�ساء  �لعقيمة  �لقيود  من 
�لقانون  باحرت�م  �ملبطن  �لتع�سف 

من  جديدة  فئة  �ستظهر  غري،  ال 
�أ�سحاب �لقدر�ت �لذين قد يقلبون 
معايري �الختيار يف الحق �الأيام، الن 
�البد�ع ال حتتكره �ل�سنون وال �حلظ 

للطلبية  �لولوج  وي�سبح  �ملفتعل. 
للتناف�ض  مفتوحا  عر�سا  �لعمومية 
قيود  دون  وفقط  �لقدر�ت  على 

حمبطة.
حقيقة  يعادل يف  رمبا  م�سكن  �ألف 
من  م�سكنا   )50( خم�سني  �المر 
ناحية �لت�سميم �لتكر�ري، ال توجد 
باألف )1000( �سكن،  عمارة �سخمة 
ومن حيث �ملتابعة فهي ت�سبه جني 
�لربتقال  من  هكتار�   )50( خم�سني 
عدد  على  تعتمد  �لليمون،  �و 
كفاء�تهم،  على  ولي�ض  �ملتدخلني 
حتى  حم�ض،  يدوي  عمل  كاأنها 
�لقو�نني  عليها  تن�ض  �لتي  �خلربة 
�لعمل دون  �سنو�ت  �رقام عدد  هي 
�الإ�سارة �ىل ما يقابلها من در��سات 
عددية  خدمة  �سنو�ت  �نها  فعلية، 
عن  �سبات  يف  �ساحبها  كان  ولو 

�لعمل و�الإنتاج �لفكري.
�لتي  �خلر�فية  �ملعايري  هي  �ين 
و�سائل  وجود  دون  �أحيانا  تو�سع 

لتقييم  وعلمية  ريا�سية  تقييم 
من  �لكبري  �لعدد  �لعرو�ض، 
وحتى  �ل�سكنية  �مل�ساريع 
�لتجهيز�ت يف بع�ض �الأحيان 
و�قتبا�ض  حتميل  عن  عبارة 
من  مبا�رص  �سبه  �و  مبا�رص 
جمانا  متاحة  خمططات 
معرفة  دون  �النرتنت  على 
�مل�سادر  عناوين  حتى 
كان  مهما  نتفق  وكلنا 
بال  هياكل  �نها  �مل�سمم 
�رو�ح تفتقر �حيانا للمعنى 
للهند�سة  �الجتماعي 

باملفهوم �لفل�سفي جلدليه �لعمارة.

الثانويات واملتو�شطات 
ن�شخ مت�شابهة من حيث 

الهيكل واملظهر العام

ومتو�سطات  ثانويات  �أغلب  حتى 
حيث  من  مت�سابهة  ن�سخ  �لوطن 
الأنها  رمبا  �لعام،  و�ملظهر  �لهيكل 
�لوظيفة  نف�ض  توؤدي 
وبنف�ض توزيع �مل�ساحات، 
منطان  للم�ساكن  بينما 
و�آخر  لل�سمال  و�حد 
للجنوب، و كان من �الأن�سب 
�لتكييفية  �لدر��سة  �عتماد 
الأنها  �مل�ساريع  منح  يف 
حظا  و�وفر  للخزينة  �وفر 
مل  ممن  �ملهند�سني  لبقية 
ي�سعفهم �حلظ يف �سد �لرمق  
�و  م�رصوع  من  و�ال�ستفادة 
ال  .�لبع�ض  م�رصوع  بقايا 
�لتكييفية  �لدر��سة  تروقه 
�أن  رغم   ، �البد�ع  قتل  بحجة 
هذ� �الأخري هو �لغائب �لوحيد حتي 
ال�سيما  �ملعمارية  �مل�سابقات  يف 
، و �الكيد �ن  يف م�ساريع �ل�سكنات 
�ملو�طن �مل�ستفيد من �سكن ال يرى 

و�آخر.  منوذج  بني  �طالقا  �لفرق 
ومعه  �جلميع  عن  ر��ض  غري  الأنه 
تكاد  ال  �الختيار  عو�مل  الن  حق. 
تبتعد عن عمليات �الفتتان بجمال 
�ملظهر �لذي تزول �آثاره مع �الأيام، 
بالدرجة  يعتمد  كله  �لعامل  بينما 
�لبيئة و�قت�ساد  �الأوىل على �حرت�م 
�حلظ  يحالفني  ومل  �لطاقة، 
دفاتر  يف  كهذه  معايري  ر�أيت  و�ن 
يح�سى  �ن  فائدة  فما    ، �ل�رصوط 
�العتماد ملا يقارب 9000 مهند�ض 
معماري و�خ�ساعهم لبطالة مقننة، 
�مل�ساريع  �أ�سحاب  يعني  ال  ��سبح 
تفريعاتها  بكل  �لو�ساية  يف  ممثال 
�ال ت�سجيل �مل�ساريع و�جنازها دون 
حتمل �مل�سوؤولية �ملهنية يف ��رص�ك 
�الإمكانيات  من  ممكن  قدر  �كرب 
�لب�رصية �ملتوفرة  ، بل ت�ساهم هذه 
معتمة  طبيعة  �إيجاد  يف  �لظروف 
�لقانونية  غري  باملفاو�سات  ت�سمح 
�لفر�ض لفر�ض  �فر�د يتحينون  بني 

و  �سيما  ال   ، �الحتكاري  منطقهم 
بع�ض من ي�رصف على و�سع دفاتر 
فيما  �لعرو�ض  تقييم  �و  �ل�رصوط 
بقدر�تهم  �جلميع  يبهرون  بعد 
�لف�ساد  �آثار  �إخفاء  يف  �لبارعة 
بو�سع جد�ول تنقيط مبهمة ت�سمح 
�حلاجة  ح�سب  �لتقل�ض  و  بالتمدد 
بعر�ض  �لقانون  يلزمهم  �ن  دون 
ال  و��سحة  مبربر�ت  �الختيار�ت 
�ملنهجية  بتنقيط  يتعلق  ما  �سيما 
�متحان  ، حتى  �لعمل  �ملعتمدة يف 
و��سحة  تنقيط  منهجية  له  �لفل�سة 
عندها  يختلف  ال  و  م�سبوطة  و 
مو�سوعنا  بخ�سو�ض  �أما   ، �ثنان 
يحتمل �المر �أر�ء عديدة حيثما مت 
مر�جعة   ، �ل�سو�ب   فهي  ت�سويبها 
�كرث  ب�سكل  �لقانونية  �ملنظومة 

تف�سيال �أ�سبحت فري�سة قائمة .

البطاقية الوطنية 
للم�شت�شارين الفنيني

لها  �ملهند�سني  هيئة  �أن  حقيقة 
�ملقدم  �قرت�حها  يف  �ل�سكر  كل 
�ملوؤرخ  بيانها  �سمن  �لقطاع  لوزير 
با�ستحد�ث   2020  /04/22 يف 
للم�ست�سارين  �لوطنية  �لبطاقية 

خمططات  وت�سقيف  �لفنيني 
باجلزء  �خلا�سة  �سيما  ال  �أعبائهم 
تكافوؤ  �ىل  للو�سول  �سعيا  �ملتغري، 
عدد  وت�سقيف  �جلميع  بني  �لفر�ض 
يكون  �ن  يفرت�ض  كان  م�ساريعهم، 
�القرت�ح مطبقا من وقت بعيد، غري 
�لتخفي�ض  منع  م�سالة  �أن 
�الأعر�ف  مع  تتنافى 
مرحلتي  يف  �القت�سادية 
الن  و�ملتابعة،  �لدر��سة 
قدر�ت  متتلك  موؤ�س�سة  كل 
من  تعترب  خا�سة  تناف�سية 
تفوقها  �و  عملها  ��رص�ر 
ولي�ض من �ل�رصورة �ظهارها 
�ل�رصوري  من  ي�سبح  للغري، 
قو�نني  �حرت�م  فقط  حينئذ 
ال  �الحتكار  ومنع  �ملناف�سة 
خدمتنا  نبيع  ال  حتى  غري، 
من  �لتكلفة  �سعر  من  باأقل 

ناحية �لعر�ض �القت�سادي.

التنقيط املعتمد اآليا وتنظيميا

�إذ�  منطقيا  �لتقييم  يكون  كيف 
ون�سبة  �مل�رصوع  قيمة  حددت 
تت�ساوى يف  �لعرو�ض  كل  �خلدمات، 
هذه �حلالة وي�سبح �لتنقيط �ملعتمد 
بحل  للخروج  فقط  وتنظيميا  �آليا 
ملعادلة �ملنح دون مر�عاة للمنهجية 
�ملثال  �سبيل  فعلى  �ملطلوبة، 
معيار  �عتمدت  متعاقدة  م�سلحة 
�ختيار مكتب در��سات �القدم ملنح 
�أ يف  م�رصوع ب�سيط جد� من �سنف 
�أي  �ملالية،  �لعرو�ض  ت�ساوي  حال 
منطق هذ�؟ يف حني كان يفرت�ض �إن 
ولو  �لف�سل،  كلمة  له  �ملايل  �ملعيار 
لي�ض  �خلدمات  �تعاب  تخفي�ض  مت 
�لن�ساط  دميومة  بقدر  مهما  �مر� 
�ملمار�سة  ي�سرتط  �لبقاء  الن 

�ملتو��سلة.
م�ساريع  من  �الرتفاع  �أ�سبح  حتى 
 « �ل�سنف  م�ساريع  »�ىل  �أ  �ل�سنف« 
�ىل  مكوك  �سعود  من  �أ�سعب   « ب 
تكون  »�و  تكن«�لفا  مل  فان  �لف�ساء 
»باء� » ال ميكن �ن تكون »جيما« باي 

يح�سل  فكيف  �الأحو�ل،  من  حال 
ليمر  �الأول  �مل�رصوع  على  �أحدهم 
لن  بعده  ولكن  بكفاءته؟  �لثاين  �ىل 

مير �أبد�...

م�شاريع هند�شة مركبة 
ومعقدة

مركبة  هند�سة  م�ساريع  هي  هل 
�لذي  �لقمع  نركب  حتى  ومعقدة 
�حل�سوة  ��سحاب  �ال  منه  مير  ال 
�لهند�سة  طالب  �ن  �عتبار  على 
خمتلف  على  ي�ستغل  تخرجه  قبل 
�مل�ساريع ومير بنجاح �ال �إذ� �سككنا 
تخريج  على  �جلامعات  قدرة  يف 
تخرج  من  نف�سها  وهي  �لكفاء�ت 

فيها �أ�سحاب �ل�سمو.
م�رصوع  يف  �أولئك  م�ساركة  �أين 
ود�ر  للموؤمتر�ت،  �لدويل  �ملركز 
�لدويل.  �جلز�ئر  ومطار  �الوبر�، 
رمبا هذ� �ل�سنف فقط من ي�سرتط 
لن يطالها  �لتي  �لدنيا  �لقدر�ت  فيه 
كثري منهم -هوؤالء و�أولئك-رغم كرثة 

م�ساريعهم و�سفحات خرب�تهم. !
تكدي�ض  يف  ت�ساهم  بيئة  �نها   
�مل�ساريع يف �يد قلة من �ملحظوظني 
للبقية،  �اللتفات  دومنا  �مل�سطنعني 
كاأمنا �جلامعة مل تدر�ض غريهم �و 
و�لدر�ية  �ملعرفة  �حتكرو�  كاأمنا 
من  يح�سبهم  �لهند�سة،  ب�سوؤون 
�نهم  �ملنتفخ  �عبائهم  يرى خمطط 
�رباب �لت�ساميم يف هذه �لبالد منهم 
وغريهم   « �حلديد�ت  �لزهو�ت   «

تالميذ يف �ول �لطريق.
حاله  على  �جلمود  ��ستمر  �إذ� 
�سوف  �ملمار�سات  هذه  مبوجب 
�مل�ساريع  �سلم  يف  �أحد  يرتقي  لن 
الأ�سحاب  حمل  مبا  �جلمل  وندع 
�أن  يعتقدون  من  �خلر�فية  �لقدر�ت 
ت�سجل �أعمالهم يف �لرت�ث �الإن�ساين، 
وجند �أنف�سنا م�ستقبال عندما تدور 
ينجز  �ن  ي�ستطيع  �أحد  ال  �لدو�ئر 
عدم  بحجة  و�حد�  مدر�سيا  جممعا 
�لكفاءة، ورغم كل هذ�، حتية �جالل 

لكل �لزمالء.

وجهة نظر

وجدلية،املعمارياملهند�ساأعباءخمطط
الو�سولللطلبالعمومي

.       لي�س الوقت منا�شبا لل�شكوت...!

القوانني تعمل على تنظيم املهنة واإر�شاء اأعرافها، تنجح يف اأغلب الأحيان يف بلوغ الأهداف فلي�س من اأحد ي�شل درجة الكمال، بالطبع 
رمبا جانبت ال�شواب يف البحث عن اأف�شل ال�شبل ويف الدفاع عن الق�شايا املهمة التي توفر العدل يف ممار�شة املهام بني جميع اأع�شائها، 

اآملني دائما يف حتقيق الأف�شل على الدوام.

دون وجود  اأحيانا  تو�شع  " التي 
و�شائل تقييم ريا�شية وعلمية 
لتقييم العرو�س، العدد الكبري 

من امل�شاريع ال�شكنية وحتى 
التجهيزات يف بع�س الأحيان 

عبارة عن حتميل واقتبا�س 
مبا�شر او �شبه مبا�شر من خمططات 

متاحة جمانا على النرتنت دون 
معرفة حتى عناوين امل�شادر"

مركبة  هند�شة  م�شاريع  هي  "  هل 
ومعقدة حتى نركب القمع الذي 

ل مير منه ال ا�شحاب احل�شوة 
على اعتبار ان طالب الهند�شة قبل 

تخرجه ي�شتغل على خمتلف امل�شاريع 
ومير بنجاح ال اإذا �شككنا يف قدرة 

اجلامعات على تخريج الكفاءات وهي 
نف�شها من تخرج فيها اأ�شحاب ال�شمو"
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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االعتقال واملعاناة ..

