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يف اأول ن�شاط داخلي له منذ تزكيته

بعجي يطلب ترخي�سا  لتطهري الأفالن
طلب الأمني العام جلبهة التحرير الوطني اأبو الف�شل بعجي من القواعد الن�شالية للحزب العتيد 

منحه �شك غفران اأبي�ش ملحاربة الف�شاد الذي ع�ش�ش طيلة ع�شرين �شنة باحلزب الذي كان ح�شبه 
رهني قيادات قزمته وابعدته عن قواعده الن�شالية.

باية عطار 

جبهة  حلزب  العام  الأمني  د�شن 
ن�شاطه  اأول  الوطني  التحرير 
عاما  اأمينا  تزكيته  منذ  الداخلي 
اجتماع  اأخر  يف  العتيد  للحزب 

باأمناء  بلقاء  املركزية  للجنة 
النتقالية  واللجان  املحافظات 
خاللهم  من  وجه  حيث   , للحزب 
الدعوة اىل القواعد ال�شعبية للحزب 
مب�شاعدته يف تطهري بني الأفالن 
طيلة  ع�ش�ش  الذي  الف�شاد  من 

ع�رشين �شنة حولته كما قال رهينة 
منا�شلي  با�شم  القرارات  لتخاذ 
يف  ل  اإليهم  الرجوع  دون  احلزب 
م�رشحا  �شغرية  ول  كبرية  �شوؤون 
الواحد  باحلرف  ال�شياق  هذا  يف 
م�شاعدتكم  ل�شتئ�شال  اأطلب   «

واملحافظني  احلزب  يف  الف�شاد 
هيكله  لإعادة  الأ�شا�ش  حجر 
الذي  احلزب  اأن  مربزا  احلزب » 
 1954 يف  التحريرية  الثورة  فجر 
والقيادة  ال�شعب  رحم  من  خرج 
على  عازمة  قال  كما  اجلديدة 

اجلزائر  و�شعه  خلدمة  ت�شحيح 
خالل  انطالقة  و�شعبها من 
لكل  باملر�شاد  تواجه  جديدة 

التحرير  جبهة  حزب  قزم  من 
وطنية  يف  الوطني  وي�شكك 

منا�شيليه.

جل�شة ملجل�ش الوزراء �شباح اليوم

قطاعات الطاقة النقل وال�سحة 
على طاولة الرئي�س

يعقد جمل�ش الوزراء �شباح اليوم اجتماعه 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  برئا�شة  الدوري 
املجيد تبون رئي�ش القائد الأعلى للقوات 
الوطني ملناق�شة  الدفاع  وزير  امل�شلحة 
ال�شحة  منها  ال�شاعة  ملفات  عديد 
ما  العمومية ح�شب  والأ�شغال  والطاقة 

جاء يف بيان لرئا�شة اجلمهورية
 وجاء يف البيان اأن جمل�ش الوزراء يعقد 
ال�شيد  برئا�شة  الدوري  اجتماعه  الأحد 
اجلمهورية  رئي�ش  تبون  املجيد  عبد 
وزير  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

الدفاع الوطني  و�شيدر�ش جمل�ش الوزراء 
عددا من العرو�ش تهم قطاعات الطاقة 
اأول  وهو  وال�شحة  العمومية  والأ�شغال 
اجتماع بعد التغيري احلكومي الذي اأجراه 
وم�ش  الأخري  الأ�شبوع  اجلمهورية  رئي�ش 
وريا�شة  النقل  منها  القطاعات  بع�ش 
عديد  تواجه  التي  الطاقة  وكذا  النخبة 
والدولية  والإقليمية  الوطنية  التحديات 
ال�شوق  يف  النفط  اأ�شعار  انهيار  جراء 
كورنا  جائحة  ب�شبب  انكما�شها  الدولية 

التي ت�رشب العامل .

الأمني العام يتعهد بالت�شبيب وعدم الإق�شاء

ت�سكيلة املكتب ال�سيا�سي لالأفالن  بعد 45 يوم
.    اإيداع مقرتحات احلزب حول الد�شتور الأ�شبوع القادم

اأبوالف�شل  لالأفالن  العام  الأمني  توعد 
بعجي باأن يتم الك�شف عن ت�شكيلة املكتب 
كاأق�شى  ون�شف  �شهر  خالل  ال�شيا�شي 
تقدير و  باأن الأ�شماء التي �شيتم اختيارها 
وفق معايري الت�شبيب و النزاهة احلزبية و 
حيازة القبول على م�شتوى القواعد وجاء 
ت�رشيح بعجي ردا على اإحلاح اأع�شاء من 
من  اأطراف  حماول  اإثر  املركزية  اللجنة 
داخل احلزب التدخل يف �شياغة القائمة 

من  وا�شع  قطاع  قلق  اأثار  الذي  الأمر 
اللجنة املركزية.

و كانت توقعات قد �رشت خالل ال�شاعات 
املكتب  قائمة  الإفراج عن  كون  املا�شية 
من  الأول  الأ�شبوع  يف  تتم  قد  ال�شيا�شي 
ال�شتقالل  عيد  ذكرى  مع  توازيا  جويلية 
نظرا  تاأجلت  قد  يبدو  فيما  ,لكنها 
حل�شا�شية الأمر و كون الت�شكيلة الب�رشية 
�شتكون لها الكلمة الف�شل يف �شياغة معامل 

ي�شتعد  الذي  لالأفالن  ال�شيا�شي  اخلطاب 
ملوعد الت�رشيعيات و املحليات امل�شبقة 
يغري  جديد  يطراأ  مامل  ال�شنة  نهاية  قبل 

من م�شار العملية و اآجالها.
اقرتاحاتها  �شتودع  قيادة احلزب  وتعتزم  
بخ�شو�ش الد�شتور الأ�شبوع القادم ,حيث 
مت النتهاء من �شياغة الوثيقة التي حتمل 

اأكرث من 100مقرتح.
وداد احلاج

الأمني العام للأرندي الطيب زيتوين:

الأمن القومي للجزائر يتعر�س ملخاطرة كثرية
�شدد الأمني العام حلزب التجمع الوطني 
الأرندي  زيتوين  الطيب  باأن  الدميقراطي 
ل  اأحمر  خط  اجلزائر  ا�شتقرار  يعترب 
تتعر�ش  البلد  واأن  �شيما  جتاوزه  يجب 
لفتا  اأمنها,  تهدد  عديدة  ملوؤامرات 
كل  مع  �شيتخندق   الأرندي   حزب  باأن 
املوؤ�ش�شات الد�شتورية القائمة و�شت�شاهم 
يف بناء اجلزائر اجلديدة. اإتهم الزيتوين يف 
الأوىل  الدورة  اأ�شغال  انعقاد  كلمته خالل 
العادية للمجل�ش الوطني للحزب, اأطراف 

اجلزائر, لفتا  ا�شتقرار  زعزعة  مبحاولة 
باأن اجلزائر اليوم م�شتهدفة يف خياراتها 
وا�شتقالل قراراتها, حيث  الإ�شرتاتيجية, 
�شطرت لها عدة �شيناريوهات ل�شتهدافها 
اأولهم النتخابات التي مرت بردا و�شالما 
على اجلزائريني, م�شيفا :« خ�شارة رهان 
بناء  تعطيل  حول  واملتمحور  النتخابات 
اجلمهورية اجلديدة, �شيخلق �شيناريوهات 
بتحقيق  ي�شمح  ل  حيث  مرتقبة,  اأخرى 
ا�شتقالل كامل يف كل القرارات واأن هناك 

العديد من الأبواق تعمل على ذلك”.
احلرب  اأن  على  زيتوين  الطيب  لفت   و 
عليها  ت�شهر  اجلزائر,  على  املعلنة 
اجلبهة  تفتيت  على  تعمل  خمتربات 
منظمات  خالل  من  اجلزائرية  الداخلية 
بورقة  دورها  تلعب  وعميلة,  معتمدة 
طريق مر�شومة, تهدف للق�شاء على حلم 
القرارات  كل  وت�شويه  جديدة  دولة  بناء 

املتخذة والعمل على اإف�شالها«.
اإميان لوا�ش

األغى رئي�ش اجلمهورية, عبد املجيد تبون, 
�شمري  تعيني  قرار  ر�شمية,  ب�شفة  اأم�ش, 
لدى  منتدب  وزير  من�شب  يف  �شعابنة, 
اجلزائرية  باجلالية  مكلف  الأول,  الوزير 

يف اخلارج.
وجاء يف بيان للوزارة الأوىل, باأنه و مبوجب 
تعيني  فقد مت  الأخري,  التعديل احلكومي 
لدى  منتدبا  وزيرا  �شعابنة,  �شمري  النائب 
اجلزائرية  باجلالية  مكلفا  الأول,  الوزير 
وافق  �شعابنة  �شمري  اأن  م�شرية  باخلارج, 
على تعيينه يف املن�شب, من دون الت�رشيح 

بحمله اجلن�شية املزدوجة.
واأو�شح ذات البيان, اأن بناء على ما �شبق, 

ميتثل  اأن  �شعابنة,  �شمري  من  ُطلب  فقد 
,املوؤرخ   17/01 رقم  القانون  لأحكام 
لقائمة  املحدد  و   ,2017 جانفي   10 يف 
واملنا�شب  للدولة,  العليا  امل�شوؤوليات 
اجلن�شية  ت�شرتط  التي  ال�شيا�شية, 
عن  والتنازل  غريها,  دون  اجلزائرية 
اجلن�شية الأجنبية, لكن خالل امل�شاورات 
ومنه  لل�رشط,  المتثال  رف�ش  �شعابنة 
اإلغاء  مت  اجلمهورية,  رئي�ش  من  بقرار  و 
للجالية  منتدب  وزير  من�شب  يف  تعيينه 
اأ�شاف  حني,  يف  باخلارج,  الوطنية 
من  �شعابنة,  �شمري  اأن  امل�شدر,  نف�ش 
الت�شكيلة  �شمن  يعد  مل  ف�شاعدا,  اليوم 

احلكومية احلالية.
ال�شابق  ال�شحفي  �شعابنة,  �شمري  كان 
جبهة  ونائب  اجلزائري,  للتلفزيون 
فرن�شا,  جنوب  منطقة  عن  امل�شتقبل 
وع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية باملجل�ش 
كوزير  تن�شيبه  مت  قد  الوطني,  ال�شعبي 
منتدب مكلف باجلالية يف اخلارج, الأربعاء 
اخلارجية,  ال�شوؤون  وزارة  مبقر  الفارط, 
املكلف  ال�شابق,  الدولة  وزير  بح�شور 
باخلارج  والكفاءات  الوطنية  باجلالية 
امل�شوؤولني  من  وعدد  بالدهان  ر�شيد 

والإطارات بالوزارة.
مرمي خمي�شة

يف اليوم الرابع من ا�شتلمه ملهامه كوزير منتدب

الرئي�س يلغي قرار تعيني �سعابنة 

امللف الليبي يف ال�شدارة

مكاملة هاتفية بني تبون و ماكرون 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�ش  اأجرى 
مع  هاتفية  مكاملة  ال�شبت  اأم�ش  تبون 
نظريه الفرن�شي اإميانويل ماكرون ح�شب 
ما جاء يف بيان لرئا�شة اجلمهورية  واأثناء 
الرئي�شان  ا�شتعر�ش  املكاملة,  هذه 
ا�شتئناف  ق�شد  الثنائية  العالقات 
واإعادة  م�شتوى  اأعلى  على  الت�شالت 

كما  املجالت  جميع  يف  التعاون  دفع 
تبادل رئي�شا البلدين الآراء حول امل�شائل 
يف  امل�شرتكة  امل�شلحة  ذات  الإقليمية 
يف  القائم  الو�شع  تطورات  اآخر  �شوء 
ال�شاحل ويف ليبيا, وح�شل ب�شاأنها توافق 

يف وجهات النظر, ي�شيف البيان.
م.�ش

يف ملف �شركة هواوي و كونيناف

هدى فرعون اأمام قا�سي التحقيق 
باملحكمة العليا

باملحكمة  التحقيق  قا�شي  اليوم  ي�شتمع 
العليا لوزيرة الربيد ال�شابقة هدى فرعون 
و  كونيناف  و  هواوي  �رشكة  ملف  يف 
للمجموعة  التابعة  الأبحاث  ف�شيلة  كانت 
قد  بالعا�شمة,  الوطني  للدرك  الإقليمية 
لوزيرة  فرعون,  هدى  للوزيرة  ا�شتمعت  
متازيرت,  جميلة  ال�شابقة  ال�شناعة 

وتبديد  ف�شاد  ق�شايا  يف  معهما  للتحقيق 
املال العام.

ال�شفقات  ا�شم فرعون يف ملف  ذكر  ومت 
التي اأبرمها قطاع الربيد مع �رشكات تعود 
 »« �رشكة  منها  كونيناف  لالإخوة  ملكيتها 

موبيلينك«
م.�ش

7 وفيات خلل ال 24 �شاعة 

283 اإ�سابة جديدةبكورونا
 و 136 حالة �سفاء 

بفريو�ش  جديدة  اإ�شابة   283 �شجلت 
جديدة  وفيات   7 و  )كوفيد-19(  كورونا 
اجلزائر,  الأخرية يف  �شاعة   24 ال  خالل 
مري�شا   136 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف 

لل�شفاء, ح�شب ما ك�شف عنه اأم�ش ال�شبت 
ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق 

فريو�ش كورونا, الدكتور جمال فورار.)
م.�ش

ملف متابعة رجل الأعمال علي حداد

حمامي عمر غول يطالب با�ستدعاء بوتفليقة و�سقيقه 
وزير  مراد  زقري  املحامي  اأم�ش  طالب 
ال�شبت,  اأم�ش  النقل الأ�شبق عمار غول, 
اجلمهورية  رئي�ش  اإح�شار  ب�رشورة 
و�شقيقه  بوتفليقة,  العزيز  عبد  ال�شابق 
�شيدي  ملحكمة  ك�شاهدين  ال�شعيد, 

املتهمني  مواجهة  اأجل  من  اأحممد, 
املحاكمني يف ملف متابعة رجل الأعمال 
علي حداد ويف ذات اجلل�شة  قال وكيل 
اليوم  م�شتغرب  اإنني  اجلمهورية” 
بخ�شو�ش طلبات الدفاع على ا�شتخراج 

العزيز  عبد  �شهادة  و  بوتفليقة  ال�شعيد 
الطلبات  تلك  تكن  مل  ملاذا  بوتفليقة 
ملاذا  املحاكمة  بداية  قبل  اإ�شهاد  ففي 

تركتموها يف املرافعة”.
م.�ش

م.�ش
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مرمي خمي�سة

زيارته  خالل  واجعوط،  اأكد  حيث 
ملركزي ت�صحيح االمتحانات املهنية 
واأ�صتاذ  رئي�صي  اأ�صتاذ  لرتبتي  للرتقية 
الثالث،  التعليمية  للمراحل  مكون، 
عرب  مرت�صح   19748 تعني  والتي 
املوؤ�ص�صات  فتح  اأن  الوطني،  الرتاب 
التحاق  بعد  مبا�رشة  �صيكون  الرتبوية 
 23 يوم  عملهم،  مبنا�صب  االأ�صاتذة 
اأوت القادم، م�صيفا اأن فرتة املراجعة 
اإىل  اأ�صبوعني  من  �صتدوم  واملرافقة، 
3 اأ�صابيع، الفتا باملنا�صبة، اأن الوزارة 
النف�صية  املرافقة  عملية  يف  �رشعت 
والبيداغوجية، للمقبلني على امتحاين 
�صهادتي التعليم املتو�صط والبكالوريا، 

انطالقا من 4 اأفريل املا�صي.
زيارته،  خالل  واجعوط  �صدد  كما 
وجتند  اال�صتعداد  �رشورة  على 
الت�صحيح من  اجلميع، الإجناح عملية 
ال�صحة  مقايي�س  كل  احرتام  خالل 
الظرف  يفر�صها  ،التي  وال�صالمة 
ال�صحي الذي متر به البالد، ومذكرا 
الرتبوية،  املنظومة  اإ�صالح  مب�رشوع 
تنظيم  عرب  قطاعه  اأطلقه  الذي 
تكون  وتقوميية،  ت�صخي�صية  جل�صات 
ت�صرتك  وطني  حلوار  منطلقا  ح�صبه 
بعيدا  املعنية،  االأطراف  جميع  فيه 
وامل�صالح  ال�صيقة  احل�صابات  عن 

الفئوية.
الربوتوكول  م�رشوع  بخ�صو�س  اأما 
البيام  بامتحاين  اخلا�س  ال�صحي 
عن  االأول  امل�صوؤول  اأطلع  والباك، 

الربوتوكول  هذا  اأن  الرتبية،  قطاع 
اإعداده  على  عكف  قد  االحرتازي، 
واالأ�صاتذة،  املخت�صني  من  جمموعة 
املرت�صحني،  و�صالمة  ل�صحة  �صمانا 
اإىل  بالنظر  االمتحانني،  لهذين 
املخاطر التي قد تنجر عن احتكاك 
االختبار،  هذا  يف  ببع�صهم  التالميذ 
من  لعدد  وا�صتعمالهم  ومالم�صتهم 
االأدوات، والو�صائل الالزمة ملمار�صة 
التي  الريا�صية  التخ�ص�صات  بع�س 
يقت�صيها اإجراء اختبار مادة الريا�صة 
املعدة  باملراكز  والريا�صية،  البدنية 
التعليم  �صهادة  امتحاين  الإجراء 
دورة  البكالوريا  و�صهادة  املتو�صط، 
2020، اإىل جانب ما يتعلق كذلك من 
اتخاذها،  الواجب  وقائية  اإجراءات 

حيث  من  االمتحان،  يف  ال�رشوع  قبل 
مركز  ور�صات  جميع  وتطهري  تعقيم 
جميع  وتعقيم  فتحه،  قبل  االإجراء 
امل�صتعملة،  البيداغوجية  الو�صائل 
امل�صتعملة  القاعات غري  كل  واإغالق 
اإىل  اإ�صافة  املتواجدة داخل املركز، 
�رشورة ا�صتعمال ال�رشيط لال�صتعانة 
م�صار  لتحديد  وكرا�صي،  بطاوالت 
على  واملحافظة  املرت�صحني 
هذا  يف  مت  حيث  االأمني،  التباعد 
املن�صورات  اإل�صاق  اقرتاح  ال�صياق، 
التوجيهية، املعتمدة من طرف وزارة 
ال�صحة، اخلا�صة باالإجراءات الوقائية 
وال�صحية، وتوفري قارورات املاء ذات 
الفردي،  لال�صتعمال  ال�صغري  احلجم 
مع اإ�صافة 4 اأ�صاتذة ملرافقة وتوجيه 

الربوتوكول  ين�س  كما  املرت�صحني. 
الكمامات  ارتداء  اأن  على  املقرتح 
مرت�صح،  كل  طرف  من  اإجباري، 
درجة  لقيا�س  موؤطرين  ويكلف 
كل  وا�صتغالل  املرت�صحني،  حرارة 
حفاظا  للموؤ�ص�صة،  التابعة  املداخل 
املاء  وتوفري  الوقائي،  التباعد  على 
اأماكن  حتديد  اإىل  اإ�صافة  وال�صابون 
موؤكدا  االختبارات،  قبل  املرت�صحني 
الكمامات  بنزع  ي�صمح  ال  اأنه  على 
للمرت�صحني  االإجراء  مراكز  داخل 
االإحماء  اأثناء  عدا  ما  واملوؤطرين، 
واالختبارات التطبيقية، مع تخ�صي�س 
ور�صة خا�صة باإم�صاءات املرت�صحني، 
اأن  ب�رشط  االختبارات،  اإنهاء  عند 
و�صع  مع  الطلق،  الهواء  يف  تكون 
حدود لكل مرت�صح وتعقيم االأيدي قبل 

االإم�صاء –ي�صيف ذات امل�صوؤول-
اأكرث  حرارة  درجة  ت�صجيل  حالة  ويف 
من 37 درجة اأو ظهور اأعرا�س ال�صعال 
الوزير  اأف�صح  اأخرى،  اأو  والعط�س 
ل�رشورة  دعا  الوقائي،  امل�رشوع  اأن 
طماأنة املرت�صح، وعدم تعطيل ال�صري 
وتوجيه  اال�صتقبال،  لعملية  العادي 
اأجل  من  املركز،  عيادة  اإىل  املعني 
مع  الالزم،  الطبي  الفح�س  اإجراء 
ليوم  االختبار  اإجراء  تاأجيل  اإمكانية 
اأو  االمتحان،  فرتة  نهاية  قبل  الحق، 
منحه نهائيا قرارا من طبيب املركز، 
باالإ�صافة اإىل تعليمة �صارمة باالإبالغ 
بها،  امل�صتبه  احلاالت  عن  الفوري 
لالإجراءات  يومي،  تقرير  واإر�صال 
املتخذة باملركز اإىل مديرية الرتبية.

حدد وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط، اأم�س، عتبة درو�س امتحانات �سهادتي التعليم املتو�سط 
والبكالوريا، مبا مت تدري�سه يف الف�سلني الأول والثاين فقط، موليا عناية خا�سة للإجراءات ال�سحية 
والوقائية، من خلل و�سعه لربوتوكول �سحي خا�س، �سمانا لل�سري احل�سن، لمتحاين �سهادتي البيام 

والباك، يف هذا الظرف ال�ستثنائي واحل�سا�س، الذي تعي�سه البلد، بفعل كوفيد 19.

جمعية اأولياء التلميذ 

نطالب با�سرتجاع حقوق امتحاين 
"االبتدائي" و"البيام"

وزير الرتبية يوؤكد

ح�سر عتبة الدرو�س يف الف�سلني االأول والثاين
طالبت جمعية اأولياء التالميذ  وزارة .    م�سروع بروتوكول �سحي خا�س

الرتبية والتعليم  ب�رشورة  ا�صرتجاع 
نهاية  �صهادة  حقوق امتحانات 
و�صهادة  االبتدائية  املرحلة 
املتو�صط  بعدما  تقرر  التعليم 
فحوى  وبالتايل ال  ال�صهادات  اإلغاء 
على  املدفوعة  املبالغ  بقاء  من 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  ذمة 
وامل�صابقات  ب�صفتها حتت و�صاية 

وزارة الرتبية الوطنية.
املوجهة  املرا�صلة  واأ�صارت  هذا 
القطاع  حممد  اإىل وزير 
األف   800 من  اأكرث  اوجاووت اأن 
نهاية  تلميذ  م�صجل  المتحانات 

حقوق  دفع  االبتدائية  املرحلة 
ب100دج  لكل  املقدرة  الت�صجيل 
اأن  جند  حني  ،يف  تلميذ 
موؤهل  تلميذ  400الف  حوايل 
املتو�صط دفع  المتحانات  التعليم 
يجعل  ما   ، دج   1000 فرد  كل 
لدى  الديوان  املودع  املبلغ 
الوطني  لالمتحانات  وامل�صابقات 
للتالميذ  اإعادته  كبري، ي�صتوجب 
اأو على االأقل للمدار�س ال�صتغاللها 
الت�صاور  خالل  من  نافعة  اأمور  يف 
واإدارة  التالميذ  اأولياء  جمعية  بني 

املدر�صة .
حممد بن ترار

حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأكد 
باجلزائر  ال�صبت  اأم�س  واجعوط، 
القطاعية  النقابات  اأن  العا�صمة، 
الفاعلني  جمموع  مع  لها  �صتكون 
االآخرين يف خمتلف م�صتويات تنفيذ 
خالل  »كلمتها«  الرتبوية  ال�صيا�صة 
والتقوميية  الت�صخي�صية  اجلل�صات 
املنظومة  اإ�صالح  منهجية  حول 

الرتبوية املقرر تنظيمها قريبا.
مبمثلي  جمعه  تعاريف  لقاء  ويف 
االعتماد،  حديثة  نقابات  ثمانية 
»تتطلع  الوزارة  اأن  واجعوط  اأو�صح 
امل�صاركة  تقاليد  اإر�صاء  اإىل 
تربوية  منظومة  بناء  يف  الفعلية 
التنوع  ت�صتوعب  اأطر  �صمن  جديدة، 
واالإختالف، الذي نعتربه نعمة ترثي 
النقا�س ومتكننا من حتقيق منظومة 
م�صددا  توافقية«،  جامعة  تربوية 
»�صتكون  القطاع  نقابات  اأن  على 
اإىل  كلمتها  اجلل�صات  هذه  يف  لها 
خمتلف  يف  الفاعلني  جمموع  جانب 
الرتبوية،  ال�صيا�صة  تنفيذ  م�صتويات 
اجلامعيني  االأ�صاتذة  اإق�صاء  دون 
وممثلي قطاع التعليم العايل والتعليم 
واملوؤ�ص�صات  املهنيني  والتكوين 
والثقافية  وال�صناعية  االقت�صادية 
اأن  باملنا�صبة  واالجتماعية«واأكد 
واحدة  م�صافة  على  »يقف  قطاعه 
من جميع النقابات املعتمدة ويعترب 

اأن كل واحدة ميكنها اأن تقدم اإ�صافة 
وت�صكل قوة اقرتاح ال ي�صتهان بها«.

