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الإثنني 08  جوان  2020  املوافـق  ل 16 �شوال  1441ه 2
الردود بخ�شو�ص م�شودة الد�شتور تتوا�شل اإىل 20 جوان اجلاري

اأحزاب معروفة مل تقدم مقرتحاتها حلد الآن
.       حمدادو�ص : احلركة  �شتقدم  مقرتحاتها البديلة والقوية التي حتقق التغيري احلقيقي وال�شامل

.        عماري: املقرتحات �شيتم تقدميها لرئا�شة اجلمهورية قبل نهاية املهلة املعلن عنها.

مل تقدم عدد من الأحزاب ال�شيا�شية املعروفة يف ال�شاحة ال�شيا�شية حلد الآن  مقرتحاتها ب�شاأن امل�شودة 
التي ت�شلمتها من رئا�شة اجلمهورية يوم 7 ماي املا�شي،  حيث مل تف�شل يف املقرتحات التي تقدمها من 
اأجل اإثراء م�شودة م�شروع تعديل الد�شتور املعرو�ص عليها من قبل رئا�شة اجلمهورية، رغم ا�شتقبال 

هذه  الأخرية لأكرث من 1200 رد.
 اإميان لوا�ص 

مبهمة  املكلف  ك�شف  اأفاد  و 
اجلمهورية،  رئا�شة  م�شتوى  على 
لأكرث  ا�شتقبال  عن  لعقاب  حممد 
الأحزاب  طرف   من  رد  األف  من 
املدين  واملجتمع  وال�شخ�شيات 
طريق  عن  الد�شتور  م�شودة  حول 
الربيد الإلكرتوين اأو الربيد العادي 
ما  ح�شب  املبا�رش،  الت�شليم  اأو 
مبتابعة  املخت�شة  اللجنة  اأعلنته 

الد�شتور  م�شودة  حول  الردود 
على حد قوله، لفتا باأن ا�شتقبال 
جوان   20 اإىل  �شيتوا�شل  الردود 
اجلاري من اأجل تبويبها وتنظيمها 
لت�شليمها  خمت�شة  جلنة  قبل  من 

اإىل جلنة اخلرباء.
وتوقع حممد لعقاب اأن يتم النتهاء 
من اإعداد الن�شخة النهائية قبل  30 
تعديل  م�رشوع  ليعر�ض  جوان 
الد�شتور يف وقت لحق لال�شتفتاء 
توزيع  مت  باأنه  باأن  لفتا  ال�شعبي، 

اأزيد من 1500 ن�شخة من م�رشوع 
الأحزاب  على  الد�شتور  تعديل 
واجلمعيات وال�شخ�شيات وو�شائل 
مربزا  اإثرائها،  اأجل  من  الإعالم 
باإمكانه  اجلمهورية   رئي�ض  باأن 
على  للمناق�شة  الن�شخة  مترير 
الربملان ثم اإحالتها يف وقت لحق 

لال�شتفتاء ال�شعبي.
نا�شر حمدادو�ص 

مقرتحاتنا �شتكون جاهزة 
قبل انتهاء املهلة

ك�شف النائب الربملاين عن حركة 
ل�شلم  جمتمع  حركة  باأن  حم�ض 
مقرتحاتها  الآن  حلد  تقدم  مل 
تعديل  م�شودة  بخ�شو�ض 
يف  زلنا  ل   »: قائال  الد�شتور، 

مرحلة الدرا�شة«.
حركة  عن  الربملاين  النائب  اأكد 
الد�شتور  م�شودة  باأن   حم�ض 
اإىل  ترقى  ول  لالآمال،  خمّيبة 
طموحات ال�شعب ول اإىل مطالب 
باأن  مربزا   ، ال�شعبي  احلراك 

مقرتحاتها  �شتقدم   احلركة  
البديلة والقوية التي حتقق التغيري 

احلقيقي وال�شامل.

حممد عماري
املقرتحات �شيتم تقدميها 
قبل نهاية املهلة املعلن عنها

حزب  يف  بالإعالم  املكلف  اأعلن 
حممد  الوطني،  التحرير  جبهة 
عماري، باأن املقرتحات  املتعلقة 
تقدميها  �شيتم  الد�شتور  مب�شودة 

نهاية  قبل  اجلمهورية  لرئا�شة 
املهلة املعلن عنها.

و اأفاد املكلف بالإعالم يف حزب 
حممد  الوطني،  التحرير  جبهة 
اخلرباء  من  جلنة  باأن  عماري 
والقانون  الد�شتوري  القانون 
الأفالن  من  واإطارات  العام 
م�رشوع  م�شودة  تدر�ض  لزالت 
اإثرائها  اأجل  من  الد�شتور  تعديل 
مبقرتحات يراها احلزب �رشورية 

�شواء التعديل اأو الإ�شافة.

24 �ساعة

خالل الثالثي الأول 2020   

9.12 مليار دولر قيمة واردات اجلزائر 
.   ال�شادرات خارج املحروقات مل تتجاوز 7ر578 مليون دولر

بلغ عجز امليزان التجاري اجلزائري 5ر1 
الأول  الثالثي  اأمريكي خالل  مليار دولر 
خالل  دولر  مليار  19ر1  مقابل  ل2020 
نف�ض الفرتة من 2019 بارتفاع بلغ 21ر26 
لدى  الأحد  اأم�ض  علم  ح�شبما  باملائة، 

املديرية العامة للجمارك.
عن  ال�شادرة  املوؤقتة  البيانات  وتظهر 
التابعة  الدرا�شات و ال�شت�رشاف  مديرية 
اجلزائرية  ال�شادرات  قيمة  اأن  للجمارك 
الثالثي  خالل  دولر  مليار  62ر7  بلغت 
14ر10  مقابل   ، اجلاري  العام  من  الأول 
من  الفرتة  نف�ض  يف  اأمريكي  دولر  مليار 
تراجعا  بذلك  م�شجلة  الفارط،  العام 

بن�شبة 89ر24 باملائة.
و بخ�شو�ض الواردات، فقد بلغت تكلفتها 
الإجمالية 12ر9 مليار دولر، مقابل 33ر11 
بن�شبة  كذلك  تقل�شت  حيث  دولر،  مليار 
امل�شدر،  لنف�ض  وفقا  و  باملائة  52ر19 
فقد �شمحت ال�شادرات خالل هذه الفرتة 
50ر83  بن�شبة  الواردات  فاتورة  بتغطية 
خالل  باملائة  48ر89  مقابل  باملائة، 
نف�ض الفرتة من العام املا�شي وقد �شكلت 
نحو  الوطنية  املبيعات  اأهم  املحروقات 
 2020 من  الأول  الثالثي  خالل  اخلارج 
ال�شادرات  من  باملائة  40ر92  متثل  اإذ   ،
مليار  04ر7  قيمتها  بلغت  حيث  الوطنية، 
م�شجلة  دولر،  مليار  48ر9  مقابل  دولر، 

بذلك تراجعا بواقع 78ر25 باملائة.
وتظل قيمة ال�شادرات خارج املحروقات 
مليون  7ر578  تتجاوز  مل  حيث  �شئيلة، 
من  باملائة  60ر7  يعادل  )ما  دولر 
خالل  اخلارج  نحو  اجلزائرية  املبيعات 
هذه الفرتة(، مقابل 04ر658 مليون دولر 
اأي  العام املا�شي  الفرتة من  خالل نف�ض 

بانخفا�ض 06ر12  باملائة.
هذا  اأن  اجلمارك  ح�شيلة  بينت  قد  و 
الرتاجع يف ال�شادرات خارج املحروقات 
الرئي�شية  املجموعات  كل  م�ض  قد 

للمنتجات امل�شدرة.
املحروقات  خارج  ال�شادرات  وت�شكلت 
من املواد ن�شف امل�شنعة قيمة 57ر433 
دولر(  مليون  دولر)مقابل47ر481  مليون 
وكذا  باملائة  95ر9  بن�شبة  مرتاجعة 
دولر  مليون  48ر111  ب  الغذائية  املواد 
بانخفا�ض  دولر(  مليون  )مقابل72ر111 
ال�شناعي  والعتاد  باملائة  قدره-21ر0 

ب19ر11 مليون دولر)مقابل02ر29 مليون 
دولر( بانخفا�ض ن�شبته -42ر61 باملائة.

من  اأي�شا  ال�شادرات  هذه  وت�شكلت 
دولر  مليون  28ر15  بقيمة  اخلام  املواد 
)-23ر42  دولر  مليون  مقابل46ر26 
غري  ال�شتهالكية  واملواد  باملائة( 
الغذائية ب16ر7 مليون دولر مقابل21ر9 
بالن�شبة  باملائة(  )-24ر22  دولر  مليون 
منتجات  اأربعة  تراجعت  فقد  للواردات، 
من اأ�شل �شبعة من جمموعات املنتجات 

التي تت�شمنها �شعبة ال�شترياد .
العتاد  فاتورة  بلغت  فقد  وبالفعل، 
ال�شناعي، التي متثل اأزيد من 29 باملائة 
امل�شتوردة،  املنتجات  جمموعات  من 
مليار  11ر4  مقابل  دولر  مليار  68ر2 
العام  من  الفرتة  نف�ض  خالل  دولر، 
املا�شي، م�شجلة انخفا�شا بواقع 72ر34 

باملائة..
ن�شف  املواد  تكاليف  انخف�شت  كما 
بلغت  حيث  باملائة  24ر33  ب  امل�شنعة 
مليار  90ر2  مقابل  دولر،  مليار  94ر1 
فاتورة  كذلك  الرتاجع  هذا  وم�ض  دولر. 
حيث   الغذائية  غري  ال�شتهالكية  املواد 
مقابل  دولر  مليون  ب476،87  قدرت 

525،95 مليون دولر )-%9،33(.
املواد  كذلك  الرتاجع  هذا  �شمل  كما 
الغذائية امل�شتوردة التي بلغت 44ر1 مليار 
لت�شجل  دولر،  مليار  57ر1  مقابل  دولر 
و  باملائة،  -30ر8  ب  انخفا�شا  بذلك 
التي  الفالحي  العتاد  مواد  واردات  كذا 
بلغت 35ر62 مليون دولر مقابل 64ر123 
باملائة  -58ر49  بانخفا�ض  دولر  مليون 
جمموعات  ثالثة  عرفت  املقابل،  يف  و 
فرتة  خالل  ارتفاعا  ال�شترياد  �شعبة  من 
اخلام  باملواد  الأمر  يتعلق  و  املقارنة. 
التي بلغت فاتورتها 80ر586 مليون دولر 
بزيادة  اأي  دولر  مليون  18ر522  مقابل 
واردات  بلغت  و  باملائة  +38ر12  متثل 
الت�شحيم  زيوت  و  الطاقة  جمموعة 
دولر  مليون  46ر465  قيمة  )الوقود( 
بارتفاع  اأي  دولر  مليون  56ر165  مقابل 

بلغ +14ر181 باملائة.
ارتفاعا  الغذائية  املواد  عرفت  قد  و 
قيمة  م�شجلة  باملائة  59ر0  بلغ  طفيفا 
92ر1  مقابل  دولر  مليار  93ر1  قدرها 

مليار دولر.

الدكتورحمزة خ�شري يوؤكد لـ"الو�شط":

6هيئات اأنهت مراجعة تعديل الد�ستور
•       املقرتحات مت اإر�شالها ب�شفة ر�شمية لرئا�شة اجلمهورية

ك�شف عميد كلية العلوم القانونية بجامعة 
اأم�ض،  خ�رشي،  حمزة  الدكتور  امل�شيلة، 
الد�شتور،  تعديل  م�شودة  درا�شة  اختتام 
لهذا  املحدثة  اللجان  م�شتوى  على 
الوطنية  ال�شلطة  م�شتوى  على  الغر�ض، 
للعمال  العام  الحتاد  لالنتخابات، 
ملنَظمات  الوطني  الحتاد  اجلزائريني، 
املحامني، اجلمعية اجلزائرية للدرا�شات 
الد�شتورية والقانونية، بالإ�شافة للمنظمة 
ال�شباب  واأكادميية  للذاكرة،  الوطنية 
قد  الهيئات  هذه  اأن  م�شريا  اجلزائري، 
اإر�شالها  مت  ثرية،  مقرتحات  قدمت 
للنظر  لرئا�شة اجلمهورية،  ب�شفة ر�شمية 
امل�شودة  اإعداد  بها، يف  وال�شتعانة  فيها 

النهائية للتعديل الد�شتوري.
يف  خ�رشي  الدكتور  اأف�شح  حيث 
اأن  »الو�شط«،  جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح 
التمهيدي  امل�رشوع  مناق�شة  يف  منهجه 
جلنة  ع�شو  ب�شفته  الد�شتوري،  للتعديل 
امل�شتقلة  الوطنية  بال�شلطة  اخلرباء 
اأن  �رشورة  مبني  على  كان  لالنتخابات، 
ين�شجم  مبا  املقدمة،  مقرتحاته  تتوافق 
الجتماعية،  اجلزائر  خ�شو�شيات  مع 
وال�شيا�شية،  والقت�شادية  والثقافية، 
للقاعدة  الجتماعية  اخلا�شية  اإطار  يف 

فيما  خ�شو�شا  الد�شتورية،  و  القانونية 
و  ال�شلطات،  بني  املطلق  بالف�شل  تعلق 
الوطنية،  والهوية  الد�شتوري،  الق�شاء 
التي  الد�شتورية  امل�شائل  من  غريها  و 
ح�شب  الد�شتوري،  املوؤ�ش�ض  ينظمها 

خ�شو�شيات كل بلد.
واأف�شح املتحدث ذاته، اأن م�شودة تعديل 
نوعية،  اقرتاحات  ت�شمنت  قد  الد�شتور، 
الداخلية  الظروف  مع  من�شجمة  جاءت 
باملنا�شبة،  مو�شحا  للبالد،  اخلارجية  و 
جي�شنا  لقوات  �شمحت  التي  املادة  اأن 
يف  احلدود،  خارج  بامل�شاركة  ال�شعبي، 
مبثابة  هي   ، ال�شالم  حفظ  عمليات 
اقرتاح ا�شرتاتيجي، هدفه حماية الوحدة 
ما  بعد  احلدود،  خارج  لوطننا  الرتابية 
ليال  يعملون  حلفاوؤها  و  فرن�شا  اأن  تبني 
نهارا، على �رشب ا�شتقرار املنطقة، عن 
طريق دعم جهة على جهة اأخرى يف ليبيا، 
للحيلولة دون حتقيق ال�شالم فيها، مع نقل 
الدواع�ض و اجلماعات الإرهابية الأخرى، 
من مناطق التوتر يف ال�رشق الأو�شط، اإىل 
دول ال�شاحل الأفريقي، �شعيا منهم لتلغيم 
جاء  لذلك  اجلزائرية،  الربية  احلدود  كل 
لل�شماح جلي�شنا،  العقيدة  التغيري يف  هذا 

من حماية الأمن الوطني خارج حدودنا.

واأ�شاف نف�ض امل�شدر، خالل حديثه مع 
اأن رفع احلظر على مزدوجي  »الو�شط«، 
ال�شامية،  املنا�شب  تويل  يف  اجلن�شية 
التمهيدي  امل�رشوع  �شلبيات  اأكرب  هو 
يتوىل  اأن  يعقل  اإذا ل  الد�شتوري،  لتعديل 
فيه  ي�شنع  �شاميا،  من�شبا  جن�شية  حامل 
حمالة  ل  يكون  لأنه  ال�شيا�شي،  القرار 
م�شلحة  بني  م�شالح  تعار�ض  حالة  يف 
بلده الأ�شلي، و م�شلحة بلده الثاين الذي 
اكت�شب جن�شيته، و كحل و�شط اقرتح ذات 
الذي  اجلن�شية  مزدوج  اإلزام  املحامي، 
يرغب يف توىل من�شب �شامي يف بالدنا، 
كما  املكت�شبة،  جن�شيته  عن  بالتخلي 
احلقوق  باب  يف  الد�شتوري  الت�شخم  اأن 
واحلريات، لي�ض له اأي داعي و اأثر فعلي 

على ممار�شة حقوق الإن�شان.
القانونية  العلوم  اأكد عميد كلية  يف حني، 
تعديل  م�شودة  اأن  امل�شيلة،  بجامعة 
التي  الإيجابيات  من  تخلو  مل  الد�شتور 
علمية  نظرة  وفق  ت�شويبها  فقط،  وجب 
�شاملة، ت�شاعد على اإعداد د�شتور متكامل، 
وم�شداقيتها  الدولة  يكفل هيبة  مبا 
و�شفافيتها، واأمن دميقراطيتها، على مر 

الأجيال القادمة.
مرمي خمي�شة

مقرر جلنة اخلرباء املكلفة بالقرتاحات وليد عقون يك�شف

و�سع حد لل�سلطة املطلقة لرئي�س اجلمهورية
بو�شع  املكلفة  اخلرباء  جلنة  اأكد  مقرر 
الد�شتور،  القرتاحات اخلا�شة مبراجعة 
الذي  الد�شتور  م�رشوع  اأن  عقون  وليد 
اجلمهورية  رئا�شة  م�شالح  طرحته 
للنقا�ض يف الأو�شاط ال�شيا�شية ي�شع حدا 
نهائيا لل�شلطة املطلة لرئي�ض اجلمهورية 
اإ�شارة وا�شحة  كما كان احلال �شابقا يف 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�ض  نظام  اإىل 

بوتفليقة .
يراأ�شها  التي  اخلرباء  جلنة  مقرر  وقال 
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  لعرابة  الدكتور 
الذي  اجلزائري  الد�شتوري  النظام  يف 

الرئا�شي   ال�شيا�شي  �شبه  النظام  يعتمد 
يتم انتخاب رئي�ض اجلمهورية  بالقرتاع 
لي�ض  اأ�شاف  كما  وبالتايل  ال�رشي  العام 
رئي�ض  �شلطة  تو�شيع  م�شاألة  هناك 

اجلمهورية  اأو تقلي�شها.
لعقون  وليد  الأ�شتاذ  اأكد  اأن  وبعد 
اجلزائري  حكموا  الذين  اأن  الروؤ�شاء 
منذ ال�شتقالل يف �شنة 1962 قد منحوا 
اأنف�شهم �شلطة مطلقة ل ي�شتند لقواعد 
التي  اجلديد  اأكد  الد�شتور  د�شتورية 
حتت  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ض  و�شعه 
وال�شخ�شيات  ال�شيا�شية  الطبقة  ت�رشف 

للنقا�ض  املدين  واملجتمع  الوطنية 
ممار�شة  ملحاولت  نهائياً  حداً  ي�شع 
 ، اجلمهورية  لرئي�ض  املطلقة  ال�شلطات 
الذين  بالروؤ�شاء  املرتبطة  واملمار�شات 
مينحونها لأنف�شهم م�شريا اإىل اأن تنظيم 
خمتلف  يف  حمدد  هو  كما  ال�شلطات، 
، قد مت  التي عرفتها اجلزائر  الد�شاتري 
ال�شلطات  عناوين  حتت  دائًما  �شياغته 
التنفيذية والت�رشيعية والق�شائية، م�شريا 
اإىل اأن الدولة قد مت ت�شنيفها يف ال�شلطة 

التنفيذية.
باية ع
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جياليل  جديد،  جيل  حزب  رئي�س  واعترب 
الإذاعية  القناة  على  �ضيفا  نزوله  لدى  �ضفيان 
على  هامة  خطوة  الد�ضتور  اأن  تعديل  الأوىل 
دولة  مبداأ  على  مبني  �ضيا�ضي  نظام  بناء  درب 
ال�ضلطات مربزا  بني  والف�ضل  والقانون  العدل 
اأن هناك نية لدى ال�ضلطة بقيادة الرئي�س عبد 
مع  القطيعة  اأجل  من  تبون  لالنفتاح  املجيد 
بناء  نحو  والتوجه  ال�ضابق  النظام  ممار�ضات 
واحلرية  العدل  اأ�ض�س  على  الدولة  موؤ�ض�ضات 
والدميقراطية واحرتام القانون موؤكدا يف هذا 
ال�ضياق اأن م�ضودة الد�ضتور املطروحة للنقا�س 
اأن  اإىل  لفتا  القانون  دولة  لبناء  بوادر  تت�ضمن 
الأهم هو اأن تعرف هذه الن�ضو�س طريقها اإىل 
اليومية  احلياة  يف  الواقع  اأر�س  على  التطبيق 
اأهمية  على  ال�ضباح  �ضيف  و�ضدد  للمواطن 
ممار�ضة احلرية لكن مب�ضوؤولية عرب قناة احلوار 

والت�ضاور.
وك�ضف رئي�س حزب جيل جديد اأن حزبه لديه 
بع�س العرتا�ضات على ما ورد يف بع�س مواد 
بهذا  اقرتاحات  و�ضيقدم  الد�ضتور  م�ضودة 

رئي�س  اأو�ضح  كما   . موعدها  يف  اخل�ضو�س 
ال�ضلطات  الف�ضل بني  اأهمية  جيل جديد  على 
الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية كاأحد مظاهر 
بناء دولة القانون التي �ضتتدعم لحقا بانتخابات 
الربملان  م�ضتوى  على  ممثليه  لختيار  نزيهة 
الإدارية  القيود  اأن  تخفيف  موؤكدا  والبلديات 
والبريوقراطية على اإن�ضاء الأحزاب واجلمعيات 

هي خطوة مهمة يف ممار�ضة احلريات وحترير 
ال�ضباب.  فئة  خ�ضو�ضا  الوطنية  الطاقات 
ت�ضتدعي  والتفكري  الإبداع  هوام�س  اأن  واعترب 
وجود جو من احلريات لفتا اإىل اأن تلك احلرية 
�ضوابط  و�ضمن  مب�ضوؤولية  متار�س  اأن  يجب 
اأخالقية وقانونية حلماية املجتمع من خمتلف 

النزلقات .

اأكد رئي�س حزب جيل جديد جياليل �شفيان اأم�س اأن  هناك نية لدى ال�شلطة لالنفتاح 
واإحداث القطيعة مع ممار�شات النظام ال�شابق والتوجه نحو بناء موؤ�ش�شات الدولة على 
اأ�ش�س العدل واحلرية والدميقراطية واحرتام القانون و�شتكون بداية هذه اخلطوة مع 

التعديل الد�شتوري القادم ح�شب املتحدث ذاته

لإيجاد ت�شوية �شيا�شية دائمة لالأزمة الليبية

اجلزائر تدعو ال�سراك الفاعلني 
االإقليميني والدوليني 

يف مرا�شلة وجهها حمامون  و�شحايا وعائالتهم 
 اإىل وزير العدل

اأكرث من 10االف ملف 
جنائي  دون ف�سل
 .      50 األف ملف اآخر باملحكمة العليا 

�شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري 

بع�ض القنوات انتهكت تدابري 
احلجر ال�سحي

بيان  يف  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزارة  دعت 
اأم�س، الفاعلني الإقليميني والدوليني،  لها، 
�ضيا�ضية  ت�ضوية  لإيجاد  جهودهم،  لتن�ضيق 

دائمة لالأزمة يف ليبيا.
واأوردت الوزارة يف بيانها، اأن اجلزائر بذلت 
جهودا على خمتلف الأ�ضعدة، للتو�ضل اإىل 
النار،  اإطالق  بوقف  بدءا  �ضيا�ضية،  ت�ضوية 
واجللو�س اإىل طاولة احلوار، من اأجل حل 
الدولية،  لل�رشعية  وفقا  �ضامل،  �ضيا�ضي 
اإطار احرتام  الأمن، ويف  وقرارات جمل�س 

اإرادة ال�ضعب الليبي ال�ضقيق.
بالدور  مت�ضكها  اجلزائر  جددت  حني،  يف 
تقريب  اأجل  من  اجلوار،  لدول  املحوري 
من  الليبيني،  الأ�ضقاء  بني  النظر  وجهات 
خالل اعتماد احلوار ال�ضامل ك�ضبيل وحيد 
وحدة  و�ضمان  ليبيا،  يف  ال�ضالم  لتحقيق 

اأن  باملنا�ضبة،  مذكرة  اأرا�ضيها،  و�ضالمة 
على  الوقوف  على  القائم  اجلزائر  موقف 
الليبيني،  الأ�ضقاء  كل  من  واحدة،  م�ضافة 
على  لطرف  منه  تغليب  اأو  انحياز  دون 

ح�ضاب الآخر.
اخلارجية  لوزارة  بيان  فقد اأفاد  وللتذكري، 
الوطني،  الوفاق  حلكومة  التابعة  الليبية، 
�ضيالة،  الطاهر  اخلارجية حممد  وزير  اأن 
وزيري  بكل من  ات�ضال هاتفيا،  اأجرى  قد 
ووزير  الري،  نورالدين  تون�س،  خارجية 
ال�ضبت  بوقادوم،  �ضربي  اجلزائر  خارجية 
وتن�ضيق  الكامل  الت�ضاور  اإطار  الفارط، يف 
واجلزائر،  وتون�س  ليبيا  بني  املواقف، 
التطورات  اآخر  على  الطرفان  اأطلع  حيث 

امليدانية وال�ضيا�ضية يف ليبيا.
مرمي خمي�شة

العدل  وزير  اإىل  موجهة  مرا�ضلة   فجرت 
حافظ الأختام من قبل حمامني و�ضحايا من 
وعائالتهم  ينا�ضدونه  اجلزائرية  ال�ضجون 
التدخل العاجل  من اأجل الإ�رشاع يف اإيجاد 
التي  اجلنائية  املحكمة  ل�ضتئناف  طريقة 
عرقلتها جائحة الكورونا  ما اأدى اإىل تراكم 
النظر  10000 ملف  ت�ضتوجب  يزيد عن  ما 
متهم  األف  عن  25  يزيد  ما  والف�ضل  فيها 
املتهم  بريء  اأن  احتياطيا  بحكم  حمبو�س 

اإىل غاية  اإثبات اإدانته من قبل املحكمة .
عن  والإبعاد  العزل  عملية  و�ضاعفت   هذا 
طريق منع الزيارات بفعل جائحة الكورونا 
وعائالتهم  الذين  املحبو�ضني  من  معاناة 
من   ، العليا  بالتدخل  ال�ضلطات  ينا�ضدون 
خمتلف  من  حمامون  اآخر  را�ضل  جانب 
لإيجاد  املنظمة  رئي�س  الوطن  منظمات 
مبوكليهم  ا�رش  الذي  امل�ضكل  لهذا  حل 
ومكاتبهم  التي �ضارت يف مواجهة مبا�رشة 

مع الزبائن ، خا�ضة وان  احلب�س الحتياطي 
 ، اجلزائري  للقانون  احرتازي  وفقا  اإجراء 
حالة  براء  ال�ضلطة  يف  تتعامل  وكيف 
 ، اأكرث من 20 �ضهر يف احلب�س  بعد  املتهم 
حيث مت تربئة �ضاحة متهمني بعدما ق�ضوا 
اآخر  جانب  .  من  احلب�س  يف  �ضنوات   10
يزيد  ما  وجود  عن  املحامني  بع�س  اأكد 
حم�ضور  باملحكمة  ملف  األف   50 عن 
ناهيك  الدولة  مبجل�س  العدد  ونف�س  العليا 
الإدارية  والتي  املحاكم  ملفات  على 
متهمني  حمبو�ضني  م�ضالح  �ضارت  توقف 
ت�ضوية  ينتظرون  ال�ضجن  خارج  واآخرين 
و�ضعيتهم ، موؤكدين اأنه ورغم رقمنة قطاع 
 08 من  اأكرث  تق�ضي  تبقى  امللفات  العدالة 
ف�ضل  ما  دون  العليا  املحكمة  يف  �ضنوات 
الذين  املتقا�ضني  �ضلبا  على  حقوق  يوؤثر 

بع�ضهم توفوا دون  روؤية  حقوقهم .
حممد بن ترار

ال�ضمعي-الب�رشي  �ضبط  �ضلطة  عربت 
عن ارتياحها للدور الذي تقوم به و�ضائل 
املختلفة  الب�رشي  ال�ضمعي  الإعالم 
اجل  من  والتح�ضي�س  التوعية  جمال  يف 
احلجر  لإجراءات  احل�ضن  ال�ضري  �ضمان 
كورونا يف  جائحة  فر�ضته  الذي  ال�ضحي 
التجاوزات  بع�س  باملقابل  �ضجلت  حني 
القنوات  بع�س  اقرتفتها  واخلروق 

التلفزيونية منها قناة الباهية بوهران .
ال�ضمعي- �ضبط  ل�ضلطة  بيان  يف   وجاء 
الب�رشي اأن القناة اخلا�ضة الباهية تي يف، 
قامت من خالل بثها يف الليلة الثانية لعيد 
بقاعة  ترخي�س  دون  �ضاهر  الفطر حلفل 
احلفالت بفندق الزينيت بوهران  معتربة 
اأن ذات القناة قد خالفت بذلك اإجراءات 
التباعد الجتماعي كما اأنها مل تراعي يف 
هذه التغطية الظروف التي تعي�ضها البالد 
جراء وباء كورونا، مما خلف ا�ضتياء �ضعبيا 
ال�ضمعي- �ضبط  �ضلطة  دفع  ما  كبريا 
القناة  ا�ضتدعاء مديرة هذه  اإىل  الب�رشي 
�ضفويا  اإنذارا  لها  قدم  اأين  مقرها،  اإىل 
كما مت التاأكيد لها ب�رشورة اللتزام التام 
وبالتو�ضيات  ال�ضحي  احلجر  باإجراءات 
�ضبط  �ضلطة  اأ�ضدرتها  قد  كانت  التي 

ال�ضمعي-الب�رشي يف هذا الإطار واأ�ضارت 
ال�ضلطة اإىل اأنها قد �ضحبت عقوبة مالية 
اأن  بعد  القناة،  على  �ضتفر�ضها  كانت 
اقرتحت مديرة القناة تقدمي �ضيك بقيمة 
ال�ضندوق اخلا�س  مالية ت�ضامنية ب�ضالح 
مبحاربة فريو�س كوفيد-19 مقدر بقيمة 
من  اأعلى  مبلغ  وهو  دينار  واحد  مليون 
قيمة العقوبة الذي كانت �ضتفر�ضه �ضلطة 
القناة،  على  ال�ضمعي-الب�رشي  �ضبط 
التزمت  قد  القناة  م�ضوؤولة  اأن  م�ضيفة 
مبنتج  يربطها  كان  الذي  العقد  بف�ضخ 
�رشوط  يحرتم  مل  الذي  الربنامج  هذا 
هذا العقد وكذا احرتامها وتقيدها التام 

بالقانون واأخالقيات املهنة
�ضبط  �ضلطة  جددت   وباملنا�ضبة، 
�رشورة  على  تاأكيدها  ال�ضمعي-الب�رشي 
ال�ضحيحة  العام باملعلومات  الراأي  تنوير 
تغطية  اأثناء  الالزمة  ال�ضمانات  وتوفري 
ومعاجلة الأو�ضاع ال�ضحية وما جنم عنها 
من تداعيات على جميع امل�ضتويات وعن 
ال�ضمعي- ن�ضاط  ملرافقة  ا�ضتعدادها 
القانوين  التطور  م�ضايرة  يف  الب�رشي 

والتكنولوجي. 
م.�س

رئي�س حزب جيل جديد جياليل �شفيان

ال�سلطة متلك نية لالنفتاح
 واإحداث القطيعة 

.          اعرتا�س على بع�س ما جاء يف م�شودة الد�شتور 

العمل  اأرباب  منظمات  ممثلي  اآراء  تقاطعت 
للن�ضاط  العادي  الزخم  ا�ضتعادة  طريق  حول 
املعنيون  و عرب  قطاعات  عدة  القت�ضادي يف 
عن تخوفهم من  التكاليف الإ�ضافية التي تنجر 

عن هذه التدابري.