 بداأت معاناة املواطنة اخلم�سينية 
اقتحمت  عندما   ، جماهد  ام 
منزلها يف خميم  االحتالل  قوات 
جنني ، فجر تاريخ 2018/12/18 
جماهد  ابني  "  يعمل  وتقول   ،
اأ�رستنا  ليعيل  البناء  جمال  يف 
بال�سيا�سة  يتدخل  يكن  ومل   ،
همه  كل   ، تنظيم  الي  ينتمي  او 
وفجاأة   ، والعمل  اأ�رسته  وحياته 
حا�رس االحتالل منزلنا واقتحمه 
وت�سيف   ،" اجلنود  من  الع�رسات 
حتى  واحدة  غرفة  يف  عزلونا   "
انتهت عملية التفتي�ش ثم انتزعوا 
بيننا وحرمونا حتى من  ابني من 
وداعه ومنعوه من اخذ الدواء معه 
 ،" �سدرية  اأزمة  من  يعاين  حيث 
وت�سيف " انقطعت اأخباره طوال 
فرتة التحقيق التي ق�سيت اأيامها 

حزينة باكية خلويف عليه ، فحالته 
املر�سية ال حتتمل ظروف العزل 
وزنازين التحقيق  "، وتكمل " بعد 
متديد توقيفه عدة مرات ، حوكم 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  البداية  يف 
انتهت  وعندما   ، ون�سف  �سهر 
�رساحه  اإطالق  رف�سوا  الفرتة 
وحولوه لالعتقال االإداري ملدة 6 
�سهور بذريعة امللف ال�رسي الذي 
ابننا  وحرمنا  حياتنا  علينا  نغ�ش 
اإدانته  لعدم  �سدمة  عا�ش  الذي 

باأي تهمة.

�سيا�سة التالعب ..

جماهد  اأم   " املواطنة   حتملت 
الطويلة  العذاب  رحلة  م�ساق   ،"
 " النقب   " ل�سجن  وال�سفر 
انتهاء  بانتظار   ، ال�سحراوي 
وتقول   ، االإداري  االعتقال  فرتة 
كل  نكابده يف  كنا  اهتم مبا  مل   "
رحلة معاناة مريرة بني احلواجز 
فاأالهم   ، النقب  �سجن  وبوابة 

بالن�سبة يل روؤية ابني واالطمئنان 
على اأو�ساعه ال�سحية ، فتحملت 
و�سربت حتى تنتهي فرتة االإداري 
خالل   " وت�سيف   ،" ال�سعبة 
فوجئت   ، و�سربي  انتظاري 
قرار  رغم  جماهد  بعر�ش 

املحكمة  االإداري  على  االعتقال 
الع�سكرية مرة اأخرى ، وحماكمته 
 ، الفعلي ملدة 11 �سهراً  بال�سجن 
بعد حتديد  االإفراج عنه  وتوقعنا 
�سجن  اإدارة  من  اجلديد  املوعد 
انهينا  بعدما   " وتكمل   ،" النقب 

 14 ابني  وق�ساء  اال�ستعدادات 
ع�سنا   ، الق�سبان  خلف  �سهراً 
وكانت  وقا�سية  �سعبة  حلظات 
حتويله  بعد  كبرية  �سدمتي 
لالإداري  دون اإبالغنا ، فانتظرنا 
�سماع اخلرب االأجمل بتن�سمه عبري 
احلرية. تنهمر دموع املواطنة اأم 
و�سعرت  بكيت   " وتقول  جماهد 
باأق�سى �سدمة بحياتي عندما مر 
اليوم ، ومل يغادر ابني ال�سجن ومل 
اإال بعد مرور يومني بالقرار  نعلم 
التع�سفي الظامل ، وتوجهت لكافة 
 ،" جدوى  دون  لكن  املوؤ�س�سات 
فلم   ، اأبكي  يوم  كل   " وت�سيف 
وا�سعر   ، غيابه  يحتمل  قلبي  يعد 
اإدارة  ورف�ش  ب�سبب مر�سه  بقلق 
ظروف  الن   ، عالجه  ال�سجون 
�سحته  على  اأثرت  النقب  �سجن 
نهار  ليل  وا�سلي   ، كثرياً  وحياته 
بعقابه  االحتالل  ي�ستمر  ال  حتى 
مرة  اعتقاله  ومتديد  ابني  وظلم 

اأخرى.

من حياته ..

االأ�سري  اأب�رس   ، جنني  خميم   يف 
جماهد النور قبل 23 عاماً ، ليكون 
باكورة عائلته املكونة من 9 اأنفار ، 
وعا�ش  وتربي  ن�ساأ   " والدته  وتقول 
يف املخيم ، متيز باالأخالق العالية 
بحياته  �سحى  التي  بعائلته  والرب 
بكرامة  ولنعي�ش  الأجلها  وم�ستقبله 
وكالة  مبدار�ش  تعليمه  يكمل  مل   ،
مقاعد  وترك   ، الدولية  الغوث 
الدرا�سة بعد ال�سف احلادي ع�رس "، 
وت�سيف " انت�سب ملدر�سة التدريب 
املهني وتخرج بتخ�س�ش املكانيك 
العمل مبهنة  �سوق  انخرط يف  ثم   ،
 " وتكمل   ،" بكرامة  لنعي�ش  البناء 
األ�سنتنا  عن  وذكره  ا�سمه  يغيب  ال 
، نفتقده دوما ونبكي لفرافه ، فهو 
 ، نوارة املنزل و�سندي واملعيل لنا 
يفرج  اأن  العاملني  رب  من  واأمتنى 
كربه ويعود لنا قريباً واخلال�ش من 
كوابي�ش االحتالل وداومة االعتقال 

االإداري التع�سفي الظامل.
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على مدار اأيام االأ�سبوع االأخري من �سهر " �سباط " املن�سرم ، اأم�ست الوالدة فاطمة اأبو خليفة اأوقاتها بالتح�سري ال�ستقبال جنلها جماهد حممود اأبو خليفة بعد 
رحلة اعتقال تالعب االحتالل خاللها باأع�ساب العائلة بني حكمه تارة واحتجازه رهن االعتقال االإداري ، وبعد االنتظار ، اأبلغت اإدارة �سجن " النقب " االأ�سري 

جماهد بان التاريخ املحدد لالإفراج عنه بتاريخ 26-2-2002 ، وتقول " فرحت كثرياً عندما علمنا مبوعد اليوم االأجمل الذي انتظره منذ اعتقاله الذي حول 
حياتي حلزن واأمل بعدما انتزعه االحتالل من اأح�ساين وزجه خلف الق�سبان "، وت�سيف " مل اعد ا�ستطيع النوم وكل يوم اأح�سي الثواين والدقائق واأت�سرع لرب 
العاملني حتى تنتهي حمطة العذاب التي فر�سها االحتالل علينا خالل الفرتة املا�سية بقراراته التع�سفية الظاملة ، واأ�سبحت اأترقب واخطط ليوم الفرح املن�سود 
خا�سة قبل اليوم االأخري لنقيم لها مهرجان كبري "، وتكمل " بقرار تع�سفي ظامل جديد ، اأ�سدره االحتالل بتحويل جماهد لالعتقال االإداري ، تبددت فرحتنا 

التي حتولت حلزن ودموع الن هذا االعتقال الذي لي�س لها نهاية �سيبقي ابني رهينة االعتقال املفتوح الذي تتحكم فيه املخابرات.

االحتالل يبدد فرحة عائلة االأ�سري جماهد اأبو خليفة 

بتحويله لالعتقال الإداري بعد انتهاء حمكوميته

خالل اجتماع عقده جمل�س اإدارة نادي االأ�سري

نادي الأ�سري يجدد دعوته لتبني اإ�سرتاتيجية وطنية حيال ق�سية الأ�سرى
الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  دعا 
وطنية  اإ�سرتاتيجية  تبني  اإىل 
التي  الكبرية  التحديات  ملواجهة 
ذلك  جاء  االأ�رسى،  ق�سية  تواجه 
جمل�ش  عقده  اجتماع  خالل 
اهلل،  رام  يف  االأ�سري  نادي  اإدارة 
يف  فروعه  مدراء  ومب�ساركة 
املجتمعون  ناق�ش  الوطن. وقد 
اخلا�سة  االأخرية  التطورات 
جوانبها  من  االأ�رسى  بق�سية 
ذلك  مقدمة  ويف  املختلفة، 
املمار�سة  االإجرامية  ال�سيا�سات 
اختالف  على  االأ�رسى  بحق 
فئاتهم، وذلك من خالل موا�سلة 
ا�ستهداف االأطفال، وحتديداً يف 
تنفيذ  يف  وا�ستمرارها  القد�ش، 
والعقوبات  التعذيب  �سيا�سات 
اجلماعية واالإهمال الطبي )القتل 

املجتمعون  وتوقف  البطيء(. 
اأبو  كمال  االأ�سري  ق�سية  عند 
والذي  بال�رسطان  امل�ساب  وعر 
االآونة  ال�سحي يف  و�سعه  تدهور 
االأ�سري  ق�سية  وكذلك  االأخرية، 
عن  امل�رسب  اجلنازرة  �سامي 
رف�ساً  يوماً،   )23( منذ  الطعام 
جمل�ش  وعرب  االإداري،  العتقاله 
اإدانته  عن  االأ�سري  نادي  اإدارة 
لالإجراءات القمعية التي يتعر�ش 
�رسورة  اإىل  ودعا  االأ�رسى،  لها 
وطنية  اإ�سرتاتيجية  اعتماد 
التي  الكبرية  التحديات  ملواجهة 
كما  االأ�رسى.  ق�سية  تواجهها 
االأمر  ق�سية  املجتمعون  ناق�ش 
احلاكم  عن  ال�سادر  الع�سكري 
والذي  االإ�رسائيلي،  الع�سكري 
يكر�ش مب�سمونه �سيادة االحتالل 

الفل�سطينية  االأرا�سي  كافة  على 
املحتلة، معرباً عن رف�سه املطلق 
كل  ودعا  الع�سكري،  االأمر  لهذا 
اأبناء ال�سعب الفل�سطيني اإىل عدم 
و�سوال  ومواجهته  معه  التعاطي 
وعرب جمل�ش  واإلغائه.  ك�رسه  اإىل 
للموقف  تقديره  عن  االإدارة 
�ستيه  دولة د. حممد  اأبلغه  الذي 
العاملة  للبنوك  الوزراء  رئي�ش 
واملتمثل  فل�سطني  اأر�ش  على 
مع  التعاطي  يف  باال�ستمرار 
طبيعي  ب�سكل  االأ�رسى  ح�سابات 
وذلك  املواطنني،  بباقي  اأ�سوة 
اأبو  الرئي�ش  �سيادة  من  بتوجيه 
اأنه  االأ�سري  نادي  واأو�سح  مازن. 
حول  احلا�سل  اللغط  وب�ساأن 
اأ�رس  خم�س�سات  �رسف  كيفية 
اأكد  فقد  واملحررين،  االأ�رسى 

البنوك  اأبلغ  باأنه  د. حممد �ستيه 
اإن�ساء  ب�سدد  ال�سلطة  باأن 
كافة  باإدارة  يتكفل  وطني  بنك 
فيها  مبا  احلكومية،  النفقات 
الع�سكريني  املوظفني  رواتب 
واملدنيني، وخم�س�سات عائالت 
وذلك  واملحررين،  االأ�رسى، 
املجتمع  فئات  بكافة  اأ�سوة 
الفل�سطيني، وهذا خيار مقبول، 
اأما فيما يتعلق بال�سيغة التي يتم 
تداولها يف اأروقة بع�ش الوزارات 
)موؤ�س�سة  باإن�ساء  املتمثلة، 
الوطنية(  والرعاية  االئتمان 
اأ�رس  لتتكفل ب�رسف خم�س�سات 
واحلاالت  وال�سهداء  االأ�رسى 
االجتماعية فهي �سيغة مرفو�سة، 
وذلك مبا فيها من معاٍن وا�سحة 
تندرج يف اإطار التعاطي مع االأمر 

االأ�سري  نادي  واأهاب  الع�سكري. 
بكافة البنوك العاملة يف فل�سطني 
الفل�سطيني،  القانون  اإىل احرتام 
الفل�سطينية  الوطنية  واالإرادة 
احلاكم  عن  �سدر  ملا  الراف�سة 
واعترب  االإ�رسائيلي،  الع�سكري 
نادي االأ�سري اأن التعاطي مع هذا 
قبل  من  اجلائر  العدواين  االأمر 
اأي كان – اأفراد اأو موؤ�س�سات – 
اإمنا ميثل مب�سمونه خروجاً عن 
جمعية  داعياً  الوطني،  ال�سف 
البنوك اأن تقف عند م�سوؤولياتها 
احلقوق  اإىل  تنحاز  واأن  الوطنية 
وجه  يف  ت�سمد  واأن  الوطنية 
ونحن  االحتالل،  تهديدات 
اأخذت  التي  البنوك  كل  اأن  نعلم 
كانت  وطنياً  فل�سطينياً  ترخي�ساً 
البنوك  هذه  تفتتح  اأنها  تعلم 

)ذات  باأنها  م�سنفة  منطقة  يف 
لوجود  نظراً  عالية(  خماطرة 
دعوته  وجدد  كما  االحتالل. 
الفل�سطيني  ال�سعب  جلماهري 
يف  واحداً  �سفاً  الوقوف  اإىل 
يتعر�ش  التي  الهجمة  مواجهة 
م�ساعي  خالل  من  �سعبنا  لها 
اأهم  بتنفيذ  البدء  االحتالل 
امل�سوؤومة  القرن  �سفقة  ف�سول 
كبرية  الأجزاء  بال�سم  واملتمثلة 
وكذلك   – املحتلة  االأر�ش  من 
كاأحد  االأ�رسى  ا�ستهداف  ياأتي 
االإ�رسائيلي  العدوان  تعبريات 
ال�سامل على �سعبنا، واأكد النادي 
اأن ال�سبيل الوحيد للت�سدي  على 
اعتماد  هو  العدوان  لهذا 
والع�سيان  التمرد  اإ�سرتاتيجية 

املدين ال�سامل الكبري.



بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

�أحمد  ر�ئد  �ملري�ض  و�لأ�سري   
�لثامنة  �بن  حوتري  حممود 
�سحايا  �أحد  هو  ربيعاً  و�لأربعون 
�لتي  �ملتعمد  �لطبي  �لإهمال 
بحقه  �ل�سجون  �إد�رة  متار�سها 
و�لذي يعي�ض بني مطرقة �ملر�ض 
�لذي يهدد حياته و�سند�ن جتاهل 
حالياً  و�لقابع  �لحتالل ملعاناته, 
�ن�سم  هد�رمي(و�لذي  )�سجن  يف 
�أ�سماء  من  طويلة  قائمة  �إىل 
�ل�سجون  غياهب  يف  �ملر�سى 
عامه  �أنهى  وقد  ودياجريها, 
�ل�سابع ع�رش خلف �لق�سبان ودخل 
عامه �لثامن ع�رش على �لتو�يل يف 
�سجون �لحتالل �ل�رش�ئيلي فهو 
 23 مدة  بال�سجن  حكماً  يق�سي 
موؤبد�ً, �إ�سافة �إىل مئة عام �أخرى

حممود  �أحمد  ر�ئد  �لأ�سري:-   -
حوتري "�أبو �ملقد�د" �أو )�حلوت( 
وبني  مدينته  يف  ي�سمى  كما 

�لأ�رشى
�ل�سابع  �مليالد:-  تاريخ   -
فرب�ير   - �سباط  من  و�لع�رشين 

عام 1972
- مكان �لإقامة :- مدينة قلقيلية 
�عتقاله  بعد  زوجته  متكنت  وقد 
جديد  منزل  بناء  من   ,2003 عام 
جنوب �ملدينة بالقرب من منطقة 

"�لنفق �جلنوبي",
- �لعائلة �لفا�سلة:- تتكون عائلة 
و�لو�لد  �لو�لدة  من  ر�ئد  �لأ�سري 
�حلوتري  �حمد  �حلاج  �ملتويف 
ر�ئد  يتمكن  �أن  دون   2011 عام 
قبل  �عتقاله  يوم  منذ  روؤيته  من 
�لأ�سري  وتربى  �سنو�ت  ع�رش�ت 
و�ربع  ذكور  خم�سة  بني  ر�ئد 
في�سل-   - با�سم   / وهم  �أخو�ت 
و�أربع  منذر,   - عالء  ن�سال- 

�سقيقات.
- �حلالة �لجتماعية:- متزوج من 
�ل�سيدة �لفا�سلة �ملربية �لدكتورة 
"�أم  "حوتري"  حمودة  �أ�سماء 
مقد�د" �لتي رزق منها بابنه �لبكر 
"مقد�د" وقد ح�سل على �ملرتبة 
م�سابقة  يف  �لأردن  يف  �لأوىل 

من  �سنو�ت  مرور  بعد  ريا�سية 
بعد  ُولدت  �لتي  و"حور"  �لعمر 
�عتقال  من  فقط  يوما   )12(
وهم  در��سياً  متفوقة  و�لدها 
للنجاح  منوذجاً  و�لدهم  يعتربون 

و�ل�سرب".
ر�ئد  تلقى  �لعلمي:-  �ملوؤهل   -
و�لإعد�دي  �لبتد�ئي  تعليمه 
قلقيلية,  مد�ر�ض  يف  و�لثانوي 
در��سة   1989 �لعام  يف  �أنهى  ثم 
بعدها  ليلتحق  �لعامة  �لثانوية 
قلقيلية,  يف  �ل�رشعي  باملعهد 
لرتك  ر�ئد  ��سطر  عام  وبعد 
ب�سبب �ملطاردة  �لدر��سة  مقاعد 
لدى  �ملتكررة  و�لعتقالت 

�لحتالل
و�لأ�سري ر�ئد �أحب كتابة �لأبحاث 
�مل�رشحيات  وكتابة  �ملخت�سة 
بالعمل  ر�ئد  �بدع  وقد  لالأ�رشى 
جاب  وقد  و�خلطابة  �مل�رشحي 
لتمثيل  وقر�ها  فل�سطني  مدن 
�لأعر��ض  يف  �مل�رشحيات 
�ملختلفة  �لدينية  و�ملنا�سبات 
من  و��سع  ر�سيد  له  كان  فقد  لذ� 
�لوطن  �أنحاء  كل  يف  �ملعارف 
عن  كتاب  تاأليف  على  و�أعكف 
�لعريق  وتاريخها  قلقيلية  مدينة 
منذ �حلروب �ل�سليبية, وم�سادرة 
�أن  �إل  حمدودة,  �ل�سجن  د�خل 
�أمامه,  هذ� �لأمر لن يكون عائقاً 

كل  من  �أقوى  و�لإر�دة  فالعزمية 
باإعد�د عدة  قام  �ملعوقات حيث 

�أبحاث يف عدة جمالت..
�آذ�ر   21 �لعتقال:-  تاريخ   -

2003م
�سجن  يف  �لعتقال:-  مكان   -

هد�رمي
- �لتهمة �ملوجه �إليه:- �لتخطيط 
�أبيب  تل  يف  "�لدلفناريوم"  لعملية 

عام 2001
- �حلكم:- بال�ّسجن �ملوؤبد لثنني 

وع�رشين مّرة.
ميعن  وتع�سفي:-  ظامل  �إجر�ء 
مو��سلة  يف  �ل�سهيوين  �لحتالل 
�إجر�مه بحق �لأ�سري ر�ئد حوتري 
مبنعه من زيارة زوجته ومل ي�سمح 
لأحد من �أفر�د عائلته من زيارته 
�أمه  نقل  مت  حيث  و�حد  مرة  �إل 
�إىل  �إ�سعاف  �سيارة  خالل  من 
�سجن لزيارة ر�ئد �إل �أن �لحتالل 
منع هذه �لزيارة بحجة نقل ر�ئد 
�إىل �سجن �سطة يومها و�أن و�لدته 
�لقيام  على  تقوى  ل  م�سنة  �مر�أة 
زيارته,  ت�ستطيع  ل  لذ�  و�حلركة 
�أبناوؤه مقد�د وحور فيذهبون  �أما 
�ل�سن  �سغار  كانو�  عندما  لزيارته 
و�لدتهم  لأن  و�لنا�ض  �لأقارب  مع 

ممنوعة من �لزيارة,
�عتقال  وبعد  قبل  ما  مرحلة   -
حوتري,  ر�ئد   -: �لبطل  �لأ�سري 

بالتز�مه  �سغره  منذ  ر�ئد  ُعرف 
�لديني و�خللقي حيث ن�ساأ وتربى 
يف م�سجد علي �بن �أبي طالب يف 
نحو  بد�يته  كانت  ومنه  قلقيلية, 
�نخر�طه يف �سفوف حركة حما�ض 
�لتي كان �أحد عنا�رشها �لبارزين 
و�مل�ساركني يف فعاليات �لنتفا�سة 
�لأوىل عام 1987,و�عتقل 6�سنو�ت 
عنه  و�فرج  �حلايل  �عتقاله  قبل 
�نتفا�سة  �ندلع  مع   ,2000 عام 
�لأ�سري  �ن�سم   2000 عام  �لأق�سى 
�ملقاومة  �سفوف  �إىل  �حلوتري 
�خلاليا  �أع�ساء  �أحد  فكان 
عبد  �ل�سهيد  برفقة  �لع�سكرية 
�ملحرر  و�لأ�سري  حماد  �لرحمن 
طالل  �ل�سيخ  �ساليط  �سفقة  يف 
�لباز, وتعترب هذه �ملجموعة هي 
�مل�سوؤولة عن �لعملية �لتي نفذها 
تل  يف  �حلوتري  �سعيد  �ل�سهيد 
و�لتي  �لعام 2001  �أبيب يف �سيف 
من  و�أكرث  �إ�رش�ئيليا(   20( �أوقعت 
�لعملية,  هذه  بعد  جريح(   100(
�لإ�رش�ئيلي  �ل�ساباك  جهاز  متكن 
من �لو�سول �إىل بع�ض �ملعلومات 
�لتي �أظهرت ��سرت�ك �لأ�سري ر�ئد 
جتنيده  خالل  من  فيها  �حلوتري 
مرحلة  بد�أ  عندها  ملنفذها, 
و�ملالحقة  �ملطاردة  من  جديدة 
�إىل  و�ن�سم  �لأنظار  عن  فاختفى 
�فرت�سو�  �لذين  �ملطاردين  قو�ئم 
بقي  �ل�سماء.  و�لتحفو�  �لأر�ض 
�لحتالل  لقو�ت  مطارد�  ر�ئد 
خاللها  جنح  �سنتني  من  �أكرث 
�لقو�ت �لإ�رش�ئيلية  بالإفالت من 
�لتي �قتحمت مدينة قلقيلية �أكرث 
�أن  �إىل  عنه  بحثا  مرة(   20( من 
�حلادي  م�ساء  �لحتالل  حا�رش 
 2003 عام  مار�ض  من  و�لع�رشين 
�ملنزل �لذي كان متح�سنا بد�خله 
وقد  �ملدينة  يف  �رشمي  حي  يف 
رف�ض ر�ئد طلب �لحتالل ت�سليم 
ب�سالحه  منفرد�  وت�سدى  نف�سه, 
جندي   )500( من  لأكرث  �خلفيف 
�خلا�سة  �لقو�ت  من  �إ�رش�ئيلي 
�ملروحيات  ت�ساندهم  �لذين 
مقاومته  يف  و��ستمر  و�لدبابات, 

حتى �آخر طلقة كانت بجعبته.
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�لأ�صري ر�ئد �أحمد حوتري ي�صارع 
�ملر�ض يف �صجون �لحتالل �ل�صهيونى

يف ح�سرة القامات ال�ساخمة جرناالت ال�سرب وال�سمود القاب�سني على اجلمر واملتخندقه يف قالعها كالطود ال�سامخ, 
اإنهم اأ�سرانا البوا�سل االأبطال واأ�سرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�سجون وخلف زنازين االحتالل الغا�سم تنحني 
الهامات والروؤو�س اإجالاًل واإكباراً اأمام عظمة �سمودهم وحتمر الورود خجاًل من عظمة ت�سحياتهم, اإخوتي االأماجد 
اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع االأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي االأفا�سل 

فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اأخطر حاالت االأ�سرى امل�سابني باالأمرا�س املزمنة يف �سجون االحتالل 
والذين يعانون الويالت من �سيا�سات االإدارة العن�سرية التي تتعمد عالجهم بامل�سكنات دون القيام بت�سخي�س �سليم 

حلالتهم ومعاناتهم امل�ستمرة مع االأمرا�س لرتكه فري�سة للمر�س يفتك بج�سده..

عبد النا�سر فروانة

�ملخت�ض  فرو�نة,  �لنا�رش  عبد  قال 
منذ  �أنه  و�ملحررين,  �لأ�رشى  ب�سوؤون 
يخلو  �سهر  �أول  مايو   .. و�أكرث  عامني 
من  "مت�سللني"  �عتقال  ت�سجيل  من 
�ملحتلة  �لأر��سي  باجتاه  غزة  قطاع 
�لعتقالت  فيما  و��ساف:  عام1948. 
قطاع  من  �ملو�طنني  بحق  تتوقف  مل 
مايو  �سهر  خالل  �ُسجل  حيث  غزة, 
�عتقال ثالثة مو�طنني من قطاع غزة, 
�ل�سيد  مهنة  يف  يعملون  منهم  �ثنان 
و�عتقل  �سحفيا  يعمل  ثالثا  ومو�طنا 
على �ملعرب �ثناء عودته من رحلة عالج 
يف �لأردن, حيث كان يعاين من مر�ض 
قو�ت  باأن  فرو�نة  "�ل�رشطان".وذكر 
منذ  �عتقلت  �ل�رش�ئيلي  �لحتالل 
�لعام �جلاري نحو )25( مو�طنا  مطلع 
من قطاع غزة, بعد �جتيازهم للحدود 
وما  غزة  لقطاع  �ل�سمالية  �أو  �ل�رشقية 
من  �أكرث  و�أن  )�ملت�سللني(,  بـ  يُعرفو� 
�سهري  خالل  �عتقالهم  مت  ن�سفهم 
و�أو�سح  �ملا�سيني.  و�بريل  مار�ض 
فرو�نة باأنه لوحظ �ختالف يف معاملة 
�لفل�سطينيني  لل�سبان  �لحتالل  قو�ت 
�لذين �عتقلتهم على حدود غزة خالل 
�خالء  مت  حيث  �ملا�سي,  �بريل  �سهر 
�سبيلهم بعد ب�سع �ساعات من �لحتجاز 
�ىل  و�عادتهم  و�لتحقيق  و�ل�ستجو�ب 
وغري  ع�سو�ئية  نقاط  عرب  �لقطاع 

ر�سمية, يف ثالثة حو�دث بال�سياق ذ�ته, 
�ل�سبان  بع�ض  بحوزة  كان  �أنه  بالرغم 
�ملت�سللني �سكاكني ومو�د حارقة, وفق 
وهذ�  �لحتالل.  جي�ض  با�سم  متحدث 
من  و�خل�سية  �ملخاوف  �ثار  �ل�سلوك 
"كورونا" �ىل قطاع غزة  نقل فايرو�ض 
فيه  ت�ستد  وقت  يف  "�ملت�سللني".  عرب 
يف  �لعتقالت  وتت�ساعد  �لعتد�ء�ت 
�كرت�ث  دون  �لغربية  و�ل�سفة  �لقد�ض 
ملخاطر �لوباء. وت�ساءل فرو�نة �ن كان 
�حلدود  عرب  �عتقالت  ت�سجيل  عدم 
خالل �سهر مايو يعود �ىل جلوء قو�ت 
يف  جديدة  ��سرت�تيجية  �إىل  �لحتالل 
ومنها  غزة  قطاع  حدود  مع  �لتعامل 
مثال �عتماد طريقة جُترب �ل�سبان على 
و�سولهم  قبل  �أتو�  حيث  من  �لعودة 
�أن �جر�ء�ت �لأجهزة �لأمنية  �أم  �ليها, 
وجهودها  غزة  قطاع  يف  �مل�سددة 
من  هوؤلء  منع  ور�ء  هي  �حلثيثة 
�لو�سول �ىل �ل�سياج �لفا�سل؟ �أم كليهما 
موقفه  على  فرو�نة  �أكد  �خلتام  ويف 
وقف  على  �لعمل  ب�رشورة  �ل�سابق 
حيث  �لع�سو�ئية,  "�لت�سلل"  عمليات 
�لعمل  ب�رشورة  مر�ر�  وطالب  �سبق 
من  لها  ملا  �لظاهرة  هذه  وقف  على 
�أ�رش�ر وخماطر على �لفرد و�ملجتمع, 
"�ملت�سللني"  جميع  نهاية  و�أن  خا�سة 
كانت �لعتقال, و�أن جميع من �عتقلو� 
و�لتعذيب  و�لتحقيق  للتنكيل  تعر�سو� 

و�أحيانا �ىل �ل�سغط و�لبتز�ز.