جل�صات  باأن  الوزير  ذكر  اأن  وبعد 
�صتكون  الرتبوية  املنظومة  اإ�صالح 
قال  �صامل«،  وطني  حلوار  »منطلقا 
هذا  خالل  من  القطاع  »مبتغى  باأن 
القاعدة  الذي �صينطلق من  امل�صعى 
على  والتعليم  الرتبية  )موؤ�ص�صات 
جهوية  ندوات  ثم  الواليات  م�صتوى 
اإىل مرحلة عقد اجلل�صات(  للو�صول 
م�صرتك  ت�صخي�س  اإىل  الو�صول  هو 
ومعرفة  للمدر�صة  الراهنة  للو�صعية 
ثم  ومن  وال�صعف  القوة  مواطن 
وت�صور  واإقرتاحات  اآراء  تقدمي 
للمدر�صة التي ن�صبو اإليها باال�صتفادة 
يف  الناجحة  املقاربات  اأهم  من 

جمال االإ�صالحات الرتبوية«.
خماطبا  امل�صوؤول  ذات  وتابع 
اأمام  اليوم  نحن  النقابات:«  ممثلي 
اأخالقي  والتزام  تاريخية  م�صوؤولية 
جتاه مدر�صتنا وتالميذنا، للعمل مع 
الظروف املنا�صبة  تهيئة  بع�س على 
نه�صة  م�رشوع  حتقيق  يف  لل�رشوع 
خالل  من  اجلزائرية  املدر�صة 
الدرا�صي  النظام  وحت�صني  جتويد 
يتما�صى --ح�صبه-- ومتطلبات  مبا 

التنمية امل�صتدامة ».
ومل يفوت وزير الرتبية الوطنية فر�صة 
ال�صخ�صي  ا�صتعداده  ليجدد  اللقاء 

كافة  مع  للعمل  الوزارة  وا�صتعداد 
ال�رشكاء الذي بلغ عددهم حلد االآن 
ونزاهة«  »�صفافية  بكل  نقابة،   20
االن�صغاالت  اإىل  اال�صتماع  من خالل 
البحث  لغاية  املطروحة  والق�صايا 
ملعاجلتها  احللول  عن  »امل�صرتك« 

يف اإطار »حوار جاد وم�صوؤول«.
عن  ال�صياق  نف�س  يف  اأعرب  كما 
كافة  �صفوف  ر�س  النية« يف  »ح�صن 
وال�رشكاء  الرتبوية  االأ�رشة  اأفراد 
»حتقيق  اأجل  من  االجتماعيني 
الرقي  يف  امل�صرتك  طموحنا 
مب�صتوى املدر�صة اجلزائرية وتعزيز 
وتكري�س  الوطني  النقابي  امل�صهد 
لها  �صيكون  والتي  النقابية  التعددية 
احلوار  تعزيز  يف  االإيجابي  االأثر 
اجتماعي  مناخ  واإر�صاء  االإجتماعي 
هادئ وم�صتقر ي�صمح مبوا�صلة جهود 
واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية 

للبالد«.
ت�صلمت  التي  النقابات  اأن  اإىل  ي�صار 
جل�صات  لتنظيم  م�صودة  م�رشوع 
منهجية  حول  وتقوميية  ت�صخ�صية 
خالل  الرتبوية  املنظومة  ا�صالح 
هي  واالإثراء  للمناق�صة  اللقاء  هذا 
الوطنية  الرتبية  مفت�صي  نقابة 
امل�صتقلة ملوظفي  الوطنية  والنقابة 
لقطاع  االقت�صادية  امل�صالح 
امل�صتقلة  الوطنية  النقابة  و  الرتبية 

والنقابة  الرتبية  مل�صاعدي وم�رشيف 
اإىل  اإ�صافة  الرتبية  الوطنية مل�رشيف 
ملديري  امل�صتقل  الوطني  املجل�س 
الثانويات والنقابة الوطنية امل�صتقلة 
واملنظمة  الرتبية  مل�صت�صاري 
واأخريا  الرتبية  الأ�صاتذة  اجلزائرية 
املدار�س  ملديري  الوطنية  النقابة 
الرتبية  وزارة  وكانت  االبتدائية. 
م�رشوع  عن  ك�صفت  قد  الوطنية 
عرب  الرتبوية  املنظومة  اإ�صالح 
وتقوميية  ت�صخي�صية  تنظيم جل�صات 
�صامل  وطني  حلوار  منطلقا  تكون 
لتحقيق  طريق  خارطة  ر�صم  غايته 
مب�صاركة  للقطاع  عميق  اإ�صالح 
وتت�صمن  املعنية  االأطراف  جميع 
تقييم  اجلل�صات  حماور  اأهم 
قطاع  عرفها  التي  االإ�صالحات 
الرتبية يف الفرتات ال�صابقة ومنهجية 
التقارير  وم�صتويات حتليل  االإ�صالح 
وثيقة امل�صودة  باأن  وتلخي�صها علما 
اإ�صالح  م�رشوع  جانب  اإىل  حتمل 
الردود املتعلقة  الرتبوية،  املنظومة 
نقابات  طرحتها  التي  باالن�صغاالت 
ال�رشكاء  وخمتلف  الرتبية  قطاع 
اأ�رشف  التي  الثنائية  اللقاءات  خالل 
املمتدة  الفرتة  يف  الوزير  عليها 
مار�س   12 غاية  اإىل  فرباير   20 من 

املا�صي
م.�س

وزير الرتبية بخ�سو�س ور�سات الإ�سلح 

ال ميكن تنفيذ ال�سيا�سة الرتبوية بدون ال�سركاء

طالب »باإعادة تاأهيل« مهامه 

 رئي�س جمل�س املناف�سة 
يطالب باال�ستقاللية 

عدة  املناف�صة  جمل�س  قدم 
�صفته  تاأهيل«  »الإعادة  مقرتحات 
تطبيق  �صمان  اجل  من  ومهامه 
فعال لقواعد املناف�صة وال�صفافية 
التجارية  االأن�صطة  جميع  يف 

واالقت�صادية يف اجلزائر.
املجل�س  بادر  ال�صدد،  هذا  ويف 
وثيقة  يف  زيتوين  عمارة  برئا�صة 
تاأهيل  الإعادة  »الدعوة  بعنوان 
بتقدمي  اجلزائر«،  يف  املناف�صة 
عدة مقرتحات بهدف »متكني هذه 
فعال  تطبيق  �صمان  من  املوؤ�ص�صة 
يف  وال�صفافية  املناف�صة  لقواعد 

جميع االأن�صطة االقت�صادية ».
و من بني املقرتحات املقدمة يف 
العالقة  تتناول  والتي  الوثيقة  هذه 
والف�صاد،  املناف�صة  بني  ال�صببية 
قانون  اإعداد  اإىل  املجل�س  دعا 
خا�س من اجل تنفيذ اأحكام املادة 
43 من الد�صتور املعدل يف 2016، 
تتعلق  مبادئ  خم�صة  كر�صت  التي 
االحتكار  منع  وهي  باملناف�صة، 
وعدم  ال�رشيفة،  غري  واملناف�صة 
التمييز بني املوؤ�ص�صات فيما يتعلق 
مب�صاعدات الدولة، و�صبط ال�صوق 

وحقوق امل�صتهلكني.
كما اأكدت الوثيقة على »�رشورة اأن 
ت�صمح اإعادة التاأهيل لهذه ال�صلطة 
الهيكل  يف  مكانتها  با�صتعادة 
ا�صتدامتها،  و�صمان  املوؤ�ص�صاتي 
وكذلك �صمان ا�صتقالليتها يف �صنع 
القرار بعيًدا عن اأي �صغط، �صيما 
)جماعات  االأعمال  جمتمع  من 

ال�صغط(«.
ال�صياق،  هذا  يف  املجل�س،  وذّكر 
للمجل�س  الد�صتورية«  »ال�رشعية  بـ 
ك�صلطة م�صوؤولة عن �صمان النظام 
العام من خالل �صبط  االقت�صادي 
هذا  اأن  على  م�صدًدا  ال�صوق، 
التكري�س من �صاأنه اأن يعزز و�صعه 
القانوين، و ا�صتقالليته وم�صوؤوليته 
القانوين  االإطار  ا�صتقرار  يف 
امل�صري للمناف�صة. اأعرب املجل�س 
االإطار  ا�صتقرار«  »لعدم  اأ�صفه  عن 
القانوين املتعلق باملناف�صة  ولكن 
املتتايل  االإحلاق  �صيء  كل  قبل 
للمجل�س، خالل ال�صنوات املا�صية، 
ورئي�س  اجلمهورية،  رئي�س  لدى 
التجارة،  وزير  واأخرياً  احلكومة، 
مو�صحا اأن هذه االأو�صاع »كان لها 
املوؤ�ص�صة  �صفة  على  �صلبي«  اأثر 

ودورها يف �صبط ال�صوق.
يطالب  املجل�س  فاإن  وبالتايل 
توفري  خالل  من  بـ«ا�صتقالليته« 
الأفراده  القانونية  ال�صمانات 
»�صلطة  و�صاية  حتت  وو�صعه 
عليا« كما جاء يف تو�صيات اخلربة 
موؤمتر   2017 �صنة  اأجرتها  التي 
التنمية  و  للتجارة  املتحدة  االأمم 
الوثيقة  وت�صمنت  »كنو�صيد«. 
�رشورة  يف  متثل  اآخر  ان�صغاال 
احرتام قواعد املناف�صة يف ال�صوق 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  الرقمية، 
مراجعة القوانني املتعلقة بحماية 
وتكييفها  والبيانات  امل�صتهلك 
الذي  املناف�صة  جمل�س  ويكلف 
م�صتقلة  اإدارية  ك�صلطة  ا�صتحدث 
مبقت�صى االأمر رقم 95-06 املوؤرخ 
مبعاقبة   ،1995 جانفي   20 يف 
للمناف�صة  املنافية  املمار�صات 
االحتكارية  التكتالت  ال�صيما 
و  الراأ�صية  اأو  االأفقية  واالتفاقات 

اإ�صاءة ا�صتخدام  املركز 
املهيمن وكذا التحكم يف الرتكزات 
الدمج  )عمليات  االقت�صادية 
التي  التجاوزات  ملنع  واالقتناء( 
قد تنجر عنها فيما يخ�س االأ�صعار 
والعر�س واجلودة واالبتكار وب�صاأن 
جمل�س  يقوم  الف�صاد،  من  الوقاية 
 32 املادة  مبوجب  املناف�صة، 
اجلزائية،  االإجراءات  قانون  من 
املخت�س  اجلمهورية  وكيل  باإبالغ 
التي  والدالئل  باالأحداث  اإقليميا 
من املرجح اأن تكون حمل ت�صنيف 
املهام  اإطار  يف  املكت�صفة  جنائي 
الق�صائية )اأي التحريات( امل�صندة 
اإليه مبقت�صى القانون.لالإ�صارة فقد 
دامت  فرتة  ال�صلطة  هذه  �صهدت 
خاللها  جتمدت  �صنوات  ع�رش 
ب�صبب   )2013-2003( ن�صاطاتها 
اأفرادها،  عهدات  جتديد  عدم 
وهو ما منع هيئة املداولة بالف�صل 
اإخطارها  مت  التي  امللفات  يف 
 ، ا�صت�صارات  )�صكاوي،  ب�صاأنها 
وعادت  اقت�صادية(.  تركزات  تبيلغ 
يف  مهامها  لتزاول  الهيئة  هذه 
جانفي 2013، وذلك بعد قيام جلنة 
حول  بتحقيق  واملراقبة  التحقيق 
بع�س  عرفتها  التي  االختالالت 
املواد الغذائية الوا�صعة اال�صتهالك 

)زيت املائدة، �صكر...( .
م.�س
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حممد بن ترار

اأمر بلعريبي ال�رشكات  وقد  هذا 
عدل  لإجناز  وكالة  مع  املتعاقدة 
جميع  يف  ال�سكنية  امل�ساريع 
الوليات ب�رشورة ت�سليم ال�سكنات يف 
مراعاة  مدة  مع  جدا  قريبة  مواعيد 
 ، فيها  املبالغة  دون  لكن  التوقف 
ا�ستدراك  �رشورة  على  �سدد  كما 
وقف  التي  التاأخرات  والنقائ�ص 
عليها يف جميع امل�ساريع  خا�سة  يف 
التهيئة اخلارجية  التي ظهرت  جمال 

اجلاهزة  امل�ساريع  بع�ص  يف  جليا 
�سمان  ت�رشيع  اأجل  ومن   ، للت�سليم 
بلعريبي  من  اأ�سار  الأ�سغال  وثرية 
بهدف  املداومة  بنظام  العمل  خالل 
العديد  اآجالها  يف  يف  الأ�سغال  اإمتام 
من امل�ساريع املتاأخرة ويف مقدمتها 
ب�سيدي  م�سكن  عدل   2000 موقع 

بلعبا�ص .
اإجناح هذه  اجل  ومن  هذا 
العام  املدير  قرر  الأ�سغال 
للمتابعة  درا�سات  تكليف مكاتب 
الفرعني  رقابة  املديرين  حتت 

عدل  والذين  لوكالة  والإقليميني 
حول  تقارير دورية  يقدمون  بدورهم 
التي  الأ�سغال  والإ�سكالت  تقدم 
تقدمي  خالل  من  توجه  امل�ساريع 
تقدم  عمل  يك�سف مدى  خمطط 
الأحياء  وعن   ، ومعيقاتها  الأ�سغال 
اجلديدة  التي مل تنتهي الأ�سغال  بها 
ب�رشورة  اإنهاء  بلعريبي  طالب 

املرافق  بالتن�سيق مع املديريات  الول
بالغة  اإعطاء عناية  ائية  للتجهيز  مع 
م�ساكل  اأي  لتفادي  اجلانب  هذا  يف 
مكتب  اأن  امل�ساكل  ت�سل  م�سري 
عليها  يجب  الطالع  املدير  والتي 
الر�سمية  عو�ص  قنوات  الوكالة  من 
يت�سنى  خارجية حتى  من  اأطراف 

معاجلتها .

اأ�سدر املدير العام للوكالة الوطنية لتح�سني 
ال�سكن وتطويره )عدل( طارق بلعريبي  خالل 

الزيارة التي قادته اإىل ولية �سيدي بلعبا�س 
للوقوفعلى م�ساريع الوكالة بهذه الولية التي 
عرفت عدة  احتجاجات نتيجة التاأخر و�سوء 

الأ�سغال  05 تعليمات �سارمة  ل�سرورة اإنهاء امل�ساريع 
واحرتام  املواعيد ومعها موا�سفات الجناز.

جمعية خط نوفمرب 54 

اإن�ساء جمل�س اأعلى للذاكرة �سروري

م�سنع  »تزليزة » للمياه املعدنية باأدرار

ت�سريحات للعمال وتالعب 
بالأج�ر وبيع للم�ؤ�س�سة 

يف تغريدة له على تويرت

جراد يعزي عائلة بلعيد عبد ال�سالم

رئا�سة اجلمهورية

تعيني مليكة مراح مكلفة 
بالدرا�سة والتلخي�س 

العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية

حتديد تنظيم م�سالح و�سيط اجلمه�رية

توعد بتدارك النقائ�س

مدير  وكالة عدل يف بلعبا�س اإثر احتجاجات

خلط  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  اقرتح 
،اإن�ساء  جمال  هبلة  رزاق   54 نوفمرب 
املجل�ص الأعلى لذاكرة الأمم يف م�رشوع 
رئي�ص  اقرتحه  الذي  الد�ستوري  التعديل 
فيما  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اأن  بوحجة  ال�سعيد  اجلمعية  ع�سو  اأكد 
بالتكامل  يكون  اجلديدة  اجلزائر  بناء 
واأجيال  مكونات  كافة  بني  احلقيقي 
اجلمعية  وك�سفت   . اجلزائري  ال�سعب 
ت�سم  التي   1954 نوفمرب  خلط  الوطنية 
الثورة  وقيادات  املجاهدين  من  العديد 
م�سالح  الأحد  �ست�سلم  اأنها  التحريرية 
رئا�سة اجلمهورية مقرتحاتها بخ�سو�ص 
للنقا�ص  املطروح  الد�ستوري  التعديل 
حدا  ت�سع  جديدة  جزائر  بناء  اجل  من 
للممار�سات البالية ويف هذا ال�سياق ك�سف 
الرئي�ص ال�سابق للمجل�ص الوطني ال�سعبي 
الثانية  التاريخية  الولية  وال�سكرتري 
مقرتحات  اأن   ) الق�سنطيني  )ال�سمال 
بناء  و�سعها  مت  التاريخية  اجلمعية  هذه 

الأ�رشة  �سملت  عميقة  نقا�سات  على 
خمتلف  من  وكفاءات  وال�سباب  الثورية 
اأو�سح  كما  مقرتحات  وهي  املجالت 
فجر  الذي  نوفمرب  اأول  وبيان  تتما�سى 
ال�ستقالل  اىل  وقاد  التحريرية  الثورة 
ركزت  كما  الوطنية  ال�سيادة  وا�سرتجاع 
نف�ص املتحدث على  املقرتحات ح�سب 
التاريخي  لل�سعب  اجلزائري  اجلانب 
الثورة  اإىل  ال�سعبية  املقاومة  من  بدءا 
والت�سييد  بطريقة  البناء  مرورا مبرحلة 
اجلمعية  هذه  من  رغبة  مو�سوعية 
امل�ساهمة يف و�سع د�ستور توافقي هدفه 
تكون  بالتكامل  اجلديدة  الدولة  بناء 
واأجيال  مكونات  كافة  بني  احلقيقي 
ال�سباب  ورغبة  كما  تتما�سى  ال�سعب 
،ونوهت هذه اجلمعية باملجهودات التي 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  يبذلها 
جديدة  جمهورية  معامل  لإر�ساء  تبون 

تبنى ب�سواعد اأبنائها
باية ع  

للمياه   « فجر  عمال  م�سنع  »تزليزة 
ملكيته  تعود  باأدرار الذي  املعدنية 
علي  م�سايقات  الأعمال  هامل  لرجل 
وف�سائح من العيار الثقيل التي يعي�سها 
عمال امل�سنع الذي رغم انه  يتحكم يف 
اجلنوب  باملياه  اغلب  وليات  متويل 
اأن  اإل  اأرباح  من  يحققه  املعدنية  وما 
اأو�ساعا  يعي�سون  املوؤ�س�سة  عمال هذه 
مزرية  وتع�سف اأكرب. هذا واأكد العمال 
حياة  الرعب  بفعل  يع�سون  اأنهم 
لتع�سفي  ا يح  لت�رش ا و قيف  لتو ا
وثيقة  اأو  حقوق  اأدنى  وبدون  للعمال 
ب�سمان  احلقوق  لهم  ت�سمح  ر�سمية 
افنوا  الذين  قانونا  وهم  املكفولة 
حياتهم  يف  تطوير هذه املوؤ�س�سة التي 
وم�ستقرة  جيدة  مالية  و�سعية  تعرف 

املعدنية  املياه  �سوق  يف  ومتحكمة 
الوقوف  اآخر مت  ، من جانب  باجلنوب 
اأجور  وتالعب  يف  تهديدات  على 
خا�سة  الأخرية  ،  الآونة  العمال  يف 
اأن املوؤ�س�سة  مت بيعها من  بعدما تبني 
معه  دخل  اآخر  ل�سخ�ص  مالكها  قبل 
ودون  اأ�سهر   08 قرابة  �رشاكة  منذ  يف 
 ، ممثليهم  ا�ست�سارة  العمال  ول  اإبالغ 
ول معرفة م�سريهم الذي �سار مرهونا 
�سار  الذي  اجلديد  املالك  من  بحركة 
يتع�سف يف ا�ستعمال نفوذه  �سد العمال 
الولئية  ال�سلطات  على  ي�ستوجب  ما   ،
التدخل  العليا  اأدرار وال�سلطات  لولية 
منى  اإنقاذهم  ومعها  موؤ�س�ستهم  لإنقاذ 

�سبح البطالة والت�رشيح .
حممد بن ترار

املجيد  اجلمهورية،عبد  رئي�ص  عني 
بالدرا�سة  مكلفة  مراح،  مليكة  تبون، 
والتلخي�ص برئا�سة اجلمهورية وح�سبما 
اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  جاء 
املر�سوم  على  وبناءا  فاإنه  الر�سمية،  

 8 يف  الرئي�ص  وقعه  الذي  الرئا�سي 
جوان 2020، فقد مت تعيني مليكة مراح، 
برئا�سة  والتلخي�ص  بالدرا�سات  مكلفة 

اجلمهورية.
مرمي خمي�سة

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  قام 
اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  تبون، 
و�سيط  م�سالح  بتنظيم  الر�سمية، 

اجلمهورية و�سريها.
رقم  الرئا�سي  املر�سوم  يف  جاء  حيث 
20-160، الذي وقعه رئي�ص اجلمهورية 
عبد املجيد تبون واملوؤرخ يف 25 اأفريل 
2020، تنظيم م�سالح و�سيط اجلمهورية 

و�سريها، ومت خاللها حتديد اأن و�سيط 
اجلمهورية ي�ساعده مندوب حملي على 
م�ستوى  على  وكذا  ولية،  كل  م�ستوى 
املقاطعات الإدارية، املبينة يف امللحق 
اأن  تبيان  مع  املر�سوم،  بهذا  املرفق 
 8 من  يتكون  اجلمهورية  و�سيط  ديوان 
خم�سة  و  والتلخي�ص  بالدرا�سة  مكلفني 

روؤ�ساء درا�سات.

ا�ستفادت حديثا جامعة باتنة 2 »ال�سهيد 
م�سطفى بن بولعيد« من م�رشوع من�سة 
تكنولوجية للطاقات املتجددة، ح�سبما 
اجلامعة  ذات  مدير  ال�سبت  اأم�ص  اأكده 
املتعلقة  الدرا�سات  حاليا  وجتري 
بـ2  طاقته  تقدر  الذي  امل�رشوع،  بهذا 
ميغاوات، مثلما اأو�سح ح�سان �سمادي، 
مو�سحا باأن املن�سة �ستت�سمن خمتلف 
ال�سم�سية  منها  املتجددة  الطاقات 
جانب  اإىل  احليوية  والكتلة  والهوائية 
امل�رشوع  هذا  ولتج�سيد  طاقة  موقد 
مايل  غالف  ر�سد  مت  والهام  ال�سخم 
بقيمة 80 مليون د.ج مبا يف ذلك جانب 
الهند�سة املدنية وتهيئة اأر�سية املن�سة 
�سكل  على  �ستكون  التي  التكنولوجية، 

لإحدى  �سيخ�ص  واحد  وكل  جممعات 
اإجناز  جانب  اإىل  املتجددة  الطاقات 
الوحيد  �سيكون  الذي  الطاقة،  موقد 
على امل�ستوى الوطني ووفق تكنولوجيا 

عالية.
�سيكون  الذي  امل�رشوع  هذا  و�سي�سمح 
م�سطفى  ال�سهيد  باتنة2  جامعة  داخل 
بن بولعيد ببلدية ف�سدي�ص مبحاذاة مبنى 
مقر املدر�سة العليا للطاقات املتجددة 
والبيئة والتنمية امل�ستدامة ، التي �سدر 
مر�سوم توطينها بباتنة موؤخرا و�ستفتح 
اجلامعي  الدخول  مع  ر�سميا  اأبوابها 
املقبل، ح�سب �سمادي - باإنتاج الطاقة 
جلامعة باتنة وكذا احت�سان التطبيقات 
العلمية  بالبحوث  اخلا�سة  امليدانية 

�سواء  املتجددة  الطاقات  جمال  يف 
اأنحاء  خمتلف  من  الطلبة  اأو  لالأ�ساتذة 

الوطن.
باأن  اجلامعة  ذات  مدير  واأ�ساف 
املكا�سب  ليدعم  جاء  امل�رشوع  هذا 
مركز  ومنها  باتنة2  جلامعة  العلمية 
احل�سابات ذي ال�سعة العالية ووفق اأخر 
التكنولوجيات احلديثة، الذي ا�ستفادت 
موؤكدا  اأ�سهر،   3 حوايل  منذ  باتنة  منه 
واحل�سابات  العلمي  للبحث  موجه  باأنه 
لكل  مفتوح  وهو  والهامة  الدقيقة 

الباحثني والطلبة من خمتلف 
ببع�ص  لنفراده  نظرا  الوطن  اأنحاء 
طاقته  وخا�سة  العلمية  اخل�سائ�ص 
امل�سدر  ذات  وذكر  العالية  احل�سابية 

 2020/  2019 اجلامعية  ال�سنة  باأن 
التخ�س�سات  عديد  تدعيم  �سهدت 
والكرتو-تكنيك  الإلكرتونيك  وخا�سة 
وامليكانيك والوقاية والأمن والبيولوجيا 
ف�سال  حديثة،  بيداغوجية  بتجهيزات 
عن تدعيم تلك املتواجدة على م�ستوى 
خمابر البحث الـ27 بجامعة باتنة2 وكذا 
القاعة البي�ساء التي افتتحت �سنة 2000 

وكانت الأوىل  على امل�ستوى الوطني .
باتنة2  جامعة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
تتكون من  بولعيد  ال�سهيد م�سطفى بن 
5 كليات و3 معاهد كلها ذات تخ�س�سات 
األف   31 يفوق  اإجمايل  بعدد  علمية 

طالب. 
م.�س

جامعة باتنة 2 

م�سروع من�سة تكن�ل�جية للطاقات املتجددة 

املركز ال�ست�سفائي اجلامعي لوهران 

التدعم بجهاز حتاليل للك�سف عن ك�رونا 

احلكومة  رئي�ص  و  املجاهد  تويف 
عمر  عن  ال�سالم،  عبد  بلعيد  الأ�سبق، 
اأم�ص  علم  ما  ح�سب  �سنة،   92 ناهر 

ال�سبت لدى وزارة املجاهدين.
الكبرية  بعني   1928 مواليد  من  الفقيد 
يف  الأوائل  املنا�سلني  من  )�سطيف( 
من  الفقيد  كان  كما  الوطنية،  احلركة 
الطالب  لرابطة  املوؤ�س�سني  الأع�ساء 
-1951( اإفريقيا  �سمال  يف  امل�سلمني 
لحتاد  موؤ�س�ص  ع�سو  كذا  و   )1953
�سنة  اجلزائريني  امل�سلمني  الطالب 
الثورة  ب�سفوف  الفقيد  التحق   .1953

اأين   1955 �سنة  املظفرة  التحريرية 
الطلبة،  من  جمموعة  رفقة  اأ�س�ص، 
امل�سلمني  للطلبة  العام  الحتاد 
لي�ساهم   1955 جويلية  يف  اجلزائريني 
الطلبة  اإ�رشاب  عن  الإعالن  يف  بذلك 
اجلزائريني يوم 19 ماي 1956 و يلتحق 
اأين  الغربية  بالقاعدة  الثورة  بقيادة 

اأوكلت له العديد من املهام.
اإطار  يف  مبهام  كلف   ،1958 �سنة   يف 
م�ساعد  منها  املوؤقتة  احلكومة  هياكل 
الثقافية،  و  الجتماعية  ال�سوؤون  لوزير 
احلكومة  ديوان  يف   1961 �سنة  ليعني 

بعد  و  ال�ستقالل.  غاية  اإىل  املوؤقتة 
وقف اإطالق النار مبا�رشة كلف بت�سيري 
ال�سوؤون القت�سادية يف الهيئة التنفيذية 

املوؤقتة.
خدمة  الفقيد  وا�سل  ال�ستقالل،  بعد 
الوطن يف العديد من املنا�سب ال�سامية 
للوفد اجلزائري املفاو�ص  منها رئي�سا 
ملف  بخ�سو�ص  الفرن�سي  الطرف  مع 
الطاقة، مديرا عاما ل�رشكة �سوناطراك 
)1964-1965(، وزيرا لل�سناعة و الطاقة 
لل�سناعات  وزيرا   ،)1977-1965(
رئي�سا  و   )1979-1977( اخلفيفة 

للحكومة )1993-1992(.
يف  اإ�سدارات  عدة  اأي�سا  للراحل 
و  القت�سادية  و  ال�سيا�سية  املجالت 
اجللل،  امل�ساب  هذا  اأمام  و  التاريخية 
يتقدم وزير املجاهدين و ذوي احلقوق، 
الطيب زيتوين، اإىل اأ�رشة الفقيد باأ�سدق 
�سائال  املوا�ساة،  اأخل�ص  و  التعازي 
روحه  يتغمد  اأن  قدرته  جلت  املوىل 
ي�سكنه  و  الر�سوان  و  الرحمة  بوا�سع 
فرادي�ص اجلنان و اأن يلهم اأهله و رفاقه 

جميل ال�سرب و ال�سلوان.
م.�س

خدم بالد  منا�سال وجماهدا و �سيا�سيا ووزيرا اأول

اجلزائر تفقد ال�جه التاريخي بلعيد عبدال�سالم

اجلامعي  ال�ست�سفائي  املركز  تدعم 
بجهاز  بوهران  زرجب«  بن  »الدكتور 
حتاليل »اأر �سي بي« للك�سف عن كوفيد-
بالتحاليل  بالقيام  �سيتكفل  والذي   19
الالزمة للك�سف عن الفريو�ص ملر�سى 
امل�ست�سفى، ح�سبما علم اأم�ص ال�سبت 
باملديرية  بالإت�سال  املكلف  لدى 

الولئية لل�سحة وال�سكان.
اأطباء  من  كهبة  اجلهاز،  هذا  وياأتي 

لتعزيز  باخلارج،  مقيمني  جزائريني 
حيث  من  وهران  ولية  قدرات 
اختبارات الك�سف عن مر�ص الكوفيد-
ملحقة  عن  ال�سغط  ولتخفيف   19
واملوؤ�س�سة  بوهران  با�ستور  معهد 
نوفمرب  »اأول  اجلامعية  ال�ست�سفائية 
اللتان  الوحيدتان  الهيئتان  بوهران«، 
التحاليل  من  النوع  بهذا  تقومان 
يو�سف  اإليه  اأ�سار  ما  وفق  بالولية، 

بخاري.
ي�ستطيع  الذي  اجلهاز  هذا  و�سيكون 
ال�ساعة  يف  حتليال   16 بنحو  القيام 
املركز  احتياجات  تلبية  على  قادًرا 
يتكفل  الذي  اجلامعي،  ال�ست�سفائي 
من ناحية ال�ست�سفاء باأكرث من ن�سف 
حالت الإ�سابات بكوفيد-19 يف ولية 

وهران.
الذي  اجلهاز،  »هذا  اأن  بخاري  واأكد 

من  اعتبارا  ال�ستغالل  حيز  �سيدخل 
اإىل  بالنظر  وقته  يف  جاء  الأحد  هذا 
احلالت  عدد  يف  امل�سجلة  الزيادة 
م�سيًفا  فرتة«،  منذ  بوهران  اجلديدة 
نتائج  على  احل�سول  اأجال  اأن 
معترب  ب�سكل  �ستنخف�ص  التحاليل 
ال�ست�سفائي  املركز  ملر�سى  بالن�سبة 

اجلامعي.
م.�س

مرمي خمي�سة

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، 
الفقيد،  لعائلة  تعازيه،  خال�ص  اأم�ص، 
عبد  بلعيد  الأ�سبق،  احلكومة  رئي�ص 
ناهز  عمر  عن  وفاته  بعد  ال�سالم، 
يف  الأول،  الوزير  وكتب  �سنة.  الـ92 
على  الر�سمي،  ح�سابه  عرب  تغريدة 
و  احلزن  ببالغ  »تلقيت  قائال:  تويرت، 
الأ�سى نباأ وفاة املغفور له، املجاهد 

املرحوم  �سابقا،  حكومة  رئي�ص  و 
جراد:  ال�سالم«واأ�ساف  عبد  بلعيد 
اإىل  اأتقدم  اجللل،  امل�ساب  هذا  »اإثر 
اأ�رشة الفقيد بخال�ص عبارات التعزية، 
ذويه  يلهم  اأن  اهلل عز وجل  راجيا من 
ال�سرب وال�سلوان، واأن يتغمد روحه يف 

جنة الر�سوان«.
مرمي خمي�سة



الأحد 28   جوان  2020  املوافـق  لـ 07 ذو القعدة  1441ه 5

لت�شكيل  التي �شعت  القوى  يبدو م�شتفزا لكل  كما قد 
اأحزاب �شيا�شية يف وقت كان جمرد التفكري يف اخلروج 
عن الأحادية يجلب ل�شاحبه الويل والهالك ويرمى يف 
الوطنية  بالوحدة  امل�شا�س  بتهمة  ال�شجون  غياهب 

والتواطوؤ مع قوى اأجنبية ل�رضب ا�شتقرار البالد.
اأن ي�شمح لنف�شه باأن ميحو  كيف لوا�شع هذا ال�شوؤال 
ال�شيا�شية  الن�شالت  من  كامال  مرياثا  قلم  بجرة 
�شيا�شية  اأحزاب  اإل يف ظل  حاميا  له غطاء  يجد  مل 
عنها  ويدفع  يحميها  قانون  ظل  يف  تن�شط  معتمدة 

ال�شبهات؟ 
جدوى  عن  ال�شوؤال  جمرد  نطرح  اأن  اليوم  اأيعقل 
توؤوي  لهياكل  دائما  اأحوج  ونحن  ال�شيا�شية  الأحزاب 
واملختلفة  املتدافعة  وت�شوراتنا  املتعددة  اأفكارنا 
ب�شاأن بناء امل�شتقبل وقبله حول قراءة املا�شي وفهم 