رئي�شة كونفدرالية املوؤ�ش�شات 
اجلزائرية, �شعيدة نغزة

�شرورة ا�شتئناف ن�شاط النقل اجلماعي

للموؤ�ض�ضات  العامة  الكونفدرالية  رئي�ضة  قالت 
على  �ضددت  فقد   ، نغزة  �ضعيدة  اجلزائرية، 
من  اجلماعي  النقل  ن�ضاط  ا�ضتئناف  �رشورة 

اأجل العودة اإىل وترية العمل املعتادة.
الإجراءات  »متابعة  خالل  من  اأنه  �رشحت  و 
يف  �ضبقتنا  التي  اأخرى  دول  اتخذتها  التي 
جمال عودة الن�ضاط القت�ضادي ، قمنا بدعوة 
ال�رشكات للتح�ضري للخروج من احلجر ال�ضحي 
والبنية  خ�ضو�ضياتها  العتبار  يف  الأخذ  مع 

التحتية وتنظيم العمل يف  كل �رشكة«.
ال�رشكات  دعوة  متت  اأنه  نغزة  اأو�ضحت  كما 
اإ�ضافيني  عمال  توظيف  اإمكانية  اإىل  ا  اأي�ضً
وكذلك  الأمن  و  التطهري  عمليات  لتعزيز 
ال�رشورية  التعليمات  خمتلف  بن�رش  لالهتمام 
عرب مل�ضقات م�ضيفة اأنه هناك اإمكانية العمل 

بنظام الأفواج.
الإجراءات  »هذه  اأن  اأبرزت  اأخرى،  جهة  من 
»العديد  اأن  اإىل  م�ضرية   ، مالية«  تكلفة  تتطلب 
واأن  الإفال�س«  حافة  على  كانت  ال�رشكات  من 
ب�ضدة  يعانون  العائالت  واأرباب  »املوظفني 
حول  �ضوؤال  على  ردها  الن�ضاط«و يف  عدم  من 
ال�ضحي  احلجر  فرتة  خالل  الإنتاج  م�ضتويات 
العمل  ا�ضتئناف  اأن  نغزة  ال�ضيدة  ،اأو�ضحت 
تقارير  اإعداد  مع   ، ت�ضاعدية  بطريقة  �ضيكون 
بانتظام  تبليغها  يجب  التي  الو�ضعية  حول 
الوزارية املعنية  القطاعات  وفًقا لإطار ت�ضعه 

)ال�ضحة - العمل وال�ضناعة(.

رئي�س كونفدرالية اأرباب العمل 
بوعالم مراك�س

ت�شكيل جلنة خمتلطة

الكونفدرالية  رئي�س  اأ�رش  النقطة،  هذه  وحول 

مراك�س،  بوعالم   العمل،  لأرباب  اجلزائرية 
من  موؤلفة  خمتلطة  جلنة  ت�ضكيل  اأهمية  على 
واملتعاملني  العمومية  ال�ضلطات  عن  ممثلني 
والإجراءات  ال�ضعوبات  لتحديد  القت�ضاديني، 
املوؤ�ض�ضات  با�ضتئناف  املتعلقة  والتوجيهات 

لن�ضاطها.
و�ضي�ضمح اإن�ضاء هذه اللجنة ، التي �ضت�ضع خاليا 
املنهجي  بالتطبيق   ، واملراقبة  للر�ضد  يقظة 

للقرارات املتخذة.
مع  للتكيف  و  »اإنه  بالقول  مراك�س  اختتم  و 
الأزمة يجب دعم التدابري  املعتمدة باإجراءات 
اأخرى ب�ضكل م�ضتمر ومنتظم �ضيما على م�ضتوى 
املجموعات الكربى التي يلتقي فيها عدد كبري 
�ضمان  ميكننا   ، النهج  بهذا  ال�ضخا�س.  من 

عودة اقت�ضادية اآمنة و م�ضتدامة ». 

رئي�س منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات, 
�شامي عاقلي

الأولوية للحفاظ على ال�شحة العمومية

�ضامي  املوؤ�ض�ضات،  روؤ�ضاء  منتدى  رئي�س  قال 
من   ، القيود  من  اأ�ضهر  ثالثة  »بعد  اأن  عاقلي 
ولكن  القت�ضادي  الن�ضاط  ا�ضتئناف  ال�رشوري 
ال�ضحة  على  للحفاظ  الأولوية  اإعطاء  مع 
العمومية . يجب اأن ل يكون ا�ضتئناف الن�ضاط 
�ضيتم  لذلك  املواطن،   �ضحة  ح�ضاب  على 
ال�رشكات  اإجراءات خا�ضة على م�ضتوى  اتخاذ 

ال�ضناعية واملوؤ�ض�ضات ب�ضفة عامة«.
الرتداء  يف  اأ�ضا�ضا  التدابري  هذه  تتمثل  و 
الإجباري لالأقنعة الواقية و التباعد الجتماعي 
واملراقبة  العمل  لأماكن  الدوري  والتطهري 
املنتظمة ل�ضحة العمال وقيا�س درجة احلرارة 

عند مدخل املواقع ال�ضناعية ».
هذه  اأن  اإىل  عاقلي  ال�ضيد  اأ�ضار  باملقابل، 
ن�ضاط  على  معينة  تكلفة  لها  �ضيكون  التدابري 
العمل  �ضاحب  بني  ت�ضامن  اإىل  داعيا  ال�رشكة، 

و املوظفني جتاه هذا الو�ضع.
واأ�ضاف بهذا اخل�ضو�س انه »لي�س كل ال�رشكات 
باإمكانها توفري الأقنعة ملوظفيها ب�ضكل يومي 
نقل  اأو  التطهري  عمليات  تكاليف  تتحمل  اأو 
القت�ضادي  الن�ضيج  اأن  مذكرا  املوظفني« 
موؤ�ض�ضات  من  رئي�ضي  ب�ضكل  يتاألف  اجلزائري 

�ضغرية و متو�ضطة ذات قدرات مالية حمدودة.
املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  منتدى  لرئي�س  بالن�ضبة  و 
فان »اجلزائر حالة خا�ضة باملقارنة مع البلدان 
من  فقط  اقت�ضادياتها   تعاين  حيث  الأخرى 
الوباء  بتداعيات  عالقة  لها  ظرفية  �ضعوبات 
منذ  تعاين  اجلزائرية  ال�رشكات  اأن  حني  يف   ،
�ضنة 2019 التي كانت جد معقدة وتواجه حاليا 
�ضدمة مزدوجة: الأزمة ال�ضحية وتراجع اأ�ضعار 

النفط ».
»معقدا  �ضيكون  الأمر  اأن  عاقلي  اأو�ضح  كما 
ن�ضاطها  ت�ضتاأنف  اأن  لل�رشكات  بالن�ضبة  جدا« 
لأن  قبل  من  عليها  كانت  التي  الوترية  بنف�س 
هذه العودة للعمل مرهونة بعدة عوامل خارجية 
مثل توفر و�ضائل النقل العمومي وتوفر املادة 

الأولية.
هذه  من  الرغم  على  عاقلي،  ي�ضيف  ولكن، 
ا�ضتئناف  ال�رشكات  على  يجب  ال�ضعوبات، 
ن�ضاطها ب�رشعة »واإل فقد يكون لالأزمة عواقب 

تدوم لفرتة اأطول«.

رئي�س الحتاد الوطني للم�شتثمرين 
ال�شباب, ريا�س تانكا

تعديل اجلدول الزمني للعمل

الوطني  الحتاد  رئي�س  اأ�ضار  جانبه،  من 
اأنه  اإىل  تانكا،  ريا�س  ال�ضباب،  للم�ضتثمرين 
تعديل  اإىل  اللجوء  ال�رشكات  على  �ضيتعني 
التباعد  لقاعدة  للعمل تطبيقاً  الزمني  اجلدول 

الجتماعي.
وبالتايل ، يتعني على ال�رشكات تقليل وقت العمل 
لبع�س املوظفني ودمج العمل بدوام جزئي يف 
عمل  �ضاعات  اعتماد  مع  املناوبة  نظام  اإطار 
اأو�ضع من املعتاد وطماأن تانكا »نحن م�ضتعدون 
ل�ضتئناف الن�ضاط والتكيف مع الو�ضع ال�ضحي. 
يريدون  الذين  عمالنا  لدى  حما�س  مل�ضنا  لقد 

تعوي�س الوقت ال�ضائع ».
الن�ضاط  ا�ضتئناف  �ضيكون  قوله،  ،ح�ضب  ولكن 
اإنتاجية  بقدرة  البدء  خالل  من  تدريجيا 
على  يجب  اأنه  معتربا  باملائة   60 حوايل  تبلغ 
ال�رشكات اأول ا�ضتعادة عالقة الثقة مع عمالئها 
ودرا�ضة  الطلبات  تقييم  واإعادة   ، ومورديها 

الحتياجات اجلديدة.
عبدال�شالم .غ

منظمات اأرباب العمل

تخوف من تكاليف اإ�سافية يف املرحلة القادمة
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عن  اجلزائر  والية  م�صالح  اأعلنت 
ا�صتئناف عدد من االأن�صطة االقت�صادية 
من  بداية  واخلدماتية  التجارية  و 
التنفيذ  حيز  دخول  �صمن  االأحد  اأم�س 
اخلروج  اإجراءات  من  االأوىل  املرحلة 
ال�صحي  احلجر  نظام  من  التدريجي 
للت�صدي  املطبق  اجلزئي  املنزيل 
)كوفيد-19(,  كورونا  فريو�س  النت�صار 

ح�صبما جاء يف بيان لذات الهيئة.
�صفحة  على  ن�رش  الذي  البيان  واأو�صح 
الفاي�صبوك لوالية اجلزائر اأنه �صيُ�صتاأنف 
من  بداية  اأوىل,  وكمرحلة  تدريجيا, 
اأم�س االأحد 7 جوان عدد من االأن�صطة 
اخلدماتية  و  التجارية  و  االقت�صادية 
الوزير  و�صع  بعد  وذلك  بالعا�صمة 
للخروج  طريق  خارطة  ملعامل  االأول 
املطبق  ال�صحي  احلجر  نظام  من 
امل�صتجد  كورونا  لفريو�س  للت�صدي 
ومكافحته ب�صفة تدريجية مرنة اأين مت 
حتديد قائمة لهذه االأن�صطة التي �صيتم 
من  انطالقا  مرحلتني  على  ا�صتئنافها 

اليوم.
االأن�صطة  اأن  اإىل  امل�صدر  ذات  اأ�صار  و 
يف  اأوال  تتمثل  ا�صتئنافها  �صيتم  التي 
العمومية حيث  االأ�صغال  و  البناء  قطاع 
املناولة,  ن�صاطات  ا�صتئناف  �صيتم 
مكاتب الدرا�صات ) الهند�صة املعمارية 
اأن  على  املدنية(,  والهند�صة  والعمران 
يقع على عاتق املوؤ�ص�صات امل�صتخدمة 
�صمان تنظيم و�صائل نقل امل�صتخدمني 
ال�صاعة  من  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 
اإىل غاية 19�صا  اخلام�صة 5 �صا �صباحا 

ال�صابعة م�صاء.
يتم  االإجراء  هذا  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
ال�صحية  بالتو�صيات  التقيد  ظل  يف 
واالأمنية التي متليها ال�صلطات العمومية 

يف املجال.
يف  االأ�صغال  بعث  يخ�س  فيما  اأما 
البيان  اأو�صح  جديد,  من  الور�صات 
تقيد  مدى  على  يتوقف  ذلك  اأن 
امل�صتخدمني بتوفري جتهيزات للحماية 
وقفازات  واقية  كمامات  من  الفردية 
نحو  على  االأ�صغال  وتخطيط  وخوذات 
تنظيم  وكذا  اجل�صدي  التباعد  يحرتم 
تو�صيات  وفق  واالإطعام  االإيواء  ظروف 
التباعد االجتماعي و النظافة والتطهري 
ويف  العمل  واأماكن  ملحالت  املنتظم 

العمال  نقل  ي�صتجيب  اأن  الوقت  نف�س 
ملتطلبات  الور�صات  ومركبات  واالآالت 
وباالأخ�س  ال�صحية  الربوتوكوالت 

التنظيف املنتظم والتطهري اليومي.
م�صتخدمي  جميع  البيان  دعا  و 
يف  النا�صطة  املوؤ�ص�صات  واأ�صحاب 
قطاع البناء واالأ�صغال العمومية والري, 
التقرب من م�صالح املقاطعات االدارية 
اإيداع  اأجل  من  اجلزائر  لوالية  التابعة 
النقل  تراخي�س  على  احل�صول  طلبات 
ال�صحي  احلجر  فرتة  اأثناء  اال�صتثنائية 
اخلا�صة بالعمال وامل�صتخدمني التابعني 
يف  االأولوية  منحهم  �صيتم  بحيث  لهم 

اال�صتفادة من هذه الرتاخي�س.

الن�شاطات املعنية

ا�صتئناف  يخ�س  فيما  امل�صدر  ذكر 
اأنها  واخلدماتية  التجارية  الن�صاطات 
واحلرف  املهن  من  اأوىل  فئة  تخ�س 
والرت�صي�س  اخلزف  حريف  يف  وتتمثل 
ال�صفر,  وكاالت  وال�صيانة,  والنجارة 
املنتجات  بيع  العقارية,  الوكاالت 
االأحذية  اإ�صالح  ن�صاطات  التقليدية, 
واخلياطة, ن�صاطات ال�صيانة والت�صليح, 
والديكور,  املنزلية  االأدوات  جتارة 
جتارة اللوازم الريا�صية, جتارة االألعاب 
كذا  و  واحللويات  املرطبات  واللعب, 
طريق  عن  امل�رشوبات  و  املثلجات 

حملها )ال ت�صتهلك يف املحل(.
و تُ�صتاأنف اأي�صا جتارة االأفر�صة واأقم�صة 
الكهرومنزلية,  االأجهزة  التاأثيث, جتارة 

والنظافة  التجميل  م�صتح�رشات  بيع 
واالأع�صاب,  وامل�صاتل  الورود  جتارة 
الفوتوغرايف,  الت�صوير  ا�صتوديوهات 
ون�صخ  املخططات  �صحب  ن�صاطات 
الوثائق, املر�صات با�صتثناء احلمامات, 
وغ�صلها,  واإ�صالحها  ال�صيارات  �صيانة 
االآالت  جتارة  الفنية,  املعار�س 
واالأمتعة  التحف  جتارة  املو�صيقية, 
قاعات  والوراقات,  املكتبات  القدمية, 
اأ�صواق  بالرجال,  اخلا�صة  احلالقة 

املوا�صي.

احليز الزمني ملزاولة الن�شاط

مبزاولة  الرتاخي�س  اأن  امل�صدر  وذكر 
اخلدماتية  و  التجارية  الن�صاطات 
 7 ال�صاعة  من  يكون  اأعاله  املذكورة 
م�صاء  اخلام�صة  �صا    17 لغاية  �صباحا 
ال�صحي  احلجر  بنظام  االإخالل  دون 

اجلزئي وهذا لغاية 13 جوان 2020.
حر�س  �رشورة  على  البيان  واأكد 
على  املعنيني  والتجار  املتعاملني 
اخلا�صة  للمرافقة  وقائي  نظام  و�صع 
با�صتئناف  املرخ�س  للن�صاطات 
ممار�صتها منها اإلزامية ارتداء الكمامات 
طوابري  و  مداخل  تنظيم  الواقية, 
االنتظار خارج املحالت وداخلها على 
والتباعد  امل�صافة  باحرتام  ي�صمح  نحو 

اجل�صدي.
و يُفر�س على هوؤالء اأي�صا حتديد عدد 
وحتديد  الواحد  املكان  االأ�صخا�س يف 

اجتاه 

وو�صع  املحالت  داخل  لل�صري  واحد 
عالمات وا�صحة على االأر�س و حواجز 

لتفادي تقاطع 
مم�صحات  و�صع  على  ف�صال  الزبائن 
وتوفري  املداخل  يف  لالأحذية  مطهرة 
حماليل مائية كحولية للزبائن مع تطهري 
امل�رشفية  واالأوراق  النقدية  القطع 
يوميا   املحالت  تطهري  جانب  اإىل 
للتخل�س  خم�ص�صة  �صناديق  وتوفري 
املناديل   و  والقفازات  الكمامات  من 

واملعدات الطبية امل�صتعملة.
وفيما يتعلق بن�صاطات قاعات احلالقة 
خل�صو�صية  ونظرا  بالرجال  اخلا�صة 

هذه احلرفة, 
يوؤكد البيان �رشورة تنظيم الن�صاط عن 
ال�صارم  والتقيد  املواعيد  نظام  طريق 
من  الواقية  الكمامات  ارتداء  باإلزامية 
وحتديد  معا  والزبون  احلالق  طرف 
دخول �صخ�صني 2 على االأكرث للمحل مع 
ولوازم  اأدوات  تطهري  و  املحل  تنظيف 

احلالقة امل�صتعملة ب�صفة دورية.

ف�شاءات البيع اجلوارية  
الكربى

املا�صية  اأ�صواق  يخ�س  فيما  اأما 
والفواكه  اخل�رش  واأ�صواق  االأ�صبوعية 
وف�صاءات  االأ�صواق  على  ف�صال 
على  فيتعني  الكربى,  اجلوارية   البيع 
ال�صارم  التطبيق  ال�صهر على  م�صوؤوليها 
ال�صحية  التدابري  جلميع  داخلها 
ارتداء  اإلزامية  ال�صيما  املن�صو�س  
وتطهري  اجل�صدي  والتباعد  الكمامات 
الدخول  عمليات  تنظيم  وكذا  االأماكن 
اإقامة  و  اأجهزة  ا�صتخدام  خالل  من 
ممرات ومم�صحات مطهرة لالأحذية يف 
تطبيق  مراقبة  اأن  التنويه  مع  املداخل 
هذه التدابري �صتتوىل �صمانها ال�صلطات 

املوؤهلة.
اجلزائر  والية  وايل  اأن  البيان  واأفاد 
ال�صارم  االحرتام  �رشورة  على  ي�صدد 
ملجمل التدابري ال�صحية الوقائية علما 
باأن عدم االمتثال لها �صيوؤدي اإىل الغلق 
ال�صارم  التطبيق  مع  للن�صاط  الفوري 
وفق  عليها  املن�صو�س  للعقوبات 

القوانني والتنظيمات املعمول بها.

ا�شتاأنفت العديد من الن�شاطات القت�شادية اأم�س على م�شتوى وليات الوطن و منها العا�شمة وهو ما 
ميثل املرحلة الوىل من اخلروج التدريجي من احلجر ال�شحي التي اأقرتها ال�شلطات

اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني

ت�سديد على اإجراءات 
ال�سالمة والوقاية

للتجار  الوطنية  اجلمعية  �صجلت 
بع�س  لعودة  ارتياحها  واحلرفيني 
التدريجّية  العودة  مع  الن�صاطات 
فتح  و  االقت�صادّية  احلياة  اإىل 
ة  خا�صّ حرفّية  و  جتارّية  حمالت 
خالل  من  و  االأوىل  باملرحلة 
من  الواردة  املعلومات  و  املعاينة 
اأكدت   الوطن حيث  خمتلف واليات 
اجلمعّية الوطنّية للتجار و احلرفّيني 
الن�صاطات  تلك  لعودة  ارتياحها 
يف  اال�صتمرار  �رشورة  توؤّكد  و 
ة  خا�صّ الوقاية  ب�رشوط  االلتزام 
احرتام  و  الواقية  االأقنعة  لب�س 
تدعو  كما   .. االجتماعي  التباعد 
جميع التّجار و احلرفّيني اإىل اإقناع 
زبائنهم و اإجبارهم على التقّيد بتلك 

ال�رشوط باعتبار اأ�صحاب املحاّلت 
يف  تهاون  اأّي  م�صوؤولّية  يتحّملون 
مبا  و   .. حماّلتهم  داخل  الوقاية 
االقت�صادية  احلياة  اإىل  العودة  اأّن 
احلرف  و  التجارة  حماّلت  فتح  و 
خطر  دائرة  من  اخلروج  يعني  ال 
يف  اال�صتمرار  فاإّن  فريو�س  كورونا 
 19 كوفيد  �صّد  التح�صي�س  حمالت 
يبقى �رشورّيا .. كما تدعو اجلمعية 
جميع  احلرفّيني  و  للتجار  الوطنية 
املواطنني و املواطنات اإىل التقّيد 
على  للمحافظة  الوقاية  باجراءات 
ارواحهم و ارواح ذويهم و جتّنب اأّي 
ت�رّشف يقطع اأرزاق غريهم و ي�رش 
اإىل  العودة  يهّدد  و  الّنا�س  مب�صالح 

احلياة العادية ..!

ا�شتئناف اأن�شطة اقت�شادية و جتارية وخدماتية بالعا�شمة

بداية اخلروج التدريجي من احلجر ال�سحي
.      اإلزام املوؤ�ش�شات امل�شتخدمة بتنظيم و�شائل نقل امل�شتخدمني

مبوؤ�ش�شتني فندقيتني بتيبازة 

التكفل ب 315 جزائريا 
عائدا من م�سر 

االأحد  اإىل  ال�صبت  ليلة  ا�صتقبلت 
عائد  جزائري   315 تيبازة  والية 
على  بهم  التكفل  يجري  م�رش  من 
م�صتوى موؤ�ص�صتني فندقيتني يف اإطار 
اأقرته  الذي  ال�صحي  احلجر  تدابري 
كورونا,  تف�صي  احرتازا من  احلكومة 
ح�صبما علم اأم�س االحد لدى م�صالح 

الوالية.
و مت يف �صاعة متاأخرة من ليلة اأم�س 
ا�صتقبال دفعة من اجلزائريني الذين 
كانوا عالقني مب�رش جت�صيدا لقرارات 
املواطنني  باإجالء  القا�صية  الدولة 
العالقني يف �صتى بقاع العامل, ح�صب 

تو�صيحات ديوان وايل تيبازة.
و يخ�صع حاليا املواطنون اجلزائريون 
للحجر ال�صحي ملدة 14 يوما بكل من 
الفندق اخلا�س »ال�صالم« ببواإ�صماعيل 

الفندقية  املوؤ�ص�صة  و  �صخ�س(   170(
»القرن الذهبي« )145( بعد ت�صخريها 
ال�صلطات الوالئية مع توفري  من قبل 
جميع �رشوط ال�صحة و الراحة لهم, 

ت�صيف ذات امل�صادر.
كما مت اإخ�صاع املتكفل بهم للفح�س 
الطبي وقيا�س احلمى فيما مت جتنيد 
اأطقم طبية على م�صتوى املوؤ�ص�صتني 
الفندقيتني ملرافقتهم طيلة 14 يوما 
فرتة احلجر ال�صحي طبقا لتو�صيات 
ا�صتنادا  لل�صحة,  العاملية  املنظمة 
ا�صتقبلت  للتذكري,  امل�صادر  لذات 
تيبازة  بوالية  الفندقية  املوؤ�ص�صات 
اأربعة دفعات من الرعايا منذ �رشوع 
اإجالء  عملية  يف  اجلزائرية  الدولة 
بقاع  �صتى  يف  العالقني  اجلزائريني 

العامل.

وحدة  اآالف   3 اإجناز  اأ�صغال  انتهت 
�صكنية يف �صيغة البيع باالإيجار بالقطب 
ببلدية  زبانة«  »اأحمد  العمراين اجلديد 
اأ�صتفيد  ح�صبما   , )وهران(  م�رشغني 
املديرية  م�صوؤويل  لدى  االأحد  اأم�س 
لتح�صني  الوطنية  للوكالة  اجلهوية 

ال�صكن وتطويره )عدل( لوهران.
زيارة  خالل  الوكالة  م�صوؤولو  واأبرز 
القادر  عبد  وهران  لوايل  ميدانية 
جالوي اأم�س للقطب العمراين املذكور 
باملئة   100 بن�صبة  انتهت  االأ�صغال  اأن 
�صيغة  يف  �صكنية  وحدة  اأالف   3 ب�صاأن 

البيع باالإيجار.
واأ�صار نف�س امل�صدر خالل ال�رشوحات 
اأنه كان مربمج لال�صتالم  املقدمة اىل 
اجلاري  العام  من  الثاين  الثالثي  بر�صم 
العدد  لريتفع  �صكنية  وحدة   1.500
اأنه »مت  , الفتا اىل  اأالف م�صكن  اإىل 3 
غاز  ب�صبكة  الربط  اأ�صغال  من  االنتهاء 
املدينة وتزفيت الطرقات وكذا التهيئة 

اخلارجية مبا يف ذلك و�صع امل�صاحات 
اخل�رشاء واألعاب االأطفال«.

واأ�صاف  اأن »العائق الوحيد لعدم ت�صليم 
انتهاء  عدم  هو  ال�صكنية  احل�صة  هذه 
ب�صعة 10  املائي  اإجناز اخلزان  اأ�صغال 
االأ�صغال  اأن  العلم  اأالف مرت مكعب مع 
جارية بن�صبة 10 باملائة ويتوقع ا�صتالم 
اأ�صهر على   8 اإىل  اخلزان يف غ�صون 6 
وايل  اأكد  جهته  تقدير«ومن  اأق�صى 
اليوم  من  اعتبارا  منح  على  وهران 
اأمر باخلدمة جلميع الور�صات املكلفة 
ال�صكنية  الربامج  خمتلف  بتج�صيد 
يف  النا�صطني  العمال  وباإمكان  بالوالية 
ترخي�س من  بدون  التنقل  البناء  جمال 
, مذكرا  اإىل 7 م�صاء  اخلام�صة �صباحا 
يف  اليوم  من  بدءا  ال�رشوع  مت  باأنه  
اإجراءات رفع احلجر ال�صحي تدريجيا 

على قطاع البناء واالأ�صغال العمومية.
ال�صهر  غ�صون  يف  توزيع  يرتقب  كما 
ب�صيغة  �صكنية  وحدة   2.304 اجلاري 

البيع باالإيجار 
كانت  والتي  العمراين  القطب  بنف�س 
مربجمة للتوزيع نهاية مار�س املن�رشم 
فريو�س  جائحة  ب�صبب  تاأجيلها  ليتم 

كورونا )كوفيد -19(.
على  ال�صكنية  احل�صة  هذه  وت�صمل 
و304   2 رقم  باملوقع  م�صكن   2.000

م�صكن اأخر باملوقع 
اجلديد  العمراين  بالقطب   3 رقم 
هذه  وتعد  مب�رشغني  زبانة«  »اأحمد 
�صيتم  التي  الثانية  ال�صكنية  احل�صة 
اجلديد  العمراين  بالقطب  توزيعها 
بعدما وزعت  زبانة« مب�رشغني  »اأحمد 
وحدة   2.800 املن�رشم  نوفمرب  �صهر 
مت  اأنه  يذكر  ال�صيغة  نف�س  من  �صكنية 
وحدة   15.143 اإجمايل  توزيع  برجمة 
)عدل(  باالإيجار  البيع  ب�صيغة  �صكنية 
تتم  اأن  على  العمراين  القطب  بنف�س 
ال�صنة  نهاية  غاية  اإىل  تدريجي  ب�صكل 
اجلارية ومن جهة ثانية يرتقب ا�صتالم 

اإيجارية  اأالف وحدة �صكنية عمومية   8
بوادي  اجلديد  العمراين  بالقطب 
تليالت يف غ�صون 3 اإىل 5 اأ�صهر وذلك 
فور ا�صتكمال اأ�صغال التهيئة اخلارجية 
املتمثلة على وجه اخل�صو�س يف ربط 
خمتلف ال�صبكات مع العلم اأن ال�صكنات 
 , باملائة   100 بن�صبة  ومنتهية  جاهزة 
طرف  من  املقدمة  ال�رشوحات  وفق 
ديوان الرتقية والت�صيري العقاري خالل 
لهذا  وهران  لوايل  التفقدية  الزيارة 

القطب ال�صكني.
وقد مت تق�صيم هذه احل�صة ال�صكنية اإىل 
اأربع مراحل للتوزيع االأوىل ت�صم 3.000 
وحدة   2.500 مبجموع  والثانية  وحدة 
وحدة   2.500 قوامها  والثالثة  �صكنية 
ال�صكنية  احل�ص�س  هذه  اأن  العلم  مع 
كانت مربجمة للتوزيع على مراحل اإىل 
غاية �صهر جويلية القادم قبل اأن توؤجل 
تف�صي  جراء  االأ�صغال  توقف  ب�صبب 

فريو�س كورونا.

القطب العمراين اجلديد »اأحمد زبانة« بوهران

اإجناز 3000 م�سكن يف �سيغة البيع بالإيجار

التي  البليدة  والية  م�صالح  رخ�صت 
اجلزئي  ال�صحي  للحجر  تخ�صع 
للحد من تف�صي فريو�س كوفيد-19, 
با�صتئناف بع�س االأن�صطة التجارية 
اأم�س االأحد  ابتداءا من  و احلرفية 
التقيد  �رشورة  على  التاأكيد  مع 
ح�صبما   , الوقائية  باالإجراءات 

اأفادت به م�صالح الوالية.
اأنه  امل�صالح   ذات  اأو�صحت  و 

اليوم  من  ابتداء  الرتخي�س  مت 
با�صتئناف عمل العديد من االأن�صطة 
بداية  منذ  توقفت  التي  التجارية 
تطبيق احلجر ال�صحي ال�صامل على 
الوالية تاريخ 24 مار�س املن�رشم و 
الذي ا�صتبدل بعدها ب�صهر باحلجر 
على  مفرو�صا  يزال  ال  اجلزئي 
الوالية اإىل غاية اليوم بهدف تفادي 

تف�صي فريو�س كورونا.