عائلة اأبو ه�سه�س

4 �أ�صقاء �أ�صرى و�خلام�ض
 مهدد بالعتقال!

مع االأ�سري امل�سرب عن الطعام �سامي اجلنازرة ...

وقفة ت�صامنية يف خيمة �لت�صامن 
حممد  �سامي  لالأ�سري  و�إ�سناد�  دعما 
�لطعام  �سعبان �جلنازرة �مل�رشب عن 
يف  نظم  2020/5/11م  تاريخ  منذ 
منزل  �أمام  �ملقامة  �لت�سامن  خيمة 
�لأ�سري �سامي �جلنازرة وقفة ت�سامنية 
�لأ�سري  �لفوري عن  بالإفر�ج  للمطالبة 
�أمني  �لوقفة  يف  و�سارك  �جلنازرة. 
�رش �إقليم �جلنوب �إياد ريان وعدد من 
�لتنظيمية  و�ملنطقة  �لإقليم  �أع�ساء 
�لأ�سري  نادي  مدير  �لنجار  و�جمد 
�خلليل  حمافظة  يف  �لفل�سطيني 
و�أبناء  �ملحررين  �ل�رشى  من  وكادر 
�سور  رفع  �لوقفة  وتخلل   . �ملخيم 
ويافطات  �جلنازرة  �سامي  �لأ�سري 
�سيا�سة  ترف�ض  �سعار�ت  علها  خطت 
دوليا  �ملحرمة  �لإد�ري  �لعتقال 
عن  �لفوري  بالإفر�ج  تطالب  و�أخرى 
يخو�ض  �لذي  �جلنازرة  �سامي  �لأ�سري 
�قل  خالل  �لثالثة  للمرة  �لإ�رش�ب 
 ... �لإد�ري  �عتقاله  �سد  عامني  من 
نادي  مدير  �لنجار  �جمد  �أكد  بدوره 
�سجون  �إد�رة  �أن   �لفل�سطيني  �لأ�سري 
�لحتالل تنتهج �سيا�سة �لنقل �ملتكرر 
بحق �لأ�سري �مل�رشب عن �لطعام, يف 
�ل�ستمر�ر  عن  وثنيه  لإنهاكه  حماولة 
�سيا�سة  ومنها  �سيا�ستها,  مو�جهة  يف 
�إد�رة  حمماًل  �لإد�ري,  �لعتقال 
�لكاملة  �مل�سوؤولية  �لحتالل  �سجون 
��ستمر�ر  مع  خا�سة  م�سريه,  عن 
�إجر�ء�تها  و��ستمر�ر  �لوباء,  �نت�سار 

و�لعائالت.  �ملحامني  زيار�ت  بوقف 
�لأ�سري  �إ�رش�ب  �أن  �إىل  �لنجار   ولفت 
جنازرة هو �لثالث �سد �عتقاله �لإد�ري 
معتقل  �أنه  �إىل  لفتا   ,2016 عام  منذ 
�سدر  وقد   ,2019 �سبتمرب  �سهر  منذ 
ومدتهما  �إد�ري,  �عتقال  �أمر�  بحقه 
�أ�سهر. و�أكد �ياد ريان �أمني �رش  �أربعة 
�لحتالل  ��ستمر�ر  �أن  �جلنوب   �إقليم 
باعتقال �أمني �رش حركة فتح يف خميم 
�لفو�ر �سامي �جلنازرة ومتديد �عتقاله 
حركة  وكو�در  و��ستهد�ف  �لإد�ري 
عزميتنا,  يك�رش  �أو  يرهبنا  لن  فتح 
�لثبات  من  ملزيد  �إل  يدفعنا  ولن 
تك�رشها  لن  �لتي  و�لإر�دة  و�ل�سمود 
�ملجرم.  �لإ�رش�ئيلي  �جلالد  ع�سا 
بقياد�تها  فتح  حركة  �إن  ريان   وقال 
وكو�درها تقف �سفا و�حد� يف مقاومة 
��ستهد�ف  و�أن  �مل�سبوهة,  �مل�ساريع 
ب�سكل  يدلل  �إمنا  فتح  حركة  قياد�ت 
�لريادي,  �لن�سايل  �لدور  على  و��سح 
و�لطليعي حلركة فتح يف جمابهة تلك 
�مل�ساريع �لت�سفوية. وطالب ريان كافة 
�سعبية  م�ساركة  باو�سع  �حلركة  كو�در 
و�سد  �جلنازرة  �لأ�سري  مع  للت�سامن 
�لعتقال �لإد�ري �ل�سيف �مل�سلط على 
رقاب �أبناء �سعبنا يُ�سار �إىل �أن �لأ�سري 
حمافظة  يف  �لفو�ر  خميم  من  جنازرة 
�أبناء  لثالثة  و�أب  متزوج  وهو  �خلليل, 
وينتظر طفله �لر�بع, وقد �ُعتقل على 

�لأقل �سبع مر�ت منذ عام 1991.
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ك�صف طريقة لتخفي�ض خطر 
الإ�صابة بال�صكري

روتردام  جامعة  علماء  اكت�شف 
الهولندية بالتعاون مع كلية ت�شان 
لل�شحة العامة بجامعة هارفارد 
احلبوب  تناول  اأن  الأمريكية، 
تطور  خطر  يخف�ض  الكاملة 
النوع الثاين من مر�ض ال�شكري.

ويفيد موقع EurekAlert، باأن 
الربوفي�شور كيم براون من جامعة 
حللوا  العلمي،  وفريقه  هارفارد 
�شاملة  درا�شات  ثالث  بيانات 
ال�شحية  واحلالة  الأكل  لعادات 
الرعاية  نظام  يف  للعاملني 
املتحدة.  بالوليات  ال�شحية 
اأكرث  الدرا�شة  هذه  �شملت  وقد 
اأ�شيب  �شخ�ض،  األف   200 من 
الثاين  بالنوع  منهم  األفا   12 نحو 
فرتة  خالل  ال�شكري  مر�ض  من 

الدرا�شة.
الدرا�شة،  نتائج  واأظهرت 
بال�شكري  الإ�شابة  خطر  اأن 
الدهون  حلت  اإذا  ينخف�ض، 
الأحادية والدهون املتعددة غري 

احليوانية  والربوتينات  امل�شبعة 
عالية  وكربوهيدرات  والنباتية 
حمل  اله�شم،  بطيئة  اجلودة 
يف  امل�شبعة  الدهنية  الأحما�ض 

النظام الغذائي لل�شخ�ض.
الكربوهيدرات  اإىل  وتن�شب 
اله�شم،  بطيئة  اجلودة  العالية 

واخل�رضوات  الكاملة  احلبوب 
الغنية  املواد   من  وغريها 
هذه  جميع  الغذائية.  بالألياف 
منخف�ض  موؤ�رض  لها  املواد 
لذلك  الدم.  يف  ال�شكر  مل�شتوى 
كمية  اجل�شم  ينتج  تناولها،  عند 
ي�شمح  ما  الأن�شولني،  من  اأقل 

بتجنب ارتفاع م�شتوى ال�شكر يف 
الدم ب�شورة مفاجئة.

اأي�شا،  الباحثون  وي�شري 
مر�ض  تطور  خطر  اأن  اإىل 
با�شتبدال  ينخف�ض  ال�شكري، 
اله�شم  ال�رضيعة  الكربوهيدرات 

بالدهون امل�شبعة.

رقم كبري جدا

كم عدد الفريو�صات القادرة على اإ�صابة الب�صر؟
ازدادت يف العقود الأخرية وترية 
اجلديدة،  الفريو�شات  تف�شي 
التي ات�شم بع�شها باأنها »فتاكة« 
ب�رضيا  »موؤثرة«  الأقل  على  اأو 
كما  واجتماعيا،  واقت�شاديا 
تبني من حالت تف�شي اأمرا�ض 
اخلنازير  واإنفلونزا  اإيبول 
فريو�ض  واأخريا  والطيور، 

كورونا امل�شتجد.
فريو�ض  تف�شي  اأن  وحيث 
امل�شبب  امل�شتجد  كورونا 

ت�شبب  كوفيد-19،  لوباء 
ال�شحايا  من  كثري  ب�شقوط 
اقت�شادية  اآثار  له  وكانت 
التاأثريات  عن  ف�شال  مدمرة 
فال  وال�شحية،  الجتماعية 
هذه  من  الدر�ض  تعلم  من  بد 
حدوث  منع  وحماولة  اجلائحة 
من  اآخر  لفريو�ض  جديد  تف�ض 

م�شدره اأو منبعه.
بارز  عامل  ال�شبب، حذر  ولهذا 
احليوانات حتتوي على  اأن  من 

فريو�ض  مليوين  من  يقرب  ما 
ميكن اأن ت�شيب الب�رض.

»اإيكو  حتالف  رئي�ض  وقال 
ل�شبكة  دا�زساك،  بيرت  هيلث« 
الربيطانية:  نيوز«  »�شكاي 
»قمنا بتحليل عدد الفريو�شات 
اأن تظهر  املجهولة التي ميكن 
هناك  اأن  ونقدر  امل�شتقبل  يف 
من  منها  مليون   1.7 حوايل 
ي�شيب  اأن  ميكن  الذي  النوع 
»اإنه  قائال  واأ�شاف  النا�ض«. 

حقا.  كبري  م�شتقبلي  تهديد 
اآلف  ب�شعة  فقط  نعرف  نحن 
تنتظر  لذا  الفريو�شات،  من 
يف  ظهورها  العظمى  الغالبية 

امل�شتقبل«.

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري 
الأطفال اأثناء النوم

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن التدخني ال�شلبي الذي يتعّر�ض 
له الأطفال يزيد احتمال ال�شخري لديهم اأثناء النوم بن�شبة 45 
باملائة. وحّذرت الدرا�شة من اأن ال�شخري لي�ض اأمراً غري موؤثر 
على ال�شحة، لأنه يعترب اخلطوة الأوىل لتطور م�شكلة توقف 
التنف�ض اأثناء النوم يف فرتة لحقة من الُعمر. الأطفال الذين 
 90 اإىل  املدخنات  احتمالت   تزداد  مدخنني  لآباء  يولدون 
جورجيا،  ولية  جامعة  يف  الدرا�شة  اأبحاث  واأجريت  باملائة 
اأن  نتائجها  ووجدت  »اإبدميولوجي«،  جملة  يف  ونُ�رضت 
الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت ال�شخري 
اأثناء النوم لديهم بن�شبة 45 باملائة، بينما ترتفع الن�شبة لدى 
الزوج  نتيجة تدخني  باملائة   90 اإىل  اأمهاتهم غري املدخنات 
األف �شخ�ض  لـ 88  ال�شحية  البيانات  الدرا�شة على  واعتمدت 
مت جمعها �شمن 24 درا�شة �شابقة عن اآثار التدخني والتدخني 
اتخاذ  اإىل  الآباء املدخنني  الدرا�شة  تو�شيات  ودعت  ال�شلبي 
خطوات فّعالة لالإقالع عن التدخني حماية ل�شحتهم، ول�شحة 

الأبناء واأفراد العائلة.

اأ�صباب »خفية« لرتفاع 
�صغط الدم

تتعلق  معروفة  اأ�شباب  الدم  �شغط  لرتفاع  اأن  املعروف  من 
اأن  اإل  النوم،  الريا�شية وعادات  والتمرينات  الغذائي  بالنظام 
م�شاعفات  من  تزيد  كثريون  يعرفها  ل  اأخرى  عادات  هناك 

هذا املر�ض.
واأ�شار موقع »فوك�ض نيوز« اإىل اأن هناك اأربع عادات لها تاأثري 

�شلبي على �شغط الدم وهي:

العقاقري 
حتتاج  ل  التي  الأدوية  ي�شتخدمون  الذين  لالأ�شخا�ض  ميكن 
والآلم  الأوجاع  لعالج  ت�شتعمل  التي  كتلك  طبية،  و�شفة  اإىل 

الب�شيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �شغط الدم لديهم.
ويقول الأطباء اإن العقاقري امل�شادة لاللتهابات اأو الحتقان، 
اأدوية  اإىل  بالإ�شافة  الن�شل،  حتديد  يف  امل�شتخدمة  تلك  اأو 
�شغط  زيادة  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  واملن�شطات،  ال�رضطان 

الدم.

القهوة وال�شاي
ي�شاهم الكافيني املوجود يف القهوة وم�رضوبات عدة اأخرى، 
تتجاوز  باأل  الأطباء  ين�شح  هنا  ومن  الدم.  �شغط  ارتفاع  يف 
ن�شبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل فنجانني اإىل 

3 من القهوة يوميا. 

اأطعمة وم�صروبات تنّظف 
الرئة من الغبار وال�صموم

الدموية  والدورة  اخلارجي  الهواء  بني  الو�شيط  هما  الرئتان 
وف�شل  الهواء  تنقية  يف  هاماً  دوراً  يلعبان  وبذلك  للج�شم، 
بوظائفهما،  الرئتني  قيام  ل�شمان  الغبار.  واإخراج  الأك�شجني 
تناول  على  احر�ض  الربيع  مو�شم  التنف�ض يف  متاعب  وتقليل 
الأ�رضار  الرئتني، وت�شفي  التي تنظف  الأطعمة وامل�رضوبات 

الناجتة عن دخان ال�شجائر وعادم ال�شيارات والغبار:
* لتنظيف الرئتني من ال�شموم تناول ع�شري العنب يومياً ، مع 

اإ�شافة قطرات من الليمون )احلام�ض( اإليه.

