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الزيارة بعد اأ�شبوع من ا�شتقبال عقيلة �شالح

ال�سراج يف اجلزائر لبحث 
تطورات الأزمة الليبية 

.     انقالب اإماراتي مفاجئ على حفرت
ا�شتقبل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�س ال�شبت فائز ال�شراج رئي�س املجل�س 

الرئا�شي حلكومة الوفاق الوطني يف ليبيا الذي يقوم بزيارة عمل اإىل اجلزائر على راأ�س وفد 
هام, ح�شبما اأفاد به بيان لرئا�شة اجلمهورية.

ع.عبدال�شالم/وكالت

�إطار  يف  �لزيارة  هذه  وتدخل 
�لتي  �ملتو��صلة  �ملكثفة  �جلهود 
تبذلها �جلز�ئر من �أجل »��صتئناف 
�حلو�ر بني �لأ�صقاء �لليبيني لإيجاد 
يكون  �لليبية  للأزمة  �صيا�صي  حل 
�ل�صعب  �إر�دة  �حرت�م  على  قائما 
�لرت�بية  وحدته  و�صمان  �ل�صقيق 
عن  بعيد�  �لوطنية،  و�صيادته 
�لأجنبية«  �لع�صكرية  �لتدخلت 

كما �أو�صح �لبيان. 
�لرئا�صي  �ملجل�س  رئي�س  و�صل 
�ل�رس�ج،  فائز  �لليبية  للحكومة 
زيارة  يف  �جلز�ئر  �إىل  �ل�صبت، 
�أزمة  تطور�ت  لبحث  ر�صمية 
�لتلفزيون �جلز�ئري  بلده. و�أفاد 
عبد  �لأول  �لوزير  �أن  �لر�صمي، 
�خلارجية  ووزيري  جر�د،  �لعزيز 

و�لد�خلية  بوقادوم،  �صربي 
��صتقبال  يف  كانو�  بلجود،  كمال 
�ل�رس�ج مبطار �جلز�ئر �لدويل يف 

�لعا�صمة.
وذكر �أن زيارة �ل�رس�ج ت�صتمر يوما 
و�حد� ويبحث خللها م�صتجد�ت 

�لأو�صاع يف بلده.
�إعلم  و�صائل  قالت  و�جلمعة، 
خلل  �صيلتقي  �ل�رس�ج  �إن  ليبية، 
وزير  فيها  ير�فقه  �لتي  �لزيارة، 
�لد�خلية بحكومته فتحي با�صاغا، 
�ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�س 
�لأزمة  تطور�ت  لبحث  تبون، 

�لليبية.
من  �لثانية  هذه  �ل�رس�ج  وزيارة 
�لعام  مطلع  منذ  للجز�ئر  نوعها 
�جلاري، بعد زيارة مماثلة �أجر�ها 
يف جانفي �ملا�صي وتاأتي �لزيارة 
��صتقبال  من  �أ�صبوع  نحو  بعد 

�لرئي�س تبون يف 13 جو�ن، لرئي�س 
طربق  يف  �لليبي  �لنو�ب  جمل�س 

)�رسق(، عقيلة �صالح.
�آنذ�ك،   ، للرئا�صة  بيان  و�أفاد 
�جلهود  �إطار  »يف  جاء  �للقاء  �أن 
حّل  لإيجاد  �جلز�ئر  تبذلها  �لتي 
 12 �لليبية«ويف  للأزمة  �صيا�صي 
من �ل�صهر �جلاري، جدد �لرئي�س 
تبون، يف مقابلة مع و�صائل �إعلم 
حملية، عر�س بلده للو�صاطة بني 

فرقاء �لأزمة �لليبية.
وقال �لرئي�س تبون، �إن »�حل�صم يف 
ليبيا لن يكون ع�صكرًيا«، كما �صدد 
على �أن �جلز�ئر »تقف على نف�س 
�لأطر�ف يف  �مل�صافة« من جميع 

هذ� �لبلد.
حفرت،  خليفة  عنا�رس  و�صنت 
و�أوروبية،  عربية  دول  من  بدعم 
�نطلقا  طر�بل�س،  على  عدو�نا 

�أ�صقط  ما   ،2019 �أفريل   4 من 
�ملدنيني،  بني  وجرحى  قتلى 
بجانب دمار مادي و��صع، غري �أن 
�أهد�فه،  ف�صل يف حتقيق  �لهجوم 
كامل  من  حفرت  قو�ت  طرد  ومت 

�لغرب �لليبي.
�ليوم  نف�س  يف  �لزيارة  تاأتي  و 
�لرتكي  �خلارجية  وزير  �أكد  �لذي 
�حلل  �أن  �أوغلو،  ت�صاوو�س  مولود 
لليبيا،  �لأف�صل  هو  �ل�صيا�صي 
خليفة  �ل�نقلبي  و�أن �جلرن�ل 

حفرت م�صريه »�لهزمية«.
جاء ذلك يف كلمة له خلل موؤمتر 
ولية  يف  �ل�صبت،  �أم�س  �صحفي 
�إن  �لرتكي  �لوزير  وقال  �أنطاليا، 
�لنقلبي حفرت »مل ي�صِغ لند�ء�ت 
من  ز�د  �لعك�س  على  بل  �لتهدئة 

عدو�نه  لذلك م�صريه �لهزمية«.
»كان  �أوغلو:  ت�صاوو�س  و�أ�صاف 

للتفاو�س  فر�صة  حفرت  �أمام 
يجب  لذلك  ي�صتغلها،  مل  لكنه 
يف  دور  مثله  لنقلبي  يكون  �أل 
»يجب  م�صتقبل ليبيا«وتابع قائل 
يف  دور  للنقلبيني  يكون  �أل 
�إد�رة �لبلد، و�حلل �ل�صيا�صي هو 

�لأف�صل بالن�صبة لليبيا«. 

الإمارات تربز خمالبها يف 
وجه حليفها حفرت

�لإمار�ت �جلرن�ل  هاجمت 
�إثر  حفرت،  خليفة  �لنقلبي 
�لليبي  �جلي�س  يد  هزميته على 
نادرة  و�قعة  يف  �لبلد،  غربي 
خللها  �أبرزت  �لطرفني  بني 
�لإمار�ت خمالبها يف وجه حليفها 

»بلومربغ«  وكالة  ونقلت  �لليبي 
�لدولة  وزير  عن  �لأمريكية، 
�لإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور 
بع�س  �تخذ  »لقد  قوله:  قرقا�س، 
�أ�صدقائنا قر�ر�تهم ب�صكل �أحادي 
مع  ذلك  ر�أينا  وقد  �جلانب، 
يف  �جلنوبي  �لنتقايل  �ملجل�س 

�ليمن و�جلرن�ل حفرت يف ليبيا«.
منتدى  خلل  قرقا�س،  و�أ�صاف 
�لأربعاء  �لإنرتنت  عرب  عقد 
هذه  من  »�لكثري  �أن  �ملا�صي، 
�جلانب،  �أحادية  �حل�صابات 
ل  �أحيانا   « خطئها«وتابع:  وثبت 
جميع  على  �ل�صيطرة  ت�صتطيع 
�أو  )�ل�صيا�صية(،  �حل�صابات 
�أن  �لن�صائح �لأخلقية �لتي تريد 

يعمل بها بع�س �أ�صدقائك«

24 �ساعة

تورط عدة م�شوؤولني يف حكومات بوتفليقة

حمكمة �سيدي اأحممد تفتح 
ملف ف�سائح علي حداد

�لأحد  �ليوم  �أحممد  �صيدي  حمكمة  تفتح 
�لقت�صادية  �لف�صائح  من  �أخرى  ف�صيحة 
لنظام �لرئي�س �ملخلوع عبد �لعزيز بوتفليقة، 
ويتعلق �لأمر بق�صية �لرئي�س �ل�صابق ملنتدى 
روؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات علي حد�د �ملتابع   بعدة 
بالف�صاد  منها  �صلة  ثقيلة ذ�ت  تهم 
عقارية  �متياز�ت  و  �حل�صول على مز�يا 
�لإد�رة  طلبيات  ،�جل  �حتكار  وجمركية 
�لعمومية و�لظفر بـ 275 �صفقة عمومية و452 
م�صنع  �ل�صتيلء على �أ�صهم   و  بنكي  قر�س 

�لإ�صمنت �لتابع ملجمع جيكا بغليز�ن .
حمكمة  �أجلتها  �لتي  �لق�صية  هذه  يف  ويتابع 
م�صوؤول  �لفارط  �لأ�صبوع  �أحممد  �صيدي 
عبد  �ملخلوع  للرئي�س  �لتنفيذي  �جلهاز 
�ملالك  بعبد  �لأمر  ويتعلق  بوتفليقة  �لعزيز 
�ل�صناعة  ووزر�ء  �أويحيى  و�حمد  �صلل 
يو�صفي  ويو�صف  بدة  حمجوب  �ل�صابقني 
بو�صو�رب  �ل�صلم  �لفار عبد  �ل�صابق  و�لوزير 
وكذ� وزير� �لأ�صغال �لعمومية �صابقا بوجمعة 
متابعتهم  يف  جانب  غول  �إىل  وعمار  طلعي 
ورجل  �صوفاك  مبلفات  تتعلق  �أخرى  ق�صايا 
عن  ناهيك  طحكوت  �لدين  حمي  �لأعمال 
و7  بني  15  ترت�وح  ملدة  بال�صجن  �د�نتهما 
�خلفي  �لتمويل  ق�صية  �صجنا  يف  �صنو�ت 
بوتفليقة  للرئي�س  �خلام�صة  �لعهدة  حلملة 
وملف تركيب �ل�صيار�ت �لتي ف�صلت فيها من 
ق�صاء  وجمل�س  �أحممد  �صيدي  حمكمة  قبل 

�جلز�ئر .
�ل�صابقني  �مل�صوؤولني  من  �ملتهمني  ويو�جه 
يف ق�صية علي حد�د  تهم ذ�ت �صلة بالف�صاد 
�أي�صا  و�ملتعلقة �مل�صاركة يف جر�ئم تبيي�س 
عن  �لناجتة  �ملمتلكات  حتويل  و  �لأمو�ل 
بغر�س  �لف�صاد  بجر�ئم  �إجر�مية  عائد�ت 

يف  م�رسوع  �لغري  م�صدرها  متويه  و  �إخفاء 
يف  �مل�صاركة  و  �إجر�مية،  جماعة  �إطار 
تبديد و ��صتعمال �مو�ل �لبنك ب�صفة منافية 
من  عموميني  موظفني  للقانون  وحتري�س 
�ملفرت�س  و  �لفعلي  نفوذهم  ��صتغلل  �أجل 
و   ، م�صتحقة  غري  مزية  على  للح�صول 
�لدولة  �أعو�ن  ثاأثري  �صلطة  من  �ل�صتفادة 
�لعمومية  �لهئات  و  �ملحلية  للجماعات 
�ملوؤ�ص�صات  و  �لعام،  للقانون  �خلا�صعة 
�لعمومية و �لقت�صادية ذ�ت �لطابع �ل�صناعي 
�ل�صفقات  و  �لعقود  �إبر�م  �أثناء  �لتجاري  و 
حد�د  علي  �لرئي�صي  �ملتهم  يتابع  فيما 
و�صقيقه بتهم �حل�صول على مز�يا و �متياز�ت 
عقارية وجمركية و مينائية من �جل  �حتكار 
 275 بـ  و�لظفر  �لعمومية  �لإد�رة  طلبيات 
�صفقة عمومية و452 قر�س بنكي، بالإ�صافة 
�لإ�صمنت  م�صنع  �ل�صتيلء على �أ�صهم   �إىل 
�لأطر  بغليز�ن خارج  جيكا  ملجمع  �لتابع 

�لقانونية .
باية عطار

موازاة مع دورها املك�شوف يف ال�شاحل

حتري�ض مغربي على عودة احلراك باجلزائر
�لفاي�صبوك  موقع  على  فيديو  �أم�س  تد�ول 
يحر�صون  مغاربة  نا�صطون  فيه  يظهر 
�إىل  و�لعودة  �لفو�صى  على  �جلز�ئريني 
�لتي   « �أجل » حترير �ملنطقة  �حلر�ك من 
�لتي  للمخدر�ت  �لرئي�س  �ملورد  �أ�صبحت 
يتم زر�عتها باملغرب وليز�ل فيها �ملغرب 
�ل�صحر�وي  �ل�صعب  �صد  ��صتعمارية  قوة 
تتنافى  �أخرى  مغربية  �صقطة  يف   . �لعزل 
و�لأعر�ف و�لتقاليد �خلا�صة بح�صن �جلو�ر 
و�لأخوة و�لتاريخ و�مل�صتقبل �مل�صرتك طل 
على  �صفحات  عرب  �لن�صطاء  من  �لعديد 
تدعو  �لتي  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
بال�صارع  �لفو�صى  زرع  �إىل  �جلز�ئريني 
و�لعودة �إىل حر�كهم �ل�صعبي �ملبارك ، حيث 

�أ�صقط  �لذي  �حلر�ك  �أن  �ملغرب  تنا�صى 
�لتدخل  �صديد�  مقتا  ميقت  �لع�صابة  حكم 

�لأجنبي يف �ل�صوؤون �لد�خلية للجز�ئريني .
نا�صط  �لفيديوهات  هذه  �إحدى  يف  ويظهر 
يحدد  مل  لكن  مك�صوف  بوجه  مغربي 
�إىل  �لعودة  �إىل  �جلز�ئر  يدعو  وهو  هويته 
�ملنطقة  » حترير  قال  كما  �حلر�ك،بهدف 
» �لتي ليز�ل فيها �ملغرب قوة ��صتعمارية 
معطل  �لأعزل  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  �صد 
�لتي  �ملتحدة  �لأمم  ولو�ئح  قر�ر�ت  بذلك 
تدعو �رس�حة �إىل حق �ل�صعوب �مل�صتعمرة 
�ملغرب  تنا�صى  كما  م�صريها  تقرير  يف 
بالدرجة  يعود  �ملنطقة  ��صتقر�ر  عدم  �أن 
للمخدر�ت  �لر�صمي  تروجيه  �إىل  �لأوىل 

و�ن  خا�صة  �مللكي  �لق�رس  من  وبرعاية 
�ملورد  �لأخرى  هي  �أ�صبحت  �ل�صموم  هذه 
�لتي  �لإرهابية  للجماعات  �لرئي�صي  �ملايل 
وتاأتي   ، �ملنطقة  �صعوب  ��صتقر�ر  ت�رسب 
هذه �لدعاية �ملغر�صة يف حق �جلز�ئر �أيام 
بوهر�ن  �ملخزن  قن�صل  �صقطة  بعد  فقط 
بناء  ترحيله  مت  �لذي  �ملخابر�ت  �صابط 
على طلب �جلز�ئر �لتي و�صفها ببلد �لعدو 
قبل  �ملغاربة  ��صتهجنه  �لذي  �لو�صف  وهو 
�صيم  من  لإنكار  من  فيه  ملا  �جلز�ئريني 
به  تتحلى  �لتي  و�جلو�ر  �ل�صيافة  ح�صن 
�جلز�ئر مع �لأجانب خا�صة ملا يتعلق �لأمر 

ببلد جماور م�صلم وعربي
باية ع  

عقب احلديث عن منح التبليغ اجلزائي اإىل اأعوان الربيد

اجتماع طارئ لقيادة املح�سرين الق�سائيني 
للمح�رسين  �لوطنية  �لغرفة  قررت 
�لق�صائيني، عقد �جتماع طارئ لها، يوم غد 
�لعدل،  للرد على ت�رسيحات وزير  �لثنني، 
مهمة  نزع  بخ�صو�س  زغماتي،  بلقا�صم 
�ملح�رس  من  �جلز�ئية،  �ملادة  يف  �لتبليغ 

�لق�صائي ومنحها �إىل �صعاة �لربيد.
�إعلمية، فقد خلفت هذه  وح�صب م�صادر 
�لت�رسيحات، موجة من �لغ�صب و�ل�صتياء، 
�لق�صائيني،  �ملح�رسين  �أو�صاط  يف 
و«نكر�ن  ��صتفز�زية  ت�رسيحات  معتربينها 
�لق�صائيني،  �لأعو�ن  لهوؤلء  �جلميل« 
�لتبليغ  �أد�ئهم خدمة  �أوفياء يف  �لذين بقو� 
�جلز�ئي، بالرغم من �أن معظم هذه �لدو�وين 
�لعمومية، مل تتقا�صى م�صتحقاتها وديونها 
�جلز�ئية  �لتبليغات  حول  �لوز�رة،  جتاه 

و�مل�صاعدة �لق�صائية منذ �صنو�ت.
بالتبليغ  ح�رسيا  �ملكلفون  حيث �أرجع 
�لر�صمي �لقانوين، ح�صب قانون �لإجر�ء�ت 

�ملدنية و�لإد�رية، �صبب تدين ن�صبة �لتبليغ 
�جلز�ئي بالدرجة �لأوىل، �إىل تعليمة وز�رة 
�ملح�رسين  تلزم  �لتي  نف�صها،  �لعدل 
�ملو�د  �صخ�صيا يف  �لتبليغ  �لق�صائيني على 
�لقانونية  للمو�د  خمالف  وهذ�  �جلز�ئية، 
حول �لتبليغ، ف�صل عن عدم و�صوح عناوين 
�ملبلغ لهم، و�لهوية �لناق�صة، وعدم ت�صمية 
من  لهم،  �ملبلغ  و�متناع  �ل�صو�رع،  وترقيم 
كلها  �جلز�ئية،  �لق�صايا  جلل�صات  �حل�صور 
�لق�صائي،  للمح�رس  فيها  دخل  ل  �أ�صباب 
ناهيك على �أن �صهري �أفريل وماي، �للذين 
فيهما،  �لتبليغ  بتدين  �لوزير  عليهما  تكلم 
يف  �لذروة  كورونا  جائحة  فيهما  بلغت 
بلدنا، مما تعذر �لت�صال باملر�د تبليغهم، 
و�صائل  توفر  وعدم  �حلجر،  �أجو�ء  يف 

�لنقل.
ل�صحب  �لوز�رة،  �ملهنة متهيد  �أهل  ويرى 
�لتبليغ �جلز�ئي من �ملح�رسين، �أمر خطري 

�ن�صمام  مع  تز�منا  يطرح  و�نه  خ�صو�صا، 
1500 حم�رس جديد للمهنة، يف ظل تقل�س 
نحو  �ملهنة  ن�صاط  و�جتاه  �لتنفيذ،  د�ئرة 
�لخت�صا�صات  ممار�صة  يف  �لتنازيل،  �لعد 
عقد  على  �ملعنيون  ليتفق  و�ل�صلحيات، 
�ل�صفوف،  لتوحيد  �لطارئ،  �لجتماع 

وخماطبة �لو�صاية بل�صان و�حد.
بيان  يف  �أعلنت  قد  �لعدل،  وز�رة  وكانت 
لها، �أم�س، عن �أ�صماء �لفائزين يف م�صابقة 
�لتوظيف، على �أ�صا�س �ل�صهادة بعنو�ن �صنة 
�أمانات �ل�صبط و�لأ�صلك  2019، لأ�صلك 
�مل�صرتكة و�لتقنية، �لتي جرت على م�صتوى 
�جلهات �لق�صائية �ملعنية، م�صرية �أنه �صيتم 
باجلهات  للتن�صيب  �لناجحني،  ��صتدعاء 
�لإعلن عن  يتم  �أن  �لق�صائية لحقا، على 
ب�صار،  ق�صاء  مبجال�س  �خلا�صة،  �لنتائج 

قاملة وميلة لحقا.
مرمي خمي�شة
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اإميان لوا�س 

�أي�ضا  �للقاء�ت   �ضتتمحور   كما 
رقمية  �أر�ضية  م�رشوع  حول 
وتقييم  ت�ضخي�ص  جلل�ضات 
يتم  حيث  �لرتبوية،  �ملنظومة 
ت�ضليم ورقة من �مل�رشوع لل�رشكاء 
و�إبد�ء  و�لإثر�ء  �ملناق�ضة  ق�ضد 

�لر�أي.

اأحمد خالد 
الو�شاية م�شتعدة ملناق�شة 

م�شاألة اإلغاء البيام

ثمن رئي�ص جمعية �أولياء �لتالميذ، 
جمعه  �لذي  �للقاء  �أحمد  خالد 
�لو�ضاية  باأن  بوزير �لرتبية،  لفتا 
�لتي  �لإن�ضغالت  لكل  ��ضتمعت 

رفعتها �جلمعية يوم �أم�ص . 
�أولياء  جمعية  رئي�ص  �أفاد 
باأنه  �للقاء  �أحمد  خالد  �لتالميذ، 
خالل  �ملقرتحات  كل  تقدمي  ثم 
يوم  �لرتبية  بوزير  �جلمعية  لقاء 
�جلمعية  نقا�ص  باأن  مربز�  �أم�ص، 
مثمر�،  �لو�ضيةكان  �لوز�رة  مع 
�لإقرت�حات  جميع  �إىل  و��ضتمعت 

�ملطروحة .
  « �أن  �أحمد  خالد  �أ�ضاف   و 
�لوز�رة  على  طرحت  �جلمعية 
حول  �لتالميذ  �أولياء  �ن�ضغال 
كل  باأن  معترب�   “�لبيام”،  �إلغاء 
يخ�ص  فيما  و�ردة  �لإحتمالت 
�لأمر  �أن  م�ضري�  �لإمتحان،  �إلغاء 
�ل�ضحي  �لو�ضع  بتح�ضن  يتعلق 

لتف�ضي فريو�ص كورونا”.
خريجه 

دعوة الوزارة للنقابات 
بية  دعوة ٌمبهمة الترّ

لل�ّضاأن  �مٌلتابع  �لّنقابي  �إنتقد 
 ، �لفتاح   عبد  خريجه  �لرتبوي 

معترب� باأن دعوة �لوز�رة للنقابات 
�لرّتبية للقاء �لوزير ، دعوة ٌمبهمة 
�إدر�ج  عدم  على  وحتّفظات 
باأن  كا�ضفا  ومّدته،  �للّقاء  مو�ضوع 
لقاء  �ضتعقد  �لأ�ضن�ضيو«  نقابة 
طارئ   يوم �لأحد  21 جو�ن عرب 
�لأمر  لتد�ر�ص  �ملرئي  �لّتو��ضل 
من  �لّدعوة  تلبية  بقر�ر  و�خٌلروج 

عدمها.
باأن  لل�ضاأن �لرتبوي   و�أفاد �ملتابع 
وز�رة  وز�رة �لرّتبية �لوطنية وجهت  
دعوة �إىل نقابات �لقطاع حل�ضور  
�لرتبية  وزير  مع  باملر�دية  لقاء 
يومي 22 و23 من �ل�ضهر �جلاري  
جاء  �لدعوة  م�ضمون  باأن   لفتا   ،
مو�ضوعها   لأّن  وغام�ضا  ٌمبهما 
ول  �لأعمال  جدول  �إىل  ي�رش  مل 
مو�ضوع �للقاء ، مربز� باأن ذلك  ما 
�أثار حفيظة �ل�رشكاء �لجتماعيني 
خماطبتهم  على  حتّفظو�  �لذين 
غري  مر��ضلة   �أو  خطاب  بهكذ� 
ت�ضجيلهم  عن  ناهيك  دقيقة، 
بخ�ضو�ص  �مٌلالحظات  لعديد 
�لدعوة  حّددتها  و�لتي  �للقاء  مّدة 
ما  وهو  فقط   �ضاعة  بن�ضف 
�عتربوه غري كاف بل ول يرقى �إىل  
�ن�ضغالت  من  �لأدنى  �حلد  طرح 
موظفي وعّمال  �لقطاع  على حد 

قوله .
كٌلّ  باأن ّ  �ملتحدث   و�أ�ضار  
�لوز�رة  �أّن  �إىل  ت�ضري  �لّتوقعات 
م�رشوع  وثيقة  �لنقابات  �ضت�ضلّم 
�ملناهج  يف  �لنظر  باإعادة  تتعلّق 
�أجل  من  �لتعليمية  و�لرب�مج 
قد  �لرتبية  وزير  ،وكان  �إثر�ئها 
معر�ص  يف  �مللف  هذ�  �إىل  �أ�ضار 
جلنة  �أع�ضا  �ن�ضغالت  على  رّده 
باملجل�ص  و�ملحا�ضبة  �مليز�نية 
 15 �لثنني  م�ضاء  �لوطني  �ل�ضعبي 
�أين تعّهد و�جعوط بت�ضليم   جو�ن 

�لجتماعيني  و�ل�رشكاء  �لنقابات 
،م�ضري�  لالإثر�ء  �مل�رشوع  وثيقة 
�جلميع  م�ضوؤولية  ومن  �أنه  �إىل  
يبقى  �لذي  �مل�رشوع   هذ�  �إجناح 
�لتزم  �أّنه  ،لي�ضيف  وهاّما  كبري� 
ر�أ�ص  على  �مل�ضوؤولية  توليه  منذ 
بخ�ضو�ص  ور�ضات  بفتح  �لقطاع  
�لفاعلني  باإ�رش�ك كل  هذ� �مللف 
حمليا  �لجتماعيني  و�ل�رشكاء 

ووطنيا.
من  �أ�ضفه  عن  خريجه  وعرب 
�لو�ضاية  تنتهجها  �لتي  �ضيا�ضية 
�ل�رشكاء  �ن�ضغالت  �أمام 
نتوقع   كنا    »: �لجتماعيني،قائال 
باأّن يكون مو�ضوع  �لّدعوة ��ضتالم 
�لّردود �لكتابية )و�لتي طال �أمدها 
على  �أ�ضهر(   3 عن  يزيد  ما  على 
�لجتماعيني  �ل�رشكاء  �ن�ضغالت 
بت�ضليمهم  �لوزير  تّعهد  و�لتي  
�لتي  �لثنائية  �للقاء�ت  بعد  �إّياها 
جمعته بهم مع بد�ية �ضهر مار�ص 
�إّل �أن �لوز�رة فاجاأت �جلميع بهذه 

)�خلرجة( �لغري متوّقعة .«
�أبرز   ، مت�ضل  �ضياق  ويف 
�أّن �لّنقابة �لوطنّية  �ملتحدث  �إىل 
�لرّتبويني  للٌم�رشفني و�مٌل�ضاعدين 
وع  »�لأ�ضن�ضيو« و�أمام �ضبابية مو�ضُ
�لّدعوة  �لغام�ضة و�مٌلبهمة وعدم 
قّرر  �أعَمالها   جدول  عن  �لك�ضف 
لقاء طارئ    �لوطني عقد  مكتبها 
يوم �لأحد  21 جو�ن عرب �لّتو��ضل 
و�خٌلروج  �لأمر  لتد�ر�ص  �ملرئي 
عدمها،   من  �لّدعوة  تلبية  بقر�ر 
ٌمنّوهـا �إىل �أهّمية مو�ضوع م�رشوع 
�إعادة �لّنظر يف �ملناهج و�لرب�مج 

يف  يرقى  ل  �أنه  على  �لّتعليمية 
�لقانون  تعديل  م�رشوع  �إىل  نظره 
�لأ�ضا�ضي �خلا�ص وتكييف �أحكامه 
   266-14 �لرئا�ضي  �ملر�ضوم  مع 
�لأولويات  �أولوية   يبقى  �لذي 
د�ضتور  كونه  للّنقابة   بالّن�ضبة 
�ملهنة و منت�ضبيها  وحتر�ٌص على 
عادلً  تو�فقًيا  ت�ضاركًيّـا  يكون  �أن 
وٌمن�ضفاً جلميع �لأ�ضالك و ي�ضمن 

��ضتقر�ر �لقطاع .
بوديبة

نتوقع ردا من الو�شاية 
بخ�شو�س اإلغاء »البيام »

نقابة  با�ضم  �لر�ضمي  �لناطق  علق 
على  بوديبة  م�ضعود  �لكناب�ضت 
باأن  لفتا  �لرتبية،   وز�رة  دعوة 
�للقاء �ضيقت�رش فقط على ت�ضلمهم 
�أجوبة �أو قر�ر�ت مت �لتو�ضل �إليها 
و�أن جدول  �ضيما  �لوز�رة  قبل  من 

�أعمال �للقاء غري و��ضح.
جدول  باأن  بوديبة  م�ضعود  و�أبرز 
مدة  و��ضح، و�أن  غري  �للقاء 
�لجتماع �لثنائي لن تتجاوز ن�ضف 
يكون  لن  �للقاء  باأن   لفتا  �ضاعة، 
ت�ضاوريا �أو مفتوحا للنقا�ص، �ضيما 
ي�ضتقبلنا  �أن  �مل�ضتبعد  من  و�أنه 

وزير �لرتبية حممد و�جعوط”.
با�ضم  �لر�ضمي  و�أ�ضار �لناطق 
نقابة �لكناب�ضت باأن مطالبته بفتح 
نقا�ص مو�ضع خا�ص مبلف �إمتحان 
يتم  �ملتو�ضط  �لتعليم  �ضهادة 
برجمته يف قادم �لأيام، �ضيما و�أن 
�لمتحان  �إلغاء  دعو�ت  م�ضاحة 

تو�ضعت مع تز�يد توتر �لتالميذ.

�شرعت  وزارة التبية الوطنية  يوم اأم�س يف لقاء 
م�شوؤويل جمعيات اأولياء التالميذ واملنظمات 

املعتمدة بالقطاع وفق رزنامة مربجمة لذلك، 
ويجدر الإ�شارة  باأن  اللقاءات تتعلق بالردود 

اخلا�شة بالن�شغالت املطروحة خالل اللقاءات 
الثنائية مع ال�شركاء الجتماعيني التي اأ�شرف 

عليها الوزير من 20 فيفري اإىل 12 مار�س.