البليدة

 الرتخي�ض با�ستئناف بع�ض 
الأن�سطة التجارية 

نحو اليزي

اإجالء 12 رعية جزائري
 من الت�ساد 

مطار  اإىل  جزائريا   12 اإجالء  مت 
عرب  اإيليزي  بوالية  بجانت  »تي�صكا« 
مطار  من  قادمة  خا�صة  جوية  رحلة 
عمليات  �صمن  اأجنامينا بالت�صاد 
اإجالء املواطنني اجلزائريني العالقني 
النقل  حركة  توقف  بعد  اخلارج  يف 
كورونا,  تف�صي جائحة  ب�صبب  اجلوي 
ح�صب ما اأفادت به م�صالح املقاطعة 

االإدارية بجانت.
واملراقبة  للفح�س  الرعايا  واأخ�صع 
الطائرة  من  نزولهم  فور  الطبية 
بعد  حتويلهم  ليتم  احرتازي,  كاإجراء 
به  �صيق�صون  خا�س  فندق  اإىل  ذلك 
ملدة 14 يوما  ال�صحي  احلجر  فرتة 

بها  املعمول  ال�صحية  التدابري  �صمن 
كورونا  فريو�س  تف�صي  من  للوقاية 
امل�صدر وقد  ذات  وفق  امل�صتجد 
الالزمة  الظروف  كافة  �صخرت 
ال�صحية  والرعاية  العناية  ل�صمان 
الفندقي  املرفق  هذا  م�صتوى  على 
واحلجر  للعزل  مكانا  خ�ص�س  الذي 
تطبيقا  العملية  هذه  وتاأتي  ال�صحي, 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
املجيد تبون بخ�صو�س اإجالء الرعايا 
نتيجة  باخلارج  العالقني  اجلزائريني 
ب�صبب  الدويل  النقل  حركة  اإغالق 

تف�صي جائحة كورونا عرب العامل
ع.ب
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ما  منذ  ليبيا  تعي�شه  الذي  الو�شع  هو  هذا 
اإال بع�ض  اأعوام، مل تتغري منه  يقرب من ع�رشة 
التفا�شيل واالأدوار بل ظل يزيد تفاقما عاما بعد 
والدولة  امل�شتباحة  االأر�ض  فكرة  وتتكر�ض  عام 
الفا�شلة يف كل حمطة يجرت فيها الليبيون الف�شل 
»الثورة«  فمنذ  الزجاجة،  عنق  من  اخلروج  يف 
القذايف  معمر  الثورة«  »قائد  اأ�شقطت  التي 
متزقا  خلف  اأطل�شي  ع�شكري  عدوان  وقع  على 
التو�شل  حماوالت  كل  اأف�شل  وتفتتا  ودمارا 
امل�شانة يف حدودها  الدولة  اأدنى من  على حد 
ووحدتها ال�شعبية والرتابية، مل يجد نفعا د�شتور 
وال انتخابات برملانية وال حكومات متعاقبة وال 
وباري�ض  اجلزائر  رعتها  التي  كتلك  حمادثات 
ال�شخريات  اتفاق  مثل  اتفاقات  وال  وروما 
واتفاق باري�ض وال امل�شافحات التي تظهر اأمام 
الكامريات بني فايز ال�رشاج وحفرت. الكل يدعي 
مت�شكه بالت�شوية ال�شيا�شية لكن ال اأحد تخلى عن 
احلرب التي يعتقد اأنها ت�شمن له هام�ض مناورة 
اأكرب يف اأي �شعي حمتمل نحو هذه الت�شوية التي 
املتحدة  االأمم  مبعوثي  من  العديد  ا�شتهلكت 
اآخرهم اللبناين غ�شان �شالمة الذي ان�شحب يف 
مار�ض املا�شي الأ�شباب �شحية دون اأن يعرث عن 

خليفة له اإىل اليوم.
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ض  اإعالن  ياأتي 
املدين  الطرفني  اأمام  القاهرة  يف  ال�شي�شي 
والع�شكري لبنغازي، عقيلة �شالح وخليفة حفرت، 
عن مبادرة لوقف القتال والبدء يف م�شار ت�شوية 
عمل  ونتائج  برلني  ندوة  مقررات  وفق  �شيا�شية 
اإىل  لي�شاف   5+5 امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة 
ف�شول  من  ف�شل  اآخر  تلي  التي  املحطات  تلك 
النزاع امل�شلح كما هو حال النزاع الذي ن�شاأ بعد 
اأن بداأ يف اأفريل من العام املا�شي زحف قوات 
الغربية  اإىل املنطقة  حفرت على مدى 14 �شهرا 
على  و�شيطرتها  طرابل�ض  العا�شمة  وباالأخ�ض 
�شيطرتها  تب�شط  اأن  وكادت  منها  مهمة  اأجزاء 
الت�شوية  معادالت  كل  وتلغي  متاما  الع�شكرية 
ال�شيا�شية لوال تدخل القوات الرتكية التي اأعادت 
اأن تطورات ع�شكرية  التوازن على االأر�ض، غري 
حلكومة  املوالية  اجلي�ض  قوات  مكنت  هامة 
طرابل�ض من ا�شتعادة ال�شيطرة على جل املناطق 
التي �شارت يف وقت قريب حتت �شلطة امل�شري 
القاهرة  مبقرتح  بالتايل  وانتهت  حفرت  خليفة 

الذي نحاول حتليل اأبعاده.
حول  حتوم  ا�شتفهام  عالمات  ثمة  فاإن  وبالفعل 

القوى  اتخذته  الذي  ال�شلم  اإىل  اجلنوح  قرار 
اإال  اأمامه  يكن  ومل  عليه  واأملته  الداعمة حلفرت 
التي  الهزمية  اإثر  قواه  اأن خارت  بعد  به  القبول 
ال�رشعة  عن  ت�شاوؤالت  ليبيا،  غرب  يف  بها  مني 
م�شبقا  معدا  كان  �شيناريو  وكاأنه  بها  جاء  التي 
ال�شتعمالها  مهياأة  كانت  الدول  هذه  لدى  وورقة 
خطة  تخدم  ال  اأخرى  معطيات  ظهور  عند 
االنقالب ال�شامل. ويبدو من قراءة اأولية ملحتوى 
اأنه ال يقدم حال كامال وجاهزا  القاهرة  اإعالن 
للتطبيق بل يقرتح عملية �شيا�شية معقدة قد متتد 
لعامني حدد فيها ترتيب لالأولويات وو�شعت فيها 

تفا�شيل التنفيذ. 
ينطلق اإعالن القاهرة من منطق اأن ال غالب يف 
حكومة  رف�شته  ما  وهو  مغلوب  وال  النزاع  هذا 
هدية  امل�رشي  العر�ض  يف  راأت  التي  ال�رشاج 
م�شمومة ومناورة لربح الوقت قبل ا�شتعادة القوة 
ومراجعة عنا�رش اخلطة املر�شومة لبلوغ الهدف 
ال�رشقي  الطرف  التزام  مدى  خربت  التي  وهي 
حيث  حفرت  خليفة  ال�شيما  ال�شابقة  باالتفاقات 
اأ�شار ممثلو �شلطة طرابل�ض وعلى راأ�شهم ال�رشاج 
اأن اأي قبول للعر�ض امل�رشي م�رشوط بان�شحاب 
كامل لقوات حفرت اإىل مواقعها قبل 4 اأفريل 2019 
اإذ  املفاو�شات  طاولة  من  هو  ين�شحب  اأن  قبل 
اأ�شبح ال يوؤمتن جانبه كما �شار دوره يف املرحلة 

املقبلة فاقدا الإجماع القوى الداعمة له. 
ومما يعزز منطق التكتيك يف مبادرة القاهرة اأنه 
ا�شتند يف مرجعيته على املبادئ التي ال ميكن اأن 
اإذ  دوليا  املدعومة  الوفاق  حكومة  عنها  تخرج 
ف�شال عن تاأكيدها على وحدة و�شالمة االأرا�شي 
الدولية  كافة اجلهود واملبادرات  الليبية واحرتام 
وقرارات جمل�ض االأمن ذات ال�شلة وخمرجات قمة 
برلني من حل �شيا�شي بخطوات تنفيذية وا�شحة 
وتوافقات بني زعماء الدولة املعنية باالأزمة منها 
 5+5 الع�شكرية  اللجنة  م�شار  اأعمال  ا�شتكمال 
بجنيف برعاية االأمم املتحدة. وهي مرجعيات ال 

يختلف عنها اأحد. 
غري اأن ال�شيطان ي�شكن يف تفا�شيل حيثيات امل�شار 
ملوؤ�ش�شاتها  الليبية  الدولة  ال�شتعادة  ال�شيا�شي 
�شل  التي  املتحدة  االأمم  ترعاه  اأن  يقرتح  والذي 
اأنه  عن  ف�شال  �شالمة  غ�شان  ذهاب  بعد  دورها 
يقوم على حما�ش�شة اإقليمية �شبيهة باملحا�ش�شة 
العراقية  احلالة  مع  ب�شيط  اختالف  مع  العراقية 
التي تدمج املحا�ش�شة االإقليمية مع املحا�ش�شة 
الطائفية، اإذ لتجاوز الثنائيات تقرتح املبادرة اأن 

الثالث  االأقاليم  ي�شمل  انتخابي  جممع  يت�شكل 
النواب  جمل�ض  من  اأع�شاء  وي�شم  املتنازعة 
واملجل�ض االأعلى للدولة و�شيوخ القبائل واالأعيان 
ي�شطلع  حيث  ونقابات  ومثقفني  �شيا�شية  ونخب 
االأمم  اإ�رشاف  حتت  االنتخابي  املجمع  هذا 
الطريق  خارطة  بنود  تنفيذ  مبتابعة  املتحدة 
وين�شاأ  يوما.   90 تتجاوز  ال  مدة  يف  املر�شومة 
الطريقة  على  ثالثي  رئا�شي  جمل�ض  خاللها 
رئي�ض  بتعيني  يقوم  ونائبني  برئي�ض  العراقية، 
للوزراء ونائبني له ليقوم الثالثي بت�شكيل حكومة 
من 27 ع�شوا يوافق عليها املجل�ض الرئا�شي قبل 

عر�شها على ثقة جمل�ض النواب. 
املجل�ض  قرارات  تتخذ  اأن  املبادرة  وت�شرتط 
الرئا�شي باالأغلبية با�شتثناء املقرتحات الع�شكرية 
التي ت�شرتط االإجماع وح�شور القائد العام للقوات 
امل�شلحة، كما ت�شرتط اأن توزع احلقائب الوزارية 
اإقليم  كل  �شكان  عدد  مع  متنا�شبة  االأقاليم  بني 
وفزان  وزارات   7 برقة  وزارات،   9 )طرابل�ض 
بالت�شاوي  �شيادية  وزارات   6 وتوزع  وزارات(   5
من  نائبان  وزير  لكل  ويعني  الثالثة  االأقاليم  على 
اإقليم  اأي  ي�شتحوذ  ال  واأن  االآخرين،  االإقليمني 
على رئا�شة ال�شلطات الثالث )املجل�ض الرئا�شي 
يقوم  كما  الوزراء(.  وجمل�ض  النواب  وجمل�ض 
تعديالت  على  بامل�شادقة  الليبي  النواب  جمل�ض 
يتم  قانونية  جلنة  خالل  من  الد�شتوري  االإعالن 
ت�شكيلها من قبل رئي�ض املجل�ض امل�شت�شار عقيلة 
النواب  جمل�شي  عن   ممثلني  اتفاق  بعد  �شالح 
غاية  اإىل  موؤقتة  تبقى  التعديالت  وهذه   والدولة 
�شياغة د�شتور جديد على يد �شخ�شيات وكفاءات 
قبل  الربملان  يعتمدها  االنتخابي  املجمع  من 
للمرحلة  مدة  يف  ال�شعبي  اال�شتفتاء  على  عر�شه 
االنتقالية ترتاوح بني عام ون�شف وعامني قبل اأن 
تتوج بانتخابات برملانية ورئا�شية وفق خمرجات 
الد�شتور اجلديد ف�شال عن اإعادة تنظيم وتوحيد 
فعال  اأداء  ل�شمان  االقت�شادية  الدولة  موؤ�ش�شات 

للحكومة.
ا�شتعداد  مدى  حول  مطروحا  الت�شاوؤل  ويبقى 
االأمم  وقدرة  العر�ض  لقبول  االأطراف  جميع 
والتي  ومتابعته  عنه  االإ�رشاف  على  املتحدة 
وقبل  ليبيا  اإىل  جديد  مبعوث  تعيني  عن  عجزت 
هذا كله من اأين �شت�شتمد هذه اخلطة بتفا�شيلها 
عامني  ملدة  وال�شمود  للبقاء  النف�ض  وتعقيداتها 
يف حميط متوتر وم�شطرب تتداخل يف امل�شالح 

االإقليمية والدولية.

ال�سي�سي يريد حال عراقيا يف ليبيا

بقلم اح�شن خال�ص   

ل ميكن النظر اإىل التطورات الأخرية 
على الأر�ص الليبية اإل بعني التفا�ؤل 

احلذر كما تعودنا على ذلك يف ال�شابق 
اإذ تن�شرح ال�شد�ر بعد كل مبادرة 

تعلن �لقاء يلتئم �اتفاق يربم قبل اأن 
يكت�شف الليبيون �املحيط الد�يل معهم 

اأنها جمرد ا�شرتاحة موؤقتة �شرعان ما 
تندلع اأعمال القتال من جديد �ي�شود 
منطق الغاب �يعم الغمو�ص �الفتنة 

�تتوا�شل املعاناة يف بلد اأرادته القوى 
الإقليمية م�شرحا لت�شفية ح�شاباتها 

اجليو�شيا�شية على الأر�ص عن طريق 
احلرب بالوكالة، هذه القوى التي اأبت 
اأن ترتك الليبيني �لو للحظة �احدة 
يتدبر�ن �شاأنهم الداخلي بعيدا عن 

الو�شاية اخلارجية على هذا الطرف اأ� 
ذاك من اأطراف الأزمة.

اقرتح اإعالن القاهرة لإنقاذ امتداداته 

من اأخطر ؟ كورونا اأم الب�سر؟ 
فاطمة الزهراء �شنتوف 

اأ�شبوع حافل يف العامل،  جاء يوم 
خامتة  ليكون  املا�شي  ال�شبت 
طياته  يف  يحمل  مريع  اأ�شبوع 
هذا  حملها  مما  اأكرث  ب�شاعة 
ال�شبت  جاء  هلوله  منذ  العام 
على  �شاه  زهرة  الطفلة  بوفاة 
الن  يرتقون  ال  برية  وحو�ض  يد 

يكونوا من جن�ض الب�رش .
مواطن  مبوت  �شيء  كل  بداأ 
بب�رشة  خلق  انه  ذنبه  اأمريكي 
رجل  ركبة  حتت  تويف  �شوداء 
يخيل  االوىل  للوهلة  اأبي�ض، 

ع�رش  عن  نتحدث  اأننا  اإليك 
اأن  لتتفاجاأ  والرقيق  العبودية 
�شعارها  اأر�ض  يف  حدث  ذلك  
احلرية واالإخاء ويف عام هو عام 
غريب بامتياز2020 لتقوم الدنيا 
املتحدة  الواليات  يف  تقعد  وال 

االأمريكية.
املركز  يف  االأم  الفيلة  لتاأتي 
وجنينها  اغتيلت  التي  الثاين 
الب�رش،  ببني  وثقت  النها  فقط 
بعد ان مت اإطعامها حبة اأنانا�ض 
ملغمة مبفرقعات لتنفجر داخل 
فمها خملفة اأ�رشار كبرية لتنفق 
نهر  يف  بجنينها  احلامل  الفيلة 

كرياال  مدينة  يف  الهند  يف 
ليكون ذنبها الوحيد انها جاعت 
فخرجت باحثة عن االكل لتاأكل 
فاكهة ملغمة انفجرت يف فمها  
لتخفف  النهر  اىل  فلجاأت 
لتخور  املاء  ب�رشب  اوجاعها 
انفا�شها  وتلفظ  هناك  قواها 
وبداخلها جنني مل يرحمه الب�رش 

لريى النور ولو ملرة واحدة .
لفاطمة  ال�شعواء  اخلامتة  لتاتي 
عمرها  باك�شتانية  طفلة  �شاه، 
اأبواها  ثمانية �شنوات، بعث بها 
املعدمان لتعمل خادمة ومربية 
باك�شتانية  عائلة  لدى  اطفال 

للمال  طلبا  لي�ض  مي�شورة 
لديهم  تعمل  كانت  ولكننها 
لعلها  درا�شتها  تكمل  ان  مقابل 
ورغم  اأف�شل،  مب�شتقبل  تفوز 
كل االعمال املنزلية التي تفوق 
عمرها كثريا والتي كانت موكلة 
لطفلة يف عمرها بجانب رعاية 
تبقى  ففاطمة  �شغري  طفل 
يف  بغبغائني  راأت  طفلة  جمرد 
اإطعامهما خارج  قف�ض فاأرادت 
عفوية  بكل  ليهربا  القف�ض 
القف�ض  تاركني  للحرية  طلبا 
من  اأغلى  الببغاء  والن  فارغا 
الزوجة  راإت  اإن  فما  االن�شان 

القف�ض فارغا حتى انهالت على 
ال�شغرية بال�رشب املربح للياأتي 
ليكمل  القوي  الزوج  الرجل 
بكل  ب�رشبها  زوجته  بداأته  ما 
وح�شية على كل انحاء ج�شدها 
اأمامهما  لتتهاوى  النحيل 
ي�شال  ان  قبل  احلياة  وتفارق 
ليجل�شا  امل�شت�شفىل  اإىل  بها 
جديد  من  الببغائني  قف�ض  يف 
بفعلتهما  يليق  م�شريا  وينتظرا 

اخل�شي�شة.
م�شاألة  تعد  مل  كورونا  اأزمة 
م�شاألة  هي  بل  فح�شب  �شحية 
ح�شاباته  يُعد  مل  فمن  اخالقية 

يتخلق  ومل  االزمة  هذه  بعد 
متنكرا  الب�رش  بني  باأخالق 
عليه  الطاغي  احليواين  جلانبه 
فريو�ض  من  اأخطر  هو  بامتياز 
اي  ينجح  ولن  نف�شه  كورونا 
تروي�شه  يف  عالجي  بروتوكول 
�شفائه، فاالخالق  اأو  تاأني�شه  او 
ال عالقة لها باالأديان هي �شفة 
عن  االن�شان  بها  يتميز  ان�شانية 
باقي املخلوقات  وعن  احليوان 
ال�شعراء  اأمري  قول  اإىل  لن�شل 
مابقيت  االأخالق  االأمم  »اإمنا 
فاإن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا«  

ودمتم �شاملني ...
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 اجلمع بني الوعي والإرادة 
والإمكانات والروؤية 

واخلطة هو ال�شرط الذاتي 
للنه�شة لبد ان يتكامل مع 

�شرط مو�شوعي بتوفر املناخ 
الإقليمي والدويل املواتي.. 
فهل لدينا ما يكفي للنه�شة؟ 

وهل حانت فر�شتنا 
للنهو�ض من كبوتنا؟ وهل 
املناخ الدويل منا�شب؟..  

للنه�شة

الدول العربية اأمام فر�ستها التاريخية 
م�سجلة  الأحداث  تت�سارع  الغرب  يف    
القت�سادية  القدرة  يف  كبريا  تراجعا 
مراحل  مواجهة  يف  عجزا  تبدي  والتي 
الذي  الأمر  خطري،  حتدي  من  متتالية 
يف  النا�س  حياة  على  بظالله  �سيلقي 
املعنوية  وروحهم  الغربية  املجتمعات 
الإنتاج  م�ستوى  على  �سينعك�س  مما 
فبعد  الجتماعي..  وال�سلم  واملعي�سة 
املنظمات  يف  العاملي  ال�سطراب 
القرار  مراكز  ويف  والتحالفات  الدولية 
رافقه  وما  القمة  م�ستوى  الدويل  على 
عالقات  عمق  يف  اهتزازات  من 
املع�سكرات الدولية و ت�سدع الأحالف، 
والتخبط  املايل  العجز  اأ�سبح  اأن  وبعد 
العامل  يف  وا�سحة  �سمة  القت�سادي 
الراأ�سمايل اإىل الدرجة التي دفعت ترمب 
ال�سديق  من  البتزاز  اأ�سلوب  نهج  اإىل 
كل  �سده يف  اأجج  الذي  الأمر  والبعيد، 
�سديدتني..  وخ�سومة  عداوة  مكان 
النظام  عوار  لتك�سف  كورونا  جاءت 
الغربية  الدول  الجتماعي وال�سحي يف 
ل�سيما الوليات املتحدة الأمريكية مما 
األقي بثقل فادح على جملة املنظومات 
تتمكن  ان  وقبل  للمجتمع..  احلياتية 
املجتمع  ل�سيما  الغربية  املجتمعات 
جائحة  اآثار  من  اخلروج  من  الأمريكي 
التف�سخ  عا�سفة  عليها  هبت  كورونا 
ممار�سة  تراكمات  نتيجة  الجتماعي 
الأفارقة  الأمريكان  �سد  عن�رصية 
تنذر  التي  التحديات  اأ�سد  من  وهي 
الأمريكية..  املتحدة  الوليات  بتف�سخ 
وا�سرتاليا  اأوربا  تتمدد يف  اإنها عا�سفة 
لها  جتد  ان  ال�سعب  من  جراحا  تاركة 
مداويا على الأقل يف الزمن املنظور.. 
نتحرك  ل  فلماذا  تاريخية  فر�سة  انها 
لتفعيل  التاريخي  املنعطف  هذا  يف 
وذلك  بينا  يحول  الذي  ما  و  قدراتنا؟ 

الهدف املقد�س؟.

العراقيل: 
اإن  نبحث  ان  وعلينا  ن�ساأل  البداية  يف   
وذاتية  مو�سوعية  اإمكانية  منتلك  كنا 
ثبت  حال  ويف  النه�سة؟  نحو  لالنبعاث 
عنا�رص  يعترب  ان  ميكن  ما  لدينا  اأن 
ن�ساأل  لالنبعاث احل�ساري  كافية  مادية 
م�سادر  هي  ما  ذلك؟  يعيق  الذي  ما 
التعطيل؟ فان كانت الإجابة على ل�سان 
وحروبها  ال�ستعمارية  الدوائر  بع�سنا: 
كانت  فلقد  �سحيح  نقول:  �سدنا.. 
ثرواتنا املتجددة بالإ�سافة اإىل موقعنا 
العدوان  يف  �سببا  اجليوا�سرتاتيجي 
املتوا�سل على بلداننا.. حتى عاد كثري 
�سبب  اأنها  ثرواتنا  يف  يرى  النا�س  من 
اأكرث من مكان.. واأنها �سبب  نكباتنا يف 
ميكن  بلداننا..لكن  يف  الأجانب  تدخل 
م�سغولة  تكون  الدوائر  تلك  ان  القول 
بتداعيات  ا�سطراب  حالة  ويف  الآن 
انفجر  الذي  العرقي  وال�رصاع  كورونا 
لها  عنيفا.. ان هناك حتديات حقيقية 
عالقة بالوعي وال�سلوك وقيمة احلفاظ 

على القانون واللتزام به.
وتكاملهم  العرب  وحدة  غياب  ففي   
من  ل�ستفراد  عر�سة  منهم  كل  اأ�سبح 
قبل ال�ستعماريني، ويف غياب نه�ستهم 

و�سيا�سيا  اقت�ساديا  تابعني  اأ�سبحوا 
بينهم  يحول  الذي  ذا  فمن  لالآخرين، 
يف  الفو�سى  انها  والنه�سة؟  والوحدة 
من  بلد  لأي  ميكن  فكيف  املفاهيم 
بلداننا ان يفكر بنه�سة مبفرده فالنه�سة 
بني  الأقل  على  والتكامل  الوحدة  قرين 
جمموعة من بلداننا؟ ثم ما هو م�ستوى 
اإنفاذ القوانني واحرتامها واللتزام بها؟ 
تفعيل  من  م�ستمرة  عملية  هناك  وهل 
مناهج  تقدمي  يتمكن من  لكي  الت�رصيع 
ب�رصامة  ويتابعها  املتجددة  ال�سبل 

وحزم؟
عندما  نف�سها  تفر�س  كبرية  ت�ساوؤلت   
اأن  اإمكانية  عن  نتحدث  اأنف�سنا  جند 
ناأخذ بزمام النه�سة والتقدم يف مرحلة 
اأنف�سنا  جند  وهنا  جدا..  ح�سا�سة 
ثرواتنا ونبحث عن دورها  نتحدث عن 
ن�ساهد  فيما  العربية  �سعوبنا  حياة  يف 
باأم اأعيننا كيف تتم عملية تبديد ثروات 
الأمة.. اإنه لأمر ل ميكن ت�سنيفه فقط 
و  اخلربة  وعدم  اجلهل  عناوين  على 
التق�سد  عنوان  على  بل  الرجتالية.. 
جمالت  يف  الأمة  ثروات  تبديد  يف 
تخريب املجتمعات واإغراقها يف العجز 
اأن  ميكن  ل  ال�سياق  هذا  ويف  والعوز.. 
نرى ذلك ولو للحظة بعيدا عن ال�رصاع 
احل�ساري الدائر بيننا والغرب منذ عدة 
ال  له  تبديد  من  يتم  ما  وان  قرون.. 
يتم  املعادي  وامل�رصوع  اخلطة  �سمن 
باأيدي اأبناء املنطقة بوعي منهم او غري 

وعي.

نعمة ونقمة:
يف  نكبتنا  حجم  على  نقف  لكي   
اإىل  الطبيعية لبد من ال�ستناد  ثرواتنا 
العربية  الدول  جامعة  عن  اإح�سائيات 
واإقليمية  دولية  مراكز  عن  ودرا�سات 
نحو  نتوجه  ذلك  ومن  بالأمر  معتنية 
تغطي  التي  و  ثرواتنا  اإيل  الإ�سارة 
والغاز  النفط  القطاعات،  خمتلف 
احليوانية  والرثوة  والزراعة  واملعادن 
ما  العربية  البالد  وال�سمكية..ففي 
من  العامل  احتياط  من  باملائة   60
من  العربية   الدول  ومتتلك  النفط.. 
ثلث  قدره  اإحتياطيا  الطبيعي  الغاز 
ال�سعودية  وحتتل  العاملي..  الحتياطي 
اخلليجي  التعاون  وجمل�س  والعراق 
النفط  اإنتاج  يف  متقدمة  مواقعا  وليبيا 
وقطر   واجلزائر  ال�سعودية  تتبواأ  كما 

موقعا متميزا يف اإنتاج الغاز.
 ويف املعادن تتوفر الدول العربية على 
اأنواع مهمة وبكميات معتربة كميات من 
املعادن، وتتمثل هذه املعادن يف الذهب 
يف  احلديد  و  ليبيا  جنوب  يف  ل�سيما 
معظم الدول العربية والزنك والنحا�س 
حيث  والفو�سفات  احلجري،  والفحم 

ت�ستهر املغرب وموريتانيا والأردن..
لدورها  فبالإ�سافة  الزراعة  جمال  ويف 
الرئي�س يف حتريرنا من التبعية يف جمال 
لـ26  عمل  فر�س  توفر  فهي  التغذية 
مليون �سخ�س.. اإل اأن الزراعة العربية 
�سح  يف  تتمثل  حمدقة  اأخطارا  تواجه 
املوارد املائية وا�ستهتار الدول العربية 
يف توفري املياه الكافية بو�سائل عديدة 

الزراعية  امل�ساريع  حر�س   عدم  منها 
من  ال�ستفادة  على  العربي  الوطن  يف 
الإمطار التي يذهب معظمها هدرا كما 
العرب يف امل�رصق يفر�سون  ان جريان 
املياه  بخ�سو�س  خملة  اأو�ساعا  عليهم 
حيث تنطلق الأنهر التي تغذي زراعتهم 
النيل  نهر  كما هو حال  اأخرى  دول  من 
ارتباط  يوؤكد  الذي  الأمر  الفرات  ونهر 
واملعي�سي  بل  بالقت�سادي  ال�سيا�سي 
فرغم ان م�ساحة ار�س العرب تبلغ 10 
اأنها  اإل  العامل  م�ساحة  من  املائة  يف 
باأكرث من 0.5 يف املائة من  ل حتظى 

املياه العذبة يف العامل.
فهناك  احليوانية  الرثوة  �سعيد  وعلى 
ما يقدر باأكرث من 345 مليون راأ�س من 
واملاعز  والأغنام  واجلامو�س  الأبقار 
وميتلك  العربية.  البلدان  يف  والإبل 
ال�سودان جزاأها الأكرب، حيث ميتلك 55 
واجلامو�س  الأبقار  عدد  من  املائة  يف 
الأغنام  من  املائة  يف   25 وحوايل 

واملاعز.
اإىل الرثوة احليوانية هناك   وبالإ�سافة 
�سواطئ  تبلغ  حيث  ال�سمكية  الرثوة 
الوطن العربي 23 األف كلم » بحر العرب 
واخلليج العربي والبحر الأحمر والبحر 
الأبي�س املتو�سط واملحيط الأطل�سي«. 
اإىل املوارد املائية الداخلية  بالإ�سافة 
ويقدر  و�سدود  وبحريات  اأنهار  من 
يعادل  ما  ال�سمكي  العربية  الدول  اإنتاج 
العاملي..  الإنتاج  من  املائة  يف   2.6
يعاين  العربي  ال�سمكي  الإنتاج  اأن  اإل 
مركزا  يكون  يكاد  وهو  وتخلفا  جمودا 
يف م�رص و املغرب و موريتانيا »76 يف 
العربي«..  الإنتاج  اإجمايل  من  املائة 
هذا بالإ�سافة لرثوات من اأنواع عديدة 
على  وال�سيطرة  ال�سم�سية  كالطاقة 
والكتلة  الإ�سرتاتيجية  املائية  املمرات 
وتو�سط  400مليون..  الهائلة  الب�رصية 

املوقع يف العامل.

اإدارتنا لرثواتنا:

اأرقام  اىل  ال�رصيعة  الإ�سارات  هذه  ان 
وعناوين الرثوة يف بلداننا العربية تفيد 
تتدفق  التي  املالية  الكتلة  بان  متاما 
على الوطن العربي �سنويا تبلغ ما يكفي 
فرتة  يف  عربية  نه�سة  لإحداث  متاما 
امتالك  اىل  النظر  مت  ما  اذا  قيا�سية 
القدرة  لديها  حقيقية  اأ�سواقا  العرب 
ا�ستيعاب املنتوجات التي ميكن لها ان 
حتدث تكامال اقت�ساديا عربيا بني الدول 

الوازنة وال�سوق العربية الوا�سعة..
الفقر  ان  حقيقة  اإغفال  ميكن  ل   
مع  بعنف  العربية  املجتمعات  ي�رصب 
من  اأكرث  يف  املعي�سة  م�ستويات  تدين 
دول  ا�ستثنينا  واإذا  ومغربا  م�رصقا  بلد 
ن�ساهد  فاإننا  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ذلك  يتبع  وما  البطالة  ظاهرة  تف�سي 
من يتبع ذلك من تو�سع دائرة الفقر يف 

الوطن العربي.. 
مع  التعامل  كيفية  اإىل  �رصيعة  وباإ�سارة 
حقيقة  ماأ�ساة  لنا  تظهر  ثرواتنا  اأنواع 
اجلهل  و  التخلف  تكري�س  يف  تت�سبب 
ما  فقط  لي�س  والتبعية..  واملر�س 
الدولرات  مليارات  مئات  من  ننفقه 

على حروبنا البينية كما ح�سل يف حرب 
واإمنا  والعراق..  وليبيا  واليمن  �سورية 
خزينة  اإىل  ثرواتنا  حتويل  يف  اأي�سا 
م�سانع  راودتنا  كلما  فقط  تفتح  مالية 
و�رصكاتهم  ورو�سيا  وال�سني  الغرب 
معظمها  منتجات  اأ�سواقنا  اىل  ت�سخ 
تلك  �سوء  ويف  با�سرتاتيجي..  لي�س 
مت  العرجاء  القت�سادية  ال�سيا�سات 
جتويف اقت�سادنا املحلي بتدمري اأبنيته 
�سوق  اإىل  اقت�سادنا  فتحول  التحتية، 

ا�ستهالك يف ال�سالح والقمح �سواء..
ان قوائم الفواتري التي تقدمها اخلزائن 
وما  ال�سالح  �رصاء  على  العربية  املالية 
فنية  او  الكرتونية  معدات  من  يرافقه 
العديدة  الأخرى  املنتوجات  كذلك  و 
يك�سف  ال�ستهالكية  وال�سلع  كالدواء 
بلداننا  يدير  الذي  العقل  خطورة  لنا 
اإحدى  ت�سرتي  ان  فقط  فلنتخيل 
مليارات  �سالحا مبئات  العربية  بلداننا 
ان  الوارد  الدولرات فيما هي من غري 

ت�ستخدمه دفاعا عنها.. 
اإن كثريا مما ن�ستورد يف هذه املجالت 
يف  الدخول  ون�ستطيع  ت�سنيعه  ميكننا 
�رصاكات دولية يف ت�سنيع ال�سرتاتيجي 
تركيا مع رو�سيا يف �س 400  كما فعلت 
يف  اأمريكا  مع  اأي�سا  تركيا  فعلت  وكما 
مع  ال�سترياد  ا�سرتطت  حيث   35 اف 
امل�ساركة يف ال�سناعة.. وما نقوله عن 
ال�سالح والتكنولوجيا نف�سه ما نقوله عن 
حيث  املفهوم  غري  وتراجعها  الزراعة 
امل�ستوردين  اأكرث  من  بلداننا  اأ�سبحت 
وبهذا  الأولية  الغذائية  واملواد  للقمح 
مليارات  مئات  نوفر  اأن  ميكن  كنا 
تخبط  يك�سف  هذا  ان  الدولرات.. 
م�ساريع التنمية والقت�ساد التي تعي�سها 

بلداننا العربية.
والأ�سواأ من هذا كله هدر الرثوة ن�رصب 
مثال ما يح�سل يف العراق حيث مت نهب 
حمدودة  �سنوات  يف  دولر  مليار   1200
املرتبطة  املال  ع�سابات  بتحكم 
بالأمن وال�سيا�سة  فتنهب املال مبا�رصة 
من اخلزينة وحتدث اإنهيارا حقيقيا يف 
اإمكانية  و  التما�سك  على  البلد  قدرة 

توفري حياة كرمية للمجتمع.