فواكه وخ�صروات يف�صل تناولها بق�صرتها
يلينا  الدكتورة  ك�شفت 
اأمرا�ض  اأخ�شائية  �شمرينوفا، 
والقولون،  امل�شتقيم  واأورام 
التي  الفواكه واخل�رضوات،  عن 
لأنها  بق�رضتها،  تناولها  يجب 
واألياف  حتتوي على فيتامينات 

غذائية اأكرث من اللب.
وتقول اخلبرية، »فمثال اختالف 
لون لب الباذجنان والكو�شا عن 
اختالف  اإىل  ي�شري  ق�رضتها، 
البنف�شجي  فاللون  تركيبها. 
على  يدل  الباذجنان،  لق�رضة 
من  عالية  ن�شبة  على  احتوائها 
مادة  وهي  الأنثو�شيانني،  مادة 
ومتنع  لالأك�شدة  م�شادة  قوية 
من  وتخف�ض  اخلاليا  تلف 
اللتهابات وجتعلنا اأ�شغر �شنا. 
اأما ق�رضة الكو�شا، فغنية مبادة 
لالأك�شدة  امل�شادة  الكلوروفيل 

.»С اأي�شا والغنية بفيتامني

رمي  بعدم  اخلبرية  وتن�شح 
والربتقال،  الليمون  ق�شور 
عالية  ن�شبة  على  حتتوي  لأنها 
والألياف   С فيتامني  من  جدا 
الأك�شدة.  وم�شادات  الغذائية 
عليه  ي�شعب  ومن  وت�شيف، 
تناول ق�شور احلم�شيات كاملة، 
ميكنه تقطيعها اإىل قطع �شغرية 

واإ�شافتها اإىل لنب الزبادي اأو اأي 
م�رضوب.

وق�رضة التفاح طبعا، لي�شت اأقل 
ن�شبة  على  فهي حتتوي  فائدة، 
جيدة من فيتامني С وفيتامني 
والف�شفور  والكال�شيوم   ،А
الأك�شدة  وم�شادات  واحلديد 
وت�شيف �شمرينوفا، كما حتتوي 

 С ق�رضة البطاطا على فيتامني
واألياف غذائية، ولكن حتذر من 
البطاطا  ق�رضة  تناول  خطورة 
لأنها  الأخ�رض،  اللون  ذات 

حتتوي على �شم �شولنني.
فغنية  اخليار،  ق�شور  واأما 
وفيتامينات  بالبوتا�شيوم  جدا 
جمموعة В، وبيتا كاروتني التي 
فيتامني  اإىل  اجل�شم  يف  تتحول 
А، وتقول، »عند تق�شري اخليار 
فيه  املغذية  املواد  كمية  فاإن 

تنخف�ض اإىل ال�شفر تقريبا«.
وت�شيف، »اإذا كانت اخل�رضوات 
مو�شمية،  غري  والفواكه 
وا�شتخدمت الأ�شمدة املختلفة 
النرتات  فاإن  زراعتها،  يف 
ترتاكم يف ق�شورها. لذلك يجب 
مع  واخل�رضوات  الفواكه  تناول 

ق�شورها فقط يف موا�شمها«.



فرق  مدربي  اآراء  اختلفت 
الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة 
الإ�ستئناف  بخ�سو�ص  القدم، 
امُلعلقة  للبطولة،  املحتمل 
مار�ص  �سهر  منت�سف  منذ 
املا�سي ب�سبب جائحة كورونا 
فريو�ص امل�ستجد، وذلك بعد 
يومني من القرار الذي اتخذه 
»للفاف«  الفيدرايل  املكتب 
والقا�سي بعودة املناف�سة فور 
ال�سحي،  احلجر  تدابري  رفع 
اجلزائر  احتاد  مدرب  �رصح 
�سد  »اأنا  قائال:  زغدود  منري 
انعدام  ظل  يف  الإ�ستئناف، 
الو�سع  مع  للتعامل  الو�سائل 
ينبغي  احلايل.،كان  ال�سحي 
القدم  كرة  م�سوؤويل  على 
كرة  العامة،  ال�سحة  تغليب 
القدم جمرد لعبة و�سيكون من 

ال�سعب اإ�ستئناف ممار�ستها«، 
الدويل  املدافع  واأ�ساف 
ال�سابق: »فيما يتعلق مبنهجية 
اإىل  العودة  فاإن  الريا�سة، 
اللعب بعد اأربعة اأ�سهر ون�سف 
اأو اأكرث من ذلك، �سيكون �سعبًا 
للغاية. �سنحتاج ملدة 5 اإىل 6 
فيجب  التح�سري،  من  اأ�سابيع 
علينا اأولً القيام بعمل نف�ساين 
وجتنيد  تعبئة  لإعادة  كبري 
الالعبني، خا�سة واأنهم فقدوا 
الكرة«،  ممار�سة  يف  الرغبة 
خطر  اإىل  زغدود  واأ�سار 
ال�ستئناف:  حالة  يف  العدوى 
يف  التحكم  ال�سعب  »من 
على  �سيكونون  الالعبني، 
ات�سال دائم بالعامل اخلارجي، 
فر�ص  يعزز  الذي  الأمر 
الفريق.  داخل  العدوى  تنقل 

فقدت  املناف�سة  ب�رصاحة، 
مع  كنت  البداية  يف  نكهتها، 
فكرة ا�ستئناف البطولة لإنهاء 
نتيجة  باأف�سل  امل�سابقة 
ا�ستمر  الو�سع  لكن  ممكنة، 

لفرتة طويلة«. 
مدرب  اأفاد  جانبه  من   
مولودية وهران، م�رصي ب�سري، 
اأنه يوؤيد فكرة ا�ستعادة اأجواء 
على  ي�سدد  لكنه  املناف�سة، 
لتعليمات  الدقيق   الحرتام 
التباعد،  وخطوات  الوقاية 
الحتادية  اأن  »اأعتقد  وقال: 
ال�سحيح،  القرار  اتخذت 
خا�سة اأنه ل يزال هناك ثماين 
املو�سم،  نهاية  قبل  مباريات 
الناحية  من  كبري  اأمر  وهو 
الأمر  تعلق  �سواء  الريا�سية، 
الرتتيب  جدول  اأعلى  بفرق 

ملولودية  بالن�سبة  اأ�سفله.  اأو 
بحظوظنا  نحتفظ  وهران، 
�سمن  املو�سم  لختتام  كاملة 
قال  الأوىل«،  الأربعة  املراكز 

التقني الوهراين.
من جهته، يرى مدرب جمعية 
بوغرارة  اليامني  مليلة،  عني 
التوقيف  الف�سل  من  انه 
اجل  من  للمو�سم  النهائي 
اجلميع.واأو�سح  حماية �سحة 
العالن  مت  لو  »متنيت  قائال 
عن التوقيف النهائي للبطولة، 
خ�سو�سا  الالعب  �سحة  لأن 
اوىل.  عام  ب�سكل  واملواطن 
يجب  انه  يقول  املنطق 
ايقاف املناف�سة، بالرغم من 
ان فريقي يتناف�ص على مركز 

موؤهل ملناف�سة قارية«.
ق.ر.

خرجت الحتادية اجلزائرية 
من  �سمتها  عن  القدم  لكرة 
ر�سمي  بيان  ن�رص  خالل 
اللكرتوين  موقعها  على 
الدعاءات  خاللها  تنفي 
اعتربتها  التي  والأخبار 
اإقدامها  بخ�سو�ص  مغلوطة 
من  التفوي�ص  �سحب  على 
للعبة  املحرتفة  الرابطة 
مدوار  الكرمي  عبد  ورئي�سها 
البطولة  ت�سيري  بخ�سو�ص 
املو�سم  من  ابتداء  الوطنية 
وا�ستبدالها  املقبل  الكروي 
بلجنة خا�سة، حيث اأو�سحت 
حت�سبا  املناف�سة  نظام  اأن 
املقبل  الكروي  للمو�سم 
رابطة  عن  عبارة  يكون  وف 
ثانية �سوف  حمرتفة ورابطة 
مبجموع  فوجني  من  تت�سكل 

منهما،  لكل  هاويا  فريقا   16
مثلما �سادقت عليه اجلمعية 
التي  ال�ستثنائية  العامة 
الفاف �سهر �سبتمرب  عقدتها 

من العام املن�رصم.
اأن  الكروية  الهيئة  واأو�سحت 
رئي�سي  جتمع  التي  العالقة 
زط�سي  والرابطة  الفاف 
تزعج  التوايل  على  ومدوار 
ت�سعى  التي  الأطراف  بع�ص 
اأن  رغم  بينهما  التوتري  اإىل 
بحث  اإىل  ي�سعيان  الطرفني 
املنظومة  يف  ال�ستقرار 
هدف  على  والعمل  الكروية 
م�سلحة  اإىل  ي�سعى  م�سرتك 
ببالدنا  امل�ستديرة  الكرة 
هذا  وياأتي  البيان.  ي�سيف 
التي  اخلالفات  بعد  البيان 
وقعت بني الهيئتني املرويتني 

املناف�سة  م�سري  حتديد  يف 
خا�سة  بالدنا،  يف  الكروية 
واأن مدوار كان نهاية الأ�سبوع 
املنق�سي �سيفا على م�ستوى 
والتلفزيون  الوطنية  الإذاعة 
واأكد  العمومي  اجلزائري 
ا�ستئناف  ا�ستحالة  خالله 
البطولة الوكنية خالل �سهر او 
امكانية  اإىل  ملمحا  �سهرين، 
اأبي�ص  مو�سم  نحو  الذهاب 
هذه  يف  اللقب  منح  واأعلن 

�سباب  املت�سدر  اإىل  احلالة 
الرد  ياأتي  اأن  قبل   ، بلوزداد 
من رئي�ص الفاف عرب اجتماع 
مكتبه الفدرايل والذي ناق�ص 
من خالل  مدوار  ت�رصيحات 
اجلزم والإعالن عن ا�ستئناف 
وا�ستكمال  الوطنية  البطولة 
بعد  املباريات  من  تبقى  ما 
للحجر  العليا  ال�سلطات  رفع 

ال�سحي.
عي�شة ق.
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ل ي�ستبعد اأن ي�سجل الالعب 
�سفيان  اجلزائري  الدويل 
اإىل  جمددا  عودته  فيغويل 
اجلوري ال�سباين الذي �سبق 
ذكريات  وترك  فيه  اللعب  له 
ال�سابق  ناديه  رفقة  رائعة 
فالن�سيا، حيث ك�سفت تقارير 
متو�سط  اأن  تركية  اإعالمية 
الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
اإدارة  اهتمام  �سمن  يتواجد 

ال�سباين   بيتي�ص  ريال  فريق 
خالل  معه  التعاقد  اأجل  من 
املقبل،  ال�سيفي  املركاتو 
فاإن  امل�سادر  نف�ص  وح�سب 
على  يعول  الأندل�سي  النادي 
املحرتف  الالعب  ا�ستقدام 
يف �سفوف نادي غالتا�رصاي 
الرتكي واإعادته اإىل اللعب يف 
بوابة  من  جمددا  »الليغا« 
اإىل  ي�سعون  اأين  ناديهم، 
تدعيم اخلط الأمامي للفريق 
الذي يعاين نقائ�ص، ويف حال 
جنحت �سفقة انتقال فيغويل 
يجد  �سوف  بيتي�ص  ريال  اإىل 
وزميله  مواطنه  رفقة  نف�سه 
عي�سى  الوطني  املنتخب  يف 
الوان  يحمل  الذي  ماندي 
خالل  الأندل�سي  النادي 

املوا�سم الأخرية.
جانب  اإىل  فيغويل  وميلك   
من  خليجية  عرو�سا  ذلك 
اندياها  اأحد  يف  اللعب  اأجل 

ال�سعودي  الدوريني  باأحد 
ترددت  حيث  والقطري، 
ال�ساعات  خالل  اخبار 
املا�سية عن اهتمام بخدماته 
الن�رص  اإدارة  طرف  من 
ال�رصوط  لكن  ال�سعودي، 
غالتا�رصاي  لإدارة  املالية 
 10 قيمة  بتحديد  املقدرة 
ت�رصيحه  مقابل  اورو  مليون 
اإدارة  جعلت امل�سوؤولني على 
يرتاجعون  ال�سعودي  النادي 

عن فكرة التعاقد معه.
لالإ�سارة، �سبق ان مّلح خريج 
اإىل  الفرن�سي  نادي غرونوبل 
رغبته يف البقاء بغالتا�رصاي 
�سفوفه،  يف  واملوا�سلة 
�سابق  وقت  عندما �رصح يف 
اإىل  قدومه  عند  وقع  اأنه 
خم�سة  ميتد  عقدا  الفريق 
مو�سمني  منه  بقي  موا�سم 

وهو مرتاح يف �سفوفه.
عي�شة ق.

املن�سق  ملويل  فريد  انتقد 
�سطيف،  وفاق  لنادي  العام 
داي  ح�سني  ن�رص  مدرب 
ال�سابق خل�رص عجايل، بعد 
ت�رصيحات  يف  هاجم  اأن 
العام  املدير  �سحفية 
وكان  حلفاية،  فهد  للوفاق 
م�سوؤويل  طالب  قد  عجايل 
بت�سليط  اجلزائر  يف  الكرة 
حق  يف  العقوبات  اأق�سى 
حلفاية،  ومديره  الوفاق 
مقطع  ت�رصيب  بعد 
ب�سدد  وهو  لالأخري  �سوتي 
نتائج  لرتتيب  التح�سري 
ملويل  وقال  املباريات، 

�سحفية:  ت�رصيحات  يف 
لدى  »عجايل فقد احرتامه 
بعد  �سطيف،  وفاق  اأن�سار 
باإنزال  ال�سلطات  طالب  اأن 
النادي اإىل الدرجة الثانية«، 
يحق  ل  »عجايل  واأ�ساف: 
يف  موقفه  اإبداء  اأبدا  له 
به  الأجدر  وكان  الق�سية، 
اأن يبحث عن حلول لفريقه، 
ل التدخل يف ق�سية �ستعود 
الفرتة  يف  بال�سلب  عليه 
»نطالب  وختم:  املقبلة«، 
وزير ال�سباب والريا�سة بفتح 
حتقيق معمق يف كل الق�سايا 
الـ  الدوري يف  �سهدها  التي 

واأوؤكد  الأخرية،  �سنوات   10
�سقوط  �ستكون  النتيجة  اأن 
الدرجة  اإىل  الأندية  جميع 

الثانية«.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

عبد  الرئي�ص  هيئة  دا�ست خاللها 
التي  القوانني  على  مدوار  الكرمي 
للعبة  اجلزائرية  الحتادية  ت�سري 
املطالبة  حق  الحتاد  ومتنح 
انظار  تتوّجه  حيث  بالتاأجيل، 
الأ�سود  اللونني  وع�ساق  اأن�سار 
»التا�ص«  مقر  نحو  والأحمر 
الدولية واملتابعة عن كثب اخبار 
من  املرفوعة  الطعن  ق�سية 
حقوق  ل�ستعادة  الفريق  طرف 

كلّفت  اأين  امله�سومة،  النادي 
اجل  من  حماميا  الفريق  اإدارة 
الفريق وال�سعي نحو  الدفاع عن 
ل�ستعادة  اللجنة  اع�ساء  اإقناع 
النقاط املخ�سومة من الر�سيد.