احلا�رض؟
التي  ال�شيا�شية  للتن�شئة  مدار�س  الأحزاب  األي�شت 
ال�شيا�شي  والبناء  الختالف  احرتام  الن�شاأ على  تربي 
للمطالب واملقرتحات والتناف�س الهادئ للو�شول اإىل 

ال�شلطة والقرار؟ 
احتكاكنا  غنائم  اإحدى  احلزبية  التجربة  تكن  اأمل 
بالغرب ال�شتعماري وا�شتلهامنا من جتاربه احلداثية 
باري�س  يف  حزبا  اأي�شا  نحن  اأن�شاأنا  بتقليدها  التي 
ي�شتغل على فكرة ال�شتقالل التام عن فرن�شا واأخذنا 

ن�رضب العدو ب�شالحه ال�شيا�شي؟
اأن  التاريخية  الغنيمة  هذه  نفقد  لو  اأننا  نخ�شى  األ 
قبلية  الحتالل من حياة  قبل  كنا عليه  ما  اإىل  ن�شري 
تقليدية وقابلية لال�شتعمار وبوؤرة تنمو فيها العن�رضية 

واجلهوية؟
األ  اخللود؟  احلزبية  للتجربة  كتب  هل  وباملقابل 
تخ�شع هي الأخرى لقوانني النمو والتطور الطبيعيني، 
ينك�س  وعندما  ومتوت  تذبل  اأن  قبل  وترتعرع  تن�شاأ 

خلقها ي�شري �رضها اأكرب من نفعها؟ 

ب�شيء  احلزبية  جتربتنا  نقراأ  اأن  ال�رضورة  من  األي�س 
اأنها �شارت  لنا  يتبني  لعله  واملو�شوعية  الواقعية  من 
من  حتولت  عندما  �شيا�شيا  املجتمع  لتطور  كابحة 
م�شاتل للتن�شئة ال�شيا�شية اإىل مراتع للتدجني بدعوى 

الن�شباط احلزبي؟ 
الزعامة  حول  لل�رضاع  حلبات  اأحزابنا  ت�شبح  اأمل 
وحقول األغام وجمالت منا�شبة للد�شائ�س واملوؤامرات 
والنقالبات وف�شاءات لنزاعات حول النفوذ م�شدرها 
عادة من خارج هذه الأحزاب لكن ال�رضر يقع عليها 

عندما تر�شى اأن تكون واجهة ملعارك خفية؟ 
اأنها مل  اأمل تربهن الأحزاب عندنا على مر ال�شنوات 
واأجهزتها  ال�شلطة  عن  ا�شتقاللها  لتنال  بعد  تن�شج 
نقا�شات  من  نابعا  م�شتقال  فكرا  وتبلور  املت�شارعة 
عامة  باملجتمع  احتكاكها  خالل  ومن  داخلها   حرة 

واحلقول الفكرية خا�شة؟
 اأمل ت�شتثمر الأحزاب يف مقومات الهوية الوطنية اإىل 
اأن  يفرت�س  فيما  انق�شام  عوامل  منها  جعلت  درجة 

تكون عوامل وحدة 
على  الأحزاب  بع�س  ا�شتولت  بحيث  وطني  ومتا�شك 
للرتبح  مطية  واتخذتها  الأخرى  دون  منها  اأجزاء 

ال�شيا�شي؟
تتوحد  اأن  يف  خلت  التي  ال�شنوات  يف  تف�شل  اأمل 
بالرغم  الدميقراطية  للممار�شة  ثابتة  قواعد  لإر�شاء 
عن  �شدرت  التي  ووثائقها  املتعددة  حماولتها  من 
الأر�شيف  م�شريها  كان  التي  وندواتها  اجتماعاتها 

وبقيت حربا على ورق؟
املعار�س  مبظهر  الأحزاب  من  الكثري  يظهر  اأمل 
واملتواطئ  النهار  يف  والتزوير  للغ�س  امل�شتنكر 
يف  حقائب  منها  غنائم  اإىل  �شعيا  بالليل  ال�شلطة  مع 
حتول  وقد  وغريها  الربملان  يف  مقاعد  اأو  احلكومة 

اأغلبها اإىل جلان م�شاندة؟ 
اأمل ت�شاهم الأحزاب يف اإف�شاد احلياة ال�شيا�شية وتنفري 

املواطنني منها ومن امل�شاركة يف العمليات النتخابية 
بحيث �شارت عناوين للغ�س والوعود الكاذبة وم�شدرا 
ت�رض  التي  املحلية  املجال�س  داخل  لالن�شدادات 

مب�شالح املواطنني؟ 
فيها  يتعلم  مدار�س  قبل  ومن  اليوم  الأحزاب  األي�شت 
على  للح�شول  امللتوية  الأ�شاليب  الربيئ  املواطن 
الر�شمية  القنوات  على  املرور  دون  وال�شكن  ال�شغل 

العادية؟ 
برملان  ظل  يف  �شيا�شية  اأحزاب  اإن�شاء  جدوى  ما 
وجمال�س منتخبة عدمية التاأثري وفاقدة ل�شلطة �شنع 
القرار، ل تنبثق منها حكومة ول ت�شت�شار يف ال�شوؤون 

العامة حتى ولو اأبدت الولء والتاأييد لل�شلطة؟ 
املنا�شبات  يف  اإل  تظهر  ل  التي  الأحزاب  فائدة  ما 
النتخابية وعندما تختفي ل ي�شاأل عنها الناخب عما 
فعلت ب�شوته، ذلك ال�شوت الذي يتوجه عادة يف فائدة 
ابن الع�شرية اأو القبيلة اأو احلومة والعائلة دون اإعارة 

اأدنى اعتبار لنتمائه احلزبي؟
مل  لو  حققه  ما  ويحقق  ينجح  اأن  للحراك  كان  وهل 
ينف�شل عن الأحزاب التي ف�شلت حتى يف تدارك ما 
فاتها اإذ مل تنفع اجتماعاتها ب�شبب ما حتمله من اإرث 
ثقيل يف رداءة الأداء وما تعانيه من فقدان الثقة ب�شبب 

تذبذب مواقفها وا�شطراب ت�شوراتها للحلول. 
لقد جاء احلراك غا�شبا على النظام ب�شلطته واأحزابه 
تلك  اأو  لل�شلطة  التام  ولءها  اأعلنت  التي  تلك  �شواء 
التي اأنيط بها دور املعار�شة، فهو حركة تاريخية يف  
اجتاه جتاوز مرحلة بكل ما حتمله من فواعل  واآليات 

واأ�شلوب حكامة ومنط احلوار ال�شيا�شي.
مل  فاإنه  الأحزاب  فيها  توجد  التي  اله�شا�شة  واأمام 
�شريها  واآليات  هياكلها  يف  تتجدد  اإل  اأمامها  يعد 
دور  اأو تكف عن  وال�شيا�شية  الفكرية  ويف خمرجاتها 
باأن  كفيل  فالزمن  ذلك  ودون  التاريخ  املعيق حلركية 

يقرر م�شريها.

هل نحن بحاجة لأحزاب �سيا�سية؟ 

بقلم اح�سن خال�ص   

قد يبدو ال�سوؤال غريبا خ�سو�سا واأنه 
يطرح بعد ما يقرب من قرن كامل من 
التجربة احلزبية يف اجلزائر واأكرث 
من 30 �سنة من العرتاف الر�سمي 
بالتعددية احلزبية من قبل دولة 

ال�ستقالل. كيف ل نحتاج لأحزاب 
وهي التي كان لها الف�سل يف ت�سكيل 

الوعي الوطني واإطالق نقا�سات جادة 
حول هوية وموقع وم�سري ال�ستعمار 

يف اجلزائر حيث �سكل ن�ساطها التعددي 
عامال لإعطاء نف�ص جديد لل�سعب 

يف �سعيه نحو اإثبات هويته وافتكاك 
�سيادته على اأر�سه املحتلة. 

�ساأن �سيا�سي

24 �ساعة

ه�سام قا�سي
موؤلف كتاب: كورونا؛ نحو موت 

الإيديولوجيا وميالد الإن�سان اجلديد 

اأق�شد  اأخطاأ، ول  العبودية فقد  من قال وىل زمن 
اأو  هنا عبودية قائمة على العن�رضية ولون الب�رضة 
اجلن�س، بل اليوم ويف ظل الإن�شان ما بعد احلداثة 
العبودية  من  اأنواع  ن�شهد  كورونا  زمن  واإن�شان 
ول  نحاربها  ل  لهذا  بها،  ن�شعر  ل  التي  الناعمة 
األ�شنا  عليها.  ندافع  وقد  نتبناها  بل  عليها،  نتكلم 
؟  الوفرة  حياة  ومنط  للتكنولوجيا  عبيدا  اليوم 
اإن  النقالة؟  والهواتف  بوك  للفاي�س  عبيدا  األ�شنا 
التكنولوجيات ل�شيما التي ترتبط بتقنيات الت�شال 
جعلتنا نعي�س الك�شل العاطفي مع اأبناءنا واأزواجنا 
اأنه  وحميطنا، بحيث نتثبت بتلك التقنيات لدرجة 
العامل  عن  وُم�ْشتَبَْعُدون  ُم�ْشتَْعبَُدون  باأننا  ن�شعر  ل 
العاطفي الذي ينبغي اأن نعي�شه مع الذين يحيطون 
اأن  ونعتقد  احلرية،  وهم  نعي�س  اأننا  والنتيجة  بنا 

احلرية نف�شها يف تلك الو�شائل.    
الدفاع  اآلية  من  نالت  التي  العبودية  من  نوع  فهذا 
اأحرار واأننا م�شيطرون،  اأننا  عن حريتنا معتقدين 
ولكن اليوم مع انت�شار الوباء الكوين و�شيطرته على 
�شريورة حياتنا الطبيعية يعاد ال�شوؤال عن احلرية، 
عن عالقة الفرد بال�شلطة وعالقته بالقيم وبالدين 
الإن�شان  مع  ذاتها.  حد  يف  نف�شه  مع  وعالقته 

اجلديد، اإن�شان جمتمع الكوفيد -19.
ال�شوبر  مقولة  من  الإن�شان  جرد  كورونا  وباء  اإن 

خملوق اأو الإن�شان ال�شيد، واملتحكم على الطبيعة، 
اإىل جمرد اإن�شان ميكن لفريو�س جمهري اأن يق�شي 
اأو  املوت  من  منزله خوفا  يقبع يف  ويجعله  عليه، 

خوفا منه.
اإن اجلائحة اليوم ك�شفت عن من نكون، وما �شنكون 
فال  واحلياة،  باملوت  الأمر  يرتبط  فعندما  عليه 
ول عالقة  جار،  ول  احتاد  ول  �شداقة،  ول  اأخوة 
الوباء  األي�س  الوباء،  اأمام  حت�رض  اأن  ميكن  َقيِْمية 
جعلنا جبناء واأكرث حمقا وغباء يف بع�س الأحيان؟  
رمبا هناك من ي�شاطرين الراأي اأنه لو كنا يف معركة 
عن  �شنقاتل  للعيان  ظاهر  العدو  حيث  حقيقة 
�رضفنا، وعن �رضف اأ�شدقائنا، وجرياننا، و�شندافع 
عن اأحبائنا، واأهلنا بكل ما اأوتينا من قوة بل بع�شنا 
اأجل ذلك. ولكن ماذا حدث  اأن ميوت من  م�شتعد 
لهذه  جبانا  ي�شبح  حتى  كورونا  زمن  يف  لالإن�شان 
الدرجة ويتنازل عن اأعز النا�س اإليه اأم اأنه م�شطر 

لأن يكون كذلك ؟
اخلوف  اأو  اخلوف،  بعبودية  يرتبط  هنا  فالأمر 
ول  ح�رضه،  ول  �شبطه،  ميكن  ل  الذي  الزئبقي 
اأن  ا�شتطاعت  كورونا  فجائحة  فيه،  التحكم 
تتحكم وت�شيطر لي�س لأنها الأقوى بل لأننا جنهل 
حيثياتها  حول  فيه  املبالغ  الت�شخيم  حقيقتها،مع 
يف و�شائل الإعالم، فلو نتتبع تاريخ الأوبئة �شنجد 
اأن كورونا رمبا اأقل وطاأة بكثري جدا من الأوبئة التي 
�شبقت وواجهت الإن�شانية، فمثال طاعون ج�شتنيان 
541 – 750م قتل ما بني 30 اإىل 50 مليون اإن�شان ، 
الطاعون الأ�شود اأو املوت الأ�شود ح�شد قرابة 25 

قرابة  اأ�شابت  ال�شبانية  الأنفونزا  �شخ�س،  مليون 
500 مليون �شخ�س، ومات منها ما يقارب 50 مليون 
حجم  نت�شور  اأن  فعلينا   1919-1918 بني  اإن�شان 
فاأين  الزمان،  ذلك  يوم يف  كل  كانت  التي  الوفيات 
فتك كورونا من كل هذه الأوبئة، اأعتقد اأن هناك من 
يتاجر باخلوف، فاخلوف �شلعة ميكن ت�شويقها يف 
زمن جودة احلياة، لتحقيق اأغرا�س معينة �شيا�شية 
وله  يُ�شنع  فاخلوف  اأيديولوجية،  اأو  اقت�شادية  اأو 
للراأي  وتوجيهه  ت�شنيعه  كيفية  التي جتيد  خمابره 

العام لي�شتبد وي�شتعبد حتت م�شميات خمتلفة.
    فلو نعود اإىل الكمامة فلها ق�شة ورواية ترويها 
حتولت  كيف  الوباء  انت�شار  بداية  عند  خ�شو�شا 
يف رم�شة عني �شلعة نادرة واأغلى من �شعر برميل 
والأبي�س  والأ�شفر  الأ�شود  فالذهب  البرتول، 
متوفر يف بنوك الدول، وعند خمتلف الدول. ولكن 
الكمامات مل تكن متوفرة فهنا تربز قيمة الرعاية 
خمتلف  يف  الإن�شان  حياة  وقيمة  بل  ال�شحية، 
الدول  ل�شيما  العامل  دول  خمتلف  ويف  الأنظمة 
الراأ�شمالية التي كنا ننظر اإيل اأنظمتها الجتماعية 
باأن  يثبت  ما  هذا  مالئكية.  بطوباوية  وال�شحية 
اأدنى اهتمامات  الإن�شان يف خطر لأنها يف  �شحة 
اأرقى الدول، فتخزين  القادة وال�شيا�شيني حتى يف 
ي�شكل  الفتاكة  والأ�شلحة  ال�شامل،  الدمار  اأ�شلحة 
والو�شائل  الأدوية  تخزين  من  اأهم  اإ�شرتاتيجية 
كانت  الدول  اأعظم  يف  حتى  ولالأ�شف  العالجية. 
لل�شني  جلاأت  كلها  حيث  الكمامات  م�شكلة  هناك 
ل�شرتادها بل ومار�شت القر�شنة يف اأعايل البحار 

للح�شول عليها، وهذه تعرية اأخرى للقيم التي كان 
الغرب يروج على اأنه م�شدرها، والراعي الأ�شا�شي 

لها، واملدافع عنها . 
ارتداء  اأ�شبح  بل  متوفرة  فالكمامة  اليوم  اأما     
الكمامة اإحدى الطقو�س املعوملة والتي اعتقد يف 
ماآلتها  له  وبعد  تعبري عميق  لها  اأن  الأمر  حقيقة 
اجلديد  الوجه  ت�شكل  فهي  وحياته،  الإن�شان  على 
من  نوع  لأنها  كورونا  زمن  يف  الإن�شان  لعبودية 
اجلائحة،  علينا  تفر�شها  التي  العبودية  طقو�س 
من  واخلوف  الوباء،  من  اخلوف  يفر�شها  عبودية 
قدميا  كانت  فالكامات  للتاريخ  نرجع  فلو  املوت. 
وللعبيد  لالذلل  تو�شع  حديدي  قناع  عن  عبارة 
الزمان  اأما يف هذا  الأكل عند اجلوع  لعدم �رضقة 
فاأ�شحت الكمامة رمز عبوديتنا للوباء، رمز ل�شعفنا 
اأمام اجلائحة، رمز للخوف ومت�شكنا باحلياة اأكرث 
الب�رضي  ال�شعف  رمز  اإنها  للوقاية،  رمز  كونه  من 

اأمام الفريو�شات.
لها  و�شيكون  خا�شة،  ثقافة  الكمامة  �شت�شكل 
اأ�شحت  بل  عنها  التخلي  ي�شعب  كرمزية  ح�شور 
ونتعاي�س  نعي�شها  التي  الطقو�س  مظاهر  اإحدى 
معها يوميا هكذا تو�شع الطقو�س وتقد�س ونتحول 
اخلوف  ارتوازية  اإن  ن�شعر.  اأن  دون  لها  عبيد  اإىل 
التي تزيد عمقا كل حلظة، تزيد من عبوديتنا اأكرث 
فاأكرث. فنحن اليوم بحاجة لنتخلى عن اخلوف اأكرث 
رمزية  ت�شبح  حتى  اخلوف،  اإىل  بحاجة  نكون  ما 
اجلديدة.عبودية  للعبودية  ولي�س  للوقاية  الكمامة 

زمن كورونا.   

الكمامات  الوجه اجلديد للعبودية 

اخلوف �سلعة ميكن ت�سويقها
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يف اإطار تزويد ال�ضاكنة بالكهرباء و�ضمن 
من  به  واملتكفل  الظل،  مناطق  برنامج 
الت�ضامن  �ضندوق  �ضمن  الوالية  طرف 
قام   املحلية،  للجماعات  وال�ضمان 
املنتدب  الوزير  ال�ضيخ  �ضيد  اآل  حمزة 
املكلف بالبيئة ال�ضحراوية و عبد القادر 
بزيارة  الوادي  والية  وايل  �ضعيد  بن 
العقلة  ببلدية  ربه  عبد  لقرية  تفقدية 

دائرة الرباح.
 وذلك للوقوف على مدى تقدم االأ�ضغال 
ويف  بها،  امل�ضاريع  ملختلف  بالن�ضبة 

توزيع  مدير  قدم  زيارتهما  معر�ض 
الكهرباء والغاز بالوادي بتقدمي �رشوحات 
املتعلقة  بربط  العملية  �ضريورة  حول 
اأكرث من 50 وحدة �ضكنية بقرية عبد ربه 
بالطاقة الكهربائية منوها يف الوقت ذاته 

اأن ن�ضبة تقدم االأ�ضغال جتاوزت %60 .
مديرية  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر   هذا 
التوزيع با�رشت عملية اإجناز 3 حموالت 
من  كلم   3.90 م�ضافة  على  كهربائية 
ال�ضبكات متو�ضطة التوتر و1.98 كلم من 
مايل  بغالف  التوتر  منخف�ضة  ال�ضبكات 

هذه  تعترب  كما  دينار،  مليون   23 جتاوز 
العملية ذات اأهمية كبرية بالن�ضبة ل�ضكان 
ل�ضل�ضة  توا�ضال  وهي  ربه  عبد  قرية 
يف  املديرية  ج�ضدتها  التي  االإجنازات 
الفرتة االأخرية والتي �ضاهمت يف حت�ضني 
نوعية وا�ضتمرارية اخلدمة املقدمة اىل 

زبائننا.
للجهود  وموا�ضلة  �ضلة  ذي  �ضياق  ويف 
الّرامية لتدعيم وتعزيز التغطية بالطاقة 
مديرية  با�رشت  بالوالية  الكهربائية 
80 حمول  اجناز  بالوادي عملية  التوزيع 

كلم   240 جتاوز  �ضبكة  بطول  كهربائي 
بني هوائية واأر�ضية وبغالف مايل جتاوز 

1،110مليار دينار.
 وتندرج العملية التنموية يف اإطار التطبيق 
اجلمهورية  رئي�ض  لتعليمات  ال�ضارم 
للوالة  وجهها  التي  تبون  املجيد  عبد 
واال�ضتماع  للميدان  بالنزول  والقا�ضية 
خلف  ال�ضعي  و  املواطنني  الن�ضغاالت 
التكفل بتطبيق مبداأ ح�ضب االأولويات و 

االإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

اأخبار اجلنوب

من تنظيم جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية 

 حملة حت�سي�سية حول الت�سمم العقربي بوالية ورقلة
للعلوم  الوطنية  النخبة  جمعية  نظمت 
توعوية  حملة حت�ضي�ضية   ، ورقلة  الطبية 
وذلك  العقربي  الت�ضمم  من  للوقاية 
�ضلة  لهم  ودكاترة  اخ�ضائيني  مب�ضاركة 
باملو�ضوع. احلملة التح�ضي�ضية املنظمة 
الوطنية  النخبة  جمعية  طرف  من 
معاً  حملة  �ضعار  بورقلة   الطبية  للعلوم 
الت�ضمم  �ضد  معاً  اآمن  �ضيف  اأجل  من 
و  كورونا  العام  هذا  و  اأن  مبا  العقربي 
التباعد  و  الوقائية  لالإجراءات  اإحرتاماً 
احلملة  تنظيم  هذه  تقرر   ، االجتماعي 
التح�ضي�ضية هذا العام عن طريق االإعالم 
عك�ض   العام   ، االلكرتوين  اإلكرتونية 

خرجات  كانت  فيه  الذي  املا�ضي 
امل�رشفون  وقال  حت�ضي�ضية.  ميدانية 
هناك  احلملة  �ضتكون  هذه  تنظيم  على 
عن  عبارة  هي  و  حت�ضي�ضية  فيديوهات 
جمموعة لقاءات م�ضورة اأجراها )�ضهيب 
تلي( رئي�ض النخبة الوطنية للعلوم الطبية 
هذا  يف  خمت�ضني  اأطباء  مع  ورقلة 
و  التخذير  يف  خمت�ض  املجال )د.ملة 
يف  خمت�ض  د.حممدي  و   / االإنعا�ض 
علم االأوبئة و الطب الوقائي ( كل منهما 
حتدث يف كلمة حت�ضي�ضية ح�ضب تخ�ض�ضه 
من عوامل االنت�ضار اإىل االأعرا�ض و حتى 
امل�ضاعفات التي تظهر على امللدوغني 

و ت�ضحيح االأخطاء و املعتقدات ال�ضائعة 
لدى املواطنني و كذلك عن طرق الوقاية 
لتفادي الوقوع يف حاالت الت�ضمم العقربي 
و كذلك تقدمي بع�ض االإح�ضائيات للوالية 
يف ال�ضنة االأخرية كذلك مع ال�ضيد مدير 
د.موالي  ورقلة  لوالية  الدينية  ال�ضوؤون 
اأجرى معه رئي�ض اجلمعية  ح�ضاين الذي 
كلمة  اإلقاء  اأجل  من  ال�ضاأن  هذا  لقاء يف 
حت�ضي�ضية مو�ضوعه كان حول من يتهاون 
بعبارة  اأو  للم�ضت�ضفى  يذهب  ب�ضحته وال 
دون  الرقية فقط  يعتمد على  اأخرى من 
اأن يذهب اإىل امل�ضت�ضفى يف حاالت اللدغ 

اأو الت�ضمم العقربي .

املوا�ضيع  مت تق�ضيم  ثانية  جهة  من 
االأئمة  و  املخت�ضني  لالأطباء  بالن�ضبة 
حيث   ، اجلمعية  طرف  من  م�ضطر  كان 
التح�ضي�ضية  الفيديوهات  هذه  اأن 
ابتداً  يومي  �ضبه  ب�ضكل  تن�رش  التوعوية 
من )يوم ال�ضبت 13 جوان( على ال�ضفحة 
الوطنية  )النخبة  للجمعية  الر�ضمية 
ال�ضفحات  خمتلف  الطبية( وعلى  للعلوم 
اإىل  الوالية..... باالإ�ضافة  يف  النا�ضطة 
�ضتكون   ، التح�ضي�ضية  الفيديوات  هذه 
مب�ضطة  توعوية  اأخرى  من�ضورات  هناك 

و مفهومة بطريقة اأخرى .
اأحمد باحلاج 

 
اجلمعيات  ممثلي  من  عدد  نا�ضد 
املحلية بعني �ضالح ، الوزير االأول عبد 
وال�ضكان  ال�ضحة  ووزير  جراد  العزيز 
اإ�ضالح امل�ضت�ضفيات ب�رشورة التدخل 
اإيفاد  اأجل  من  العاجل  و  ال�ضخ�ضي 
جلنة حتقيق عالية امل�ضتوى ، خا�ضة 
الذي  االأخري  االجتماع  نتائج  بعد 
باجلمعيات  املحلية  ال�ضلطات  جمع 
خالل  املنتدب  الوايل  دعا  اأين   ،
توحيد  اإىل  باملنا�ضبة  األقاها  كلمة 
اجلهود وتكاتفها لتجاوز هذه املرحلة 
يف  ،موؤكدا  االأ�رشار  باأخف  ال�ضعبة 
يوم   15 من  اأقل  يف  اأنه  ال�ضدد  ذات 
ال�ضحية  امل�ضالح  �ضجلت  االأخرية 
با�ضتور  ملعهد  اإر�ضالها  مت  عينة   69
اإيجابية  23حالة  بينها  من  بالعا�ضمة 
اأطباء   09 منها  ال�ضحي  القطاع   13  ،
و 04 ممر�ضني ، مو�ضحا اأنه مت و�ضع 
 05 اإح�ضاء  و   ، باحلجر  �ضخ�ض   25

حاالت باالإنعا�ض كلهم من كبار ال�ضن 
وذوي االأمرا�ض املزمنة ، دون ن�ضيان 
ت�ضجيل 04 وفيات ب�ضبب هذا الداء ، 
زيادة بعدد من 03اىل 05 م�ضتبه فيها 
اأ�ضاف  فقد  ثانية  جهة  من   . يوميا 
امل�ضوؤول االأول بالوالية املنتدبة عني 
اإعادة  االأمنية طلبت  اللجنة  اأن  �ضالح 
وتنتظر  باملنطقة  ال�ضحي  احلجر 

املركزية  القرارات  اأ�ضحاب  الرد من 
غلق  معناه  لي�ض  احلجر  اأن  موؤكدا   ،
ت�ضديد  النزر يف  اإعادة  املحالت، مع 
الدخول عرب املخارج الثالث وخا�ضة 

عقبة احلجاج و اينغر .
اإىل جانب ذلك مت قراءة مطالب جلنة 
اأبرزها  من  لعل  بامل�ضت�ضفى  ال�ضحة 
باأطباء  عالية  ب�رشورة  القطاع  تدعيم 

االأ�ضعة   ، االإنعا�ض  يف  اأخ�ضائيني 
واالأمرا�ض ال�ضدرية و االأوبئة ، اإ�ضافة 
لتدعيم امل�ضت�ضفى باالطباء اخلوا�ض 
من عني �ضالح وخارجها واملمر�ضني 
ن�ضيان  دون   ، طواعية  املتقاعدين 
درجة  ح�ضب  باملر�ضى  التكفل 
اخلطورة  ، تنظيم اأ�رشة االإنعا�ض مع 
تنظيم قواعد احلجر والعزل ، عقلنة 

اأخذ العينيات .
املذكورة  االجتماع  خل�ض  كما 
بتو�ضيات هامة على غرار اإن�ضاء خلية 
دعم نف�ضي �ضيكولوجي مقرها اخللية 
باأطباء  مدعمة  للت�ضامن  اجلوارية 
امل�ضت�ضفى  من  عالجيني  نفا�ضيني 
باحلاالت  اجلوارية  تتكفل  فيما   ،
التدابري  تقع  فيما   ، اال�ضتعجالية 
 ، اجلميع  م�ضوؤولية  على  الوقائية 
الوقاية  معدات  توفري  عن  ناهيك 
مت  فيما   ، لالأطباء  اأ�ضا�ضية  �رشورة 
االتفاق على احلجر املنزيل للحاالت 

امل�ضبوهة .

تعالت اأ�ضوات عديد اجلمعيات املحلية الفاعلة بعني �ضالح املطالبة ب�ضرورة اإنزال وزاري مرفوق بلجنة حتقيق 
عالية امل�ضتوى للوقوف على امل�ضببات احلقيقية ملعدلت الإ�ضابة و الوفيات ب�ضبب تف�ضي جائحة كورونا .