املبادرة:

والنخب  ال�سا�سة  ينتبه  اأن  من هنا لبد 
مو�سوع  اإىل  والدينية  والعلمية  الثقافية 
من  اأنف�سنا  ا�سرتداد  انه  للغاية  مهم 
ق�سايا  حول  الوهمي  العراك  فو�سى 
جترنا اإىل اخللف و هنا علينا اأن نقوي 
قدرتنا على املبادرة لن�ستطيع ال�ستفادة 
اجتاه  يف  وتنميتها  الأمة  ثروات  من 
وال�ستثمار  اأبنائه  ورفاه  املجتمع  قوة 
داخليا  ال�سناعية  املجالت  �ستى  يف 
وهذا  امل�سرتكة  العربية  ال�سوق  وتعزيز 
لروح  مواكبة  نا�سجة  بت�رصيعات  يبداأ 
الع�رص يف اجلانب القت�سادي وان يكون 
الإ�رصاف على اإنفاذها �سارما وب�سفافية 
م�سيطر  �سيد  القانون  ي�سبح  وان  بالغة 
وان  واملوؤ�س�سي  الفردي  ال�سلوك  على 
تتعدد موؤ�س�سات الرقابة والتطهري  اإنها 
لمتنا  تتحقق  لكي  احلقيقية  معركتنا 

عزتها و�سيادتها واهلل غالب على اأمره 

بقلم �شالح عو�ض
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مير والة اجلمهورية بكل من واليات 
مترنا�ست ، ايليزي ، اأدرار ،ورقلة 
ع�سيبة  بفرتة  والوادي  وب�سكرة 
خا�سة   ، بنتائجها  التكهن  ي�سعب 
االجتماعية  اجلبهة  اأن  علمنا  اذا 
ظل  يف  �ساخن  �سفيح  وقع  على 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
الرتاكمات  حلحلة  يف  العمومية 
التي توارثها عن �سابقيهم ، حيث 
يبقى مطلب احلق يف اأولوية اأبناء 
اجلنوب الكبري يف العمل بال�رشكات 
يف  العاملة  االأجنبية  و  الوطنية 
ال�سناعة النفطية من بني املطالب 
االأ�سا�سية  ، نف�س ال�سيء بالن�سبة 
لقطاع ال�سكن الذي يكتنفه الكثري 
تعلق  ما  بخ�سو�س  الغمو�س  من 
بالو�سعية املبهمة للقوائم اال�سمية 
للم�ستفيدين من احل�س�س ال�سكنية 
مبختلف ال�سيغ ، ناهيك عن التاأخر 
غري املربر يف توزيع املفاتيح على 
ال�سيغ ال�سكنية املفرج عليها منذ 

اأكرث �سنة .
اإىل جانب ذلك فقد �سدد املتابعون 
لل�ساأن املحلي بالواليات املذكورة 
على  الوالة  حترك  اإلزامية  على 
االأحياء  بدعم  االأ�سعدة  جميع 
ال�سكنية  التجمعات  و  ال�سعبية 
و  االإنارة  ب�سبكات  اجلديدة 
مياه  في�سانات  من  التخل�س 
القمامات  ورفع  ال�سحي  ال�رشف 
ال�سائفة  �سيناريو  لتكرار  تفاديا 

ارتفاع مقلق ومرعب  حيث �سجل 
الوفيات  و  االإ�سابات  ملعدالت 
العقربي  الت�سمم  عن  الناجمة 
اجلبهة  مت�سك  عن  ناهيك   ،
االجتماعية املحلية مبطلب الرفع 
اجناز  اأ�سغال  وترية  ت�رشيع  من 
اوملبي  و�سبه  اجلوارية  امل�سابح 
يف  ال�سباحة  لظاهرة  حد  لو�سع 
تفادي  ثم  ومن  املائية  الربك 

تقدمي قافلة من ال�سحايا.

ممثلي  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بهاته  الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
الواليات ، اأن �سناع القرار �ستكون 
بالن�سبة  ال�سائفة احلالية م�سريية 
فيها  بقائهم  ومرهون  ملنا�سبهم 
لتطويق  النقائ�س  جملة  بتدارك 
من  حمتقن  اجتماعي  دخول 
خالل ال�سعي يف حلحلة الرتاكمات 
وتفكيك طال�سم ملفات التجاوزات 
و اخلروق التي ظل م�سكوت عنها 
و  ال�سحة   ، الرتبية  بقطاعات 
اأخر  التعليم العايل . وعلى �سعيد 
فقد اجمع العارفون بخبايا التنمية 
بالواليات ال�سالف ذكرها اأن عجز 
تنفيذية  الوالة يف ت�سكيل جمال�س 
عملية  على  لالإ�رشاف  م�سغرة 
الهدم  قرارات  ومراقبة  متابعة 
للبنايات و امل�ستودعات الفو�سوية 
 350 من  اأزيد  يهدد  بات  و�سع   ،
بيوميات  �سلة  له  تنموي  م�رشوع 
واليات  نحو  بالتحويل  املواطن 
اأخرى االأكرث ا�ستعداد الحت�سانها 

اأو اإلغائها .

طالب �سكان قرية الطيبني ببلدية 
العالية بدائرة احلجرية بورقلة ، 
ب�رشورة  املركزية  ال�سلطات 
بخزان  لدعمهم  العاجل  التدخل 
ثم  ومن  جديد  ال�رشب  للمياه 
التخل�س من القدمي مامن �ساأنه 

اأن يوؤثر على ال�سحة العمومية .
البلدي  املكتب  رئي�س  نا�سد 
للمنظمة الوطنية لرتقية املجتمع 
العالية  ببلدية  املدين واملواطنة 
يف  اأحمد  بن  ا�سماعيل  بورقلة  
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رشيح 
املائية  املوارد  »الو�سط«وزير 
ب�رشورة  ورقلة  والية  وايل  و 
االإ�رشاع يف ت�سجيل خزان للمياه 
بنف�س  الطيبني  بقرية  ال�رشوب 
القرية  هذه  اأن  علما  البلدية  
املهرتىء  الوحيد  اخلزان  متلك 
باالإ�سافة  �سنة1985  املنجز 

لت�ساعف عدد ال�سكان مرات .
نف�س  قال  مت�سل  مو�سوع  ويف 
املتحدث اأنه بعد اإجراء  حتاليل 
اخلزان  هذه  مياه  عن  خمربية 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  اأنها  اأثبتت 
واأمرا�س  الكلى  اأمرا�س  انت�سار 
موؤخرا،  انت�رشت  التي  االأمعاء 
اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو 

من  قافلة  تقدمي  يف  ي�ساهم 
حترك  مامل  حالة  يف  ال�سحايا 
ال�سلطات املحلية  �ساكنا الحتواء 
اإذا  خا�سة   ، املتاأزم  الو�سع 
علمنا اأن القرية املذكورة تتميز 
احلرارة  لدرجة  رهيب  بارتفاع 
ا�ستهالك  ي�ستدعي  ما  وهو 
واال�ستحمام  ال�رشب  ملياه  كبري 
ملجابهة الطق�س احلار . ومعلوم 
بوالية  املائية  املوارد  قطاع  اأن 
الطيبني  وبقرية  عموما  ورقلة 
من  يعترب  اخل�سو�س  وجه  على 
التي تخيم عليها  بني القطاعات 
الكثري من ال�سوائب ب�سبب غياب 
ال�سلطات  من  حقيقية  اإرادة 
التي  النقائ�س  الحتواء  املعنية 
قول  ح�سب  الزمن  جتاوزها 
املت�رشرين من امل�سكل القائم .
العمومية  ال�سلطات  اأن  ومعلوم 
راأ�سها وايل  بوالية ورقلة وعلى  
بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر  الوالية 
قد كثفت من خرجاتها امليدانية 
ال�سعي  النقائ�س و  للوقوف على 
بعيدا  جذري  بها  التكفل  خلف 
عن �سيا�سة الت�سويف و الالمباالة 

والهروب اىل االأمام . 
اأحمد باحلاج

الربي  النقل  حمطة  تتخبط 
مبدينة  القدمية  للم�سافرين 
مترنا�ست  ، يف جملة من امل�ساكل 
التقليدية لعل من اأبرزها االنت�سار 
الفظيع لالأو�ساخ ف�سال عن عدم 
من  اخلوا�س  املتعاملني  التزام 
مواعيد  يف  احلافالت  اأ�سحاب 
لي�ساف  منها  واخلروج  الدخول 
اأ�سبح  اأخر  م�سكل  ذلك  اإىل 
واملتمثل  امل�سافرين  يزعج 
للمت�سولني  املقلق  االنت�سار  يف 
الذي متكنوا يف ظرف وجيز من 
ملجاأ  اخلدماتي  املرفق  حتويل 
ظاهرتهم  ملمار�سة  مف�سال 
باالأم�س  كانت  التي  االعتيادية 
ال�ساحات  على  تقت�رش  القريب 
ومراكز  وامل�ساجد  العمومية 

الربيد والبنوك .
مرتادي  من  كبري  عدد  طالب   
للم�سافرين   الربي  النقل  حمطة 
القدمية بتمرنا�ست  ، من م�سالح 
وايل الوالية بتمرنا�ست بالتدخل 
العاجل لو�سع حد حلجم الفو�سى 
املرفق  فيها  يتخبط  التي 
الت�رشفات  ب�سبب   ، املذكور 
الغري م�سوؤولة الأ�سحاب حافالت 
عادة  الذين  امل�سافرين  نقل 
الدخول  مواعيد  يحرتمون  ال 
واخلروج من املحطة ، مما بات 
اأكدوا  الذين  الركاب  يثري �سخط 

متحدث  من  اأكرث  ل�سان  على 
يدفعون  اأنهم  املو�سوع  يف 
ن�ساط  على  الرقابة  غياب  ثمن 
هوؤالء  ا�ستغله  و�سع  املحطة 
املتعاملني اخلوا�س لزيادة قرابة 
ملالأ  الزمن  من  �ساعة  الن�سف 
حافالتهم بالركاب ولو كان ذلك  
على ح�ساب مواقيت اخلروج  من 
املحطة وان اقت�سى ذلك خروج 
مثلما  الركاب  بن�سف  احلافالت 
املديرية  تعليمات  عليه  تن�س 

الوالئية للقطاع .
من جانب اآخر ، طالب حمدثينا 
ب�رشورة  املعنية  ال�سلطات  من 
ت�سديد اللهجة مع القائمني على 
من  لتطهريها  ذاتها   املحطة 
الذين  للمت�سولني  الهائل  الغزو 
للت�سول  مف�سال  ملجاأ  حولوها 
 ، االأحيان  بع�س  يف  واملبيت 
مهمة  نقطة  هوؤالء  اأ�ساف  كما 
من  فيها  النظر  ت�ستدعي  باتت 
طرف القائمني على حمطة نقل 
امل�سافرين بني البلديات والقرى 
نظافة  حملة  �سن  يف  واملتمثلة 
املرفق  لتطهري  النطاق  وا�سعة 
يعد  الذي  املذكور  اخلدماتية 
من  احلقيقية  املدينة  واجهة 
و  لالأو�ساخ  الفظيع  االنت�سار 

االأكيا�س البال�ستيكية .
جناة ،ح 

دخل ولة اجلمهورية بوليات جنوب البالد الكبري يف �شباق مع الزمن حللحلة الرتاكمات لحتواء 
�شيف �شاخن ودخول اجتماعي مت�شنج  على م�شتوى اجلبهة الجتماعية ، حيث يوجد م�شوؤويل الهيئة 
التنفيذية بني مطرقة �شل جائحة كورونا للم�شاريع و�شندان عدم ر�شا رئي�س اجلمهورية على اأدائهم .

الإنارة ورفع القمامة  وامل�شابح لتفادي تقدمي قافلة �شحايا 

اأحمد باحلاج 

قرية الطيبني بورقلة

بتمرنا�شت  

التخل�ص من اخلزان املائي 
القدمي اأولوية

حمطة النقل القدمية تغرق
 يف الفو�ضى 

اأخبار اجلنوب

والة اجلنوب اأمام �ضيف �ضاخن 
.     نقائ�س الرتبية ، ال�شحة، ال�شكن  وال�شغل 

اأمن اأدرار 

44 حالة �ضحب لرخ�ضة ال�ضياقة 
الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
والية  باأمن  العمومي  لالأمن 
�سهرماي من  خالل  اأدرار 
12حادث مرور  اجلارية  ال�سنة 
اأ�سفرت عن  ج�سماين، 
تة  و متفا بة  �سا اإ  1 3 ت�سجيل 
الغالب  اخلطورة الأ�سباب تعود يف 

اإىل العن�رش الب�رشي.
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
اأنه  منه  »الو�سط«ن�سخة  يومية 
ذات  متكنت  ال�سياق  نف�س  يف 
حواجز  خالل  من  امل�سلحة 
عرب  املنت�رشة  املرورية  املراقبة 
اأدرار  مدينة  خمارج  و  مداخل 

على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
من  االخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى 
تعلقت  مرورية  ت�سجيل137 جنحة 
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�سة  على  احليازة  دون  النارية 
ال�سياقة مع انعدام �سهادة التاأمني 
املراقبة  حما�رش  �رشيان  عدم 
اال�ستمرار يف  و  للمركبات  التقنية 
قيادتها رغم التبليغ ب�سحب رخ�سة 
�سهادة  �رشيان  عدم  ال�سياقة، 
رخ�سة  بدون  القيادة  و  التامني 
اإىل 13 جنحة  باالإ�سافة  ال�سياقة 

تن�سيقية .
�سمحت  االإح�سائيات  نف�س 
مع  بت�سجيل 225 خمالفة، 
قيف  تو لة  حا  2 0 7 ء  ح�سا اإ

النارية  والدراجات  للمركبات 
و�سع 26 �سيارة يف  ا�ستوجبت 
اىل13 دراجة  احلظرية اإ�سافة 
ال�سياق  نف�س  يف  ليتم  نارية، 
لرخ�س  �سحب  ت�سجيل 44 حالة 

ال�سياقة لغر�س التعليق .
عالوة على ذلك فقد �سجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
ت�سجيل 06 خمالفات متعلقة  يف 
بالعمران مع ت�سجيل 08 خمالفات 

متعلقة بال�سحة واملياه.
ادرار  والية  امن  ي�سعى  و  هذا 

الوالئية  امل�سلحة  يف  ممثال 
تكثيف  اإىل  العمومي  لالأمن 
حوادث  من  لتقليل  املجهودات 
املرور و ال�سهر على تنظيم حركة 
املرور و حت�سي�س املواطنني عرب 
تنظيم حمالت توعوية مل�ستعملي 

الطريق من �سواق و راجلني .
ممثلي  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
اأدرار  بوالية  الفاعلة  اجلمعيات 
املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
الوطني  االأمن  م�سالح  طرف  من 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف   وذلك 
القا�سية  املركزية  لتعليمات 
لتطويق  امليدان  احتالل  ب�رشورة 

بوؤر االإجرام ب�ستى اأنواعه .
اأحمد باحلاج 

يف خم�شة اأ�شهر الأخرية 

فرقة حماية الفئة  اله�ضة باأدرار تعالج 22 ق�ضية 
االأ�سخا�س  حماية  اإطار  يف 
الق�رش  االأطفال  وخا�سة  اله�سة 
و�سالمتهم  اأمنهم  على  وحفاظا 
الوالئية  امل�سلحة  �سجلت   ،
يف  ممثلة  الق�سائية  لل�رشطة 
اله�سة  االأ�سخا�س  حماية  فرقة 
اأدرار خالل اخلم�س  باأمن والية 
اجلارية  ال�سنة  من  االأوىل  اأ�سهر 

22 ق�سية 

والية  باأمن  االإعالم  خللية  اأفاد 
"الو�سط"  يومية  حتوز  اأدرار 
على ن�سخة منه اأن فرقة حماية 
بامل�سلحة  اله�سة  االأ�سخا�س 
الوالئية لل�رشطة الق�سائية كانت 
قد عاجلت خالل ال�سنة اجلارية 
22 ق�سية تورط فيها 23 �سخ�س 
منها 17 ق�سية، �سجلت  حلت 
هده الق�سايا من خالل تدخالت 

الفرقة يف جمال حماية الطفولة 
تبليغات  تقدمي  خالل  من  اأو 
عن طريق  امل�ساعدة  يد  وطلب 
االأخ�رش 104 املخ�س�س  الرقم 
النجدة  وطلب  الطفولة  حلماية 
مكتب  اإىل  التقدم  اإىل  اإ�سافة 

الفرقة وتقدمي �سكوى .
والية  اأمن  م�سالح  وتبقى  هدا 
حماية  فرقة  يف  ممثلة  اأدرار 

على  ت�سهر  اله�سة  االأ�سخا�س 
اأي  حماية الق�رش واالأطفال من 
تدعوهم  كما  بهم  يحدق  خطر 
خطر  اأي  عن  واالإبالغ  للتقدم 
يهددهم يف �سالمتهم النف�سية اأو 
االت�سال من خالل  اأو  اجل�سدية 
االأخ�رش104 املو�سوع  الرقم 

حتت اخلدمة 24/24 �ساعة.
اأحمد باحلاج 
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متابعات نقدية

غرناطة" �أعتاب  »على  رو�ية  يف  �ل�صخ�صية  "مرجعية 
حممد الوردا�شي/املغرب

ال�سياُق  هو  ال�سخ�سياِت  دالالِت  يحدُد  وما 
تاريخيا  اأم  �سيا�سيا  اأكان  �سواء  املرجعُيّ 
اأن  جند  الرواية،  ويف  اجتماعيا..اإلخ.  اأم 
املوري�سكيني مثل: حممد، غالب،  �سخ�سياِت 
زايد، يحيى، من�سور، فاطمة،  �سفية، حمزة، 
حتكمها  كلها  فرج،..اإلخ،  ر�سوان،  عائ�سة، 
االأمُر  اأتعلق  �سواء  دينيٌة  عربيٌة  مرجعيٌة 
االإ�سالمي، نظرا  العربي  بالتاريخ  اأم  بالرواية 
دينية  رموز  على  واإحالتها  من جهة،  لتداولها 
مثلت دورا كبريا يف التاريخ العربي االإ�سالمي 
�سياَقُه  فاإن  الن�ص،  داخل  اأما  ثانية.  من جهة 
العاَمّ يحيل على اأن ثمة �رصاعا بني مرجعيتني 

اأو اأدلوجتني:
واأخرى  اإ�سالمية  مرجعية  بني  دينيا:   -
ل�سان  على  ورد  ما  وهذا  كاثوليكية،  م�سيحية 
اإنها  بنيتي  يا  »...نعم  بكرثة:  ال�سخ�سيات 

املحكمة  األقت  »...لكن  والدين«)3(،  العقيدة 
االإ�سالم«)4(،  اإىل  عودته  بتهمة  عليه  القب�ص 

»اأنا م�سلم.. اأنا عربي«)5(،
االإ�سالمية  العربية  الثقافة  بني  ثقافيا:   -
اللغة  وبني  الكاثوليكية،  االإ�سبانية  والثقافة 
لذلك  ومنثل  االإ�سبانية،  واللغة  العربية 
لغتي  اأبنائي  اأعلم  اأن  اأ�ستطيع  »اأ�سوف  ب: 
�سلخنا  يريدون  فقط  »هم  وديني...؟«)6(، 
اأمة  ن�سبح  حتى  وثقافتنا  وديننا  ما�سينا  من 
لهم«)7(؛  واخل�سوع  االنقياد  �سهلة  م�سوهة 
وهنا نوُدّ طرَح ال�سوؤاِل االآتي: هل تغريت حاُل 
على  نقروؤه  الذي  الو�سع  عن  االآن  امل�سلمني 

ل�سان ال�سخ�سيات؟
- �سيا�سيا: بني امل�ستعَمر )م�سلمو غرناطة(، 

وامل�ستعِمر الكاثوليكي،
الكرامَة واحلريَة  تن�سُد  فئٍة  اجتماعيا: بني   -
وفئٍة  وخرياتها،  وطِنها  يف  الكرمَي  والعي�َص 
االأوىل،  الفئة  ا�ستعباد  اإىل  ت�سعى  اأخرى 

وا�ستنزاف خرياتها واإبادتها يف موطنها.
البعد  هو  املرجعيتني  هاتني  يحرك  ما  اإن 
من  يثورون  غرناطَة  م�سلمو  دام  فما  الديني؛ 
فاإن  واللغوية،  الدينية  الثقافية  الهوية  اأجل 
اأ�سماء  ا�سطفاَء  املوؤلف  من  يتطلب  ال�سياَق 
غرناطية  بيئة  اإىل  وحتيل  تنتمي  ل�سخ�سياته 
اإ�سالمية. اأما ال�سخ�سياُت االأخرى: اأ�سبينوزا، 
مرجعيًة  لها  فاإن  خوان..اإلخ،  دون  دي�سا، 
املرجعيتان  هاتان  كاثوليكية.  اإ�سبانيًة 
مت�سارعتان يف املنت الروائي، وكُلّ �سنٍف مَن 

ال�سخ�سيات متم�سٌك مبرجعيته.
3- ممار�سة ال�سخ�سيات للتقية:

م�سلمي  اأجرب  الكاثوليكية  اأوربا  ا�سطهاُد 
غرناطَة على ممار�سة نوٍع من التقية �سواء يف 
على  الت�سمية.  اأو  الدينية  الطقو�ص  ممار�سة 
الروايُة  لنا  تنقل  الدينية،  املمار�سة  م�ستوى 
تكبَد  من  منهم  الذين  امل�سلمني  م�ساهَد 
املعاناَة من قبِل حمكمِة التفتي�ِص حفاظا على 

دينه ولغته وتاريخه، ومنهم من ادعى اعتناَق 
حمتفظا  ظل  حني  يف  �سلوكيا  الن�رصانيِة 
م�ستوى  على  اأما  داخليا.  االأ�سلي  مبعتقده 
ت�سّمْت  ال�سخ�سيات  من  كثريا  فاإن  الت�سمية، 
فينجا�ص،  فلورا،  لوبيز،  اإ�سبانية:  باأ�سماء 
ميجيل..اإلخ، ليكت�سف القارُئ اأ�سماَءها العربيَة 
يف �سياِق اأحداث الرواية، حيث جند، مثال، اأن 

ميجيل ا�سمه العربي حممد بن داود..اإلخ.
عند  الوقوَف  القراءةُ  هذه  حاولْت  ختاما، 
ال�سياِق املرجعِيّ الذي حتيُل عليه ال�سخ�سياُت 
من اأ�سمائها، واأفعالها، ومواقفها، ومعتقداتها، 
ينعك�ُص على اجلانِب  وحاالتها وحتوالتها، ما 
عن  ف�سال  لل�سخ�سية،  ال�سلوكِيّ  النف�سِيّ 
اجلانب الفيزيولوجي. كما اأننا نود التنبيَه اإىل 
اأن ثمة كثريا من االأخطاء، االإمالئية والنحوية، 
املدقق  من  �سهوا  تكون  قد  التي  الرواية  يف 
امل�سلمون  �سيعود  هل  االأخري؛  ويف  اللغوي. 
فل�سطنَي  العرُب  �سريد  هل  االأندل�ص؟  اإىل 

قارَئ  الأن  ال�سوؤالني؛  هذين  طرحُت  املحتلة؟ 
الروايِة يح�ُصّ اأن ثمة حنينا م�سمرا يف نف�ص 
للعودة  امل�سلمني  العرِب  نفو�ِص  ويف  الكاتب 
يف  اأملَنا  اإليه  ن�سيف  املفقود،  الفردو�ِص  اإىل 
االحتالِل  من  الفل�سطينية  االأرا�سي  حتريِر 

والعدواِن ال�سهيونيني.

اجلزء 02

الباحث الأزهري �شبغة اهلل 
الهدوي

حياته ون�شاأته

مكة  يف  اآزاد  الكالم  اأبو  موالنا  ولد 
بيت  يف  و�سب  1888م،  عام  املكرمة 
تغ�ساه الكرامة وحب الوطن، ويتفحفح 
واالأخالق،  والوعي  الدين  باأريحية 
االجتماعية  العوامل  هذه  و�سكلت 
بعد  التاريخ  له  يقف  قائدا  بطال 
القراآن  حفظ  واحرتاما،  اإجالال 
العربية  اللغتني  يف  وتعمق  الكرمي، 
والفار�سية، واأتقن االإجنليزية، وعكف 
والتاريخ  الفل�سفة  كتب  درا�سة  على 
احلديثة،  واالآداب  االإ�سالمي  والفقه 
وت�سلح بلغة اأردو لتنطلق منها موؤلفات 
دعايات  وتفند  االإ�سالم  عن  تدافع 
عدة  و�سافر  واملنحرفني،  املبطلني 
االأو�سط  ال�رصق  عرب  ملهمة  اأ�سفار 
مبا  اآنذاك  العثمانية  للخالفة  التابع 
وات�سل  االأزهر  زار  حيث  م�رص  فيها 
بقادة الفكر االإ�سالمي اآنذاك، وقامت 
فكرية  بعطاءات  الرحالت  هذه 
اإ�سالمية  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  بناءة 
وثبت  املواقف،  �سلب  الب�رص،  مديد 
دعايات  متحديا  بعد  لرناه  اخلطى 
اإىل  نادت  التي  امل�سلمني  رابطة 
الهند  من  م�ستقلة  دولة  ت�سكيل 
من  فكان  والدين،  اللغة  �ستار  حتت 
املقاومني  امل�سلمني  الزعماء  اأبرز 
الأحالم رابطة امل�سلمني التي اأ�رصت 
من�سقة  م�ستقلة  دولة  ت�سكيل  على 
مع  ووقفت  الهندية،  القارة  �سبه  من 
الغفار  عبد  وخان  موهاين  ح�رصت 
قلقوا  الذين  خان  القيوم  وعبد  خان، 
و�سياع  امل�سلمني  �سوكة  ان�سطار  من 
هويتهم الهندية ال�ساخمة، ونادوا اإىل 
ا�ستقرار امل�سلمني يف الهند وبقائهم 
املحا�رصة  الفنت  رغم  ديارها  يف 
واملوؤامرات الطويلة، حتى يلم جنوب 

الهند ب�سمالها قوة وعزة، لكن وهيت 
اإذ  اخلطة  تلك  وهوت  النداءات  تلك 
كانت الفرتة متر بعقبات كوؤودة، وكان 
االآزادية،  اخلطة  عك�ص  يتجه  التيار 
خطرة،  ب�سجات  مفتعال  اجلو  وكان 
رحمها  من  اأخريا  الهند  اأجنبت  حتى 
باك�ستان ومن بعدها اأجنبت باك�ستان 
بنجالدي�ص، واألقت هذه االأحداث التي 
الدموية   ال�رصاعات  خ�سم  يف  ن�ساأت 
م�سارف  على  برمته  الهندي  ال�سعب 
واال�ستباكات  الدموية،  التبعات 
ماليني  �سحيتها  راح  التي  البئي�سة 
الأكرب  اآنذاك  التاريخ  و�سهد  الن�سم، 
موجة نزوح فيما بني حدود الدولتني.