مرا�سلة  على  »التا�ص«  واأقدمت 
رئي�ص الفاف خري الدين زط�سي 
من اأجل تاأكيد الت�رصيحات التي 
�سبق له اأن اأدىل بها على م�ستوى 
الإذاعة الوطنية يف وقت �سابق، 
العا�سمة  احتاد  حمامي  منح 
الطعن،  ملف  يف  عنها  ن�سخة 

وهي الت�رصيحات التي ت�سب يف 
وهو  العا�سمي  النادي  م�سلحة 
اأنه ميلك  الذي دافع عنه و�سدد 
املباراة  بتاأجيل  املطالبة  حق 
خا�سة واأنه اأو�سى رفقة اع�ساء 
املكتب الفدرايل خالل الجتماع 
م�ساورة  املواجهة  �سبق  ايل 
التي متلك لعبني دوليني  الفرق 
يف  املقابلة  برجمة  بخ�سو�ص 
تاريخ الفيفا وهو الذي مل يحدث 
مع احتاد العا�سمة، حيث يتطلع 
اأن�سار الفريق والإدارة كثريا اإىل 

الفوز بالق�سية وا�ستعادة النقاط 
املخ�سومة منهم واإعادة العتبار 
ق�سية  اأثارت  الطي  الفريق  غلى 
ان�سحابه �سجة كبرية قبل تاريخ 

اللقاء وبعده.
اإدارة  نفت  منف�سل،  �سياق  يف 
الأخبار  العا�سمي  النادي 
اليومني  خالل  املروجة 
و�سفتها  والتي  الفارطني 
جتاولها  مت  واملغلوطة  بالكاذبة 
تربط  التي  الق�سية  بخ�سو�ص 
�سعيد  برئا�سة  الهاوي  النادي 

املحرتف،  النادي  واإدارة  عليق 
يعوج  امللف  اأن  اأو�سحت  حيث 
وويتواجد  فارطة  �سنوات  اإىل 
قدوم  قبل  العدالة  م�ستوى  على 
اأغلبية  ل�رصاء  »�سريبور«  �رصكة 

الإدارة  واأ�سافت  الفريق،  ا�سهم 
حمل  املبلغ  ان  ر�سمي  بيان  يف 
قيمته  الطرفني  بني  النزاع 
مليار   12 ولي�ص  �سنتيم  ملياري 

مثلما يتم ترويجه.

التا�س تدر�س ملف الطعن بخ�شو�س ق�شية الديربي وتطلب �شهادة زط�شي

اأذهان اأن�ضار احتاد العا�ضمة م�ضّوبة نحو لوزان غدا

ميلك عرو�شا خليجية والن�شر ين�شحب من �شباق ا�شتقدامه

فيغويل �ضمن رادار اإدارة ريال بيتي�س

ملويل: التحقيقات تهدد جميع 
الأندية اإىل ال�ضقوط

تدر�س املحكمة الدولية غدا ملف الطعن الذي اأودعته اإدارة نادي احتاد العا�شمة بخ�شو�س الديربي 
العا�شمي الذي كان مربجما اأمام اجلار مولودية اجلزائر حت�شبا ملرحلة ذهاب املومي الكروي احلايل والذي 
�شهد خ�شارة النادي العا�شمي على الب�شاط ب�شبب مقاطعته اللقاء وعدم التنقل اإىل امللعب وخ�شم ثالث 
نقط من الر�شيد، بعد برجمة الرابطة املحرتفة لكرة القدم املقابلة خالل تواريخ الفيفا اأين كان ميلك 

االحتاد العبا دوليا يف �شفوف منتخب بالده بعد ا�شتدعاء املنتخب الليبي العبه الدويل موؤيد الاليف 

املدربون منق�ضمون حول ا�ضتئناف الن�ضاط الكروي

اأحداث نهاية االأ�شبوع غّذت االإ�شاعة

الفاف تنفي �ضحب التفوي�س من مدوار
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يا فالق �حلب و�لنوى 
العظيم  العر�ش  ورب  ال�سبع  ال�سموات  رب  اللهم 
احلب  فالق  والفرقان  واالجنيل  التوراة  منزل 
اخذ  اأنت  �سيء  كل  �رش  من  بك  اأعوذ  والنوى 
واأنت  �سيء  قبلك  فلي�ش  االأول  .اأنت  بنا�سيته 
فلي�ش  الظاهر  واأنت  �سيء  بعدك  فلي�ش  االآخر 
�سيء  دونك  فلي�ش  الباطن  واأنت  �سيء  فوقك 

اأق�سى عنى الدين واغننى من الفقر.

يامطلعا على �ل�سر�ئر 
و�ل�سمائر 

ياكرمي اللهم ياذا الرحمة الوا�سعة يا مطلعا على 
 , اخلواطر  و  الهواج�ش  و  ال�سمائر  و  ال�رشائر 
في�سان  في�سة من  اأ�ساألك   , �سيء  يعزب عنك  ال 
و  اأن�سا  و   , �سلطانك  نور  من  قب�سة  و   , ف�سلك 
و  كله  االأمر  بيدك  اأنت   , كرمك  بحر  من  فرجاً 
مقاليد كل �سيء فهب لنا ما تقر به اأعيننا و تغنينا 
عن �سوؤال غريك , فاإنك وا�سع الكرم , كثري اجلود 
, ح�سن ال�سيم , فببابك واقفون و جلودك الوا�سع 

املعروف منتظرون يا كرمي يا رحيم .

ما ظنك باثنني �هلل 
ثالثهما

هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - 
م�سطراً للتعر�ش لكل تلك املخاطر؟ اأمل يكن ربه 
- �سبحانه - قادراً على اأن ينقله اإىل املدينة نقاًل 

مبا�رشاً كما حدث يف رحلة االإ�رشاء واملعراج؟ 
َ كانت الهجرة اإذن, وما الهدف والر�سالة التي  ملمِ
هم؟ ندرك  هم وَخلَفمِ تبعثها اإىل اأمة امل�سلمني �َسلَفمِ
تلك الر�سالة وهذا الهدف من املواقف املختلفة 

يف الهجرة: عندما تتبعت قري�ش ر�سول اهلل 
و�ساحبه اأبا بكر َحّتى انتََهوا اإىَل بَابمِ الَغار َفَوَقُفوا 

. َفَقاَل اأَبُو بَكٍر, يَا َر�ُسوَل اهلّلمِ لَو اأَّن اأََحَدُهم  َعلَيهمِ
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميهمِ الأَب�رَشَنَا. َفَقاَل َما َظّنك 

بمِاثننَيمِ اهلّلُ ثَالمِثُُهَما؟ ال َتَزن اإّن اهلّلَ َمَعنَا.

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِس َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

خوفه عليه �ل�سالة و�ل�سالم وطاعته لربه تعاىل
ال�سالة  عليه  خوفه  �سدة  اأما 
طاعته  �سدة  اهلل  من  وال�سالم 
علمه  قدر  فعلى  وعبادته 
ومدح  متدح  ولذلك  بربه 
باهلل  اأعلمكم  اأنا  بقوله:«  نف�سه 
اأنا  معناه  خ�سية«  هلل  واأ�سدكم 
اأكرثكم علًما ب�سفات اهلل تعاىل 
ومعرفة باأمور التوحيد والتنزيه 
وتعاىل,  تبارك  هلل  واخل�سية 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  وقال 
اأعلم  ما  تعلمون  »لو  اأي�ساً 
كثرياً,  ولبكيتم  قلياًل  ل�سحكتم 
اإين اأرى ماال ترون واأ�سمع ماال 

وحق  ال�سموات  ت  اأَطّ ت�سمعون 
لها اأن تئط ما فيها مو�سع اأربع 

اأ�سابع اإال وفيه ملك �ساجد«.
ومعنى اأطت �سدر منها �سوت 
من احلمل الذي عليها ويف هذا 
ال�سماء  اأن  على  دليل  احلديث 
م�سكن للمالئكة الكرام ولي�ست 
يظن  كما  تعاىل  هلل  مكاناً 
ذلك.  عن  اهلل  تعاىل  امل�سبهة 
قال:  �سعبة  بن  املغرية  وروى 
ال�سالة  عليه  اهلل  ر�سول  قام 
قدماه  تورمت  حتى  وال�سالم 
قد  األي�ش  اهلل  ر�سول  يا  فقيل 

غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك 
اأكون  اأفال  قال:  تاأخر؟  ما  و 

عبداً �سكوراً«.
الاإله اإال اهلل ونحن له 

�شابرون 

اهلل اجلليل اجلبار ال  اإال  اله  ال 
اله اإال اهلل الواحد القهار, ال اله 
اإال اهلل الكرمي ال�ستار ال اله اإال 
اهلل الكبري املتعال, ال اله اإال اهلل 
اإلها واحدا  له  وحده ال �رشيك 
و�سمدا  اأحدا  و�ساهدا  ربا 
ونحن له م�سلمون, ال اله اإال اهلل 

اإلها واحدا  له  وحده ال �رشيك 
و�سمدا  اأحدا  و�ساهدا  ربا 
ونحن له عابدون ال اله اإال اهلل 
اإلها واحدا  له  وحده ال �رشيك 
و�سمدا  اأحدا  و�ساهدا  ربا 
اإال  اله  ال  قانتون,  له  ونحن 
اإلها واحدا  له  وحده ال �رشيك 
و�سمدا  اأحدا  و�ساهدا  ربا 
ونحن له �سابرون, ال اله اإال اهلل 
اإليك  اللهم   , حممد ر�سول اهلل 
فو�ست اأمري وعليك توكلت يا 

اأرحم الراحمني.

طيب ريحه �سلى �هلل عليه و�سلم
واأما طيب ريحه فقد كان �سلى اهلل عليه 
و�سلم طيباً مطيباً من غري طيب وكانت 
العطور  اأنواع  رائحته الطيبة تفوح على 
والطيب, روى م�سلم عن اأن�ش ر�سي اهلل 
م�سكاً  قط  �سيئاً  �سممت  قال:«ما  عنه 
وال عنربا اأطيب من ريح ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم. وعن جابر بن �سمرة اأنه 
قال:  خده  م�سح  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
فوجدت ليده برداً وريحاً كاأمنا اأخرجها 

من جوؤنة عطار اأي كي�ش العطر.
م�ش  �سواء  وال�سالم  ال�سالة  عليه  وكان 
يده اأو مل مي�سها ي�سافح امل�سافح فيظل 

راأ�ش  يومه يجد ريحها وي�سع يده على 
ال�سبي فيعرف من بني ال�سبيان بريحها, 
النبي �سلى اهلل  البخاري: مل يكن  وروى 
عليه و�سلم مير يف طريق فيتبعه اأحد اإال 
عرف اأنه �سلكه من طيبه �سلى اهلل عليه 

و�سلم.

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
كر التوبة  فقد حفل القراآن الكرمي بذمِ

واال�ستغفار يف اآيات عديدة, و�سور 
خمتلفة, وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - 
يف َقبول توبة التائبني, ومغفرة ذنوب 

امل�ستغفرين, ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه, باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم, ثم تاب واأناب, 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.
وهذا هو �ساأن كل الب�رش, يذنبون 
�ساعة الغفلة والغواية, ثم يجدون 

باب رحمة اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول 

توبتهم, في�ستغفرون ويتوبون, فيَقبل 
اهلل - تعاىل - منهم تلك التوبَة؛ ليكبت 

ال�سيطان, ويرحم االإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - 

تعاىل - ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق 
واإخال�ش, ولوالها لفَقَد االإن�سان االأمل 

يف رحمة اهلل, وا�ستمراأ الذنوب, وظل 
�سائًرا يف غيمِّه وطغيانه, حتى يوافيه 
االأجل املحتوم, وهو من رحمة اهلل 
حمروم, ويف ذلك قنوط وياأ�ٌش من 
رحمة اهلل, ال ير�ساهم اهلل, ومن ثم 

كانت االآية اجلامعة, وهي قوله - تعاىل 

َُفوا َعلَى  يَن اأَ�رشرْ َي الَّذمِ بَادمِ -:    ُقلرْ يَا عمِ
مِ اإمَِنّ  َمةمِ اهلَلّ نرْ َرحرْ نَُطوا ممِ مرْ اَل تَقرْ همِ اأَنرُْف�سمِ

يًعا اإمِنَُّه ُهَو الرَْغُفوُر  نُوَب َجممِ ُر الُذّ َ يَغرْفمِ اهلَلّ
يُم    ]الزمر: 53[, وكذلك  حمِ الَرّ

اآيات التوبة واال�ستغفار التي تهُبّ منها 
ن�سمات رحمة اهلل بعباده املذنبني, 
فاتًة باب االأمل يف قبول التوبة, 

وغفران الذنوب, بل واإبدال الذنوب 
ح�سنات للتائبني ال�سادقني يف توبتهم؛    

ا  ً احلمِ َل َعَماًل �سَ اإمِاَلّ َمنرْ تَاَب َواآََمَن َوَعممِ
مرْ َح�َسنَاٍت َوَكاَن  ّئَاتمِهمِ ُ �َسيمِ ُل اهلَلّ َفاأُولَئمَِك يُبَدمِّ

يًما    ]الفرقان: 70[. ُ َغُفوًرا َرحمِ اهلَلّ

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه الأن الوعي قبل ال�سعي ويب�رش 
طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته 
تتم ال�ساحلات واإن كانت االأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�ش عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 
ويح�رش موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة 
يف ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من االآثار املدمرة للف�سل واالآثار املدمرة للنجاح من غرور 

ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل

�لل�ص ور�بعة �لعدوية
دخل ل�ش ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا �سوى ) 

اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإال ب�سئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذا االأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى اإىل 

داري
فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال ترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد ال�سارق فى 
قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد 
رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  

وقبل عذرى وغفر ذنبى وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة

فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

بقلم الأ�شتاذ  الأخ�شر 
رحموين 

وخالل فرتة احلجر ال�شحي رجعت اىل 
كتب األفها االأ�شتاذ حممود عبد ال�شالم 
بن  اأحمد  االأ�شتاذ  طريق  عن  و�شلتني 
الربوفي�شور  طرف  من  هدية  ال�شائح 
م�شعود بن مو�شى فلو�شي - الذي يعود 
اإليه الف�شل يف مراجعة كتبه و تقدميها 
عند الطبع -، ، و لهذا ف�شلت التوقف 
م�شرية  البارزة يف  املحطات  اأهم  عند 
و  به  للتعريف  املدقق  الباحث  هذا 
بعد  اإليه  يقدم  ما  اأقل  و هو   ، باأعماله 
اجلهود  و  العطاء  من  ال�شنوات  هذه 
عبد  الدكتور  اأن  و  خا�شة  املتنوعة  
لقب   عليه  اأطلق  قد  دردور  البا�شط 
ي�شتحقها)  التي  االأورا�ش  خلدون  ابن 
و  املثمرة  تاأمالته  و  العلمية  جلهوده 
اإ�شاءاته و حتليالته القيمة و م�شاهماته 
النوعية حول منطقة االأورا�ش باأبعادها 
التاريخية و احل�شارية و الثقافية و اأي�شا 

ببعديها اجلغرايف و االجتماعي (.