بارونات املغرب ي�شتهدفون اجلنوب 

ت�سديد الرقابة عرب حدود 
النعامة وب�سار

الناطق با�شم جلنة ر�شد الفريو�س جمال فورار 

العودة اإىل احلجر ال�سحي 
اأمر وارد 

حممد واجعوط ي�شرع يف لقاء نقابات التبية 

وزارة الرتبية م�ستعدة ملناق�سة اإلغاء »البيام«
�لوطني  �جلي�ص  قو�ت  با�رشت 
�ل�ضعبي بالتعاون مع عنا�رش حر�ص 
و�جلمارك  خمططا  �حلدود 
�ل�رشيط  مناطق  �منيا  على 
خا�ضة  جنوب  �حلدودي  �لغربي 
�إىل  و�ضول  و�لنعامة  تلم�ضان 
و�ضول  خلفية  ب�ضار  على 
كبرية  كميات  معلومات  حتويل 
مناطق  من  �لكيف  �ملغربي  من 
مناطق  �إىل  �ملغرب  كتامة  �ضمال 
جر�دة وفيقيق  �جلنوبية يف  �نتظار 
�إدخالها �إىل �جلز�ئر �لتي تعترب من 
�ملخدر�ت  لتهريب  �لطرق  �أهم 
نحو  مناطق �مل�رشق �لعربي ومنها 
�ن�ضد�د  بعد  وذلك  �أوروبا  ،  �إىل 
خلفية  على  �لبحرية  كامة  �لطرق 
�لتي  �لبحري  �ل�ضيد  �تفاقية  �إلغاء 
يف  �ملخدر�ت  بارونات  �أمل  كانت 
نقل �ل�ضموم �ملنتجة  على م�ضاحة 
هكتار  �ضنويا  �ألف  �ل130  جتاوزت 
وعني  ��ضكاكن   ، كتامة  من  بكل 

برد  و�ضف�ضاون  .
�أمنية  و�أ�ضارت  م�ضادر  هذ� 
بتحرك  تو�ضلت  قد  �أن  م�ضاحلها 
�ملخدر�ت  �أطنان  من  �لع�رش�ت 
نحو �جلنوب  من �جل �إدخالها �إىل 
و�لتي  دفعات  �ضكل  على  �جلز�ئر 
�مل�ضرتكة  �لأمن  عنا�رش  متكنت 
من  �جلي�ص  قو�ت  مع  بالتعاون 
�لنعامة  �ضحنات  بوليات  حجز 
قنطار  �ل20  وب�ضار  جتاوزت 
تبقى  حني  �ضهر  يف  من  �قل  يف 
بجر�دة  مكد�ضة  �لأطنان  ع�رش�ت 
على  بوبكر  وفيقيق  ومناطق   ،
�لفر�ضة  للتمرير  تنتظر  �حلدود 
من  �لتخل�ص  �أنها  مرحلة   ،
مع  تز�منا  �ملخزون  �لقدمي 
با�رشه  �لذي  مو�ضم  �حل�ضاد 
بكتامة  �ملخدر�ت  حقول  مالك 
برد  و�ضكاكن  وباب  و�ضف�ضاون 
�ضمال  �حل�ضيمة  حدود  غاية  �ىل 

�لتهريب  بارونات  يعمل  حيث   ،
باملغرب  بالعتماد على 100 بارون 
عنهم  جز�ئري   مبحوث  خمدر�ت 
من قبل �لعد�لة وم�ضتقرين  بال�رشق 
�إىل  �ضمومهم  لتهريب  �ملغربي 
�لتخل�ص  �جل  من   ، �جلز�ئر 
للمنتج  �آفاق  �ملخزون لفتح  من 
�أدى  �لعتماد  وقد  هذ�   ، �جلديد 
بنو�حي  قوي  �أمني  خمطط  على 
مهيدي  بن  مر�ضى  من  �ل�ضمال 
خمطط  طريق  عن  �إىل  �لعري�ضة 
باخلنادق  �ملدعم  مغنية  لل 
�لعتماد  �لو��ضعة  و�لعميقة �إىل 
على طرق �جلنوب  من �لنعامة �إىل 

ب�ضار .
�لأمن  عنا�رش  متكنت  وقد   هذ� 
�جلي�ص  عنا�رش  ببمعية  �مل�ضرتكة 
�ملر�بطة  �ل�ضعبي  �لوطني 
�إجها�ص  �حلدود  من  على 
من  كبرية  كميات  مترير  حماولة 
�ل�ضا�ضعة  �ملنطقة  بهذه  �لكيف 
وبع�ص  �لليل  و�لقاحلة  م�ضتغلني 
باأ�رش�ر  �لعارفني  �ملنطقة  �ضكان 
�ل�ضحر�ء ، حيث ينقلون  �ملخدر�ت 
عرب طرق �ضعبة  نحو و�دي �ل�ضوف 
ومنها �إىل ليبيا ثم �مل�رشق ، وذلك 
على  جماعات  م�ضلحة  بالعتماد 
�أحيانا ، حيث �ضبق  وقوع م�ضاد�ت 
خالل  �لبي�ص  �ضحر�ء  م�ضلحة  يف 
�ل�ضنة �ملا�ضية �نتهت مبقتل �أعو�ن 
قو�ت  جعل  �لذي  �لأمر   ، �من 
بالتعاون  �ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص 
�حلدود  تطوق  عنا�رش حر�ص  مع 
�جلنوبية  تلم�ضان  وليات  حدود 
و�لنعامة وب�ضار، فيما كلفت عنا�رش 
�جلمارك و�لدرك �لوطني مبر�قبة 
للحدود  �ملوؤدية  �ملنافذ  و�لطرق 
ومر�قبة �لتحركات ليل نهار  لتفادي 
�لرت�ب  �ملغرب  �إىل  �ضموم  دخول 

�لوطني وجتفيف منابع تهريبها.
حممد بن ترار

للجنة  �لر�ضمي  �لناطق  ك�ضف، 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�ضد 
فر�ص  �إعادة  �أن  فور�ر  جمال 
بع�ص  على  �ل�ضحي  �حلجر 
�رتفاعا يف  ت�ضهد  �لوليات  �لتي 
بفريو�ص  �ملوؤكدة  �حلالت  عدد 
حال  يف  جد�  و�د  �أمر  كورونا 
وعدم  �إ�ضابات  ت�ضجيل  ��ضتمر�ر 

�حرت�م �ملو�طن ل�رشوط �لوقاية
فور�ر،  جمال  �لربفي�ضور  و�أو�ضح 
خالل ندوة �إعالمية عقدت حول 
ميكنها  �لدولة  �أن   ،19 كوفيد 
�تخاذ قر�ر باإعادة فر�ص �حلجر 
�لتي مت  وليات  عدة  �ل�ضحي يف 
و�رد  يف حال  �أمر  موؤخر�  رفعها 
�لإ�ضابات  يف  �رتفاع  مل�ضت  ما 
�لوليات،  بع�ص  م�ضتوى  على 
�ملو�طنني  �حرت�م  عدم  و�ضجلت 
�ل�ضحية  �لوقائية  لالإجر�ء�ت 
للجنة،  �لر�ضمي  �لناطق  و�أ�ضاف، 
�حلاجة،  ��ضتدعت  ما  �إذ�  �نه 
كزيادة حالت �لإ�ضابات و�لوفيات 
فمن �ملمكن �أن تلجاأ �حلكومة �إىل 

�إىل �حلجر  �لوليات  �إعادة بع�ص 
�ل�ضحي ك�رشورة ولو ملدة زمنية 
�لوباء  تطويق  بهدف  ق�ضرية 

وحماية �ضحة �ملو�طن .
خالل  �حلكومة  كان  لالإ�ضارة 
رفع  قررت  قد  �لفارط  �لأ�ضبوع 
�حلجر �ل�ضحي كليا على 19 ولية 
مل ت�ضجل فيه �إ�ضابات بهذ� �لوباء 
مت  فيما  �لإن�ضانية  ي�رشب  �لذي 
�خلام�ضة  �ل�ضاعة  من  متديده 
�ضباحا �إىل �ل�ضاعة �لثامنة م�ضاء� 
ب38 ولية �أخرى مبا فيها �جلز�ئر 
بعودة  �لرتخي�ص  مع  �لعا�ضمة 
�لن�ضاطات �لقت�ضادية و�لتجارية 
فر�ص  مع  �لعمومي  �لنقل  منها 
�رشوط وقائية و�حرت�زية حلماية 
�نت�ضار  �حتمال  من  �ملو�طنني 
�لعدوى خا�ضة و�نه �ضجلت خالل 
عدد  يف  �رتفاع  �لأخرية  �لأيام 
بلغت  حيث  و�لوفيات  �لإ�ضابات 
حالة   14 �جلمعة  �أم�ص  �أول  يوم 

وفاة
باية ع  

�مل�ضتقلة  �لوطنية  �لنقابة  دعت 
�لتعليمة  �إلغاء  �إىل  �لعمل  ملفت�ضي 
�ملفت�ضية  طرف  من  �ل�ضادرة 
جميع  تلزم  و�لتي  للعمل  �لعامة 
�لن�ضاء  فيهم  مبن  �ملوظفني 
تربني  �للو�تي  و�لأمهات  �حلو�مل 
�إىل  بالعودة  �للتز�م  �إىل  �أطفال 
�لفئة  �أن  رغم  عملهم  من�ضب 
�حل�ضول  �أحقية  متلك  �لأخرية 
�لتي  �ل�ضتثنائية  �لعطلة  على 
عبد  �لأول  �لوزير  تعليمة  �أقرتها 
�ملر�ضوم  وت�ضمنها  جر�د  �لعزيز 
20-159، ويف هذ�  رقم  �لتنفيذي 
�لوطنية  �لنقابة  ت�ضّدد  �ل�ضدد 

على  �لعمل  ملفت�ضي  �مل�ضتقلة 
�لتي  �لتعليمة  �إلغاء  �رشورة 
من  �حلو�مل  �لن�ضاء  �ضحة  تهدد 
خمتلف  يف  �لعامالت  �ملفت�ضات 
م�ضتوى  على  �لعمل  مفت�ضيات 
ظل  يف  خا�ضة  �لوطن،  وليات 
�لو�ضع �ل�ضحي �ل�ضعب �لذي متر 
وباء  �جتياح  وقع  على  �لبالد  به 
باقي  يف  �ضائر  هو  مثلما  كورونا 

دول �لعامل.
بيان  يف  �ملعنية  �لهيئة  و�أقّرت 
وت�ضلمت  �أم�ص  �أ�ضدرته  ر�ضمي 
جريدة »�لو�ضط« ن�ضخة منه على 
�لأمن  معايري  �حرت�م  �رشورة 

�لن�ضوية  و�لفئة  �حلو�مل  و�ضالمة 
يتجاوزون  ل  �أطفال  متلك  �لتي 
�أحقية  �لقانون  منحهم  عاما   14
��ضتثنائية  عطلة  على  �حل�ضول 
وتو��ضل  �حلرجة  �لفرتة  خالل 
�ل�ضحي،  �حلجر  فرتة  متديد 
لهن  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  وتوفري 
�لتهديد  ع�ضا  ��ضتعمال  عو�ص 
و�لوعيد باإقر�ر عقوبات �إد�رية يف 
�أو�مر �للتحاق  حال عدم �حرت�م 
�لبيان  وعرب  �لعمل،  مبنا�ضب 
�ملفت�ضني  نقابة  ر�ضا  عدم  عن 
�لهيئة  على  �مل�ضوؤولني  با�ضتعمال 
حق  يف  �لتهديدية  �لأ�ضاليب 

�ملهنيني عو�ص �لبحث عن توفري 
وتثمني  �لوقائية  �لعمل  �أ�ضاليب 

�لعمل �مليد�ين �لذي يقومون به.
�لوطنية  �لنقابة  �أع�ضاء  وتوّعد 
�مل�ضتقلة ملفت�ضي �لعمل بالتم�ضك 
بحقوقهم و�لدفاع عنها من خالل 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ 
�ملنا�ضبة �ضد كل ما يوؤثر بال�ضلب 
عن  �ضلبية  نتائج  عنه  وتنجر 
�ملجحف  �لقر�ر  هذ�  تطبيق 
و�لالم�ضوؤول ح�ضبهم، �أين ي�ضفون 
�لتعليمة بالتجني �لو��ضح لقو�نني 

�جلمهورية.
عي�شة ق.

النقابة الوطنية امل�شتقلة ملفت�شي العمل

مطالب باإلغاء اإلزامية عودة املوظفني ملنا�سبهم
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بقلم د.حممد مرواين /اأ�شتاذ 
باحث وكاتب �شحفي

اأجور مل تتحرك منذ اأزيد من 
ع�شر �شنوات

الباحثون  الأ�ساتذة  ويواجه  هذا 
اأجورهم  �سبكة  تتحرك  مل  الذين 
مادية  متاعب   «  2008« عام  من 
واجتماعية عديدة فاأجور الأ�ساتذة 
»ال�ستة  تتجاوز  التي ل  امل�ساعدين 
مل   « جزائري  دينار  األف  واأربعون 
تعد كافية على الإطالق ل�سد اأعباء 
اأنه  رغم  الذي  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
بعد  الأجر  يف  زيادة  من  ي�ستفيد 
مناق�سة »اأطروحة الدكتوراه » وترقية 
اإىل �سنف »الأ�ستاذ املحا�رض ق�سم 
الذي  املادي  الأجر  اأن  اإىل  »ب« 
البالد  الباحث يف  الأ�ستاذ  يتقا�ساه 
مقارنة بعباءة القدرة ال�رضائية التي 
ت�سري   «  2008« بعام  مقارنة  تغريت 
اأن الأ�ساتذة الباحثني يتحملون  اإىل 
من  الع�رضات  لنا  اأكدنا  ما  وح�سب 
مادية  متاعب  اجلامعيني  الأ�ساتذة 
الجتماعية  الو�سعية  اأثرت  وقد 
باحثني  تقديرات  وفق  واملادية 
الذي  اجلامعي  الأ�ستاذ  م�سار  على 
ومعريف  علمي  اإنتاج  اإىل  يحتاج 
فيما  واملهنية  الأكادميية  للرتقية 
يبقى الجر ماديا غري كافيا و�سمن 
التعليم  اأ�ساتذة  اأ�سالك  خمتلف 
اأو  احلياة  اأعباء  ملواجهة  العايل 
حتى البحث والإنتاج كما اأن العديد 

الأ�ساتذة اجلامعيني يف وليات  من 
ال�سكن  ح�س�ص  تبقى  اأين  خمتلفة 
حجم  تلبي  ول  حمدودة  الوظيفي 
اأمام  الأ�ساتذة  هوؤلء  يبقى  الطلب 
فمنهم  قا�سية  اجتماعية  و�سعية 
رغم   « »الكراء  تكاليف  يتحمل  من 
اأو  �سكنية  برامج  يف  مكتتبني  اأنهم 
ال�سكنات  من  بعد  ي�ستفيدوا  مل 
الوظيفية وي�رض الأ�ساتذة الباحثون 
املهنية  اأو�ساعهم  حت�سني  على 
والجتماعية من اجل اإعادة العتبار 
لالأ�ستاذ الباحث مع مراجعة النظام 
اأجور  ورفع  لالأ�ساتذة  التعوي�سي 
مل  الذين  اجلامعيني  الأ�ساتذة 
تتحرك اأجورهم منذ اأزيد من ع�رض 
قطاعات  ا�ستفادات  فيما  �سنوات 
عديدة من اإقرار زيادات يف الأجور 
ع�رض  خالل  الأقل  على  مرتني 
الأ�ساتذة اجلامعيون  اإن  ثم  �سنوات 
يواجهون متاعب مالية يف يومياتهم 
يومياتهم  يوؤرق  مازال  وال�سكن 
احلالية  الأ�ساتذة  اأجور  تبقى  اإذ 
احلياة  تكاليف  مع  من�سجمة  غري 
الأجور  تبقى  اإذ  ال�رضائية  والقدرة 
يف  الباحثني  لالأ�ساتذة  املخ�س�سة 
للغاية  مرتفعة  فقط  اجلوار  دول 
على  الباحث  الأ�ستاذ  يحفز  وهذا 
يبقى  اإذ  والأكادميي  املهني  العمل 
ال�ستقرار املهني والجتماعي من 

اأهم مرتكزات جناح م�سار الباحث

مكانة البحث العلمي من 
مكانة الأ�شتاذ اجلامعي

يف  اجلامعيني  الأ�ساتذة  مكانة  اأن 
حمرتما  اأجرا  تتطلب  املجتمع 
ومكانة ودورا فعال وموؤثرا يف بناء 
يحتاج  اإذ  الوطني  القرار  منظومة 
لال�ستقرار  اجلامعيون  الأ�ساتذة 
الجتماعي من خالل توفري ال�سكن 
املناخ  اإن  ثم  للعمل  حمفز  واإطار 
اجلامعات  من  العديد  توفره  الذي 
مردودية  يجعل  دول  يف  لالأ�ساتذة 
الأ�ستاذ الباحث يف م�ستويات عالية 
والباحث  الأ�ستاذ  يواجه  حني  يف 
متاعب اجتماعية ومادية يف بالدنا 
تبعا  الإطالق   على  ميكنه  ل  فانه 
اأو  ينتج  اأو  يبدع  اأن  الو�سع  لهذا 
بطريقة  واأعبائه  وظيفته  ميار�ص 
العلمية  الرتب�سات  اإن  كما  مريحة 
بالن�سبة  هاما  م�سارا  تعترب  اأي�سا 

ت�سكل  وهي  اجلامعيني   لالأ�ساتذة 
والهتمامات  الأولويات  اأحد  اأي�سا 
اإذ  تبقى  للو�سط اجلامعي  بالن�سبة 
اأن  يجب  التي  املحفزات  من 
الباحثون  الأ�ساتذة  منها  ي�ستفيد 
والتنظيمية  القانونية  الأطر  �سمن 
من  العديد  وي�سدد  بها  املعمول 
توا�سلت  الذين  الباحثني   الأ�ساتذة 
معهم اأن التحفيز املادي واملعنوي 
اأحد  ي�سكل  الباحثني  لالأ�ساتذة 
املرتكزات الهامة والفعالة لتطوير 
مردوديته واأدائه املهني والأكادميي 
وهذا معطى هام يجب اأن تنتبه اإليه 

اجلهات الو�سية
رئي�سي  �سبب   املادي  امل�سبب  اإن 
اجلزائر  يف  الأدمغة  هجرة  يف 
عدد  يختار  اإذ  باجلامعة  خا�سة 

اجلامعيني  الأ�ساتذة  من  معترب 
للتدري�ص  الوطن  خارج  جامعات 
املدة  حمدودة  عمل  عقود  عرب 
جدا  عالية  اأجور  تقا�سي  مقابل 
اإذ  واجتماعية  مادية  حتفيزات 
»اليونك�سو  منظمة  تقارير  ت�سري 
وحكومات  هيئات  اهتمام  اإىل   «
عديدة باأجور اأ�ساتذة التعليم العايل 
التنمية  مرتكزات  كاأحد  والرتبية 
الباحثني  لالأ�ساتذة  ميكن  ل  اإذ 
يقوموا  اأن  جامعات  اأو  خمابر  يف 
بتج�سد اأعباء الوظائف واملهام يف 
بيئة عمل �سعبة وحتيل اإىل متاعب 
الأجور  اأن  كما  واجتماعية  مادية 
التي  الهامة  املوؤ�رضات  احد  تبقى 
العليا  ال�سلطات  اهتمام  توؤكد 
العايل  التعليم  باأ�ساتذة  واحلكومة 
ل�سيا�سة  الأ�سا�سية  الركائز  كاأحد 
التعليم النوعية التي يجب انتهاجها 
ويوؤطر كل تفا�سيلها اأ�ساتذة باحثون 
الربفي�سور  وقال  جامعية  ونخب 
اأن   « العزيز  عبد  طرمول  بن   «
مراجعة القوانني املت�سلة ب«العمل 
اأ�سحى   « العمومية  و«الوظيفة   «
جل  تبقى  اإذ  ملحا  واأمرا  �رضوريا 
هذه القوانني قدمية ول ت�ساير على 
الجتماعية  امل�ستجدات  الإطالق 
والقت�سادية التي �سهدها املجتمع 
ودعا الأ�ستاذ اإىل �رضورة اأن ت�سطلع 
توجه  بدعم  وال�رضكاء  النقابات 
يق�سي بتمكني الأ�ساتذة اجلامعيني 
من اأجور حمرتمة ومكانة اجتماعية 
لالأ�ستاذ  تتيح  وحمرتمة  راقية 

ح�سا�سة  مرحلة  يف  دوره  ممار�سة 
العطاء  على  وحمفز  مريح  ب�سكل 
والعمل وخدمة املجتمع واملعرفة.

اإعادة النظر يف العمل النقابي 
�شرورة ملحة  

الأ�ساتذة  اأجور  مراجعة  اإن 
اأولوية  ي�سكل  اأن  يجب  الباحثني 
الو�سية  للجهات  بالن�سبة  ق�سوى 
يف  اختاللت  وهناك  وامل�سوؤولية 
عنه  رافع  الذي  بالذات  امللف  هذا 
�سنوات  طيلة  الباحثون  الأ�ساتذة 
بوعمامة  العربي  الدكتور  واأ�سار 
النقابي  العمل  مراجعة  �رضورة  اإىل 
الأ�ساتذة  متثيل  خا�سة  اجلامعة  يف 
احلايل  النقابي  العمل  يثمر  مل  اذ 
حت�سني  ملف  يف  هامة  نتائج  اأي 
من  العديد  ومعاجلة  الأجور  �سبكة 
والجتماعية  املادية  امل�ساكل 
اجلامعيني  الأ�ساتذة  تواجه  التي 
اأن  بوعمامة  العربي  الأ�ستاذ  وقال 
باحثني  لأ�ساتذة  هاما  هناك حتركا 
الأ�ساتذة  اأجور  للمرافعة عن  �سباب 
الجتماعية  اأو�ساعهم  وحت�سن 
واملادية خا�سة واأن الإطار املحفز 
ملمار�سة الوظيفة الأكادميية يقت�سي 
مهنية  ال�سو�سيو  باجلوانب  الهتمام 
الباحث  الأ�ستاذ  وعدد  لالأ�ساتذة 
هذه  اعد  واأنا  يل  بوعمامة  العربي 
امل�ساهمة  العديد من امل�ساكل التي 
تواجه الأ�ساتذة الباحثة منها انعدام 
برامج �سكنية كافية وو�سعية �سو�سيو 
مهنية �سعبة لالأ�ستاذ الباحث يتبع .

تراهن الروؤية اجلديدة للقيادة ال�شيا�شية على اإعادة العتبار للعائلة اجلامعية وذالك عرب تثمني دور الأ�شتاذ اجلامعي يف املجتمع واإعطائه املكانة 
الجتماعية الراقية التي تتيح له ممار�شة دوره الأكادميي واملعريف والتنموي يف البالد التي عا�شت عرب ع�شر اأ�شهر حراكا �شعبيا راقيا �شلميا كان للجامعة 

اجلزائرية فيه دور بارز وفعال وموؤثر من خالل حراك الطلبة اجلامعيني ون�شاط الأ�شاتذة الباحثني الذين اأثروا امل�شهد الوطني بالعديد من الأفكار 
واملقرتحات البناءة وقد حترك منذ اأ�شهر اأ�شاتذة جامعيون �شباب من جامعات عديدة للتح�شري ل«عري�شة مقرتحات » توجه لرئي�س اجلمهورية »عبد 
املجيد تبون » ملراجعة �شبكة اأجور الأ�شاتذة اجلامعيني » التي يراها العديد من الباحثني اأنها ل ترقى اإىل مكانة الأ�شتاذ اجلامعي وما يتقا�شاه اأ�شاتذة 

جامعيون يف دول اجلوار ثم اأن املقرتحات تت�شمن اأي�شا جملة من الأفكار التي تخ�س متكني الباحثني من دور تنموي بناء يف الدولة خا�شة �شمن م�شارات 
الإ�شالح ال�شيا�شي الذي رفع لواءه رئي�س اجلمهورية املنتخب

ترقية مكانة الأ�شتاذ املطلب امللح لالأ�شرة اجلامعية

اأجور مل تتحرك منذ اأزيد من ع�سر �سنوات

بقلم الدكتورة:لوين ن�شرية اأ�شتاذة يف 
القانون ب/جامعة البويرة

  مقدمة :
الكربى  الأخطار  من  كورونا  فريو�ص  يعترب  
التي ت�سيب �سحة الن�سان، �رضيعة النتقال 
التجمعات  يف  خا�سة  العدوى،  طريق  عن 
الب�رضية، اأدت اإىل اختالف املوازين يف جمع 
امليادين، هذا الأمر ا�ستوجب تدخل الدولة 
الحرتازية  التدابري  فر�ص  ق�سد  اجلزائرية 

للوقاية �سد هذا الوباء و احلد من انت�ساره.
وعليه جاءت دار�ستنا هذه لتوؤكد على اأهمية 
فر�سته  اإلزامي  كاإجراء  الكمامات  اإرتداء 
احلكومة اجلزائرية، وذلك من اأجل موا�سلة 
و  الأ�سخا�ص  �سالمة  و  �سحة  على  احلفاظ 
باب  من  اجلمهورية  رئي�ص  لأوامر  تنفيذا 
احلر�ص على �سالمة و �سحة اجلزائريني يف 
اإطار احلد من تف�سي وباء كورونا امل�ستجد.

يعد  الكمامة   ارتداء  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
جماعي،  وعي  من  نابع  »تلقائيا«  �سلوكا 
ردعية  اإجراءات  اتخذت  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
الوباء  خطر  تاأخذ  مل  �سلوكات  هناك  لأن 

على  جمربة  الدولة  لذلك  الالزمة،  باجلدية 
املواطنني  حلماية  كاملة  م�سوؤوليتها  حتميل 

اجلزائريني من هذه الت�رضفات.
من الناحية القانونية اتخذت الدولة العديد 
التي  املختلفة  القرارات  و  الإجراءات  من 
بني  الفريو�ص  انت�سار  من  احلد  اإىل  تهدف 
الكمامات  ارتداء  اأن  �سك  فال  املواطنني 
�رضوريا، للجميع خا�سة واأن هذا الفريو�ص 
تطبيق  من  لبد  بالتايل  و  النت�سار،  �رضيع 
عنها  اأعلنت  التي  الوقائية  الإجراءات  كافة 
�سالمة  و  �سحة  على  حفاظا،  احلكومة 

اجلميع.
و على هذا الأ�سا�ص يلزم املر�سوم بالمتثال 
لهذا اللتزام بارتداء القناع الواقي و فر�ص 
احرتامه لكل الو�سائل، ملا يف ذلك ال�ستعانة 

بالقوة العمومية.
و يقع على كل �سخ�ص عقوبات يف حالة عدم 
عليها  املن�سو�ص  العقوبات  هاته  ارتدائها، 

يف قانون العقوبات.
مما �سبق يفهم اأن للكمامة دور هام و فعال 
للحد من تف�سي جائحة كورونا، حيث تو�سل 
باحثون اإىل نتائج خالل درا�ستهم للمو�سوع 

يعد  العامة  الأماكن  يف  الكمامات  ارتداء   «
دون  للحيلولة  الفعالة  الو�سائل  اأكرث  من 
انتقال فريو�ص كورونا بني الب�رض، وتعد هذه 
املمار�سة �رضورية لوقف تف�سي كوفيد 19، 
اإىل جانب تبني التباعد الجتماعي اإىل لقاح 
فعال يق�سي على الوباء« ح�سبما نقلته �سبكة 

» �سي اإن اأن« الأمريكية.

اأول: عن الن�س القانوين الواجب 
التطبيق:

جاء املر�سوم التنفيذي رقم 20-127 املوؤرخ 
للمر�سوم  متمم  و  يعدل   ،2020 ماي   20 يف 
رقم 20-70 املوؤرخ يف 24 مار�ص 2020 الذي 
يحدد التدابري التكميلية للوقاية من انت�سار 
وباء فريو�ص كورونا )كوفيد 19( ومكافحته 
باجلريدة الر�سمية، العدد 30 ال�سادر بتاريخ 
21 ماي 2020، حيث األزم الأ�سخا�ص لرتداء 
يف  املنازل  من  خروجهم  عند  الكمامات 
الظروف،  كل  يف  و  الأوقات  و  الأماكن 
و  الطرقات  يف  الواقي  القناع  ارتداء  يجب 
و  العمل،  اأماكن  كذا  و  العمومية،  الأماكن 
املغلقة  اأو  املفتوحة  الق�ساءات  يف  كذلك 

املوؤ�س�سات  ت�ستقبل اجلمهور، ل�سيما  التي 
العمومية،  العمومية، و املرافق  الإدارات  و 
و كذا موؤ�س�سات تقدمي اخلدمات، والأماكن 
اأن�سطتها  مبمار�سة  لها  املرخ�ص  التجارية 
مكرر   13 املادة  لن�ص  ا�ستنادا  التجارية، 

منه.
موؤ�س�سة  و  اإدارة  كل  املر�سوم  يلتزم  حيث 
ت�ستقبل اجلمهور، وكذا كل �سخ�ص ميار�ص 
باأي  خدمات،  يقدم  او  »جتاريا«  ن�ساطا 
اللتزام  لهذا  بالمتثال  الأ�سكال،  من  �سكل 
احرتامه،  فر�ص  و  الواقي  القناع  بارتداء 
بالقوة  ال�ستعانة  ذلك  الو�سائل مبا يف  بكل 

العمومية.
كما يلزم املر�سوم جميع الأعوان العموميني 
املوؤهلني بال�سهر على فر�ص التقيد ال�سارم 
ن�ص  ح�سب  الواقي  القناع  ارتداء  بواجب 
ال�سالف  املادة 113 مكرر 01 من املر�سوم 
رقم  التنفيذي  املر�سوم  وحدد  الذكر 
منتجة  و�سيلة  بكل  الواقي  القناع   127-20
او م�سنعة ب�سفة حرفية و موجهة  �سناعيا 

للوقاية من قريو�ص كورونا )كوفيد 19(.

م�شمون ن�س املادة 135 مكرر 02 من 
املر�شوم

و�سع  من  العربة  اأن  الأخرية  املادة  من  يفهم 
الكمامة هي حماية الغري و النف�ص معا متا�سيا 
ال�سخ�ص  كان  فمتى  ن�سه،  و  القانون  روح  مع 
وحده يف ال�سيارة ميكن عدم و�سعها اإل اإذا مت 
اإيقافه من طرف عون امن  باعتباره من الغري، 
و لي�ص لكونه عون امن، حماية لنف�سه او للعون 
من خطر مفرت�ص و هكذا فان ارتداء الكمامة 
بدورنا  عليه  ،و  جماعية  حلماية  ذاتية  وقاية 
ارتدائها و نق�سد كمامات  النا�ص على  ن�سجع 
القما�ص، كونها غري طبية، كونها ت�سكل حاجرا 
العدوى،  يحمل  اأن  يحتمل  الذي  الرذاذ  اأمام 
اإجراء وقائي �سد  الكمامة  لب�ص  و بهذا تعترب 
فريو�ص كورونا، و فيجب ارتدائها عند الت�سوق 
وركوب و�سائل املوا�سالت، فهي �سالح للوقاية 
جوان2020   16 بتاريخ  انه  كورونا،حيث  من 
را�سل الوزبر الول وزارة الداخلية واجلماعات 
الولة  اإىل  وللتبليغ  والعمران  والتهيئة  املحلية 
داخل  الواقي  للقناع  الإجباري  الرتداء  ب�سان 
املركبات  �سائقي  ان  و�سح  املركبات،حيث 

اخلا�سة وركابها غري جمربين على ارتدائها.