يف منرب وزارة التعليم الهندية

يف الوقت التي يتطلب ال�سعب الهندي 
توىل  ب�سريا  قويا  وزيرا  امل�ستقل 
الرتبية  وزارة  املفكر  املف�رص  هذا 
عهده  يف  الهند  لت�سهد  الهندية 
التي  النه�سوية  العمليات  من  ل�سل�سلة 
عجلة  وحركت  االأمية  ا�ستهدفت 
العلوم الع�رصية حتى يف القرى النائية 
وجرب  دهلي،  الهندية  العا�سمة  من 
ال�سلك  يف  ناجحة  جتربات  بعدة 
امل�سهد  اأن  رغم  الهندي  الرتبوي 
ب�رصاعات  ي�سطرم  كان  ال�سيا�سي 
الذي  الفقر  اأهمها  واأزمات عدة، من 
امل�ستقلة  للهند  االأكرب  العدو  كان هو 
اإال اأنه مل يخ�سع لل�سغوطات الهائلة،  
وانطلق يطوف القرى واالأرياف يقوم 
واملعرفة،  العلم  باأهمية  بتوعيتهم 
واالإ�رصار،  العزم  روح  فيهم  ويثري 
ويذكرهم باأن مقاومة اجلهل واالأمية 
مقاومة  من  واالأوىل  االأف�سل  هي 
االحتالل، وعلمهم باأن احتالل الدول 
العقول  احتالل  من  اأب�سط  واالأم�سار 
حماوالته  حركت  وفعال  واالأفكار، 
فا�ستجابوا  االآالف،  �ساكن  احلثيثة 
نبعت  التي  االآزادية  النداءات  لتلك 

ويعود  وال�سفاء،  االإخال�ص  من 
املنح  هيئة  تاأ�سي�ص  يف  الف�سل  اإليه 
 university grants  « اجلامعية 
املنح  توفر  التي   ”commission
واالأكادمييني  للباحثني  الدرا�سية 
وت�سجعهم بحوافز اأخرى جذابة، ودور 
ههم  تفعيل  يف  اجلامعية  املنح  هيئة 
لكبري  نه�ستهم  ويف  الراكدة  ال�سباب 
املهم�سة  االأقليات  وح�سلت  جدا، 
على  امل�سلمة  االأقلية  مقدمتها  ويف 
لتكون  املنح  هذه  من  كبري  ن�سيب 
الباعث احلقيقي وراء النه�سة العلمية 
ال�سباب امل�سلمون هنا  التي ي�سهدها 
يف الهند، والف�سل االآخر الذي يتالأالأ 
هو  املو�سوعي  الرجل  هذا  اإكليل  يف 
هيئة الدرا�سة الثانوية التي ا�ستهدف 
القرى  من  االأمية  حمو  خاللها  من 
عا�سف  اهلل  رحمه  وكان  واالأرياف، 
فاأ�س�ص  الهندية،  الكال�سيكية  الفنون 
با�سم  فنية  موؤ�س�سة  ترقيتها  اأجل  من 
وامل�رصحيات،  املو�سيقي  جممع 
ف�سدت هذه احلملة كثريا من الثغرات 
التي اأ�سابت جمال الفن الهندي الذي 
الفقر  وطاأة  يف  االنهيار  على  اأو�سك 
الهندي،  الفقري  العمود  ك�رصت  التي 
ويف جمال التقنية الهندية يلوح ا�سمه 

موؤ�س�سة  بتاأ�سي�ص  وذلك  االآفاق  يف 
 Indian institute « الهند للتقنية
احلجر  تعد  التي   of technology
الهندية  التقنية  لتطور  الالأ�سا�سي 
االأخرية  االأيام  يف  �سجلت  مما  التي 
العامل،  م�ستوى  على  قيا�سية  اأرقاما 
جمال  يف  اجلليلة  خلماته  وتقديرا 
الدول  يف  اأ�س�ست  والثقافة  الرتبية 
العربية والعاملية مراكز ثقافية با�سم 
الفقيد التي تعمل يف تعزيز الثقافات 
الدول،  بني  الثنائية  والعالقات 
وت�رصف على عدة برامج ثقافية التي 
املحبوك  الهند  تاريخ  عن  ترتجم 
وعدم  والالعنف  وال�سالم  احلب  من 
العدوانية،  لالأعمال  اال�ست�س�سالم 
من  الثقافية  املراكز  تلك  وتطل 
�سخ�سية  حياة  اإىل  التاريخية  النوافذ 
املعنويات  روحه  يف  متاهت  عجيبة 

الدينية واملبادئ الوطنية.
اخلدمات  تلك  كل  على  وعطفا 
جماالت  اإىل  الفقيد  امتد  النه�سوية 
الهند،  �سغاف  تتلم�ص  التي  اأخرى 
احلديثة  الهند  موؤ�س�ص  مع  وعا�ص 
ثغور  على  كمرابط  نهرو  الل  جوهر 
هاتني  فمن  والتعاي�ص،  العلمانية 
تتحدى  اأمم  الهند  يف  قامت  البطلني 

تنوعت  مهما  واالإرهاب  التطرف 
واأذاعت  عناوينه،  واختلفت  اأ�سكاله 
لالإرهاب  دين  ال  باأنه«  اأجمع  للعامل 
نعرفه به ، لو داأبه التكبري والتاأويل«، 
الرتبية  على  خدماته  تقت�رص  ومل 
املنظمات  كل  مع  وقف  بل  والفنون 
العدالة  فكرة  تتبنى  التي  االإن�سانية 
قلوب  يف  عا�ص  اأنه  لدرجة  والتنمية، 
املاليني قريبا من نداءاتهم فانتخب 
اإىل الربملان مرتني وذلك يف عام 1952 
م و1957 م، ويف فرتة برملانيته �سجلت 
�سعيدي  يف  مذهال  تطورا  الهند 
االقت�ساد والرتبية لتعي�ص الهند بعده 
الوارفة التي ا�ستطالت من  يف ظالله 
دوحة اإىل اأخرى، وح�سل البطل على 
جوائز قيمة تقديرا جلهوده امل�سنية 
التي بذلها من اأجل ت�سكيل دولة حديثة 
تواكب مع تيارات الزمن امل�سطربة، 
فمن اأهمها جائزة »بهارت رتنا« التي 
وفاته يف عام 1992م،  بعد  له  منحت 
الكالم  اأبي  حياة  اخت�رصنا  فلو 
اأبو  عبارة  اقتبا�ص  اإىل  ن�سطر  اآزاد 
الهندي الروحي مهامتا غاندي �سفري 
الالعنف والكفاع ال�سالمي اإذ عرب عن 
الفقيد » اإنه اإمراطورية التعليم، بقية 
االأفكار  واأفالطون، مو�سوعة  اأر�سطو 
الهند  �سحب  تبدد  التي  واملعارف 

الداكنة«.

موؤلفاته

فيها  قام  الذي  القراآن  ترجمان    .  1
اللغة  اإىل  القراآن  معاين  برتجمة 
على  هذا  تف�سريه  وا�ستمل  االأردية، 
واملثالية  االأثرية  وال�سور  اخلرائط 
عمل  يكمل  مل  واإن  املراد،  لتو�سيح 
التف�سري لكنه قام بعدة در�سات بحثية 

وا�ستق�سائية يف علوم القراآن،
فيه  يحلل  الذي  كربالء،  �سهيد   .  2
يف  حدثت  التي  املوؤملة  االأحداث 
باأن  يو�سح  اأنه  جانب  اإىل  كربالء، 
طماحا  قط  يك  مل  ح�سني  االإمام 

الوالية،  يف  يرغب  كان  وما  �سيا�سيا 
بعد  املدينة  اإىل  العودة  يريد  وكان 
امل�سلمني  وطماأنة  االأو�ساع  تهدئة 
ا�ست�سهد  حتى  االأو�ساع  تقلب  لوال 
املبادئ  لكل  جت�سيدا  كربالء  يف 

االإ�سالمية النبيلة
اأبرز  من  يعد   خاطر،  غبار   .  3
االأعمال االأدبية قام بها الفقيد، وهو 
عبارة عن مذكراته اأيام تقيده يف قلعة 
اأحمد نغار مبهارا�سرتي من االحتالل 
ر�سالة   24 جمموعة  وهو  الربيطاين، 
احلميم  �سديقه  خاللها  من  تخاطب 
ال�سريواين،  الرحمن  حبيب  موالنا 
ون�رصت موؤخرا بعد اإفراجه من القيد 

عام 1946م.
هذا  باال�ستقالل،  تظفر  الهند   .  4
االأوىل  املرجعيات  من  يعد  كتاب 
�سامل  انعكا�ص  وهو  الهند،  لتاريخ 
اآزاد  الكالم  اأبو  تبناها  التي  لالأفكار 
ويف  البارزة،  ال�سيا�سية  الق�سايا  نحو 
التي  باك�ستان  دولة  ق�سية  راأ�سها 
مع  حياته  فرتة  تخ�سع  ومل  تتفق  مل 
اأو  دينية  اأ�س�ص  على  دولة  تاأ�سي�ص 
لغوية، وكان الفقيد خط الدفاع االأول 
عن الهند املتحدة التي تعتز بالوحدة 

يف التنوع.
فمن ال�سخ�سيات التي اأثرت يف منهجه 
الفكري �رص �سيد اأحمد خان موؤ�س�ص 
الدين  وجمال  عليجرة،  جامعة  فكرة 
ما  اأبرز  وكان  ر�سا،  ور�سيد  االأفغاين 
الكبري  االإ�سالمي  ال�ساعر  به  تاأثر 
اإقبال رغم اخلالفات الفكرية  حممد 

يف ق�سية تاأ�سي�ص دولة باك�ستان
اأهمها  وترك ف�سيلته بحوثا عدة من 
اخلالفة  وم�ساألة  الفل�سفة  مبادئ 
على  تدل  والتي  االإ�سالم  واحلرية يف 
املختلفة،  الق�سايا  يف  نظره  عمق 
بعد  م   1957 عام  عاملنا  عن  ورحل 
ومللمت  اخلري  األوان  جمعت  حياة 
�ستات الهند، فعا�ص وطنيا ودينيا بكل 

ما يحمل معنى الكلمة.

اأبو الكالم اآزاد

ر�ئد �ل�صحوة �لعلمية يف �صبه �لقارة �لهندية
تاريخ حترير الهند مفعم برجالت ا�شتماتوا يف حتقيق اآمال ماليني الب�شر، الذين وقفوا يف وجه الظلم والعدوان مبنهجية الالعنف وال�شالم، واأ�ش�شوا 

يف قلب اآ�شيا دولة قوية تعي�ش يف اأح�شان القيم واملبادئ، ويف كل من كلكاتا، ودهلي، ومومباي، ومليبار، وت�شناي �شفق لهم التاريخ ورافق معهم ليلتقط 
الأحداث احل�شرية وير�شم يف جدران الأيام بطولة �شعب تفانوا يف ا�شتعادة احلرية وال�شالم، فمن تلك ال�شخ�شيات البارزة مولنا اأبو الكالم اآزاد، الرجل 

الذي جمع األوانا من ال�شخ�شيات، �شخ�شية القائد واملجاهد، �شخ�شية العامل واملجدد، �شخ�شية املف�شر واملفكر، �شخ�شية ال�شيا�شي والثقايف، وي�شعب على 
مطالع التاريخ اأن يحيط بهذه الهالة التي مثل يف اآن واحد بطولت خمتلفة الألوان،فتاريخ الهند ل يكتمل اإل اإذا نق�ش يف لوحته اأ�شماء اأعالم اأ�شهموا يف 
ترقية الوطن تثقيفا وتعليما، فمن تلك الرجالت الأبطال اأول وزير �شوؤون الرتبية الهندية مولنا اأبو الكالم اآزاد الذي لقبه ال�شعب الهندي باأ�شتاذ الهند 

حبا واحرتاما، واإمنا �شمي اأبو الكالم لقوة بيانه وتاأثري كالمه يف ال�شامعني.

م�صاهمات
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تقرير: علي �سمودي 

 وتقول زوجته " اأم �صالح ":" اإذا كنا يف 
منازلنا وحياتنا الطبيعية ، نعي�ش اخلوف 
انت�صار  من  االحتياطات  رغم  والتوتر 
الفريو�ش القاتل ، فكيف اأو�صاع اأزواجنا 
التي  ال�صجون  يف  �صعبنا  واأبناء  واأوالدنا 
وظروفها  للأمرا�ش  خ�صبة  بيئة  تعترب 
االأو�صاع  يف  حياتهم  على  خطراً  ت�صكل 
اال�رسى  من  املئات  ولدينا   ، العادية 
بعد  اخلطرية  باالأمرا�ش  اأ�صيبوا  الذين 
كوابي�ش  نعي�ش   " وتكمل   ،" اعتقالهم 
االأ�رسى  وكل  زوجي  على  وقلق  رعب 
ابلغونا  بعدما  خا�صة   ، واالأ�صريات 
تزودهم  مل  النقب  �صجن  اإدارة  اأن   ،
 ، واحلماية  الوقاية  وو�صائل  باملعقمات 
واقت�رس دورها على ر�ش االأق�صام ، فاين 
ال  وملاذا  ؟،  االإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات 
باالإفراج  االحتلل  واإلزام  فوراً  تتحرك 
احلماية  بتدابري  وتزويدهم  اأ�رسانا  عن 
االأ�رسى  األي�ش  ؟،  حريتهم  تتحقق  حتى 
والرعاية  احلماية  وي�صتحقون  ب�رس 

واحلفاظ على حياتهم ؟".

خطر ومعاناة ...
يف �صجن " النقب " ال�صحراوي ، دخل 
الرابع  ، عامه   3-15 كميل يف  االأ�صري 
، بينما ما زالت  ع�رس خلف الق�صبان 
اأم �صالح معاقبة وممنوعة من  زوجته 
اأبنائها  روؤيته وزيارته منذ فرتة ، لكن 
والدهم  زيارة  على  يواظبون  االأربعة 
واإجراءات  وقيود  ال�صفر  م�صاق  رغم 
وممار�صاته  ال�صارمة  االحتلل 
م�صاعر  ازدادت  وقد   ، التع�صفية 
احلزن واالأمل لدى العائلة بعدما اأوقف 
االحتلل الزيارات نهائياً حتى اإ�صعار 
كورونا   " فريو�ش  انت�صار  ب�صبب  اآخر 
حياتنا  ترتبط   " �صالح  اأم  وتقول   ،"
ننتظرها  التي  الزيارات  مبواعيد 
املتنف�ش  الأنها  اجلمر  من  اأحر  على 
الوحيد الأ�رسانا على العامل اخلارجي 
منفى  يف  االعتقال  حالة  يف  خا�صة 
وظروف  العامل  كل  عن  البعيد  النقب 
نتحمل   ، فيه  اإن�صانية  الغري  االعتقال 
لروؤيتهم  التع�صفية  املمار�صات  كل 
واالطمئنان عليهم "، وت�صيف " ق�صى 
ال�صجون  بوابات  اأطفايل حياتهم على 

، وب�صبب ظلم االحتلل الذي حرمهم 
اإال  والدهم  يعرفوا  مل  والدهم  حنان 
الذي  ال�صجون  م�صلحة  وبزي  كاأ�صري 
، كنا ن�صعر  يوؤمل وينغ�ش احلياة كثرياً 
نراهم  عندما  اأوجاعنا  يخفف  بفرح 
الغياب  وعذابات  الفراق  امل  رغم 
الق�رسي ، لكننا نعي�ش الرعب بعد منع 
تطلق  ال  ملاذا   " وتكمل   ،" الزيارات 
حري�صة  كانت  اإذا  �رساحهم  اإ�رسائيل 
على حياتهم ، لقد اأ�صبحنا نعي�ش اليوم 
اال�رسى  احتجاز  و  حكم  بني  معانتني 
ل�صنوات طويلة ومر�ش جمهول ينت�رس 
بيننا ويهدد حياتهم يف ظل ازياد ن�صبة 
اال�رسائيليني  �صفوف  يف  االإ�صابة 
للخطر  معر�صة  حياتهم  يوم  فكل   ،
وقاية  دون  معهم  االحتكاك  ب�صبب 
بني  والدوريات  العدد  خلل  وحماية 
وتغا�صي  �صمت  واملوؤمل   ، االأق�صام 
هذا  عن  االإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صات 

الواقع الرهيب ".

عزلة وقلق ..
يفارق  ال   ، االأ�رسى  عائلت  كباقي 

ملتابعة  �صالح  اأم  اخللوي  اجلهاز 
ما  وخا�صة  الفريو�ش  حول  االأخبار 
يتعلق باالأ�رسى خا�صة مع االإعلن عن 
اجلنود  �صفوف  يف  اإ�صابات  اكت�صاف 
 ، املخابرات  و�صباط  وال�صجانني 
ال�صرب  �صلح  �صوى  منلك  ال   " وتقول 
والدعاء لرب العاملني ليحمي كل �صعبنا 
واأ�رسانا الذين انقطعت اأخبارهم ومل 
معهم  للتوا�صل  جمال  هناك  يعد 
الرتقب  نعي�ش   ، الزيارات  وقف  بعد 
اأول  االأخبار  ومتابعة  واالنتظار 
االأمل  اأثار  الزيارات  فوقف   ، باأول 
على  خلوفنا  اأبنائي  لدى  واحلزن 
هذه  اأمل   " وت�صيف   ،" االأ�رسى  حياة 
الفرتة والعذاب الكبري اأق�صى واأ�صعب 
ع�صناها  التي  الوجع  �صنوات  كل  من 
 ، زوجي  اعتقال  �صنوات  مدار  على 
ون�صلي وندعوا  اهلل العلي القدير ، ان 
يكون مع اال�رسى واالأ�صريات وخا�صة 
واملر�صى،  ال�صن   وكبار  االأطفال 
ونتمنى   ، املر�ش  عنهم  يبعد  وان 
رب  برعاية  والعافية  ال�صحة  للجميع 
كافة  نطالب   " وتكمل   ،  " العاملني 

واالهتمام  التحرك  املعنية  اجلهات 
االحتلل  واإلزام  االأ�رسى  باأو�صاع 
 ، والوقاية  احلماية  و�صائل  بتوفري 
اأمرا�ش  من  يعانون  الذين  فاالأ�رسى 
لرعاية  بحاجة   ، ال�صن  وكبار  مزمنة 
الفريو�ش  من  فوري  واإنقاذ  واهتمام 
ن�صمع  ، فهل  عليهم  يوؤثر كثرياً  الذي 
�صوتاً ينت�رس حلريتهم وخل�صهم من 

مقابر االأحياء ".

من حياة الأ�سري ..
جنني  مبحافظة  قباطية  بلدة  يف 
عاماً   42 قبل  كميل  االأ�صري  ولد   ،
 ، وتعلم  وتربى   وعا�ش  ن�صاأ  فيها    ،
اأبناء  تزوج واأ�ص�ش حياة ورزق باأربعة 
واأ�صغرهم  عاماً   22 �صالح  اأكربهم  
 " زوجته  وتقول   ، عاما ً   14 احمد 
ورغم   ، االأق�صى  انتفا�صة  خلل 
اأدى   ، االأ�رسية  وم�صوؤولياته  زواجنا 

تعر�ش   ، والوطني  الن�صايل  واجبه 
االحتلل  اعتقله  حتى  للملحقة 
بتاريخ 2006/3/15،  وكان عمره ابنه 
احتجز   " وت�صيف   ،" يوماً   40 احمد 
يف اأقبية التحقيق ب�صجن  امل�صكوبية 
ملدة �صهر و�صط عزلة تامة انقطعت 
�صجن  اىل  نقل  حتى  اأخباره  خللها 
مريرة  معاناة  رحلة  وبعد   ، الرملة 
عامني  ملدة  الع�صكرية  املحاكم  بني 
عاما ً   20 الفعلي  بال�صجن  حوكم   ،
ال�صجون  كافة  بني  تنقل   " وتكمل   ،"
وعانى الكثري ب�صبب عقوبات االإدارة 
التي مل تنال من عزميته ومعنوياته ، 
�صمد   ، بال�صرب  العاملني  رب  كرمنا 
واأكملت   ، ال�صجن  ظروف  وحتمل 
امل�صوار يف رعاية وتربية االأبناء كما 
اأن  اأحب ومتنى ، لكن ال ميكن الحد 
ننتظر حريته  زلنا  وما   ، مكانه  ي�صد 

على اأحر من اجلمر ".

الإثنني 08  جوان  2020  املوافـق  ل 16 �سوال  1441ه 10

 مل يعد يغم�ض جفن لعائلة الأ�سري بالل اأمني حممود كميل ، ل�سدة خوفها وقلقها على م�سريه وحياته 
وباقي الأ�سرى منذ انت�سار فريو�ض "كورونا "، والإعالن عن قيام اإدارة ال�سجون بح�سب لوازم واحتياجات 

الأ�سرى ورف�سها تزويدهم مبعقمات واأدوات الوقاية.

عوائل االأ�شرى خوف وقلق النت�شار فريو�س " كورونا "
.      زوجة الأ�سري بالل كميل :

.      نعي�ض معانتني بني حكم و احتجاز ال�سرى ل�سنوات طويلة 
.      ومر�ض جمهول ينت�سر ب�سرعة  ويهدد حياتهم لحتكاكهم بال�سجانني ..

بينهم )541( موؤبدا

فروانة:)2782( اأ�شريا �شدر بحقهم
 اأحكاما خمتلفة

فروانة،  النا�رس  عبد  قال 
االأ�رسى  ب�صوؤون  املخت�ش 
املعطيات  اأن  واملحررين، 
االإح�صائية اجلديدة لدى اإدارة 
ت�صري  االإ�رسائيلية  ال�صجون 
اإىل تناق�ش يف اأعداد االأ�رسى 
الفل�صطينيني،  واملعتقلني 
حيث تفيد باأن قرابة )4500( 
االحتلل  �صجون  يف  اأ�صري 
 )%85( نحو  واأن  االإ�رسائيلي، 
حمافظات  من  هم  منهم 
واأ�صاف:  الغربية.  ال�صفة 
اإدارة  لتقرير  وا�صتناداً  اأنه 
والذي  االإ�رسائيلية  ال�صجون 
املعطيات  تفا�صيل  يتناول 
االإح�صائية ذات العلقة، فاإن 
اأ�صريا،   )2782( جمموعه  ما 
االأ�رسى  اإجمايل  بني  من 
يف  القابعني  واملعتقلني 
�صجون االحتلل االإ�رسائيلي، 
املحاكم  اأ�صدرت  قد  كانت 
اأحكاما  بحقهم  االإ�رسائيلية 

لفرتات  الفعلي  بال�صجن 
طفل.   )52( بينهم  متفاوتة، 
بني  من  بان  فروانة  واأو�صح 
يوجد  املحكومني  االأ�رسى 
)1535( اأ�صريا يق�صون اأحكاما 
بال�صجن الفعلي لفرتات تزيد 
بينهم  الـ10�صنوات،  عن 
)499( اأ�صريا يق�صون اأحكاما 
ما  ترتاوح  لفرتات  بال�صجن 
بني 10�صنوات-20 �صنة، ، وان 
)495( اأ�صريا يق�صون اأحكاماً 
عن  تزيد  ل�صنوات  بال�صجن 
املوؤبد،  عن  وتقل  20�صنة 
نحو  وعددهم  الباقي  فيما 
)541( اأ�صريا يق�صون اأحكاما 
)مدى  املوؤبد  بال�صجن 
لعدة  اأو  احلياة( ملرة واحدة 
مرات. واأ�صار فروانة اىل اأن 
املحكومني  االأ�رسى  باقي 
اأ�صريا   )1247( وجمموعهم 
لفرتات  اأحكاما  يق�صون 
واأن  10�صنوات،  عن  تقل 

تقل   )886( هوؤالء  بني  من 
5�صنوات.  عن  حمكومياتهم 
اأن  على  فروانة  واأكد 
اإىل  تلجاأ  االحتلل  �صلطات 
عن  تام  مبعزل  االعتقاالت 
االإن�صاين  الدويل  القانون 
حلقوق  الدويل  والقانون 
املحاكم  واأن  االإن�صان، 
يوما  تكن  مل  االإ�رسائيلية 
جميع  واأن  وعادلة،  نزيهة 
وقا�صية،  تع�صفية  اأحكامها 
فهي جزء من ق�صاء اإ�رسائيلي 
قوامه الظلم والقهر و�رسعنة 
ال�صعب  وم�صتقبل  حياة  هدم 
على  م�صددا  الفل�صطيني. 
املحاكم  لتلك  يجوز  ال  اأنه 
املواطنني  اكم  حتحُ اأن 
رف�صهم  ب�صبب  الفل�صطينيني 
يف  وانخراطهم  للحتلل 
اأجل  من  وجوده  مقاومة 
طرد املحتل والعي�ش بحرية 

وكرامة. 

حياتنا كّلها مّي وملح
بقلم: ح�سن عبادي

التوا�صلّي  م�صواري  بداأت 
يقبعون  اأحرار  اأ�رسى  مع 
خلف الق�صبان ويكتبون رغم 
اأحمد  زرت  ال�صجون؛  عتمة 
ح�صام،  با�صم،  واأحمد، 
�صامر، �صائد، �صادي، طيون، 
عا�صم، كرمي، كميل، مروان، 
ووائل،  وائل  هيثم،  نا�رس، 
وليد ومعتز وغريهم ودّونت 
انطباعاتي  �صفحتي  على 
من  جميع  اأو�صى  االأولّية؛ 
ويف  كرمي،  بلقاء  التقيتهم  
غرفة  من  خارًجا  طريقي 
يونيو   12 يوم  املحامني 
با�صم  باملبدع  لقائي  بعد 
خندقجي ملحته يتحّدث مع 
حماميه، ا�صتوقفني وتبادلنا 
تقّدمت   احلديث؛  اأطراف 
لقاء  بطلب  ال�صجون  الإدارة 
الرباعّي  اال�صم  فيه  �صّجلتحُ 
ورقم بطاقة هويّته وفوجئت 
باإجابة الكونّية باأّنه ال يوجد 
اأ�صري  االحتلل  �صجون  يف 
رغم  اال�صم،  هذا  يحمل 

 6 منذ  �صجونهم  رهينة  اأّنه 
وبعد   ،1983 الثاين  كانون 
اأّن  تبنّي  الداخلّية  مراجعة 
حممد  "الر�صمّي"  ا�صمه 
ف�صل  يون�ش  كرمي  هو   –
االأ�رسى  عميد  يون�ش!! 
فل�صطيني  اأ�صري  واأقدم 
ويف  االحتلل  �صجون  يف 
 10 �صباح  �صافرت  العامل. 
يوليو 2019 من حيفا جنوًبا 
والويز  ال�صاحل،  طريق 
امل�صار  يغرّي  به  واإذ  دليلي، 
مقابل �صاطئ قرية احلوارث 
�رسًقا  ويوّجهني  املهّجرة 
تنتظر  التي  البّيارات  عرب 
النكبة،  منذ  اأ�صحابها 
رغم  ة  غ�صّ فاأ�صابتني 
وللطبيعة.  للَخ�صار  ع�صقي 
"هدارمي"،  �صجن  و�صلت 
ا�صتمر  انتظار،  طول  وبعد 
�صاعات، التقيت كرمي  احلّر 
يواجهني بابت�صامة  قاتلة ال 
مرّبر لها ملن يقبع يف زنازين 
 1983 عام  منذ  االحتلل 
)االأ�صري كرمي يون�ش -عميد 
من  الفل�صطينّيني-  االأ�رسى 

يوم  اأحُعتقل   ،1956 مواليد 
1983  حكم  الثاين  كانون   6
ّدد  ححُ الذي  املوؤبد  بال�صجن 
عاًما(.  باأربعني  بعد  فيما 
التقيته جال�ًصا خلف احلاجز 
املقيت،  الباهت  الزجاجّي 
قائًل:  بادر  راآين  وحني 
حق؟"  معي  اإّنو  ِفت  "�صحُ
ال�صنني  ع�رسات  واأعادين 
البدايات،  يف  كنت  حني 
النقب  �صجن  يف  التقيته 
على  للتوقيع  ال�صحراوي 
اأوراق �صفقة التبادل وابت�صم 
ولكن  "�صاأوّقع  وقال:  حينها 
كرمي،  ال�صفقة  ت�صمل  لن 
ل اإبطالها كلًيّا  اإ�رسائيل تف�صّ
اإذا اأ�رّس اجلانب الفل�صطينّي 

على ذلك" ... و�صدق!!
حتدثنا  مطّواًل عن  كتاباته؛ 
االآخر  "الواقع  كتابه  عن 
اال�رسائيلّية"،  للأحزاب 
االأيديولوجي  و"ال�رساع 
مواجهته  والت�صوية"، 
معاناة  �صّجانه،  مع  اليومّية 
االأ�رسى وحماوالت الت�صييق 
داخل  االإ�رسابات  اليومّية، 

لنيل  اال�رسائيلية  ال�صجون 
وحت�صني  االأ�صا�صّية  احلقوق 
غري  اعتقالهم  ظروف 
اأوّل  كرمي  وكان  االإن�صانية، 
من خا�ش االإ�رساب و�صّكل 
يرافقه  قادته،  من  واحًدا 
ملحه وكاأ�ش مائه، مت�صلًّحا 
يحر�ش  واإرادة.  بعزمية 
االأ�رسى  تدري�ش  على  كرمي 
�صعادته  عرّب عن  وتثقيفهم، 
منهم  الع�رسات  بتخريج 
حتديد  ويهّمه  العام،  هذا 
حمكومّية و"موؤبدّية" اأ�رسى 

ّدد بعد!  مل حتحُ
خلف  ال�صنني  ع�رسات  رغم 
كرمي  حتّدث  الق�صبان، 
اإرادًة  يبثحُّ  ووجهه  باأريحّية 

وي�صّع اأمًل...وحياة!! 
فجاأة اأطّل وليد دّقة من باب 
الغرفة ففهمت اأّن ال�صاعتان 
مّرت وتوّجب علّي اأن اأوّدعه 

ليعود اإىل بحُر�ِصه!
كرمي/حممد  عزيزي  لك 
لك  احلرّية  التحّيات،  اأحلى 
وجلميع اأ�رسى احلرّية، على 

اأمل اأن نلتقي يف حيفانا



بقلم: مي�ساء اأبو زيدان
 

)�أم  وجه  جتاعيد  يف  كله  ذلك  يتجلى 
كرمي يون�س( هذه �ل�سيدة �لفل�سطينية 
�أو  منا�سبة  كٍل  يف  �أمامها  نقف  �لتي 
�لذي  للبطل  �أم  موقف �ساغرين فهي 
�لأربعة  يقارب  ما  ومنذ  معه  ُحِرمت 
�لأخريات، فنحن  كما  �لأم  دور  عقود 
مل نقرتب من �إن�سانها �لذي يعاين كما 
�لظلم  �سنوف  من  �آخر�ً  �سنفاً  �بنها 
و�لقهر و�ل�سعاب يف ق�سٍد و��سح من 
ل�ستهد�ف  �لب�سع  �لإحتالل  هذ�  ِقبل 
ِلقتله  كان  �أّياً  �لفل�سطيني  �لإن�سان 
و�إن  حتى  و�لأ�ساليب  �لو�سائل  وبكل 
مل  وكاأننا  مبا�رش�ً.  فعاًل  تكن  مل 
ندرك ليومنا هذ� حجم �ملاأ�ساة �لتي 
رحلة  خا�ست  فل�سطينية  كل  تعاي�سها 
�أ�رش و�حد من ذويها فتغدو هي �لبطل 
�ملجهول يف خ�سم هذه �مل�سرية �لتي 
�لفل�سطيني يف رحلة  �ل�سعب  يقا�سيها 

ن�ساله.
 مزدوجة �ملعاناة هي ق�سية �لأ�رشى 
�أو  ف�سحاياها جتاوز �سخ�س �لأ�سرية 
قهٌر  هناك  حلظٍة  كل  ففي  �لأ�سري، 
�لأ�رشى  ذوي  يتجرعه  �آخر  نوع  من 
تلك  يف  تو�جد  َمن  وكل  و�لأ�سري�ت 
�ل�سحية  �أن  نعتقد  هنا  لكن  �لد�ئرة 
�لأبرز �لتي تتجرع �لظلم �ملزدوج هي 
�ملر�أة �سو�ء كانت �أماً �أو زوجًة �أو بنتاً 
�أو �أختاً، فمعاناتها تختلف عن معاناة 
�أحد  ��ست�سهاد  و�جهت  �لتي  �ملر�أة 
ذويها �إذ �أنها تتلظى حّر �لأمل حلظياً 
و�إن �عتقدت �أنها جتاوزت �حلال �لذي 
لي�س  �أنه  رغم  �عتياده  عليها  ُوِجب 

جمتمعات  يف  خا�سًة  باملطلق  كذلك 
�أمام  و�حدة  وقفنا ملرٍة  �ل�رشق. فهل 
�أولئك �لن�ساء ور�فقناهن يف معاناتهن 
منذ حلظة �لإعتقال ! منذ تلك �للحظة 
�لب�رشيني  �لغيالن  فيها  �ختَطَف  �لتي 
ببز�تهم �لع�سكرية وبنادقهم وحقدهم 
مب�ستوًى  �لفقد  حينها  ليبد�أ  عزيزها 
�لأمان،  فقد�ن  م�ستويات  من  �آخر 
و�سولً للحظة تخيلت بها كيف ميكن 
لهذ� �لربد �لقار�س �أن ينه�س من دفِئ 
ج�سده �إىل جانب جملة من �لت�سور�ت 