لتفادي تقدمي قافلة من ال�ضحايا ب�ضبب كورونا 

اأحمد باحلاج 

الوزير االأول ووزير ال�سحة مطلوبان بعني �سالح
.     اللجنة الأمنية ترا�ضل املركزية لعادة احلجر ال�ضحي باملنطقة

من  املبذولة  الن�ضاطات  اإطار   يف 
مكافحة  يف  ال�رشطة  م�ضالح  طرف 
اإحياءها  ومبنا�ضبة  املخدرات،  اآفة 
غري  االإجتار  ملكافحة  العاملي  اليوم 
ال�رشعي باملخدرات املوافق    لـ 26 
جوان من كل �ضنة،  �ضجلت امل�ضلحة 
فرقة   - الق�ضائية  لل�رشطة  الوالئية 
امل�رشوع  غري  االإجتار  مكافحة 
اأ�ضهر  اخلم�ض  خالل  باملخدرات- 
ق�ضية   180  ،2020 �ضنة  من  االأوىل 
واملوؤثرات  باملخدرات  تتعلق 
و  االإعالم  خلية  بيان  العقلية.  اأفاد 
مبديرية  العامة  والعالقات  االت�ضال 
ت�ضلمت  قد  كانت  ورقلة  والية  اأمن 
ال�ضنة   خالل  اأنه  منه  ن�ضخة  الو�ضط 
ال�رشطة  م�ضالح  متكنت  اجلارية 
كلغ من   5،307 الق�ضائية  من  حجز 
تورط  القنب(،  راتنج   ( املخدرات 
اأمام  حتويلهم  مت  �ضخ�ض   122 فيها 
اجلهات الق�ضائية اأين اأ�ضدر �ضد 46 
ا�ضتفاد  فيما  موؤقت،  حب�ض  �ضخ�ضا 

خمتلفة،  ق�ضائية  اأحكام  من  البقية 
اإىل حجز 1103 قر�ض من  باالإ�ضافة 
 60 فيها  تورط  العقلية،  املوؤثرات 
�ضخ�ضا اأودع 26 �ضخ�ضا منهم احلب�ض 
اإ�ضتفاد 12 �ضخ�ضا من  املوؤقت فيما 

االإفراج املوؤقت.
كما اأن م�ضالح اأمن والية ورقلة تثمن 
اأ�ضبح  الذي  االأمني  الوعي  ثقافة 
يتحلى بها املواطن، وذلك من خالل 
البالغات التي ت�ضل مل�ضالح ال�رشطة 
عرب االأرقام اخل�رشاء للمديرية العامة 
لالأمن الوطني 1548، الرقم 104، رقم 
�رشطة النجدة 17 يف جمال مكافحة 
اأنواعها.  املخدرات واجلرمية ب�ضتى 
اخلا�ضة  م�ضادرنا  من  علم  وح�ضبما 
تندرج  النوعية  االأمنية  العملية  فاإن 
ملخطط  ال�ضارم  التطبيق  اطار  يف 
الوطني  لالأمن  العامة   املديرية 
لتطويق  امليدان  باحتالل  القا�ضي 

بوؤر االإجرام ب�ضتى اأنواعه واأ�ضكاله .
اأحمد باحلاج 

اجلاري  االأ�ضبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ض�ضة  االأمن  م�ضالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
باملقاطعة  غريال�رشعية  الهجرة 
التابعة  خمتار  باجي  برج  االإدارية 
واعتقال  توقيف  من  اأدرار  لوالية 
اأفارقة يحملون جن�ضيات  06 رعايا 
ت�ضاد  النيجر،  مايل،  لدول  خمتلفة 
للم�ضلحة  اقتيادهم  ليتم  والغابون 
التحقيقات  ا�ضتكمال  وبعد  املعنية 
ق�ضائية  ملفات  اإجناز  و  معهم 
على  اإحالتهم  مبوجبها  مت  �ضدهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإدانة  مت  اأين  الوالية  بنف�ض  رقان 

النفاذ  ب�ضنة �ضجنا موقوفة  اجلميع 
 48 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
ا�ضتكمال  قبل  جزائري  دينار  األف 
املعابر  نحو  ترحيلهم  اإجراءات 
برج  بدائرة  بتيمياوين  احلدودية 
باجي خمتار متهيدا لرتحيلهم نحو 
بلدانهم اال�ضلية بتهمة االإقامة غري 
ال�رشعية بالرتاب الوطني ، وح�ضبما 
العملية  فان  م�ضادرنا  من  علم 
مكافحة  اإطار  يف  تندرج  االأمنية 
طول  على  ال�رشعية  غري  الهجرة 
التي  اجلنوبي  احلدودي  ال�رشيط 

لها �ضلة باجلرمية املنظمة .
جناة ،ح

اليوم العاملي ملكافحة املتاجرة باملخدرات 

برج باجي خمتار بادرار 

اأمن والية ور قلة يعالج 
180 ق�سية 

توقيف واعتقال 06 
رعايا افارقة 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي:

�ضبط بحوزته 35.14 غ من املخدرات 

نحو ربط 50 م�سكنا بالكهرباء بقرية عبد ربه ببلدية العقلة

�سرطة مترنا�ست تطيح بثالثيني    

الرتقية   لديوان  العام  املدير  ك�ضف 
مترنا�ضت  بوالية  العقاري  الت�ضيري  و 
اأرقام  عن  معنا  �ضحفي  لقاء  خالل 
ال�ضكن  ح�ض�ض  حول  ومعطيات 
تقدمي  مع  الوالية  ببلديات  املوزعة 
التابعة  املحالت  توزيع  تو�ضيحات 

مل�ضاحله .
العام  املدير  اأمقران  يا�ضني  اأكد 
العقاري  الت�ضيري  و  الرتقية  لديوان 
�ضحفي  ت�رشيح  يف  مترنا�ضت  لوالية 
خ�ض به يومية "الو�ضط "،اأنه مت خالل 
�ضكن   1706 توزيع  املن�رشمة  ال�ضنة 
اجتماعي اإيجاري عمومي بتمرنا�ضت 
بعني  اجتماعي  �ضكن   980 اإ�ضافة   ،
�ضالح ، و160 وحدة �ضكنية من نف�ض 
ال�ضيغة بكل من بلديتي ابل�ضة و�ضيلت 
اأراك التابعة لبلدية عني  اأما بقرية   ،
�ضكن   22 عن  االإفراج  مت  فقد  امقل 
، كما مت ت�ضجيل عملية توزيع اأخرى 

بكل من منطقتي ادل�ض وتاظروك .
يا�ضني  امقران  قال  ثانية  جهة  من 

م�ضاحله  اأن  معنا  حديثه  خ�ضم  يف 
 1000 الفارطة  ال�ضنة   �ضجلت خالل 
بها  اال�ضغال  متوقفة  �ضكنية  وحدة 
 646 منها   ، عقود  عدة  ف�ضخ  ليتم   ،
عمومي  ايجاري  اجتماعي  م�ضكن 
�ضهر  اأواخر  مع  بعثها  اإعادة  �ضيتم 
عملية  تتم  ان  على  املقبل  جويلية 
املتبقية  احل�ض�ض  بعت   ا�ضتكمال 
ال�ضنة  نهاية  قبل  تدريجي  ب�ضكل 
قال  مت�ضل  �ضياق  ويف   ، اجلارية 
مدير اوبيجي مترنا�ضت �ضبب م�ضاكل 
االإجناز مبنطقة تني زواتني احلدودية 
املوؤ�ض�ضات  لعزوف  باالأ�ضا�ض  يعود 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . املقاوالتية 
العام  املدير  اأمقران  يا�ضني  حتدث  
العقاري  الت�ضيري  و  الرتقية  لديوان 
بوالية مترنا�ضت عن و�ضعية املحالت 
، موؤكدا اأنه مت و�ضع 57 حمل جتاري 
املعمول  للقوانني  تطبيقا  للمزايدة 

بها .
�ضيخ مدقن  

مدير اأوبيجي  مترنا�ضت يا�ضني اأمقران لـ"الو�ضط"

وزعنا2600 �سكن اجتماعي 
منها  980 �سكن بعني �سالح 
.   و�ضعنا 57 حمل جديد للمزايدة تطبيقا للقوانني 

ب�ضتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأنواعها ، متكنت عنا�رش فرقة مكافحة 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�ضلحة  املخدرات 
من  مترنا�ضت  والية  باأمن  الق�ضائية 
توقيف �ضخ�ض يبلغ من العمر )30 �ضنة( 
متورط يف ق�ضية بيع و ترويج املخدرات 
)بانقو(  املخدرات  من  كمية  وحجز 
غرام.   35.14 ب  االإجمايل  وزنها  قدر 

معلومات  لورود  تعود  الق�ضية  حيثيات 
موؤكدة مل�ضاحلنا مفادها وجود �ضخ�ض 
باأحد  املخدرات  ترويج  و  ببيع  يقوم 
قامت  وعليه   ، مترنا�ضت  والية  اأحياء 
عنا�رشنا باأعداد خطة ميدانية حمكمة 
اإىل امل�ضتبه فيه، اين  من اجل الو�ضول 
التلم�ض  لعملية  اإخ�ضاعه  و  توقيفه  مت 
على  بحوزته  �ضبط  حيث  القانوين 

10.23 غرام )بانقو(، وبالتن�ضيق الدائم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  مع  وامل�ضتمر 
اذن  ا�ضت�ضدار  مت  مترنا�ضت،  حمكمة 
بتفتي�ض م�ضكن امل�ضتبه فيه، حيث كانت 
على  داخله  �ضبط  ليتم  اإيجابية  نتائجه 
كمية من املخدرات من نوع بانقو قدر 
ليتم  غرام،   24.91 ب  االإجمايل  وزنها 
املحجوزات   رفقة  فيه  امل�ضتبه  حتويل 

الق�ضية.   يف  حتقيق  فتح  و  املقر  اىل 
مت  التحقيق  اإجراءات  اإ�ضتكمال  بعد 
امل�ضتبه  �ضد  ق�ضائي  ملف  اإجناز 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه  فيـه، 
حكم  حقه  يف  اأ�ضدرت  التي  املخت�ضة 
و  نافذة  حب�ض  �ضنوات   )05( خم�ض  ب 

غرامة مالية قدرها مليون دج.
�ضيخ مدقن 
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�صدد، فاإن اجتماع املكتب 
اليوم  يف  برجمته  تقرر  الفدرايل 
املوايل من اجتماع رئي�س الرابطة 
املحرتفة للعبة عبد الكرمي مدوار 

رفقة روؤ�صاء اأندية الو�صط يف اإطار 
يخو�صها  التي  الت�صاورية  اللقاءات 
الرابطتني املحرتفتني  اندية  رفقة 
حتديد  اأجل  من  والثانية  الأوىل 
خالل  من  الوطنية  البطولة  م�صري 
الفرق  قدرة  مدى  على  التعرف 

وتطبيق  جمددا  اللعب  اإىل  للعودة 
بنود الروتوكول ال�صحي من عدمه، 
اأندية  روؤ�صاء  التقى  بعدما  وذلك 
املا�صي  الأ�صبوع  وال�رشق  الغرب 
وق�صنطينة  وهران  مدينتي  يف 
اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  التوايل،  على 

خالل  جماعي  بقرار  اخلروج  يتم 
الجتماع املقرر بعد يومني يح�صم 
من خالله م�صري املناف�صة الكروية 
يف بالدنا، باعتبار اأن الفاف تنتظر 
انتهاء مدوار من اللقاءات اجلهوية 
يف  الف�صل  قبل  الفرق  بروؤ�صاء 

الفرق  اأغلب  رف�صت  اأين  الأمر، 
التي التقت مدوار العودة اإىل اللعب 
للي  املناف�صة  وا�صتئناف  جمددا 
ظل الظروف احلالية ب�صبب الأزمة 
املثالية التي تتخبط فيها من جهة 
تدابري  تطبيق  على  قدرتها  وعدم 

و�صعته  الذي  ال�صحي  الربوتوكول 
الفاف واقرتحته على وزارة ال�صباب 
منح  قبل  فيه  للف�صل  والريا�صة 
الأخرية منح ال�صوء الأخ�رش للعودة 
ال�صلطات  مبعية  املناف�صة  اإىل 

العليا.

يعقد اأع�شاء املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم اجتماعهم ال�شهري الثالثاء املقبل مبقر 
الفاف يف دايل براهيم، اين ينتظر اأن ي�شهد هذا الجتماع الذي �شوف يجري بح�شور اأع�شاء املكتب 

الفدرايل وبرئا�شة خري الدين زط�شي درا�شة عدة ملفات تخ�ص الكرة امل�شتديرة يف بالدنا ويف مقدمتها 
التطرق اإىل م�شري املو�شم الكروي املتوقف منذ �شهر مار�ص املنق�شي ب�شبب انت�شار وباء كورونا الذي لزال 

ت�شوبه ال�شكوك حول ا�شتئنافه جمددا من عدمه

بعدما دعا اأع�شائه اإىل الجتماع ال�شهري

ر للف�ضل  املكتب الفدرايل يح�ضّ
يف م�ضري املناف�ضة هذا الثالثاء

بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب  برهن 
الوكني  للمنتخب  ولئه  عن  جمددا 
الذي  الهدف  حتقيق  على  واإ�رشاره 
الفنية  بالعار�صة  التحاقه  منذ  �صطره 
�صهر اوت 2018، حيث رف�س امل�صوؤول 
الوطنية  الفنية  العار�صة  على  الأول 
الإماراتي  الحتاد  من  مغريا  عر�صا 
تدريب  تويل  اأجل  من  القدم  لكرة 
ال�صدد  هذا  ويف  الإماراتي،  املنتخب 
الإماراتي  الحتاد  من  م�صوؤول  ربط 
م�صتغامن  مدينة  بابن  الت�صالت  للعبة 
بالعر�س  القبول  على  اإقناعه  اأجل  من 
املنتخب  تدريب  على  واملوافقة 
الإماراتي، وك�صفت م�صادر اإعالمية اأن 
الإماراتي  الحتاد  قدمه  الذي  العر�س 
متثل يف منح بلما�صي اأجرة قيمتها 500 

 10 قيمة  يقارب  ما  �صهريا  اأورو  األف 
اإىل منحه عددا  مليار �صنتيم بالإ�صافة 
من املزايا �صمن العقد املقرتح عليه، 
بلما�صي  اأن  اأكدت  امل�صادر  نف�س  لكن 
املقدم  املغري  املايل  العر�س  رف�س 
كان  والذي  الإماراتيني  طرف  من  له 
اأجرا  الأعلى  املجربني  بني  من  يجعله 

يف العامل.
وياأتي قرار مدرب الت�صكيلة الوطنية يف 
اإىل  الإماراتي  املنتخب  تدريب  رف�س 
ارتباطه بعقد رفقة م�صوؤويل الفاف من 
الوطني  املنتخب  على  الإ�رشاف  اأجل 
وقيادته اإىل التاأهل لنهائيات كاأ�س العامل 
يف�صل  اأين  قطر،  يف  املقررة   2022
رفقاء  مع  الرهان  موا�صلة  بلما�صي 
حتقيق  اأجل  من  حمرز  ريا�س  القائد 

اإعادة  يت�صدرها  امل�صطرة  الأهداف 
الدولية  الكروية  ال�صاحة  اإىل  اخل�رش 
بعج غيابهم عن مونديال رو�صيا 2018، 
للمنتخب  ال�صابق  املدرب  واأ�صحى 
القطري ونادي خلويا هدفا اإىل الأندية 
على  احل�صول  اجل  من  واملنتخبات 
يف  جنح  بعدما  معه  والتعاقد  خدماته 
رفع التحدي مع منتخبنا الوطني وقاده 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  التتويج  اإىل 
م�رش،  يف   2019 �صائفة  جرت  التي 
لالإ�صارة �صبق لرئي�س الفاف خري الدين 
الأ�صبوع املن�رشم يف  اأن ك�صف  زط�صي 
ت�رشيحات اإذاعية اأن بلما�صي لن يغادر 
العار�صة الفنية الوطنية �صوى بعد نهاية 

عقده بنهاية مونديال قطر.
عي�شة ق.

�صعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأطاح 
بروميت�س  وو�صت  بالرائد  رحمة  بن 
األبيون خالل القمة التي ح�صمها ناديه 
الفتتاحي  اللقاء  حل�صاب  برينتفورد 
الأوىل  الدرجة  لدوري   39 اجلولة  من 
اأول  �صهرة  جرى  الذي  الجنليزية 
اأم�س بهدف دون رد، كان كافيا لرفقاء 
اأجل  من  الوطني  املنتخب  مهاجم 
�صمان النقاط الثالث وتدعيم الر�صيد 

اإىل  ال�صعود  �صباق  يف  ثمني  بانت�صار 
نهاية  يف  املمتاز  الجنليزي  الدوري 
رحمة  بن  لعب  حيث  احلايل،  املو�صم 
مباراة  وقدم  املواجهة  يف  اأ�صا�صيا 
هدف  يف  ي�صارك  مل  انه  رغم  كبرية 
اللقاء الوحيد بالت�صجيل اأو منح متريرة 
حا�صمة وهو الذي وقعه زميله وانكينز 
انطالق  على  �صاعة  ربع  مرور  بعد 
كبرية  جمهودات  بذل  لكنه  املقابلة 
العمل  خالل  من  امليدان  اأر�صية  على 
خا�صة  وّظفه  الذي  الرائع  الهجومي 
عرب التقنيات الفنية التي قام بها خا�صة 
وجدد  املناف�س  بالعبي  تالعب  واأنه 
ميتاز  الذي  الفني  اللعب  على  التاأكيد 
يف  زمالئه  م�صاعدة  اإىل  بالإ�صافة  به، 
م�صتوى  على  خا�صة  الدفاعي  ال�صق 

الرواق الأي�رش الذي ي�صغله.
الثالث  املركز  رحمة  بن  رفقاء  ويحتل 
يف جدول الرتتيب موؤقتا وقل�س الفارق 
اأين  نقاط،  بخم�س  املت�صدر  عن 
يي�صعد �صاحبي املركزين الأول والثاين 
يلعب  بينما  الربميرليغ،  اإىل  مبا�رشة 
ال�صاد�صة  اإىل  الثالثة  املراكز  اأ�صحاب 

دورة ال�صعود –بالي اأوف-.
عي�شة ق.

لكرة  الفريقي  الحتاد  يبحث 
الأ�صبوع  اجتماعه  خالل  القدم 
نهائيات  تاأجيل  اإمكانية  املقبل 
يف   2021 الإفريقية  الأمم  كاأ�س 
ال�صحية  الأزمة  ا�صتمرار  ظل 
حول  امل�صتجد  كورونا  لفريو�س 
اإقامة  املقرر،  ومن  العامل، 
الكامريون  يف  البطولة  نهائيات 
فيفري  و6  جانفي   9 بني  ما 
حول  ال�صكوك  لكن  املقبل 
ذلك  يف  قدما  امل�صي  اإمكانية 
املوعد  اقرتاب  ظل  يف  تتزايد 
بينما  العدوى  انت�صار  وا�صتمرار 
التاأهل  ت�صفيات  بعد  تكتمل  مل 

اأن�صطة  اأن  كما  اأي�صا،  للبطولة 
ال�صمراء  القارة  دول  منتخبات 
قبل  ت�صتاأنف  األ  املقرر  من 
الأو�صاع  ظل  يف  املقبل  اأكتوبر 
�صتجتمع  احلالية،  ال�صحية 
اللجنة التنفيذية لالحتاد القاري 
الثالثاء املقبل، لتخاذ قرار يف 
اإمكانية  جانب  اإىل  ال�صدد  هذا 
اكمال  تخ�س  قرارات  اتخاذ 
على  الأندية  بطولتي  مو�صم 
الأبطال  -دوري  القارة  م�صتوى 

والكونفيدرالية-.
الدويل  الحتاد  قرار  وبعد 
جميع  باإلغاء  والقا�صي  اخلمي�س 

�صبتمرب  يف  املنتخبات  مباريات 
عدا  ما  املناطق  كل  يف  املقبل 
اأوروبا واأمريكا اجلنوبية، اأ�صبحت 
خيارات الحتاد الإفريقي لإمتام 
الأمم  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�صفيات 
للبطولة  الأجواء  وتهيئة   2021
منتخبا   24 فيها  �صي�صارك  التي 
تتبقى  اأنه  ورغم  جدا،  حمدودة 
ميكن  الت�صفيات  يف  جولت   4
ونوفمرب،  اأكتوبر  يف  ترتيبها 
انطالق  تاأجيل  �صيعني  فاإن هذا 
ت�صفيات كاأ�س العامل 2022 على 

م�صتوى املجموعات.
�صيكون  �صبق  ما  جانب  واإىل 

اإذا  لالأمم،  القارية  للبطولة 
احلايل،  املوعد  يف  اأقيمت 
الدوري  بطولت  على  تاأثري 
املحلية التي من املتوقع اأن تبداأ 
مو�صمها املقبل يف معظم الدول 
الدول  ت�صعى  بينما  متاأخرة، 
احلايل  املو�صم  لإمتام  حاليا 
العدوى،  ب�صبب  توقف  الذي 
الدوري  بطولت  معظم  اأن  كما 
بالدول الإفريقية تتوقف عادة يف 
منت�صف املو�صم لإف�صاح املجال 
وقال  الأمم،  كاأ�س  اإقامة  اأمام 
"ميكن  بالكاف:  بارز  م�صوؤول 
الفريقية  الأمم  كاأ�س  تاأجيل 

قال  حني  يف  �صهرا"،   12 ملدة 
العام  الأمني  باه  املنعم  عبد 
الأ�صبوع  يف  لل�صحفيني  لالحتاد 
هو  احلايل  املوعد  اإن  املا�صي 

اأف�صل خيار للبطولة. 
توقفت  العدوى  وب�صبب 
وكاأ�س  الأبطال  دوري  مباريات 
ن�صف  الدور  يف  الكونفيدرالية 
الحتاد  على  و�صيتعني  النهائي 
مبتكرة  خلطة  التو�صل  القاري 
ي�صتمر  بينما  البطولتني،  لإكمال 
ويف  الدول  حدود  معظم  اإغالق 
الرحالت  توقف  ا�صتمرار  ظل 
الكروي  الن�صاط  وتعليق  اجلوية 

عرب اأنحاء القارة ب�صبب ا�صتمرار 
كما  العدوى،  من  املخاوف 
الإفريقي،  الحتاد  على  �صيتعني 
البطولة  �صاأن  يف  قرار  اتخاذ 
الإفريقية لالعبني املحليني التي 
من  كان  والتي  عامني  كل  تقام 
املقرر اأن تقام يف الكامريون يف 

اأفريل املا�صي.

الكاف جتتمع هذا الثالثاء للف�شل يف مواعيد مناف�شاتها القارية

كاأ�س اإفريقيا لالأمم مر�ضحة اإىل التاأجيل للعام 2021

تلقى ات�شالت من م�شوؤول بالحتاد الإماراتي

بلما�ضي رف�س 500 األف اأورو �ضهريا من اأجل اخل�ضر
قدم مباراة كبرية واأثبت مهاراته الفنية جمددا

بن رحمة يطيح باملت�ضدر ويقرتب
 من حلم ال�ضعود

�ضباب ق�ضنطينة ي�ضتقبل بنب عبد املالك املو�ضم املقبل
ر�صيد  ق�صنطينة  ل�صباب  العام  املدير  اأكد 
رجراج اأن فريقه �صي�صتقبل املو�صم القادم 
رم�صان  املالك  عبد  بن  مبلعب  مناف�صيه 
عو�صا عن ملعب ال�صهيد حمالوي، و�رشح 
�صن�صتقبل  اتخاذه،  مت  ''القرار  رجراج: 
بن  مبلعب  القادم  املو�صم  يف  املناف�صني 

عبد املالك رم�صان الذي يت�صع اإىل 11 الف 
متفرج فقط ، يجب على ال�صلطات املحلية 
اإىل  واحلاجة  بالإ�صاءة  يتعلق  حل  اإيجاد 
تزويد هذا اامللعب مبن�صة �صحفية''. ومت 
اإغالق ملعب �صهيد حمالوي يف 11 مار�س 
الع�صب،  حالة  تدهور  ب�صبب  املن�رشم 

الأمر الذي دفع نادي ''�صريتا'' لالنتقال اإىل 
و�صيخ�صع  رم�صان،  امللك  عبد  بن  ملعب 
اإعادة  مل�رشوع  حمالوي  ال�صهيد  ملعب 
حت�صبا  وذلك  عمليات  ثالث  على  تاأهيل 

لبطولة الأمم الإفريقية للمحليني 2022.
ق.ر.

ق.ر. 
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 بيرت زيهان/ عر�ض: يا�سمني اأمين 
- باحثة يف العلوم ال�سيا�سية
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

والأبحاث املتقدمة

الت�سا�ؤل،  هذا  عن  الإجابة  اإطار  �يف 
م�ؤ�س�سة  )م�ؤ�س�س  زيهان«  »بيرت  يناق�س 
الرئي�س  �نائب  اجلي��سيا�سية،  زيهان 
اثني  من  لأكرث  �سرتاتف�ر  مب�ؤ�س�سة 
»اأمم  امُلعن�ن  كتابه  يف  عاًما(  ع�رش 
عامل  يف  الق�ة  على  التكالب  متفرقة: 
النظام  تغري  كيفية  حمك�م«،  غري 
الق�ى  حت�لت  مع  بالتزامن  الد�يل، 
ال�ليات  مقدمتها  �يف  الغربية  الكربى 
يطرح  الكتاب  �يف  الأمريكية.  املتحدة 
الد�يل  للنظام  م�ستقبلًيّا  ت�س�ًرا  الكاتب 

اجلديد. 

تراجع النفوذ

متتع  قد  العامل  باأن  »زيهان«  يجادل 
مبكا�سب غري عادية عقب انتهاء احلرب 

ب�س�رة  ذلك  �يرجع  الثانية،  العاملية 
ترعاه  الذي  الد�يل  للنظام  رئي�سية 
�الذي  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات 
بني  الآمن  التجاري  بالتبادل  ي�سمح 
الد�ل. �يرى الكاتب اأن التجارة احلرة 
لي�ست جمرد تبادل لل�سلع �اخلدمات، 
التحالفات،  �سبكة عاملية من  بل ه� 

يحكمها نظام اإداري عاملي.
�ي��سح »زيهان« اأن ال�ليات املتحدة 

من  عدة  د�ل  مع  حتالفات  عقدت  قد 
اأملانيا �اليابان، �قد ا�ستمر عدد  بينها 
الد�ل املتحالفة معها يف الزدياد حتى 
 ،1991 عام  يف  ال�س�فيتي  الحتاد  انهار 
فان�سمت د�ل الكتلة ال�رشقية ال�سي�عية 
الراأ�سمالية.  الغربية  الكتلة  لد�ل 
حتقيق  اأرادت  التي  ال�سني  �حلقتهم 
مع  الندماج  من  اقت�سادية  مكا�سب 
ت�ازن  فحدث  الراأ�سمالية،  القت�سادات 
ا  ممًرّ �راءه  خملًفا  عاملي،  �ا�ستقرار 

جتارًيّا اآمًنا �منظًما بني د�ل العامل. 
الحتاد  �سق�ط  اأن  يرى  الكاتب  لكن 
عزمية  من  ثّبط  قد  ال�سابق  ال�س�فيتي 
على  احلفاظ  على  املتحدة  ال�ليات 
طفرة  �ساعدت  كما  الد�يل.  النظام 
تقليل  يف  الأمريكي  ال�سخري  النفط 
حاجة �ا�سنطن من احل�س�ل على نفط 
تعد  مل  حيث  الأ��سط،  ال�رشق  منطقة 
ب�س�رة  ا�ستقراره  على  باحلفاظ  تهتم 

كبرية كما كان يف ال�سابق.
الد�يل  النظام  اأن  »زيهان«  يرى  لذا 
املتحدة  ال�ليات  عليه  هيمنت  الذي 
الأمريكية قد �ىّل. �ي�سري اإىل اأننا ب�سدد 
اأمم  بني  املناف�سة  حتكمه  جديد  نظام 
�سغرية باآ�سيا �اأ�ر�با. �اأكرب �ساهد على 
هذا ه� اإدارة الرئي�س »د�نالد ترامب«، 
عن  �ا�سح  انحراف  مبثابة  هي  التي 

م�سار ال�سيا�سة الأمريكية املعتاد. 
املتحدة  ال�ليات  اأن  الكتاب  يَذكر 
مع  املت�افقة  الد�ل  -مب�ساندة 
العامل  تاأمني  ا�ستطاعت  قد  �سيا�ستها- 
ثالثة،  عاملية  حرب  حد�ث  عدم  من 
��سائلها،  اأحد  الن��ي  ال�سالح  يك�ن 
لتقدمي  م�ستعدة  تعد  مل  الي�م  لكنها 
الدعم الع�سكري �القت�سادي �ال�سيا�سي 

للد�ل يف حال احتاجت له. 
الأخرية  ال�سن�ات  اأن  الكاتب  �يُ�سيف 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ف�سل  اأثبتت 
لرتكيز  ذلك  »زيهان«  �يعز�  الأمريكية، 
اأد�اتها  تط�ير  على  املتحدة  ال�ليات 

اأد�اتها  من  اأكرب  ب�سكل  الع�سكرية 
القت�سادية  �م�ساعداتها  الدبل�ما�سية 
التي تقدمها للد�ل منذ �سق�ط الحتاد 
جعل  الذي  الأمر  �ه�  ال�س�فيتي، 
مقارنة  �سعيفة  اخلارجية  �سيا�ستها 

بد�ل اأخرى.
�بناء على ذلك يجادل »زيهان« باأن عام 
كراهية  لزيادة  الفا�سل  العام  ه�   2020
��سيا�ستها  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
م�سبًها  العامل،  م�ست�ى  على  اخلارجية 
العراق  �سقط  عندما   2003 بعام  اإياه 
يف يد الحتالل الأمريكي، خملًفا �راءه 

كراهية عاملية لأمريكا �ممار�ساتها. 
الهيمنة  تراجع  اأن  »زيهان«  �يرى 
على  اإيجابي  اأمر  ه�  عاملًيّا  الأمريكية 
حيث  الداخلي،  الأمريكي  امل�ست�ى 
ذاتها، �تط�ير  بناء  اإعادة  �سيمّكنها من 
العجز  نقاط  ��سد  الداخلية،  قدراتها 

مب�ؤ�س�ساتها.