للحد من تف�شي فريو�س كورونا

تاأمالت يف �سوء املر�سوم املتعلق باإلزامية اإرتداء الكمامات
اجلزء 01
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ال�سيما  املاليني،  من  هام  قطاع  اكت�سف 
�سكان العا�سمة باماكو، اأن االآمال املعقودة 
ذي  الرجل  وهو  خيبت،  قد  رئي�سهم  على 
املحلية  ال�سحافة  قدمته  الذي  عاما   75
على  الفرن�سية  ال�سحافة  ال�سيما  والدولية 
للمرحلة  املنا�سب  املحنك  ال�سيا�سي  اأنه 
االنقالب  بعد  مايل  اجتازها  التي  ال�سعبة 
توري عام  توماين  اأمادو  كان �سحيته  الذي 
باإعالن  ال�سمال  انف�سال  اإىل  واأدى   2012
حركة اأزواد القطيعة التامة مع نظام باماكو، 
كانت تلك رغبة قدمية بالنظر اإىل الفوارق 
وجنوب  �سمال  بني  وال�سيا�سية  االجتماعية 
التنمية  فر�ص  حيث  من  والتباين  مايل 
للعنف  بوؤرة  �سمال مايل ظل  اأن  ف�سال عن 
االنتماء  ذات  امل�سلحة  وانت�سار اجلماعات 
اإىل داع�ص والقاعدة واإىل �سبكات اجلرمية 

املنظمة.
كانت االنتخابات الرئا�سية التي نظمت عام 
2013 تتويجا للخطوات االأوىل التي با�رشتها 
اجلزائر من اأجل حتقيق امل�ساحلة يف مايل 
انطالقة  مبثابة  الرتابية  وحدته  وترميم 
جديدة نحو بلورة حلول �سيا�سية ال�سيما واأن 
يحظى،  كان  كايتا  بكر  بو  اجلديد  الرئي�ص 
اإجنازاته  بف�سل  ال�سعبي  الدعم  عن  ف�سال 
اإليه  ي�ساف  وا�سح  فرن�سي  بدعم  ال�سابقة، 
دول غرب  منها  املجاورة  الدول  من  تاأييد 
اإفريقيا منها اجلزائر  اإفريقيا ودول �سمال 
االنتخابية  حملته  خالل  اأبدى  ما  بعد 
الدينية  االأطياف  جميع  نحو  كبريا  تفتحا 
وال�سيا�سية وقيامه بعد توليه الرئا�سة بزيارة 
اإىل  الدولة  لرئي�ص  نوعها  من  االأوىل  هي 
االإ�سالمية  االأ�سالة  ذات  تومبوكتو  منطقة 
ال�ساربة يف القدم. وكان وهو الي�ساري الذي 
ينتمي حزبه اإىل االأممية اال�سرتاكية ي�ستهل 
بع�ص خطبه باآيات قراآنية وميزج يف لبا�سه 

بني الزيني التقليدي واحلديث.

�سكل كايتا فور فوزه بالعهدة االأوىل حكومة 
حاول بها اإر�ساء العديد من اأطراف ال�ساحة 
التخل�ص  بغية  دولية  بكفاءات  ودعمها 
غذى  مزري  اقت�سادي  و�سع  ثقل  من 
دولة  ا�ستلم  اأن  بعد  البلد  داخل  االنق�سام 
االأمني  الو�سع  عن  ف�سال  وفا�سلة  مفل�سة 
من  منطقة  اأي  ي�ستثن  مل  الذي  املتدهور 
الع�سكري  التدخل  جانب  اإىل  البلد  مناطق 
االأجنبي املتمثل يف القوات الفرن�سية التي 
االإرهابية  اجلماعات  �سد  عمليات  ن�سطت 
وال تزال مرابطة يف مايل اإىل اليوم دون اأن 
و�سع  اجلماعات،  هذه  ا�ستئ�سال  يف  تنجح 
كهذا اأدى اإىل تفاقم امل�سكالت االجتماعية 
وال�سيا�سية واالأمنية التي حالت دون اأن يجد 
املربم  مايل  يف  للم�ساحلة  اجلزائر  اتفاق 
التنفيذ وهو ما زاد  عام 1915 طريقه نحو 
من تفاقم الو�سع وحال دون اإتاحة املجال 
املاليني.  جميع  على  بالفائدة  تعود  لتنمية 
ومل تفلح حماوالت بو بكر كايتا لو�سع اتفاق 
اجلزائر على ال�سكة بعد اأن دعا اإىل موؤمتر 
اإىل  امتدت  م�ساورات  اأعقب  جامع  وطني 
ال�سيا�سية  االأطر  �سملت  عام  من  اأكرث 

املركزية واملحلية واالأطر القبلية.
غري اأن االنتفا�سة التي ا�ستهدفت يف الظاهر 
نحو  الباب  تفتح  اأن  ميكن  املايل  الرئي�ص 
االأبعاد  املتعددة  االأزمة  من  جديد  ف�سل 
انقالبية  لعملية  �سعبيا  متهيدا  تكون  وقد 
جديدة مثل ما حدث للرئي�ص االأ�سبق مو�سى 
عاما   22 اأكرث من  بعد   1991 عام  طراوري 
مهدت  حيث  حديد  من  بقب�سة  احلكم  من 
انتفا�سة »الربيع املايل« الطريق لع�سكريني 
لال�ستيالء على ال�سلطة دون اأن ينتهي عهد 

االنقالبات الع�سكرية يف هذا البلد.
من  متعددة  اأطيافا  جوان   5 حركة  وجتمع 
املعار�سة يقودها الرئي�ص ال�سابق للمجل�ص 
االإ�سالمي االأعلى االإمام حممود ديكو الذي 

قبعة  نزع  اأن  بعد  تاريخية  تعبئة  اإىل  دعا 
موجها  �سيا�سيا  خطابا  ليتوىل  الدين  رجل 
لدفعه  املايل  الرئي�ص  على  ال�سغط  نحو 
فرن�سا  وم�سمع  مراأى  على  اال�ستقالة  نحو 
والبلدان املحيطة. وت�ستمد حركة 5 جوان 
مربراتها من اخلطر الذي يوجد فيه الوطن 
اأجل  من  واحد  كرجل  الوقوف  و�رشورة 
هذه  اأ�سحاب  ويرى  املهدد  وجوده  اإنقاذ 
املبادرة اأنه ال ميكن االعتماد على ال�سلطة 
احلالية الإنقاذ مايل من الوحل. لكن ابراهيم 
يده  مد  بل  لالأمر  ي�ست�سلم  مل  كايتا  بوبكر 
»لقد  للحوار مع املناه�سني حلكمه قائال: 
�سمعت �سيحاتكم الغا�سبة فاأنتم ت�ستحقون 
وطنا قويا، بابي مفتوح ويدي دائما ممدودة 
البحث  اأجل  من  لقائكم  اإىل  قريبا  واأتطلع 
حلالة  ي�ستجيب  وعاجل  منا�سب  حل  عن 
احلركة  اأن  اإال  عنها«  التي عربمت  االإحباط 
اأ�رشت على اأن احلوار ال ميكن اأن يخرج عن 
دائرة ترتيب رحيل الرئي�ص الذي عمر طويال 
كرئي�ص  م�سوؤوليات  عدة  وتقلد  ال�سلطة  يف 
للربملان ووزير اأول ووزير للخارجية ف�سال 
منظمات  ومتثيل  خارجيا  مايل  متثيل  عن 

غري حكومة يف مايل.
وقد  بدايتها  يف  لكايتا  املناه�سة  احلركة 
كايتا  ينجح  هل  ماآالتها،  توقع  �سعبا  يكون 
�رشاكة  اإىل  يف�سي  جديد  حوار  اإطالق  يف 
امل�سوؤوليات  لتقا�سم  املعار�سة  مع  جديدة 
لرمي  �سي�سطر  اأنه  اأم  االأزمة  من  للخروج 
يف  عليه  ال�سغط  ا�ستد  ما  اإذا  املن�سفة 
ي�سعب  وذاك  هذا  وبني  القادمة.  االأ�سابيع 
التنبوؤ مب�ستقبل اأف�سل ملايل الذي يبدو اأن 
حكم  من  �سنوات  ف�سبع  مزمنة  مع�سالته 
الدولة  بناء  الإعادة  تكف  مل  كايتا  براهيم 
اأنهكها  اأن  بعد  متينة  اأ�س�ص  على  املالية 
والف�ساد  الفقر  ومظاهر  واحلروب  التمزق 

التي ال تنتهي.

حر�ك �آخر يف مايل

بقلم اح�شن خال�ص   

يعي�ص مايل هذه الأيام و�شعا ملفتا 
لالنتباه مع املظاهرات املتوا�شلة 

التي تطالب الرئي�ص اإبراهيم بو بكر 
كيتا بال�شتقالة وهي مظاهرات 

منظمة ومعلومة امل�شدر فقد دعت 
اإليها حركة ائتالفية للمعار�شة 
ال�شيا�شية تعرف بحركة 5 جوان 

ن�شبة اإىل اليوم الأول الذي انطلقت 
فيه املظاهرات. تكت�شي هذه 

النتفا�شة ال�شعبية �شد رئي�ص 
بلغ عامه ال�شابع على راأ�ص الدولة 

بعد اأن جدد انتخابه منذ عامني 
اأهمية لكونها موؤ�شرا دميقراطيا 

�شحيا قد يخرج هذا البلد من 
دوامة النقالبات الع�شكرية 

ويدخلها يف عهد التداول ال�شلمي 
والدميقراطي على ال�شلطة.

اأزمة ال�شاحل  

24 �ساعة

بقلم: عماد الدين �شبور
 

اأن  ي�ستدعي  حال  يف  االآن  نحن  كنا  اإذا 
اإىل  ال�سلطة  هرم  اأعلى  من  الدولة  تتحرك 
اأدناه، ومن اجلهاز ال�سيا�سي كله، المت�سا�ص 
ارتفاع  من  اجلماهري  غ�سب  اأو  الفعل  رد 
ذلك  يتم  ولن  اجلنوين،  وت�ساعدها  االأ�سعار 
 ، التاريخ  و  العرف  تنتهك  معار�سة  عرب 
رنانة  خطب  ي�سمع  اأن  يريد  ال  فاملجتمع 
ب�رشيات  اأية  من  خاو  اإن�سائي  خطاب  اأو 
مقومات  و  مبادئ  عن  بعيدة  و  وطماأنينة 

الوطن و املواطن.
من  خطاب  يف  عجز  هناك  هذا  فمقابل 

لغة  يف  عجز  هو  كما  الدولة  يعار�سون 
اخلطاب ال�سيا�سي البعيد عن الواقع النهم ) 
املعار�سة ( ال ينتجون افكارا و ال يبدعون . 
فاإذا كانت احلكومة تتوقع بع�ص االحتجاجات 
بع�ص  من  غا�سبة  وتظاهرات  وهناك،  هنا 
الفئات وال�رشائح، و ذلك اأمر طبيعي يحدث 
كل مرة فانه واجب على املعار�سة اأن تتقدم 
الواقعي مع ما يجري،  خطوات يف التعامل 
واأن توجه براعتها وعبقريتها التي �سخرتها 
لي�ص  و  كامال  الوطن  حقوق  انتهاك  يف 
املواطن وحده اإىل الكيفية التي ت�ساعد بها 
الدولة و رجاالتها لتهدئة ثائرة املواطنني، 
ويجب اأن تظهر قدرة احلكومة يف احتواء ما 

يجري يف ح�سن تعبريها عن احلال الراهن 
تريد  الذي  املر  الدواء  ب�سعوبة  واعرتافها 
من ال�سعب اأن يتجرعه ويكرعه دفعة واحدة 

..
الف�سام  من  حالة  هناك  اأن  قوله،  ما ميكن 
 . املعار�سة  �سيا�سة  و  الدولة  �سيا�سة  بني 
فرجال الدولة وبطبعهم مييلون اإىل اجلوانب 
معامل  ر�سم  و  املح�سة  العلمية  الفنية 
الكليات و االأطر التي تندرج فيها ال�سيا�سات 
االقت�سادية وجعلها قريبة من قلوب النا�ص 
وتخاطب عقولهم مهما كانت ، بينما �سيا�سة 
اإىل  اأكرث  متيل  االآن  اأ�سبحت  املعار�سة 
انتحال  و  لل�سعب  الروحي  الفكر  اختطاف 

انتفا�سهم  و  ثورتهم  االأ�سخا�ص من  اأدبيات 
الواقع  على  املعار�سة  ل�سيا�ساتهم  لن�سبها 

املر.
طريق  عن  واقع  وزر  من  اليوم  نراه  ما 
ناجت  فكري  و  �سيا�سي  فقر  هو  املعار�سة 
ما  على  ما  و  ال�سيا�سي  التدبري  انعدام  عن 
ي�سمى باملعار�سة اإال حتمل وزر هذه الكلفة 
اأثارت  التي  و  اأخالقيا  الباهظة  ال�سيا�سية 

االأغربة واأق�ست امل�ساجع ..
يرتك  واأن  ال�سيا�سة  تتحرك  اأن  يجب 
والتنازعات  اجلانبية  ال�رشاعات  دهاقنتها 
درءا  للت�سدي  اجلميع  ويتفرغ  الداخلية 

لالأخطار والتحديات التي تواجه البالد ..

تاأمالت

�ملعار�سة بني �ملو�قع و �لو�قع
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بالبالد  كورونا  جائحة  انت�شار  ظل   يف 
يثري  املوؤ�ش�شات  بع�ض  تهاون  يزال  ال 
ا�شتياء امل�شتخدمني، على غرار عمال 
بب�شكرة،  بال�شقة  الطاقة  اإنتاج  حمطة 
اأ�شاليب  احرتام  عدم  ي�شتكون  الذين 
و�شائل  داخل  الفريو�ض  من  الوقاية 

النقل اخلا�شة باملحطة. 
الطاقة  اإنتاج  حمطة  عمال  ا�شتكى 
بوالية  اأوما�ض  لبلدية  التابعة  بال�شقة 
ب�شكرة من التهاون واال�شتهزاء امل�شجل 
اخلا�شة  النقل  خطوط  م�شتوى  على 
و  �شبل  التي ال حترتم  االأخرية  بالعمل، 
تدابري و اإجراءات الوقاية �شد فريو�ض 
كورونا املو�شى بها من طرف االأجهزة 
الطبية منذ بداية االأزمة، و خالفا ملا 
املنفذة  ال�رشكات  قرار  وبعد  ذكره  مت 
للم�رشوع با�شتئناف العمل ، وجد العمال 
االكتظاظ  م�شكل  مواجهة  يف  اأنف�شهم 
عن  ناهيك  كعادتها،  احلافالت  داخل 

غياب التعقيم قبل وبعد التو�شيل، ومما 
ال�رشكات  جتاهل  هو  بلة  الطني  زاد 
ح�شب  دوريا  الكمامات  توزيع  املنفذة 
اأثار  الذي  االأمر  القانون،  به  يو�شي  ما 
العمال، ال�شيما  كبريا يف �شفوق  ا�شتاء 
واأن والية ب�شكرة ت�شجل حاالت اإ�شابة 

بالفريو�ض يوميا. 
حمطة  عمال  وجه  ال�شياق  ذات  ويف 
لوايل  نداء  املذكورة  الطاقة  انتاج 
واال�شتجابة  العاجل  التدخل  الوالية 
ار�شاله  مت  واأن  �شلف  الذي  الن�شغالهم 
كتابيا للجهات الو�شية، خا�شة مع عدم 
املحطة،  اإدارة  من  اإجابة  اأي  تلقي 
اأداءهم ملهامهم  دون  الذي حال  االأمر 
خوفا  ال�شحيح  الوجه  على  الوظيفية 
يف  بالفريو�ض  لال�شابة  التعر�ض  من 
املجتمع  على  وتداعياته  انت�شاره  ظل 

الب�شكري خا�شة. 
اأحمد نا�شري

اأخبار اجلنوب

امللحقة  رئي�ض  القادر  عبد  عادل  اأكد 
امل�رشية  مبنطقة  للت�شغيل   املحلية 
امللحقة  اأن    ، النعامة  لوالية  التابعة 
يف االآونة االأخرية اأي اأكرث من 10 اأ�شهر 
�شهدت قفزة نوعية مل ي�شبق لها مثيل يف 
حت�شني ت�شيري اخلدمة العمومية للمرفق 
العدالة  تطبيق  و  ال�شبابية  رفع  و  العام 
من  امل�شداقية  و  ال�شفافية  تو�شيح  و 
اجل توزيع و توفري املنا�شب املطلوبة 
املتعلقة   املقارنة  عملية  يف  خا�شة 
بالنظام املعلوماتي * الو�شيط * و هذا 
لن�رش عرو�ض العمل فور ا�شتالمها مبقر 
التوا�شل  الوكالة و كذلك على �شفحات 
اإعداد  االجتماعي و من مت معاجلتها و 

لديهم  تتوفر  الذين  للمر�شحني  القوائم 
كل املعايري .

 من جهتها �شهدت الوكالة ايام حت�شي�شية 
و نوعية مكثفة ل�شالح �شباب املنطقة و 
مبجهودات  لتح�شي�شهم  م�شتخدمييها 
الدولة اجتاه ال�شباب البطال و ت�شجيهم 
و  املقاوالتية  عامل  دخول  اجل  من 
و  االأخرى  االأجهزة  مبختلف  تعريفيهم 
التي لقيت �شدى و اإقبال و تفاعل كذلك 
على امل�شتوى املحلي و رفع كل القيود 
و  املحلي  الفرع  لرئي�ض  راجع  هذا  و 
و  للمهام  تق�شيمه  يف  العمايل  الطاقم 

حتفيزهم على العمل اجلماعي.
جناة ،ح 

عادل عبد القادر رئي�س امللحقة املحلية للت�شغيل بامل�شرية  

حققنا جناحا باهرا يف منوذجية 
الت�شيري خالل 10 اأ�شهر  

مطالب بالتحقيق يف ا�شتغالل طرق غري قانونية لالبتزاز

حملة ت�شتهدف اأمني عام خزينة مترنا�شت
والية  اأمني عام خزينة  موؤخرا  تعر�ض 
العامة  للمديرية  التابعة  مترنا�شت 
اأعداء  طرف  من  حلملة  للمحا�شبة 
النجاح و امل�شو�شني يف حماولة يائ�شة 
منهم لركب جناح وح�شن �شريورة هذا 
املرفق العمومي من املقعد اخللفي .

اأمني  اأن  املتوفرة  املعطيات  ت�شري 
التابعة  مترنا�شت  والية  خزينة  عام 
غرداية  للخزينة  اجلهوية  للمديرية 
ت�شويه  منها  الغاية  يائ�شة  ملحاوالت 
االأوىل ومن  بالدرجة  �شمعته و�شخ�شه 
خاللها خزينة والية مترنا�شت خا�شة 
اأن  مفادها  �شائعة  ترويج  خالل  من   ،
وجه  امل�شعورة  احلملة  من  املت�رشر 

بتجميد  تق�شي  مل�شاحله  تعليمات 
العمومية  عملية �شب رواتب االإدارات 
ما  وهو   ، اجلاري  ال�شهر  من  ابتداء 
مبحاولة  احلملة  بذات  املعني  �شنفه 
بالبالد  الفتنة  نار  واإ�شعال  البلبلة  زرع 
جميع  على  �شعبة  بظروف  متر  التي 
اأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ، امل�شتويات 
اجتماع  يف  �شادق  قد  الوزراء  جمل�ض 
الكراهية  قانون جترمي  على  له  �شابق 
و الت�شويه و ال�شهري و امل�شا�ض ب�شمعة 

االأ�شخا�ض .
 من جهة ثانية مت نفي جملة وتف�شيال 
�شائعة واحلملة غري الربيئة  من خالل 
ن�رش معلومات ال اأ�شا�ض لها من ال�شحة 

بخ�شو�ض  توجيه تعليمات   مفادها 
بداية  من  املواظفني  رواتب  جتميد 

ال�شنة اىل غاية ال�شهر اجلاري .
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
االأول  القا�شي  ب�شفته  تبون  املجيد 
بالبالد قد توعد خالل مقابلة �شحفية 
كل  حديد  من  بيد  بال�رشب  �شابقة 
على  التحري�ض  نف�شه  له  ت�شول  من 
عرب  البالد  وا�شتقرار  باأمن  امل�شا�ض 
يف  �شنفهم  الذي  امل�شتويات  جميع 
الغاية  بالداخل  اجلزائر  اأعداء  خانة 
من ن�شاطهم امل�شبوه النب�ض يف املمنوع 

لتو�شيع رقعة االحتقان .
�شالح ،ب 

 
و  واالت�شال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
والية  اأمن  مبديرية  العامة  العالقات 
ورقلة كانت قد حت�شلت يومية "الو�شط" 
ال�رشطة  م�شالح  اأن  منه  ن�شخة  على 
ماي 2020 ،قد  �شهر  خالل  الق�شائية 
عاجلت  10 ق�شايا �شد ال�شيء العمومي 
اأ�شفرت عن توقيف وتقدمي 14 اأ�شخا�ض 
، منها 02 ق�شيتني تتعلقان بجرمية تكوين 
فيها  �شخ�شني  تورط  اأ�رشار  جمعية 
قدموا اأمام اجلهات الق�شائية اأين �شدر 
، كما مت معاجلة 08  اإيداع  اأمر  �شدهم 
ق�شايا تتعلق بحمل �شالح حمظور تورط 
اجلهات  اأمام  قدموا  �شخ�شا   12 فيها 
الق�شائية اأين �شدر �شد 03اأ�شخا�ض من 
من  )04(اأ�شخا�ض  ا�شتفاد   ، اإيداع  اأمر 
اإفراج موؤقت ، وو�شع 03 اأ�شخا�ض حتت 
البقية  ا�شتفاد  فيما  الق�شائية،  الرقابة 

من ا�شتدعاء مبا�رش.
من جهة ثانية عاجلت م�شالح ال�رشطة 
 2020 ماي    �شهر  خالل  الق�شائية 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  ، 13 ق�شية 
مت  حيث   ، واملمتلكات  االأموال  �شد 
منها  20 �شخ�شا،  تقدمي  و  توقيف 
فيها  تورط  بال�رشقة  تتعلق  09 ق�شية 
اأ�شخا�ض   06 �شد  16 �شخ�شا �شدر 
من  اأ�شخا�ض   03 اإ�شتفاد  اإيداع، و  اأمر 
من  البقية  ا�شتفاد  فيما   ، موؤقت  اإفراج 
تتعلق  ق�شايا  املبا�رش، 03  اال�شتدعاء 
 03 فيها  تورط  الغري  ملك  بتحطيم 
اأ�شخا�ض قدموا اأمام اجلهات الق�شائية 
اأمر  واحد  �شخ�ض   01 �شد  �شدر  حيث 
اإيداع، فيما ا�شتفاد البقية من اإ�شتدعاء 
باإ�شدار  تتعلق  واحدة  ق�شية  مبا�رش، 
 01 فيها  تورط  ر�شيد   بدون  �شيك 
�شخ�ض واحد قدم اأمام العدالة اإ�شتفاد 

من اإ�شتدعاء مبا�رش.

 

اىل جانب ذلك عاجلت م�شالح ال�رشطة 
الق�شائية باأمن والية ورقلة خالل �شهر 
ماي ، 39 ق�شية تتعلق باجلنايات واجلنح 
فيها 47 �شخ�شا،  تورط  االأفراد  �شد 
واجلرح  بال�رشب  تتعلق  منها 15 ق�شية 
اأمام  قدموا  �شخ�شا   20 فيها  تورط 
�شد   �شدر  اأين   ، الق�شائية  اجلهات 
ا�شتفاد  فيما  اإيداع  اأمر  اثنني  �شخ�شني 
البقية من ا�شتدعاء مبا�رش، و 05 ق�شايا 
تتعلق بالعنف �شد االأ�شول تورط فيها 05 
اأ�شخا�ض قدموا اأمام اجلهات الق�شائية، 
فيما  اإيداع،  اأمر  �شخ�شني  �شد   �شدر 
ا�شتفاد البقية من اإ�شتدعاء مبا�رش،وكذا  
04 ق�شايا تتعلق بالتهديد تورط فيها 04 
اأ�شخا�ض قدموا اأمام اجلهات الق�شائية 
مع  مبا�رش،  ا�شتدعاء  من  ا�شتفادوا 
حرمة  باإنتهاك  تتعلق  ق�شية  معاجلة  
قدم  واحد  �شخ�ض   فيها  تورط  منزل 
من  ا�شتفاد  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
ق�شايا  لـ03   مبا�رش،اإ�شافة  اإ�شتدعاء 
 03 فيها  تورط  وال�شتم  بال�شب  تتعلق 
اأ�شخا�ض قدموا اأمام اجلهات الق�شائية 

ا�شتفادوا من ا�شتدعاء مبا�رش، و  ق�شية  
تورط  الكاذبة  بالو�شاية  تتعلق  واحدة 
اجلهات  اأمام  قدم  واحد  �شخ�ض  فيها  
ا�شتدعاء مبا�رش،  ا�شتفاد من  الق�شائية 
باالإهانة  تتعلق  ق�شايا  لـ08   اإ�شافة 
 09 فيها  تورط  موظف  على  والتعدي 
اأ�شخا�ض قدموا اأمام اجلهات الق�شائية 
اإيداع، وو�شع   اأمر  �شدر �شد  �شخ�شني 
الق�شائية،  الرقابة  حتت  واحد  �شخ�ض 
االإفراج  من  اأ�شخا�ض   03 ا�شتفاد 
ا�شتدعاء  من  البقية  وا�شتفاد  املوؤقت، 
مبا�رش، اأما فيما يخ�ض االعتداءات �شد 
االأ�رشة واالآداب العامة فقد مت ت�شجيل 
اأ�شخا�ض   04 فيهما  تورط  ق�شيتني 
�شدر  الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
فيما  اإيداع  اأمر  واحد  �شخ�ض   01 �شد 

و�شع البقية حتت االإفراج املوؤقت.
 

م�شالح  عاجلت  اأخر  �شعيد  وعلى 
ال�شهر  خالل  الق�شائية  ال�رشطة 
فيها 27  تورط  20 ق�شية   ، املن�رشم 
الق�شائية  اأمام اجلهات  �شخ�شا، قدموا 
�شدر يف حقهم اأحكام ق�شائية خمتلفة.

 يف اإطار جهود قوات ال�شرطة باأمن ولية ورقلة الرامية اإىل احلفاظ على اأمن و�شالمة 
املواطنني وممتلكاتهم والت�شدي لكافة اأ�شكال الإجرام، حيث مت خالل ال�شهر املن�شرم 
معاجلة 70 ق�شية تتعلق باجلنايات واجلنح �شد ال�شيء العمومي ، الأموال و املمتلكات 

والأفراد وكذا مكافحة املخدرات .

تتعلق بجرائم ال�شيء العمومي ، املمتلكات ومكافحة املخدرات 

اأحمد باحلاج 

اأمن ورقلة يعالج 70 ق�شية خالل 
�شهر ماي املن�شرم 

باإقليم  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
عنا�رش  متكن   ، احل�رشي  االإخت�شا�ض 
باأمن  االأول  احل�رشي  باالأمن  ال�رشطة 
االأخريين  اليومني  خالل  تقرت  دائرة 
لن�شاط  ل�شخ�ض  يف  حد  و�شع  من 
العمرلرتويجه  من  الع�رشينيات 

املخدرات و�شط ال�شباب . 
و  واالت�شال  االعالم  خللية  بيان   اأفاد 
والية  اأمن  مبديرية  العامة  العالقات 
ورقلة كانت قد حت�شلت يومية "الو�شط" 
العملية،  تفا�شيل  اأن  منه  ن�شخة  على 
ال�رشطة  عنا�رش  اإ�شتغالل  عقب  متت 
�شخ�ض  بوجود  تفيد  موؤكدة   ملعلومات 
بالرتويج املخدرات  و�شط مدينة  يقوم 
دائرة تقرت ،اأين با�رش فور ذلك عنا�رش 
التي  والتحري  البحث  عمليات  ال�رشطة 
فيه  امل�شتبه  هوية  حتديد  عن  اأ�شفرت 

عملية  التلم�ض  اإجراء  مت  توقيفه  ،بعد 
عنا�رش  طرف  القانونية  من  اجل�شدي 
على  بحوزته  �شبط  اأين  ال�رشطة 
املخذرات)كيف  من  �شفيحة  ن�شف 
 48.1 بـ   االإجمايل  وزنها  قدر  املعالج( 
بـ  يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�شافة  غرام، 
عائدات  من  760.000.00دج،  يعود 
اإىل  حتويله  مت  ،اأين  املخذرات  ترويج 

امل�شلحة ملوا�شلة التحقيق معهم.
 

بعد ا�شتكمال كافة االإجراءات القانونية 
الالزمة للتحقيق مت اإجناز ملف ق�شائي 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  املوقوف  �شد 
يف  اأ�شدرت  التي  املخت�شة  الق�شائية 
حقه �شنة حب�ض نافذة مع غرامة مالية 
قدرت بـ100.000.00 دج مع اأمر اإيداع.