�لتي متكنت من �إن�سانها ومعا�سها.
يون�س(  كرمي  )�أم  لوجه  ننظر   عندما 
على  �ملعاناة  �سنو  حفرته  ثلٍم  ولكل 
وجهها نرى �لن�ساء �لالتي ل زلن خلف 
�لتي  �لزوجة  نرى  �ملعاناة،  كو�لي�س 
باتت تتحمل كل �لأدو�ر لرتعى �أبناءها 
كربت  �لتي  و�لبنت  ُمّتل،  وطٍن  بظل 

يبعد  �لذي  و�لدها  ح�سن  م�سلوبًة 
عنها كيلومرت�ت ظلماً وجترب�ً، و�لدها 
�بنته  �أ�سبحت  كيف  ير�سد  مل  �لذي 
لها  يتقدم  �سبيًة  �لقليلة  �لأعو�م  ذ�ت 
ت�سد  �لتي  �لأخت  تلك  نرى  �خلّطاب، 
على  �سيء  كل  باأن  وتطمئنه  �أزره  من 
خططته  ما  حول  وحتادثه  ير�م  ما 
�عتناقه  فور  ومنا�سبات  بر�مج  من 
�حلرية، نرى �لبنت و�لأم وهّن يو�جهن 
ِقبل  من  و�لإذلل  �لتنكيل  من  �سنوفاً 
�ملتعددة  �جلن�سيات  يحملون  جنوٍد 
�لعزيز  �أو  �لعزيزة  زيارة  رحلة  خالل 
�متلكتاها  وب�سالبة  تتجاوز�ن  لكنهما 
جمموع �لإجر�ء�ت �لال�إن�سانية مقابل 
تلك �للحظة �لتي �ستجد�ن فيها �أن ما 
زجاجي،  لوٌح  عنها  �أو  عنه  يف�سلهما 
حقيقة  �أدركت  �لتي  �لأم  تلك  نرى 
و�بت�سامته  �جلهوري  �بنها  �سوت 

�لتي زينت مّياه خالل لقائهما فهي 
وعليها  �حت�سنه  �لذي  �لرحم  �متلكت 
فهي  متر  �أن  تلك  ملحاولته  ميكن  ل 

تعي جيد�ً حالة روحه �لنازفة.
لنا  ترت�ءى  �لتي  �مل�ساهد  هي  كثريةٌ   
يون�س(  كرمي  )�أم  لوجه  ننظر  ونحن 
ووجعاً  �سرب�ً  �ملتوهج  �لنموذج 
�لفل�سطينية  �ملر�أة  بحال  و�ملرتبطة 
�لأ�رش  رحلة  وتو�جه  جتابه  �لتي 
بخالف  �لكو�لي�س  خلف  من  �لقا�سية 
�ملرتبط  �لآخر  �ل�سعب  �مل�سهد 
بو�قع ن�سائنا �لأ�سري�ت �لذي �خت�ست 
لكن  �ملعاناة،  من  خمتلفة  �أوجه  به 
ن�سلط  مل  �أننا  هو  فيها  �مل�سرتك 
�ل�سوء ومل نقف �أمام م�ستوى �آخر من 
�ملرتبطة  �لفل�سطينية  �ملر�أة  معاناة 
معتقالت  يف  �لأ�رشى  بق�سية 
ب�سدد  �أننا  �إذ  �لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل 
باقي  �أهمية عن  تقل  ل  �أخرى  ق�سيٍة 
من  ولكنها  �مللحة  �لوطنية  �لق�سايا 
ق�سايا �لظل حيث �ملر�أة �لفل�سطينية 
عن  نتحدث  �أننا  ومبا  �ل�سحية،  هي 
حاٍل  عن  نتحدث  فنحن  فل�سطني 
د�ئم ما د�مت �مل�سرية �لن�سالية �سد 
هذ� �لإحتالل �لب�سع و�لتي تطلب منا 
وقفًة جادة وبكل ما �أوتينا من قدر�ت 
و�إمكانات �إذ �أنه ل يجوز �أن نبقى رهن 
�لتمجيد و�ملنا�رشة بامل�ستوى �للفظي 
حني  من  تاأتي  �لتي  �ملنا�سبة  وح�سب 
لآخر، وبالرغم من تعدد �أوجه معاناة 
�سعبنا �لفل�سطيني �ليومية يف ظل هذ� 
�إل  �ل�ستعماري  �لعن�رشي  �لإحتالل 
�أنه وحلفظ ثبات �إن�ساننا علينا �أل منر 

عن مثل تلك �لق�سايا ومبا �أمكننا.
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اأم الأ�سري كرمي يون�س

املراأة التي باتت اأ�سرية الكوالي�س
متر رحلة الأ�سر بكثرٍي من املراحل التي يعهدها الفل�سطيني الأ�سري بدءاً من الت�سور الذهني حول 

اإمكانية اعتقاله الذي ي�سبق عملية اأ�سره وهو يف ِخ�سم ِفعٍل ن�سايّل �سد الإحتالل و�سوًل حللم احلرية 
وترقب حلظة احت�سان الأهل والوطن له مرًة ثانية بحال مل ي�سبح الأ�سري ال�سهيد. كثريٌة ومتنوعة هي 

امل�ساهد التي تتخلل هذه امل�سرية القاهرة لكن الثابت فيها هو املراأة الفل�سطينية التي لطاملا عربت هذه 
امل�سرية ب�سمت وباإهمالنا لها دون �سابق ق�سد، اإذ اأننا اعتدنا وجودها يف كافة امل�ساهد الن�سالية بحيث مل 

يعد ُم�سَتغربًا عليها هذا الدور يف وعينا لدرجة اأننا ويف خ�سم احلالة الن�سالية اليومية التي يعاي�سها 
الفل�سطينيون مل ننتبه لكونها الإن�سان الذي يعاين خلف كوالي�س امل�سهد الويالت.

بقلم: الأ�سري املحرر / د. راأفت 
حمدونة

يف  مثيل  لتجاربهم  ي�سبق  مل  �أ�رشى 
تخطو�  �لعاملية،  �لتحرر  حركات 
فرتة  طول  يف  �لقيا�س  �أ�سناف  كل 
�لتعذيب  �أ�سكال  ويف  �لعتقال، 
�لنتهاكات  ويف  و�لنف�سي،  �جل�سدي 
و�ليومية  و�لتف�سيلية  �للحظية 
و�ملو�ثيق  �لأعر�ف  لكل  �ملخالفة 
و�لتفاقيات �لدولية و�لقانون �لدويل 

�لإن�ساين.
)بقد�مى  �ملخت�سون  و�سفهم 
�ملعتقلني، وعمد�ء و�أيقونات �لأ�رشى، 
تليق  وجميعها  �ل�سرب(،  وجرن�لت 
وحتديهم  و�سربهم  ل�سمودهم  بهم 
و�إميانهم  و�إر�دتهم  عزميتهم  وقوة 
و�نتمائهم  ق�سيتهم،  وعد�لة  بربهم، 
لوطنهم و�سعبهم، وطموحهم باحلرية 

و�ل�سيادة و�ل�ستقالل .
خالل  �أبدعو�  �لذين  �لأ�رشى  هوؤلء 
�لهياكل  بناء  �سعيد  على  �عتقالهم 
و�تخاذ  �لعتقالية  و�ملوؤ�س�سات 
�لف�سائل  بنية  وترتيب  �لقر�ر�ت، 
و�لتن�سيق  �لتعاون  ومنط  �لد�خلية، 
�لو�حد  �ل�سجن  يف  �لف�سائل  بني 
�سعيد  وعلى  �ملعتقالت،  وبني 
و�لإنتاج  �لثقايف  و�لبناء  �لهتمام 
�لإيجابي  و�لتاأثري  و�لتعليمي،  �لأدبي 
�لإ�رش�بات  وم�سرية  �ل�سيا�سي، 
�لفردية  �لطعام  عن  �ملفتوحة 
و�جلماعية من حيث �متد�د �لفرت�ت 
و�لإجناز�ت  �مل�سبوقة،  غري  �لزمنية 
مل  متل  �أنياب  من  حتققت  �لتي 
و�ملعاهد�ت  بالتفاقيات  يعرتف 

�لعاملية و�لقانون �لدويل �لإن�ساين. 
�عتقالهم  فرتة  طو�ل  �لأ�رشى  وكان 
و�أ�سلب  حنكة،  و�أعمق  حكمة،  �أكرث 
مو�جهة  يف  وعي،  و�أكرث  عزمية، 
�لوحدة  على  و�أكرث حر�س  �لأزمات، 
من  و�مل�ساركة  و�لتفاهم  �لوطنية 
على  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �جلميع 
و�أكرث  �سليمة،  دميقر�طية  �أ�س�س 
بالقدر  �مل�ستقبل  ��ستقر�ء  يف  كفاءة 
�ملرجوة،  �لأهد�ف  يحقق  �لذي 
�لأولويات  ترتيب  على  و�لقدرة 
للنافع  �لأ�رشى  �هتمام  وتوجيه 
وحتديد  وم�ستقباًل،  و�قًعا  و�ملفيد 
ببد�ئل  و�لو�سائل  �لأ�ساليب  �أف�سل 

متعددة حتقيًقا للكر�مة . " 
عن  عاجز�ً  �أقف  �حلقيقة  وفى 
�أحد  �سرية  �أتناول  حينما  �لكتابة 
�لعاملية  �لتحرر  �أبطال حركات  �أهم 
، علم فل�سطني "�لأ�سري كرمي يو�سف 
�لرئي�س  منحه  و�لذي  يون�س"،  ف�سل 
ع�سوية  عبا�س،  ممود  �لفل�سطيني 
�للجنة �ملركزية حلركة فتح، و�أم�سى 
يف �ل�سجون و�ملعتقالت �ل�رش�ئيلية 
ما يقارب من ثلثي عمره، ومل يحظ 
�إفر�جات  �أو  �لتبادل،  عمليات  بكل 
�سفقة  �أو   ، �ل�سيا�سية  �لت�سوية 
�لرئي�س  و�إفر�جات   ، �لأحر�ر  وفاء 

لالأ�رشى �لقد�مى .
�لأ�سري كرمي يون�س، من �سكان قرية 
عارة باملثلث يف �لد�خل �ملحتل عام 
فل�سطيني  �أ�سري  �أقدم  وهو   ،1948
�لعامل،  ويف  �لحتالل  �سجون  يف 
متت  1983/1/6م،  يف  �عتقل  فقد 

مد�ر  على  جل�سة   27 بعد  ماكمته 
باحلبل،  �سنًقا  بالإعد�م  كاملة  �سنة 
ومل يكن هذ� �لقر�ر �إل قر�ًر� �سيا�سًيا 
معنوياته،  تدمري  ي�ستهدف  مربجًما 
و�خلوف  �لرعب  من  حالة  ولفر�س 
�لنف�سية عليه وعلى كل من  و�حلرب 
�لحتالل،  �سد  �لن�سال  بحالة  يقوم 
�حلكم،  با�ستئناف  �لأ�رشى  قام  وقد 
�لإ�رش�ئيلية  وحينها قررت �ملحكمة 
�إ�سد�ر حكم بال�سجن �ملوؤبد �ملفتوح 
مدى �حلياة، وقد كان يفرت�س �أن يتم 
�لر�بعة  �لدفعة  خالل  عنه  �لإفر�ج 
وفق �لتفاهمات �لتي �أبرمها �لرئي�س 
_�أبو  عبا�س  ممود  �لفل�سطيني 
و�لتي  �إ�رش�ئيل  حكومة  مع  مازن_ 
�لأ�رشى  كافة  عن  بالإفر�ج  تق�سي 
�تفاقيات  قبل  �ملعتقلني  �لقد�مى 
�أو�سلو، ولكن حكومة �لحتالل تن�سلت 
من �لإفر�ج عن �لدفعة �لر�بعة و�لتي 
 14 منهم  �أ�سري�،   30 تت�سمن  كانت 
وهم  �لفل�سطيني  �لد�خل  من  �أ�سرًي� 

�لأقدم يف �ل�سجون.
و�لذى يعترب من �أبرز قياد�ت �حلركة 
در�س  ولقد   ، ورموزها،  �لأ�سرية 
عارة،  قريته  يف  �لبتد�ئية  �ملرحلة 
�ل�ساليزيان  مبدر�سة  �لثانوية  ودر�س 
يف  در��سته  و��سل  ثم  �لنا�رشة،  يف 
بجامعة  �مليكانيكية  �لهند�سة  ق�سم 
ينقطع  ومل  �لنقب،  يف  غوريون  بن 
فو��سل  �لدر��سة،  عن  يون�س  كرمي 
�ل�سجون  د�خل  �لتعليمية  رحلته 
على  ي�رشف  �أ�سبح  بل  �لإ�رش�ئيلية، 
لالأ�رشى  �جلامعي  �لتعليم  عملية 
بذلك،  �لحتالل  لهم  �سمح  �لذين 
 " منها  �ملوؤلفات  من  �لعديد  وله 
�إ�رش�ئيل"  يف  �ل�سيا�سي  "�لو�قع 
جميع  عن  خالله  1990،حتدث  عام 
�لإ�رش�ئيلية،  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
�لأيدولوجي  "�ل�رش�ع  بعنو�ن  و�لثاين 
ودوًما   ،  "1993 عام  و�لت�سوية" 
�لأوىل  �لقيادية  �ملو�قع  ي�سغل  كان 
�سطرتها  �لتي  �ملعارك  جميع  يف 
�حلركة �لأ�سرية يف كافة �ملر�حل يف 
�ل�سجون،  �إد�رة  مع  �ملرير  �رش�عها 
ورغم تعر�سه للعقاب و�لعزل و�لنفي 
عن  يتاأخر  يكن  مل  لآخر  �سجن  من 
�مل�ساركة يف �إد�رة دفة �ل�رش�ع دفاًعا 
عن �حلركة �لأ�سرية ومكت�سباتها، كما 
وكان يفخر دوًما بهويته �لفل�سطينية، 
ومل  �لعتقال،  �سنو�ت  منه  تنل  فلم 
توؤثر على معنوياته ومبادئه مطات 
كل  ��سمه من  �سطب  بعدما  �ملعاناة 
ممثل  كان  وقد  �لتبادل،  عمليات 
�لأ�رشى يف �أكرث من معتقل، وميتلك 
و�لثقافة  و�خلربة  �لوعي  من  �لكثري 
�حلركة  خدمة  يف  كر�سها  �لتي 
وقدر�تها  �أو�ساعها  وتطوير  �لأ�سرية 
و�لتنظيمية  و�لن�سالية  �لوطنية 

و�لعتقالية ) (.
حقاً حينما �أحتدث عن �لأ�سري كرمي 
�لإيجابية  �لروح  عن  �أحتدث  يون�س 
�لوطنية  �لعالقات  رمز  وعن 
ور�ئحة  �لوطن،  عبق  وعن   ، �ملتينة 
�لفد�ئيني �لأحر�ر، �ل�سادقني بعملهم 
�سنو�ت  وعن  فقط،  باأقو�لهم  ل 
عذ�باتها  مكونات  بكل  �لت�سحية 
و�ل�سيادة  باحلرية  و�آمالها  و�آلمها 

و�ل�ستقالل .

كرمي يون�س علم فل�سطني

اأقدم اأ�سري يف العامل

كرمي يون�س 38 عاما باالأ�سر.. اأنهك اجل�سد وما النت العزمية
ر�أ�سه،  �ل�سيب  وغز�  مالمه،  "تغريت 
له  لنت  وما  وجهه،  جتاعيد  و�زد�دت 
عزمية، ومل يتغري ثباته و�سموده و�إميانه 
هكذ�  �لفل�سطينية"،  �لق�سية  بعد�لة 
و�سف ندمي يون�س �سقيقه ع�سو �للجنة 
�لأ�رشى  عميد  "فتح"  حلركة  �ملركزية 
يف  يون�س.  كرمي  �لأ�سري  �لفل�سطينيني 
 ،1983 �لثاين  كانون   6 �أم�س،  يوم  مثل 
د�خل  عارة  قرية  من  يون�س  كرمي  وقع 
�لأر��سي �ملحتلة عام 1948، يف �لأ�رش، 
ويف  �لعامل  يف  �أ�سري  �أقدم  بذلك  وهو 
�سجون �لحتالل، يليه �بن عمه �لقيادي 
نائل  و�لأ�سري  يون�س،  ماهر  "فتح"  يف 
و�لأخرى،  �لفرتة  بني  "�أزوره  �لربغوثي. 
�أي مبعدل مرة كل �سهر. كنت يف �ل�سابق 
�أزوره برفقة و�لدتي، لكن موؤخًر� مل تقو 
�ل�سحي. مل  لو�سعها  نظر�  �لزيارة  على 

قبل  نزوره  كنا  �لذي  �ل�ساب  ذلك  يعد 
�أم�سك  زيارته  من  �أعود  وكلما  �أعو�م، 
ر�أيته  مبا  و�أقارنها  �ل�سباب  �أيام  �سورته 
"عندما  وي�سيف:  ندمي.  يقول  حديًثا"، 
جاء للغرفة �لتي كنت �أنتظره فيها، كان 
ويعاين من  مي�سى بطريقة غري طبيعية، 
�آلم يف قدميه، وظهره، ويتعبه �لوقوف، 
ويذهب بني �لفرتة و�لأخرى لتلقي �لعالج 
�نه يعود  �إل  �ل�سبع،  يف عيادة �سجن بئر 
�أكرث يف كل مرة، ب�سبب �لظروف  منهكا 
"�لبو�سطة".  يف  يو�جهها  �لتي  �ل�سعبة 
لن  �أنه  �أخربين  زيارة  �آخر  "يف  ويقول: 
يف  �لبقاء  و�أن  للعالج،  �أخرى  مرة  يعود 
�إىل  �لذهاب  من  بكثري  �أرحم  �ل�سجن 
ذلك �مل�ست�سفى بـ"�لبو�سطة". وي�سيف: 
عاما   38 مد�ر  على  �حلياة  "تغريت 
�لوليات  يف  تغريو�  روؤ�ساء   10 وتبدلت، 

"��رش�ئيل"  �لعملة يف  �ملتحدة، وتغريت 
وحتررت  برلني،  �سور  و�سقط  مرتني، 
وما  �لعامل،  تغري  �آ�سيا.  �رشق  يف  دول 
�لحتالل".  �سجون  د�خل  كرمي  يز�ل 
"هناك �إجماع من كل �لف�سائل و�لأ�رشى 
كم  يدرك  يعرفه  من  فكل  كرمي،  على 
تلك  كل  رغم  �لر�دة  و�سلب  قوي  هو 
�جلميع"  على  �حرت�مه  يفر�س  �لأعو�م، 
عام  �لكر�مة  �إ�رش�ب  "يف  ندمي.  يتابع 
مع  �ل�رش�ب  كان كرمي مهند�س   ،2017
�لربغوثي،  مرو�ن  "فتح"  مركزية  ع�سو 
و�سمد�  يوما،  لـ41  �إ�رش�بهما  و��ستمر 
�ل�سبان،  كما  �لعمر  يف  تقدمهما  رغم 
حت�سني  يف  مطالبهم  حتقيق  و��ستطاعا 
وغريها".  و�لزيار�ت،  �ل�سجن،  ظروف 
وي�سيف: "رغم كل ذلك، يوؤمن كرمي �أنه 
قد يتحرر يف �أية حلظة، ود�ئما يخربين 

ينتظر  �لكل  مل�ستقبله،  يخطط  باأنه 
حلظة �لإفر�ج عنه". وكان من �ملفرت�س 
يون�س  عن  �لحتالل  �سلطات  تفرج  �أن 
�لتفاهمات  وفق  �لر�بعة  �لدفعة  �سمن 
عبا�س  ممود  �لرئي�س  �أبرمها  �لتي 
تق�سي  و�لتي   ،2013 عام  �لحتالل  مع 
�لقد�مى  �لأ�رشى  كافة  عن  بالإفر�ج 
لكنها  �أو�سلو،  �تفاقات  قبل  �ملعتقلني 
يف  جهد�  تّدخر  ول  ذلك،  من  تن�سلت 
ماربة �ل�رشى، من خالل �سن قو�نني 
"�لكني�ست"  يف  عن�رشية  وت�رشيعات 
�ملطالبة  �إىل  و�سول  عليهم،  للت�سييق 
باإعد�مهم. �آخر هذه �لإجر�ء�ت، �قتطاع 
قيمة خم�س�سات �ل�سهد�ء و�لأ�رشى من 
�لفل�سطينية،  �ل�رش�ئب  عائد�ت  �أمو�ل 

وهو ما قوبل برف�س فل�سطيني.
نقال عن موقع الأنباط
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4 حيل ب�صيطة تخل�صك من 
ان�صداد الأنف!

يعاين معظمنا من ان�سداد الأنف 
املر�ض  ولدى  معينة  حالت  يف 
احلالة  اأن متر  الزكام، وميكن  اأو 
ولكن  نف�سها،  تلقاء  من  ب�سالم 
ت�رّسع  اأن  ميكن  ب�سيطة  حيال 
ملوقع  وفقا  هذه،  العملية 

»اإك�سربي�ض«.

ان�شداد  ي�شبب  الذي  ما   -
الأنف؟

قد  التي  الأ�سباب  بع�ض  هناك 
توؤدي اإىل ان�سداد الأنف. وعادة، 
يحدث ذلك ب�سبب التهاب الأوعية 
الأنفية،  اجليوب  يف  الدموية 
اأو  احل�سا�سية  اأو  الربد  نتيجة 

التهاب اجليوب الأنفية.
لفتح  �سهلة  طرق  عدة  ويوجد 
من  والتخل�ض  الدموية،  الأوعية 

م�سكلة ان�سداد الأنف:

الرطوبة على  حافظ   1-

الطريق  طوال  املاء  �رسب 
الأنف،  احتقان  من  �سيخفف 
ال�سوائل  دفع  يف  وي�ساهم 

للخارج.

�شاخن حمام  اأخذ   2-

عن  الناجت  البخار  ي�ساعد 
ال�ستحمام، يف تخفيف املخاط 
والتخل�ض من اللتهاب. و�سي�سمح 
من  �سحيح  ب�سكل  بالتنف�ض  ذلك 

خالل الأنف لفرتة ق�سرية.
يف  الوجه  تبخري  اأي�سا  وميكن 
على  من�سفة  مع  �ساخن،  حو�ض 
الراأ�ض وال�سرتخاء واأخذ اأنفا�ض 

عميقة من البخار.

املرطب  3-

اإىل  املاء  بتحويل  املرطب  يقوم 
الهواء وت�ساعد  التي متالأ  رطوبة، 
لذلك  امل�سدود،  الأنف  فتح  على 
ميكن اأن يهدئ املرطب الأن�سجة 

املتهيجة والأوعية املتورمة.
اأي�سا  الرتطيب  اأجهزة  وتعمل 
على تخفيف املخاط يف اجليوب 
اإفراغ  على  ي�ساعد  ما  الأنفية، 

ال�سوائل يف اأنفك.

مزيالت الحتقان  4-

مزيل  دواء  ا�ستخدام  جرب 
وتخفيف  التورم  لتقليل  لالحتقان 

الأمل.

اأنفك  ان�سداد  يكون  اأن  وميكن 
ب�سبب احل�سا�سية، لذا قد ترغب يف 
جتربة تناول م�سادات الهي�ستامني 

اأو اأدوية احل�سا�سية.

طبيبة رو�صية تعلق على اأعرا�ض »كوفيد-19« 
لكبار ال�صن

علقت الدكتورة يلينا مالينيكوفا، 
الأمرا�ض املعدية  كبرية خرباء 
على  الرو�سية،  ال�سحة  بوزارة 
الإ�سابة  اأعرا�ض  عن  ين�رس  ما 

بـ »كوفيد-19«.
وزارة  وافقت  الدكتورة،  وتقول 
اإ�سافية  مبادئ  على  ال�سحة 
اإىل  »كوفيد-19«، م�سرية  لعالج 
امللتحمة  والتهاب  الهذيان  اأن 
القلب،  دقات  انتظام  وعدم 
من  هي  جلدي،  طفح  وظهور 
اأوىل عالمات اإ�سابة كبار ال�سن 

باملر�ض.

وت�سري الدكتورة، اإىل اأن، حتليل 
البيانات التي جمعها الأطباء 

تك�سف اأن امل�سابني 
»كوفيد-19«  بـ 

من  يعانون 
جلدي.  طفح 
هذا  وبالطبع 
اجللدي  الطفح 

من  خمتلف 
اآخر،  اإىل  مري�ض 

وقد يكون نذيرا اأو من 
الأعرا�ض امل�ساحبة للمر�ض.

يف  الإ�سارة  اأن  على  واأكدت 

اجللدي  الطفح  اإىل  التعليمات 
الأخرى،  الأمور  بني  من 
هو مل�ساعدة الأطباء 
ت�سخي�ض  يف 
 . بة �سا لإ ا
كقاعدة  ولكن 
الطفح  عامة، 
هنا  اجللدي 
املوؤ�رس  لي�ض 
لأن  الوحيد، 
اأعرا�سا  هناك 
التاأكد  يجب  اأخرى  وعالمات 

من وجودها.

حديثها  يف  الدكتورة  وعلقت 
التغريات  عن  ي�ساع  ما  على 
كبار  لدى  املحتملة  النف�سية 
»كوفيد- بـ  امل�سابني  ال�سن 
ال�سم  حا�سة  وفقدانهم   »19
وقالت،  الباقية،  حياتهم  مدى 
تت�سمن تو�سيات وزارة ال�سحة، 
معلومات �ساملة عن �سبل اإعادة 
تاأهيل امل�سابني بهذا املر�ض. 
فهم  الأطباء  على  لها،  ووفقا 
و  املر�ض  م�سار  �سيكون  كيف 
ظهور  فيها  �سيدوم  التي  املدة 

عواقبه.

تبديد خم�ض مقولت رئي�صية حول اخلبز
ماريا  التغذية  خبرية  قامت 
�سيتيل، بدرا�سة وتبديد 5 مقولت 
اأ�سا�سية �سائعة حول اخلبز ونقلت 
ال�سويدية،   Expressen وكالة 
املقولة  اإن  قولها،  اخلبرية  عن 
الأ�سمر  اخلبز  باأن  تزعم  الأوىل 
الأبي�ض،  اخلبز  من  فائدة  اأكرث 

من الناحية ال�سحية.
لكن اخلبرية توؤكد، اأنه يتم حتديد 
كمية  حتديد  خالل  من  الفائدة 
�سواء  اخلبز،  الكاملة يف  احلبوب 
كان من النوع الأبي�ض اأو الأ�سود.

اأنهم  اأي�سا،  الكثريون  ويعتقد 
تناول  ب�سبب  لل�سمنة  يتعر�سون 
ت�سدد  لكن اخلبرية  بكرثة،  اخلبز 
يتعلق  ال�سخ�ض  وزن  اأن  على 
حركته  ومدى  ياأكله  ما  مبقدار 

اإىل  بالإ�سافة  للطاقة  و�رسفه 
ذلك، نفت اخلبرية اأن تناول اخلبز 
املعدة.  بانتفاخ  دائما  يت�سبب  ل 
يف  الغازات  تت�سكل  اأن  وميكن 
النف�سية  ال�سدمات  ب�سبب  البطن 
ما  تناول  وعدم  احلركة،  وقلة 
يكفي من ال�سوائل ووفقا لها، فاإن 
ال�سيئة«  »الن�سويات  عن  املزاعم 
يف اخلبز، اأي�سا �رسب من الهراء 
احلبوب  خبز  اأن  اإىل  واأ�سارت 
تقليل  على  ي�ساعد  الكاملة، 
وي�سمح  الدم،  يف  ال�سكر  تقلبات 
للمرء بالبقاء يف حالة �سبع لفرتة 
�سعرات  ا�ستهالك  وعدم  اأطول، 

حرارية اإ�سافية.
باأن  الزعم  اخلبرية،  ودح�ست 
حقيقية،  وجبة  ي�سكل  ل  اخلبز 

لأن ال�ساندويت�ض ميكن اأن ي�سكل 
وجبة كاملة.

تناول اخلبز  الربط بني  ورف�ست 
و�سددت  البيئة.  وت�رسر  بكرثة 
احلبوب  زراعة  تاأثري  اأن  على 

من اأجل اخلبز يبقى �سئيال على 
البقوليات  عك�ض  على  املناخ، 
ونوهت باأنه يتم ا�ستهالك كميات 
عملية  خالل  املاء،  من  قليلة 

اإنتاج اخلبز.

 نوم القيلولة.. ماذا يفعل 
باجل�صم و�صغط الدم؟

رمبا تثري روؤية املدير لأحد موظفيه وهو ياأخذ قيلولة اأثناء 
العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة �سده 
و�سد من يقوم مبثله ليجعله عربة ملن اعترب لكن احلقيقة 
العلمية املوؤكدة هي اأن القيلولة قد تنقذ حياة هذا املوظف، 

بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
ويعتقد الباحثون اليونانيون اأن قيلولة �رسيعة خالل النهار 
ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل 

كثريا من فر�ض الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
210 اأ�سخا�ض، حيث وجد الباحثون اأن قيلولة اعتيادية ملدة 
احلالة  اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة 

العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ض 
الدم  �سغط  يف  النخفا�ض  مقدار  العلماء  وحدد  العلمية، 
خالل قيلولة ال�ساعة يف النهار بحوايل 3 ميليمرت زئبقي يف 

املتو�سط.

اأ�صباب »خفية« لرتفاع 
�صغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

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

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 
ميكن لالأ�سخا�ض الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�شاي
عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 



بني  املفاو�ضات  تتوا�ضل 
احلرا�ش  احتاد  نادي  اإدارة 
قدم  على  نافطال  و�رشكة 
و�ضاق من اجل �رشاء الأخرية 
النادي  يف  الأ�ضهم  اأغلب 
ابتداء  وت�ضيريه  العا�ضمي 
الكروي املقبل،  من املو�ضم 
بني  اجتماعات  جتري  حيث 
العايب  الرئي�ش حممد  اإدارة 
العمومية  ال�رشكة  وم�ضوؤويل 
من اأجل الوقوف على احلالة 
وامل�ضي  للفريق  املالية 
قدما يف انتقال ملكية احتاد 
نافطال  �رشكة  اإىل  احلرا�ش 
خا�ضة  ت�ضيريه  على  القادرة 
ظل  يف  املالية  الناحية  من 
التي  الكبرية  ال�ضعوبات 
من  احلالية  الإدارة  جتدها 
جعلته  والتي  اجلانب  هذا 
�ضخمة  مالية  برواتب  يدين 
لالعبيه احلاليني وال�ضابقني.