حمطات من حياته : 

عبد  ال�شغري  اأحمد  بن  حممود  هو 
ال�شالم و فاطمة بنت علي �رشيف من 
التابعة  تكوت  ببلدة   1926 عام  مواليد 
لوالية باتنة ،و هي تبعد عن مقر الوالية 

ب 100 كلم .و عن ب�شكرة ب 83 كلم .
اهلل  عبد  �شي  اأوالد  من  اأ�رشته  تنحدر 
بن عبد العزيز  من اأجنال الويل ال�شالح 
�شيدي عبد ال�شالم بن اأحمد بن املعال  

دفني بلدة تكوت يف و�شط الب�شاتني .
تويف والده بعد مولده بقليل ، فتكفلت به 
والدته  ،و بعد وفاتها تكفل به ابن عمه 
. حفظ القراآن الكرمي على مراحل يف 
حم�رشة العائلة التابعة مل�شجد �شيدي 
حممد  ال�شيخ  يد  على  ال�شالم  عبد 
حممد  ال�شيخ  و  احلفناوي  امزيان 
ال�شادق  ال�شيخ  و  عا�شوري   امزيان 

بلعابد رحماين.
انتقل �شنة 1938 و مل يبلغ �شن الر�شد 
عن  تبعد  التي  اأري�ش  بلدة  اىل  بعد، 
تكوت ب 18 كلم بحثا عن عمل منا�شب 
و بقي بها مدة عامني عند اأ�رشة كرمية 

.
عاد بعدها اىل م�شقط راأ�شه ،و وا�شل 
حفظه،  حتى  الكرمي  القراآن  تعلم 
بني  التالميذ  بع�ش  لتحفيظ  فانربى 
بلدة �شتمة القريبة من مدينة ب�شكرة  و 
ملدة  تكوت  من  القريبة  اهلل  جار  بلدة 

ثالث �شنوات .
و بطلب من اللجنة الدينية لبلدة تكوت 
اإمامة  و  القراآن  تعليم  مهمة  توىل 
الوذنان  �شيدي احممد  بجامع  ال�شالة 
تكوين  حاول  الفرتة  هذه  خالل  و   ،
عن  املطالعة  بكرثة  بنف�شه  نف�شه 
تون�ش  من  اإليه  املر�شلة  الكتب  طريق 
الرتبية  مدر�شة  يف  درو�ش  بح�شور  ،و 
على  �شاعده  ،مما  بتكوت  التعليم  و 
احلميد  عبد  ال�شيخ  مبعهد  االلتحاق 
�شنة  ق�شنطينة  مبدينة  بادي�ش  بن 
على   1952 �شنة  حت�شل  1949،حتى 
 : به  اأ�شاتذته  من  و  االأهلية   ال�شهادة 
اللطيف  عبد  و  �شيبان  الرحمان  عبد 
�شلطاين و اأحمد حماين و نعيم النعيمي 
و عبد القادر الياجوري و اأحمد ح�شني 

.
من  فرعا  البادي�شي  املعهد  باعتبار  و 
فقد  املعمور،  الزيتونة  جامع  فروع 
 ، درا�شته  ملوا�شلة  تون�ش  اىل  انتقل 
حيث در�ش يف مكتب ابن عبد اهلل و يف 
اجلامع الزيتوين االأعظم و يف املدر�شة 

اخللدونية من �شنة 1952 اىل غاية 
الباكالوريا   ( التح�شيل  �شهادة  نيله 
كمال   : اأ�شاتذته  من  و   ،  1955 �شنة   )
اخلوجة  بن  واحلبيب  التارزي  الدين 
حممد  و  املطوي  العرو�شي  حممد  و 

النايلي .
الكلية  يف  العالية  املرحلة  وا�شل  ثم 

على  حت�شل  حتى  االأدبية   الزيتونية 
اجلزء االأول و الثاين من العاملية و من 
اأ�شاتذته بها : عبد الوهاب الكرارطي 
احلبيب  حممد  و  املاجري  العربي  و 
و  عا�شور  بن  الفا�شل  و  اخلوجة  بن 
الطاهر قيقة و خمتار الوزير و الب�شري 

الزريبي .
يف  ع�شوا  انتخب  الفرتة  هذه  خالل 
االحتاد العام للطلبة اجلزائريني ) فرع 

تون�ش( . 
التحق �شنة 1959 للدرا�شة باجلمهورية 
التحرير  جبهة  بعثة  �شمن  العراقية  
ب�شهادة   1962 �شنة  تخرج  و   ، الوطني 
البكالوريو�ش من كلية االآداب فرع اللغة 

العربية جامعة بغداد .
م�شطفى   : باجلامعة  اأ�شاتذته  من  و 
علي  و  ال�شامرائي  ابراهيم  و  جواد 
�شالح  و  العلي  و�شالح  الطاهر  جواد 

ال�شماع .
بعد اال�شتقالل ف�شل االلتحاق مبيدان 
التعليم، فدر�ش يف ثانوية م�شطفى بن 
العمراين  متو�شطة   ( القدمية  بولعيد 
حاليا( ،و ثانوية عائ�شة اأم املوؤمنني، و 
ثانوية م�شطفى بن بولعيد اجلديدة  .

يف �شنة 1976 كلف باإدارة ثانوية عائ�شة 
ثم ثانوية مالك بن اأن�ش مبدينة العلمة 
1980اىل  �شنة  من  �شطيف  والية  من 

�شنة 1987 .
اىل اأن اأحيل على التقاعد يف 31 اأوت 

. 1987
فتفرغ للمطالعة و الكتابة و امل�شاهمة 
 1954 نوفمرب  اأول  جمعية  ن�شاط  يف 
لوالية باتنة برئا�شة املجاهد املثقف 

حممود الواعي  .

من موؤلفاته املطبوعة:
 

االأورا�ش  جنوب  يف  ثقافية  مالمح   -
/   �شدر عن مطبعة عمار قريف باتنة  

�شنة  2015 .و يقع يف 96 �شفحة .

- مالمح حول التعليم العام يف جنوب 
 / التحرير1954  حرب  قبيل  االأورا�ش 
و  للن�رش  للعلوم  الهادي  دار  عن  �شدر 
التوزيع باتنة  �شنة 2019  و هو يقع يف 

143 �شفحة . 
- مدينة تكوت و وليها ال�شالح �شيدي 
الهدى  دار  عن  �شدر   / ال�شالم  عبد 
للطباعة و الن�رش و التوزيع بعني مليلة  
�شنة 2018 و هو يقع قي 304  �شفحة 

.
ومن كتبه املخطوطة :

- كتاب جوانب من حياة املجتمع يف 
منطقة االأورا�ش من 1934 اإىل 1962. 

اآري�ش  دائرة  جغرافية  حول  كتاب   -  
الفرن�شي  االحتالل  خالل  القدمية 

.)1962/1844(
- خمطوط عبارة عن مذكرات و�شرية 

ذاتية بعنوان “�رشاع مع احلياة”.
 - م�شودة كتاب ترجم فيها الأعالم و 

اأعيان منطقة االأورا�ش.

 - كتاب حول االأمثال واحلكم ال�شعبية 
يف منطقة االأورا�ش 

يف االأخري، ال ي�شعني اإال تثمني االقرتاح 
الذي قدمه االأ�شتاذ الفا�شل اأحمد بن 
بجريدة  املن�شور  مقاله  يف  ال�شائح 
ماي   12 بتاريخ  املغاربي  امل�شتقبل 
البا�شط  عبد  الدكتور  اأكده  و   2016
دردور يف تقدميه لكتاب ) مدينة تكوت 
 ) ال�شالم  عبد  �شيدي  ال�شالح  وليها  و 
و املتمثل يف دعوة ال�شلطات املحلية 
يف باتنة ،و على راأ�شها اجلهات العلمية 
وعلى اخل�شو�ش جامعة باتنة 01 ، اأن 
العالمة  االأ�شتاذ  البحث  لعميد  متنح 
�شهادة  ال�شالم  عبد  حممود  املحقق 
الدكتوراه الفخرية على جهوده الرائدة 
و امل�شهودة يف اإحياء الرتاث و حتقيقه 
هذا  اإىل  يقدم  ما  اأقل  هو  و  ن�رشه،  و 
خندق  يف  راب�شا  زال  ال  الذي  الرجل 
�شنه  من  الرغم  على  امل�شيئة  الكلمة 
املتقدم ، متمنني له موفور ال�شحة و 

العافية .

من تاريخنا الثقايف

متى يكرم ابن خلدون الأورا�س الباحث 
حممود عبد ال�شالم 

من الأ�شماء التي مل تنل حقها من التعريف و التكرمي ،رغم ما قدمته من اإ�شهامات يف جمال الرتبية و التعليم و البحث و التاأليف ،الأ�شتاذ حممود 
عبد ال�شالم، الذي �شخر حياته يف مطالعة الكتب  و تربية الن�سء ،و بعد تقاعده �شنة 1987 تفرغ للبحث و التاأليف ،و كاأن مقولة ال�شيخ حمزة 
بوكو�شة التي قالها يف حق ال�شيخ فرحات بن الدراجي  بوحامد  تنطبق عليه اأي�شا ) واإين اأق�شم اأن �شاحبنا لو عا�س حتت �شماء القاهرة لكان من 
اأفذاذ زعمائها اأو من هياأة كبار علمائها ،لكنه عا�س حتت �شماء اجلزائر مقربة العبقرية و النبوغ . ( . وقد �شبق اأن اقرتحت ا�شمه على منظمي 

امللتقى الأول لتاريخ منطقة جبل احمر خدو املنظم من طرف جمعية اأ�شريم غ�شرية بالتعاون مع بلدية غ�شرية املقام يف 31 مار�س 2018 ، و الذي 
جرت فعالياته بالقاعة متعددة الن�شاطات لبلدة تفلفال ، من اأجل تكرمي هذه ال�شخ�شية املن�شية يف طبعة قادمة ،نظري ما األفته  حول الرتكيبة 

اجلغرافية والجتماعية والثقافية والتاريخية ملنطقة الأورا�س ، رغم تقدمه يف ال�شن - حيث جتاوز الت�شعني عاما -، و قد ثمن القرتاح 
امل�شاركون يف امللتقى و منهم الأ�شتاذ حممد مردا�شي  .
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حمكمة بومراد�س

هامل وعائلته ينفون 
ا�ستغالل النفوذ

الوطني,  للأمن  ال�سابق  العام  املدير  نفى 
حمكمة  ا�ستماع  لدى  هامل,  الغاين  عبد 
اليوم  يف  الأربعاء  اأم�س  لأقواله  بومردا�س 
الثاين من حماكمته رفقة اأحد اأبنائه و عدد 
من امل�سوؤولني بولية تيبازة يف ق�سية تتعلق 
بتحويل عقار فلحي عن طابعه و ا�ستغلل 
النفوذ, اأي علقة له بالتهم املن�سوبة اإليهم 
يف ق�سايا الف�ساد املتابع فيها رفقة عائلته 
.  وقال املتهم عبد الغاين هامل يف جل�سة 
ال�ستماع للمتهمني يف هذا امللف الق�سائي 
املجزاأ اإىل ق�سيتني, الأوىل حتمل رقم 644 
رقم  الثانية  و  املعاجلة  ب�سدد  التي هي  و 
كانت  �سغوط  اأي  ميار�س  مل  باأنه    ,  504
ابنه  لفائدة  تيبازة  بولية  امل�سوؤولني  على 
�سفيق من اأجل ال�ستفادة من عقار بغر�س 
اإليه  املوجه  التهامات  معتربا  ال�ستثمار, 
تدينه  دلئل  اإىل  ت�ستند  ل  و  ثابتة  "غري 

فعليا .
ع.ب

يف حق 11عن�صرا من ع�صابتني 
ب�صيدي بلعبا�س

اأحكام بني العامني  و03 
�سنوات حب�سا نافذا 

بلعبا�س  ب�سيدي  اجلنح  حمكمة  ق�ست 
العامني و03 �سنوات يف  باإحكام ترتاوح بني 
ال�سجار  ع�سابتني  بتهمة  من  عن�رصا   11
مواقع  على  العام  وت�سجيلها  الطريق  يف 
التوا�سل الجتماعي خللق الهلع يف  نفو�س 

حممد بن تراراملواطنني .

ال�صلف

العثور على جثة �ساب 
ب�سيدي عكا�سة  

بال�سلف  املدنية  احلماية  م�سالح  عرثت 
اأم�س الربعاء على جثة �ساب, ُوجد م�سنوقا 
"فليتة" ببلدية �سيدي عكا�سة )50  مبنطقة 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما  ال�سلف(,  �سمال  كلم 

خللية الإعلم والت�سال بذات امل�سالح.
املدنية  اأن وحدات احلماية  البيان  واأو�سح 
ع�رص  احلادية  ال�ساعة  حدود  يف  تدخلت 
�سباحا لتحويل جثة �ساب يبلغ من العمر 36 
�سنة, ُوجد م�سنوقا بوا�سطة حبل يف �سجرة 

مبنطقة "فليتة" ببلدية �سيدي عكا�سة.