اأحمد باحلاج 

�شبط بحوزته 48.1 غ من املخدرات 

اأمن تقرت بورقلة  يطيح بع�شريني 

غياب تدابري الوقاية من كورونا اأجج املوقف 

عمال حمطة ال�شقة بب�شكرة 
ي�شتنجدون بالوايل 
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حممد .م

اإمام وحافظ لكتاب اهلل يف 
�شن ال�شباب

بعد هذا امل�شوار املهني الذي 
بوهني  احلاج  ال�شيخ  منه  نال 
اأهل  وحمبة  تقديرا   مرواين 
ال�شيخ عن  القطاع ومن عرفوا 
�شيدي خل�رض  ابن  اعترب  قرب 
يرى  ال�شالح   الويل  خلوف  بن 
الكثريون من الأ�شدقاء والأئمة 
الذين عرفوا ال�شيخ الذي عرف 

يف  الهام  بجهده 
يف  امل�شاجد  تاأطري 
ر�شمي  تكليف  اآخر 
م�شتوى  على  مار�شه 
ال�شوؤون  مديرية 
الدينية والأوقاف قبل 
من�شب  وهو  املر�ض  
يرى   " معتمد  "اإمام 
الإمام  ال�شيخ  رفقاء 
�شفاه اهلل انه من الأئمة 
الأفا�شل  وامل�شايخ 
ب�شماتهم  تركوا  الذين 
يف امل�شاجد ويف خدمة 
يف  خا�شة  اهلل  بيوت 

تن�شيط امل�شاجد  حر�شه على 
الذي  وهو  بها  اإماما  كان  التي 
'اأولد  مبنطقة  اإماما  كان 
بورا�ض " بدائرة عني تادل�ض يف 
يوؤم  كان  ال�شوداء  الع�رضية  عز 
اجلمعة  خطبة  ويقدم  النا�ض 
واثقا يف حفظ اهلل ون�رضه ملن 
يف  اهلل  بيوت  خدمة  يف  رابط 
عا�شتها  التي  الظروف  اأحلك 
�شيخنا  قال  وطاملا  البالد 
والأب ال�شالح مرواين بوهني اأن 
اأنبل املهن  وظيفة الإمامة من 

فهي  الإن�شان  عليها  يثاب  التي 
اأقد�ض مهمة قام بها ال�شاحلون 
الذي  الإمام  ال�شيخ  قال  كما 
ال�شيخ  العالمة  مع  �شبابه  كان 
حفظه  بوكرو�شة  �شي  حممد 
امل�شاجد  فاإمامة  و�شفاه  اهلل 
عظيمة  ر�شالة  املنابر  و�شعود 
وبذل  النا�ض  �شلوك  هذبت 
والنفي�ض  النف�ض  العلماء  فيها 
عمروها  اهلل  لبيوت  خدمة 
احل�شنة  واملوعظة  باحلق 
واأخالقا  �شلوكا  ليج�شدوا 
الداعية  احلقة  الإ�شالم  دعوة 

والكلمة  الطيبة  املعاملة  اإىل 
بثقلهم  نا�رضين  ال�شادقة 
املجتمع  يف  والقيمي  الرمزي 
قيم الأخوة والت�شامح داعني يف 
درو�شهم ومواعظهم النا�ض اإىل 
والنهي  املعروف  طريق  اإتباع 
املنكر  عن  اأح�شن  هي  بالتي 
الإمام  هوؤلء  اأمثال  ..من 
اخلطيب ال�شيخ بوهني مرواين 
حياته  اأعطى  الذي  الإمام 

لبيوت اهلل وللقراآن الكرمي

قاد جمال�س لل�شلح وكان 
وراء تو�شعة م�شجد عتيق

ال�شيخ بوهني احلاج الذي يواجه 
�شنة وهو  اأزيد من  املر�ض منذ 
يحبه  ملن  اهلل  من  ابتالء  يراه 
م�شاره  و�شف  ال�شاحلني   من 
املهني الذي ختمه مبن�شب اإمام 
معتمد على م�شتوى دائرة �شيدي 
بالدرو�ض  احلافل  بامل�شار  علي 
لقاءات  يف  موؤكدا  واملواعظ 
ر�شالة  اأن  واإياه  جمعتني  كثرية 
امل�شجدية  املوؤ�ش�شة  يف  الإمام 
اأخالقية  اأهم عملية  اليوم  لتعد 
يف املجتمع فالإمام هو املعلم 
واملوجه  واملر�شد  واملدر�ض 
طريق  اإىل  والداعي  والواعظ 
اخلري وكل هاته املهام النبيلة 
التي ميار�شها الإمام يف حياته 
اليومية ويف تعاطيه مع ق�شايا 
مل�شوؤليات  وجمتمعه  اأمته 
ر�شالة  ثقل  وثقيلة  كبرية 
احلق والإ�شالم التي ن�رضها 
ال�شالة  عليه  امل�شطفى 
جمعاء  الأمة  يف  وال�شالم 
ذكرياته  ي�شتعر�ض  وهو 
جميلة  اأنها  قال  التي 
الإمامة  ر�شالة  و�شفاء  جمال 
الإمام  ال�شيخ  دعا  املجتمع  يف 
له  كان  الذي  مرواين  بوهني 
عزوجل  اهلل  من  بتوفيق  الف�شل 
م�شجد  تو�شيعه  يف  الدور 
وهو  علي  �شيدي  بدائرة  عتيق 
له  كما  بلحميتي  ال�شيخ  م�شجد 
الطيبة  املبادرات  من  العديد 
العائالت  بني  فيها  اأ�شلح  التي 
ال�شيخ  الإمام  واعترب  ومواطنني 
اليوم  الغمامة  ر�شالة  اأن حاملي 
بذل  مطالبون  ال�شباب  من 
والتطوع  اجلهد  من  املزيد 
للمجتمع  خدمة  اهلل  �شبيل  يف 
يف  املنابر  �شعد  الذي  وهو 
م�شجد عمر بن اخلطاب ببلدية 
الأزمة  بداية  مع  الكاليوت�ض 
وقال  الت�شعينات  مطلع  الأمنية 
بوهني   اخلطيب  الإمام  ال�شيخ 
اأن  الإمامة  يف  ثرية  خربة  يف 
ن�شاط  يف  واملواعظ  الدرو�ض 
عليه  �شب  اأ�شيل  جهد  الأئمة  
اجلزائريون يف امل�شاجد معتربا 
املتخلق  املجتمع  بناء  اأن 
اجتماعية  مهمة  و  م�شوؤولية 
اجلميع  فيها  ي�شرتك  واأخالقية 
ال�شيخ  وعرف  ا�شتثناء  دون 
بتوا�شعه  بوهني  مرواين 
ومببادراته  العالية  واأخالقه 
اهلل  بيوت  وتن�شيط  التطوع  يف 

بالعمل والتربع يف بناء امل�شاجد 
ال�شيخ  و�شهادات عديدة لرفقاء 
فهو  الرثي  امل�شار  هذا  توثيق 
املجاهد  واأحفاد  اأبناء  من 
خل�رض  �شيدي  ال�شالح  والويل 
الدور  لهم  كان  ومن  خلوف  بن 
للمهرجان  الأوىل  الطبعات  يف 
العالمة  رفقه  ديني  هو  ما  يف 
العامل  بوكرو�شة  حممد  ال�شيخ 
من  املئات  كون  الذي  الفقيه 
خمتلف  من  والطلبة  الأئمة 
ال�شيخ  وكان  الوطن  وليات 
بوهني مرواين متمكنا يف الفقه 
املالكي بارعا يف تاأ�شيل الفتوى 

يف هذا املذهب الذي التزم 
به طيلة م�شاره اإماما.

ق�شته مع ال�شيخ �شي 
بلقرد رحمه اهلل

الإمام  ال�شيخ  لنا  يروي 
�شفاه  بوهني  اخلطيب 
املعاين  قوية  ق�شة  اهلل 
�شي  ال�شيخ  مع  والدللت 
اجلليل  العامل   " بلقرد 
والفقيه الذي كون العديد من 
امل�شافرين  والطلبة  الأئمة 
يف "�شيدي خل�رض وع�شعا�شة 
فيقول  ال�رضقية  واجلهة   "
ال�شيخ الإمام اخلطيب بوهني 
لل�شيخ  حمبا  كان  ان  مرواين 
رحمه اهلل جمتهدا يف احل�شور 

ال�شيخ  وكان  العلمية  ملجال�شه 
يحبه   " اهلل  رحمه  بلقرد  �شي   "
ال�شيخ  يجل  كان  كما  ويجله 
حممد  �شي  العالمة  الفقيه 
امل�شايخ  من  وغريه  بوكرو�شة 
طريق  ال�شالكني  الأفا�شل 

في�شيف  والوفاء  الإخال�ض 
اأن  الإمام بوهني مرواين  ال�شيخ 
 " يكلمه  املنام  يف  ال�شيخ  راأى 
مكان  يف  موجودة   " �شبحة  عن 
بوهني  الإمام  ال�شيخ  فنه�ض 
يومها  وكان  يومه  من  مرواين 
ال�شيخ   " مب�شجد  خطيبا  اإمام 
�شالة  بعد  فتوجه   " بلحميتي 
املدفون  ال�شيخ  قرب  اإىل  الظهر 
باأحد قرى بلدية �شيدي خل�رض 
فقيل   " "ال�شبحة  عن  و�شئل 
ال�شيخ  منزل  اإىل  اأذهب  اأن  له 
ال�شيخ  فذهب  اأولد  اأين  رحمه 
الإمام �شي بوهني للمنزل ووجد 

هذه  اخذ  احلمد  وهلل  ال�شبحة 
الق�شة من ل�شان ال�شيخ الفا�شل 
اأفنى  الذي  مرواين  بوهني  �شي 
اهلل  بيوت  خدمة  يف  حياته 
ثالين  من  اأزيد  النا�ض  واإمامة 
�شنة وهو �شيخ فا�شل ينحدر من 

عائلة طيبة من اأحفاد املجاهد 
ووايل ال�شالح �شيدي خل�رض بن 
حارب  الذي  املجاهد  خلوف 
واأحفاده  اأبناوؤه  واأجنب  الأ�شبان 
العطاء  يوا�شلون  وطلبة  اأئمة 
وكتاب  القراآن  تدري�ض  ور�شالة 
اهلل فمنهم من ق�شى نحبه ومنهم 
ال�شيخ  اإذ طاملا قال  ينتظر  من 
العلماء  دور  اأن  مرواين  بوهني 
وطاعتهم  اأ�شا�شي  الأمة  يف 
وعبادة  �شلوكا  ليعد  واإتباعهم 
قال  الذي  عزوجل  اهلل  يحمده 
منكم  ''ولتكن  العزيز  كتاب  يف 
وياأمرون  اخلري  اإىل  يدعون  امة 
باملعروف وينهون عن املنكر 
كتابه  �شانه يف  ''وقال جل 
العزيز''اإمنا اهلل من عباده 
عزوجل  العلماء''وقال 
هل  تنزيله''قل  منزه  يف 
يعلمون  الذين  ي�شتوي 
ليعلمون''  والذين 
فر�شالة العلم والأخالق 
بوهني  ال�شيخ  يقول 
واأقد�ض  نبل  مرواين 
الإن�شان  يرتكها  ر�شالة 
من  رحيله  وبعد  اأثناء 
املوؤقتة  احلياة  هاته 
لب�رض  لتدوم  التي 
ال�شيخ  كان  وهكذا 
بوهني مرواين ولزال 
اإماما  م�شريته  يف 
وخطيبا  ومدر�شا 
كبريا يف قلوب من اأحبوه وعملوا 
ف�شفاه  اهلل  بيوت  اأعمار  معه يف 
هلل  م�شاره  وجعل  وعافاه  اهلل 
ر�شالة ملن ي�شلك طريق الإمامة 
والعي�ض  اهلل  بيوت  وخدمة 

بالقراءات علما وعمال ..

�شرية و م�شرية

الإمام اخلطيب بوهني مرواين ثالثون �سنة يف خدمة بيوت اهلل  
بعد م�شوار من العطاء وم�شرية حافلة بالعمل على رعاية بيوت اهلل وتعليم القرءان كان ولزال ال�شيخ الإمام احلاج  بوهني من الأئمة وم�شايخ 

منطقة الظهرة مب�شتغامن الذين اأعطوا الكثري للإمامة والتدري�س بامل�شاجد  ال�شيخ بوهني الذي يبلغ من العمر ثماين و�شتون �شنة ختم القراآن حفظ 
كتاب اهلل وعمره ثلثة ع�شر �شنة والتحق باملعهد الإ�شلمي ب�شيدي علي �شنة 1971 ليتكون بعدها اإماما خطيبا على م�شتوى اجلزائر العا�شمة 
كاإمام مدر�س بالعا�شمة ثم يعني مب�شجد عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه  بالكاليتو�س بالعا�شمة  �شنة 1985 اإماما للجمعة ويعودها بعدها اإىل 

م�شقط راأ�شه مب�شتغامن كاإمام مل�شجد ال�شيخ بلحميتي عفيف كاإمام خطيب عام 1993 لي�شرف بعدها على تو�شيع امل�شجد واإن�شاء مدر�شة قراآنية 
وم�شلى للن�شاء وتعليم حمو الأمية.

مرواين  بوهني  ال�شيخ  "يقول 
نبل واأقد�س ر�شالة يرتكها 

الإن�شان اأثناء وبعد رحيله من 
هاته احلياة املوؤقتة التي لتدوم 
لب�شر وهكذا كان ال�شيخ بوهني 

مرواين ولزال يف م�شريته اإماما 
ومدر�شا وخطيبا كبريا يف قلوب 
من اأحبوه وعملوا معه يف اأعمار 

بيوت اهلل"

الذي  احلاج  بوهني  " ال�شيخ 
يواجه املر�س منذ اأزيد من �شنة 

وهو يراه ابتلء من اهلل ملن يحبه 
من ال�شاحلني  و�شف م�شاره املهني 
الذي ختمه مبن�شب اإمام معتمد 

على م�شتوى دائرة �شيدي علي بامل�شار 
احلافل بالدرو�س واملواعظ موؤكدا 

يف لقاءات كثرية جمعتني واإياه اأن 
ر�شالة الإمام يف املوؤ�ش�شة امل�شجدية 

لتعد اليوم اأهم عملية اأخلقية يف 
املجتمع فالإمام هو املعلم واملدر�س 

واملر�شد واملوجه والواعظ والداعي 
اإىل طريق اخلري "

تكرمي
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حكيم مالك

توحيد ر�ؤية املجتمع 
اجلزائري على الثوابت 

الوطنية

وياأتي �مل�سعى يف �إجناز »مو�سوعة 
�جلز�ئر »  ح�سب �ملجل�س �لأعلى 
�لإميان  �سياق  يف  �لعربية  للغة 
ملحة  وح�سارية  علمية  ب�رضورة 
�جلز�ئري،  �ملو�طن  �إليها  يتطلع 
�أجنزت  كل  �أمة  �ساأن  فهذ� 
�لتاريخ  ودخلت  مو�سوعتها، 
�أجمل  من  لذ�كر�تها  بالتدوين 
على  و�حلفاظ  ذ�تها،  حماية 
هويتها ول �سيما يف ظل �لتدفقات 
�ملهولة  و�لثقافية  �ملعرفية 
�لتو��سل  من�سات  خمتلف  عرب 
و�لجتماعي،  و�لثقايف  �ملعريف 
و  علمي  م�رضوع  �ملو�سوعة  فهذه 
توحيد  �ساأنه  من  كبري�؛  ح�ساري 
على  �جلز�ئري  �ملجتمع  روؤية 
�لثو�بت �لوطنية، و�لحتفاء برت�ث 
�أجمادها  وبيان  وتاريخها،  �لأمة 
�حلية  �لذ�كرة  وبطولتها.�إنها 
به  ر�سيد  يزخر  مبا  �لناطقة 
و�لثقافات  �ملعارف،  من  �لأمة 
و�لرت�جم  و�لوقائع  و�لأحد�ث 
�أن  حيث  ذلك،  وغري  و�ل�سري، 
�إعطاء  �إىل  ت�سعى  هذه �ملو�سوعة 
�سورة متكاملة ملختلف �ملجالت 
علميا  مرجعا  وتكون  �ملعرفية، 
�سامال ومعينا للطالب و�لد�ر�سني 
و�لإعالميني  و�ملثقفني  و�لباحثني 
وتاريخها،  باجلز�ئر  و�ملهتمني 
عليها.  تعاقبت  �لتي  و�حل�سار�ت 
�لكتابة  يف  باملو�سوعية  وتت�سم 
�ملعلومات،  عر�س  يف  و�ل�سمولية 
�لإي�ساح  و�سائل  يف  و�لوفرة 
و�ل�سور  كاخلر�ئط  �لعملية؛ 
و�مل�سادر  و�ملخططات  و�لر�سوم 
ما  وكل  و�لرو�بط  و�ملر�جع 
��ستيعاب  على  �لقر�ء  ي�ساعد 
يف  �مل�سمنة  و�ملو�د  �ملجالت 
منها  فاملاأمول  وعليه  �ملو�سوعة، 
�أن تكون مرجعية ي�ستفيد منها كل 
ر�غب لالطالع على تر�ث �جلز�ئر 
�لآن،  �إىل  �لنوميدية  �لدولة  من 
و�ستكون مفتوحة لالأجيال �لقادمة 
ن�سخها  عرب  و�لإ�سافة  للتحيني 
دي،  �سي  ن�سخة  :�لورقية،  �لثالث 

و�ل�ّسابكة.

اأ�شماء �ازنة يف الهيئة 
العلمية للمو�شوعة

علمية  هيئة  �ختيار  مت  ولقد 
من  و�مُل�َسكلة  �جلز�ئر  ملو�سوعة 
�لأ�ستاذ  يرت�أ�سها  وز�نة  �أ�سماء 
حبيب  و�لأ�ستاذ  �ل�سّد  �لدين  نور 
من  نخبة  وتتكون  مقّرر�  مون�سي 
و�ملتمثلني  �لأع�ساء  �لأ�ساتذة 
مرتا�س  �جلليل  عبد  من  يف  كل 
وعبد �حلميد  تلم�سان  من جامعة 
و�لطيب  ورقلة  جامعة  من  هيمة 
وعمار  �لأغو�ط  جامعة  من  دبة 
كما  عنابة،  جامعة  من  حل�سن 
للغة  �لأعلى  �ملجل�س  �سيمثل 
وجمال  روينة  �هلل  عبد  �لعربية 
�ساي�س �لدكتور يف �لإعالم �لآيل. 

اإعداد مرجع معريف جامع

�أن هذه �ملو�سوعة تركز على  كما 
ي�سعى  �لتي  �لأهد�ف  من  جملة 
للغة  �لأعلى  �ملجل�س  خاللها  من 
معريف  مرجع  �إعد�د  على  �لعربية 
يعرف  و�سامل  جامع  جز�ئري 
وير�سد  �جلز�ئرية،  بالثقافة 
�لع�سور  عرب  وتطورها  مكا�سبها 
�ملرجعية  معامل  حتديد  مع 
للجز�ئر  و�حل�سارية  �لثقافية 
خ�سو�سياتها،  جميع  ير�عي  مبا 
هذ�  وياأتي  منجز�تها،  و�سائر 
�لأ�سماء  يف  �لتحقيق  طريق  عن 
و�لأماكن وكل ما يخدم �ملو�طنة، 
�جلز�ئري  بالرت�ث  �لتعريف  وكذ� 
�لّزمنية  وحقبه  م�ساربه  مبختلف 
وبيان منزلته من �لرت�ث �لإن�ساين، 
ت�ساهم  �ملو�سوعة  هذه  �أن  كما 
�جلز�ئر  باأعالم  �لتعريف  يف 

و�لك�سف  �لبارزة،  و�سخ�سياتها 
عّما تعرفه منجز�تهم من �إ�سافات 
تاريخ  عرب  وخ�سو�سيات  نوعية 
�إىل  بالإ�سافة  �لطويل،  �جلز�ئر 
�جلز�ئرية  �لهوية  معامل  �سبط 
وحدتها  يعزز  مبا  وتاأطريها، 
رو�فدها  وي�ستوعب  �لوطنية، 
�ملتنوعة، مع �لقيام بر�سد كل ما 
يتعلق باجلز�ئر يف جميع �ملجالت؛ 
و�حل�سارية  و�لتاريخية  �جلغر�فية 
و�لثقافية  و�ملعرفية  و�لعلمية 
�لأبعاد  بكل  و�لهتمام  و�لفنية، 
للمو�سوعية،  حتقيقا  �لوطنية 
�ملا�سي  ملعطيات  و�رضحا 
للم�سامني  وحتليال  و�حلا�رض، 
�لتي تكونت عرب �لع�سور �ملا�سية؛ 
للو�سول �إىل �لثبت �لعلمي �ل�سارم 
و�ملطلوب �أن يتحقق يف نظام هذه 

�ملو�سوعة.

اإ�شهام اأهل الخت�شا�ص 
يف اإجناز معلمة 

ح�شارية  لرتاثنا اجلزائري

معامل  منهجية  حتديد  مت  ولقد 
�لتي  حترر  �جلز�ئر  ملو�سوعة 
باللغة �لعربية مع �إمكانية ترجمتها 
�إىل �للغات �لعاملية يف �مل�ستقبل، 
فهي تعتمد �ل�سيغتان �لرقمية، ثم 
�ملتغري�ت  مع  متا�سيا  ؛  �لورقية 
�لرقمية �حلا�سلة يف �لعامل؛ وهذ� 
�أقل  �لرقمية  �ل�سيغة  لأن  ر�جع 
�لتحيني  حيث  من  و�أ�سهل  تكلفة 
و�لتاأثري  و�ل�ستغالل  و�لنت�سار 
يف  �أي�سا  �ملو�سوعة  هذه  وتقوم 
�خلرب�ء  �إ�سهام  على  مو�د  و�سع 

و�لباحثني  و�ملتخ�س�سني  و�لعلماء 
و��ستكتابهم د�خل �لوطن وخارجه 
�ملكلفة  �لعلمية  �لهيئة  وحتدد 
�أطرها  باإجناز  �ملو�سوعة 
و�ملقايي�س  ومد�خلها  �ملنهجية، 
�إىل  ��ستناد�  للتحرير؛  �لفنية 
ماهو تقمي�س �ملادة من مظاّنها، 
تعتمد  �ملو�سوعة  هذه  �أن  كما 
وموقع  رقمية  بيانات  قاعدة  على 
حتت  يو�سع  ر�سمّي،  �إلكرتوين 
للغة  �لأعلى  �ملجل�س  و�ساية 
�لعربية، وعليه فمو�سوعة �جلز�ئر 
متثل  �ساملة  �إعادة  ت�ستهدف 
�جلز�ئر ثقافيا وتاريخيا وع�سكريا 
جانب  وعلميا،�إىل  وفكريا 
�أ�سهم  وما  و�لعمر�ن،  �جلغر�فية 
علمي  �إبد�ع  من  �جلز�ئريون  به 
�ملجالت،  �ستى  يف  وح�ساري 
�أبعاد  بحيث تقوم �ملو�سوعة على 
تناف�سية يف ح�سن �لكتابة �خلا�سة 
غر�ر  على  �لكربى،  باملو�سوعات 
�ملعارف،  ودو�ئر  �لعامة  �ملكانز 
م�ستهدفة  �للغوية؛  و�لذخائر 
لرت�ثنا  ح�سارية  معلمة  �إجناز 
�جلز�ئري يف �أبعادها �لكربى، ويف 
عرفه  ما  كل  يف  �لطويل  تاريخها 
و�نتكا�س  و�زدهار  تاأ�سي�س  من 

و�نتعا�س ونهو�س.
ووفق �لت�رضيحات �ل�سابقة لرئي�س 
�لعربية،  للغة  �لأعلى  �ملجل�س 
�ملجلد  بلعيد  �سيكون  �سالح 
جاهز�  �جلز�ئر  ملو�سوعة  �لأول 
يف �أو�خر �ل�سنة �جلارية وحتديد� 
مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للغة �لعربية 
كل  من  دي�سمرب   18 لـ  �مل�سادف 

�سنة .

املجل�ص الأعلى للغة العربية

احلفاظ  اجلزائر"...    "مو�سوعة 
على ذخرية الأمة وذاكرتها 

يعمل املجل�ص الأعلى للغة العربية على تر�شيخ القيم احل�شارية �التاريخية للجزائر من 
خالل اإجناز » مو�شوعة اجلزائر« هذا امل�شر�ع الذي �شيكون له قيمة ح�شارية �علمية لدى 
الأجيال القادمة التي �شتكت�شف كنوز اجلزائر املعرفية �الثقافية من خالل هذه املو�شوعة 

التي �شتقدم لهم اإ�شافة حقيقية عن بلدهم اجلزائر بلد املليون �ن�شف املليون �شهيد 
،�بالتايل فما اأحوجنا لهكذا مبادرات تخدم الوطن بالدرجة الأ�ىل �تقدم �شورة م�شرقة 

عن تاريخنا �هويتنا �تراثنا �ثقافتنا الأ�شيلة.

جمال ن�شراهلل

وباأدو�تي  �رض�حة  �أحتمل  �أعد  مل 
على  �أقر�أ  �أن  و�لعقلية  �ملنطقية 
�سبيل �ملثال حو�ر� ل�سباب جز�ئري 
بني  ما  �أعمارهما  ترت�وح  �سابة  �أو 
�أول  ي�سدر�ن  وهما  �لـ20  �إىل  �لـ17 
عمل رو�ئي لهما يف عمر جتربتهما 
به  يُعجب  ذلك  ورغم  �لأدبية؟� 
�ل�سفحة  �أعلى  يف  ويكتب  �ملحاور 
�أ�سغر  �أنه  عن  �لعري�س  وبالبنط 
رو�ئي يف هذ� �ملعر�س �أو ذ�ك،وكاأنه 
يقدم لنا مفاجاأة من �لعيار �لثقيل؟� 
يتنافى  �لعادي  هذ� �لأمر يف حدود 
�رض�حة مع �لعقل ـ ملاذ� ؟� ـ �إل يف 
و�لعبقرية.... �جلنون  توفر  حدود 

لأن هذ� �ملبدع مل يكتب لق�سة ول 
�لرو�ية)  نحو  قفز  تر�ه  حتى  �سعر� 
�ملحاولت(  بع�س  كتب  و�إن  وحتى 
فعامل �ل�سن يلعب دور� جوهريا لأنه 

مرتبط بالتجربة �حلياتية.
يف  �لأخرى  �ل�سلبية  �سبه  و�لظاهرة 
�جلز�ئريني،�أنهم  �ملبدعني  حياة 
باحدى  يتباهون  �سارو� 
�مُلود�ت،وهي �أن كثري� من �ل�سعر�ء 
�ل�سعر  هجرو�  بل  حتولو�360درجة، 
�لع�رض  فن  لأنها  بالرو�ية  و�لتحقو� 
و�لطريق �لأقرب لل�سهرة،وهذ� لي�س 
مو�سوعنا هنا.فقط نحن نعرج على 
�لرو�ئية  �لأعمال  من  �لهائل  �لكم 
د�ر... من  �أكرث  يف  ت�سدر  �لتي 

�أن  هو  للحقيقة  �لأقرب  و�لتف�سري 
يهمهم  يعد  مل  �لنا�رضين  من  كثري 
يدفع  فمن  ـ  �ل�رضيع  �لربح  �سوى 
ح�سبهم. للميد�ن  �لأقرب  هو  �أكرث 
�لأعمال  �أغلب  �أن  هذ�  يف  و�لدليل 
قر�أتها  �إن  للوجود  خرجت  �لتي 
فيها  تعرث  ل  لآخرها  �أولها  من 
يومية  تقارير  �أ�سباه  غري  �أوتلتم�س 
وخو�طر وجد�نية وبع�س �حلكايات  
�مل�ستن�سخة من �حلياة �لعامة و�لتي 
من �حلكمة و�لإحرت�م �أل تُكتب..بل 
�ملقاهي  يف  تُقال  �أو  �سفويا  تُروى 
لأنك  �ملو�عيد؟�  �سالونات  يف  �أو 
بقر�ءتها �سوف تتعب نف�سك وت�سّيع 
وقتك لأنها ل ترتك فيك �أدنى �أثر؟�

غار�شيا ماركيز كتابة الفن 
الر�ائي

لقد بد�أ �لرو�ئي �لكولومبي غار�سيا 
بعد  �لرو�ئي  �لفن  كتابة  ماركيز 
�لق�س�سية  �ملجموعات  من  �لعديد 
ويف1982توج بنوبل و�لأمر كذلك من 
فتجد  �لعربي  عاملنا  �أما يف  �أمثاله 
نف�س �ل�سري �حل�سن �سار عليه يو�سف 
�إدري�س مثال وتوفيق �حلكيم و�سول 
�دو�رد  �أو  �بر�هيم  �إىل عبد �ملجيد 
�إبر�هيم،هوؤلء  �أ�سالن  �أو  �خلر�ط 
مل يكتبو� �لرو�ية مبا�رضة،بل مترنو� 
،وحتذقت جتاربهم بعد �سنو�ت من 
�ل�سحف و�ملجالت،وبعد  �لن�رض يف 
مد�ر من �لعقود كتب منهم ع�رض�ت 
�أنها  �أي  ينجح  مل  و�أغلبها  �لرو�يات 
يف  فارقة  عالمة  ت�سبح  مل  �أعمال 
تر�هما  �أو  �لعربية  �لرو�ية  تاريخية 
قد �سمدت �أمام �لتحولت �لكربى.
�لع�رض�ت  بني  من  جنحت  و�آخرون 
و�حدة؟�  رو�ية  �أعمالهم  من 
ـ                         �أنظرو� تول�ستوى 
�لرو�سي وت�سيكوف وبلز�ك وغي دي 
�أ�سبحت  �أعمالهم  موبا�سان...ملاذ� 
خالدة حتى قرننا �حلايل...وما هي 
�لعو�مل �لتي �ساعدتهم وباأية �أدو�ت 

فنية متت كتابتها...لقد ُكتبت 
ن�سجهم  قمة  يف  وهم  �أعمالهم 
�لعقلي و�لفكري �أي بعد �أن �أ�سبحو� 
�سيوخا يف �لتجارب ويف �ل�سن؟� ومل 
يكن فقط عامل �ل�سدق هو �ملتوفر 

كما يتخيل �لبع�س.