مالمح ال�سطراب

مالمح  اإىل  كتابه  يف  »زيهان«  يُ�سري 
حيث  الد�يل،  النظام  يف  ال�سطراب 
بد�ن  ت�ستمر  لن  التحالفات  اأن  يرى 
اأن  �يذكر  متن�عة.  تهديدات  جمابهة 
الحتاد الأ�ر�بي معر�س للتفكك نتيجة 
حيث  م�ؤ�س�ساته،  اخللل يف  نقاط  زيادة 
الحتاد،  داخل  اأملانيا  مكانة  �سترتاجع 
بد�ر  للقيام  لفرن�سا  املجال  مف�سحة 
اأكرب، �يَعز� هذا لمتالك باري�س جي�ًسا 
�سيُك�سبها  مما  �متطلًعا،  ق�ًيّا  ع�سكرًيّا 
مزيًدا من النف�ذ العاملي، فتهمني على 
�سعف  عن  �يتحدث  الأملاين.  ال�ج�د 
خر�جها  اأعقاب  يف  تدريجًيّا  بريطانيا 
�ستتح�ل  �اأنها  الأ�ر�بي،  الحتاد  من 
املتحدة  ال�ليات  ل�سيا�سات  تابع  اإىل 

الأمريكية. 
ال�سيني  القت�ساد  اإن  »زيهان«  �يق�ل 
اقت�ساد  نظام  على  قائم  لأنه  �سعيف 
ا  معر�سً يجعله  ما  �ه�  الفقاعة، 
ال�ليات  ان�سحاب  �س�ء  يف  للتده�ر، 
التجارية،  املمرات  تاأمني  من  املتحدة 

على  القائم  ال�سيني  القت�ساد  ��سعف 
قدرتها  عدم  ثم  �من  العاملية،  التجارة 
عاملية.  ع�سكرية  ق�ة  اإىل  التح�ل  على 
�لذلك يرى اأن على الد�ل 
لالعتماد  ال�ستعداد 
الن�احي  يف  الذات  على 
الت�سنيعية يف ظل احتمالية 

تاأثر التجارة مع ال�سني.
�يُ�سيف الكاتب اأن مفه�م 
ه�  الذي  ال�ستمرارية، 
الرا�سخة  املفاهيم  اأحد 
عند الق�ى الكربى، �سيتغري 
ا�سطراب  فمع  قريبًا. 
الكربى  الد�ل  تك�ن  لن  الد�يل  النظام 
قادرة على ال�ستمرارية يف احلفاظ على 
�املجتمعي،  �ال�سحي،  الغذائي،  اأمنها 
دات  �املائي، �ال�سيا�سي، حيث اإن املهِدّ
اأ�  ال�سالح  با�ستعمال  تتعلق  لن  القادمة 
ال�ستعمار من قبل ق�ى كربى، �اإمنا هي 
لتفكري  بحاجة  تقليدية  غري  مهددات 

غري منطي يف م�اجهتها.
اأن�اع  كتابه  يف  »زيهان«  �ي��سح 
ت�سمل  التي  التقليدية  غري  دات  املهِدّ
من  �ست�سببه  �ما  املناخية،  التغرّيات 
الأمن  على  ي�ؤثر  �جفاف  في�سانات 
اأن  م�سيًفا  العامليني.  �الغذائي  املائي 
�سببًا  �سيك�ن  ال�سيا�سية  القيادة  �س�ء 

رئي�سًيّا يف اأف�ل جنم الق�ى الكربى. 
الأمرا�س  اإىل  كتابه  يف  »زيهان«  �ي�سري 
منظ�مة  بتغيري  الكفيلة  ال�بائية 
التاأثري  على  لقدرتها  العاملي؛  الأمن 
حدة  كزيادة  ال�سعبية،  الثقافات  يف 
العن�رشية �العنف جتاه فئات معينة، اأ� 
زيادة التباعد الجتماعي، �الق�ساء على 
العادات، ف�ساًل عن قدرتها على  بع�س 

�تدمري  التعليمية  املنظ�مة  اإ�سعاف 
�ي��سح  الد�ل.  داخل  التحتية  البنى 
الأمرا�س  اآثار  من  التعايف  اأن  »زيهان« 
يتطلب  اأنه  اإل  ممكن،  اأمر  ال�بائية 

فرتات زمنية ط�يلة ن�سبًيّا.
مفه�م  تراجع  عن  »زيهان«  �يتحّدث 
احلجم  اقت�سادات  اأ�  احلجم  �ف�رات 
Economies of scale، اأي انخفا�س 
مت��سط التكلفة الكلية يف الأجل الط�يل 
مع زيادة الإنتاج، �يحدث هذا مع زيادة 
عند  البتكار  مقدار  �زيادة  التخ�س�س 
الأ�سخا�س، �عند فقدان تلك اخلا�سية 

نقاط  من  نقطة  الد�ل  تفقد 
متيزها. فامتالك الد�ل خلا�سيتي 
احلجم  ��ف�رات  ال�ستمرارية 
اإمرباط�رية  تك�ين  من  ميّكنها 
يتنباأ  لذلك  عاملية.  لق�ة  �التحّ�ل 
الكربى  الق�ى  بفقدان  »زيهان« 
�تراجع  اخل�ا�س  لتلك  التقليدية 

مكانتها عاملًيّا.

مالمح النظام اجلديد

يجادل »زيهان« بتاأثر قطاع الطاقة 
الغذائي  الأمن  �تاأثر  العاملي، 
تقدمها  التي  احلماية  تراجع  مع 
العامل،  لد�ل  املتحدة  ال�ليات 

على  العامل  د�ل  لعتماد  ذلك  �يرجع 
ا�سترياد اأن�اع معينة من الطعام �ال�سماد 
التي ترتبط ب�سمان تدفق حركة التجارة 
العاملية. �مع تراجع احلماية الأمريكية، 
الغذائية  ال�سال�سل  يف  خلل  يحدث 
ح�ل  اجل�ع  معدل  �يزيد  العاملية، 
العامل  تركيز  ين�سّب  لن  �حينها  العامل، 
على  �اإمنا  الإرهاب،  مكافحة  على 
تاأمني طرق التجارة، مما �سيدفع الد�ل 

اإىل تبّني ا�سرتاتيجيات اأمنية جديدة. 
�سيك�ن  ال�سيناري�،  هذا  حتقق  �عند 
على  قائًما  �الغذائي  القت�سادي  الأمن 
م�ارد الد�ل املحلية، مما �سيمثل ميزة 
�ال�ليات  �الأرجنتني  لفرن�سا  ن�سبية 
اأرا�سي  لمتالكهم  نظًرا  املتحدة، 
زراعية �ا�سعة �عالية اجل�دة، ف�ساًل عن 
التكلفة،  منخف�سة  داخلية  نقل  اأنظمة 
مل�ارد  الآمن  ال��س�ل  على  �قدرة 
الطاقة، �ق�ة عاملة �سبابية. اأما ال�سني 
من  لكثري  لفتقارها  ماأزق  يف  ف�ستك�ن 
�سيك�ن  �سبق  ما  �كل  العنا�رش.  تلك 
املادية  املكا�سب  على  بال�سلب  م�ؤثًرا 
التي حققتها الد�ل خالل عق�د، فتزيد 
التنمية  برامج  �ترتاجع  الفقر،  حدة 

داخل الد�ل.
املالمح  ت�سكل  باإعادة  »زيهان«  �يتنباأ 

التغيريات  بفعل  للد�ل  اجلي��سيا�سية 
التنمية داخل  املناخية، �برتاجع حركة 
الكاتب  �يت�قع  الع�ملة.  لأزمات  الد�ل 
الكربى  بالد�ل  اقت�سادي  انهيار  حد�ث 
�تراجع  �سيا�سي،  ارتباك  ي�ساحبه 
داخل  احلاجة  �ستظهر  �هنا  م�ؤ�س�سي، 
�سياغة  لإعادة  الدميقراطية  الد�ل 
العق�د الجتماعية مع امل�اطنني، �ه� 
فت�سكيل  ط�يلة،  اأ�قاًتا  �سيتطلب  ما 
�سبيل  -على  الأ�ر�بية  الإمربيالية 
��سلت  حتى  قر�ًنا  تطلّب  قد  املثال- 
قبل  كانت عليه  ما  اإىل  الأ�ر�بية  الد�ل 

احلرب العاملية الثانية.
بع�س  انت�سار  »زيهان«  �يت�قع 
الحتجاجات ط�يلة الأمد داخل الد�ل 
الأ�ر�بية، ��سيك�ن ت�قف الحتجاجات 
لذاتها،  الأ�ر�بية  الد�ل  باإ�سالح  رهيًنا 
�من  عق�د.  عدة  ي�ستغرق  قد  ما  �ه� 
بني  ال�رشاعات  ا�ستمرار  املحتمل 
�ستطف�  حيث  ا،  بع�سً �بع�سها  الد�ل 
الذي  �التناف�س  الكراهية  ال�سطح  على 

اختفى لعق�د ط�يلة.
من  املتحدة  ال�ليات  ان�سحاب  �مع 
يف  ت�سّكل  الذي  الد�يل  النظام  قيادة 
ي�سري  الثانية،  العاملية  احلرب  اأعقاب 
ال�رشاعات  ظه�ر  جتدد  اإىل  »زيهان« 
�ستزداد  حيث  القدمية،  اجلي��سيا�سية 
ح�ل  �اليابان  ال�سني  بني  اخلالفات 
لهما.  املجا�رة  املياه  على  ال�سيطرة 
��ستك�ن هناك حالة من حالت التحفظ 
�يُعزى  �اأملانيا،  ر��سيا  من  كٍلّ  بني 
لتعظيم  املتعط�سة  نظرتهما  اإىل  هذا 

ال�ستفادة من د�ل اأ�ر�با ال�رشقية. 
تركيا  �سعي  مالمح  اإىل  الكاتب  �ي�سري 
�اإيران ل�ستعادة جمدهما الإمرباط�ري 
ال�سابق. فيذكر اأن اأنقرة تعمل على زيادة 
يف  الثقايف  �تغلغلها  ال�سيا�سي،  نف�ذها 
الرتكي  الإمربيايل  النم�ذج  لكن  الد�ل، 

لأن  �ذلك  الت�س�هات،  بع�س  �ست�س�به 
التاريخية  خربتها  على  تعتمد  تركيا 
القدمية يف ال�ستعمار، كما اأنها ل متتلك 
كافة املق�مات التي ت�ؤهلها لإعادة بناء 

الإمرباط�رية العثمانية مرة اأخرى.
�يرى »زيهان« اأن الق�ى النا�سئة اجلديدة 
لن تك�ن متماثلة الق�ة مع الد�ل الكربى 
خالل  اأنه  �ي�سيف  جنمها.  اأفل  التي 
�ستنكم�س  التايل،  �العقد  العقد  هذا 
الفج�ات التكن�ل�جية بني الد�ل. كما اأن 
الإمربيالية �ستاأخذ طابًعا تعا�نًيّا �مرًنا 
تدريجية،  ب�س�رة  ��ستتم  الد�ل،  بني 
�ي�ؤكد  حالًيّا.  ب�س�ريا  تركيا  تفعل  كما 
�الربازيل  �الهند  ال�سني  اأن  »زيهان« 
يف  عاقلة  كربى  ق�ى  تك�ن  لن  �ر��سيا 

امل�ستقبل.
اليابان  تلعب  اأن  »زيهان«  �يت�قع   
د�ل  بني  ق�ة  اأكرث  م�ستقبلًيّا  د�ًرا 
�سناعة  �سبل  لإدراكها  نتيجة  اآ�سيا، 
املال،  راأ�س  �امتالكها  التكن�ل�جيا، 
�الق�ة البحرية التي ت�ؤهلها ل�سد فراغ 
املناطق،  بع�س  يف  املتحدة  ال�ليات 
على  ما  ن�ًعا  قادرة  فهي  ثم  �من 
الدفع نح� تك�ين حتالفات عاملية مع 
التجارة  �سبل  تاأمني  �سمان  مع  الد�ل، 
التح�ل  بني  »زيهان«  �ربط  بينها. 
م�ست�ى  ارتفاع  �بني  الدمي�غرايف 
الرفاه داخل املجتمعات، فحينما تك�ن 
معدل  يرتاجع  ثراء،  اأكرث  املجتمعات 
الآباء  �يركز  الر�سع.  �فيات 
ن�عية  على  متزايد  ب�سكل 
ت�فريها  ميكنهم  التي  احلياة 
الرتكيز  من  بدًل  لأطفالهم، 
كما  الأطفال.  كمية  على 
ترتفع ن�سب الن�ساء املتعلمات 
العمل،  �س�ق  يف  املت�اجدات 
اأقل  اأ�قات  حيث ميلن لق�ساء 
�اأ�قات  الأطفال،  تربية  يف 

اأكرب يف اأعمالهن. 
التغيريات  اأن  »زيهان«  �يرى 
حلقت  التي  الدمي�غرافية 
املتقدمة  الد�ل  ببع�س 
يف  �سلبية  اآثار  لها  �ستك�ن 
�البعيد،  املت��سط  املدى 
اأن البلدان �سديدة التح�رش  حيث يرى 
ا  تقل�سً ت�اجه  �اليابان-  -كاأملانيا 
نتيجة  الأ�سليني،  ال�سكان  عدد  يف 
لفرتة  امل�اليد  معدلت  لنخفا�س 
الد�لتني  حما�لت  اأن  اإل  ط�يلة؛ 
الدمي�غرافية،  امل�سكلة  على  للتغلب 
كاأملانيا  الهجرة  باب  فتح  عرب  �س�اء 
الأمتتة  على  العتماد  زيادة  عرب  اأ� 
م�سكلة  حتل  لن  اليابان،  حالة  يف  كما 
من  امُلعالني  ال�سن  كبار  ن�سبة  زيادة 
قبل الد�لة مقارنة بحجم الق�ة ال�سابة 
ال�رش�رية لإنعا�س �س�ق العمل �حتقيق 

معدلت تنمية اقت�سادية مرتفعة. 

 ختاًما
ي�ؤكد »زيهان« اأن م�ست�ى التنمية الذي 
احلرب  بعد  الد�ل  من  عديد  حققته 
العاملية الثانية، كان له عميق الأثر يف 
تراجع  �بالتايل  �املجتمعات،  الد�ل 
العاملية.  الف��سى  اإثارة  يف  �سيا�ساتها 
القت�سادية  املعايري  غياب  اأن  كما 
املعايري  لتحطيم  �سي�ؤدي  املعتادة 
على  ��سيك�ن  املختلفة،  ال�سيا�سية 
من  اأم�اج  مع  التعامل  الد�ل  بع�س 
�ستنتجها  التي  �املتطرفني  الالجئني 

الأنظمة الفا�سلة للد�ل الأخرى.

 ت�سّكلت مالمح نظام دويل جديد تقوده الوليات املتحدة الأمريكية كقوة عظمى بالتحالف مع جمموعة من الدول يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، و�سادت 
حالة من ال�سلم وال�ستقرار العامليني، كما زادت حركة تاأمني ممرات التجارة الدولية، فن�سط حجم التبادل التجاري. وقد مثل التعاون مع وا�سنطن طوق 

جناة للحماية من التهديدات ال�سوفيتية، وال�سراعات التي ترتبط باحلدود اجلغرافية. ولكن مع الن�سحاب التدريجي للوليات املتحدة الأمريكية من مواقع 
�سيطرتها املختلفة حول العامل، ُيثار ت�ساوؤل رئي�سي حول م�ستقبل النظام الدويل القادم.

ا�سطرابات قادمة:

م�ضتقبل حتوالت القوة يف ظل فو�ضى النظام الدويل

اأن م�ستوى  »زيهان«  " يوؤكد 
التنمية الذي حققته عديد 

من الدول بعد احلرب العاملية 
الثانية، كان له عميق الأثر يف 

الدول واملجتمعات، وبالتايل تراجع 
�سيا�ساتها يف اإثارة الفو�سى العاملية "

الأوروبي  اأن الحتاد  "  يذكر 
معر�ض للتفكك نتيجة زيادة 

نقاط اخللل يف موؤ�س�ساته، حيث 
�سترتاجع مكانة اأملانيا داخل 

الحتاد، مف�سحة املجال لفرن�سا 
للقيام بدور اأكرب، وَيعزو هذا 

ا  لمتالك باري�ض جي�ًسا ع�سكرًيّ
ا ومتطلًعا، مما �سُيك�سبها مزيًدا  قوًيّ

من النفوذ العاملي، فتهمني على 
الوجود الأملاين" 

نقا�ش
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ولية اجللفة 
دائرة حد ال�شحاري

بلدية حد ال�شحاري
مكتب اجلمعيات 

رقم :   01 / 20

      و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري

 الهيئة التنفيذية 

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12/ 06 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012، املتعلق باجلمعيات، مت 
التعديالت امل�ؤرخة  الي�م 17 مار�س 2020 ا�صتالم مذكرة  هذا 
التنفيذية  الهيئة  ت�صكيلة  بتغيري  املتعلقة   2019  /06/22 يف 
للجمعية الدينية مل�صجد حمزة بن عبد املطلب بحد ال�صحاري، 

امل�صجلة حتت رقم 17 بتاريخ 1999/07/04 .
يراأ�صها ال�صيد : اخلري اأحممد

الكائن مقرها : م�صجد حمزة بن عبد املطلب بحد ال�صحاري 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

ق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/01434 الفهر�س:  رقم   20/00486 اجلدول:  رقم 

 20/05/21
ق�صت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �ص�ؤون الأ�رسة علنيا ح�ص�ريا 
امل��ص�ع:  يف  الدع�ى.  يف  ال�صري  اعادة  قب�ل  ال�صكل:   يف  ابتدائيا. 
احلال  حمكمة  عن  ال�صادر  امل��ص�ع  يف  الف�صل  قبل  احلكم  افراغ 
اخلربة  واعتماد  فهر�س:19/2959  رقم  بتاريخ:2019/09/26 
بتاريخ:  امل�دعة  خليفي  حمم�د  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة 
2020/01/14 فهر�س 14/20 وبالنتيجة الق�صاء باحلجر على املدعى 
عليها زروق ربيحة من م�اليد 1973/04/27 ببلدية دار ال�صي�خ ابنة بن 
علية، وزروق حليمة وتعيني املدعي �صقيقها زروق مهدي من م�اليد 
1978/08/08 بدار ال�صي�خ ابن بن علية، وزروق حليمة مقدما عليه. 
ب�صهادة ميالد املحج�ر  والتاأ�صري بذلك  بن�رس هذا احلكم  الأمر  مع 
عليها ب�صجالت احلالة املدنية. بذا �صدر هذا احلكم واأف�صح به يف 
اأعاله،  الي�م وال�صهر وال�صنة املذك�رين  العلنية املنعقدة يف  اجلل�صة 

ول�صحته اأم�صيناه نحن القا�صي واأمني ال�صبط. 
الو�شط:2020/06/28الو�شط:2020/06/28 الو�شط:2020/06/28

الو�شط:2020/06/28

تعزية
نابتي  عائلة  تلقت  والأ�صى  احلزن  ببالغ 
والعم  الأب  وفاة  العا�صمة   باجلزائر 
الداخلي  الطب  يف  طبيب  نابتي  الهادي 
عن عمر يناهز 65 �صنة وه� ي�ؤدي واجبه 
وعلى   ، واعتزاز  افتخاز  بكل  ال�طني 
اخ  ابن  يدع�  اجللل  امل�صاب  هذا  اثر 
املرح�م وليد نابتي لكل من عرفه الدعاء 
له بالرحمة واملغفرة ، كما ي�صكر كل من 

وقف يف �صف العائلة يف م�صابها اجللل
انا هلل وان اليه راجع�ن



الرفيق العزيز الأ�سري با�سم 
خندقجي

البعيدِة،  الذاكرِة  يف  ننب�ُشّ  كّنا  واإن 
ما  اإىل  تعود  �صورٍة  ر�صَم  اأعيُد  هل 
يزيُد عن ربِع قرٍن من الزمن. يف ذلك 
اخلمي�ِش  اأياِم  يف  كّنا  البعيد،  الزمن 
من كِلّ اأ�صبوٍع نوّزُع �صحيفة )الطليعة( 
الأ�صبوعية املقد�صية التي كنُت اأعمل 
ال�صعبية(  )املكتبة  اأرتاُد  وكنُت  فيها، 
يف �صارع حطني، و�صط مدينة نابل�ش، 
خمي�ش،  وذاَت  توزيعها.  ملتابعِة 
والدك احلاج �صالح  اأحتدُث مع  كنُت 
)رحمه اهلل(، واإذا بطفٍل �صغرٍي يحمُل 
وهي  األ  كبري،  كاتٍب  روايَة  يديه  بنَي 
�صجاع".  "نهاية رجل  مينا  رواية حنا 
ع�رِص  دخوِل  قبل  الأياِم،  تلك  يف 
اإحدى  كانت  بالدنا،  اإىل  الف�صائياِت 
تعر�ش  املحلية  التلفزِة  حمطاِت 
م�صل�صاًل حمل ا�صم تلك الرواية. كان 
ا�صتاأذنت  ال�صيء،  بع�ش  غريباً  الأمر 
نحوك،  وتوجهت  �صالح،  احلاج 
ووجهت بع�ش الأ�صئلة التي احتفظت 
كانت  التي  ذاكرتي  يف  باإجاباتها 
اآنذاك اأكرث حيويًة مما هي عليه الآن، 
)الطليعة(  �صحيفة  يف  مقالة  وكتبت 
كبرية.."  لرواية  �صغري  "قارئ  بعنوان 
ال�صحيفة  توقفت  ق�صرية  فرتة  بعد 
اأنا  �صباأ.  اأيدي  وتفرقنا  ال�صدور،  عن 
واأنَت  ال�صحفي،  العمل  عن  ابتعدت 
واإن  احلياة.  طريِقَك يف  �صَقّ  وا�صلَت 
كّنا نلتقي لقاءات عابرة يف الطريِق، اأو 
يف منا�صبة عامٍة، اأم يف م�صرية ما، اإل 
اأن تلك اللقاءات مل تكن جتمعنا كتلك 
اللقاءات التي كانت جتمعنا يف مكتبة 
العائلة. اأنَت ذهبَت اإىل اجلامعة، واأنا 
عملي،  ملتطلباِت  ا�صتجابًة  ان�صغلُت، 
تفا�صيِل ما كان يجري  بل غرقت يف 
الأق�صى(،  )انتفا�صة  البالد خالل  يف 

عام  اعتقالك  نباأ  �صدمني  اأن  اإىل 
عليك  احلكم  بعد  وفيما   ،2004

بال�صجن ثالثة موؤبدات. 

الرفيق العزيز با�سم 
احلديديِة،  غربِتَك  يف  اأنَت  ذهبَت 
وذهبُت اأنا يف ال�صياِع و�صَط تفا�صيِل 
وكثرُيها  مبعنى،  قليلُها  التي  احلياِة 
ات�صالً  تلقيُت  م�صاٍء  ذاَت  معنى.  بال 
خالد  الرفيق  عّمك  من  هاتفياً 
"با�صم ي�صلّم عليك، وبعث  خندقجي: 
بر�صالة اإليك". ظننُت يف بداية الأمِر 
عن  ا�صتف�رصت  وعندما  �صفوية،  اأّنها 
و�صوف  مكتوبة،  اأّنها  قال  حمتواها، 
اإىل  الر�صالة  تلك  اأعادتني  يبعثها يل. 
الوراء،  اإىل  قرٍن  ربع  عن  يزيد  ما 
ذلك  اأجد  مل  عدُت  عندما  ولكنني 
زوايا  من  زاويٍة  يف  اجلال�َش  الطفَل 
)املكتبة ال�صعبية(. وجدتَك اأنَت، واإن 
هذه  اأنَك  اإل  طفولتُك،  تغادرك  مل 
املّرة َمْن يواجهني بالأ�صئلِة ال�صعبة.

يا رجل ماذا فعلَت بي ؟! ..
من  العا�رصة  يف  مينا  حنا  يقراأُ  َمْن 
اختار  قد  يكون  الرفيق،  اأّيها  عمره، 
اأكون  قد  اأنا  اأّما  بنف�صه.  طريَقه 
زاوية  يف  �صمعٍة  اإ�صاءة  يف  تعّجلت 
معتمة، لكنها ما فتئت وغارت �صعلتُها. 
بنف�ِصه،  نف�َصه  �صنَع  با�صم من  يا  اأنَت 
منَك  خلَق  باأّنه  يّدعي  اأن  لأحٍد  ول 
الطريق...  هذه  اإىل  هداك  اأو  كاتباً، 
من  �صوٌت  اأتاين  اآخر،  م�صاٍء  وذات 
يا  "مرحباً  الهاتف:  عرب  بعيٍد  مكاٍن 
يف  خندقجي".  با�صم  اأنا  رفيق... 
البدء اأربكني ح�صور ال�صوت. اأفهم اأن 
)كب�صولة( ل  ر�صالٌة على هيئة  تُ�رَصََّب 
يتجاوز حجُمها حجَم حبِة دواٍء ُكِتبَت 
بخٍط ل يُقراأُ اإل بعد�صة مكرّبة، على 
ورقة )لفافة تبغ( ويتّم طيُّها، وتغليفها 

تهريب  يتم  اأن  اأما  �صّفاف،  بال�صٍق 
ال�صوت؟! حتّدثنا معاً عرب هاتٍف نّقال 
جنح اأحٌد بتهريبه اإىل داخل ال�صجن. 
اإىل  اأعدتَك  اأنني  للحظاٍت  �صعرُت 
اإىل  وعليك،  علّي  الأثري  املكان  ذلك 
حّطني  �صارع  يف  ال�صعبية  املكتبة 
وجُعك  و�صلني  نابل�ش.  مدينة  و�صط 
ك�ّصاٍب مل يبلغ الثالثني من عمره، كان 
ق�صى منها ت�صع �صنوات داخل �صجنه، 
ويهيء نف�َصه لق�صاء ما تبقى من حياِته 
اأ�رصه، ويف ذات الوقت مل يفقد  داخل 
الأمل باأن ميتلك حريته يف اأية حلظة. 
الهاتفية  املحادثة  تلك  يف  كنُت  واإْن 
من  اأكرث  منَك  ال�صتماِع  يف  راغباً 
اإ�صماعك �صوتي، وكالنا يف �صجٍن واإن 
و�رصوط  منهما،  كٍلّ  م�صاحة  اختلفت 
الأ�رص، اإل اأنني، وبعد انتهاء املحادثة، 
الفار�ش  ال�صاعر  جتربة  ا�صتح�رصت 
اأ�رصه، وعتبه  اأبي فرا�ش احلمداين يف 
لإبطائه يف حتريره  الدولة  �صيف  على 
من �صجنه. لقد كان �صيف الدولة قادراً 
مل  اأّنه  اإل  حينه،  يف  ذلك  فعِل  على 

يفعل، ولكننا )--(!!    