التقارير  العايب  ويح�رش 

من  عهدته  خالل  املالية 
م�ضوؤويل  على  ت�ضليمها  اأجل 
ودرا�ضتها  العمومية  ال�رشكة 
اأغلبية  �رشاء  احل�ضم يف  قبل 
الأ�ضهم يف النادي من عدمه، 
رغم اأن كل املوؤ�رشات تتوجه 
احلرا�ش  احتاد  خروج  نحو 
املالية  ال�ضعوبات  ماأزق  من 
وامل�ضاكل التي تواجهه �ضنويا 
اإىل  انتقال ملكيته  من خالل 
جتعل  التي  نافطال،  �رشكة 
قليال،  يتنف�ضون  الأن�ضار 

ي�ضهجون  ل  اأ�ضحوا  بعدما 
خالل املوا�ضم الأخرية �ضوى 
بيت  يف  امل�ضاكل  وقع  على 
والكتفاء  احلرا�ضي  النادي 
باللعب على البقاء دوما قبل 
املن�رشم  املو�ضم  ال�ضقوط 
املحرتفة  الرابطة  اإىل 
الثانية، وح�ضب معلومات من 
الالعب  فاإن  الفريق  داخل 
مزياين  القادر  عبد  ال�ضابق 
�رشكة  م�ضوؤويل  من  مطلوب 
التواجد  اأجل  من  نافطال 

اجلديدة  امل�ضرية  الهيئة  يف 
من  معها  والعمل  للفريق 
اأحد  يف  تعيينه  خالل 

املنا�ضب. 
يف �ضياق اآخر، تفاو�ش اإدارة 
املدرب  »ال�ضفراء«  ت�ضكيلة 
من  بوعكاز  معز  التون�ضي 
راأ�ش  على  تعيينه  اأجل 
للفريق،  الفنية  العار�ضة 
حدو  مناجريه  يتواجد  حيث 
مكثفة  مفاو�ضات  يف  مولي 
مع امل�ضوؤولني ول ي�ضتبعد ان 
يتو�ضل الطرفان اإىل التفاق 
حول كافة التفا�ضيل، خا�ضة 
العا�ضمي  النادي  هدف  واأن 
اللعب على البقاء يف الرابطة 
ال�ضعبة  املهمة  رغم  الثانية 
تواجد  ظل  يف  تنتظره  التي 
الرتتيب  موؤخرة  يف  الفريق 
من  نقاط  اأربع  بعج  على 

اخلروج من منطقة اخلطر.
عي�شة ق.

يتوا�ضل احلديث حول امكانية 
الدويل  الالعب  ان�ضمام 
ماندي  عي�ضى  اجلزائري 
الأندية  عمالقة  اأحد  اإىل 
ك�ضفت  حيث  الأوروبية، 
جريدة »دون بالون« ال�ضبانية 
بر�ضلونة ت�ضع  نادي  اإدارة  اأن 
للمنتخب  املحوري  املدافع 
ويتواجد  اعينها  بني  الوطني 

الالعبني  قائمة  �ضمن 
اللتحاق  على  املر�ضحني 
للمركاتو  حت�ضبا  بالفريق 
ي�ضع  حيث  املقبل،  ال�ضيفي 
ا�ضم  �ضيتيان  كيكي  املدّرب 
ريال  لنادي  احلايل  الالعب 
وهو  مفكرته  �ضمن  بيتي�ش 
امكانياته  جيدا  يعرف  الذي 
على  اأ�رشف  اأنه  باعتبار 

التي مر  الفرتة  تدريبه خالل 
عليها بالعار�ضة الفنية للنادي 
 2017 عامي  بني  الأندل�ضي 
و2019. يف �ضياق اآخر، يتوجه 
الالعب الدويل يو�ضف باليلي 
يف  الأخرية  اأيامه  ق�ضاء  نحو 
جدة  اأهلي  ناديه  �ضفوف 
ك�ضفت  بعدما  ال�ضعودي، 
الرحيل  طلب  انه  م�ضادر 

حيث  النادي،  من  ر�ضميا 
العودة  يف  رغبته  عن  اأعلن 
اإىل اللعب يف اأوروبا، باعتباره 
ميلك عر�ضا من اإحدى اأندية 
العجوز،  القارة  دوريات 
الدحيل  نادي  قدم  لالإ�ضارة 
لبن  مغريا  عر�ضا  القطري 

مدينة وهران.
عي�شة ق.
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يجتمع املكتب التنفيذي للجنة 
اخلمي�ش  اجلزائرية  الأوملبية 
الريا�ضية  الهيئة  مبقر  املقبل 
من  ال�ضهري   اجتماعه  يف 
عّدة  اأع�ضائه  مناق�ضة  اأجل 
التي  باملحاور  تتعلق  نقاط 
برنامج  يف  حتديدها  مت 
من  م�ضادر  وك�ضفت  الأعمال، 
اأن  ي�ضتبعد  ل  اأنه  الهيئة  داخل 
حتديد  اإىل  الجتماع  يتطرق 
العامة  اجلمعية  انعقاد  تاريخ 
انتخاب  اأجل  من  النتخابية 
للكوا  جديدا  رئي�ضا  اأع�ضائها 
امل�ضتقيل  لرئي�ضها  خلفا 
م�ضطفى برياف الذي كان غاب 
عن اجلمعية ال�ضتثنائية والتي 

ا�ضتقالته  املعني  تاأكيد  عرفت 
ح�ضوره  دون  واأر�ضلها  كتابيا 
الجتماع  عن  غاب  كان  بعدما 
اإعالنه يف وقت  املنعقد عقب 
بعد  �ضفهيا،  ا�ضتقالته  �ضابق 
التي  النارية  الت�رشيحات  اأزمة 

جمعته بوزير ال�ضباب والريا�ضة 
ال�ضابق عبد الروؤوف برناوي.

اللجنة  رئا�ضة  يقود  لالإ�ضارة 
بالنيابة  اجلزائرية  الوملبية 
الأول  النائب  مريجة  حممد 
على  ي�رشف  والذي  لبرياف 
الفرتة  خالل  ويح�رش  �ضوؤونها 
اجلمعية  لنعقاد  احلالية 
النتخابية للكوا، والتي تفر�ش 
 45 مهلة  يف  عقدها  القوانني 
يوما من ا�ضتقالة الرئي�ش، اأين 
جديد  رئي�ش  انتخاب  �ضيتم 
فيما  الأوملبية  اللجنة  يقود 
الأوملبية  العهدة  من  تبقى 
على  ت�رشف  والتي  احلالية 

نهايتها.

جدد توفيق قري�ضي مدير القطب 
بلوزداد  �ضباب  بنادي  التناف�ضي 
ا�ضتئناف  مقرتحات  رف�ضه 
الن�ضاط الريا�ضي يف ظل انت�ضار 
امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ش 
ت�رشيحات  يف  قري�ضي،  واأ�ضار 
احلكومي،  اجلزائري  للتلفزيون 
للمناف�ضة يف ظل  العودة  اأن  اإىل 
مغامرة  تعد  الإمكانيات،  غياب 
وقال  باملخاطر،  حمفوفة 
احلديث  اأن  »اأعتقد  قري�ضي: 
�ضابق  الن�ضاط  ا�ضتئناف  عن 
لآوانه، رغم اأن القرار يظل بيد 
واأ�ضاف  املخت�ضة«،  ال�ضلطات 
واأعيدها  ال�ضابق  قلتها يف  »لقد 
و�ضالمة  املواطن  حياة  اليوم، 
الأ�ضخا�ش خط اأحمر، واأعتقد 

عز  يف  الدوري  ا�ضتئناف  اأن 
الأزمة �ضيكون مغامرة، فالأندية 
ل متتلك الإمكانيات التي تخول 
لها الت�ضدي لهذا الوباء، خا�ضة 

من ناحية الطواقم الطبية«.
 80 عن  نتكلم  »نحن  ووا�ضل 
الدرجات  من  تقريبا  فريقا 
والهواة،  والثانية  الأوىل 
وال�ضوؤال املطروح هل �ضيتمكن 
اأطباء  توظيف  من  هوؤلء  كل 
القدرة على حماية  ولهم  اأكفاء، 
وتابع  والأفراد«،  الالعبني 
احلل  لنا  »بالن�ضبة  قري�ضي 
البطولة،  موا�ضلة  هو  الأمثل 
الظروف  كافة  توفري  بعد  ولكن 
الالعبني،  حلماية  والإمكانيات 
واإذا مل يتحقق ذلك نحن نرف�ش 

كانت  مهما  الن�ضاط  ا�ضتئناف 
اأن  »اأمتنى  وختم  الأ�ضباب«، 
لقاءات  الحتادية بربجمة  تقوم 
الأندية  روؤ�ضاء  بني  ت�ضاورية 
الكروي  ال�ضاأن  يف  وخمت�ضني 
قبل اتخاذ قرار ب�ضان ا�ضتئناف 
امل�ضوؤولية  تكون  حتى  الدوري، 
الفاعلني يف  م�ضرتكة بني جميع 

ال�ضاأن الريا�ضي«.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

لقاء  خالل  يحي  عنرت  اأو�ضح 
التلفزيون  مع  ام�ش  اأول  �ضهرة 
حت�ضم  مل  الإدارة  اأن  اجلزائري 
بعد،  اجلديد  املدرب  هوية 
وتدر�ش حاليا جمموعة من ال�ضري 
�ضيكون  اأين  لالأ�ضماء  الذاتية 
النتقاء ح�ضب امل�رشوع الريا�ضي 
يف  واأ�ضاف  املالية،  واجلانب 
احتاد  اإىل  قدومه  اأن  اآخر،  �ضياق 
العا�ضمة جاء بهدف تقدمي خربته 
وتوظيف امكانياته من اجل النجاح 
مع الفريق والذهاب بعيدا معه يف 

التي  امل�ضرتكة  الأهداف  حتقيق 
للفريق،  امل�ضرية  بالإدارة  جمعته 
مع  النجاح  هدفه  اأن  واأ�ضتطرد 
النحاد، اأين �ضيعمل مع فريق من 
قراراته  تكون  و�ضوف  املوظفني 
القرار  ان  او�ضح  اأنه  اإىل  جماعية 

النهائي �ضوف يعود اإليه.
الهدف  اأن  املتحدث  وا�ضتطرد 
التح�ضري  القريب  املدى  على 
من  املقبل  الكروي  للمو�ضم 
من  تبقى  ما  ا�ضتغالل  خالل 
الفوز  وحتقيق  احلايل  املو�ضم 
ك�ضب  اإىل  �ضعيا  املباريات  يف 
�ضدد  لكنه  العالية،  املعنويات 

يتطلّب  املناف�ضة  ا�ضتئناف  اأن 
و�رشورة  لالعبني  احلماية  توفري 
�ضبط الإجراءات ال�ضحية حلماية 
الالعبني يف ظل الظروف احلالية، 
يف  يرغب  اأنه  املتحدث  واأ�ضاف 
بامل�ضتوى  العا�ضمة  احتاد  و�ضع 
اأجل  من  لعبني  ومنح  احلايل 
خا�ضة  الوطني،  املنتخب  تدعيم 
واعداد  التكوين  اإىل  ي�ضعى  واأنه 
املدى  على  للم�ضتقبل  لعبني 
املتو�ضط والبعيد، واعدا جماهري 
وع�ضاق ت�ضكيلة اأبناء »�ضو�ضطارة« 

ببناء فريق قوي.
يوا�ضل  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 

الحتمالت  درا�ضة  يحي  عنرت 
الأ�ضماء  اأف�ضل  مع  التعاقد  حول 
اإىل  الإ�ضافة  تقدمي  على  القادرة 
يتواجد  ال�ضدد  هذا  ويف  الفريق، 
لنادي  الرديف  الفريق  حار�ش 
تروا الفرن�ضي ريان بوعالق �ضمن 
معه  التعاقد  اجل  من  مفكرته 
وهو  بخدماته،  الت�ضكيلة  وتدعيم 
معه  ال�ضفقة  متت  حال  يف  الذي 
حال  يف  للفريق  مفيدا  �ضيكون 
جنح يف اإثبات امكانياته اإذا علمنا 
ان احلار�ش ل زال �ضابا ول يتجاوز 
فاإن  ذلك  على  اإ�ضافة  عاما،   20
بنيته املرفولوجية القوية ت�ضاعده 

اهتمامات  �ضمن  التواجد  على 
املدير الريا�ضي للنادي العا�ضمي 
�ضم   1.90 يبلغ  طوله  اأن  باعتبار 
ووزنه 75كغ، وتبقى ماأمورية اإدارة 
احتاد العا�ضمة �ضعبة للتعاقد مع 

ال�ضبانية  للفئات  ال�ضابق  احلار�ش 
مرتبطا  يتواجد  الذي  رمي�ش  يف 
بعقد مع ناديه احلايل اإىل �ضائفة 

.2022

احلار�س املغرتب بوعالق �شمن مفكرته ل�شتقدمه هذا املركاتو

عنرت يحي: مل نح�ضم هوية املدرب اجلديد 
و�ضيكوليني بني املر�ضحني

.   اأعد جماهري احتاد العا�شمة ببناء فريق قوي

يف الجتماع ال�شهري للمكتب التنفيذي

حتديد تاريخ اجلمعية االنتخابية للكوا اخلمي�س

قري�شي:

 ا�ضتئناف البطولة الوطنية مغامرة

ك�شف املدير الريا�شي لنادي احتاد العا�شمة عنرت يحي �شّحة الت�شالت واهتمام الفريق بالتعاقد مع 
املدرب الفرن�شي �شيكوليني من اجل ال�شراف على العار�شة الفنية للفريق حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل، 
حيث اأكد اأن املجرب ال�شابق لنادي �شبيبة القبائل يتواجد �شمن قائمة املدربني الذين تتم درا�شة �شريهم 
الذاتية قبل الف�شل يف هوية اأحدهم لرت�شيم التعاقد معه من اأجل تدريب التعداد حت�شبا للمو�شم اجلديد

ادارة احتاد احلار�س تفاو�س بوعكاز لتعيينه على راأ�س العار�شة الفنية

العايب يح�ضر التقارير املالية الإنهاء املفاو�ضات مع نافطال

باليلي يتوجه للرحيل عن الأهلي واأوروبا وجهته املقبلة

كيكي ي�ضع ماندي �ضمن اهتمامات النادي الكتالوين

عي�شة ق.
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دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�سفة �ل�سالة على �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم 

وردت ال�صالة على النبي ب�صيغ 
عدة وهي كما يلي

اأقبل  اأبي م�صعود قال:  1- عن 
رجل حتى جل�س بني يدي ر�صول 
اهلل ونحن عنده فقال: يا ر�صول 
فقد  عليك  ال�صالم  اأما  اهلل 
عرفناه فكيف ن�صلي عليك اإذا 
�صالتنا؟قال:  يف  �صلينا  نحن 
ف�صمت ر�صول اهلل حتى اأحببنا 

اأن الرجل مل ي�صاأله .
علي  �صليتم  اأنتم  اإذا  فقال: 
فقولوا: »اللهم �صل على حممد 
حممد  اآل  وعلى  الأمي،  النبي 
واآل  اإبراهيم  على  �صليت  كما 

ليلى  اأبي  ابن  عن  اإبراهيم«2- 
عجر   بن  كعب  لقيني  قال 
هدية:  لك  اأهدي  األ  فقال: 
فقلنا:  اهلل  ر�صول  علينا  خرج 
عليك  ن�صلم  كيف  عرفنا  قد 

فكيف ن�صلي عليك .
على  �صل  اللهم  »قولوا  قال: 
كما  حممد  اآل  وعلى  حممد، 
اإنك  اإبراهيم  اآل  على  �صليت 
حميد جميد، اللهم بارك على 
كما  حممد  اآل  وعلى  حممد 
اإنك  اإبراهيم  اآل  على  باركت 

حميد جميد« 
ال�صاعدي  حميد  اأبي  عن   -3

كيف  اهلل  ر�صول  يا  قالوا  اأنهم 
اهلل:  ر�صول  فقال  عليك  ن�صلي 
حممد  على  �صل  اللهم  »قولوا 
�صليت  كما  وذريته  واأزواجه 
على  وبارك  اإبراهيم،  اآل  على 
كما  وذريته  واأزواجه  حممد 
اإنك  اإبراهيم  اآل  على  باركت 

حميد جميد«
  4-  اأبي �صعيد اخلدري ر�صي 
اهلل عنه قال: قلنا: يا ر�صول اهلل 
قد عرفناه  ال�صالم عليك  هذا 

فكيف ال�صالة عليك؟
على  �صل  اللهم  »قولوا:  قال: 
كما  ور�صولك  عبدك  حممد 

وبارك  اإبراهيم،  على  �صليت 
كما  حممد  واآل  حممد  على 

باركت على اآل اإبراهيم
اهلل  عبيد  بن  طلحة  عن    -5
كيف  اهلل  ر�صول  يا  قلت:  قال: 

ال�صالة عليك ؟
على  �صل  اللهم  »قل  قال: 
كما  حممد  اآل  وعلى  حممد 
�صليت على اإبراهيم اإنك حميد 
حممد  على  وبارك  جميد، 
باركت  كما  حممد  اآل  وعلى 
حميد  اإنك  اإبراهيم  اآل  على 
اإ�صناده  القيم  ابن  قال  جميد« 

�صحيح

�أبو بكر �ل�سديق
لعبد  قلت  قال  الزبري  بن  عروة  عن 
اهلل  ر�صي  العا�س  بن  عمرو  بن  اهلل 
تعاىل عنهما اأخربين باأ�صد ما �صنعه 
اهلل  �صلى  اهلل  بر�صول  امل�رشكون 
تعاىل عليه و�صلم قال بينا ر�صول اهلل 

ي�صلي  و�صلم  عليه  تعاىل  اهلل  �صلى 
اأبي  بن  عقبة  اأقبل  اإذ  الكعبة  بفناء 
معيط فاأخذ مبنكب ر�صول اهلل �صلى 
يف  ثوبه  ولوى  و�صلم  عليه  تعاىل  اهلل 
عنقه فخنقه به خنقا �صديدا فاأقبل 

عن  ودفع  مبنكبه  فاأخذ  بكر  اأبو 
ر�صول اهلل �صلى اهلل تعاىل عليه و�صلم 
وقال اأتقتلون رجال اأن يقول ربي اهلل 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم ( رواه 

البخاري

�جلذع يحن 
عن جابر بن عبد اهلل ر�صي اهلل عنهما قال : ) كان امل�صجد م�صقوفا على جذوع من نخل فكان النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم اإذا خطب يقوم اإىل جذع منها فلما �صنع له املنرب وكان عليه ف�صمعنا لذلك اجلذع �صوتا ك�صوت 

الع�صار حتى جاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فو�صع يده عليها ف�صكنت ( رواه البخاري

�جلبل يهتز فرحًا بر�سول �هلل �سلى �هلل 
عن اأن�س ر�صي اهلل عنه قال �صعد النبي �صلى اهلل عليه و �صلم جبل اأحد و معه اأبو بكر و عمر و عثمان ر�صي اهلل 

عنهم فرجف بهم اجلبل ، فقال : ) اثبت اأحد فاإمنا عليك نبي و �صديق و �صهيدان ( رواه البخاري
قال بع�س الدعاة و اإمنا اهتز فرحاً و طرباً و �صوقاً للقاء ر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم و �صحبه

ل تلوموا اُحداً ل�صطراب *** اإذ عاله فالوجد داءُ
اأُحد ل يالم فهـو حمٌب *** ولكم اأطرب املحب لقاءُ

وعن اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه: اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم طلع له اأحد فقال : ) هذا جبل يحبنا ونحبه 
اللهم اإن اإبراهيم حرم مكة واإين اأحرم ما بني لبتيها( رواه البخاري

�لبكاء عند ذكر �لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم :
قال اإ�صحاق التجيبي : كان اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و �صلم بعده ل يذكرونه اإل خ�صعوا و اق�صعرت جلودهم 
و بكوا و قال مالك ـ وقد �صئل عن اأيوب ال�صختياين : ] ما حدثتكم عن اأحد اإل و اأيوب اأف�صل منه :  و قال : وحج 

حجتني فكنت اأرمقه و ل اأ�صمع منه غري اأنه كان اإذا ذكر النبي �صلى اهلل عليه و �صلم بكى حتى اأرحمه [ .
وقال م�صعب بن عبد اهلل : ] كان مالك اإذا ذكر النبي �صلى اهلل عليه و �صلم يتغري لونه و ينحني حتى ي�صعب ذلك 
على جل�صائه فقيل له يوما يف ذلك فقال لو راأيتم ما راأيت ملا اأنكرمت علي ما ترون و لقد كنت اأرى حممد بن 

املنكدر وكان �صيد القراء ل نكاد ن�صاأله عن حديث اأبدا اإل يبكي حتى نرحمه [ . ال�صفا ج2�صـ32

 �لنوم وفاة موؤقتة
 و �ملوت نوم �أبدي :

 اأيها الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س الدين اأن 
ل اأن يقراأ اآية  الإن�صان اإذا اأوى اإىل فرا�صه يُف�صَّ

الكر�صي ، وقد ذكر النبي عليه ال�صالة و ال�صالم 
يف بع�س اأحاديثه ال�رشيفة اأنها اأعظم اآية يف 
القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن الإن�صان كان 

ى  اإذا نام توّفى اهلل نف�صه ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ
اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها 

]�صورة الزمر: 42[  فالنوم وفاة موؤقتة ، و 
ى اْلأَنُْف�َس  املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها ]�صورة 
الزمر: 42[  فالإن�صان حينما ينام يفقد 

الوعي ، و يفقد ات�صاله بالعامل اخلارجي ، يا 
ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى 

، هناك م�صكلة ، هناك حريق ، هناك �صارق ، 
فالإن�صان حينما ياأوي اإىل فرا�صه يتلو قوله تعاىل 

ُيّ الَْقيُّوُم ]�صورة البقرة  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو اْلَ : اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�صورة حمور 

هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�صري ، بل على 
اأنه توجيه نبوي كرمي ، من فقه الرجل اأنه اإذا 
اأوى اإىل فرا�صه يقراأ هذه ال�صورة اأو يقراأ هذه 

الآية التي �صميت باآية الكر�صي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

 �لعباد�ت معللة
 مب�سالح �خللق :

اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�صوٍع يت�صل اأ�صد 
الت�صال بـ: »�صبل الو�صول وعالمات القبول« األ وهو 

اخل�صوع.
 العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف 
اللقاء ال�صابق اأن هناك عبادات كما قال عنها الإمام 
ال�صافعي: معللٌة مب�صالح اخللق، واأن هناك طقو�صاً 

من �صمات الديانات الو�صعية الأر�صية، الطقو�س 
حركاٌت، و�صكناٌت، واإمياءاٌت، وتتماٌت ل معنى 

لها، بينما العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن 
يِهْم ﴿ ] �صورة التوبة  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ اأَْمَواِلِهْم �صَ
الآية : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ ال�صِ
] �صورة البقرة [

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
بِذكر  الكرمي  القراآن  حفل  فقد 
التوبة وال�صتغفار يف اآيات عديدة، 
 - اهلل  ف�صل  وبيان  خمتلفة،  و�صور 
التائبني،  توبة  َقبول  يف   - �صبحانه 
ومنذ  امل�صتغفرين،  ذنوب  ومغفرة 
الب�رش  اأبو  اأخطاأ  قد  اخلليقة  بداأ 
جميًعا اآدم - عليه ال�صالم - فع�صى 
ال�صيطان  من  باإغواٍء  ربه،  اأمر 
فاجتباه  واأناب،  تاب  ثم  الرجيم، 

اهلل - تعاىل - وتاب عليه.
يذنبون  الب�رش،  كل  �صاأن  هو  وهذا 
يجدون  ثم  والغواية،  الغفلة  �صاعة 
مفتوًحا  اأمامهم  اهلل  رحمة  باب 

لقبول توبتهم، في�صتغفرون ويتوبون، 
تلك  منهم   - تعاىل   - اهلل  فيَقبل 
ويرحم  ال�صيطان،  ليكبت  التوبَة؛ 
رحمٌة  التوبة  قبول  ويف  الإن�صان. 
جموَع  ت�صمل   - تعاىل   - اهلل  من 
ولولها  واإخال�س،  ب�صدق  التائبني 
لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة اهلل، 
يف  �صائًرا  وظل  الذنوب،  وا�صتمراأ 
الأجل  يوافيه  حتى  وطغيانه،  غِيّه 
اهلل  رحمة  من  وهو  املحتوم، 
حمروم، ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من 
رحمة اهلل، ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم 
 - قوله  وهي  اجلامعة،  الآية  كانت 

تعاىل -: ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا 
َرْحَمِة  ِمْن  تَْقنَُطوا  َل  اأَنُْف�ِصِهْم  َعلَى 
اإِنَُّه  نُوَب َجِميًعا  يَْغِفُر الُذّ  َ اإَِنّ اهلَلّ  ِ اهلَلّ
ِحيُم ]الزمر: 53[،  ُهَو الَْغُفوُر الَرّ
وال�صتغفار  التوبة  اآيات  وكذلك 
اهلل  رحمة  ن�صمات  منها  تهُبّ  التي 
بعباده املذنبني، فاحتًة باب الأمل 
الذنوب،  وغفران  التوبة،  قبول  يف 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
تَاَب  َمْن  اإَِلّ  توبتهم؛  يف  ال�صادقني 
َفاأُولَِئَك  ا  اِلً �صَ َعَماًل  َوَعِمَل  َواآََمَن 
 ُ ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ ُل اهلَلّ يُبَِدّ

َغُفوًرا َرِحيًما ]الفرقان: 70.
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ثقايف 

حاورته: �شلمى البكري 

كتابة  على  �شجعك  ومن      
ال�شعر؟

كتب  بقراءة  مولعاً  ال�شغر  منذ  كنُت   -
يف  منها  العديد  فقراأُت  االأطفال  وجمالت 
املرحلة  االإبتدائية.ويف  املدر�شة  مكتبة 
مكتبة  مع  موهبتي  تطورت  املتو�شطة 
وخا�شة  لكتبها  م�شتفي�شة  وبقراءات  كبرية 
اللغة  در�ش  يف  متيزُت  ال�شعرية،  الدواوين 
والتعبري(  )االإن�شاء  در�ش  وخا�شة يف  العربية 
العربية  اللغة  مدر�ش  اإنتباه  ذلك  لفت  مما 
فاأحت�شن  اجلبوري،  معد  العراقي  ال�شاعر 
ال�شحف.  يف  الن�رش  على  و�شجعني  موهبتي 
 : احلر  ال�شعر  ق�شيدة  ب�شعراء  كرثاً  تاأثرت 
النرث:  ق�شيدة  بُكتاب  ثم  واملالئكة  ال�شياب 
فبداأت  واملاغوط،  اخلال  ويو�شف  اأدوني�ش 
االأدبية  الن�شو�ش  وبع�ش  اخلواطر  اأكتُب 
التي �شاركت بها يف املهرجانات الثقافية يف 
احلر  ال�شعر  من  ق�شيدة  اأول  كتبُت  الثانوية. 
 .1972 العام  )الر�شالة(  جريدة  يف  ون�رشتها 
�شاركُت يف حترير جملة )الكلمة( املخطوطة 
ال�شادرة عن مكتبة الثانوية حمرراً لل�شفحات 
العراقية  ال�شحف  مبرا�شلة  بداأُت  االأدبية.ثم 
ون�رشُت يف اأغلبها ن�شو�شاً �شعرية واإنطباعات 
وما  �شحفية.  وحوارات  وحتقيقات  نقدية 
ع�رشات  على  ح�شلت  االآن.  اإىل  اأن�رش  زلت 
وتقدير.  �شكر  و�شهادات  االإبداعية  الدروع 
عملت ل�شنوات رئي�شاً الإحتاد االأدباء والكتاب 
الكلدان وال�رشيان يف العراق ورئي�شاً ملنتدى 

احلمدانية االأدبي.

     حدثنا عن نتاجاتك الأدبية 
املن�شور منها واملخطوط، التي مل ت�شدر 

بعد؟

يف  الق�شائد  من  الع�رشات  ن�رشت  اأن  بعد 
�شحف عراقية وعربية، �شدر يل عن �شل�شة 
نون االأدبية جمموعتي ال�شعرية البكر )ف�شول 
�شدور  ذلك  تال  ثم   1996 العام  املكائد( 
لتفكيك  )اإ�شارات  الثانية  ال�شعرية  جمموعتي 
قلق االأمكنة( 2000، تبعتها املجموعة الثالثة 

)مظالت تنحني لقاماتنا( 2002، ثم جمموعة 
)هوة يف قمة الكالم( 2008 وجمموعة )هكذا 
جمموعتي  ثم   2012 نحن(  ورمبا  واأنا  اأنت 
.كما   2018 هنا(  من  الظالم  )مر  االأخرية 
كان  االأدبي  النقد  يف  كتب  اأربعة  اأ�شدرت 
اأخريها كتاب )بنية اخلطاب الن�شي( عن دار 

متوز للطباعة والن�رش بدم�شق.كما �شدر عن 
ور�شالة  نقدية  كتب  �شبعة  ال�شعرية  جتربتي 
ماج�شتري من جامعة بوترا املاليزية للباحث 
�شامر احلديثي بعنوان )البناء الفني يف اأ�شعار 
بهنام عطااهلل املختارة( 2018. كما اأ�شدرُت 
اجلغرافيا  كتب يف  وثالثة  امل�رشح  عن  كتاباً 
يف  اأخرى  كتب  عن  اخلرائط.ف�شاًل  وعلم 

الثقافة والتاريخ.
اأما عن نتاجاتي املخطوطة فلدي جمموعة 
وتت�شمن  وهي،  طبعها  على  اأعمل  �شعرية 
لدى  كما  البواكري.  يف  كتبتها  التي  ق�شائدي 
كما  كتابتها.  على  اأعمل  رواية 
مذكراتي  اإ�شدار  م�رشوع  لدى 
خالل عملي يف ال�شحافة وال�شعر 

واحلياة.

اإختيار  عملية       
ال�شعرية  املجاميع  عناوين 
واأحيانًا  �شعبة،  والق�شائد 
تختار  كيف  ال�شاعر،  توؤّرق 
وهل  ق�شائدك،  عناوين 
هذا  يف  معينة  طقو�س  من 

الإختيار؟

اأن �شياغة  - مما ال �شك فيه 
املجاميع   - ثريا   - عنوان  
كتابة  عن  تقل  ال  اأهمية  والق�شائد  ال�شعرية 
الق�شيدة نف�شها، وهي مهمة لي�شت بال�شهلة، 
اأن يكون موفقاً  اأن هذا االإختيار يجب  حيث 
الق�شيدة.  تت�شمنه  وما  الكتاب  مايف  ليعك�ش 
عماًل  وهي  للن�ش  عتبة  تعد  الكتب  فعناوين 
ميكن  لذلك  وتبعاً  بذاته  قائماً  اإبداعياً 
هنا  ومن  العنوان.  جمالية  تذوق  للقارىء 
لت�شويق  بالعنوان  الن�رش  دور  اإهتمام  نالحظ 
جذب  اأوؤيد  ال  اإنني  اأوؤكد  هنا  الكتاب.ومن 
القارئ  على جثة الن�ش. فاهتمامي بالن�ش ال 
يقل عن اهتمامي برثيا الن�ش وعتبه االأوىل. 
لذلك تراين اأحفر يف اللغة الإ�شتخرج العنوان 
ا�شتخدام  ولي�ش  واملغاير  واملثري  اجلميل 
املعنى.  �شوقية  الطرح  يف  مغالية  عناوين 
واأخريا  اأوالً  تطرح  عناوين  هكذا  �شد  واأنا 
الكتاب على ح�شاب  وت�شويق  جلذب املتلقي 

امل�شمون.