التاريخ ل يرحم

وهذ� ل يعني �أننا نطلب من �سبابنا 
يكتبو�  �أل  �لطريق  على  هم  �لذين 
�ل�سبعني     �سنهم  بعد  �إل  �لرو�ية 
حتذيق  يف  �لكبري  �أملنا  ؟�...ولكن 
و�لتاأين  و�لثبات  جتاربهم  وتثقيف 
لأن  و�ملقامرة  �ملغامرة  قبل 
�أن يتعاركو�  �لتاريخ ليرحم...�أملنا 
حتى  �لق�سرية  �لق�سة  عامل  مع 
�أ�سعب  �أ�سعب �لفنون بل هي  وهي 
تعتمد  لأنها  �لرو�ية  من  و�أع�رض 
على �لختز�ل و�سغط �لأحد�ث...
كما  عقليا  �لنا�سج  يكتبها  فالرو�ية 
عامل  فكريا،لأنها  و�مل�سرتيح  يقال 
و�لتب�رض  �لتاأين  على  يعتمد  ف�سيح 

و�لتاأمل �لبعيد ومزج 
بكل  �ل�رض�عات  ومو�جهة  �لأفكار 
حنكة وترو.�أما �لق�سة فهي �لدخول 
�أوغلت  �ل�سيقة،وكلما  �لأدغال  يف 

بها تزد�د �ملخارج �سيقا؟�
�لعربة لي�س يف �لطبع  �أن  زيادة عن 
كرثتها...فاأنا  يف  ول  و�لن�رض 
زهاء  كتب  جز�ئريا  رو�ئيا  �أعرف 
على  �إطلعت  �لـ14رو�ية،وتقريبا 
مرة  كل  يف  �أنني  �أغلبها.و�مل�سيبة 
هر�ء  �لظن....لأنها  خُميب  �أخرج 
هر�ء...بل هي جمرد جتارب  على 
مقِلدة لأعمال �لغري �أو جمرد حكي 
و�حل�سو.و�لكتابة  �حلكي  �أجل  من 
�ساعده  وقد  �لكتابة؟�   �أجل  من 
عليه  تدر  �لتي  مهنته  �لطبع  على 
�أل  بعدها  ...عزمت  �لوفري  �ملال 
نهائيا..مف�سال  �لكاتب  لهذ�  �أقر�أ 
�أح�سن  حما�رضة  �أو  فيلم  م�ساهدة 
معلومات  من  �أ�ستفيد  �لأقل  على 
�لعمل  باأحد�ث...لأن  �أمتتع  �أو 
�أو  ر�سالة  يقدم  ل  �لذي  �لرو�ئي 
و�لعقلية  �لنف�سية  حو��سك  يوؤثر يف 
�لطيب  كتب  لقد  ـ  ؟�  جدو�ه  ما  ـ 
مو�سم  رو�يته  �ل�سود�ن  من  �ل�سالح 
عام1966ورغم  لل�سمال  �لهجرة 
ذلك ظلت ذ�ت متعة قر�ئية �ساحلة 
قدمت  ومكان،لأنها  زمان  لكل 
طرحا ح�ساريا و�زدو�جية �لإن�سان 
و�لغرب.ونالت  �ل�رضق  بني  �لعربي 
�لرو�ية  فكتابة  جو�ئز....�إذ�  عدة 
ير�فقها يف  �أو  �إعجاز  بها  يوجد  ل 
ثنايا  بني  توجد  �أن  يجب  ول  ذلك، 
فكرة �أنه يوجد يف �لنهر ما ل يوجد 
�إل  حتتاج  بال�رضورة  فهي  بالبحر 
باأ�سكال  لكتابتها  عمالقة  �أدمغة 
جتاربها  على  مبتكرة.د�لة  فنية 
دون  �مل�ستقبلية  وروؤ�ها  �حلياتية 
و�ملا�سي...نف�س  �حلا�رض  ن�سيان 
وهكذ�  �ل�سعر  على  ينطبق  �ل�سيء 
على  �لكتابية  �لتجربة  �أي  دو�ليك 
تُقِدم  �أن  يجب  �لعموم....�لرو�ية 
للحياة  وبد�ئل  جديد�  طرحا 
�ملاأ�سوية لالإن�سان وتربز �ل�رض�عات 
فن  رمزية...�لرو�ية   بطر�ئق 
�إل  منه  يقرتب  �أن  يجب  مقد�س ل 
و�لأفكار  �لطويل  �لنف�س  �أ�سحاب 
لتحمل  و�ت�ساعا  رجاحة  �لأكرث 

هموم �حلياة وتعقيد�تها.
جناية  فهي  لن�رضها  �لهلهلة  �أما 
و�لقر�ء  �ملبدع  م�سار  يف  ح�سارية 
للحرف  خيانة  بل  �سو�ء  حد  على 
�أن  �أريد  �أخرى  �ملطبوع....نقطة 
�أ�سري �إليها وقد لحظتها بعد ت�سفح 
�أن  �لأخري  �سيال  �أعمال  من  كثري 
عن  عاجزين  بدو�  �لنا�رضين  بع�س 
ت�سنيف �لأعمال..فاأنت جتد بع�س 
�لأعمال ل متت ب�سلة لأي فن من 
ي�رض  ذلك  �لأدبية...ورغم  �لفنون 
وكذ�...�إنها  كذ�  �أنها  عن  �ساحبها 
م�سكلة �لت�سنيف؟�أو ما خفي �أعظم 
طبعا يف عامل مت�سارع...تكتب فيه 
�لنا�س دون حياء �أو خوف من �لنقد 

و�لت�رضيح؟�

من جراح امل�شهد الإبداعي

اإنه حقا اأدب  ا�ستعجايل ؟ا
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 
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Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques
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Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

ل يوجد منا�شبة اأروع من قدوم مولود جديد للحياة ، 
لذا نهنئ اأهل املولود " اإ�شالم حمدي" بقدومه :

 يا طري طاير بالأجواء ميل و غرد 
باأحلى غناء لأحلى مولود

مربوك عليكم ون�شال اهلل ال�شفاء لالأم

تهنئة

ANEP N°:  2016010015الو�شط:2020/06/21



بقلم / كمال الرواغ
اأمني عام ال�شبكة العربية للثقافة 

والراأي والإعالم*

لن�ضال  رمزا  يعترب  يون�س  .كرمي 
والذي  ال�ضجون  يف  الأ�ضرية  احلركة 
اأي  اأو  م�ضاومة  اأو  ابتزاز  اأي  رف�س 
من  الأ�رسى  بني  وف�ضل  عملية متييز 
ال�ضفة  يف  الأ�رسى  بقية  اأو  الداخل 
وغزة والقد�س، موؤكدا اأنهم منا�ضلون 
من  و�ضحوا  نا�ضلوا  فل�ضطينيون 
اأبرز  ومن  وحريتها.  فل�ضطني  اأجل 
مواقفه خالل حماولة اإ�رسائيل فر�س 
على  والبتزاز  ال�ضيا�ضية  ال�ضغوطات 
تعليق  فرتة  يف  الفل�ضطينية  القيادة 
ومطالبة  الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج 
الفل�ضطينية  القيادة  من  اإ�رسائيل 
اإ�رسائيل  دولة  بيهودية  العرتاف 
من  وغريها  امل�ضتوطنات  وب�رسعية 
قال  فل�ضطينيا،  املرفو�ضة  املواقف 
مائة  لق�ضاء  م�ضتعد  اإنه  يون�س  كرمي 

ويرف�س  ال�ضجون،  يف  اأخرى  عام 
�ضيا�ضي  �ضغط  كو�ضيلة  ا�ضتخدامه 
على القيادة الفل�ضطينية على ح�ضاب 
احلقوق الأ�ضا�ضية والثابتة وامل�رسوعة 
يف  كرمي  الفل�ضطيني" ولد  لل�ضعب 
24.12.1956 لأ�رسة فل�ضطينية تنتمي 
والق�ضية،  الأر�س  وتع�ضق  للوطن 
ودر�س املرحلة البتدائية والإعدادية 
يف  النجاح  ليحقق  للنا�رسة  انتقل  ثم 
يف  درا�ضته  وخالل  العامة،  الثانوية 
اعتقاله  كان  غوريون'  'بن  جامعة 
وتنقل بني ال�ضجون مكر�ضا �ضخ�ضيته 
اخل�ضوع  فرف�س  والوطنية،  الن�ضالية 
ال�ضجون  اإدارة  وم�ضاومات  لبتزاز 
احلركة  عن  لعزله  واملخابرات 
ال�ضجون. ويعترب  الأ�ضرية يف  الوطنية 
كرمي من اأبرز قيادات احلركة الأ�ضرية 
يف  الأ�رسى  ممثل  كان  وقد  ورموزها 
انتمائه  عن  وعرب  معتقل،  من  اأكرث 
وكان  املواقف،  كل  لق�ضيته يف  وحبه 

يرف�س  الأول  الطراز  من  منا�ضال 
ال�ضتكانة وال�ضت�ضالم رغم اأنه هادئ 
ال�ضجن  اإدارة  مع  ال�رساع  ويف  الطبع 
يتفانى يف الن�ضال واجلهد والعمل من 
الكثري  وميتلك  الأ�رسى،  حقوق  اأجل 
التي  والثقافة  واخلربة  الوعي  من 
الأ�ضرية  احلركة  خدمة  يف  كر�ضها 
الوطنية  وقدراتها  اأو�ضاعها  وتطوير 
والعتقالية". والتنظيمية  والن�ضالية 

كان  "الأ�ضري  اأن  الأ�ضري  نادي  وذكر 
جميع  يف  الأول  القيادي  املوقع  يف 
احلركة  �ضطرتها  التي  املعارك 
يف  املراحل  كافة  يف  الأ�ضرية 
ال�ضجون،  اإدارة  مع  املرير  �رساعها 
والنفي  والعزل  للعقاب  تعر�ضه  ورغم 
عن  يتاأخر  يكن  مل  لآخر  �ضجن  من 
امل�ضاركة يف اإدارة دفة ال�رساع دفاعا 
ومكت�ضباتها.  الأ�ضرية  احلركة  عن 
الفل�ضطينية  بهويته  يفخر  كان  واأنه 
ومل  العتقال  �ضنوات  منه  تنل  ومل 

توؤثر على معنوياته ومبادئه حمطات 
كل  من  ا�ضمه  �ضطب  بعدما  املعاناة 
"ي�ضجل  التبادل".واأ�ضاف:  عمليات 
بقوة �ضد حماولت  نا�ضل  اأنه  لكرمي 
والفرقة  الفتنة  بث  ال�ضجون  اإدارة 
الأ�ضرية  احلركة  اأبناء  بني  والتجزئة 
الداخل  اأ�رسى  بني  العالقة  وف�ضل 
عن باقي احلركة الأ�ضرية، التي تفخر 
يكون  اأن  على  وت�رس  كرمي  ببطولت 
دوما مع كل اأ�رسى الداخل على راأ�س 
ويف  تبادل  �ضفقات  اأي  يف  الأولويات 
مل  "كرمي  وال�ضمود  العطاء  حمطات 
ي�ضت�ضلم لالأمر الواقع ويتحدى ظروف 
حتى  �ضحته  على  ويحافظ  العتقال 
اأو�ضاع ال�ضجون على �ضحته،  ل توؤثر 
اجلائر  احلكم  حتدى  اأنه  اإىل  اإ�ضافة 
من  املريرة  العتقال  و�ضنوات 
درا�ضته  موا�ضلة  على  اإ�رساره  خالل 
�ضيا�ضية  علوم  يدر�س  فهو  اجلامعية 
الأ�رسى  وي�ضجع  ويدر�س  و�ضحافة، 

على ك�رس اأحد اأهداف العتقال لأن 
الوعي  روح  طم�س  يريد  الحتالل 
اأن  ويتمنى  الأ�ضري  لدى  والثقافة 
يتخرج من اجلامعة وهو اأكرب انت�ضار 
كرمي  يعي�س  وال�ضجان.  ال�ضجن  على 
مر  فقد  ال�ضجون،  يف  القمع  عامل 
الفئات،  كل  ومن  الأ�رسى  اآلف  عنه 
وعاي�س كل حالت القمع واملمار�ضات 
ال�ضهداء  و�ضقط  بحقهم،  التع�ضفية 
واأ�ضيب  اأ�رسى،  واأبعد  واجلرحى، 
ال�ضاهد  باأمرا�س كثرية، وهو  اآخرون 
الإ�رسائيلي  التطرف  �ضيا�ضة  على 
�ضد  والعن�رسية  الفا�ضية  وت�ضاعد 
ق�ضوة  تزداد ظروفهم  الأ�رسى، حيث 
الت�ضديد  اإجراءات  وتزداد  ومعاناة، 

والنق�ضا�س على حقوقهم.
اإىل ال�ضماء واإىل  ول زال كرمي يتطلع 
فجر احلرية م�ضحونا بالأمل والإرادة 
القا�ضيات  ال�ضنوات  تك�رسها  مل  التي 

ول ممار�ضات القمع الوح�ضية.

فاألف حتية اىل دولة اجلزائر ال�ضقيقة 
ورجالها  احلر  الوطني  واإعالمها 

الأوفياء .
ال�رسى  ق�ضية  من  جعلوا  الذين 
العربي  الوطن  بريقاٱ خفاقا يف �ضماء 

والعامل
كل التحية لالإعالم اجلزائري  مقروء 
حترير  وروؤ�ضاء  ومرئي  وم�ضموع 
على  وجمالت  و�ضحف   وحمررين 
ق�ضية  خلف  الوقوف  يف  جهودهم 

ال�رسى الفل�ضطينيني
مالحق  �ضحفها  اأغلب  اإ�ضدار  عرب 
ومنا�ضدات  معاناة  تنقل  �ضحفية 
ال�ضجون  اأ�ضوار  خلف  من  ال�رسى 

الإ�رسائيلية.
ل�ضفارة  اي�ضا  مو�ضول  فال�ضكر 
فل�ضطني يف اجلزائر ..ولالأخ املنا�ضل 
خالد عزالدين هذا الفار�س الذي لن 
يخفق  وقلبه  اإل  يوما  امليدان  يرتك 

بحب الوطن وق�ضيته العادلة .
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من خلف الق�شبان يف ال�شجون ال�شهيونية التي ق�شى بها 38عام

الأ�ضري الفل�ضطيني املنا�ضل كرمي 
يون�س يبعث بر�ضالة اإىل اجلزائر 

من هو الأ�شري املنا�شل )كرمي يون�س(  بح�شب تقرير لنادي الأ�شري الفل�شطيني..
دخل عميد الأ�شرى الفل�شطينيني، كرمي يون�س، من �شكان قرية عارة باملثلث الـ38 عاما يف ال�شجون الإ�شرائيلية، وهو اأقدم اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الحتالل ويف العامل. 
ووفق تقرير اأ�شدره نادي الأ�شري الفل�شطيني "اعتقل كرمي يون�س يف 1983 وحكم عليه بال�شجن املوؤبد الذي حدد فيما بعد بـ40 عاما، وقد كان يفرت�س اأن يتم الإفراج عنه 
خالل الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي اأبرمها الرئي�س الفل�شطيني مع حكومة اإ�شرائيل والتي تق�شي بالإفراج عن كافة الأ�شرى القدامى املعتقلني قبل اتفاقيات اأو�شلو، 

ولكن حكومة الحتالل تن�شلت من الإفراج عن الدفعة الرابعة والتي كانت تت�شمن 30 اأ�شريا منهم 14 اأ�شريا من الداخل الفل�شطيني وهم الأقدم يف ال�شجون"

ن�س ر�شالة عميد ال�شرى كرمي يون�س
حتية،وبعد

نحن ل ن�شكر اجلزائر، ل ن�شكر اإعالم اجلزائر
بالعادة ال�شكر للغرباء، واجلزائر منا ونحن من اجلزائر.

حمظوظون ب�شعبنا اجلزائري.
حمظوظون بظل الرجال العايل الذي يفيء �شم�شنا احلارقة يف معتقالت الحتالل ال�شرائيلي.

ممتنون للمحن ولليلنا الطويل الذي ما�شانا فيه اأ�شود.
اأخوكم ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح

عميد الأ�شرى القابع يف معتقالت الحتالل ال�شرائيلي منذ 38 عاما
كرمي يون�س

مركز حن�شلة لالأ�شرى واملحررين: 

تفتي�ضات ادارة ال�ضجون و�ضفة ممنهجة لنقل فريو�س كورونا للأ�ضرى
لالأ�رسى  حنظلة  مركز  اأكد 
التفتي�س  اأن عمليات  واملحررين 
م�ضلحة  اإدارة  تنفذها  التي 
داخل  يومي  ب�ضكل  ال�ضجون 
بنقل  تت�ضبب  قد  الأ�رسى  غرف 
ل  لهم  كورونا  فريو�س  عدوى 
عنا�رس  من  املئات  واأن  �ضيما 
يف  ي�ضاركون  ال�ضجون  �رسطة 

هذه العمليات ويحتكون بالأ�رسى 
ج�ضدًيا  تفتي�ضهم  عند  قرب  عن 
العبث  اأو  الأق�ضام  بني  ونقلهم 
عنا�رس  اأن  العلم  مع  مبقتنياتهم 
خا�ضعني  غري  هوؤلء  ال�رسطة 
ويختلطون  الإحرتازي  للعزل 
خارج  بال�ضهاينة  يومي  ب�ضكل 
ل  نعلم  كما  الذي  ال�ضجون، 

كورونا  بفريو�س  الإ�ضابات  تزال 
�ضفوفهم.  يف  كبري  ب�ضكل  ترتفع 
اإن مركز حن�ضلة وهو يحذر من 
فريو�س  اإدخال  الحتالل  تعمد 
يطالب  فاإنه  لل�ضجون  كورونا 
الأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 
املحلية  احلقوقية  واملوؤ�ض�ضات 
على  بال�ضغط  والأممية  منها 

بتوفري  لإزامها  الإحتالل  دولة 
الوقاية  وم�ضتلزمات  �ضبل 
لالأ�رسى  كورونا  فريو�س  من 
ومراكز  ال�ضجون  خمتلف  يف 
التوقيف على اعتبار اأن ذلك حًقا 
كفلتها  التي  حقوقهم  من  اأ�ضياًل 
الدولية كما  القوانني والتفاقات 
ي�ضدد على �رسورة اإلزام �ضلطات 

�ضجونها  وم�ضلحة  الإحتالل 
بتنفيذ اإتفاقها املربم مع احلركة 
الأ�ضرية والذي ن�س على تخفيف 
واأفراد  الأ�رسى  بني  الإحتكاك 
الفوري  والبدء  ال�ضجون  اأدارة 
العامة  الفحو�ضات  باإجراء 
الربتوكولت  وفق  لالأ�رسى 
الطبية املعمول بها دولًيا للتاأكد 

من اأن فريو�س كورونا مل يتف�ضى 
على  ولالإطالع  �ضفوفهم  بني 
املرتدية  ال�ضحية  اأو�ضاعهم 
باأنها  اإل  و�ضفا  ميكن  ل  والتي 
لرحلة  كتتويج  وتاأتي  كارثية، 
طويلة من القتل البطئ واملمنهج 
منذ  الأ�رسى  بها  مير  التي 

حلظات اإعتقالهم الأوىل.



تقرير:علي �سمودي

نومي  من  ا�ستيقظ   " وت�سيف   
وقلقة  مذعورة   ، م�ستمر  ب�سكل 
ظروف  ظل  يف  ابني  حياة  على 
والتي  وال�سعبة  القاهرة  االعتقال 
يعاين منها االأ�رسى الذين ال يعانون 
من اأية اأمرا�ض ، فكيف مب�سطفى 
الذي يعي�ض على االأدوية ومطالب 
منتظم  ب�سكل  االأطباء  مبراجعة 
يزداد   " وتكمل   ،" حالته؟  لتقييم 
ال�ستاء  ف�سل  خالل  وحزين  خويف 
يحتمل  ال  ابني  فج�سد   ، والربد 
�سوى  منلك  وال   ، الظروف  هذه 
العاملني  لرب  والت�رسع  ال�سرب 
ال�سحة  عليه  ويدمي  لنا  ليحميه 
واأيامها  املحنة  هذه  تنجلي  حتى 
دون  �ساملاً  اإلينا  ويعود  احلالكة 
معه خالل  كما حدث  و�رسر  اأذى 

التحقيق.

من حياته ..
االأ�سري  ولد   ، عاماً  ع�رسين  قبل 
يعبد مبحافظة  بلدة  م�سطفى يف 
عائلته  يف  الثاين   ليكون   ، جنني 
وتقول   ، اأنفار   6 من  املكونة  
�ساب  ابني   " طارق  اأم  والدته 
، عانى  بوالديه  طيب وخلوق وبار 
رب  لكن  املر�ض  من  �سغره  من 
حياة  فعا�ض   ، لنا  حماه  العاملني 
طبيعية ، ن�ساأ وتربى على االأخالق 
يعبد  بلدتنا  يف  والدين  العالية 
اأنهى  حتى  مبدار�سها   تعلم  التي 
الثانوية العامة بنجاح "، وت�سيف " 
متتع دوماً بالطموح واالأمل الكبري 
بامل�ستقبل ، فتابع تعليمه وانت�سب 
 ، نابل�ض  مدينة  يف  حجاوي  لكلية 
تخ�س�ض م�ساحة حتى اأنهى عامه 
عليه  قطع  االحتالل  لكن   ، االأول 
الطريق وحرمه من اإكمال درا�سته 

اجلامعية.

االعتقال والتحقيق ..

طارق  اأم  الوالدة  دموع  تنهمر 
حلظات  ا�ستعادتها  خالل   ،
تاريخ  فجر  م�سطفى  اعتقال 
2018/12/18 ، وتقول " يف حوايل 
اقتحم   ، فجراً  الواحدة  ال�ساعة 

 ، منزلنا  اجلنود  من  الع�رسات 
ملدة  واحدة  غرفة  يف  عزلونا 
 ، م�سددة  حرا�سة  و�سط  �ساعتني 
واقتادوا م�سطفى لغرفة اأخرى "، 
وت�سيف " اأخ�سعه اجلنود للتحقيق 
انتهت  حتى  والده  مع  امليداين 
عملية التفتي�ض ، ثم �سادروا هاتفه 
اخللوي واعتقلوه دون مراعاة كونه 
واأدوية  لعالج  وبحاجة  مري�ض 
كثرياً  وحزنت  فبكيت   ، م�ستمرة 
ينتزعونه  اجلنود  �ساهدت  عندما 
والقدمني  اليدين  مقيد  بيننا  من 
يهتم  ، مل  اأخرى  مرة   " وتكمل   ،"
 ، املر�سية  ابني  بحالة  االحتالل 
التحقيق  ونازين  اأقبية  اإىل  ونقلوه 
يف �سجن اجللمة ، تعر�ض للتحقيق 
الع�سكري ملدة 35 يوماً ، و�سعرت 
االأوىل  زيارته  خالل   ، كبري  بقلق 
التعذيب  اأثار  �ساهدت  فقد   ،
ب�سكل  ووترها  وقدمه  وجهه  على 
خا�ض والذي يوؤكد ظلم االحتالل 
حياة  تعر�ض  التي  وانتهاكاته 

اأ�رسانا للخطر.

خلف الق�سبان ..

م�سطفى  معاناة  رحلة  ا�ستمرت 
وعائلته بني املحاكم يف ظل رف�ض 
ب�سبب  �رساحه  اإطالق  االحتالل 
 " والدته  وتقول   ، ال�سحية  حالته 
الطبية  التقارير  املحامي  قدم 
يف  احتجازه  خطورة  توؤكد  التي 
وحاجته  ال�سعبة  ال�سجون  ظروف 
املحكمة  لكن   ، للعالج  املا�سة 
على  بناء  توقيفه  متديد  وا�سلت 

 " وت�سيف   ،" املخابرات  طلب 
اأكرث من  الع�سكرية   للمحاكم  نزل 
10 مرات ، حتى  حوكم  بال�سجن 
اأالف   4 وغرامة  �سهراً   21 الفعلي 
دوالر   1200 يعادل  ما  اأى  �سيكل  
نقل  جمدو  �سجن  ومن   ، اأمريكى 
فيه  يقبع  زال  ما  الذي  اىل جلبوع 

حتى اليوم.

خوف وقلق ..

رغم   ، اأم طارق  املواطنة  تواظب 
زيارة  على  املر�ض  من  معاناتها 
موعد  انتظر   " وتقول   ، اأ�سريها 
اأحر من اجلمر حتى  الزيارة على 
اأمتكن من روؤيته واالطمئنان عليه 
ل�سموده  كبري  بفخر  وا�سعر    ،
اأو�ساع  اأمام  و�سربه  و�سالبته 
ال�سجن القا�سية يف ال�سيف وال�ستاء 
"، وت�سيف " دائما نعي�ض حالة من 
ابني  على  والتوتر  والقلق  اخلوف 
ا�سعر     ، الذي ال يغيب ذكره عنا 
 ، جل�ساتنا  كل  يف  كثريا  بفقدانه 
ال   ، االأيام  هذه  حلظاتي  واأ�سعب 
بحالته  لتفكريي  جفن  يل  يغم�ض 
والربد  ال�ستاء  ظل  يف  وو�سعه 
و�سيبقى  معه  اهلل  لكن    ، القار�ض 
له  القريب  الفرج  واأمتنى  معه 
وتكمل  جميعا"،  اال�رسى  ولكافة 
البني  اأقول   ، اجلديد  العام  يف   "
والذي  وا�سرب،   �سامدا  اأبقى    :
اهلل  اأمام  ووقويف  �سالتي  ي�سربين 
وموا�سلة  بال�سرب  له  اأدعو  واأنا 
الثبات وان �ساء اهلل �ستتحرر قريباً 
بابه  على  ، فاليوجد �سجن يغلق 

احد.

جلنة دعم ال�سحفيني 
الفل�سطينيني

االحتالل ال�سهيونى ارتكب 
�سحفيني  بحق  انتهاًكا   56

مقد�سيني

وثقت جلنة دعم ال�سحفيني، على 
 ،2020 احلايل  العام  ن�سف  مدار 
مزيًدا من االنتهاكات االإ�رسائيلية 
واالإعالميني  ال�سحفيني  بحق 
يف  يعملون  الذين  الفل�سطينيني 
و�سواحيها.  املحتلة  القد�ض 
اأن  تقريرها،  يف  اللجنة  واأكدت 
كانوا  الفرتة  تلك  ال�سحفيني طيلة 
املبا�رس، مبا  لال�ستهداف  عر�سة 
النار  واإطالق  ال�رسب  ذلك  يف 
واالقتحام  التع�سفي  واالحتجاز 
اأو  العمل  من  واملنع  ملنازلهم، 
القد�ض،  مدينة  يف  الت�سوير 
والتحقيق  واال�ستدعاء  واالعتقال 
القد�ض  مدينة  واالأبعاد عن  معهم 
املعدات  وم�سادرة  املحتلة، 
ال�سحفية، وغريها من التهديدات 
املبا�رسة وامل�سايقات امل�ستمرة. 
بداية  منذ  اأنه  التقرير  واأظهر 
من  اأكرث  ت�سجيل  مت   ،2020 العام 
االإعالميني  بحق  انتهاًكا   )56(
وال�سحفيات  وال�سحفيني 
االأرا�سي  اأكناف  ويف  املقد�سيني 
املدينة املقد�سة، منها)4( حاالت 
عنان  ال�سحفيني  من  لكل  اإبعاد، 
اجمد  عوي�ض،  �سند�ض  جنيب، 
و)7(  دروي�ض،  الكرمي  عبد  عرفة، 
و)14  واحتجاز،  اعتقال  حاالت 
�سجل  كما  ا�ستدعاء.  حالة   )
التقرير) 8( حاالت منع من العمل 
من بينهم جتديد منع عمل مكتب 
قناة تلفزيون فل�سطني يف القد�ض 
املحتلة وعمل طواقمه من العمل 
يف مدينة القد�ض، واإجبار عدد)6( 
مالية،  غرامة  دفع  على  حاالت 
االأجهزة  من  عدد)4(  وم�سادرة 
�سحفية،  وبطاقات  واملعدات 
اقتحام  حاالت   )6  ( وت�سجيل 
حني  يف  ال�سحفيني،  ملنازل 
اأ�سدرت حماكم االحتالل حكم )1( 
على ال�سحافية املقد�سية املعتقلة 
اأبو غو�ض، كذلك ا�ستهداف  مي�ض 

و�رسب وتهديد عدد)6(.
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والدة االأ�سري الطالب املري�ض م�سطفى زيد 

يزداد خويف خالل ف�شل ال�شتاء ... 
ابني املري�ض  ال يحتمل 

من موؤ�س�سة الأخرى ، تتنقل املواطنة رميا زيد " اأم طارق "، الإثارة ومتابعة ق�سية ابنها االأ�سري املري�ض 
والطالب اجلامعي  م�سطفى  عز الدين عدنان زيد ، ب�سبب معاناته من عدة اأمرا�ض مزمنة ، وحاجته 

الدائمة للرعاية واملتابعة وتوفري االأدوية التي ال ميكن اأن يعي�ض دونها ، وتقول " منذ والدته ، يعاين 
ابني من عدة اأمرا�ض مزمنة واالأخطر �سحنات كهربائية زائدة ، ت�سبب له نوبات اأمل �سديدة خا�سة يف ظل 

ال�سغط والعزل واالإرهاق وعدم االنتظام يف االأدوية التي اقر االأطباء حاجته لتناولها طوال العمر "

بقلم: عبد النا�سر فروانة
 

جدران  بني  يزيد  وما  يوم   )1460(
وكثري  ال�سم�ض،  عن  وبعيدا  ال�سجن 
فتمر  واحلرمان.  واملعاناة  االأمل  من 
اعتقاله يف اخلام�ض ع�رس من  ذكرى 
عامه  ويدخل  اجلاري  حزيران/يونيو 
االأربعاء  اأم�ض  ويعر�ض  اخلام�ض، 
اعرتاف  دون   )139( رقم  للمحاكمة 
عنه،  رغما  بذلك،  ليُ�سجل  اإدانه.  اأو 
مدار  على  عددا  االأطول  املحاكمة 
ال�سجن  هو  كم  االحتالل..!  �سني 
موؤمل، وكم هي احلياة خلف الق�سبان 
هو  وق�سوة  اأملا  االأكرث  فيما  قا�سية، 

القهر  من  طويلة  �سنوات  مت�سي  اأن 
عن  وبعيدا  ال�سجن  داخل  واحلرمان 
االأ�رسة، بال تهمة اأو حماكمة عدالة. 
على  ال�سغط  اإىل  االحتالل  ي�سعى 
اإدانته  بهدف  وم�ساومته  "احللبي" 
حماولة  يف  االأ�سكال  من  �سكل  باأي 
التي  املوؤ�س�سة اخلريية  الإدانة  بائ�سة 
كان يديرها يف قطاع غزة، يف �سياق 
حماوالت االحتالل امل�ستمرة لت�سويه 
االإن�سانية  الدولية  املوؤ�س�سات  عمل 
العاملة يف قطاع غزة بهدف ال�سغط 
حتت  االإن�ساين  ن�ساطها  لوقف  عليها 

حجج واتهامات ا�رسائيلية كثرية.

اأطول حماكمة فى التاريخ 

غدًا .. االحتالل يعر�ض "احللبي" 
للمحاكمة رقم )139(

�سجون  اإدارة  اأن  االأ�سري  نادي  اأكد 
االأ�سريتني  عزل  توا�سل  االحتالل 
من  ح�سيمة  وجيهان  حماده،  فدوى 
يف  اأيام  ع�رسة  قرابة  منذ  القد�ض 
نادي  "اجلملة".واأو�سح  معتقل  عزل 
االأ�سري اأنه ووفقاً للمعلومات املتوفرة 
االأ�سريتني  عزلت  ال�سجون  اإدارة  اأن، 
يف  �سجانة  مع  جرت  مواجهة  بعد 
ال�سياق  هذا  "الدامون".ويف  �سجن 
�سجون  اإدارة  االأ�سري  نادي  حّمل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االحتالل 

وح�سيمة.  حمادة  االأ�سريتني  م�سري 
حمادة  فدوى  االأ�سرية  اأن  اإىل  يُ�سار 
معتقلة منذ عام 2017م، وهي حمكوم 
بال�ّسجن ملدة ع�رس �سنوات، واالأ�سرية 
اجلريحة جيهان ح�سيمة معتقلة منذ 
بال�ّسجن  حمكومة  وهي   ،2016 عام 
عدة  من  وتُعاين  �سنوات،  اأربع  ملدة 
جّراء  تفاقمت  �سحية،  م�ساكل 
اأثناء  االحتالل  بر�سا�ض  اإ�سابتها 

عملية اعتقالها. 

الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  ي�ستنكر 
املنا�سلة  له  تعر�ست  الذي  االعتداء 
اليوم يف  و�ساح"  "اأم جرب  االأ�رسى  اأم 
بيان  يف  االأ�سري  نادي  واعترب  غزة. 
االعتداء  اأن  اخلمي�ض،  اأول  م�ساء  له 
من  متثله  مبا  و�ساح  جرب  اأم  على 
ن�سالية،  اأيقونة  ولكونها  رمزية  حالة 
االأم  على  االعتداء  مبثابة  هو 
الفل�سطينية، وعلى الذاكرة الن�سالية، 
جرب،  اأم  باأمثال  حية  تزال  ما  التي 
وقال  وال�سهداء.  االأ�رسى  واأمهات 

الهمجي  االعتداء  اآثار  اإن  النادي 
به  يقوم  اأن  اأم جرب و�ساح ميكن  على 
فقط من جترد من اإن�سانيته ووطنيته 
مهما كانت االأ�سباب واملربرات، التي 
يحاول البع�ض ت�سويقها يف تربير هذا 
تنفيذ  ذريعة  حتت  الهمجي  االعتداء 
حركة  االأ�سري  نادي  وطالب  القانون. 
حما�ض، بتحمل م�سوؤولياتها وحما�سبة 
كل ما كان له يد يف االعتداء على اأم 

جرب و�ساح  وتقدميهم للعدالة.

اإدارة �سجون االحتالل 

موا�شلة عزل االأ�شريتني فدوى 
حماده وجيهان ح�شيمة

نادي االأ�سري 
ا�شتنكاراالعتداء الذي تعر�شت له 
املنا�شلة اأم االأ�شرى "اأم جرب و�شاح"

ا�شتقرار الو�شع ال�شحي لالأ�شري 
كمال اأبو وعر

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  اأكد 
واملحررين قدري اأبو بكر، ا�ستقرار 
اأبو  كمال  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 
القابع  جنني  يف  قباطية  من  وعر 
االإ�رسائيلي،  رمبام  م�ست�سفى  يف 
ال�رسطان،  مر�ض  من  يعاين  والذي 
م�ستمرة  االت�ساالت  ان  اىل  م�سرياً 
اأبو  وقال  عنه.  باالإفراج  للمطالبة 

اليوم  �سباح  اإذاعي  حديث  يف  بكر 
مع  ات�ساالت  هناك  اإن  اخلمي�ض: 
للمطالبة  الدويل  االأحمر  ال�سليب 
زيارة  من  االأ�رسى  اأهايل  بتميكن 
بعد  االحتالل،  �سجون  يف  اأبنائهم 
توقفها منذ بدء تف�سي وباء كورونا، 
متوز  �سهر  اأول  عودتها  متوقعاً 

املقبل.
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طرابل�س/ الأنا�شول

الليبية  احلكومة  قوات  وجدت  كما 
15 جثة يف منطقة ق�رص بن غ�شري، 
اأطفال  بينها جثث  جنوب طرابل�س، 
حفرت.  عنا�رص  اختطفتهم  ون�شاء 
 6 يف  اكت�شف  اأنه  اجلي�س،  واأفاد 
جوان، 14 جثة ورفات جمهولة الهوية 
ل�شيطرة  خا�شعة  كانت  مناطق  يف 
العا�شمة  جنوب  حفرت،  ملي�شيا 
اأي�شا  اجلي�س  قوات  وعرثت  الليبية. 
بئر  يف  جثث   5 على  جوان،   8 يف 
العواتة  منطقة  يف  مرتا،   45 بعمق 
�شوق  ومنطقة  ترهونة  مدينة  بني 

اخلمي�س، جنوب طرابل�س.
 10 اجلي�س  اكت�شف  جوان،   10 ويف 
جماعية  مقابر  يف  مدفونة  جثث 

ترهونة.  من  قريبة  ومواقع  مبزارع 
كما عرث يف اليوم التايل، على 3 جثث 
داخل  جماعية  مقربة  يف  مدفونة 
املركزي  للأمن  العامة  الإدارة  مقر 

اإح�شائية  واأ�شارت  نف�شها.  باملدينة 
 16 يوم  العثور  اإىل  الليبي،  اجلي�س 
جوان، على عدد )مل حتدده( من اجلثث 
الهوية  جمهولة  املتفحمة  والأ�شلء 

و�شارع  اله�شبة  م�رصوع  منطقة  يف 
 17 ويف  العا�شمة.  جنوب  اخللطات، 
من ال�شهر اجلاري، اأعلن اجلي�س الليبي 
اأنه بانتظار حتقيق اأممي يك�شف للعامل 
»جرائم الإبادة اجلماعية الب�شعة« التي 
مدينة  يف  حفرت  عنا�رص  ارتكبتها 
مقابر  على  العثور  مت  حيث  ترهونة؛ 
جماعية. وموؤخرا، حقق اجلي�س الليبي 
انت�شارات اأبرزها حترير كامل احلدود 
وكامل  وترهونة،  لطرابل�س،  الإدارية 
مدن ال�شاحل الغربي، وقاعدة الوطية 
اجلوية، وبلدات باجلبل الغربي. و�شنت 
عربية  دول  من  بدعم  حفرت،  ملي�شيا 
طرابل�س،  على  عدوانا  واأوروبية، 
انطلقا من 4 اأفريل 2019؛ ما اأ�شقط 
قتلى وجرحى بني املدنيني، بجانب 

دمار مادي وا�شع.

اأعلن اجلي�س الليبي، ال�شبت، العثور على 190 جثة يف م�شت�شفيات ومقابر جماعية مبدينة ترهونة 
ومناطق جنوب العا�شمة طرابل�س، منذ 5 جوان اجلاري جاء ذلك يف اإح�شائية للجثث واملقابر 

التي عرث عليها اجلي�س باملناطق املحررة من عنا�شر اجلرنال خليفة حفرت، ن�شرتها عملية »بركان 
الغ�شب« عرب »تويرت«وذكر اجلي�س الليبي اأنه عرث يف 5 جوان، على 106 جثث بينها اأطفال ون�شاء، 

عليها اآثار تعذيب، داخل ثالجة م�شت�شفى مدينة ترهونة )جنوب �شرق طرابل�س( واأ�شار اأنه عرث يف 
ذات اليوم، على 37 جثة يف ثالجة اأخرى داخل م�شت�شفى ترهونة، ونقلها اإىل مدينة م�شراتة )200 

كم �شرق طرابل�س(، وجرى هناك التعرف على 14 جثة منها وت�شليمها اإىل ذويها.

اجلي�س الليبي

 اكت�شاف 190 جثة بجنوب طرابل�س وترهونة

خرج رئي�س الوزراء الإيطايل جوزيبي 
ب�شعبية  وباء كورونا  كونتي، من ذروة 
متزايدة، ولكنه بانتظار اختبار �شعب 
يتوقع  ما  ظل  يف  العام،  هذا  خريف 
احلرب  منذ  ركود  »اأ�شواأ«  يكون  اأن 

العاملية الثانية.
�شيا�شي  مبتدئ  من  كونتي  وحتول 
اختياره  مت  ــ  معروف  غري  وحمام 
لقيادة اأول حكومة �شعبوية يف اأوروبا 
يف  بارزة  �شخ�شية  اإىل  ــ  عامني  قبل 
واأدى  باإيطاليا  ال�شيا�شي  امل�شهد 
مع  التعامل  يف  املتمثل  التحدي 
�رصبت  التي  امل�شبوقة  غري  الأزمة 
كورونا  فريو�س  تف�شي  مع  اإيطاليا، 
زيادة  اإىل  املا�شي،  فرباير  اأواخر 

خربة كونتي واحتكاكه بال�شيا�شة.
عن  الإيطاليني  اأغلب  واأعرب 
تقديرهم لإدارة الطوارئ »املركزية«، 
اتخاذ  اأُجرب خللها كونتي على  التي 
قرارات �رصيعة وجذرية، مثل فر�س 
اإغلق �شبه كامل للبلد ملدة �شهرين 
ال�شحفية  موؤمتراته  واأ�شبحت 
عرب  اأي�شا  عقدها  التي  املتلفزة، 
موعدا  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 

منتظما للإيطاليني الذين يتوقون اإىل 
تطورات  عن  والطمئنان  التحديث 

الأزمة.
وكانت اإيطاليا اأكرث الدول ت�رصرا على 
م�شتوى العامل يف املرحلة الأوىل من 
من  اأكرث  بحياة  اأودت  التي  الوباء، 
التي  القيود  اأن  كما  �شخ�س  األف   34
تفر�شها روما على ال�رصكات والنا�س، 
باتت نوعا من التجارب التي حتاكيها 
تف�شي  لحتواء  اأخرى  اأوروبية  بلدان 

الوباء.

ثقة عالية

ا�شتطلع اأجراه معهد »اإك�شي«، ماي 
من  باملائة   59 اأن  اأظهر  املا�شي، 
بزيادة  بكونتي،  يثقون  الإيطاليني 
اأن  منذ  وذلك  باملئة،   20 قدرها 
اأ�شهر   3 نحو  قبل  الإغلق  فر�س 
حمللون �شوروا كونتي على اأنه القائد 
العام و�شط العا�شفة، بح�شب املحلل 
ما�شيميلنو  الإيطايل  ال�شيا�شي 
مريكاتورووم،  جامعة  يف  باناراري، 
باناراري:  وقال  روما  بالعا�شمة 
»كانت هذه اأول اأزمة �شيا�شية طبيعية 

على  وكان  الإيطايل،  التاريخ  يف 
النا�س اأن يثقوا باحلكومة لأن بقاءهم 
اإىل  املحللون  املحك«واأ�شار  على 
جتعل  املت�شاعدة،  كونتي  �شعبية  اأن 

حلفاءه ال�شيا�شيني متوترين.
ويراأ�س كونتي الآن يف وليته الثانية، 
اأوت  يف  ت�شكيله  مت  مهتزا«  »ائتلفا 
واحلزب  »5 جنوم«  بني حركة   ،2019
ملنع  الو�شط(  )ميني  الدميقراطي 
من  ال�شلطة  على  احل�شول  حماولة 
ماتيو  اليمينية  »الرابطة«  زعيم  قبل 

�شالفيني.
ب�شعف  احلاكمان  احلزبان  ويت�شم 
القيادة، ومن املرجح جدا اأن يفقدا 
اإجراء  حال  يف  بالربملان  اأغلبيتهما 
انتخابات جديدة، ولهذا ال�شبب يقول 
هذه  على  يحافظان  اإنهما  حمللون 

احلكومة على قيد احلياة.

** حزب »كون تي«
كونتي  باأن  اإعلمية  تقارير  اأفادت 
حزبه  لإن�شاء  م�شتعدا  �شيكون 
اخلا�س، وهو ما اأثار توترات جديدة 
رئي�س  نفي  رغم  احلكومة،  داخل 

خرباء  ويقدر  املزاعم  هذه  الوزراء 
كونتي  حزب  اأن  الراأي  ا�شتطلعات 
ا�شم  عليه  يطلق  الذي  ــ  املحتمل 
»كون تي« )معك بالعربية(، قد ينتزع 
ما بني 12 و15 باملائة من الأ�شوات، 
ما ي�رصق اأن�شارا من �رصكائه وخلل 
الوزراء  رئي�س  اكت�شب  وليته،  فرتتي 
اأوروبا  يف  طيبة  �شمعة  الإيطايل 

ب�شفته زعيما معتدل وموثوقا به.
املفاو�شات  يف  م�شاهمته  وكانت 
اخلا�شة ب�شندوق التعايف يف الحتاد 
مليارات  قيمته  تبلغ  الذي  الأوروبي، 
حماية  اإىل  تهدف  والتي  اليوروهات، 
اأ�شعف البلدان الأوروبية من الأ�رصار 
الوباء،  الناجمة عن هذا  القت�شادية 
من  الآن  هناك خماطر  لكن  حا�شمة 
خلل  من  املفا�شات  هذه  حتييد 
املنق�شمني  املت�شارعني،  حلفائه 
حول كيفية ا�شتخدام الأموال لإنعا�س 

القت�شاد الإيطايل املتعرث.
التحقيق احلايل الذي يجريه  اأن  كما 
املدعون العامون يف مدينة برغامو، 
ملنطقتي  ال�شعيف  الإغلق  حول 
تف�شي كورونا يف لومبارديا ال�شمالية، 

اأن  ميكن  بالفريو�س،  ت�رصرا  الأكرث 
ي�شوه اأي�شا ال�شورة ال�شيا�شية لكونتي 
 3 الوزراء  رئي�س  الدعاء  وا�شتجوب 
ك�شاهد  املا�شية،  اجلمعة  �شاعات، 
اإنه  حينها  كونتي  وقال  الق�شية،  يف 
مرة  فعله  ما  و�شيكرر  قلقا،  »لي�س 

اأخرى«.

اختبار البقاء على قيد احلياة
بانتظار  اإيطاليا  تزال  ل  ذلك،  ومع 
كونتي  لبقاء  احلقيقي  الختبار 
حالة  مع  تعامله  فبعد  ال�شيا�شي، 
اأن  املفرت�س  من  ال�شحية،  الطوارئ 
يتوقع  ما  خلل  من  اإيطاليا  يرعى 
احلرب  منذ  ركود  »اأ�شواأ«  يكون  اأن 

العاملية الثانية.
بنك  اأكد  املا�شي،  مايو  ونهاية 
اإيطاليا املركزي اأن الإغلق ال�شارم 
البلد  اأنحاء  جميع  يف  املفرو�س 
بالقت�شاد  يودي  كاد  الوباء،  لوقف 

اإىل النهيار.
اأن  اإىل  القت�شادية  التوقعات  وت�شري 
اإيطاليا قد تعاين انخفا�شا يف ناجتها 
باملئة  و13   8 بني  الإجمايل  املحلي 

يف 2020. وقال كارلو بونومي، رئي�س 
الرئي�شية،  التجارية  ال�شغط  جماعة 
قد  وظيفة  مليون  اإىل  ي�شل  ما  اإن 

ت�شيع ب�شبب الوباء.
واأ�شاف: »قد توؤدي الأزمة اإىل تفاقم 
ال�شمال  بني  القت�شادية  الفجوة 
الذي  ثراء و�شناعة، واجلنوب  الأكرث 
حيث  الزراعة،  على  اأ�شا�شا  يعتمد 
ال�شباب  بني  البطالة  معدلت  ترتفع 

اإىل 40 باملائة«.
وخ�ش�شت احلكومة الإيطالية حوايل 
دولر(  مليار   83.25( يورو  مليار   75
والأ�رص  ال�رصكات  لإعانة  م�شاعدات 
املت�رصرة من تداعيات الوباء، ولكن 
حتقق  مع  كافية  غري  اأنها  يتبني  قد 

الآثار الكاملة للأزمة يف اخلريف.
وعلى �شعيد اآخر، قاطعت املعار�شة 
اإليها  دعا  كبرية  اقت�شادية  قمة 
امل�شالح  اأ�شحاب  جميع  مع  كونتي، 
ال�شيا�شيني والجتماعيني الرئي�شيني، 
وهناك  املا�شي  ال�شبت  وبداأت 
عن  القمة  تك�شف  باأن  خماطرة 
حول  احلاكمة  الأحزاب  خلفات 

خطة اقت�شادية طويلة الأجل.

اإيطاليا بعد كورونا

اختبار اقت�شادي �شعب بانتظار كونتي 

تون�س

النه�شة م�شتاءة من ت�شريحات 
رئي�س احلكومة 

التون�شية  النه�شة  حركة  ت  عربرّ
اأحزاب  اأكرب  نائبا   54 اإ�شلمية   (
الئتلف احلاكم( ، عن ا�شتيائها من 
اإليا�س  احلكومة،  رئي�س  ت�رصيحات 
نواب  جمل�س  فبخ�شو�س  الفخفاخ 
اإل  الغنو�شي(  )را�شد  ال�شعب ورئي�شه 

اأنها دعت اإىل دعم احلكومة.
عقب  للحركة  بيان  يف  ذلك  جاء 
اجتماع مكتبها التنفيذي، واطلع عليه 
املا�شي  والأحد  الأنا�شول  مرا�شل 
عما  �شوؤال  عن  ردا  الفخفاخ،  قال 
يف  الغنو�شي،  مع  قطيعة  يف  كان  اإن 
 : خا�شة  حملية  قناة  بثتها  مقابلة 
الغنو�شي،  مع  قطيعة  هناك  »لي�شت 
بع�س«واأ�شاف:  مع  نتحدث  ونحن 
يف  �رصيك  حزب  رئي�س  »الغنو�شي 
حلزبه  �شاحلا  يراه  وما  احلكم، 

و�شخ�شه يقوم به«.
التنفيذي  مكتبها  اإن  النه�شة  وقالت 
عربرّ عن ا�شتيائه »من بع�س ما ورد يف 
حوار رئي�س احلكومة من حديث عن 

جمل�س نواب ال�شعب ورئي�شه، رئي�س 
للحكومة.«   املزكي  الأكرب  احلزب 
بـ«قناعتها  مت�شكها  النه�شة  وجددت 
لتو�شيع  املا�شة  البلد  بحاجة  التامة 
اأجل  من  للحكم  ال�شيا�شي  احلزام 
ال�رصورية  بالإ�شلحات  القيام 
�شمن  التنمية  مطالب  ومواجهة 

توافق وطني وا�شع«
يف  احلاكم  الئتلف  ويت�شكل 
النه�شة«،  »حركة  من  تون�س 
)اجتماعي  الدميقراطي«  و«التيار 
و«حركة  نائبا(،   22 دميقراطي/ 
ال�شعب« )نا�رصية/ 15 نائبا(، وحزب 
نائبا(  )ليربايل/14  تون�س  »حتيا 
و«كتلة الإ�شلح« )م�شتقلون واأحزاب 
النه�شة   واأهابت  نائبا(    16 �شغرية/ 
»بكل القوى والفعاليات الوطنية لدعم 
الفر�شة للإجناز  واإعطائها  احلكومة 
بروح  الإ�شلح  حتديات  ومواجهة 
البذل والعطاء، التي عرب عنها �شعبنا 

يف مواجهة اجلائحة«.

وا�شنطن

 متظاهرون يحطمون متثال 
جرنال يرمز حلقبة العبودية

وا�شنطن/ الأنا�شول

العا�شمة  يف  متظاهرون  حطم 
األربت  متثال  وا�شنطن،  الأمريكية 
املوؤيدين  اجلرنالت  اأحد  بايك، 
الوليات  زمن  يف  الرقيق  لتجارة 
ا�شتياء  اإىل  اأدى  ما  الكونفدرالية، 
ودعوته  ترامب  دونالد  الرئي�س 
ملحا�شبة الفاعلني واأقدم متظاهرون 
اجلمعة،  بايك،  متثال  حتطيم  على 
ت�شهدها  التي  الحتجاجات  اإطار  يف 
الأمريكي  مقتل  خلفية  على  البلد، 
الأ�شود جورج فلويد على يد �رصطي 

اأبي�س.
وجاء ا�شتهداف املتظاهرين للتمثال 
لإنهاء  ترمز  للغاية  مهمة  ذكرى  يف 
حزيران  جوان   19( بالبلد  العبودية 
بايك  متثال  واأن  خا�شة   ،)1865
الذي  العا�شمة  يف  الوحيد  يعترب 
الوليات  مرحلة  اإىل  تاريخه  يعود 

اإ�شقاط  وا�شتغرق  الكونفدرالية 
من  �شاعة  نحو  للتمثال  املحتجني 
فيه،  النار  ي�رصموا  اأن  قبل  الزمن، 
يف حني مل تتدخل قوات ال�رصطة يف 
خمفر قريب من مكان احلدث لف�س 

املتظاهرين.
ترامب  اأعرب  احلادثة،  على  وتعليقا 
تغريدة  خلل  من  ا�شتيائه،  بالغ  عن 
وا�شنطن  عمدة  داعيا  تويرت،  على 

»موريل بوزر«، لعتقال املحتجني.
يد  على  فلويد،  مقتل  واأثار 
بولية  ت�شوفني«،  »ديريك  ال�رصطي 
املا�شي،  ماي   25 يف  مينيابولي�س، 
الأمريكي،  املجتمع  يف  الغ�شب 
مظاهرات  اإثرها  على  اندلعت  حيث 
اأنحاء  جميع  اإىل  امتدت  حا�شدة، 
اأمر  ترامب  وكان  املتحدة  الوليات 
لحتواء  الأمنية  التدابري  بت�شديد 
الحتجاجات متذرعا باأعمال ال�شغب 

والنهب التي رافقتها. 

اأن  امل�رصية  الإعلم  و�شائل  اأعلنت 
الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي قدافتتح 
اأم�س ال�شبت، قاعدة ع�شكرية جديدة 
الع�شكرية  جرجوب  قاعدة  ت�شمى 
حدود  قرب  مطروح  مر�شى  غرب 

ليبيا.
الع�شكرية  القاعدة  هذه  وتعد 
يف  امل�رصية  القواعد  اأهم  من 
البعد  يتمثل  حيث  الغربية  املنطقة 
يف  »جرجوب«  لقاعدة  ال�شرتاتيجي 

املزمع  القت�شادية  املنطقة  تاأمني 
اإن�شاوؤها غربا، من ال�شاحل ال�شمايل 
امل�رصي على البحر املتو�شط، ومع 

دولة ليبيا.
وقت  يف  ع�شكرية  م�شادر  واأكدت 
اإطار  يف  ياأتي  القواعد  هذه  بناء  اأن 
للقوات  ال�شاملة  التطوير  خطة 
القواعد  وهذه  امل�رصية،  البحرية 
�شتكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلق 
امل�رصية  للقوات  اللوج�شتي  للدعم 

واملتو�شط  الأحمر  البحرين  يف 
والتهديدات  التحديات  ملجابهة 
من  املنطقة  يف  حاليا  املتواجدة 
القت�شادية  امل�شالح  حماية  �شمنها 
خطوط  وتاأمني  وحماية  امل�رصية، 
يف  م�رص  ودور  العاملية،  امللحة 
حماية اأمن امللحة يف �رصق وجنوب 
اأن  واأ�شاف  املتو�شط  البحر  �رصق 
م�رص ركزت على بناء قاعدة جديدة 
يف البحر الأحمر ت�شمى قاعدة »راأ�س 

بنا�س« �شمن نطاق قاعدة »برني�س« 
البحرية، وهي �شتكون نقطة  اجلوية 
البحر  يف  امل�رصية  القوات  ارتكاز 
اإىل  ال�شوي�س  قناة  اأول  من  الأحمر 

م�شيق باب املندب.
قاعدة  افتتحت  قد  م�رص  وكانت 
بنا�س« اجلو بحرية منذ عدة  »راأ�س 
اأ�شهر جنوب �رصق م�رص اأعلى مثلث 
اجلنوب  لتاأمني  و�شلتني،  حليب 

امل�رصي بالكامل من اأي تهديد.

م�شر

ال�شي�شي يفتتح  قاعدة ع�شكرية جديدة بالقرب من ليبيا؟ 
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وا�شنطن/ وكالت/

هي  ال�شكوك  هذه  من  »الكثري  اأّن  واأكد، 
املحلية  اإ�رسائيل  بديناميكيات  تتعلق  �شيا�شية 
املحيطة باأرا�ٍض حمددة، وبنوايا اإدارة ترامب، 
لهذه  النطاق  الوا�شعة  الدولية  وباملعار�شة 
كبري  لعدد  نتنياهو  ا�شتجابة  وعدم  اخلطوة، 
الأمر،  بادئ  للفكرة، ويف  من احلجج املعار�شة 
للم�شي  الوزراء الإ�رسائيلي متحم�شاً  بدا رئي�ض 
املراحل  تن�شط  اأن  قبل  ال�شّم  عملية  يف  قدماً 
يف  الأمريكية  الرئا�شية  احلملة  من  الأخرية 
اخلريف املقبل، ولكن هناك تكهنات باأنه نظراً 
يحتاج  فاإنه  ائتالفه احلكومي،  اإىل حداثة عهد 
اإىل وقت لتحديد التفا�شيل - على �شبيل املثال، 
اأفادت بع�ض التقارير اأن وزارة العدل الإ�رسائيلية 
مل تتو�شل بعد اإىل الأ�ش�ض القانونية الالزمة لأي 

خطوة من هذا القبيل«.
وتابع، اأّن »من اأبرز عوامل عدم اليقني ال�شيا�شي 
فاإذا  عليها.  متفق  خريطة  وجود  عدم  هو  هذه 
كان نتنياهو عازماً اإىل هذه الدرجة على امل�شي 
قدماً قريباً يف هذه العملية، فالأ�شئلة التي تطرح 
�شت�شمها  التي  الأرا�شي  هي  ما  هنا،  نف�شها 
اإ�رسائيل حتديداً؟ وما هي م�شاحة املنطقة التي 
الإ�رسائيليني  عدد  هو  وما  العملية،  �شت�شملها 
التبادل  �شت�شملهم عمليات  الذين  والفل�شطينيني 

املختلفة املرتبطة بال�شّم؟«.
و�شدد، »يبدو اأن هناك ثالثة �شيناريوهات 
على الأرجح، ت�شتند جميعها على اخلريطة 
ترامب  خطة  ت�شمنتها  التي  املفاهيمية 
لل�شالم التي اأُعلنت يف وقت �شابق من هذا 
العام. )للح�شول على اخلرائط والبيانات 
وال�شيناريوهات  اخلطة  بهذه  املتعلقة 
راجع  الأخرى،  الفل�شطينية  الإ�رسائيلية 
التفاعلية  واحللول  امل�شتوطنات  موقع 

التابع ملعهد وا�شنطن(«.
وحتدث عن عدة خيارات منها:

اخليار الأول: �شم كامل

يف اإطار هذا ال�شيناريو، قد ت�شم اإ�رسائيل 
 130 عددها  البالغ  امل�شتوطنات  كافة 

م�شتوطنة يف ال�شفة الغربية على النحو املتوخى 
اأن 15  اإىل  يف خطة ترامب. ول بّد من الإ�شارة 
م�شتوطنة منها )تُدعى »جيوب« يف اخلطة( قد 
لكنها  امل�شتقبلية  الفل�شطينية  الدولة  يف  تقع 

�شتخ�شع ل�شيطرة اإ�رسائيل الكاملة.
ما هو عدد امل�شتوطنني؟ ت�شّم امل�شتوطنات الـ 

130 املذكورة 466،208  م�شتوطناً، وت�شمل:
الأمني   الإ�رسائيلي  اجلدار  داخل  م�شتوطنة   52

يف ال�شفة الغربية، وت�شّم 358،405  م�شتوطناً
 107،803 ت�شّم  اجلدار  خارج  م�شتوطنة   78
م�شتوطنة   15 الرقم  هذا  )ي�شمل  م�شتوطناً 
اأو  مربعة،  كيلومرتات   7 ت�شكل  التي  جيبية، 
0.1٪ من م�شاحة ال�شفة الغربية، وت�شم 15،061  
م�شتوطناً، اأو 3٪ من اإجمايل عدد امل�شتوطنني؛ 
مع  الأردن،  غور  يف  م�شتوطنة   30 ت�شمل  كما 

15،462  م�شتوطناً(.
الأر�ض  حتتوي  قد  الفل�شطينيني؟  عدد  هو  ما 
التي قد ي�شملها ال�شّم على 78 جمتمعاً فل�شطينياً 
عدد  اإجمايل  من   ٪4.5( مقيماً  ي�شم109،594  

�شكان ال�شفة الغربية(، وتت�شمن:
24 جمتمعاً داخل اجلدار بعدد �شكان يبلغ 18،918 
يف  الفل�شطينيني  جمموع  من   ٪0.8( فل�شطينياً 

ال�شفة الغربية(
يبلغ  �شكان  بعدد  اجلدار  خارج  جمتمعاً   54

90،676 فل�شطينياً )3.7 يف املائة(؛ وي�شمل هذا 
 9،090 ي�شم  الأردن  غور  يف  جمتمعاً   14 العدد 

فل�شطينياً 
اأ�شبح  اإذا  اأنه  موؤخراً  نتنياهو  و�رسح 
حتت  الأردن  غور  يف  املقيمون  الفل�شطينيون 
ال�شيادة الإ�رسائيلية، فقد يحتفظون بحقهم يف 
»ال�شلطة  جتريها  التي  النتخابات  يف  الت�شويت 
اأن يتمتعوا باأي حقوق يف  الفل�شطينية« من دون 
اإ�رسائيل. ومل ي�رس اإىل ما اإذا كانت هذه احلالة 
املناطق  الفل�شطينيني يف  على  �شتنطبق  نف�شها 

الأخرى التي �شي�شملها ال�شّم.
التي  الأر�ض  م�شاحة  كامل  تبلغ  قد  امل�شاحة. 
اأو  مربعاً  كيلومرتاً  ال�شّم 1،613   ت�شملها عملية 
ي�شكل  وقد  الغربية.  ال�شفة  من  املائة  يف   29
اجلزء اخلا�ض بغور الأردن 834 كيلومرتاً مربعاً 

اأو 15٪ من ال�شفة الغربية.
الأثراإذا �شّمت اإ�رسائيل ب�شكل ر�شمي ودائم 29 يف 
املائة من ال�شفة الغربية و78 جمتمعاً فل�شطينياً 
واأكرث من 109،000 فل�شطيني، فمن �شاأن ذلك اأن 
لف�شل  م�شتقبلي  م�شعى  اأي  كبري  حّد  اإىل  يعّقد 
ال�شعبني، وحتقيق انف�شال حقيقي، والنتقال يف 
يثري  وبالتايل،  الدولتني.  اإىل حل  نهاية املطاف 
هذا ال�شيناريو ت�شاوؤلت حول هوية اإ�رسائيل وما 
دولة  لت�شبح  للهالك  نف�شها  �شتعّر�ض  كانت  اإذا 

واحدة ل�شعبني.

اأن  الأردن  غور  �شّم  �شاأن  من  ذلك،  على  عالوًة 
الذي  ال�شتقرار  عدم  اإىل  نظراً  عّمان  يُغ�شب 
من  الذين  الغربية  ال�شفة  فل�شطينيو  يطرحه 
املحتمل اأن يهاجروا اإىل اململكة ب�شكل جماعي 
م�شتحيل.  اأمر  الدولتني  حّل  باأن  منهم  اعتقاداً 
اأن  �شابقون  اإ�رسائيليون  اأمن  م�شوؤولو  ويعتقد 
ناجح  الأردن  مع  حالياً  القائم  الأمني  التعاون 
اأو  لالأ�شلحة  تهريب  عملية  اأي  وقف  يف  للغاية 
الكثريون  عّب  وقد  الأردن.  غور  من  امل�شلحني 
منهم علناً عن خماوفهم من ال�شّم واأثره ال�شار 

على هذه العالقة.