الرفيق العزيز با�سم
من  جمموعة  ذهبنا  يوم  ذات 
يوم  مبنا�صبة  والرفاق  الرفيقات 
ع�رص  )ال�صابع  الفل�صطيني  الأ�صري 
العائلة  بيت  اإىل  اأبريل(   / ني�صان  من 
�صالح  احلاج  اأهداين  زواتا.  قرية  يف 
الأوىل  ال�صعرية  من جمموعتك  ن�صخة 
كتب  باإهداء  الأوىل(  املرة  )طقو�ش 
حم�صن  �صميح  العزيز  "الرفيق  عليه 
...اإلخ"...  الروحي  با�صم  والد   ...
يل،  فرٍح  عامَل  كهذا  اإهداءٌ  يكون  قد 
واأت�رصُف مبا حمله من مكانة ومعنى، 
عبََّد  َمْن  اأنَت  �صالح  حاج  يا  ولكّنك 
ليكون  با�صم،  عليها  �صار  التي  الطريق 
يريد.  ما  وليكون  الآن...  عليه  هو  ما 

�صالح  احلاج  اأطلعني  الزيارة  تلك  يف 
�صعرية  خمطوطة  على  اهلل(  )رحمه 
بعنوان:  وكانت  با�صم،  يا  لَك  جديدة 
ومن  معطوبة"،  اإن�صانية  "خرابي�ش 
اأن احلاج �صالح  ر�صالتك علمُت  خالل 
نقل اإليك مالحظاتي عليها، واأظّن اأنك 
بعنوان  �صدرت  عندما  عنوانها  بّدلت 
تكون  ليلية".قد  "اأنفا�ش ق�صيدة  اآخر: 
من  تُّطُل  نافذًة  ال�صجن  يف  الق�صيدةُ 
بني ق�صباِنها على ف�صائنا، ويبدو يل اأّن 
الق�صيدَة قد تتحول داخل ال�صجن اإىل 
قف�ٍش اإ�صايف، فذهبت اإىل مكان اآخر، 
بف�صاءاتها  الرواية  كتابة  اإىل  ذهبت 
للقول.  املذهل  لت�صاعها  الوا�صعة 
اأفرح فرحك، وفرح احلاج �صالح  كنت 
روايتك  بيديه  مي�صُك  وهو  الطفويل 
وروايتك  الكفاية(،  )م�صك  الأوىل 
املوت  ولكن  العزلة(،  )نرج�ش  الثانية 
مل ميهله ليفرح بروايتيك )خ�صوف بدر 
يف  خمذولة(.  امراأة  و)اأنفا�ش  الدين(؛ 
عام  )اأكتوبر(  اأول  ت�رصين  من  الثالثني 
العزاء  بيت  يف  عنك  بحثت   ،2016
وجدتك،  �صالح،  للحاج  اأقيم  الذي 
من  مقدمِة  يف  تكن  مل  اأجدك.  ومل 
يف  رحل  الذي  بوالدك  العزاء  يتقّبلون 
دخلت  اأن  وما  وال�صتني،  الثامن  عامه 
اإىل القاعة التي اأقيم فيها العزاء حتى 
وعلى  املعّزين،  ل�صاِن  على  وجدتك 
اأّيها  الفقد  اأ�صعَب  ما  اأي�صاً.  ل�صاين 
املفقود  كان  اإذا  وبخا�صة  الرفيق، 
اأباً، اأو اأّما. وتزداد ح�رصاتنا عليهم اإذا 
رحلوا، ومل نتمكن من وداعهم، ونعّزي 
نحن  حالنا  "هذه  بالقول:  اأنف�َصنا 
الفل�صطينيني". لقد مررُت بف�صٍل واحٍد 
�صباح  ففي  القاتلة.  التجربِة  هذه  من 
كانون  �صهر  من  والع�رصين  الثالث  يوم 
توّجهت   1996 العام  )دي�صمرب(  الأول 
�صيارته  يف  الوالد  اأو�صلني  عّمان.  اإىل 
وبعد  نابل�ش،  مدينة  اإىل  القرية  من 

تلقى  ق�صري  بوقت  عمان  اإىل  و�صويل 
اأحد الأقارب مكاملة هاتفية لإخباري 
ب�رصورة العودة فوراً، وعدت يف م�صاء 
تويف  قد  الوالد  لأجد  نف�صه،  اليوم 
وداعه،  من  اأنا متكنت  فجائي.  ب�صكل 
�صّجانك  توح�ُشّ  حرمك  فقد  اأنت  اأما 
من اأن تقّبل وجنة احلاج �صالح، وتطلب 
اأبيه على ت�رّصٍف  منه �صماح البن من 
اأنا،  اأّما  بفعله،  اأغ�صبناهم  نكون  قد 
هل  الفر�صة...  تلك  يل  توفرت  فقد 
الفعل  هذا  �صّجانك،  ال�صّجان،  يفهم 

الإن�صاين؟!  
"لو  ر�صالتك  يف  الرفيق  اأّيها  تقول   
اأعلم مدى ق�صوة هذا الدرب ملا  كنُت 
واآلم  ومعاناة  خذلن  يف  اليوم  ارتدته 
واغرتاب"، ولكنني اأقول باأّن هذا الدرَب 
قد يحُدّ من الق�صوة، واملعاناة، والآلم، 
اأن تنجَز جمموعتني  وحالة الغرتاب. 
�صعريتني واأربع روايات يف ع�رص �صنني، 
كم هو رائع هذا...اأ�صتذكر هنا تعليقا 
كتبه رفيقنا ع�صام عاروري على �صكوى 
واحلياة  والكتابة  "ال�صعر  مني:  مماثلة 
حت�ش  اأن  والهزائم،  الفجيعة  واملوت، 
اأنك يف بئر جتاهد لتخرج منها وكلما 
يركلك  ما  اأحد  الفوهة  من  اقرتبت 
ال�صعر  لديك  اأن  نغبطك  لتتدحرج. 
تلوذ به وتعرب عما حت�ش باأف�صل منا". 
على  اأغبطك  العزيز  رفيقي  يا  واأنا 
�صتظل  وهي  الرائعة،  الإجنازات  هذا 
ع�صو  رفاقك  انتخبك  لقد  الأبقى. 
ننتمي  الذي  احلزب  يف  مركزية  جلنة 
ولكّن  الن�صايل،  لدورك  تقديراً  اإليه، 

الثقايف بك هو الأبقى من ال�صيا�صي. 

الرفيق العزيز با�سم
اأذِكّرك باأننا تربينا على �صناعة الأمل، 
لي�ش من باِب الهروِب من ق�صوِة الواقع 
على  قدرة  الأكرث  باأننا  نّدعي  الذي 
اإن�صانية  للتاأ�صي�ش حلياٍة  قراءته، واإمنا 

وامل�صاواة  العدل  ي�صودها  اأف�صل 
بالتحرر  ق�صيتنا  ربطنا  وقد  واملحبة، 
لأر�صنا  البغي�ش  الحتالل  من 
بّد  ول  النبيلة،  القّيم  بهذه  املقد�صة، 

من حيفا واإن طال ال�صفر.
احلرية لك،

احلرية لأ�صرياتنا املاجدات
احلرية لأ�رصانا البوا�صل

احلرية لفل�صطيننا التي مل تغادرنا يوماً 
اأينما كنا

بك  واعتزازي  لك،  وتقديري  حمبتي 
بال حدود
-  -  -  -

�صدرت لل�صاعر والروائي الأ�صري با�صم 
خندقجي الأعمال التالية:

* ديوان "طقو�ش املّرة الأوىل": تقدمي 
زاهي  اللبناين  والإعالمي  ال�صاعر 
وهبي/ من�صورات الدار العربية للعلوم 

)نا�رصون( بريوت عام 2010.
"اأنفا�ش ق�صيدة ليلية: تقدمي  * ديوان 
زاهي  اللبناين  والإعالمي  ال�صاعر 
وهبي/ من�صورات الدار العربية للعلوم 

)نا�رصون( بريوت عام 2013.
تقدمي  الكفاية":  "م�صك  رواية   *
حممود  الفل�صطيني  والروائي  القا�ش 
�صقري/ من�صورات الدار العربية للعلوم 

)نا�رصون( بريوت عام 2014.
تقدمي  العزلة":   "نرج�ش  رواية   *
حممود  الفل�صطيني  والروائي  القا�ش 
ال�صعبية  املكتبة  من�صورات  �صقري/ 

)نا�رصون( نابل�ش 2016.
تقدمي  الدين":  بدر  "خ�صوف  رواية   *
اإبراهيم  الفل�صطيني  والروائي  ال�صاعر 
ن�رص اهلل/ من�صورات دار الآداب بريوت 

.2018
خمذولة":  امراأة  "اأنفا�ش  رواية   *
الفل�صطيني  والروائي  القا�ش  تقدمي 
الدار  من�صورات  �صقري/  حممود 

الأهلية عّمان 2020. 
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ر�سالة ال�ساعر �سميح حم�سن لل�ساعر والروائي الأ�سري با�سم خندقجي

من: "قارئ �صغري لرواية كبرية.." 
اإىل  روائي ينطلُق من قف�ٍص �صغري

 )كان با�سم مولعًا منذ �سغره بالقراءِة وبالأحداِث التي جتري حوَله، وكانت اأول رواية قد قراأها وهو يف ال�سن 
العا�سرة من عمره رواية حنا مينا "نهاية رجل �سجاع"، مما لفت انتباه ال�سحفي �سميح حم�سن فاأجرى معه لقاء 

�سحفيا ل�سالح جريدة الطليعة املقد�سية يف ذلك الوقت حول مفهوم الرواية(. كاأّن هذا الكالَم الوارَد يف التعريِف 
لني م�سوؤوليًة ما جتاهك. توقفُت بتاأمٍل اأماَم �سرختِك: ) يا رجل ماذا فعلَت بي ؟! ..مل  بَك، اأّيها الرفيُق العزيز، ُيحِمّ

اأكن اأدرك اأو اأعلم اأنك �ساعر .. اإذ لو كنُت اأعلم مدى ق�سوة هذا الدرب ملا ارتدته اليوم يف خذلن ومعاناة واآلم 
واغرتاب .. ما علينا .ما دعاين اإىل كتابة هذه الر�سالة هو اللقاء الذي جرى معك يف القد�س الثقايف قبل فرتة 

وقراأته بلهفة و�سوق لرتباطك ال�سريح بذاكرة طفولتي ..(

تقدمي لئحة اتهام بحق الأ�صري نظمى اأبو بكر
الإ�رصائيلية،  الع�صكرية  النيابة  قدمت 
ملحكمة �صامل، لئحة اتهام �صد ال�صري 
اأبو بكر )ع�صفور( تت�صمن بند  نظمي 
"القتل املتعمد" جراء اإلقاء حجر اأدى 
لقتل جندي ا�رصائيلي يف بلدة يعبد يف 
الثاين ع�رص من ال�صهر املن�رصم، وبند 
جمريات  بت�صوي�ش  فيه  تتهمه  اآخر 

التحقيق والق�صاء. واأكدت هيئة �صوؤون 
الأ�رصى واملحررين الفل�صطينية، على 
اإن  حماجنة،  خالد  املحامي  ل�صان 
ال�صري اأبو بكر وخالل جل�صة حماكمته 
واأنكر  نفي  �صامل،  مع�صكر  يف  اليوم 
وذلك  قطعيا،  اإليه  املوجهة  التهم 
اأمام و�صائل الإعالم. وبناء على طلب 

طاقم املحامني املوكلني بالدفاع عنه 
من قبل الهيئه، كما قال حماجنة، مت 
اإتاحة املجال  اأجل  تاجيل امللف من 
التا�صع  يف  جل�صة  تعني  ومت  لدرا�صته، 
املقبل،  متوز  �صهر  من  والع�رصين 
اعتقاله  متديد  النيابة  بطلب  للنظر 
القانونية.  الجراءات  انتهاء  حتى 

ال�صاعات  خالل  �صيقَدم  اأنه  وذكر 
قرار  �صد  ا�صتئناف  املقبلة  القريبة 
الدعاءات  رف�شت  التي  القا�صية 
القانونية من قبل طاقم الدفاع لعدم 
هذه  مبثل  التهام  لئحة  قانونية 
لحق  وقت  يف  واأو�صح  احلالت. 
يف  ال�صتئناف  جل�صة  تعيني  مت  اأنه 

حمكمة "عوفر" يوم الثالثاء املقبل. 
وخالل جل�صة حماكمة الأ�صري نظمي، 
والد  تهجم  حماجنه،  املحامي  وفق 
قبل  من  الدفاع  طاقم  على  اجلندي 
بذيئه  بكلمات  الأ�رصى  �صوؤون  هيئة 
اأبو بكر.  التهجم على ال�صري  وحاول 
من  الكبري  الهتمام  حماجنة  واأكد 

قبل هيئة �صوؤون الأ�رصى واملحررين 
اأن  اإىل  اأبو بكر، لفتا  الأ�صري  بق�صية 
جل�صة  يف  اليوم  كانوا  حمامني  ثالثة 
عدد  متابعة  اإىل  اإ�صافة  املحاكمة، 
الهيئة،  مكاتب  من  املحامني  من 
�صوؤون  هيئة  يف  امل�صوؤولني  وكذلك 

الأ�رصى واملحررين.



تقرير:اإعالم الأ�سرى

. بهذه الكلمات حتدث والدة الأ�سرية 
لأحد  فقط  �سهرين  قبل  اأزهار 
لقاء  مها  اأجرى  الذي  ال�سحفيني 
ال�سديد  ا�ستياقها  حجم  عن  وعربت 
لبنتها التي اعتقلتها قوات الحتالل 
يف الثامن من حزيران العام املا�سي 
اإىل  املقام  الع�سكري  احلاجز  على 
ال�رشق من اأبو دي�س، وهي يف طريقها 
اأبو  يف  املتزوجة  �سقيقتها  لزيارة 
بذريعة  املحتلة،  القد�س  دي�س �رشق 
اأزهار  زيارة  كانت  �سكيناً.  حيازتها 
قرب  "الدامون"  �سجن  يف  مقررة 
من  ع�رش  اخلام�س  يف  حيفا،  مدينة 
�سباط املا�سي، اإل اأن اللجنة الدولية 
العائلة  اأبلغت  الأحمر،  لل�سليب 
القا�سي  الحتالل  �سلطات  بقرار 

بذريعة  الأ�رشى،  جميع  زيارة  بوقف 
كورونا.  فريو�س  خطر  مواجهة 
من  اأحر  على  تنتظر  العائلة  وكانت 
الطارئة  الظروف  هذه  انتهاء  اجلمر 
على  تبقى  وكانت  الزيارات،  وتعود 

ل  حتى  ال�سحن  يف  اخللوي  هاتفها 
مكاملة  تنتظر  وهي  بطاريته،  تنفد 
اأية  اأو  الأحمر  ال�سليب  من  هاتفية 
النار  وتطفئ  تطمئنها  كانت  جهة 
امل�ستعلة يف �سدر والدتها خوفاً على 

م�سري ابنتهم الأ�سرية يف ظل ا�ستمرار 
انت�سار فريو�س كورونا. وكانت اأجرت 
والدتها وعمرها )65 عاماً(، موؤخراً، 
عملية قلب مفتوح بعد معاناة طويلة 
ت�سعر  كانت  وكاأنها  املر�س،  مع 
احت�سان  وتريد  يقرتب  باملوت 
كان  وبالفعل  متوت،  اأن  قبل  جنلتها 
الزيارات ومل  اأ�رشع من عودة  املوت 
اأن  قبل  روؤيتها  من  والدتها  تتمكن 
اأزهار  الأ�سرية  اهلل.  رحمة  اإىل  تنتقل 
وهي اإحدى خريجات جامعة القد�س 
اجتماعية،  تنمية  تخ�س�س  املفتوحة 
كانت اعتقلت بتاريخ 2019/6/8 على 
املحتلة،  القد�س  �سمال  قلنديا  معرب 
حيث  القد�س  لزيارة  توجهها  خالل 
بحوزتها  عرث  اأنه  الحتالل  ادعى 
تنفيذ  تنوي  كانت  واأنها  �سكني،  على 
عملية طعن، ول تزال موقوفة وتقبع 

يف �سجن الدامون.
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احلاجة خديجة قا�سم رحلت دون 
حتقيق اأمنيتها الوحيدة

وكاأنها كانت نبوؤه حني قالت اأخ�سى اأن يتوفاين اهلل دون اأن اأمتكن من احت�سان ابنتي اأزهار واأ�سمها اإىل �سدري كما 
كانت وهي �سغرية. اإنها ح�سرة الفراق حيث انتقلت احلاجة خديج قا�سم والدة الأ�سرية اأزهار يو�سف عبد الرحمن 
قا�سم )26 عامًا( من خميم جنني اإىل رحمة اهلل بعد �سراع مع املر�ض دون حتقيق اأمنيتها، وهي دون اأن تراها منذ 4 

�سهور لوقف برنامج الزيارات ب�سبب فريو�ض كورونا، وكانت تنتظر اأن تعاد الزيارات لروؤيتها وخا�سة اأن �سحتها 
تراجعت يف ال�سهور الأخرية. "ا�ستقت لها كثري ونف�سي ومنى عيني اأ�سوفها واأح�سنها ولو مرة واحدة".

تقرير: اإعالم الأ�سرى

بعد  عليه  واأحلت  راأ�سه  طرقت  فكرة 
الأ�رشى  ع�رشات  اإجناب  من  موجة 
ورغم  املهربة،  النطف  عرب  اأطفال 
اأنها فكرة غريبة على �ساب مل يتزوج 
بعد اإل اأنه اقتنع بها ملجرد اأنها تقهر 
بل  اأ�سابيع  وبعد  وتغيظه.  ال�سجان 
اأ�سهر طويلة من اإقناع عائلته و�سريين 
التجربة  الزوجان  خا�س  بالفكرة؛ 
وجنح حمل �سريين بنطفة حمررة من 
اأجنبت   2015 عام  ويف  الأ�رش،  داخل 
"علي" الذي اأ�ساء حياتها بعد انقطاع 
النور فيها، واأ�سبح لها كل �سيء.. اأربع 
دون  والدته  مع  علي  عا�سها  �سنوات 
يلتقيان  كانا  الأ�رش،  غيبه  الذي  والده 
عرب ال�سور وبع�س الزيارات املعدودة، 

فالحتالل ل يوفر اأي فر�سة للتنغي�س 
اإرادة  انت�سار  بعد  خا�سة  عليهما 
كانت  علي  عا�سها  �سنوات  احلياة. 
بداأ  والده؛ وحني  بدون  مريرة و�سعبة 
ي�ساأل  بداأ  يعو�س  ل  الأب  اأن  يدرك 
بالذات  هو  وملاذا  اأبيه  عن  والدته 
عن بقية الأطفال يعي�س هذا الظرف 
ذهنها  يف  الإجابات  لرتتب  وحده، 
مرة..  كل  يف  مميز  طفل  اأنه  وتخربه 
وم�ست ال�سنوات اخلم�سة ع�رش ما بني 
اأمل واأمل حتى جاء يوم احلرية، اليوم 
املن�سود الذي �سيقابل فيه علي والده 
ارتدى  اأب..  له  وي�سبح  و�سيحت�سنه 
اإىل  اأمه  مع  وتوجه  مالب�سه  اأجمل 
معرب الظاهرية جنوب اخلليل، وانتظر 
ال�ساطعة حتى  ال�سم�س  �ساعات حتت 
جاءت �ساعة الغروب ومل يظهر الوالد 

ات�سال من �رشطة  تلقت �سريين  بعد. 
اأعيد  �سالح  اأن  فيها  تبلغها  الحتالل 
عنه،  الإفراج  فور  جمددا  اعتقاله 
مت  النتظار  من  اأخرى  �ساعات  وبعد 
له  �ستعقد  حمكمة  باأن  حماميه  اإبالغ 
اأيام ما يعني تبديد حلم احلرية.  بعد 
اإىل  انتظار  طول  بعد  العائلة  عادت 
عاد  �سالح؛  غري  من  ولكن  منزلها 
مك�سور  مرهقا  �رشيره  يف  لينام  علي 
والده  �سورة  يف  لينظر  عاد  القلب.. 
باأي كلمة. ولكن  اأن يتحدث  ونام دون 
العائلة التي اعتادت اأن ت�سحق احلزن 
فرح  من  ق�سورا  ال�سرب  من  تبني  واأن 
مل تفقد الأمل، وبعد يومني قبل موعد 
اأنه �سيتم  املحاكمة اأخربها املحامي 
الإفراج عن �سالح عرب معرب ترقوميا 
اللقاء  هو  هذا  كان  ال�سفة..  جنوب 

هي  اللحظات  تلك  وكانت  املن�سود، 
القريبة للحرية، خرج �سالح من بوابة 
الذي مل  باجتاه حلمه  يرك�س  ال�سجن 
كما  وقّبله  علي  احت�سن  �رشابا،  يعد 
ممزوجة  حلظات  كانت  دائما،  متنى 
ميكن  ل  املوقف  قوية  امل�ساعر 
هذه  نّغ�س  الحتالل  ولكن  تكرارها. 
اعتقال  فاأعاد  جديد،  من  اللحظات 
حاجز  على  طويلة  ل�ساعات  �سالح 
الكونتيرن قرب بيت حلم وهو عائد اإىل 
متاأخرة  �ساعة  يف  عنه  اأفرج  ثم  بيته، 
الزوجان  اأقام  يومني  وبعد  الليل.  من 
اأغرب  يف  طفلهما  ليح�رشه  زفافهما 
ولكن  فل�سطني..  يف  زفاف  حالة 
وحتدي  احلياة  وحب  احلرية  عنوانها 
الأ�رش، ليب�رش علي النور مرتان الأوىل 

عند ولدته والثانية عند حترر والده.

! مرتني  النور  "علي" يب�سر 

اأدبيات ال�سجون
بقلم: جميل ال�سلحوت

ل ميكن هنا القفز عن اأدبّيات الأ�رشى 
عن  الكتابة  اأّن  مع  الفل�سطينّيني، 
جديدة  لي�ست  الإعتقالية  الّتجربة 
والعربّية  الفل�سطينّية  ال�ّساحة  على 
ولأهّمّية  هنا  ونحن  العاملية،  وحّتى 
ا�ستطعنا  ما  اإىل  ن�سري  املو�سوع  هذا 
خمتلف  يف  لالأ�رشى  كتابات  من  جمعه 
فقط،  الّرواية  يف  ولي�س  املجالت 
العام  يف  اخل�سو�س:  بهذا  كتبوا  ومّمن 
للدكتور  ال�ّستات   " رواية  �سدرت   2015
غزة  قطاع  من  حمدونة  خليل  راأفت 
والذى اعتقل يف 1990/10/23 واأم�سى 
15 عام ومت الفراج عنه يف 2005/5/8 
، وكان قد كتبها حمدونة اأثناء العتقال 
وطبعت  اي�سل   – ال�سبع  بئر  �سجن  يف 
ثالث  وله   ، اأوىل  طبعة   2004 العام  يف 
روايات �سابقة وهى : " قلبى واملخيم " 
يف �سجن هدارمي وطبعت يف العام 2006 
كتبت يف   " احللم  لن ميوت   " ورواية   ،
العام 2007  �سجن ع�سقالن وطبعت يف 
، ورواية " عا�سق من جنني " يف �سجن 
العام  يف  وطبعت  ال�سحراوى  نفحة 
2003 طبعة اأوىل ، و 2005 طبعة ثانية ، 
ومن كتابات الأ�رشى اأي�ساً ديوان "ماذا 
ا�سماعيل  لتحرير  منا؟"  املوت  يريد 
 "1578 "الأ�سري  ورواية  الربغوثي، 
 " وروايات  جابر،  جمال  هيثم  لالأ�سري 
وجع بال قرار"، "خرب عاجل" و "ب�سائر" 
لالأ�سري كميل اأبو حني�س، ويف العام 2015 
�سدرت رواية "خريف النتظار لالأ�سري 
اأي�سا   2016 العام  ويف  فطافطة،  ح�سن 
امل�ستقبل"  اإىل  "احلنني  رواية  �سدرت 
قرار"  بال  "وجع  ورواية  �سامل،  لعادل 
اأبو حني�س"، ويف  للكاتب الأ�سري "كميل 
ق�س�سية  جمموعة  �سدرت   2018 العام 
"عطر  بعنوان  �سالمة  �سائد  لالأ�سري 
الزيت"  �رّش  حكاية  ورواية  الإرادة" 
لوليد دّقة. ويف العام 2019 "جمر خليل 
ال�سجون”  كتاب”اأدب  �ساحب  بيد�س 
الع�رشين،  القرن  بدايات  �سدر  الذي 
ال�سيخ  وكتب  الربيطاين،  النتداب  زمن 
ال�ّسجون  داخل  ق�سائد  الكرمي  �سعيد 
العثمانّية يف اأواخر العهد العثمايّن، كما 
ال�ّسهرية  ابراهيم طوقان ق�سيدته  كتب 
الزير،  عطا  لل�ّسهداء  1930تخليدا  عام 
وكتب  حجازي،  وفوؤاد  جمجوم  حممد 
بنعل  الّنابل�سي  عو�س  ال�ّسعبّي  ال�ّساعر 
حذائه على جدران زنزانته ليلة اإعدامه 
ال�ّسهرية”  ق�سيدته   1937 العام  يف 
رجال”  وراها  مت�سي  ملوك  النا  ظّنيت 
يف  الرحمن  عبد  اأ�سعد  الّدكتور  وكتب 
)اأوراق  الع�رشين  القرن  �سبعينات  بداية 
رواية   1973 عام  �سدرت  كما  �سجني(، 
كما  حوراين  لفي�سل  "املحا�رشون: 
ما  ق�س�س)�ساعات  جمموعة  �سدرت 
قبل الفجر( لالأديب حممد خليل عليان 
املا�سي،  القرن  ثمانينات  بداية  يف 
الق�سبان”  خلف  م�سينة  و”اأيام 
من  و”ترانيم  لنب،  ابو  احمد  ملحمد 
حمايل  الفتاح  لعبد  الق�سبان”  خلف 
وجمموعة  بعد”  ت�سل  مل  و”ر�سائل   ،
عّزت  للّراحل  الق�س�سية  "�سجينة" 
وا�سرتاح”  وقبل”الأر�س   ، الغّزاوي 
وراء  من  و”نداء  الكيالين،  ل�سامي 
 )706 رقم  "و)الزنزانة  الق�سبان، 
“الأ�سري  ورواية  الرجوب،  جلربيل 

"�ستائر  لهيثم جابر. وروايات   "1578
الأحياء"و"اأمهات  "مدفن  و  العتمة" 
"ال�سعاع  ورواية  الأحياء"  مدفن  يف 
اجلنوب"وحكاية)العّم  من  القادم 
وكتبت  الهوديل،  لوليد  الدين(  عز 
عائ�سة عودة "اأحالم باحلّرية" و"ثمنا 
الثامنة( ال�ّسماء  و)حتت  لل�ّسم�س". 

و   ، فدي،  ال�سّ وحممود  �سعبان  لنمر 
"ال�ّسم�س يف معتقل الّنقب" عام 1991 
ال�ّسنوات  ويف  الّرازق،  عبد  له�سام 
لرا�سم  كتابان  �سدر  املا�سية  القليلة 
الأ�رش،  يف  ذكرياته  عن  عبيدات 
ح�سام  للّنائب  2005�سدر  العام  ويف 
واملعتقلون  كتاب”العتقال  خ�رش 
العام  ويف  مود”  وال�سّ الإعرتاف  بني 
الّرمل”  “قيثارة  رواية  �سدرت   2007
ورواية”امل�سكوبّية”  الّرفاعي،  لنافذ 
 2010 العام  ويف  العي�سة،  لأ�سامة 
لعادل  الأ�سابع"  رواية"عناق  �سدرت 
�سامل، ويف العام 2011 �سدر "األف يوم 
ملروان  النفرادي"  العزل  زنزانة  يف 
املن�سّية”  و”الأبواب  الربغوثي" 
للمتوكل طه، ورواية “�سجن ال�ّسجن” 
 2012 العام  ويف  من�سور،  لع�سمت 
�سدرت رواية"ال�سم�س تولد من اجلبل 
ملو�سى ال�سيخ وحممد البريوتي" كما 
�سدر قبل ذلك اأكرث من كتاب حل�سن 
عبداهلل عن ال�سجون اأي�سا، وجمموعة 
روايات لفا�سل يون�س، واأعمال اأخرى 
لفل�سطينيني ذاقوا مرارة ال�سجن. ويف 
رواية"هواج�س  �سدرت   2011 العام 
 2013 ويف  طاف�س،  لكفاح  �سجينة" 
خلالد  البليغ"  مت  كتاب"ال�سّ �سدر 
تذكاري  ن�سب  وكتاب  الزبدة،  ر�سيد 
البريوتي"  عباية وحممد  اأبو  حلافظ 
رواية"الع�سف"   2014 العام  ويف 
"ع�سل  ورواية  ال�سلحوت"،  جلميل 
امللكات" ملاجد اأبو غو�س، ويف العام 
"مرايا الأ�رش" ق�س�س وحكايا   2015
كناعنة،  حل�سام  احلبي�س"  الزمن  من 
�سّيدة  �سرية  الكفاية  م�سك  ورواية" 
العزلة"  "نرج�س  و  احلرة"  الظالل 
اإ�سافة اإىل ديواين �سعر هما: "طقو�س 
املرة الوىل"، "اأنفا�س ق�سيدة ليلية"، 
الأ�سري  للكاتب   " "الكب�سولة  ورواية 
با�سم اخلندقجي، كما �سدرت له عام 
2019 عن دار الآداب يف بريوت رواية 
"خ�سوف بدر الدين"، ورواية "زغرودة 
الفنجان" لالأ�سري ح�سام �ساهني، ويف 
خريف  رواية  �سدرت   2015 العام 
ب�سام  للكاتب  املحطات"  النتظار 
يوما  كتب"اربعون  وكذلك  الكعبي، 
وبني  لنب.  ابو  ل�سالح  الر�سيف"  على 
اأربع  �سدرت  و2017   2007 العامني 
وجع  ب�سائر،  عاجل،  خرب  روايات" 
�سعيد  لكميل  والكب�سولة"  قرار،  بال 
اأبو حني�س. ورواية "ال�ستات" لالأ�سري 
حمدونة،  خليل  راأفت  د.  املحّرر 
"�سدى  كتاب   2017 عام  �سدر  كما 
العام  ويف  �سعادات.  لأحمد  القيد" 
2018 �سدر كتاب "ر�سائل يف التجربة 
الفل�سطينّي  للكاتب  العتقالية" 
اجلاغوب،  اأحمد  نعيم  وائل  الأ�سري 
كما �سدر كتاب""اإ�ساءات على رواية 
املعتقالت  يف  الأدباء  املعتقلني 
الإ�رشائيلية" لرائد حممد احلواري". 
ويف العام 2019 �سدرت رواية "العّناب 
املّر"لالأ�سري املحّرر اأ�سامة مغربي.