     ما هو اإح�شا�شك بعد النتهاء 
كتاب  تاأليف  اأو  ق�شيدة  كتابة  من 
اأو  مت�شعًا  يعطيَك  ال�ّشفر  وهل  جديد؟ 

رغبًة يف الكتابة؟

بالن�شبة للجزء االأول من ال�شوؤال فاإن �شعادتي 
اأو  تاأليف كتاباً  اأنهي  تكون كبرية جداً عندما 
كتابة ق�شيدة، بعد اأن يكونان قد مرا مبخا�ش 
ع�شري من التنقيح والتغيري والت�شحيح، فوالدة 

كتاب اأو ق�شيدة  عندي �شعادة التو�شف. 
�شلمى  اأ�شتاذة  �شوؤالك  من  الثاين  اجلزء  اأما 
باجتاه  واحلركة  ال�شفر  اأن  �شك  ال  فاأقول 
يل  تعطي  العامل  اأجواء  يف  والرحلة  االأمكنة 
مزيداأ من الدفع باإجتاه كتابة ق�شيدة جديدة 
يف ظل اأجواء متباينة يف الهيئة والطبوغرافيا 
اأ�شطر   ت�شاهدين  لذلك  واملخيلة.  والروؤيا 
�شمن  رحلُت  اأينما  جميلة  ق�شائد  لالأمكنة 
عندما  وخا�شة  الذاكرة،  يف  تبقى  مهيمنات 
على  واأكتبه  امل�شهد   اأو  احلدث  اأقتن�ش 

الورقة �شعراً.     

املجموعات  اأَحب  ماهي        
ال�شعرية اإىل نف�شك، وملاذا؟

)ف�شول  االأوىل  ال�شعرية  جمموعتي  كانت   -
باإعتبارها  االأقرب اىل نف�شي،  املكائد(، هي 
اأول جمموعة �شعرية اأ�شدرتها، حيث الزالت 
رافقت  التي  امل�شاهد  تلك  ذهني  يف  عالقة 
للح�شول  حينها  اأح�رش  كنت  بينما  والدتها 
�شعباً   خما�شاً  فكان  الدكتوراه.  �شهادة  على 
املجموعة  هذا  خرجت  ذلك  من  فبالرغم 
وكتبت  والنقاد  الكتاب  اإهتمام  حينها  والقت 
يف  عديدة  نقدية  وقراءات  درا�شات  عنها 

ال�شحف العراقية.

اأعمالكم  بخ�شو�س      
بع�س  اأن  لحظُت  فقد  املرتجمة، 
اأخرى،  لغات  اإىل  ترجمت  قد  اأعمالكم 
اأعمالكم  ن�شر  بني  فارقًا  وجدت  هل 
من  الأخرى  باللغات  ون�شرها  بالعربية 

حيث الإنت�شار والقراءة؟

اللغة  اإىل  ق�شائدي  بع�ش  ترجمة  مت  نعم   -
مت  واأي�شا  وال�رشيانية.  والكوردية  االإنكليزية 
من  الظالم  )مر  االأخرية  جمموعتي  ترجمة 
هنا( اإىل اللغة ال�رشيانية الف�شحى  و�شدرت 
كورد�شتان  يف  الثقافية  امل�رشق  دار  عن 
عن  تتحدث  مبجملها  واملجموعة  العراق. 
فرتة النزوح والتهجري بعد �شيطرة اجلماعات 
فجاءت  نينوى  حمافظة  على  االإرهابية 
الرتجمة متناغمة مع ما كتبُت بالعربية، وجنح 
املرتجم حقا ً يف اأن يكون اأميناً يف الرتجمة. 
حيث كان يت�شل بي مرات خالل اليوم الواحد 
لكي  الن�شو�ش  يف  ورد  �شيء  كل  عن  ي�شاأل 
تظهر ترجمتُه قريبة جداً من الن�ش االأ�شلي 
اإهتمام  املجموعة  القت  لذلك  بالعربية، 

القراء والنقاد. 

ال�شعر  كتابة  بجانب        
اأن  لك  هل  متميزاً.  اإعالميا  عرفناك 
عملك  من  امل�شرق  اجلانب  عن  حتدثنا 

الإعالمي؟
- ع�شقت ال�شحافة منذ ال�شغر وتولعت 
�شاركت  املتو�شطة  املرحلة  ويف  بها 
ثم  خمطوطة  جملة  ا�شدار  يف  حمررا 
مع  وحوارات  حتقيقات  بن�رش  بداأت 
ال�شحافة  يف  و�شعراء  وكتاب  فنانني 

املحلية.
للتحرير  رئي�شاً  اأكون  ان  حلمي  كان 
وحتقق حلمي عندما اأ�شدرت اأول جريدة 
)�شوت  �شميتها  نينوى  �شهل  يف  �شدرت 
بخديدا( الثقافية يف العام 2003 واأ�شبحت 
رئي�شاً لتحريرها اىل العام 2014.ثم عملت 
ال�رشيان.  �شدى(  )جريدة  لتحرير  رئي�شا 

ال�رشياين(  )االإبداع  لتحرير جملة  رئي�شاً  ثم 
وبثالث لغات العربية وال�رشيانية واالنكليزية، 
)املجل�ش  لتحرير جملة  رئي�شاً  اأ�شبحت  كما 
العربية وال�رشيانية.ف�شاًل  وباللغتني  ال�شعبي( 
ال�شحف  لتحرير عددا من  عن عملي مديراً 

االأخرى.

ال�شعراء واملبدعني       ر�شائل 
اإن�شاين  وتراث  عظيم،  كنز  بينهم  فيما 
جمع  اأدبيات  عنا  تغيب  ملاذا  عميق، 

ر�شائل  غرار  على  ون�شرها  الر�شائل 
القا�شم،  �شميح  مع  دروي�س  حممود 

فرناندوا بي�شوا مع حبيبته اأوفيليا؟
-  اأدب الر�شائل .. فن جميل من فنون االأدب، 
االأدبية،  االأجنا�ش  اأجمل  من  البع�ش  ويعده 
االأدباء  بني  املتبادلة  الر�شائل  تعر�ش  حيث 
خ�شائ�ش  من  الر�شائل  هذه  حتتويه  ملا 
اأدبية، مما حدا بالبع�ش اىل اأر�شفتها واإ�شدار 
قيمة  تعد  اإذ  �شياعها.  من  خوفاً  عنها  كتب 
اأ�شباب عدم  اأهم  اأدبية كبرية. ولعل من  فنية 
هو  االأدبي  اجلن�ش  من  بهذالنوع  االإهتمام 
التي  واالأنرتنيت  احلديثة  التقنيات  ظهور 
خلت من جمال كتابتها بخط يد االأديب. اأما 
االأن ف�شغطة �رشيعة على اأزرار احلا�شوب اأو 
روح  ال  باهتة  باردة  ر�شالة  �شرت�شل  اجلوال 
فيها..اأمتنى اأن تعود اىل ماكانت عليه �شابقاً 
علماً اأنني اأحتفظ بع�رشات الر�شائل املتبادلة 
عراقيني  ومثقفني  واأدباء  �شعراء  وبني  بيني 

وعرب رمبا �شرتى النور يوما يف كتاب.  
 

من  بنموذج  تتحفنـا  هال       
�شعرك  يف هذه الف�شحة احلوارية ؟

- فرحك يقود دمي
يتخُذ الليل م�شافات ال يعرفها احلزُن/اأت�شعُب 

/ اأت�شُع / األتُم /اأتكوُر
لليل  واأبيح  اأبكي  الفرح/  موا�شم  حتا�رشين 

همومي

*  *  *          
كل همومي/ النخل/تهاجر  �شيدة  الليلة  هي 
العامل  احلانات/تخت�رش  يف  حتا�رشين 
ال�شفة  بني  املمتِد  كالع�شِب  بعينيها/تخ�رُش 
االأخرى وبني ال�شجر/ ُتغادرين كالطري العابر 

كل هموم الع�رش
*  *  *        

يكرُب،  دمي/ي�شغُر،  يقود  فرحك  �شيدتي/ 
ينت�رُش يف القلب/ االأوردة/العني/ يلوُن جرحي 

بلوِن االأر�ش/حملتني املوا�شع، مللمتني
�شيدتي/ليٌل  واأنِت  القلب/  يف  الذابل  كالورِد 
نارا  يدي/فكنت  ذاكرتي/ع�رشُت  يف  يتقلُب 

اأحرتق فيه، اأتداخل/اأحتد حتى اجلذر
*  *  *       

يلملُم  يوقظني،  م�شاء/  وجهِك/كل  يغادرين 
العناق جنوماً..  ليل  اأطرافُه/يتوزُع حلمي يف 
الفرُح،  الليُل،  ال�شوُك،  الورُد  جنوماً/فاأنِت 
امل�شافات/دائرة  البحُر/تتخذين  احلزُن، 
تلتم../ تت�شع..  لل�شوء/نقطة  دائرة  للظلمة، 

تت�شع..تغور ..تغور/ 
بعمِق العني تغور

*  *  *        
ال�شوق،  ع�شافري  الرع�شة/تنت�رش  تتحد 
/تغرُي  االأزقة  عيون  اجلند،  خوذات 
بالقحط  املوؤثثة  األوانها  االأر�ش 

واملوا�شِم العجاف
خارطة  من  يتدىل/كامل�شباح  ثمراً 
نهراً  البارد  الليل  الكون/يلحفني 
يرددها  الثكلى،  االأغنية  احلزن،  من 
فاأنت، �شيدتي/البحُر حني  املذياع/ 
ي�شطخُب اإىل القرار/اأنِت فرُح دمي/ 

اأنت فرح دمي../اأنِت ...

      كلمة اأخرية ؟
- ال يَ�شعني يف ختاِم هذا احلوار اجلميل، اإال 
جلريدة  واإمتناين  �شكري  بخال�ش  اأتقدم  اأن 
الغراء وهيئة حتريرها وقرائها. كما  الو�شط 
لالإعالمية  و�شكري  احرتامي  بفائق  اأتقدم 
املبدعة �شلمى البكري الإجرائها هذا احلوار 
والنجاح  التقدم  من  املزيد  للجريدة  متمنياً 

واالنت�شار.

ال�شاعر والإعالمي العراقي الدكتور بهنام عطااهلل لـ" الو�شط"

�شياغة عناوين الكتب والق�شائد عتبة اأوىل للن�س
 ا�شم كبري منكن من حفر ا�شمه يف �شماء امل�شهد الثقايف بالعراق هو �شاعر واإعالمي اأكادميي من العراق حمافظة نينوى ، ق�شاء احلمدانية، تعلم يف مدار�س بلدة 

)قره قو�س(، الإبتدائية واملتو�شطة والثانوية.ثم قبل بجامعة املو�شل فاأكمل درا�شته اجلامعية الأولية فيها ونال �شهادة البكالوريو�س يف اجلغرافية، عني مدر�شًا 
بعد تخرجه، التحقت بعدها لأداء خدمة العلم، قبل يف الدرا�شات العليا ونال �شهادة املاج�شتري العام 1989 والدكتوراه العام 1999 يف تخ�ش�س علم اخلرائط.

.        كتابة ق�شيدة جديدة يف ظل اأجواء متباينة يف الهيئة والطبوغرافيا والروؤيا واملخيلة.  

�شياغة  اأن  فيه  �شك  "مما ل 
عنوان  - ثريا - املجاميع ال�شعرية 

والق�شائد اأهمية ل تقل عن كتابة 
الق�شيدة نف�شها، وهي مهمة لي�شت 

بال�شهلة، حيث اأن هذا الإختيار 
يجب اأن يكون موفقًا ليعك�س مايف 
الكتاب وما تت�شمنه الق�شيدة" 

من  جميل  فن   .. الر�شائل  " اأدب 
فنون الأدب، ويعده البع�س من 
اأجمل الأجنا�س الأدبية، حيث 
تعر�س الر�شائل املتبادلة بني 

الأدباء ملا حتتويه هذه الر�شائل 
من خ�شائ�س اأدبية، مما حدا 

بالبع�س اىل اأر�شفتها واإ�شدار كتب 
عنها خوفًا من �شياعها"
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على �سكان  واأطباء دائر 
الغزوات بتلم�سان

توزيع 2700 كمامة 
و40  وبدلة طبية 

اأقدمت نهار اأم�س جمعية الربكة والعمل اخلريي 
ولقاء  الروؤية   جمعة  من  كل  رفقة   والإن�ساين 
الوطني  التكتل  على  زيادة  والإ�سغاء   ، اجلزائر 
والت�سامن والإغاثة  الذي ي�سم 23 جمعية على 
 03 لفائدة  طبية  بدلة  و40  كمامة   2700 توزيع 
�سمال  اأق�سى  بالغزوات  ا�ست�سفائية   موؤ�س�سات 
واأ�سار رئي�س جمعية  غرب ولية تلم�سان . هذا 
بالو�سط  هاتفي  ات�سال  يف  طالب  نبيل  الربكة 
اأحياء  و�سط  يف  بدوريات  قامت  اجلمعيات  اأن  
عمال  على   كمامة   100 وزعت  اأين  الغزوات 
ال�رشطة   اأعوان  لفائدة  كمامة  و80   ، البلديات 
الدرك  لأعوان  العدد  ونف�س  الدائرة    باأمن 
الوطني ، يف مت توزيع 500 كمامة و40 بدلة طبية 
الثالثة  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  عمال  على 
اجلمعيات  اأع�ساء  جاب  اآخر  جانب  من  هذا   ،
الكمامات  وزعو  اأين  للمدينة  الرئي�سية  ال�سوارع 
على املوطنني ومطويات تدعو اإىل  الوقاية من 
وباء الكورونا والتعريف بطرق الوقاية  من انتقال 

فريو�س كوفيد 19.
حممد بن ترار

اليابان

 "نق�ص املر�ضى" يعطل 
اإنتاج دواء لكورونا

اليابانية،  هولدنغز  فيلم  فوجي  �رشكة  قالت 
كعالج  اأفيغان  عقار  على  اأبحاثها  اإن  الأحد، 
فريو�س  ي�سببه  الذي  كوفيد-19  ملر�س  حمتمل 
كورونا رمبا متتد حتى جويلية، وذلك يف انتكا�سة 
وقال  لقاح  لإنتاج  ال�رشكة  مل�ساعي  اأخرى 
اأن  احتمال  "هناك  فيلم:  فوجي  با�سم  متحدث 
ت�ستمر التجارب ال�رشيرية يف جويلية"، وذلك ردا 
باأن  اأفاد  على تقرير ل�سحيفة نيكي القت�سادية 
املوافقة على ذلك العقار قد تتاأجل حتى يوليو 
يتعني  الذين  املر�سى  نق�س  ب�سبب  بعده  ملا  اأو 
حكومة  فقدت  وبعدما  عليهم  جتارب  اإجراء 
رئي�س الوزراء �سينزو اآبي الأمل يف احل�سول على 
موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو 

اإكمال التجارب ال�رشيرية هذا ال�سهر.

نبات "الع�ضفر" 
بديل حمتمل للنفط

تو�سلوا  قد  اأ�سرتاليا  يف  العلماء  يكون  رمبا 
نباتي  بديل  لإيجاد  راودهم عقودا  لتحقيق حلم 
لزيوت املحركات التقليدية القائمة على النفط؛ 
وهذا البديل املحتمل للنفط ميكن اإعادة تدويره 

واإعادة ا�ستخدامه وحتلله يف البيئة.
اأن الإجابة على هذا تكمن يف  العلماء  اأكد  فقد 
حقول من الأ�سواك البنية ال�سائكة لنباتات ي�سمى 
"القرطم" اأو "الع�سفر" ال�سبيه بالزعفران، والتي 
التجارية  امليدانية  التجارب  اأوىل  ح�ساد  جرى 
امتدادا  اأ�سرتاليا،  يف  املناطق  من  عدد  يف 
فيكتوريا  جنوب  اإىل  ويلز  �ساوث  نيو  �سمال  من 
،ووفقا ل�سبكة "اإي بي �سي نيوز" الأ�سرتالية، فقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سات الأولية اأن زيت القرطم 
العالية  ال�سحمية  الزيوت  من  يعترب  الع�سفر  اأو 
من  اأقل  انبعاثات  على  حتتوي  والتي  اجلودة 
املنتجات التقليدية القائمة على النفط، اإذ تقلل 

من الحتكاك ملكونات املحركات امليكانيكية.

اأقدم �سباب عديد املناطق بولية 
البويرة خالل الفرتة الأخرية على 
النطاق  وا�سعة  مبادرات  تنظيم 
يف  والأحياء  ال�سوارع  لتنظيف 
اإقليم  كافة  عرب  والقرى  املدن 
الولية يف خطوة لقيت ا�ستح�سانا 
وامللفت   ، ال�سكان  لدى  كبريا 
التطوعية  العمليات  هذه  اأن 
يف  فعال  "كن  �سعار  حملت  التي 
تف�سي  مع  تزامنت  و  املجتمع" 
موؤطرة  تكن  مل  كورونا  جائحة 
ال�سلطات  و  من طرف اجلمعيات 
بل  العادة  جرت  كما  املحلية 
طرف  من  عفوية  ب�سفة  جاءت 
يف  انطلقوا  متطوعني  �سباب 
تطهري  و  تعقيم  بعمليات  البداية 
الوقت  مرور  مع  لت�سمل  ال�سوارع 

وطالء  والقمامة  للنفايات  جمع 
اجلدران وحتى غر�س الأ�سجار ما 
�ساهم يف تغيري مناظر تلك الأماكن 
النظافة  قمة  يف  اأ�سبحت  التي 
عرب  موحدة  �سورة  يف  واجلمال 
اأن  الولية حتى  بلديات وعا�سمة 
ال�سباب  هوؤلء  بني  تناف�سا  هناك 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
يف ن�رش اإبداعاتهم يف طرق تزيني 
الألوان  باأبهى  اجلدران  وطالء 
والر�سومات وكذا غر�س الأ�سجار 
من  وا�سعا  تفاعال  لقيت  لفتة  يف 
ثمنوا  الذين  املواطنني  طرف 
اعتربوها  التي  املبادرات  هذه 
من ايجابيات زمن كورونا وطالبوا 

ب�رشورة تعميمها على الدوام .
اأح�سن مرزوق

ب�سعار"كن فعاال يف املجتمع"

�ضباب البويرة يتطوعون يف 
تنظيف ال�ضوارع

بلدية الروي�سات بورقلة

ال�ضكان ينتف�ضون �ضد التهمي�ص وغياب التنمية

اأحمد باحلاج

املحتجني اأكدوا اأنهم �سئموا من 
الوعود الكاذبة ح�سب ت�رشيحهم   
بها  يتغنى  ظل  لطاملا  التي 
امل�سوؤولون املحليون مند توليهم 
ول  طريق  فال  املجل�س  رئا�سة 
اإىل  بالإ�سافة  ح�سارية  تهيئة 
ال�رشف  قنوات  معظم  اهرتاء 
ال�سحي ناهيك عن  ندرة يف مياه 
ف�سل  يف  ونحن  خا�سة  ال�رشب 
ال�سيف الأمر الذي جعل ال�سكان 
املياه  ب�سهاريج  ي�ستنجدون 

وباأ�سعار باه�سة
ا�ستفحال  اأن  واأ�ساف املحتجون 
العقارية  الأرا�سي  نهب  ظاهرة 

الطني  زاد  الرو�سيات  ببلدية  
من  العديد  اجناز  وعرقلت  بلة 
غرار  على  التنموية  امل�ساريع 

وغياب  �رشير   60 م�ست�سفى 
من  التي  الريا�سية  املرافق 
�سانها رفع الغنب عن �سباب اجلهة 

البطالة  �سبح  من  يعانون  الدين 
واحلرمان

كما اأرب  املحتجون عن ا�ستياءهم 
من التاأخر الغري املربر يف توزيع 
للبناء  املخ�س�سة  الأرا�سي  قطع 
وان  خا�سة  مليون   100 ومنحة 

اجلهة تعي�س اأزمة �سكن خانقة
واأمام  تعطل عجلة التنمية ببلدية 
تعاقب املجال�س  الرو�سيات رغم 
املواطنني  اأمل  يبقى  املنتخبة 
بوبكر  تدخل  يف  املت�رشرين 
امل�سوؤول  ب�سفته  بو�ستة  ال�سديق 
التنفيذية   الهيئة  على  الأول 
لإيفاد جلنة حتقيق للوقوف على 
داخل  اخلا�سة  التجاوزات  مدى 

مقر البلدية.
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والية ورقلة

قلم جاف

تكنوقراط ال�ضالجقة
 Buzzle و قطعة 

الوليد فرج

�سنة  مرة  لأول  )التكنوقراطي(  تعبري  ولد 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   1910
انتقل  اأن  بعد  احلايل  باملفهوم  تبلور  و 
مفهوم  عن  منهجيا  نقفز   ، فرن�سا  اإىل 
مدار�س  الذي جتاذبته عدة  التكنوقراطي 
الأيديولوجية  خلفيتها  ح�سب  مدر�سة  كل 
واحدة  �سمة  حول  اتفقت  اأنها  ال   ،
اكت�سابه  و  متيزه  هي  و  للتكنوقراطي 
للمعرفة العلمية العملية و تخ�س�سه العايل 
لراأ�سمال  حيازته  عن  املنبثقة  كفاءته  و   ،
ي�سمى  ملا  موؤهال  يجعله  مما  مدر�سي 

املعرفة العملية .
اأكده  مبا  للتذكري  الو�سف  هذا  يدفعنا 
)مي�سيل  ال�سابق  الفرن�سي  الوزراء  رئي�س 
دبره( على هذا الطابق املميز للتخ�س�س 
مدر�سة  عن  حديثه  يف  التكنوقراطي 
تكوين  قلعة  باعتبارها  البولتكنيك 
التكنوقراطيني ، اإذ قال : )اأن هذه املدر�سة 
تكوين  مدر�سة  تكون  اأن  على  بعيدة  بقيت 
مهني ذي غاية حمددة كما بقيت يف الوقت 
التوجهات  ذات  اجلامعة  عن  بعيدة  نف�سه 
منوذج  ذات  مدر�سة  اأنها   ، املحددة  غري 

حمددة( 
ن�ست�سف من قول مي�سال دبره اأنها مدر�سة 
رافد هدفها تغذية الإدارة العمومية باأهل 

الفن و اخلربات ذوو الكفاءات العالية .
تتجاوز  )التكنوقراطية(  فكرة  اأن  اأجزم  و 
التاريخ الذي ذكرناه اإىل املدار�س النظامية 
امل�سمى  ال�سلجوقي   الوزير  اأ�س�سها  التي 
فكرتها  جاءت  التي   ، امللك(  )نظام 
يف  ال�سيعي  املذهب  لنت�سار  للت�سدي 
خر�سان و العراق وكان الطالب يتح�سلون 
فيها على دبلوم ، مما ي�سمح لهم ، بعدها 
اأو  كالق�ساء  الدولة  بوظائف يف  باللتحاق 

الفتية اأو التدري�س . 
جند اليوم جل الوزراء يف احلكومة من دون 
ظهروا  فال  �سيا�سي  تكوين  ول   ، مالمح 
م�ستقلني  �سا�سة  ول  اإيديولوجية  اأ�سحاب 
ول  عملية  معرفة  ذوو  تكنوقراط  ول 
نازلة  و   ، �سيا�سة  على  يدافعون  �سالجقة 
اأ�سقطت  الد�ستور  م�سودة  و   19 الكوفيد 

ورقة التوت عن الكثري ..
الذي جمع بني  الإعالم  ا�ستثنينا وزير  اإذ   
و   ، اأكادمييا  باعتباره  العلمية  املعرفة 
املعرفة العملية باعتباره اإعالميا ،  فجاء 
يف من�سبه كقطعة Buzzle داخل جمموعة 

قطع متناثرة تنتظر من يعيد ترتيبها .

بلدية م�سيف بامل�سيلة

املواطنون يطالبون 
بتح�ضني اخلدمات ال�ضحية

االأردن يفاجئ العامل 

الك�ضف عن وفاة مواطن
 بكورونا عام 2014

تي�سم�سيلت

ربط 13 منطقة ظل ب�ضبكة 
توزيع املاء ال�ضروب

بلدية  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
حوايل  بعد  على  الواقعة  م�سيف 
امل�سيلة،من  ولية  جنوب  100كلم 
بني اأكرث بلديات الولية،التي تعاين 
عجزا وا�سحا يف التغطية ال�سحية، 
املتعددة  العيادة  م�ستوي  على 
فاإنها تعرف  اخلدمات،ورغم ذلك 
اإقبال معتربا من املر�سى خا�سة 
املحدودة،الذين  الإمكانيات  ذوي 
يتوجهون لذات العيادة رغم علمهم 

جانب  خدماتها،وايل  برداءة 
النق�س الفادح الذي تعرفه العيادة 
من حيث العتاد والو�سائل الطبية ، 
وكذا الطاقم الطبي العامل بها،من 
العيادة  من  جعلت  التي  الأ�سباب 
هيكل،  جمرد  اخلدمات  متعددة 
،م�سكال  م�سيف  �سكان  ويعاين 
حقيقيا على م�ستوي قطاع ال�سحة 
ب�سبب نق�س اخلدمات املقدمة،.

عبدالبا�سط بديار

الأوبئة  جلنة  با�سم  الناطق  ك�سف 
بالده  اأن  عبيدات،  نذير  الأردنية، 
وفاة  حالة   ،2014 عام  �سهدت 
جديد  بفريو�س  اأ�سيب  ملري�س 
كورونا  فريو�سات  من  حينه  يف 
الأو�سط  ال�رشق  "متالزمة  ي�سمى 
لإذاعة  وقال  )مري�س(  التنف�سية" 
هذا  اإن  الأحد،  اليوم  "ح�سنى"، 
الفريو�س جاء بعد عدة �سنوات من 
ظهور فريو�س �سار�س، م�سريا اإىل 
تنتمي  هذه  الفريو�سات  جميع  اأن 

اإىل "عائلة كورونا".
�سجل  الأردن  اأن  عبيدات  وذكر 
واأن  اإ�سابات،  عدة  الوقت  بذلك 
امل�ساب الذي تويف كان يعاين من 
اأن  موؤكدا  مزمن،  مناعي  مر�س 
كورونا  فريو�س  عن  ناجتة  الوفاة 
 19 "كوفيد  ب�سبب  ولي�س  مري�س 
الوفاة  حالة  اأن  امل�ستجد"واأكد 
كورونا،  فريو�س  عن  فعال  نتجت 
لكن لي�س ذات الفريو�س امل�ستجد 

املوجود حاليا يف العامل.

 3 قدره  موؤخرا غالف مايل  ر�سد 
تنموية  م�ساريع  لتج�سيد  دج  مليار 
ظل)نائية(  منطقة   116 لفائدة 
بولية تي�سم�سيلت، ح�سبما علم لدى 
ديوان الوايل. واأو�سح ذات امل�سدر 
املر�سود  املايل  الغالف  باأن هذا 
يف اإطار �سندوق ال�سمان للت�سامن 
واملخططات  املحلية  للجماعات 
البلدية للتنمية والربامج القطاعية 
�سيوجه لتج�سيد قرابة 190 م�رشوع 
ظل  منطقة   116 لفائدة  تنموي 
الولية  بلديات  بكامل  متواجدة 

ال22. و�سي�رشع �سمن هذه العملية 
يف جت�سيد امل�ساريع ذات الأولوية 
امل�ستعجلة  الحتياجات  وح�سب 
واملتمثلة  الظل  مناطق  ل�سكان 
والربط  ال�رشوب  باملاء  التزود  يف 
وفك  ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة 
وتعبيد  الريفية  )امل�سالك  العزلة 
اأن  ويرتقب  البلدية(  الطرقات 
 13 ربط  اأ�سغال  قريبا  تنطلق 
توزيع  ب�سبكة  بالولية  ظل  منطقة 
ذات  اإىل  ا�ستنادا  ال�رشوب  املاء 

امل�سدر.

قبل اأربع جوالت من النهاية

�ضربة موجعة للبايرن

الدوري  مت�سدر  ميونيخ  بايرن  �سيفتقد 
روبرت  الأول  الهداف  القدم  لكرة  الأملاين 
عند  مولر  توما�س  وزميله  ليفاندوف�سكي 
مباراة  يف  مون�سنغالدباخ  برو�سيا  مواجهة 
وقال  املقبل  الأ�سبوع  اللقب  حت�سم  قد 
ليفركوزن  باير  على   2-4 الفوز  بايرن عقب 
ومولر  ليفاندوف�سكي  الثنائي  �سيفتقد  اإنه   ،
على  منهما  كل  بعد ح�سول  الإيقاف  ب�سبب 
املو�سم  خالل  اخلام�سة  ال�سفراء  البطاقة 
اجلاري وقبل اأربع جولت من النهاية يت�سدر 
بايرن الدوري بفارق �سبع نقاط عن برو�سيا 

دورمتوند �ساحب املركز الثاين.

للهالل  الولئية  اللحنة  قامت 
اأم�س  الأحمر اجلزائري ملع�سكر 
الأحد بتوزيع 2.000 �سلة غذائية 
مقيمة  معوزة  عائالت  على 
ح�سبما  بالولية،  ظل  مبناطق 
بن  اللجنة،  ذات  رئي�س  لدى  علم 

امل�سوؤول  نف�س  وذكر  درير  علي 
ممثلني  اليوم  �سلمت  م�ساحله  اأن 
عن 11 بلدية 2.000 �سلة غذائية 
اأ�سا�سية  غذائية  موادا  ت�سم 
لتوزيعها على عائالت معوزة تقيم 

ب 24 جتمع �سكاين ثانوي.

الهالل االأحمر اجلزائري مع�سكر 

توزيع 2.000 �ضلة غذائية متكن غطا�سو احلماية املدنية لولية 
�سكيكدة اأم�س الأحد من انت�سال جثة 
�ساب يبلغ من العمر 22 �سنة و ينحدر 
البواقي  اأم  بولية  فكرون  عني  من 
املن�رشم  اخلمي�س  يوم  غرقه  بعد 
امل�سنف  غري  ال�ساطئ  م�ستوى  على 
�سكيكدة(،  مدينة  )�رشق  �سوفيا 
الأول،  املالزم  من  علم  ما  ح�سب 

بالإعالم  املكلفة  مرواين،  اإميان 
بذات ال�سلك النظامي.

امل�سدر  ذات  اأو�سح  ت�رشيح  يف  و 
باأن غطا�سي احلماية املدنية عرثوا 
اأمتار و كذا على  اجلثة على عمق 5 
ال�ساطئ  من  مرتا   150 حوايل  بعد 
مفيدا باأنه مت نقل جثة ال�سحية اإىل 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 

املتحدثة  ذات  اأ�سافت  و  عزابة 
تطلبت  اجلثة  عن  البحث  عملية  باأن 
تابعني  غطا�سا   14 من  اأزيد  تدخل 
لوليات  املدنية  احلماية  ملديريات 
جيجل  و  قاملة  و  �سكيكدة  من  كل 
املدنية  احلماية  مدير  من  باإ�رشاف 
اإبراهيم  العقيد  �سكيكدة  لولية 

حممدي.

�سكيكدة 

انت�ضال جثة غريق بعد 4 اأيام من البحث  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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