اخليار الثاين: جميع الكتل ال�شتيطانية 
داخل احلاجز )اجلدار(

الكتل  ي�شّم  اأن  ال�شيناريو  هذا  �شاأن  من 
واملكتظة  الكبرية  الإ�رسائيلية  ال�شتيطانية 

بال�شكان الواقعة داخل اجلدار الأمني فقط.
الكتل  ت�شم  امل�شتوطنني؟  عدد  هو  ما 
غالبية  كتلة،   52 عددها  البالغ  ال�شتيطانية 
م�شتوطناً   358،405 الإ�رسائيليني:  امل�شتوطنني 

اأو 77 يف املائة من العدد الإجمايل.
اأن  ال�شّم  �شاأن  من  الفل�شطينيني؟  عدد  هو  ما 
 ٪0.8( يجمع18،918  فل�شطينياً يف 24 جمتمعاً 

من الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية(.
امل�شاحة. متتد الكتل ال�شتيطانية على م�شاحة 
من  املائة  يف   7 حواىل  اأو  مربعاً  كيلومرتاً   345

ال�شفة الغربية.
مع  ات�شاقاً  اأكرث  امل�شتوطنات  هذه  تُعتب  الأثر. 
ما قد حت�شل عليه اإ�رسائيل يف الإطار املحتمل 
امل�شتوطنات  هذه  �شّم  لكن  الدولتني.  حلل 
حالياً قد يثري مع ذلك معار�شة دولية كبرية 
اجلانب  الأحادية  اخلطوة  طبيعة  اإىل  نظراً 
اأمام عمليات  الطريق  قد متّهد  اأنها  وواقع 
�شّم اإ�شافية. ويت�شاءل البع�ض عما اإذا كانت 
ال�شتيطانية  الكتل  معظم  ب�شّم  املبا�رسة 
�شتحّد من احلافز الذي يدفع باإ�رسائيل اإىل 
تقدمي تنازلت عن اأرا�ٍض اإىل الفل�شطينيني 

يف امل�شتقبل.

اخليار الثالث: �شم حمدود

اأو  م�شتوطنة  ال�شيناريو  هذا  ي�شمل  قد 
»غو�ض  رمبا  كبرية،  واحدة  ا�شتيطانية  كتلة 
و/اأو  القد�ض(  جنوب  )الواقعة  عت�شيون« 
وميكن  القد�ض(.  )�رسقي  اأدوميم«  »معاليه 
من  قلياًل  عدداً  اأي�شاً  ال�شيناريو  ي�شمل  اأن 
اخلط  من  مقربة  على  الأخرى  امل�شتوطنات 

الأخ�رس لعام 1967. 
»معاليه  ت�شّم  امل�شتوطنني؟  عدد  هو  ما 
اإجمايل  من   ٪  9( ن�شمة   41،223 اأدوميم« 
»غو�ض  �شكان  عدد  ويبلغ  امل�شتوطنني(.  عدد 
لعام  دروبلز«  »خطة  يف  )املحددة  عت�شيون« 
عدد  اإجمايل  من   ٪  21( ن�شمة   96،378  )1979
امل�شتوطنني( وت�شّم 12 م�شتوطنة )1.0 داخل 

اجلدار و 2 خارجه(.
العدد  يعتمد  قد  الفل�شطينيني؟  عدد  هو  ما 
املحدد على املناطق ال�شتيطانية الإ�رسائيلية 
التي يتّم �شمها، ولكن يف كافة الأحوال �شيكون 
العدد اأقّل بكثري مما هو عليه يف اخليارين الأول 

والثاين.
 4 اأدوميم«  »معاليه  م�شاحة  تبلغ  امل�شاحة. 
كيلومرتات مربعة )0.07٪ من ال�شفة الغربية( 
و«غو�ض عت�شيون« 56.9 كيلومرتاً مربعاً )٪1(. 

الأثر. من �شاأن عملية ال�شّم الأ�شيق هذه اأن ترّكز 
املفاو�شني  بع�ض  حتى  كان  م�شتوطنات،  على 
ما  يوماً  �شت�شبح  اأنها  اأقّر  قد  الفل�شطينيني 
تُظهر  املثال،  �شبيل  على   - اإ�رسائيل  من  جزءاً 
م�شتندات م�رّسبة اأن »غو�ض عت�شيون« كان �شمن 
اإ�رسائيل  و�شعتها  التي  الفل�شطينية  اخلرائط 

خالل املحادثات يف عام 2008. ولكن مّت طرح 
اإ�رسائيلي- لقاء �شالم  التنازلت املحتملة  هذه 
كاملًة،  تفا�شيله  ب�شاأن  التفاو�ض  يتّم  فل�شطيني 
ولي�ض يف اإطار عملية �شّم اأحادية اجلانب وغري 

م�شبوقة وتلقى معار�شة دولية.
بوزير  وا�شع  نطاق  على  اخليار  هذا  ويرتبط 
من  )الذي  غانت�ض  بيني  الإ�رسائيلي  اجلي�ض 
رئا�شة  من  الثاين  الن�شف  يخدم  اأن  املقرر 
الوزراء الدورية حلكومة الإتئالف اجلديدة الذي 
اخلارجية  ووزير  املقبل(  العام  اأواخر  �شيبداأ 
نظرهما  وجهة  حظيت  وقد  اأ�شكنازي.  غابي 
ترامب  لإدارة  املف�شل  امل�شار  من  بدعم  هذه 
املتمثل بالتو�شل اإىل توافق معهما ب�شاأن ال�شّم. 
احلا�شلة  واجلذب«  »الدفع  حالة  اإطار  ويف 
تركيز  �شي�شفر  فهل  الإ�رسائيلية،  ال�شيا�شة  يف 
وروؤية  �شّيقة  مقاربة  على  غانت�ض/اأ�شكنازي 
نتنياهو املتطرفة عن عمليات �شّم يف مكان ما 

يف الو�شط؟ 

حالت عدم اليقني الأخرى

يبدو اأن اآراء اإدارة ترامب ب�شاأن ال�شم تنق�شم اإىل 
ثالث مدار�ض فكرية:

فريدمان  ديفيد  الأمريكي  ال�شفري  نظر  وجهة 

اأو�شع  توؤيد عملية �شّم  اإيديولوجية والتي  الأكرث 
نطاقاً

تركيز وزير اخلارجية مايك بومبيو على اجلوانب 
الإقليمية ال�شلبية املحتملة

جاريد  الأبي�ض  البيت  م�شت�شاري  كبري  رغبة 
وذلك  ترامب  خطة  على  احلفاظ  يف  كو�شرن 

جزئياً من اأجل دعم اإعادة انتخاب ترامب
الآراء  من  املجموعة  هذه  تبلورت  الآن،  وحتى 
وغانت�ض  نتنياهو  يكون  اأن  �شمان  فكرة  حول 
الأمر.  هذا  على  متفقني  جميعهم  واأ�شكنازي 
اأركان  رئي�شا  هما  واأ�شكنازي  غانت�ض  اأن  يُذكر 
لهذه  وميكن  الإ�رسائيلي،  اجلي�ض  يف  �شابقني 
اخللفية اأن توّفر غطاء �شيا�شياً حملياً لأي قرار 
متكني  خالل  ومن  ذلك،  عن  ف�شاًل  اأمريكي. 
مع�شكر غانت�ض-اأ�شكنازي - الذي ميلك مقاعد 
مقاعد  من  بكثري  اأقل  الئتالف  يف  برملانية 
ال�شعب  من  وا�شنطن  جعلت   - نتنياهو  مع�شكر 
اأثارها  التي  التوقعات  تلبية  الوزراء  رئي�ض  على 
يف اأو�شاط قاعدة اليمني التي ينتمي اإليها ب�شّم 
ال�شفة  اأرا�شي  من  املائة  يف   29 ي�شمل  كامل 

الغربية.
للراأي  ا�شتطالع  ففي  العام،  للراأي  بالن�شبة  اأما 
الإ�رسائيليني  من  فيه  طلبت   »12 »قناة  اأجرته 
اجلديدة،  احلكومة  اأولويات  اأهم  اإىل  الإ�شارة 
اختارت ن�شبة 5 يف املائة فقط من امل�شتطلعني 
تلك  من  بكثري  اأدنى  ن�شبة  وهي  ال�شّم،  عمليات 
التي ح�شلت عليها جائحة »كوفيد-19« والو�شع 
القت�شادي يف البالد. ويف ا�شتطالع اآخر اأجراه 
 50 اأن  تبنّي  الإ�رسائيلي«،  الدميقراطية  »معهد 
و57  الإ�رسائيليني  امل�شتطلعني  من  املائة  يف 
يف�شلون  الإ�رسائيليني  اليهود  من  املائة  يف 
ال�شّم ب�شكل عام - ومع ذلك، يعتقد حواىل 60 
انتفا�شة  اإىل  �شيوؤدي  ذلك  اأن  منهم  املائة  يف 
فل�شطينية وا�شعة النطاق. ومن املمكن اأن تتغري 
ن�شب املوافقة حاملا يتّم و�شع خريطة وت�شبح 
املثال،  �شبيل  على   - و�شوحاً  اأكرث  املقاي�شات 
اأن  موؤخراً  اأُجري  للراأي  اآخر  ا�شتطالع  اأظهر 
عن  امل�شتطلعون  �ُشئل  عندما  تراجع  التاأييد 
تقوي�ض  اإىل  ذلك  اأدى  اإذا  ال�شّم  اإىل  نظرتهم 

العالقات الإ�رسائيلية-الأردنية.
على  الرّد  نتنياهو  على  يتعني  يزال  ل  واأخرياً، 
العديد من القادة الأجانب الذين عار�شوا ال�شّم 
اأعمال  اإىل  يوؤدي  اأن  اإمكانية  عديدة:  لأ�شباب 
عنف يف ال�شفة الغربية اأو حتى انهيار »ال�شلطة 
الفل�شطينية«؛ والآثار املزعزعة لال�شتقرار التي 
قد ترتتب على الأردن؛ وواقع اأنه حتى الوليات 
املتحدة منق�شمة حول هذه امل�شاألة؛ واحتمال 
اأن يوؤدي ال�شّم اإىل اعرتاف اأوروبي ر�شمي بدولة 
فل�شطينية على اأ�شا�ض خطوط عام 1967؛ والأثر 
اجلنائية  »املحكمة  على  لها  يكون  قد  الذي 
اتخاذ  ب�شدد  الآن  هي  التي  الدولية« 
قرار حول م�شاألة اخت�شا�شها القانوين 

ب�شاأن ق�شية تتعلق باإ�رسائيل. 
جوان   12 يف  مفاجاآة  اأحدث  وجاءت 
يف  الإماراتي  ال�شفري  كتب  حني 
وا�شنطن يو�شف العتيبة مقالة افتتاحية 
يف ال�شفحة الأوىل ل�شحيفة »يديعوت 
اأحرونوت« الإ�رسائيلية اليومية البارزة 
- يف خطوة غري م�شبوقة لأي م�شوؤول 
خليجي حايل. ويف هذه املقالة، توّجه 
ب�شكل  اآخرين  وم�شوؤولني  نتنياهو  اإىل 
الختيار  عليهم  باأن  بقوله  اأ�شا�شي 
بني ال�شّم و«عالقات اأمنية واقت�شادية 
العربي«  العامل  مع  حم�ّشنة  وثقافية 
اجلمع  ميكن  ل  اأخرى،  وبعبارة   -
التحذيرات  هذه  ترتافق  واإذ  امل�شاألتني.  بني 
اأي  وغياب  اأخرى  عميقة  يقني  عدم  عوامل  مع 
خريطة متفق عليها، ت�شري مثل هذه التحذيرات 
لل�شّم املوافق يف الأول  الزمني  اأن اجلدول  اإىل 
فعلية  تغيريات  اأي  دون  من جويلية قد ميّر من 

على �شعيد الأرا�شي.

 ك�شف »ديفيد ماكوف�شكي« مدير م�شروع عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط يف معهد وا�شنطن، عن »ر�شم خرائط �شم اأرا�شي من ال�شفة الغربية، بح�شب خطة 
ال�شم الإ�شرائيلية. وقال »ماكوف�شكي« يف مقال مطول حتت عنوان »ر�شم خرائط �شم اأرا�شي من ال�شفة الغربية: ال�شكوك الإقليمية وال�شيا�شية«، لطاملا �شّرح 

رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي »بنيامني نتنياهو« اإنه �شيطرح اقرتاحه ب�شّم ال�شفة الغربية »للنظر يف تطبيقه« يف الأول من يوليو، على اأقرب تقدير ، ومع ذلك، ل 
تزال ال�شكوك التي حتيط بخططه كثرية، مما ي�شري اإىل اأنه قد يتعّذر اللتزام بهذا اجلدول الزمني على الرغم من تاأكيداته على عك�س ذلك. 

معهد اأمريكي يك�شف 

خارطة "ال�سم" التي خططت لها اإ�سرائيل 
واخليارات املطروحة..!

ق�سية

 12 يف  اأحدث مفاجاآة  " جاءت 
جوان حني كتب ال�شفري الإماراتي يف 

وا�شنطن يو�شف العتيبة مقالة افتتاحية 
يف ال�شفحة الأوىل ل�شحيفة »يديعوت 

اأحرونوت« الإ�شرائيلية اليومية البارزة 
- يف خطوة غري م�شبوقة لأي م�شوؤول 

خليجي حايل. ويف هذه املقالة، توّجه اإىل 
نتنياهو وم�شوؤولني اآخرين ب�شكل اأ�شا�شي 

بقوله باأن عليهم الختيار بني ال�شّم 
و«عالقات اأمنية واقت�شادية وثقافية 

حم�ّشنة مع العامل العربي "

اإذا  اأنه  نتنياهو موؤخراً  " �شرح 
اأ�شبح الفل�شطينيون املقيمون يف غور 

الأردن حتت ال�شيادة الإ�شرائيلية، 
فقد يحتفظون بحقهم يف الت�شويت 
يف النتخابات التي جتريها »ال�شلطة 

الفل�شطينية« من دون اأن يتمتعوا باأي 
حقوق يف اإ�شرائيل. ومل ي�شر اإىل ما اإذا 
كانت هذه احلالة نف�شها �شتنطبق على 
الفل�شطينيني يف املناطق الأخرى التي 

�شي�شملها ال�شم "
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علي  �سيد  الوزير  هيئة  تراقب 
التح�سريات  كافة  كثب  عن  خالدي 
بالريا�سيني  اخلا�سة  واالن�سغاالت 
من  املقبل  االأوملبياد  يف  امل�ساركني 
املنا�سب  الوقت  يف  طرحها  اأجل 
ت�سمن  حتى  جتاوزها  على  والعمل 
االألعاب  م�ساركة م�رشفة يف  اجلزائر 
االأوملبية والتي ي�سع امل�سوؤولون على 
كبريا من  الريا�سة يف بالدنا طموحا 

وتفادي  امل�سّطر  الهدف  بلوغ  اجل 
فح�سب،  �سكلية  م�ساركة  ت�سجيل 
نهاية  جرى  الذي  االجتماع  واندرج 
برنامج  �سمن  املن�رشم  االأ�سبوع 
حت�سريات  برنامج  ومتابعة  مراقبة 
باملناف�سة  املعنيني  النخبة  ريا�سيي 
اخلا�سة  اال�ستعدادات  جانب  اإىل 
املناف�سات  يف  بامل�ساركة  اأي�سا 
حيث  االأخرى،  الدولية  الريا�سية 
الو�سية  الوزارة  على  امل�سوؤولني  حّث 
من اأجل توجيه الدعم اإىل الريا�سيني 

و�سمان  التاهل  حتقيق  اإىل  االعني 
اجلزائري  الوفد  يف  قوية  م�ساركة 
املعني باالألعاب االأوملبية على جانب 
العمل على �سبط الربنامج التح�سريي 
املتو�سط  البحر  األعاب  يف  للم�ساركة 

املقررة العام 2022 مبدينة وهران.
وعمل امل�ساركون من املدراء الفنيون 
على  احلا�رشة  االحتاديات  ملختلف 
التي  وامل�ساكل  االن�سغاالت  طرح 
تعرت�ض الريا�سيني يف اإطار اتلح�سري 
التي  اخلارجية  الريا�سية  للمناف�سات 

تعرفها االأجندة خالل الفرتة املقبلة، 
خا�سة يف ظل العراقيل التي يالقونها 
على  الريا�سية  املن�ساآت  غلق  ب�سبب 
العملية  كورونا وهي  وباء  اإثر جائحة 
�سهر  منت�سف  منذ  تتوا�سل  التي 
االأطراف  وا�ستغلت  املنق�سي،  مار 
اأجل حتديد  العمل من  اإىل  امل�ساركة 
برنامج التح�سري للريا�سيني بعد رفع 
ال�سلطات  طرف  من  ال�سحي  احلجر 
ومل  التح�سري،  اأماكن  و�سبط  العليا 
يخف امل�ساركون من املدراء الفنيون 

تعرت�ض  �سوف  التي  ال�سعوبات 
التح�سري  ا�ستئناف  عند  ريا�سييهم 
الريا�سة  للعبة  بالن�سبة  خا�سة 
الطويل  التوقف  ب�سبب  اجلماعية 
الريا�سي  الن�ساط  عن  للريا�سيني 
اإعادة  حيث �سيكونون على موعد مع 
جانب  على  ال�سفر،  من  التح�سري 
تعرت�ض  التي  امل�ساكل  طرحوا  اأنهم 
الربوتوكول  تطبيق  يف  االحتاديات 
ال�سباب  وزارة  تفر�سه  الذي  ال�سحي 
والريا�سة على جميع االحتاديات عند 

ا�ستئناف الن�ساط الريا�سي جمددا.
ح�سور  االجتماع  عرف  لالإ�سارة، 
ويتعلق  ريا�سية  احتادية   18 جمموع 
االأمر بكل من األعاب القوى، املالكمة، 
اجلمباز، الكاراتي، اجليدو، امل�سارعة 
امل�سرتكة، التن�ض، تايكاوندو، الرماية، 
الري�سة، املبارزة،  الطاولة، كرة  تن�ض 
الدراجات،  كياك،  وكانوي  التجديف 
ال�رشاعية  املالحة  االأثقال،  رفع 
االحتياجات  لذوي  والريا�سات 

اخلا�سة.

خالل اجتماع ح�شره املدير العام للريا�شة و18 احتادية

االحتاديات الريا�ضية تطرح ان�ضغاالتها 
على وزارة ال�ضباب والريا�ضة

 • عراقيل لتطبيق الربوتوكول ال�شحي وتخوف من نق�ص التح�شري للمواعيد الدولية

توا�شل وزارة ال�شباب والريا�شة يف املتابعة عن قرب ملف حت�شري النخبة الوطنية لالألعاب الأوملبية املقررة يف مدينة 
طوكيو، اأين انعقد اجتماع جمع بني م�شوؤويل املديرية العامة للوزارة وجمموع الحتاديات الريا�شية التي �شمن 

ريا�شيوها تاأ�شرية التاأهل على الأوملبياد املقبل من خالل اإحرازهم للحد الأدنى والفوز بالدورات التاأهيلية اإىل املناف�شة 
الدولية، و�شهد الجتماع ح�شور املدير العام للريا�شة يف مبنى الوزارة نذير بلعياط واأع�شاء املديرية العام اإىل جانب 

املدراء الفنيني لالحتاديات املعنية والتي بلغ عدد ح�شورها جمموع 18 احتادية معنية باملناف�شة الدولية

اإ�سحاق  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
بلفو�سيل نحو فتح �سفحة جديدة رفقة اإدارة 
فريقه هوفنهامي االأملاين بعد فرتة من التوتر 
االنتقادات  ب�سبب  الطرفني  بني  العالقة  يف 
الالذعة التي فتحها مهاجم املنتخب الوطني 
ب�سبب  االأملاين  للنادي  الفني  الطاقم  �سد 
التي  لالإ�سابة  تلقيه  بعد  الذي عاناه  االإهمال 
وعدم  ال�ساق  م�ستوى  على  منها طويال  عانى 
عقب  ناديه  اأطباء  طرف  من  الرعاية  ايجاده 
خو�ض العملية اجلراحية خا�سة واأنه �سبق ان 
ك�سف يف ت�رشيحات اإعالمية اأنه تكفل �سخ�سا 
التي  اجلراحة  عقب  الع�سلي  التاأهيل  بعملية 
خ�سع لها وا�سطر اإىل التنقل اإىل فرن�سا الإنهاء 
اأع�ساء  من  التفاتة  اأي  دون  هناك،  املرحلة 
هذا  ويف  هوفنهامي،  لنادي  الطبي  الطاقم 
التدريبات  اإىل  جمددا  بلفو�سيل  عاد  ال�سدد 

رفقة زمالئه واندمج يف التدريبات اجلماعية 
الكروي  املو�سم  من  تبقى  ما  يح�رش  حيث 
اإىل  العودة  اأجل  من  عادية  ب�سفة  اجلاري 
للعب املقابالت  املناف�سة جمددا والتح�سري 
التي غاب عنها خالل االأ�سهر االأخرية ب�سبب 
اإىل  وعاد  التي جتاوزها  االإ�سابة  من  معاناته 

جو اللعب جمددا.
ال�سابق  الالعب  اأن  االأملاين  االإعالم  وك�سف 
�سمن  يدخل  الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  لنادي 
والذي  هوب  ديتمار  املدرب  خمططات 
يعول على خدماته خالل الفرتة املقبلة ومن 
اإىل  جمددا  عودته  ي�سجل  اأن  امل�ستبعد  غري 
املناف�سة وذلك خالل الفرتة املقبلة، خا�سة 
بلفو�سيل طوى  ان  او�سح  امل�سدر  نف�ض  واأن 
�سفحة املا�سي وجتاوز فرتة اخلالفات رفقة 
الطاقم الطبي لناديه االأملاين وال يفكر �سوى 

يف ا�سرتجاع امكانياته البدنية والفنية جمددا 
الكرة  ومداعبة  اللعب  ا�ستئناف  اأجل  من 

جمددا.

يف  العا�سمة  احتاد  نادي  اإدارة  توا�سل 
لالعبني  الذاتية  ال�سري  خمتلف  ا�ستقبال 
الذين يقرتحهم املناجرة من اأجل االلتحاق 
املو�سم  من  ابتداء  الوانه  وحمل  بالفريق 
فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  املقبل،  الكروي 
�سريبور  النادي �رشكة  االأول على  امل�سوؤول 
�سبق  التي  االحتاد  اأ�سهم  اأغلبية  �ساحبة 

املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية  اأعلنت  اأن  لها 
الالعب  رفقة  التوقيع  بعد  التعاقدات  اأوىل 
ي�ستبعد  ال  اجلليل،  عبد  ا�سامة  املغرتب 
القارة  من  العبني  انتداب  نحو  تتوّجه  اأن 
الريا�سي  املدير  يدر�ض  اأين  ال�سمراء، 
الناميبي  لالعب  الذاتية  ال�سرية  يحي  عنرت 
�سفوف  يف  ين�سط  الذي  �سالوايل  بيرت 
اإفريقي،  اجلنوب  بارك  هيغالند�ض  نادي 
وين�سط يف من�سب الهجوم الذي تعول اإدارة 
االأف�سل  ا�ستقدام  كثريا على  عا�سور جلول 
يف هذا املن�سب والذي عانت منه ت�سكيلة 
الكروي  املو�سم  خالل  العا�سمي  النادي 
املن�رشم، وذلك عن طريق تدعيم القاطرة 
االأمامية حت�سبا للعب االأدوار االأوىل ابتداء 
فاإن  ال�سدد  املو�سم اجلديد. ويف هذا  من 
الالعب �سالوايل يعترب اأحد اأف�سلن الالعبني 
يف من�سبه بالدوري اجلنوب اإفريقي بعدما 
بعد  جائزته  ونال  الدوري  هداف  توج 
ت�سجيل جمموع 15 هدفا، اأين يعترب الالعب 
املطروح ا�سمه على طاولة املفاو�سات من 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  معه  التعاقد  اأجل 
رفقة  الذي خا�ض  وهو  دوليا  املقبل العبا 
مباراة   33 جمموع  ناميبيا  بالده  منتخب 

و�سجل معه 8 اأهداف.

الفرن�سي  الدوري  رابطة  رف�ست 
 22 م�ساركة  �سيغة  القدم  لكرة 
بطولة  يف   20 من  بدال  فريقا 
-2020 ملو�سم  االأوىل  الدرجة 

�سورى  جمل�ض  قرار  اإثر   ،2021

تولوز  هبوط  علّق  الذي  الدولة 
وفق  الثانية،  الدرجة  اإىل  واأميان 
من  بر�ض  فران�ض  وكالة  علمت  ما 
م�سادر مقربة، ودعت الرابطة اإىل 
الثالثاء  �ستعقد  عمومية  جمعية 

املقبل التخاذ القرار النهائي ب�ساأن 
البند  يكون  اأن  على  امل�ساألة  هذه 
�سيغة  اعتماد  »ا�ستمرار  الرئي�سي 
 ،»2021-2020 ملو�سم  فريقا   20
قرارها  اأن  اإىل  الرابطة  واأ�سارت 
جاء بعد درا�سة متاأنية لدوري من 
20، 21 اأو 22 ناديا وتداعياته على 
الرزنامة لكن اأي�سا »التداعيات على 
�سحة الالعبني باال�سافة اإىل توزيع 

ايرادات حقوق النقل التلفزيوين.
يف  الدولة  �سورى  جمل�ض  واأ�سدر 
وَجه  قرارا  اجلاري  جوان  التا�سع 

فيه الرابطة بالتعاون مع ال�سلطات 
املخت�سة يف االحتاد الفرن�سي لكرة 
القدم، الإعادة النظر ب�سيغة الليغ 1 
وا�ستخال�ض   2021-2020 ملو�سم 
 30 قبل  بالهبوط،  املتعلقة  النتائج 
اتخذت  الرابطة قد  وكانت  جوان، 
اأعقاب  يف  املو�سم،  اإنهاء  قرار 
اإدوار  احلكومة  لرئي�ض  ت�رشيحات 
الظروف  اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  فيليب 
ا�ستكمال  دون  �ستحول  ال�سحية 
الريا�سية،  املناف�سات  موا�سم 
اأبواب  خلف  اأقيمت  حال  يف  حتى 

اعرتا�ض  اإىل  ذلك  اأدى  مو�سدة، 
املركزين  �ساحبي  وتولوز  اأميان 
بعد  الدوري  توقف  اإثر  االأخريين 

28 مرحلة من اأ�سل 38.
واإثر رف�ض الرابطة �سيغة م�ساركة 
اأعرب  املقبل،  املو�سم  فريقا   22
لهذا  �سخطه  عن  بيان  يف  اأميان 
قد  االأمور  اأن  اإىل  م�سريا  القرار 
طاملا  اأنه  وم�سيفا  �سلفا  ُح�سمت 
عدم  يف  ال�سلطات  ا�ستمرت 
اال�ستماع اإىل مطالبنا املحقة فاإننا 
القانونية  االأبواب  طرق  �سنوا�سل 

مبوجب  االأمور  لت�سوية  الالزمة 
وفتح  الدولة،  �سوى  جمل�ض  قرار 
املجل�ض بذلك نافذة على احتمال 
الدرجة  يف  فريقا   22 م�ساركة 
بدال  املقبل،  املو�سم  يف  االأوىل 
االأندية  بع�ض  لكن  حاليا،   20 من 
م�سائل  حيال  قلقها  عن  اأعربت 
حقوق  ايرادات  توزيع  منها  عدة 
ناديا   22 على  التلفزيوين  البث 
اجلدول  اإىل  اإ�سافة   20 من  بدال 

املزدحم.
ق.ر.

على خلفية تعليق جمل�ص �شورى الدولة �شقوط تولوز واأميان

الرابطة الفرن�ضية ترف�ض رفع الليغ1 اإىل 22 فريقا املو�ضم املقبل

بلفو�ضيل يتوجه لطي �ضفحة اخلالفات مع هوفنهامي عنرت يحي يوا�شل درا�شة ال�شري الذاتية 
وا�شتقدام لعب اإفريقي غري م�شتبعد

الناميبي �ضالوايل على طاولة اإدارة 
اإحتاد العا�ضمة

وفق بروتوكول �شحي م�شدد اأعدته وزارة ال�شباب والريا�شة

اإخ�ضاع الريا�ضيني اإىل فح�ض دقيق حت�ضبا ال�ضتئناف املناف�ضة
اإخ�ساع  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قررت 
الريا�سيني لفح�ض طبي دقيق قبل ال�سماح لهم 
ال�سحي  احلجر  رفع  بعد  للتدريبات  بالعودة 
املرتبط بفريو�ض كورونا، حيث تنتظر وزارة 
موافقة  على  احل�سول  والريا�سة  ال�سباب 
رئا�سة الوزراء، لل�سماح للريا�سيني با�ستئناف 
الطويلة،  التوقف  فرتة  بعد  االإعداد  مرحلة 
ال�سحي  الربوتوكول  فاإن  م�سادر  وبح�سب 
الذي اعتمدته الوزارة لعودة الريا�سيني ذوي 

للم�ساركة  املتاأهلني  خا�سة  العايل  امل�ستوى 
لذلك  واملر�سحني  طوكيو  اأوملبياد  يف 
وقائية،  اإجراءات  عدة  يت�سمن  للتدريبات 
اإخ�ساع  االإجراءات،  بني هذه  اأن من  وك�سف 
و�سامل،  دقيق  طبي  لفح�ض  الريا�سيني  كل 
الك�سف عن فريو�ض كورونا  مبا فيها اختبار 
باملركز الوطني لطب الريا�سة، كما اأ�سار اإىل 
اأنه يتعني على الريا�سيني االإجابة على عدد 
خ�سي�سا  اأعد  ا�ستبيان  �سمن  االأ�سئلة  من 

للريا�سيني،  النف�سية  اجلاهزية  ملعرفة مدى 
كورونا  جلائحة  ال�سلبية  التداعيات  وقيا�ض 

عليهم.
يذكر اأن الن�ساط الريا�سي يف اجلزائر معلق 
من  بقرار  املا�سي  مار�ض  منت�سف  منذ 
وزارة ال�سباب والريا�سة، التي قررت غلق كل 
املن�ساآت الريا�سية �سمن التدابري احلكومية 

الهادفة الحتواء تف�سي فريو�ض كورونا.
ق.ر. عي�شة ق.

عي�شة ق.
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ذلك  هو  املدين  املهند�ش 
بدرا�شة  يقوم  الذي  املتدخل 
انطالقا  �شكلها  كان  اأيا  ما  بناية 
يقوم  بيا�ش  على  ت�شميم  من 
املهند�ش  فيقوم  املعماري،  به 
املدين بح�شاب جميع احلمولت 

الثابتة التي توؤثر على 
املتمثلة  و  البناية 
العنا�رش  اأوزان  يف 
املكونة  اخلر�شانية 
لهذه البناية و كذلك 
املتغرية  احلمولت 
ككل ما هو ُم�شتعمل 
من  الهيكل  داخل 
و  قاطنني،  و  اأثاث 

لهذه احلمولت حمولت  ي�شاف 
تخ�شع  تعقيدا  اأكرث  اأخرى 
و  األ  حم�شة  فيزيائية  لقوانني 
الناجتة  املتغرية  احلمولت  هي 
من  لعل  و  الثلوج  و  الرياح  عن 
عن  الناجتة  احلمولت  اأهمها 
بالغ  تاأثري  لها  التي  و  الزلزل 
قد يكون كارثيا على القاطنني و 

البناية على حد �شواء.
احلمولت  هذه  كل  اإدخال  بعد 
الهيكل  على  املتغرية  و  الثابتة 
يقوم املهند�ش املدين برتجمتها 
من  ي�شتطيع  موؤثرة  قوى  اإىل 
خاللها ح�شاب كميات اخلر�شانة 
و اأبعادها و كذلك كميات الت�شليح 
التي يجب قولبتها مع اخلر�شانة 
ا�شتنادا على نظريات ميكانيكية 
مقاومة  على  اأ�شا�شا  ت�شتند 
ي�شمى  ما  لدينا  لي�شبح  العنا�رش 
باخلر�شانة امل�شلحة و هو مبثابة 

العظام يف ج�شم الإن�شان.