زبائنها  اجلزائر  ات�سالت  تعلم 
بتمديد  �ستقوم  باأنها  الكرام 
يف  املقررة  التدابري  كل  اعتماد 
اإطار مكافحة تف�سي وباء كورونا 
غاية  اإىل  وذلك   19-Covid

انتهاء فرتة احلجر.
كافة  ي�ستفيد  ال�سدد,  هذا  ويف 
خدمتي  يف  امل�سرتكني  الزبائن 
 Idoom و   Idoom ADSL
Fibre اإىل غاية 06 اأيام اأنرتنت 
العر�س  هذا  اإ�سافية.  جمانية 

�سالح فيما يخ�س التعبئات :
اللكرتوين  الدفع  با�ستعمال   •
اأو  "الذهبية"  بطاقة  طريق  عن 

عرب   "CIB" البنكية  البطاقة 
https://ec.at. الزبون  ف�ساء 

dz اأو التطبيق املحمول.
التعبئة  بطاقات  با�ستعمال  اأو   •
عن طريق الت�سال بالرقم 1500 
اأو  ثابت  هاتفي  خط  اأي  من 

حممول.
جتدد ات�سالت اجلزائر التزامها 

ب�سمان �سلمة وراحة زبائنها.
تدعوكم  املعلومات,  من  ملزيد 
الت�سال  اإىل  اجلزائر  ات�سالت 
 12 الرقم  على  الزبائن  مب�سلحة 
 : اللكرتوين  موقعها  زيارة  اأو 

www.at.dz

ات�صاالت اجلزائر

متديد التدابري اخلا�سة اإىل غاية 
انتهاء احلجر

تنف�س الغبار عن الرتاث والتقاليد

اإطالق اأول قناة يوتيوب لتعليم اللغة الأمازيغية

اأح�صن مرزوق

الفكرة  �ساحبة  اأكدت  حيث   
من  الأ�سا�سي  الهدف   اأن 
الغبار  نف�س  املبادرة  هذه 
العريقة  وتقاليدنا  تراثنا  عن 
بالأم�س  كانت   التي  والأ�سيلة 
لهويتنا  رمز  و  فخر  القريب 
بداأت  للأ�سف  لكنها  وتاريخنا 
�سيئا  والزوال  الندثار  يف 
ف�سيئا مع  مرور الزمن و غزو 
وال�سلوكيات  الأفكار  بع�س 
على  الدخيلة  و  الهجينة 
التو�سيح  اإىل جانب   جمتمعنا 
الأ�سا�سي  بالدور  والتنوير 
لتزال  التي  اجلزائرية  للمراأة 
يف  والق�سوة  الظلم  تتعر�س 

جمتمع حتكمه النزوة الذكورية 
التي حتتقر حتى ظهور املراأة 
توا�سل   موقع  يف  مبا�رص  على 
اأ�سارت  كما   , مثل  اجتماعي 
حمدثتنا اأنها �ستخ�س�س حيزا 

مهما ملجال الثقافة من خلل  
والفنانني  بالكتاب  التعريف 
املبدعني  وجميع  والعلماء 
الذين اأفنوا �سموع اأعمارهم يف 
اإجنازات واإبداعات خالدة ,اإىل 

جانب بث درو�س تعليمية للغة 
الأمازيغية عن طريق الرتجمة 
للجزائريني  العربية  باللغة  
بها  النطق  يجيدون  ل  الذين 
خا�سة وان هذه اللغة الر�سمية 
وليات  معظم  عرب   تدر�س 
الوطن ما �سيفيد اأبناء اجلزائر 
هذه  �ستقدمه  ما  خلل  من 
وح�س�س  درو�س   من  القناة 
بالإ�سارة  واجلدير   , تربوية 
تعترب "نادية مو�ساوي" اأ�ستاذة 
بالطور  الأمازيغية  اللغة 
ومنا�سلة  واإعلمية  الثانوي 
الكتابة  يف  م�ساريع  ولها 
العربية  باللغتني  الروائية 
والأمازيغية  �سرتى النور قريبا 

ح�سب ت�رصيحها لنا .
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اأطلقت هذا االأ�صبوع االأ�صتاذة "نادية مو�صاوي" من والية البويرة قناة عرب موقع يوتوب حتمل ا�صم
 "TAMAZIGHT MOUSSAOUI" تعترب االأوىل من نوعها من حيث حمتوى  براجمها واأهدافها الرتب

وية واالجتماعية النبيلة .

البويرة

حرفيون يبيعون الكمامات ب 40 دج
واحلرف  ال�سناعة  غرفة  طرحت 
بالبويرة هذه اليام كمامات متعددة 
يقدر  ب�سعر رمزي  للبيع  ال�ستعمال 
يف  الواحدة  للكمامة  دج   40 ب 
للمواطنني  املا�سة  احلاجة  ظل 
يف  ندرتها  م�سكل  بعد  خا�سة  لها 
اأ�سعارها  غلء  وكذا  ال�سيدليات 
دج   80 عن  تزيد  والتي  وجدت  اإذا 
وهو ما جعل الغالبية من املواطنني 
عاجزين عن توفريها , ويف ال�سياق 
ال�سناعة واحلرف  اأكد مدير غرفة 
اأن  عبدو�س"  الدين  "عز  بالبويرة 
قرروا  الولية  وحرفيات  حريف 
ب�سعر  الكمامات  لبيع  اإطلق عملية 
الغرفة  مقرات  من  بكل  دج   40
الغزلن  و�سور  البويرة  مبدينة 
م�ساعدة  بهدف  بالأخ�رصية 
منتوجهم  ت�سويق  وكذا  املواطن 

كونهم تطوعوا خلل الفرتة ال�سابقة 
خلياطة اأزيد من 70 األف كمامة مت 
والقطاعات  للم�سالح  على  توزيعها 
كورونا  جائحة  مبجابهة  املعنية 
الكمامات  النوع من  اأن هذا  م�سريا 
غ�سلها  ميكن  ال�ستعمال  متعدد 
عدة مرات عك�س النوع الذي ي�سلح 

لل�ستعمال مرة واحدة فقط.
اأح�صن مرزوق

قلم جاف

ولكم يف احلراك اآيات
الوليد فرج

التطور  و  الرقمي  النفجار  ع�رص  يف 
و  الت�سال  لو�سائل  الرهيب  التكنولوجي 
و  القوة  اأي�سا مفاهيم  تتغري  قد   , التداول 

الردع و معاين احلروب و ميادينها . 
القوة التقليدية املعتمدة على الردع املادي 
, اأ�سبحت اليوم مهددة بكب�سة زر قر�سان 
و  و�سائلها  لرتباط  كومبيوتر  جهاز  خلف 

اأدواتها بالعامل اللكرتوين . 
التنادر احلربي اللكرتوين  )تناولنا املو�سوع 
حول احلرب ال�سامتة يف املحيط الهادى 
انتقل  اليوم  �سيناكاكو(  جزيرة  منطقة  يف 
اإىل عامل الف�ساء  الذي بقينا فيه متاأخرين 
بل معدومني كليا رغم فداحة خ�سائره التي 

قد تتجاوز احلروب التقليدية . 
اأن  اأردت  واإمنا  قوله  اأود  ما  هذا  لي�س 
توا�سع طموحنا يف  و  تهدل همتنا  اك�سف 
توفر  رغم  املزري  و�سعنا  من  النهو�س 
مادية  مقدرات  من  لدينا  الإمكانيات  كل 
النعتاق  اإل  ينق�س  ل  اإن�سانية  عبقرية  و 
التماهي  و  التكا�سل  و  التكال  ذهنية  من 
مع م�ستجدات الو�سع العاملي الذي جتاوز 
الكثري من املفاهيم و املعاين و دخل ع�رص 
عامل  خلل  من  الكو�سموبوليتة  املواطنة 
الرقمنة الرهيب .  ن�رصت مازحا من�سورا 
خارجيتنا  ل�سان  على  يكون  اأن  اآمل  كنت 

حيث قلت : 
اجلزائر   , الأخرية  ال�سغب  اأعمال  )بعد 
�سبط  اإىل  الأمريكية  ال�سلطات  تدعو 
النف�س و نبذ كل اأ�سكال امليز العن�رصي و 
احرتام حرمة حق احلياة  التي تعترب حمور 
مهما   , الإن�سان  حقوق  عهود  و  مدونات 
نظر  اجلزائر  تلفت  كما   . الظروف  كانت 
ما  مغبة  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
�سوف توؤول اإليها اأو�ساع ال�سغب و حتذرها 
من اأي اعتداء مي�س اجلالية اجلزائرية( . 

كاأن  احد  �سوفينية  ل  و  همة  تتحرك  ومل 
ال�سعف خليق بنا .

املديرية العامة للأمن الوطني

ح�سيلة ن�ساطات احلجر ال�سحي 
ل�سهر ماي 

جازي تعيد اإطالق عر�س 
هايلةبزاف مبزيد من املزايا

على  ال�رصطة  م�سالح  �سجلت 
فرتة  خلل  الوطني  امل�ستوى 
احلجر ال�سحي ل�سهر ماي 2020, 
مراقبة 225591 �سخ�س, و مراقبة 
خللها  من  مت  مركبة   120409
و�سع 18113 منها باملح�رص, كانت 
بخ�سو�س  اأما  خمالفة,  حالة  يف 
النارية فقد مت مراقبة  الدراجات 
منها   5412 و�سع  دراجة   10616

حالة  يف  اأي�سا  كانت  باملح�رص 
خمالفة.

الفرتة  نف�س  خلل  �سجلت  كما 
احرتام  بعدم  تتعلق  1093خمالفة 
بخ�سو�س  اأما  ال�سحي,  التباعد 
وتعقيم  تطهري  عمليات  موا�سلة 
العمومية عرب  وال�ساعات  ال�سوارع 
اإقليم الخت�سا�س فقد مت ت�سجيل 

476 عملية.

الن�سخة  جازي  �رصكة  اأطلقت 
بزاف  هايلة  عر�س  من  اجلديدة 
تلبية  واملرونة  املزايا  من  مبزيد 
لتوقعات زبائنها  الأكرث ا�ستهلكا.
�سخاء  اأكرث  العر�س  هذا  جاء  و 
اأجل  من  النرتنت,  حجم  يف 
املتزايدة  الحتياجات  تلبية 
لهم  تقدم  وبالتايل  للم�ستخدمني 

ب�ساأن  القلق  دون  فريدة  جتربة 
زيادة  اإىل  فبالإ�سافة  ا�ستهلكهم. 
حجم حزمة 1200ديناراإىل 10جيغا 
فرتة  جازي  ت�ساعف  بايت, 
500ديناروتتيح  عر�س  �سلحية 
جديدة  اإ�سافية  خيارات  لزبائنها 
مزايا  من  بال�ستفادة  لهم  ت�سمح 

العر�س عند الرغبة .

اجلديد  العام  الأمني  �سجدة  اأثارت 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
اللغط  الكثري من  الف�سل  اأبو  بعجي 
اأول  بوكي"  و"الفي�س  "ال�سيا�سي" 
الأفلين  الف�سل  اأبو  �سجدة  حول 
التي  ال�سوائب  رغم  النحوي  ولي�س 
اإتهام  مت  فقد  تزكيته  عملية  �سابت 
ال�سحفي  الكاتب  ال�رص�س  مناف�سه 
بداء  م�ساب  باأنه  بن حمودة  جمال 

كورونا ..؟؟

وهذا ما اأثار الكثري من ال�ستهجان 
اأنه  اأم  فعل  حد  قد  هذا  كان  اذا 
اأمر قد دّبر بليل ب�سيناريو "هندي" 
مت  الرجل  اأن  خ�سي�سا  مك�سوف 
حامل  غري  اأنه  تثبت  �سهادة  منحه 
منع  ذلك  ورغم   19 كوفيد  لفريو�س 
من ولوج القاعة املخ�س�سة لختيار 

خليفة ال�سجني جميعي  .
ما  اأمام  بعجي  �سجدة  �ستنفع  فهل 
امل�سهد  غرّيت  حتولت  من  حدث 

واقع  من  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي 
فيفري   22 حراك  عقب  واقع  اإىل 
الرئي�س  بدوره  اأ�سقط  والذي   2020
وهل   , الأبد  اإىل  وزبانيته  املخلوع 
اجلدد"  "الأفلنيون  ا�ستوعب 
ال�سعب  اإل  �سيد  ل  الآن  اأن  الدر�س 
واأن املمار�سات القدمية قربت اإىل 

الأبد ولن تعود ..
اجلديد  العام  الأمني  تزكية  فعقب 
الرئي�س  مدح  اإىل  م�رصعا  هرول 

اأبناء  اأنهما  وتبنيهما  الأول  والوزير 
لياأتيه  الوطني  التحرير  حزب جبهة 
بعد  قليلة  ب�سويعات  ال�رصيع  الرد 
فيها  يترباأ  املرادية  من  تزكيته 
حزب  اأي  يف  ع�سويته  من  الرئي�س 
الناطق  ل�سان  على  وجاء  معتمد 
الرئي�س  اأن  الرئا�سة  باإ�سم  الر�سمي 
ع�سويته  جّمد  تبون   املجيد  عبد 
جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة  يف 
ال�سيء  نف�س  الوطني  التحرير 

العزيز  عبد  الأول  للوزير  بالن�سبة 
جراد.

فهل يتعظ الأفلن ويفهم اأن ا�ستلهام 
ال�سلطة من م�سدر اآخر غري ال�سعب 
هو وهم لن يطول اأمده واأن ال�ساحة 
حقيقي  ن�سال  مل�رصح  حتتاج  الآن 
بدل ال�سعبوية والتم�سح على اأعتاب 
م�ستعدون  هوؤلء  فهل  ال�سلطة 
خلو�س غمار ال�ستحقاقات القادمة 

دون العناية الفوقية ..

�سجدة بعجي ..اأم �سفعة تبون ..؟جمرد كلم
 بقلم /علء الدين مقورة

ابنة جورج فلويد

والدي غري العامل!

التوا�سل الجتماعي مقطع  تداول رواد مواقع 
املواطن  فلويد,  جورج  ابنة  يظهر  فيديو 
اإفريقي الذي قتل على يد  اأ�سل  الأمريكي من 
بوالدها.  الإ�سادة  ب�سدد  وهي  اأبي�س,  �رصطي 
وتظهر يف الفيديو, جيانا فلويد )6 �سنوات( وهي 
املحرتف  ال�سلة  كرة  لعب  كتفي  على  جال�سة 
جيانا  �سماع  وميكن  جاك�سون  �ستيفن  ال�سابق 
وهي تقول مبت�سمة: "والدي غرّي العامل", لريدد 
ي�ساألها  اأن  قبل  العبارة,  نف�س  بعدها  جاك�سون 
فتجيب  والدك؟",  فعله  الذي  "ما  اأخرى:  مرة 

جمددا: "والدي غرّي العامل".



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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