اجلزء 02

اجلزء 01

الدويل  الأحمر  ال�سليب  ينا�سد 
على  للوقوف  ال�سحة  ومنظمة 
بها  يقبع  التي  املاأ�ساوية  الظروف 

الأ�رشى املر�سى
مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  نا�سد 
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 

الأ�سرية يف جامعة القد�س
ومنظمة  الدويل  الأحمر  ال�سليب 
على  طاقم  بت�سكيل  العاملية  ال�سحة 
للوقوف على الظروف  وجه ال�رشعة 
الأ�رشى  بها  يقبع  التي  املاأ�ساوية 
�سجن  بعيادة  يعرف  فيما  املر�سى 

زيارات  اأنه وعرب  اإىل  الرملة، م�سريا 
ما  ك�سفوا  لهم  املحامني  من  عدد 
ال�سعوبة  يعانوه من ظروف يف غاية 
لهم  حقيقية  رعاية  اأي  ودون 
وحلالتهم املر�سية اخلطرية . مبينا 
اأن هناك 14 اأ�سري فل�سطيني يقبعون 
توجد  ل  حيث  جمحفة،  بظروف 
يوجد  ول  جدية  طبية  فحو�سات 
الأعراف  ح�سب  عالجية  ن�رشات 
فهم  عامليا،  بها  املعمول  الطبية 
وكاأنها جزء من  يقبعون هناك  فقط 
للق�ساء  م�سبقا  لهم  مو�سوعة  خطة 

منهم  عدد  هناك  اأن  م�سيفا  عليهم، 
وال�سوؤال  البتزاز  بحقه  مور�س  قد 
اعرتافات  وتقدمي  معلومات  عن 
 . بعالجهم  البدء  مقابل  معينة 
ت�ستغل  الحتالل  دولة  اأن  اإىل  واأ�سار 
النت�سار  من  الراهنة  الظروف 
وتقوم  كورونا  لفايرو�س  العاملي 
ب�سع  وباإ�سلوب  ح�سابات  بت�سفية 
من  وخمطط  ممنهج  اإجرامي  ونهج 
تاريخ  واأن  الحتالل،  حكومة  قبل 
والإجرامي  الدموي  الحتالل  دولة 
اإىل  ولفت   . ذلك  على  �ساهد  اكرب 

ما  لكل  متيق�سني  �سعبنا  اأبناء  اأن 
تخطط له دولة الحتالل حاليا �سواء 
اأرا�سي  من  جزء  �سم  �سعيد  على 
بحملة  القيام  اأو  الفل�سطينية  ال�سفة 
ال�سلوك  واأي�سا  وا�سعة  اعتقالت 
املر�سى،  الأ�رشى  بحق  الإجرامي 
مطالبا املجتمع الدويل بعد ا�ستمرار 
الحتالل  دولة  جتاه  ال�سمت  حالة 
الدويل  القانون  منظومة  وتفعيل 
بحقها والتي واإن مت تفعيلها �ستجعل 
باهظا  ثما  تدفع  الحتالل  حكومة 

لكل جرائمها بحق اأبناء �سعبنا .

الدكتور فهد اأبو احلاج 
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د. قحطان ح�سني طاهر/ 
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

الإ�سرتاتيجية

تبديل مواقع القيادة والهيمنة

الأزمات  ت�ؤدي  اأن  الطبيعي  ومن 
م�اقع  تبديل  اإىل  الكربى 
للق�ى  والهيمنة  القيادة 
العاملي  النظام  العظمى على 
بحيث يرتاجع البع�ض ويتقدم 
على  اعتمادا  الآخر  البع�ض 
التي  الإ�سرتاتيجية  كفاءة 
هذه  م�اجهة  يف  الدول  تتبعها 
جائحة  اإن  �سك  ول  الأزمات، 
األقت  كربى  اأزمة  تُعد  ك�رونا 
عديدة  ج�انب  على  بظاللها 
ال�سيا�سية  العامل  ن�ساطات  من 

ولجتماعية  والقت�سادية 
وحتى  والتكن�ل�جية  وال�سحية 
الأزمة  هذه  و�سترتك  الع�سكرية، 
اآثارا �سيا�سية واقت�سادية على النظام 
عديدة  لأجيال  ت�ستمر  رمبا  العاملي 
اأمناط  يف  وا�سح  تغيري  مع  بالتزامن 
الدول  داخل  الجتماعية  العالقات 
النظام  يف  الدولية  العالقات  واأمناط 
والقيادة  الهيمنة  اإن  ومبا  العاملي، 
العاملي  النظام  معامل  اأبرز  ي�سكالن 
والذي تت�سارع عليهما الق�ى العظمى 
الأحداث  جمريات  يف  واملتحكمة 
ح�ل  يحتدم  النقا�ض  فاأن  العاملية، 
تغيريا  العامل  ي�سهد  اأن  احتمالية 
وفق  والتحّكم  ال�سيطرة  مراكز  يف 
للدور  تراجع  جنباته  يف  يحمل  ن�سق 

الأمريكي يف النظام العاملي.
وه�:  األ  املهم  الت�ساوؤل  يُثار  وهنا 
جائحة  بعد  العامل  �سيق�د  من 
املتحدة  ال�ليات  اأم  ال�سني  ك�رونا، 
هذا  على  والإجابة  الأمريكية؟. 
ال�س�ؤال تتطلب قراءة متاأنية يف حجم 
ك�رونا  جائحة  �سببتها  التي  ال�سدمة 
الجتماعية  الأو�ساع  جممل  على 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  وال�سحية 
اتبعتها  التي  الآليات  وعلى  العاملية 
اخلطر  هذا  م�اجهة  يف  الدول 
التي  الدول  وت�سخي�ض  اجل�سيم، 
احت�اء  يف  وا�سحا  جناحا  حققت 

جائحة ك�رونا ومعاجلة اآثارها.

و�سائل اأمنية و�سحية وتقنية 
فاعلة

ومن امل�ؤكد اأن ال�سني قد متّيزت عن 
غريها يف اإتباعها اإ�سرتاتيجية اأف�ست 
اإىل النجاح يف م�اجهة جائحة ك�رونا 
من خالل و�سائل اأمنية و�سحية وتقنية 
فاعلة، يف حني تلكاأت اأوروبا وال�ليات 

عندما  الإرباك  واأ�سابها  املتحدة 
يف  ك�رونا  بجائحة  الإ�سابة  تف�ست 
هذه البلدان مما اأثّر �سلباً على جممل 
الن�ساطات يف هذه الدول، وبهذا يحّق 
الذي  بنظامها  تتفاخر  اأن  لل�سني 
الآخرين. وحتى يف  تف�قه على  اأثبت 
جمال تنظيم جه�د الدول واملنظمات 
اأبدت  فقد  الأزمة  مل�اجهة  الدولية 
ال�سني تعاونا وا�سحا يف هذا املجال 
ا�ستعدادها  عن  اإعالنها  خالل  من 
للدول  وامل�ساعدة  الع�ن  لتقدمي 
جائحة  خلطر  �سع�بها  تعر�ست  التي 
امل�ساعدات  بتقدمي  وذلك  ك�رونا 
ما  وهذا  العلمية  واخلربات  املادية 
طبية  فرقا  اأر�سلت  عندما  فعال  مّت 
واأدوية واأجهزة اإىل ع�رشات من الدول 
منها العراق واإيران واإيطاليا و�رشبيا 
اإيجابياً عن ال�سني  مما خلق انطباعاً 
للتعاون  جيداً  من�ذجاَ  قدمت  ك�نها 
جائحة  اآثار  من  التخفيف  يف  الدويل 
ال�ليات  اتبعت  حني  يف  ك�رونا، 
والعزلة  النكفاء  �سيا�سة  املتحدة 
وتخلت  جراحها  مبعاجلة  وان�سغلت 
عن اأقرب حلفائها ومل تقدم اأي دعم 
اأنتج  مما  املنك�بة،  وال�سع�ب  للدول 
احلك�مات  م�ست�ى  على  دوليا  ازدراًء 
امل�قف  جتاه  العامل  يف  وال�سع�ب 
وقت  يف  الإن�ساين،  غري  الأمريكي 
كبري  حتُ�ّل  اإحداث  بكني  ا�ستطاعت 

ت�ستطع  فلم  العاملية،  ال�سيا�سات  يف 
اأن تك�ن القائد يف  ال�ليات املتحدة 
ك�رونا،  لفريو�ض  العاملية  ال�ستجابة 
الدور  هذا  من  بع�ض  عن  تنازلت  اإذ 
الذي  الأمر  ال�سني،  ل�سالح  م�سطرة  
جعل البع�ض يتنباأ باأن فريو�ض ك�رونا 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  ت�سكيل  �سيعيد 

للع�ملة ب�سكل جديد يخدم ال�سني.

اإعادة ت�سكيل معتقدات 
النا�س

الأخرية  الأزمة  �ستعيد 
النا�ض  معتقدات  ت�سكيل 
فبعدما  كبرية،  ب�س�رة 
لأمريكا  ينظر  العامل  كان 
اأنهم  على  اأوروبا  ودول 
لالإن�سانية  الأول  املنقذ 
باتت  الك�ارث،  وقت  يف 
خمتلفة  النظرة  هذه 
دور  باأن  العتقاد  ير�سخ  اإذ  متاما، 
ح�ساب  على  ت�ساعد  يف  بداأ  ال�سني 
ت�ساوؤل دور ال�ليات املتحدة، كما اأن 

واملناوئني  ال�ستبداد  عن  املدافعني 
للدميقراطية �سيجدون من ي�ستمع اإىل 
الغرب  بالد  ويف  ال�سني  يف  خطابهم 
ت�سعى  كانت  ما  رمبا  وه�  وال�رشق، 
املا�سية،  ال�سن�ات  طيلة  ال�سني  اإليه 
الذي  ال�سيني  ال�سيا�سي  فالنظام 
حتقيق  ا�ستطاع  �سم�يل  باأنه  ي��سف 
اإجنازات كبرية يف املجالت كافة، يف 
متكررة  اإخفاقات  وج�د  ل�حظ  حني 
لدى النظم ال�سيا�سية التي تّدعي باأنها 

ذات طبيعة دميقراطية ليربالية.
التغيري اجلذري

معهد  رئي�ض  نع�مكني  فيتايل  يق�ل 
العل�م  لأكادميية  التابع  ال�ست�رشاق 
اأهم  »اإحدى  م��سك�:  يف  الرو�سية 
التغيري  هي  املر�ض،  هذا  ع�اقب 
ومن  العاملي،  النظام  يف  اجلذري 
اجلديد  الدويل  النظام  اأن  ال�ا�سح، 
و�ستك�ن  الأقطاب،  متعدد  �سيك�ن 
بالنم�  املت�سارعة  بق�تها  ال�سني 

التحدي  هي  اإنكارها  ميكن  ل  والتي 
ويليام  اأما  ل�ا�سنطن«.  الرئي�سي 
كارنيغي  م�ؤ�س�سة  رئي�ض  برينز، 
لل�سالم الدويل فيق�ل: »النظام الدويل 
واأقل  ليربالية  اأقل  �سي�سبح  الليربايل 
ت�ت�سي،  نتايل  تق�ل  فيما  نظاماً«، 
للعالقات  الإيطايل  املعهد  مديرة 
تراجع  يك�ن  »قد  روما:  يف  الدولية 
اإحدى  ه�  املتحدة  ال�ليات  دور 
اأن هذا  خ�سائ�ض العامل اجلديد، مع 
بينما  الي�م«،  بالفعل  بداأ  قد  الرتاجع 
ت�قع برون� ما�سيا�ض، وه� كبري زمالء 
معهد هد�س�ن، يف تقرير ن�رشته جملة 
نا�سي�نال ريفي� الأمريكية: »اإَنّ ال�سني 
النظام  ت�سكيل  اإعادة  عملية  �ستق�د 
بعد  ما  مرحلة  يف  اجلديد،  العاملي 
ك�رونا، واأَنّ بكني بنظامها املتما�سك 
ال�سيطرة  على  قادرة  �ستك�ن  ال�سارم 
ما�سيا�ض  برون�  ويذكر  العامل«،  على 
كارثة  انفجار  »اإنَّه مبجرد  تقريره  يف 
الفر�ض  من  حلظة  تت�سكل  عاملية، 
نادرة  حت�ل  ونقطة  الإ�سرتاتيجية، 
ما  اإىل  م�سريا  التاريخ،  م�سرية  يف 

اأطلقه وباء ك�رونا من مناف�سة عاملية 
لحت�اء الفريو�ض الذي يبدو اأن ال�سني 

واجهته بكل ق�ة وبا�ستعداد فريد«.

تعزيز اعتماد العامل 
على القت�ساد ال�سيني

حزمة  جلني  ال�سني  ت�سعى 
واملكا�سب،  املنافع  من 
اعتماد  تعزيز  مقدمتها  يف 
ال�سيني  القت�ساد  على  العامل 
لل�سلع  اأ�سا�سي  كم�سدر 
)ح�سب  فال�سني  واخلدمات، 
اإ�سرتاتيجية  لديها  التقارير( 
قيد  وهي  الفريو�ض،  بعد  ما 
التنفيذ بالفعل، اإذ تخطط بكني 
القت�سادي  التباط�ؤ  ل�ستخدام 
وتعمل  ل�ساحلها،  الغرب  يف 

ال�ستثمار  من  املزيد  جذب  على 
على  وال�ستيالء  املبا�رش،  الأجنبي 
ال�سناعات احلي�ية.  ال�س�ق يف  ح�سة 
املتحدة  ال�ليات  اأن  يبدو  حني  يف 

خرائط  ر�سم  على  قادرة  تعد  مل 
تتمكن  ول  ل�حدها  العاملي  النظام 
مطلقة،  بحرية  فيه  احلركة  من 
وحك�مات  �سع�ب  من  فالعديد 
من  اأ�سعف  ومما  تقاومها،  العامل 
منذ  اأمريكية  اإدارات  تعاقب  هيمنتها 
ترامب  دونالد  اإىل  الأبن  ب��ض  ج�رج 
ول  والغرور  التعايل  ب�سل�ك  تت�سف 
طبيعة  لفهم  الالزمة  باحلكمة  تتمتع 
ولعّل  معها،  التعامل  واآليات  ال�سع�ب 
ذلك،  على  مثال  اأبرز  ترامب  دونالد 
لكن رغم ذلك فمن امل�ستبعد اأن تفقد 
الزعامة  ال�ليات املتحدة دورها يف 
والهيمنة على النظام العاملي و�ستبقى 
التاأثري  اأدوات  من  ن�سبة  لأكرب  مالكة 
التي  التحّ�لت  يف  والتحكم  والنف�ذ 
لعتبارات  وذلك  العامل،  ي�سهدها 
ت�ستح�ذ  زالت  اأنها ما  اأهمها  عديدة 
على اأ�سخم اقت�ساد يف العامل ح�سب 
 %20 ميثل  حيث   ،2019 اإح�سائيات 
وبدخل  العاملي  الناجت  اإجمايل  من 
ق�مي اإجمايل يبلغ 18 تريلي�ن دولر 
بدخل ق�مي  ثانيا  ال�سني  تاأتي  بينما 
ورغم  دولر،  تريلي�ن   13 من  يقرتب 
حماولت ال�سني لتقليل الف�ارق بينها 
القدرات  يف  املتحدة  ال�ليات  وبني 
الع�سكرية لكن تبقى ال�ليات املتحدة 
هي املتف�قة يف هذا املجال ابتداًء 

من حجم الإنفاق الع�سكري الذي بلغ 
مليار   732 قيمته  ما   2019 عام  يف 
الع�سكري  الإنفاق  بلغ  بينما  دولر 
مليار   261 العام  نف�ض  يف  ال�سيني 
املتحدة  ال�ليات  وتبقى  دولر، 

القدرات  بحجم  ال�سني  على  متف�قة 
الن�وية حيث تبلغ ن�سبة الفارق بينهما 
13 اإىل 1، ف�سال عن التف�ق الأمريكي 
الذكية،  الأ�سلحة  ميدان  يف  ال�ا�سح 
اأول  فاإن  التكن�ل�جيا  جمال  يف  اأما 
الذهن  اإىل  �ستتبادر  التي  ال�رشكات 
وج�جل،  ومايكرو�س�فت،  اأبل، 
وجمعيها  وفي�سب�ك،  واأمازون، 
اأمريكية تقابلها �رشكات مثل ه�اوي، 
وعند  الرقمية،  للتجارة  بابا  وعلي 
املتحدة  ال�ليات  بني  املقارنة 
فاأن  التكن�ل�جيا  جمال  يف  وال�سني 
ال�ليات  ل�سالح  �ستك�ن  النتائج 
�رشكة   48 تاأ�س�ست  فبينما  املتحدة، 
 2000 عام  منذ  عمالقة  اأمريكية 
تعمل يف جمال التكن�ل�جيا والتجارة 
الإجمالية  قيمتها  وبلغت  الرقمية، 
اآ�سيا  تريلي�ن و370 مليار دولر، فاإن 
 35 ولدة  �سهدت  ال�سني  فيها  مبا 
مليار   675 اإجمايل  براأ�سمال  �رشكة 

دولر.
خال�سة القول

»اإن ميزان الق�ى -رغم الآثار ال�سلبية 
زال  ل  ك�رونا-  جائحة  خلفتها  التي 
ال�ليات املتحدة مبا ميكنها  ل�سالح 
رمبا  العامل  قيادة  يف  ال�ستمرار  من 
الزمن، لأن اجلميع ت�رشر  لعق�د من 
اختالف  مع  ك�رونا  اأزمة  من 
بني  ال�رشر  ن�سبة  يف  ب�سيط 
اإن  �سحيح  وتلك،  الدولة  هذه 
ال�ليات املتحدة مل تعد تهيمن 
على العامل بدرجة مطلقة، لكن 
وتراجعها  اأف�لها  عن  احلديث 
عن زعامة العامل مازال مبكرا 
وفق م�ؤ�رشات قيا�ض القدرات 
يق�ل  وكما  الق�ة،  وعنا�رش 
مايكل بيكلي م�ؤلف كتاب )بال 
اأمريكا  منازع، ملاذا �ستبقى 
فى  ال�حيدة  العظمى  الق�ة 
املتحدة  »ال�ليات  العامل(: 
�ستظل متتلك قدرات اأف�سل 
ع�سكريا واقت�ساديا وتقنيا حتى نهاية 
البلد  هي  ال�سني  واإن  احلايل،  القرن 
اأن  ميكن  الذي  العامل  يف  ال�حيد 
حيث  من  املتحدة  ال�ليات  ي�سارع 

�سافى امل�سادر والقدرات«.

يكاد اأغلب املخت�سني يف درا�سة العالقات الدولية يتفقون على اإن النظام العاملي بعد جائحة كورونا �سيخ�سع لتحولت هيكلية على م�ستوى ميزان القوى 
وقيادة العامل يف تطوراته امل�ستقبلية، نتيجة ملا خلفته هذه اجلائحة من تداعيات على ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية للدول، اإذ قامت معظم الدول باإعادة 
ترتيب اأولوياتها ملواجهة املخاطر اجل�سيمة التي تبلورت نتيجة تف�سي جائحة كورونا خ�سو�سا يف اجلانبني ال�سحي والقت�سادي، اإىل درجة انهمكت فيها كل 

دولة باتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه املخاطر مبعزل عن الدول الأخرى، مما دفع البع�س اإىل القول باأن الكثري من ا�سرتاتيجيات العوملة 
التي تتبعها الدول الكربى وال�سركات العابرة للحدود قد تال�ست اأو �سعفت وفق اإطار اأ�سّر تراجع وا�سح للتعاون الدويل والتكامل يف الأدوار وتوحيد اجلهود 

للحّد من النت�سار الوا�سع لفريو�س كورونا مما يعر�س الب�سرية جمعاء لعواقب خميفة.

ق�سايا دولية

من �سيقود النظام العاملي بعد جائحة كورونا؟

من  حزمة  جلني  ال�سني  " ت�سعى 
املنافع واملكا�سب، يف مقدمتها تعزيز 

اعتماد العامل على القت�ساد ال�سيني 
كم�سدر اأ�سا�سي لل�سلع واخلدمات، 
فال�سني )ح�سب التقارير( لديها 

اإ�سرتاتيجية ما بعد الفريو�س، وهي قيد 
التنفيذ بالفعل "

الأخرية  الأزمة  " �ستعيد 
ت�سكيل معتقدات النا�س ب�سورة 

كبرية، فبعدما كان العامل ينظر 
لأمريكا ودول اأوروبا على اأنهم املنقذ 
الأول لالإن�سانية يف وقت الكوارث، 

باتت هذه النظرة خمتلفة متاما، اإذ 
ير�سخ العتقاد باأن دور ال�سني بداأ 

يف ت�ساعد على ح�ساب ت�ساوؤل دور 
الوليات املتحدة "

ق�سية



ودول  املتحدة  الواليات  تواجه 
عدد  يف  تزايدا  عّدة  اأوروبية 
»كورونا  بفريو�س  االإ�صابات 
بحياة  اأودى  الذي  امل�صتجد« 
يف  �صخ�س  األف   480 من  اأكرث 
العامل ويوا�صل انت�صاره يف اأمريكا 

الالتينية.
ويف الواليات املتحدة اأعلن مدير 
االأمرا�س  من  الوقاية  »مراكز 
ومكافحتها« روبرت ريدفيلد، ، اأن 
»خم�صة اأو �صتة اأو �صبعة اأو ثمانية 
اأ�صيبوا  االأمريكيني  من  املئة  يف 
يعرفوا«،  مل  اأم  ذلك  عرفوا  �صواء 
مليون  ع�رشين  من  اأكرث  اأي 
�صخ�س، وهو عدد اأكرب بكثري من 
 2.4 والبالغ  ر�صميا  املعلن  ذاك 

مليون �صخ�س.
انت�صار  بداأ  منذ  �صهرين  وبعد 
االإ�صابات  عدد  ارتفع  الوباء، 
والغرب،  اجلنوب  يف  اجلديدة 
ويقرتب من اأعلى امل�صتويات التي 
اأبريل املا�صي، وكانت  �صجلت يف 
االأكرث  الواليات  بني  من  تك�صا�س 
الن�صاط مطلع  ا�صتئناف  جراأة يف 
اجلمهوري  احلاكم  وكان  يونيو. 
اأن  من  واثقا  اأبوت  غريغ  للوالية 
يف  وباء  اأ�صواأ  من  اأفلتت  تك�صا�س 

الواليات املتحدة.
الواليات املتحدة 37  و�صجلت يف 
األفا و667 اإ�صابة و692 وفاة خالل 
24 �صاعة، ح�صب مراكز ال�صيطرة 
منها،  والوقاية  االأمرا�س  على 
بذلك  الوفيات  جمموع  ليقرتب 

من 122 األفا، يف اأعلى ح�صيلة بني 
دول العامل، وتواجه 29 والية حاليا 

ارتفاعا يف عدد االإ�صابات.

ظاهرة التعب من احلجر 
ال�صحي

االرتفاع  هذا  اخلرباء  وين�صب 
اجلديد يف االإ�صابات اإىل جمموعة 
امل�صتوى  على  االإجراءات  من 
االأقنعة  وت�صيي�س  الر�صمي 
وانت�صار ظاهرة  والتباعد،  الواقية 
بني  ال�صحي«  احلجر  من  »التعب 

االأمريكيني على نطاق وا�صع.
االأكرث  الدولة  الربازيل  و�صجلت 
 55 نحو  املنطقة  يف  ت�رشرا 
اإ�صابة،  مليون  و1.2  وفاة  األف 
يف  الوفيات  عدد  جتاوز  بينما 
األفا   25 اخلمي�س،  املك�صيك، 
مئتي  االإ�صابات  عدد  وبلغ 
وزير  اأعلن  املك�صيك  ويف  األف، 
اإ�صابته  هرييا،  اأرتورو  املال، 
على  اأيام  ثالثة  بعد  بالفريو�س 
مانويل  اأندري�س  الرئي�س  لقائه 
لوبيز اأوبرادور. وقال على ح�صابه 
باإ�صابتي  »اأبلغت  »تويرت«:  على 
عوار�س  لدي  بالفريو�س.  االأكيدة 
نف�صي  واأخ�صعت  جدا  خفيفة 
العمل  �صاأوا�صل  ال�صحي.  للحجر 
الوفيات  عدد  وبلغ  منزيل«،  من 
اأكرث  املك�صيك  يف  بـ»كوفيد-19« 
اأ�صيب  بينما  �صخ�س  األف   25 من 

به اأكرث من مئتي األف.

ا�صتياء من قرار منظمة ال�صحة 
العاملية

من  ا�صتيائها  عن  ال�صويد،  عربت 
العاملية  ال�صحة  منظمة  قرار 
�صمال  الواقعة يف  اململكة  اعتبار 
اأوروبا من الدول التي ت�صهدة عودة 
قوية للوباء، مو�صحة اأن ذلك جنم 
عن تف�صري خاطئ متاما للمعطيات 

ال�صويدية.
اأعلنها  التي  الدول  الئحة  و�صمت 
ال�صحة  ملنظمة  االأوروبي  الفرع 
العاملية، اخلمي�س، ال�صويد واأرمينيا 
مقدونيا  و�صمال  ومورلدافيا 
واألبانيا  وكازاخ�صتان  واأذربيجان 
وقرغيز�صتان  والهر�صك  والبو�صنة 
واأوكرانيا وكو�صوفو. ويف الربتغال 
اأعيد فر�س اإجراءات حجر �صحي 
ل�صبونة،  العا�صمة  من  اأجزاء  على 
غرب  يف  منطقتني  يف  حدث  كما 
اأملانيا. اأما يف اإ�صبانيا فلم ت�صجل 
ال�صاعات  يف  وفيات  ثالث  �صوى 
الـ24 املا�صية، لكن وزارة ال�صحة 
اأعلنت اأنها تراقب عن كثب ثالث 

بوؤر للعدوى تثري القلق.

توازن ه�ش

من  تكافح  احلكومات  تزال  وال 
اأجل حتقيق توازن بني احتياجات 
فريو�س  ملكافحة  العامة  ال�صحة 
يف  �صخ�س  مليون   9.5 اأ�صاب 
على  املدمر  وتاأثريه  العامل، 

رئي�صة  لكن  العاملي،  االقت�صاد 
البنك املركزي االأوروبي كري�صتني 
اأنه جرى  اأعلنت، اجلمعة،  الغارد 
املرحلة  جتاوز  االأرجح  على 
االأ�صواأ يف االأزمة االقت�صادية التي 
لكنها  »كوفيد-19«،  فيها  ت�صبب 
الطبيعي  الو�صع  اأن  من  حّذرت 
متاًما  خمتلًفا  �صيبدو  اجلديد 
وقالت  الوباء  قبل  عليه  كان  عما 
االإنرتنت:  عرب  موؤمتر  يف  الغارد 
»جتاوزنا اأدنى نقطة على االأرجح، 
الأنه  ال�صك،  بع�س  مع  ذلك  اأقول 
قد تكون هناك موجة ثانية حادة 
كنا  اإذا  احلال،  بطبيعة  الوباء  من 
قد تعلمنا اأي �صيء من االإنفلونزا 

االإ�صبانية«.

اأخبار �صيئة ل�صركات الطريان

االأخبار  من  املزيد  هناك  وكانت 
يف  الطريان  ل�رشكات  ال�صيئة 
االأ�صرتالية  واأعلنت  العامل. 
»كوانتا�س« اأنها �صتلغي �صتة اآالف 
االأملانية  اقرتبت  بينما  وظيفة، 
من  اال�صتفادة  من  »لوفتهانزا« 
خطة اإنقاذ الدولة التي تبلغ قيمتها 
ع�رشة مليارات دوالر بعد موافقة 

االحتاد االأوروبي عليها.
االأخرية  التقديرات  و�صدرت 
عن  االقت�صادي  ال�رشر  حلجم 
توقع  الذي  الدويل  النقد  �صندوق 
املحلي  الناجت  اإجمايل  يرتاجع  اأن 
العام  هذا   4.9 بن�صبة  العاملي 

على  دوالر  تريليون   12 وميحو 
مدى عامني.

وتك�صف امل�صاكل التي عانت منها 
معاناة  عن  ولوفتهانزا  كوانتا�س 
قطاع الطريان، وعلى نطاق اأو�صع، 
قطاع ال�صياحة وحتاول احلكومات 
اال�صتغناء  ال�رشكات من  منع  بجد 
ا�صبانيا  بينها  ومن  موظفني،  عن 
برنامج  اخلمي�س  مددت  التي 
للبطالة  املخ�ص�صة  امل�صاعدات 
حتى  الدولة  من  املمول  اجلزئية 
نهاية �صبتمرب، اأي بعد ثالثة اأ�صهر 

مما كان مقررا.
دفعا  االأوروبي  االحتاد  واأعطى 
رمدي�صيفري  عقار  تاأمني  الآفاق 
اخلمي�س  للفريو�صات  امل�صاد 
اأول  وهو  با�صتخدامه  تو�صية  عرب 
على  اأخ�رش  �صوء  ي�صدر  عالج 

اأن  اإىل  لكن  اأوروبا  يف  ا�صتخدامه 
يتم العثور على لقاح اأو عالج، حذر 
املفرو�صة  القيود  اأن  من  اخلرباء 
وارتفاع  االقت�صادي  الن�صاط  على 
هي  تظل  اأن  ميكن  الوفيات  عدد 

القاعدة.
الوفيات  عدد  جتاوز  اإيران،  ويف 
و�صجل  اآالف  ع�رشة  اخلمي�س 
مئة  من  اأكرث  ال�صحة  م�صوؤولو 
التوايل.  على  ال�صابع  لليوم  وفاة 
ال�صني،  اأعلنت  نف�صه  الوقت  يف 
االأوىل  للمرة  املر�س  ظهر  حيث 
اأنها  املا�صي،  العام  اأواخر  يف 
يف  للوباء  تف�س  على  �صيطرت 
وجيزة  لفرتة  خماوف  اأثار  بكني، 
وت�صبب  ثانية،  موجة  حدوث  من 
بفر�س قيود جمددا وباإجراء عدة 

ماليني من االختبارات.
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اخلارجية  لوزارة  بيان  ولفت 
االجتماع  اإىل  اليوم،  االأمريكية، 
الداخلية  وزير  عقده  الذي 
با�صاغا،  فتحي  الوفاق  بحكومة 
وقيادات من الوزارة مع عدد من 
االأمريكية،  االإدارة  يف  امل�صوؤولني 
حول  املناق�صات  ال�صتئناف 
موؤكدا  امليلي�صيات«،  »ت�رشيح 
خلق  طرابل�س  ح�صار  »نهاية  اأن 
فر�صة متجددة و�رشورة خماطبة 
و�رشق  غرب  يف  امليلي�صيات 
توا�صل  ا�صتمرار  من  كجزء  ليبيا 
جميع  مع  املتحدة  الواليات 

االأطراف«.