الهيكل  ح�شاب  اأخرياً  مت  لقد 
اأن  البع�ش  يظن  قد  و  الفوقي 
اأن  ي�شتطيع  املدين  املهند�ش 
 ! حا�شوبه  يطفئ  و  قلمه  ي�شع 

لي�ش بعد.
تكون  اأن  يجب  ال�شابق  فالهيكل 
تكون  عليها  ليعتمد  اأ�شا�شات  له 
يبحر  هنا  البناء،  اأر�شية  على 

العامل  يف  املدين  املهند�ش 
الرتبة  ميكانيك  و  اجليوتقني 
العلوم  اأعقد  من  تعترب  التي 
نظرا لطبيعة الأر�ش التي حتمل 
عديدة  جتارب  بعد  العامل،  هذا 
ي�شتخل�ش منها املهند�ش املدين 
معلومات ي�شتطيع من خاللها اأن 
خمتلفة  اأ�شا�شات  بح�شاب  يقوم 
جدا بقدر درجة تعقيد امل�رشوع 

و اأهميته.
القهوة  من  كوب  �رشب  بعد 
اأخرى  مرة  املهند�ش  يقوم 
العنا�رش  جميع  كميات  بح�شاب 
باختالف  للهيكل  املكونة 
و  امل�شاحة  و  كاحلجم  وحداتها 
من  و غريها  الوحدات  و  الطول 
بالهيكل  �شلة  لها  التي  العنا�رش 
كالت�شطيحات  عنه  اخلارجة  و 
الأر�شية  كانت  اإذا  مثال  الكربى 
ت�شاري�ش  لها  للبناء  املخ�ش�شة 
معقدة للم�شاهمة يف تقدير كلفة 

امل�رشوع.
اآخر من علوم  اإىل �شق  ينتقل  ثم 
الهند�شة املدنية األ و هو الطرق 
يجب  التي  املختلفة  ال�شبكات  و 
لتزويدة  امل�رشوع  مع  تُربط  اأن 
و  الغاز  و  الكهرباء  و  باملاء 
امل�شتعملة  املياه  �رشف  كذلك 
باأقطار  معقدة  �شبكات  يف  عنه 
خمتلفة و قد يبدو الأمر 
هذا  يف  ما  نوعا  �شهال 
اإذا  اأكرث  اأنه  اإل  املقال 
اأخذناه من منظور علمي 
ال�شبكات  و  فالطريق 
مبثابة  هي  املختلفة 

العروق يف اجل�شم.
قد يظن القارئ اأن مهام 
قد  املدين  املهند�ش 
يتوجب  لأنه  بعد  لي�ش  انتهت، 
الآلة  حمل  املرة  هذه  عليه 
نقاط  حتديد  و  الطوبوغرافية 
تعليم  كذلك  و  للبناية  املحددة 
للم�رشوع  الأر�شي  الهيكل  نقاط 

ليت�شنى البدء يف الت�شطيحات.

اجللو�س يف املكتب وراء 
�شا�شة الكمبيوتر حماط 
بكتب تخ�ش�س الهند�شة 
املدنية قد ل ينفع الآن !

املهند�ش  على  يتوجب  لأنه 
و  البي�شاء  اخلوذة  لب�ش  املدين 
يف  املغامرة  و  ال�شفراء  ال�شرتة 
البع�ش  بحياة  يودي  قد  عامل 
املخططات  ن�شخ  بعد  اأحيانا، 
التقنية النهائية و خو�ش معارك 
للرقابة  املخت�شة  اجلهات  مع 
التقنية من اأجل ت�شفية الدرا�شة 
اأخطاء  و  اأية �شوائب  التقنية من 
مثال  ح�شاب  �شوء  عن  ناجمة 
اختاللت  حتدث  اأن  �شاأنها  من 
امل�رشوع  تعليم  و  الهيكل  يف 
القول،  �شح  اإن  طوبوغرافيا 
اإىل  املدين  املهند�ش  ي�شافر 
الور�شة اأين جتري اأحداث حرب 
مبتابعة  ليقوم  امل�رشوع  اجناز 
اأ�شغال اإجناز العنا�رش اخلر�شانية 
العلوية  و  كالأ�شا�شات  الأر�شية 
اجلدران  و  الروابط  و  كالأعمدة 
احلاملة لتكون وفق املخططات 
ال�شادق  و  املدر�شة  التقنية 

عليها، لياأتي بعد كل هذه الكفاح 
الذي يجد فكرته  دور املعماري 
الواقع  اأر�شية  على  جت�شدت  قد 
للعيان  مالحمها  تظهر  بداأت  و 
اأ�شغال  الآخر مبتابعة  هو  فيقوم 
عبارة  هي  و  الثانوية  العنا�رش 
امل�رشوع  من  تبقى  ما  كل  عن 
عدى الهيكل اخلر�شاين لأن لهذا 
انتقاء  الكافية يف  الأخري اخلربة 
جودة و نوع و األوان و حتى ماهية 

العنا�رش امل�شتعملة.

و يتحقق احللم بعدما كان 
ر�شما على بيا�س !

هذا في�ش من غيث و قطرة من 
مطرة لأن جمال الهند�شة املدنية 
وا�شع قد ي�شيل الكثري من احلرب 
وجهة  من  كان  اآنفا  ُذِكر  ما  فكل 
النظر العلمية و التقنية املح�شة 
، اأما اجلانب القانوين الذي ينظم 
هذه املهنة النبيلة التي من �شاأنها 
احلفاظ على الأرواح التي تقطن 
اخلر�شانة  بقدر  فثقيل  البنايات 
التي يدر�شها املهند�ش املدين و 
على  امل�رشوع  وجود  بقدر  جلي 

اأر�شية امليدان بعد العدم.
تنظم  التي  القوانني  عن  الكالم 
املعتمد  املدين  املهند�ش  مهنة 
قد  الو�شية  الوزارة  طرف  من 
بح�رشه  النطاق  ي�شيق  و  يطول 
و يكفينا فقط ذكر تعديل املادة 
الذي كلف  55 من قانون 05-04 
اجلزائر اأرواح تفوق 2000 �شحية 
و 10٫000 جريح و خ�شائر فاقت 
اإعمار  لإعادة  دولر  مليار   16
�شواحيها  و  بومردا�ش  مدنية 
بعد زلزال 2003، حيث ا�شتدعت 

خرباء  املعنية  اجلهات 
على  اأكدوا  دوليني 
�رشورة اإقحام املهند�ش 
البناء  حلقة  يف  املدين 
بعدما لحظوا غيابه اأو 
التعبري،  �شح  اإن  تغييبه 
اأ�شبح  و  القانون  ف�ُشَنّ 
تدخل املهند�ش املدين 
�رشوري  املعتمد 

تدخله  جمال  يف  فني  كم�شت�شار 
الأمر  م�رشوع  اإدارة  عقد  حتت 
الذي يجعله على عالقة مبا�رشة 

مع �شاحب امل�رشوع ل غري، لياأتي 
بعد ذلك املر�شوم الرئا�شي 15-
اأنهى اجلدال و حفظ  247 الذي 
و  ت�شميمه  و  فكرته  للمعماري 
اأ�شبحت  و  تدخله  جمال  بني 
م�شابقات الإ�رشاف على الإجناز 
املهند�ش  و  املعماري  ت�شم 
طائلة  حتت  املعتمد  املدين 
الدرا�شة  ميدان  موؤقت يف  جتمع 
فنية  ا�شت�شارة  كل  و  املتابعة  و 
املتابعة  اأو  للدرا�شة  م�شابقة  اأو 
جتمع  طائلة  حتت  تكون  ل 
باملرة  قانونية  غري  فهي  موؤقت 

و لكن…
اأن  علم  اإذا  القارئ  يتعجب  قد 
الأمر بقي على ما هو عليه منذ 
�شيء  يتغري  مل  و   2003 زلزال 
املدين  املهند�ش  بقى  بحيث 
و  مق�شى  و  مهم�ش  املعتمد 
ترى  جهات  طرف  من  مغيب 
غنيمة  املدنية  الهند�شة  جمال 
يكر�ش  ما  �شاحبها  بقدر  تهم  ل 
و  للرداءة  مبا�رشة  بطريقة 

و  قيمة  من  يهني  و  الربيكولج 
التي  اجلزائر  اإطارات  كرامة 
اأنفقت الأموال لتكوين و ل�شناعة 

املهند�شني املدنيني !
و بوادر هذا التهمي�ش راآه اجلميع 
عند  خا�شة  يرونه  يزالون  ل  و 
توزيعها  و  امل�شاريع  ا�شتالم 
حلم  فبعد  املواطنني،  على 
طويل ل�شتالم �شقة العمر تفاجاأ 
املواطن الب�شيط و ي�شقط القناع 
يعلم  ل  هو  و  الكوارث  تظهر  و 
اأ�شباب ذلك لتفتح اأبواب اجلحيم 
على الوزارة و احلكومة و تدا�ش 
الأموال مرة  تهدر  و  امل�شداقية 

اأخرى يف اأروقة املحاكم.
فهذا العامل بكل تعقيداته ما هو 
فيما  ب�شيطة  عنا�رش  تراكم  اإل 
بينها و املهند�ش املدين املعتمد 
اإذا  الب�شيط  بالعن�رش  البتة  لي�ش 

ذكر جمال البناء.
اأن ي�رشب زلزال اآخر  فهل يجب 
اجلزائر لتُ�شَنّ القوانني و يُفر�ش 
املعتمد  املدين  املهند�ش  ا�شم 
ي  �ش و اُق�شِ من جديد بعدما ُهِمّ

؟
اأمالك  و  اأموال  و  اأرواح  هل 
يني  ئر ا جلز ا
هذا  اإىل  رخي�شة 
الزلزال  و  احلد 
فقط  الكفيل  هو 

لتبيني قيمتها ؟
املدين  املهند�ش 
�شاحب  املعتمد 
درا�شات  مكتب 
م�شت�شار فني بقوة 
العلم و وزن الن�شو�ش القانونية و 
بديهية املنطق فمن قال غري ذلك 

وجب اإعادة تكوينه من جديد.

تهمي�س و اإق�شاء وتغييب متعمد

املهند�س املدين املعتمد بني الت�شريع و الواقع
من املعلوم اأن تدخل املهند�س املدين و اإن مل يكن ا�شمه كذلك اإل بعد احلرب العاملية الثانية، كان له اأثر كبري و عظيم منذ القدم يف 

بناء الأوطان و املدن بل و احلفاظ عليها من الكوارث الطبيعية كالزلزل ب�شفة خا�شة و الفي�شانات، فاخلو�س يف هذا املجال وا�شع جدا 
بالن�شبة للمهند�س املدين نف�شه قبل غريه، فمن هو املهند�س املدين يف نظر العامة و اخلا�شة الذين ل يفهمون دوره الأ�شا�شي يف حلقة البناء؟

" الأمر بقي على ما هو عليه منذ زلزال 
املهند�س  بقى  بحيث  �شيء  يتغري  مل  و   2003

املدين املعتمد مهم�س و مق�شى و مغيب من 
طرف جهات ترى جمال الهند�شة املدنية 

غنيمة ل تهم بقدر �شاحبها ما يكر�س بطريقة 
مبا�شرة للرداءة و الربيكولج "

' املهند�س املدين هو ذلك املتدخل 
الذي يقوم بدرا�شة بناية ما اأيا كان �شكلها 

انطالقا من ت�شميم على بيا�س يقوم به 
املعماري، فيقوم املهند�س املدين بح�شاب جميع 

احلمولت الثابتة التي توؤثر على البناية "



�ملركز �جلامعي �أحمد زبانة 
غليز�ن

�إطالق م�سابقة " لي�سبا 
19 " �سد كورونا

 
 اأطلق املركز اجلامعي اأحمد زبانة غليزان 
 والنف�سية  االجتماعية  الدرا�سات  خمرب  و 
�سد   " " لي�سبا 19  واالأنرثبولوجية، م�سابقة 
الدكتور  اإ�رشاف  وهي حتت  كورونا  جائحة 
بغداد باي عبد القادر و د. �سي�سي ي�رشي، 
هذه  ومتابعة  تنظيم  �سيتوىل  وبالتايل 
امل�سابقة نخبة من الدكاترة :ق�سري مهدي، 
بن �رشقي عبد االإله، حبيب غوايل و بن يوب 
كاآخر   2020 جويلية   02 حدد  ولقد  حممد 
اإىل  املوجهة  امل�ساركات  ال�ستالم  اأجل 
خمتلف  من  اجلامعيني  واالأ�ساتذة  الطلبة 

جامعات الوطن ومن كل التخ�س�سات.
حكيم مالك

عقب �حتجازه 8 �أيام 

�لإفر�ج عن رو�ئي 
�سود�ين بالقاهرة

اخلرطوم / االأنا�سول
النور  ال�سوداين  الروائي  قال  
اأفرجت  امل�رشية  عادل اإن ال�سلطات 
عنه بعد احتجازه ملدة 8 اأيام، دون تو�سيح 
م�سور  مقطع  يف  ذلك  جاء  ذلك  مالب�سات 
بالقاهرة  ال�سودانية  ال�سفارة  ن�رشته  لعادل 
واطلعت  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
املقطع  يف  عادل  وقال  االأنا�سول  عليه 
بعد  اخلمي�س  عنه  االإفراج  مت  اإنه  امل�سور 
ال�سفارة  قبل  من  بذلت  التي  املجهودات 
االإعالميني  وزمالئه  بالقاهرة  ال�سودانية 
 8 القاهرة ملدة  "كنت معتقال يف  واأ�ساف: 
اأيام، كانت اأيام قا�سية ولكن اأطمئنكم باأنني 
عن  ال�سوداين  الروائي  يك�سف  بخري"ومل 
اإىل  �سيعود  اإنه  قال  فيما  احتجازه،  اأ�سباب 

اخلرطوم االأحد املقبل

�سطيف

حملة لتنظيف �ملوقع 
�لأثري "كويكول" 

و  لتنظيف  حملة  ال�سبت  اأم�س  انطلقت 
االأثري  باملوقع  الياب�سة  االأع�ساب  نزع 
كلم   60( مبدينة جميلة  "كويكول"  الروماين 
�رشق �سطيف( و ذلك يف مبادرة تهدف اإىل 
االأثري،  بالرتاث  االرتباط  ثقافة  تكري�س 
ح�سبما علم من م�سوؤول متحف هذا املوقع 

االأثري، م�سباح بوحزام.

خالل48 �ساعة

�إرهاب �لطريق يح�سد 
�أرو�ح 10 �أ�سخا�ص 

 338 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   10 لقي 
اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة، اثر وقوع 
حوادث املرور خالل ال48 �ساعة االأخرية، 
ما  ح�سب  الوطن،  من  واليات  عدة  عرب 
مل�سالح  ح�سيلة  ال�سبت  اأم�س  به  اأفادت 
اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  املدنية  احلماية 
بوفاة  امل�سيلة  بوالية  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل 

�سخ�سني )2( اثنني.

بدء� من يوم غد �الثنني

تذبذب �لتوزيع 
ب13 بلدية بتيبازة 
و �جلز�ئر �لعا�سمة 

و  تيبازة  بلدية من  املاء ب13  توزيع  �سيعرف 
ب�سبب  التموين  يف  تذبذبا  العا�سمة  اجلزائر 
االثنني  يوم  من  بدءا  �ستنطلق  �سيانة  اأ�سغال 
البحر،  مياه  لتحلية  فوكة  مبحطة  املقبل 
ل�رشكة  بيان  ال�سبت  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب 

�سيال.
التطهري للجزائر  بيان �رشكة املياه و  اأعلن  و 
املكلفة  تيبازة  مياه  �رشكة  قيام  "�سيال"، عن 
با�ستغالل مياه حمطة حتلية مياه البحر بفوكة 
اأ�سغال  للقيام  للمحطة  تام  توقيف  بربجمة 
االثنني  يوم  من  بدءا  �سنوية  وقائية  �سيانة 
على ال�ساعة الثانية �سباحا و �ستت�سبب اأ�سغال 
الثانية  ال�ساعة  غاية  اىل  تدوم  التي  ال�سيانة 
يف  اجلاري  جوان   24 االأربعاء  يوم  �سباح  من 
م�ستوى  ال�رشوب على  باملاء  التموين  تذبذب 
جانب  اإىل  تيبازة  والية  ب�رشق  بلديات  ت�سعة 
اأربعة بلديات اأخرى بغرب اجلزائر العا�سمة، 
من  بكل  االأمر  يتعلق  و  البيان  ذات  ي�سيف 
و  تقورايات  عني  و  فوكة  و  القليعة  بلديات 
و  بوهارون  و  بو�سماعيل  و  ال�سعيبة  و  دواودة 
اإىل جانب  تيبازة  حطاطبة و خمي�ستي بوالية 
و  البنيان  عني  و  املعاملة  و  زرالدة  من  كل 
لنف�س  ا�ستنادا  العا�سمة،  باجلزائر  �سطاويل 

البيان.

ت�سببت يف تلف 34 هكتار� 
من �لغابات

ت�سجيل57 حريقا 
و�خماد6حر�ئق ح�سرية

"57 حريقا ملختلف  �سجلت احلماية املدنية 
خ�سائر  عنها  جنمت  النباتي  الغطاء  اأنواع 
هكتار   05 الغابات،  من  هكتارا   34 يف  تتمثل 
اأدغال، 46 هكتارا من القمح و 38 هكتارا من 
�سجرة   412  ، تنب  حزمة   5070  ، احل�سائ�س 
التدخل  �سمح  حني  يف   ، نخلة   885 و  مثمرة 
احلرائق  باإخماد  احلماية  لوحدات  ال�رشيع 
وقامت  االأخرى  للمحا�سيل  انت�سارها  ومنع 
ح�رشية،  حرائق   06 باإخماد  امل�سالح  ذات 
�سناعية يف كل من واليات بومردا�س، عنابة، 

�سكيكدة، تيارت، امل�سيلة و مترنا�ست.

�سكيكدة

هالك �ساب غرقا 
لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت 
للم�ست�سفى  وحتويل  انت�سال  الأجل  �سكيكدة 
 21 العمر  من  يبلغ   )1( �سخ�س  جثة  املحلي 
�سنة تويف غرقا ب�ساطئ العربي بن مهيدي 01، 

ببلدية �سكيكدة.
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م�رشوع  من  امل�ستفيدون  ينا�سد 
ببلدية  مدعم  ترقوي  م�سكن   80
وزير  املدية  بوالية  ال�سمار  ذراع 
العاجل  التدخل  اأجل  من  ال�سكن 
ال�سعبة  الو�سعية  من  النت�سالهم 
التي يعي�سونها جراء التاأخر الكبري 
انطلقت  التي  �سكناتهم  اجناز  يف 
�سنوات   8 منذ  بها  االأ�سغال 
من  2012(، حيث عرب عدد  )�سنة 
امل�ستفيدين للو�سط عن تذمرهم 
من عدم حترك ال�سلطات املحلية 
يف  بها  املعمول  القوانني  لتطبيق 
هذا ال�ساأن اجتاه املرقي العقاري، 
مع اكتفائها باإر�سال اعتذارات مل 
تاأتي باجلديد مع مرور ال�سنوات، 
ال  وتاأخر  متاطال  عرفت  التي 
ظل  يف  و�سفهم،  ح�سب  يطاق 
�سنة  اإىل غاية  العقود  ت�سليم  عدم 
امل�ستفيدين  التزام  رغم   2016
والثاين  االأول  ال�سطرين  بت�سديد 
�سابق  اإعالن  وح�سب   ، اآنذاك 

امل�رشوع  يخ�س  ال�سكن  ملديرية 
املرقي  هذا  فاإن   2018 �سنة 
التي  بالتعهدات  اأخل  قد  يكون 
مع  ال�رشوط،  دفرت  يف  بها  التزم 
لالإجناز  املحددة  االآجال  جتاوز 
مالية  الأق�ساط  ا�ستالمه  رغم 
ما  مع  امل�ستفيدين  من  معتربة 
لل�سكن  الوطني  ال�سندوق  مينحه 
ح�سب ن�سبة تقدم االأ�سغال، لتوؤكد 
بعدها،  املدية  وايل  زيارة  ذلك 
�ساحب  االأخري  هذا  توعد  حيث 
يف  قانونية  بعقوبات  امل�رشوع 
االإجناز  وترية  ت�رشيع  عدم  حال 
مكانها،  تراوح  تزال  ال  التي 
يطلقون  امل�ستفيدين  جعل  ما 
ال�سكن من  �رشخة ا�ستغاثة لوزير 
بدخول  اأبنائهم  حلم  حتقيق  اأجل 
معاناة  ظل  يف  اجلديدة  �سكناتهم 
العي�س  اأو  الكراء  من  منهم  الكثري 

مبنازل �سيقة مع اأهاليهم. 
ر. بوخدميي 

م�سروع 80 م�سكن ترقوي بذر�ع �ل�سمار باملدية 

تاأخر مريب يف �أ�سغال �لجناز

يف �نتظار دخول ثالثة �آبار �أخرى مبزرير

دخول حمطة "لقمان" ملعاجلة �ملياه حيز 
�خلدمة بامل�سيلة

عبد�لبا�سط بديار

مت  التي  العمليات  هذه  بني  ومن 
معاجلة  حمطة  اجناز  جت�سيدها 
وت�سفية املاء مبنطقة لقمان من 
 / لرت   42 تدفق  بقوة  عميقة  بئر 
اأجنزت  املحطة  الثانية،هذه 
ملعاجلة وت�سفية مياه بئر لقمان 
 h2s بغاز  بت�سبعها  عرفت  التي 
برنامج  معدل  من  )الكربيت( 
التوزيع فاق الثمانية اأيام ،كتدعيم 
ذات  القدمية  للبئر  واإ�سافة 
،حيث  الثانية  يف  لرت   23 تدفق 
يف  لرت   65 املجموعة  ي�سبح 
الثانية،املحطة خ�س�س الإجنازها 
ال 400 مليون  غالف مايل يفوق 

مياه  ت�سفية  على  �ستعمل  دج، 
الكربيت،و�ستمكن  من  البئر 
املياه  من  االإ�سافية  الكمية 

املقدرة ب 65 لرت يف الثانية من 
تقلي�س العجز امل�سجل حاليا يف 
ل�سكان  املوجهة  املياه  كميات 

واإيل  اأ�رشف  امل�سيلة،كما  مدينة 
اخلدمة  حيز  و�سع  امل�سيلة،على 
تتيح  مبقت�ساه  تدعيمي  اإي�سال 
حتويل  اإمكانية  الربط  عملية 
مياه �سد كدية اأ�رشدون اإىل خزان 
مرت   940 م�سافة  على  املويلحة 
هي  و   16  PN  400  DN طويل 
التوزيع  م�سادر  بتنوع  ت�سمح  ما 
للجهتني  عمليته  من  وحت�سن 
ملدينة  والغربية  ال�رشقية 
هناك  اأن  ولالإ�سارة  امل�سيلة، 
تعكف  ثانية  بئر  من  اآخر  تدعيم 
اجنازها  على  �سينية  موؤ�س�سة 
اإىل  ،اإ�سافة  متقدمة  باأ�سغال 
م�ستوى  على  اأخرى  اآبار  ثالث 

منطقة مزرير وما جاورها.

�سام�سونغ تطور هاتفا بـ 6 
كامري�ت متحركة!

�لبويرة

�سقوط مميت ل�سابة من 
�لطابق �لر�بع

براءة  �سام�سونغ  �رشكة  �سجلت 
هاتف  لتطوير  جديدة  اخرتاع 
قبل،  من  له  مثيال  تطرح  مل 
فريدة  ت�سوير  بقدرات  يتميز 
فاإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
يف  تقدمت  قد  كانت  �سام�سونغ 
املنظمة  اإىل  الفائت  دي�سمرب 
 WIPO العاملية للملكية الفكرية
اخرتاع  براءة  لت�سجيل  بطلب 
وانت�رشت  جديد  نوع  من  لهاتف 
الوثيقة  من  البنود  بع�س  موؤخرا 
االخرتاع  من  تفا�سيل  تبني  التي 
ومن املفرت�س اأن يحتوي الهاتف 
اأ�سا�سية  كامريات   6 على  اجلديد 

منها   5 اخللفية،  واجهته  على 
وعد�سات  بح�سا�سات  مزودة 
ميكنها احلركة باالجتاه املطلوب 
على  ي�ساعد  ما  الت�سوير،  اأثناء 
اللقطة  يف  م�ساحة  اأكرب  توثيق 
عر�س  زاوية  ويزيد  الواحدة 
ال�ساد�سة  الكامريا  اأما  ال�سور. 
"ثابتة"  الهاتف ف�ستكون  يف هذا 
وتقريب  لتكبري  وخم�س�سة 
وعلى  ال�سورة،  يف  االأج�سام 
فيه  �ستو�سع  الذي  االإطار  جانب 
 LED الكامريات �سيثبت م�سباح
يف  الت�سوير  على  للم�ساعدة 

ظروف االإ�ساءة املنخف�سة.

تدخلت م�ساء اأم�س الوحدة عنا�رش 
احلماية املدنية مبدينة البويرة يف 
من  �سابة  ل�سقوط  مروع  حادث 
الفيالت  الإحدى  الرابع  الطابق 
بلقا�سم"  "كرمي  لثانوية  املقابلة 
لفظت  ،حيث  ليكوتاك  بحي 

اأنفا�سها  �سنة   31 البالغة  ال�سحية 
"حممد  مب�ست�سفى  االأخرية 
بو�سياف" و خلفت احلادثة االأليمة 
جوا من احلزن واالأ�سى لدى �سكان 

احلي واأقاربها .
�أح�سن مرزوق

�سكن     1358   جتزئة  �سكان  اأقدم 
ب�سارعلى  بوالية  اجلديد  بب�سار 
االحتجاج على م�ستوى احلي  الواقع 
وغلق  ب�سار  لوالية  الغربي  باجلنوب 
من  حرمانه  على  احتجاجا  منافذه 
حق املاء ال�سالح لل�رشب بفعل عدم 
توزيع  منذ  املياه  ب�سبكة  احلي  ربط 

ال�سكن  �سنة 2015 .
بغلق  قاموا  قد  ال�سكان  وكان  هذا 
الرابط     06 رقم  الوالئي  الطريق 
باحلجارة  والعبادلة  ب�سار    مابني 
من    بالتدخل  الوالية  وايل  مطالبني 

الذين  املاء  من  حقهم  منحهم  اجل 
حرموا منه طيلة 05 �سنوات مت�سائلني 
عن وجهة االأموال املخ�س�سة لربط 
واأنه   خا�سة  ال�رشوب  باملاء  حيهم 
تعي�س  عائلة   1350 من  اأكرث  يحوي 
متوعدين  ال�سيف  عز  يف  الويالت 
الرف�س  حالة  يف  اكرب  باحتجاجات 
احلي  بربط  مل�رشوعهم  املطلق 
املاء. هذا وكانت ال�سلطات الوالئية 
قد منحت امل�رشوع  ملوؤ�س�سة خا�س 
احلي  لربط  املن�رشم  جانفي  �سهر 
 06 مرور  وبعد  لكن  ال�رشوب  باملاء 

ال  دج  مليون   50 يقارب  مببلغ  اأ�سهر 
ال�سكان  بع�س  وح�سب  يذكر،  جديد 
اإىل  جلاأت  الوالئية  ال�سلطات  فاإن 
تدعوا  التي   20/1164 رقم  التعليمة 
با�ستثناء  امل�ساريع  كافة  توقيف  اإىل 
ومناطق  والرتبية  ال�سحة  م�ساريع 
مناطق  من  اأنهم  موؤكدين  الظل، 
وترية  من  بالرفع  ومهددين  الظل 
العط�س  موجة  نتيجة  االحتجاجات 
التي اأ�سبح ال�سكان اليطيقونها بعدما 

طال اأمدها.
حممد بن تر�ر

جتزئة 1358 �سكن بب�سار �جلديد

�ل�سكان يحتجون بقطع �لطريق

�أ�سرف �أول �أم�س و�إيل والية �مل�سيلة،�ل�سيخ �لعرجا، على تد�سني و�سع حيز �خلدمة حمطة "لقمان"ببلدية 
�أوالد من�سور،ملعاجلة �ملياه وت�سفيتها ب�سفة ر�سمية، هذه �الأخرية تدعم ح�سة �جلهة �لغربية ملدينة 

�مل�سيلة ،و�لتي �سهدت خالل �ل�سنو�ت �الأخرية تو�سعا عمر�نيا من خالل �إجناز ماال يقل عن 10 �آالف 
�سكن،مما ��ستوجب على �ل�سلطات �ملحلية �إيجاد حلول ��ستعجاليه لتد�رك �لنق�س �مللحوظ على عملية 

تزويد �ساكنة مدينة �مل�سيلة وبع�س بلديات واليتها ،�لتي تعاين من نف�س �مل�سكل

�أمن �لبويرة

121 خمالفة ملخالفي 
�إرتد�ء �لكمامات

بوالية  االأمن  م�سالح  �سجلت 
�سد  خمالفة   365 البويرة 
فرتة  الراجلني خالل  االأ�سخا�س 
جوان  �سهر  من  االأول  الن�سف 
اإجراءات  يحرتموا  مل  اجلاري 
احلجر اجلزئي ال�ساري املفعول 
حقهم  يف  اتخذت  بالوالية 
االإجراءات القانونية الالزمة، كما 
مت حجز 105 مركبة و 8 دراجات 
املحا�رش  يف  و�سعها  مت  نارية  

ذات  قامت  �سلة  ذي  �سياق  ،ويف 
تلقت  بيان  ح�سب  امل�سالح 
"الو�سط" ن�سخة منه 183 عملية 
حت�سي�سية خالل ذات الفرتة عرب 
لتح�سي�س  وال�سوارع  واالأ�سواق 
املواطنني حول اإجراءات التباعد 
االجتماعي وارتداء القناع الواقي 
الأ�سخا�س  121 خمالفة  و�سجلت 

مل يحرتموا هذا االإجراء .
�أح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