با�صاغا يجتمع مع م�صوؤولني 
بالإدارة الأمريكية

الطرفان  اأكد  البيان،  وبح�صب 
جميع  متتع  �رشورة  االجتماع  يف 
الليبيني بحماية قوات  املواطنني 
للم�صاءلة،  وخا�صعة  قادرة  اأمن 

خالية من »االأخطار التي ت�صكلها 
امليلي�صيات واجلماعات امل�صلحة 

واملقاتلون االأجانب«.
الداخلية  وزارة  وفد  واأطلع 
جهوده  على  االأمريكي  اجلانب 
لتعزيز االأمن وبرنامج لنزع »�صالح 
واإعادة  وت�رشيحها  امليلي�صيات 
اإىل  باالإ�صافة   ،)DDR( دجمها 
الذخائر  لتفكيك  اجلاري  العمل 
غري املنفجرة يف طرابل�س«ولفت 
من  الطرفني  تاأكيد  اإىل  البيان 
امل�صلحة  اجلماعات  اأن  جديد 
العملية  اإف�صاد  »حتاول  التي 
ال�صيا�صية اأو االنخراط يف اأعمال 
اإجرامية تفعل ذلك ب�صبب االإفالت 
الدولية«و�صدد  العقوبات  من 
معار�صته  على  االأمريكي  الوفد 
يف  االأجنبية  التدخالت  جلميع 
وقف  �رشورة  وناق�س  ليبيا، 
اإىل  والعودة  النار  الإطالق  فوري 
وال�صيا�صية  االأمنية  املفاو�صات 

التي ت�صهلها االأمم املتحدة.
اجلانب  من  االجتماع  وح�رش 
وزير  م�صاعد  من  كل  االأمريكي 

اخلارجية االأمريكي ل�صوؤون منطقة 
وو�صرت،  هرني  اأفريقيا،  �صمال 
لدى  املتحدة  الواليات  و�صفري 
اإ�صافة  نورالند،  ريت�صارد  ليبيا، 

اأفريقيا  �صمال  م�صوؤويل  كبري  اإىل 
االأمن  مبجل�س  االأو�صط  وال�رشق 
اللواء  االأبي�س،  بالبيت  القومي 
ميغيل كوريا، والعميد �صتيفني دي 

ميليانو، من القيادة االأمريكية يف 
اأفريقيا »اأفريكوم«.

بينما ح�رش رفقة با�صاغا كل من 
وكيل الوزارة لل�صوؤون االأمنية العميد 

ومدير  املديغي،  حممد  الركن 
عبداحلميد  العميد  االإنرتبول 
االأمني  التعاون  ومدير  الغزايل، 
ومدير  النوا�رشي،  علي  العميد 
الركن  العميد  املركزية  االإدارة 
التدريب  مدير  اهلل،  فتح  حممود 
العميد فتحي عون، ورئي�س هيئة 
العميد حممود  اجلنائي  التحقيق 

عا�صور.
بيان  يف  الداخلية،  وزارة  وقالت 
االأمريكي  اجلانب  اإن  اأم�س، 
يف  الوزارة  عمل  على  »اأثنى 
وجدية  االأمني،  القطاع  اإ�صالح 
الوزارة يف تطبيق برنامج تفكيك، 
متكامل،  اإدماج  واإعادة  وت�رشيح 
يف  امل�صاعدة  تقدمي  وعر�صوا 
هذا املجال«، الفتة اإىل اأن وزارة 
اأنهم  اأبلغتها  االأمريكية  اخلارجية 
»يدر�صون مع املكاتب واالإدارات 
اإمكانية  وا�صنطن  يف  املختلفة 
امل�صاعدة يف نزع واإزالة االألغام«.

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن عددا من امل�صوؤولني بالإدارة الأمريكية ي�صتعدون لعقد اجتماع مع ممثلي »اجلي�ش الوطني الليبي«، ل�صتئناف 
املناق�صات حول »ت�صريح امليلي�صيات« يف ليبيا على غرار اجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقد قبل يومني.

وا�صنطن ت�صتعد لجتماع مع »اجلي�ش الوطني الليبي« 

ا�شتئناف مناق�شات »ت�شريح امليلي�شيات« يف ليبيا

بالوليات املتحدة واأوروبا واأمريكا الالتينية

كورونا يوا�شل انت�شاره و يح�شد مزيدا من ال�شحايا
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فتح  منها  الأعمال  من  الكثري  يف  �ساهم 
بحي  املجاهدين  مالب�س  لغ�سل  حمل 
عمل  و   ،  ) مليكة   ( باآمتلي�ست  اآميدول 
رفاقه  ينقل  ب�سيارته  كان  و  مرتجما 
املجاهدين من ) غرداية ( اإىل املنيعة 
لإي�سال  �ساعيا  كان  و   ، جاورهما  ما  و 
الثورة  عمل يف مدينة  ر�سائل م�سوؤويل 
، و  املنيعة مدر�سا و تاجرا و جماهدا 
من  بالإفال�س  اأ�سيب  م   1958 �سنة  يف 

قبل ل�سو�س منطقة املنيعة .
الك�سافة  فوج  اأ�س�س  م   1961 �سنة  يف 
ال�سلطات  عليه  فحكمت  الإ�سالمية 
الع�سكرية بالإعدام كونه الرجل اخلطري 
ع�سكر  من  يراقبه  كان  من  نظر  يف 
رحل  اخلرب  �سماعه  عند  و   ، فرن�سا 
اإىل مدينة وارجالن ) ورقلة ( و ا�ستغل 

مرمما للبنايات القدمية .
يف عيد الن�رص و هو 19 مار�س من �سنة 
اإىل  راجعا  حمو  احلاج  قفل  م   1962
ب�رص  اأيام  اإل  هي  ما  و  املنيعة  مدينة 
بخرب اإق�سائه من قائمة املحكوم عليهم 

بالإعدام .
نظم  م   1962 �سنة  من  جويلت   05 يف 
حفال مميزا لفوج الك�سافة الذي اأ�س�سه 
با�ستقالل  �سمي  ما  مبنا�سبة  باملنيعة 

اجلزائر فلقب ب حمو ق�سما .
يف �سنة 1964 م اإنتقل اإىل ق�رص اإقرارن ) 

القرارة ( ليدر�س تالميذ اإحدى مدار�سها 
مدة 3 �سنوات ، ثم عاد اإىل م�سقط راأ�سه 

اآمتلي�ست ) مليكة ( مدر�سا .

املجاهد الإجتماعي 

تاأ�سي�س جمعية  الأ�ستاذ حمو يف  �ساهم 
التعليم ــ مدر�سة الن�رص حاليا ــ و كذلك 
اأ�س�س بناء  �ساهم هو و بع�س اأولده يف 
اإ�ستقال  م  �سنة 1975  نادي اجلمعية يف 
من اجلمعية لأ�سباب تتعلق ب�سوء تفاهم 
ب�سبب  و  اأع�سائها  بع�س  بني  و  بينه 
 ( املحافظني  على  اجلائر  الإنقالب 

عفى اهلل عما �سلف ( .
ال�سباب  تكوين  يف  حمو  الأ�ستاذ  �ساهم 
يف ميادين �ستى عرب قرى مزاب فتح�سل 
مهرجان  وطنيا يف  الثالثة  املرتبة  على 

امل�رصح بالعا�سمة �سنة 1967 م .

موؤلفات

خمرجا  كان  و  موؤلفات  عدة  للمرحوم 
عبد  الأمري  م�رصحية  منها  مل�رصحيات 
للهالل  املحلية  اللجنة  اأن�ساأ  القادر  
 ) مليكة   ( باآمتلي�ست  الأحمر اجلزائري 
�سنة 1972 م و �سل رئي�سا لها اإىل غاية 
2002 م حيث كون ق�سما للذكور و ير�سل 
كل �سنة ع�رصة من الراغبني اإىل اللجنة 

الولئية
- يف �سنة 1994 م اأر�سل اأربعني مرتب�سا 
حتت اإ�رصاف موؤطر من ق�رص اآجتدن مع 

منهم  اآمتلي�ست  من  امل�ساعدين  بع�س 
اخلريجني  بع�س  و  اأحمد  الأ�ستاذ  اإبنه 
من هذا الرتب�س منهم الأ�ستاذ اأحمد بن 
عمر احلاج يحي و اأخوه عي�سى ن عمر 

اأو عي�سى .
اأ�رصف  و  بنات  للم�سعفات  ق�سما  كون 

عليهن ابنه اأحمد كذلك �سنة 1990 م
للن�ساء  ال�سحية  التوعية  بن�ساط  قام 
اآمتلي�ست فقمن  اإىل  فا�ستدعى طبيبتني 
كما   ، ال�سحة  جمال  يف  مبحا�رصات 
و جواب  �سوؤال  بتخ�سي�س ح�س�س  قام 
و عقد جل�سات مع ممر�سات �سنة 1991 
يبلغ  من  اأح�سن   « يقول  دائما  كان  و  م 

ر�سالة املراأة اإىل املراأة هي املراأة .
كما �ساهم الأ�ستاذ بقوة يف حمو الأمية 
و ذلك بتعليم الكبار من الرجال و الن�ساء 

.
من  الإجتماعي  للن�ساط  ور�سات  اأن�ساأ 
املنزيل  التدبري  و  اخلياطة  و  الن�سيج 
�سنة  من  البيوت  يف  املاكثات  للفتيات 
1982 م اإىل �سنة 2002  اأن�سا احلاج حمو 
الدرو�س  الر�سمي  بنات  لتعليم  مدر�سة 

ال�رصعية و حتفيظ القراآن الكرمي .
- كون ترب�سات لتعليم بنات القرى كيفية 
بو�سمجان  اأجنة  اإحدى  ال�سالة يف  اأداء 
م    1995 �سنة   ) غرداية   ( بتاغردايت 
و  التح�سريي  اأق�سام  اإن�ساء  يف  �رصع 
اأخيه احلاج بن احلاج  الفكرة كانت من 
الفكرة  الإقبال على هذه  كان  و  عي�سى 

منقطع النظري .
نظم حمالت تعيني الزمر الدموية و كون 
الأ�ساحي  و  الأدوية  بجمع  تقوم  جلنة 

للمعوزين .
كما كون جلنة لإعالم املواطنني بقدوم 

الوادي و اإنقاذ الغرقى .
الإ�سعافات  حول  له  معر�س  اأول  اأقام 
الن�سيج  بحرفة  تعلق  ما  كذا  و  الأولية 
مبدينة اإبرقان ) بريان ( ، و اأقام معر�سا 
اأن�سطة ، فمعر�سا  باآمتلي�ست �سم عدة 
بق�رص اإقرارن ) القرارة ( �سنة 1993 م ، 

كما نظم حمالت اخلتان اجلماعي .
وداي  ن  اأغرم  ق�سم  م   1987 �سنة  يف 
ففتح  �سكنية  قطع  اإىل  باآمتلي�ست 
م�سجده العتيق الذي كان عر�سة للبالء 
من الأجانب و قام برتميم ذلك امل�سجد 
و الوثيقة رقم ) 01 ( و هي �سورة يظهر 
فيها املرحوم و ال�ساب اأبو بكر ال�سديق 
واجهة  يرممان  فر�سو�س  �سليمان  بن 

امل�سجد
اإبنه  كذلك  املرممني  بني  من  كان  و 
بن  الرحمان  عبد  ال�ساب  و  الدين  بدر 
يون�س  ال�ساب  و  وايل  بن عومر  براهيم 
بن براهيم الغول و اثنان من بالد قورارة 

باأدرار .
و يف �سهر مار�س من تلك ال�سنة �رصع يف 

ترميم م�سجد ال�سيخ باي اأحمد .
للعلم  حمبا  حمو  احلاج  ال�سيخ  كان 
يعمل  و  طلبه  يف  ي�سعى  و  به  مغرما  و 

العلماء  من  اأهله  م�ساندة  على  جاهدا 
الوقوف بجنبهم  و  بت�سجيعهم  الطلبة  و 
كان  والدهم  اأن  املجاهد  اأبناء  يذكر   .
الكتب  مع  يق�سي  باملطالعة  مولعا 
اإن�ساء  على  اأ�رصف  لذلك  �ساعات 
مكتبة خا�سة جمع لها نفائ�س العناوين 
و�سل  املطبوعة  و  منها  املخطوطة 
تركها  لقد  و  كتاب  اآلف  ال�ستة  عددها 

وقفا لطلبة العلم .
- كان املجاهد احلاج حمو اإن�سانا متبعا 

للحق يف كل خطواته ، حمبا لوطنه .

وفاته
العمل  و  بعد كل هذه اجلهود املتوا�سلة 
اإىل رحمة اهلل  اإنتقل احلاج حمو  الدوؤوب 
تعاىل �سنة 2003 م بعد معانات مع غيبوبة 
مدة �سهر و تويف عن عمر يناهز 82 عاما 
رحمه اهلل و اأ�سكنه الفردو�س الأعلى  بعد 
عر�سنا ملوجز ما يت�سف به املرحوم و 
من اأهم العرب التي ن�ستخل�سها من حياته 
ندعو كافة الإخوان و الأخوات اإىل التاأ�سي 

و الإقتداء بهذه ال�سخ�سية النادرة .

املجاهد حمو ن احلاج عي�سى بن عومر 

امليزابي الذي زرع اخلوف يف قلوب الفرن�سيني
بعد اندلع الثورة التحريرية انخرط حمو بن احلاج عي�سى يف �سفوفها جماهدا مبتغيا اأجره عند اهلل 

، فعني كاتبا يف الق�سمة الرابعة ـ الناحية الأوىل ـ املنطقة اخلام�سة ـ بالولية ال�ساد�سة .

ال�ساعرة والكاتبة خديجة تلي ،ح�سريا ليومية »الو�سط«

النجاح �سهادة ميالد كل كاتب طموح 
 حتدثت ال�ساعرة والكاتبة خديجة تلي يف 
هذا احلوار احل�رصي الذي جمعها بيومية 
»الو�سط » عن خمتلف اأعمالها  من بينها 
كربيائها  »وبقيت على  بعنوان  �سعر  ديوان 
املثقف  دار  �سدر عن  تقاوم«  الذي 
مرورا   ،  2018 يف  بباتنة  والتوزيع  للن�رص 
امل�سابقات  من  العديد  يف  مب�ساركتها 
الوطنية والعربية والتي توجت  من خاللها   
يف  الأوىل  فلقد  نالت املرتبة  بجوائز 
لدار  ال�سبابي  الروائي  الإبداع  م�سابقة 
 ،« يدي  تفلتي  ل   « برواية   2019 يوتوبيا 
امل�ستحقة  تراق�ست  التتويجات  وبهذه 
كلمات خديجة  الرنانة على اإيقاع  ال�سعر 
العربي الف�سيح  الذي �رصفت به  اجلزائر 
املعروفة مببدعيها على امل�ستوى العاملي 
ب�سكرة  يف  مدينة  ابنة  لنا  حيث  اأكدت   ،
لتكتب  خلقت  اأنها  ال�سيق  اللقاء  هذا 
اأن  م�سرية   ، الدائم  رفيقها  قلمها  وليكون 
اأناملك  النجاح مبا خطت  وحدها  فرحة 
طموحا  �سغوفا  منك  كاتبا  ت�سنع  من 

بالإبداع.
 

تعرف  ،كيف  بداية     
»خديجة تلي« نف�سها ؟

 
ولية  من  وكاتبة   �ساعرة  تلي   خديجة 
اللي�سان�س  �سهادة  على  حائزة  ب�سكرة 
املهنية  الكفاءة  و�سهادة  احلقوق  يف 
ع�سو بجمعية  �سنابل  اأنا  للمحاماة و 
املجد لرتقية املراأة لولية ب�سكرة  ،حائزة 
ودولية   وطنية  تكرمي  �سهادات  عدة  على 
وجماعية  فردية  اإ�سدارات  عدة  ولها 
العاملية  وامل�ساركة موؤخرا يف املو�سوعة 

لل�سعر الن�سائي الف�سيح .

اأناملك  اكت�سفت  متى     
احلرف اأول مرة ؟

مني   اأكرث  قارئة  اأنا  �سيء  كل  وقبل  اأول 
اأن تكون تروي�س  الكتابة ل تعدوا   ، كاتبة 
الورق  على  تتج�سد  اأن  اإل  تاأبى  لأفكار 

خالل  من  اللغة  نا�سية  ملكت  ما  ،ولو 
للعديد  امل�ستمرة  والقراءة  املطالعة 
عن  عاجزة  لكنت  واملوؤلفات  الكتب  
اأين  جيدا  اأذكره  واحد.ما  حرف  كتابة 
لطاملا كنت الأوىل يف التعبري الكتابي اأيام 
يثري ده�سة املعلمني  وكان ذلك  املدر�سة 
كيف لتلميذة يف البتدائي ت�ستطيع التعبري 
معي  الأمر  وا�ستمر  اللغوي  الذكاء  بذلك 
اإىل املرحلة الثانوية وهناك بداأت اأكت�سف 
اأين اأملك اأ�سلوباً يف الكتابة وهو ما اكت�سفه 
اآنذاك   العربي  الأدب  اأ�ستاذ  اأي�سا  معي 
ب�سعودي حممد ال�سعيد .من يومها اأدركت 
 ، رفيقي  القلم  وليكون  لأكتب  خلقت  اأين 
وا�ستطعت وقتها �سنة 2004 اأن اأخط اأول 

ق�سيدة .

عن  قليال  حدثينا     
 اإ�سداراتك املن�سورة ؟

�سمن  بق�سيدة  امل�ساركة  بدايتي  كانت 
الورود«   »ذاكرة  بعنوان  جامع  كتاب 
بق�سيدة  ثم  اجلديد  الكاتب  جملة  مع 
اآخر   جامع  بكاتب   « ياليتها   « عنوانها 
عن  هنا«  من  مروا  »مبدعون  بعنوان 
اأ�سدرت  يقراأ وبعدها   اجلزائري  جملة 
جمموعتي ال�سعرية الأوىل بعنوان » وبقيت 
املثقف  دار  عن  تقاوم«  كربيائها  على 
كتاب   /2018 �سنة  بباتنة  والتوزيع  للن�رص 
اإىل عابر بوؤ�س  اإلكرتوين » ر�سائل  خواطر 
�سهر  اجلديد،ويف   الكاتب  جملة  عن   «
الإبداع  م�سابقة  يف  �ساركت   2019 مار�س 
الروائي ال�سبابي التي نظمتها دار يوتوبيا 
يدي  تفلتي  والتوزيع  برواية  ل  للن�رص 
الأوىل  املرتبة  على  حازت  هلل  واحلمد   «
معر�س  يف  بها  وامل�ساركة  طبعها  ومت 
�سيال  باجلزائر  للكتاب  الدويل  اجلزائر 
2019.ويف نف�س العام اأ�سدرت ديوان �سعر 
الدين  نور  بوعبا�س  ال�ساعر  مع  م�سرتك 
من ب�سكرة  بعنوان« �سعر تو�ساأ بالأ�سجان 
والتوزيع  للن�رص  خيال  دار  عن  والأمل« 
.كما �ساركت بق�سة ق�سرية بعنوان »رجال 

الثورة »�سمن كتاب جامع بعنوان »الهطول 
الوطنية  امل�سابقة  يف  بها  وتوجت   « حبا 
وكذا  اجلديد  الكاتب  نظمتها  جملة  التي 
اإلكرتوين  م�ساركة بق�سيدة يف ديوان �سعر 
جامع لعدد من �سعراء الوطن العربي �سادر 
الثقافية  ، وفزت   الوجدان  موؤ�س�سة  عن 
مب�سابقة ال�سعر �سمن ديوان جامع بعنوان 
» ذاكرة الورود » عن جملة الكاتب اجلديد. 
م�سابقة  يف  الثالث  املركز  على  حزت  
اجلزائر-   - اأ�سريام  اأمل  اخلاطرة مبجلة 
املركز  ثم  اخلام�س  باملركز  ، وتوجت 
الثالث على التوايل �سمن م�سابقة جمعية 
العربية  م�رص  بجمهورية  الثقافية  الإبداع 
قبلت  وموؤخرا   « بق�سيدتني،  �ساركت  اأين 
م�ساركتي �سمن املو�سوعة العاملية لل�سعر 

الن�سائي الف�سيح .

   ما هو طموحك ؟
عندما اأ�سال عن الطموح يتبادر اإىل ذهني 
مبا�رصة قول ال�ساعر: ل تطلب املجد اإن 

م�سرتيحا  وع�س  �سعب  �سلمه....  املجد 
للغاية  ومتعب  متعب  .الطموح  البال  ناعم 
وب�سدة   حتبه   جمال  اإىل  تدخل  ،عندما 
و  النجاح  طعم  فيه  وتتذوق   ، كالكتابة 
التي  والعرثات  العوائق  كل  رغم  النت�سار 
وقفت يف طريقك ، يكرب فيك الطموح اأكرث 
، وتنفتح  باأقل مما ت�ستحق  لأن ل تر�سى 
اأمامك اآفاق اأو�سع  لتتملك رغبة عارمة يف 
اأو جناح ن�سيب  اأن يكون لك يف كل تتويج 
اأناملك  خطت  مبا  النجاح  فرحة  وحدها 
�سغوفا  طموحا  كاتبا  منك  ت�سنع  من 

بالإبداع .

من  ا�ستفدت  ماذا     
 م�ساركاتك يف معر�ض الكتاب؟

زيارة معر�س الكتاب كان حلمي حتى قبل 
اأطبع واأن�رص  اأخو�س م�سمار الكتابة و  اأن 
كتبي منذ �سنوات ولكن بحكم بعد امل�سافة 
الكتاب  وحب  القراءة  ثقافة  ونق�س 
مبحيطي بقي احللم رهني انتظار �سدفة 

ما ليتحقق .وحتى بعد اأن طبعت جمموعتي 
ال�سعرية الأوىل املو�سومة بــ: »وبقيت على 
معر�س  دخلت  والتي   « تقاوم  كربيائها 
من  اأمتكن  مل  �سيال2018  الدويل  الكتاب 
احل�سور لذات ال�سبب ول اأنكر اأين تاأ�سفت 
اهلل  اأن  .غري  وقتها  اأكرث   وحت�رصت  كثريا 
للكتاب  الدويل  املعر�س  بزيارة  علَيّ  مَنّ 
والع�رصين  الرابعة  طبعته  2019  يف  �سيال 
»ل  رواية  توقيع  جل�سة  ح�سور  اأجل  من 
الأوىل  املرتبة  على  احلائزة  يدي«  تفلتي 
ال�سبابي لدار  الروائي  يف م�سابقة الإبداع 
يوتوبيا ، وديوان �سعر م�سرتك مع ال�ساعر 
تو�ساأ  �سعر   « بعنوان  الدين  نور  بوعبا�س 
للن�رص  خيال  دار  عن   « والأمل  بالأ�سجان 
جل�سات  �سد  اأنا  احلقيقة  ويف  والتوزيع.  

البيع بالتوقيع ول اأحبها مطلقا .

   ملن تنت�سر خديجة للكتابة 
اأم الإبداع؟

لن   ، مبدعاً  ت�سبح  :حينما  اأحدهم  يقول 
يراها  كما  العامل  يف  الأمور  بعدها  ترى 
وبالتايل فالكتابة   ، العاديون  الأ�سخا�س 
الأجدر  وخرب�سات  خواء  اإبداع  دون 
غري  ل  لنف�سه  بها  يحتفظ  اأن  ب�ساحبها 
للكاتب  ول  �سيئا  لالأدب  ت�سيف  لن  لأنها 
على حد ال�سواء ف�ساحبها �سيطويه الزمن 
ب�رصعة دون اأن يتذكره اأحد لكونه مل يقدم 
ما يرتك له اأثرا و�سدى لدى املتلقني وهنا 
يح�رصين قول ال�ساعر : وكن رجال اإن اأتو 

بعدهُ.... يقولون مَرّ وهذا الأثر .
 

   ملن تقرئني ياترى؟
 

بعينه   كاتب  اأو  ب�ساعر  اأتاأثر  اأو  اأقراأ  مل 
املتنبي  �سعر  لقراءة  اأكرث  اأميل  كنت  واإن 
م�ستغامني  اأحالم  روايات«  اأكرث  قراأت  و 
.لكن عموما اأنا مولعة بالكتابات الإبداعية 
واأدبية  فنية  قيم  ثناياها  يف  حتمل  التي 
اأو  قدامى  وكتاب  ل�سعراء  �سواء  راقية 

معا�رصين .

الكتاب  لرتقية  ال�سبيل  هو  ما      
؟
 

لي�س  الكتابة  �سناعة  اأن  عليكم  يخفى  ل 
اإىل  حتتاج   ، الإطالق  على  الهني  بالأمر 
قواعد و�سوابط تنتهي بالكاتب اإىل اإمداد 
الأخذ  من  لبد  لذلك  بالرباعة  الرياعة 
والكتاب  بالكتابة  ترتقي  التي  بالأ�سباب 
وترفع  يجب  كما  غر�سهما  يوؤديان  حتى 

الكاتب والكتاب اإىل مكان علٍيّ .
 

له  الكتاب  مكانة  تراجع      
اأ�ساب متعددة ؟

 
ترجع اأ�سا�ساً اإىل �سعف املقروئية وانعدام 
ثقافة القراءة  لدى الكثري، لذلك لبد من 
العمل على توعية خمتلف فئات املجتمع 
خالل  من  عليها  واحلث  القراءة  باأهمية 
يف  وم�سابقات  خمتلفة  معار�س  اإقامة 
القراءة كم�سابقة« حتدي القراءة« وتوفري 
على  القارئ  يغري  منا�سب  ب�سعر  الكتب 

اقتناءه .
 

   م�ساريعك ؟
 

ال�سعرية  الأعمال  من  جمموعة  لدي 
�ساأعلن  واملراجعة  التدقيق  قيد  والنرثية 

عنها يف وقتها.
 

   كلمة اأخرية ؟
 

اإل  ال�سيق ل ي�سعني  يف ختام هذا احلوار 
اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر جلريدة »الو�سط«  
وي�سدد  يوفقنا  اأن  داعية املوىل عز وجل 
خطانا  يف طريق الكتابة والإبداع لتحقيق 

ما ن�سبوا اإليه .
كما ل اأن�سى اأن اأتقدم بتحية �سكر وتقدير 
ما  كل  على  الأجالء  لوالدَي  وعرفان 

يقدمونه يل من دعم وحتفيز .
حاورها : حكيم مالك



القاهرةر�سالة
د�ستور الإغريقي اأبقراط

الرحيمالقلبساحب�...حلميحممدالطبيب
قدميا  و�سع الفيل�سوف الإغريقي اأبقراط، د�ستورا  للمقبلني على فن الطب، 

فعليهم اأن يقدموا امل�ساعدة للجميع، ذكوًرا اأو اإناًثا، اأحرارا اأو اأرقاء دون متييز 
بينهما، واأن الطبيب النموذجي ل يذيع اأبدا اأ�سرار مري�سه، ومن يف�سيها فقد اأخل 

بفرو�ض مهنته فهو كمن يف�سي اأ�سرارا مقد�سة.

د. حممد فتحي عبد العال

تكرمي من عدو :
فا�شيم(  )ياد  مركز  منح   2013 عام  يف 
�شحايا  بتكرمي  واخلا�ص  »اال�رسائيلي« 
املحرقة اليهودية املزعومة )الهولوكو�شت( 
لطبيب  االأمم(  بني  )ال�رسفاء  ميدالية 
القائمون  لكن  حلمي  حممد  هو  م�رسي 
على املركز مل ي�شتطيعوا الو�شول لعائلته، 
ولقد اأثار هذا التكرمي العديد من عالمات 
الده�شة وقتها خا�شة يف االأو�شاط العربية 
�شنوات  ال�شهيوين  بالكيان  يجمعها  والتي 
حممد  هو  فمن  امل�شتحكم   العداء  من 
حلمي وملاذا فاز بهذا الو�شام كاأول عربي 
يحوز على هذا اللقب؟ ولنبداأ احلكاية من 

البداية 

عبقرية املكان :

 1901 عام  باخلرطوم  حلمي  حممد  ولد 
م�رس  كانت  وقت  يف  م�رسيني  الأبوين 
وال�شودان ممتزجتان يف بوتقة واحدة كوطن 
التاج امللكي امل�رسي.  واحد حتت ظالل 
ال منتلك التفا�شيل عن ظروف ن�شاأة حممد 
حلمي ولكننا ن�شتطيع اأن ن�شت�شفها يف �شوء 
وقبيل  ن�شاأته  فرتة  �شادت  التي  الظروف 

انتقاله لربلني عام 1922. 
قبل  ج�شام  اأحداث  مب�رس  وقعت  لقد 
اإذ  قليلة   ب�شنوات  مل�رس  حلمي  مغادرة 
اأعقاب  يف   1919 عام  ثورة  نريان  اندلعت 
نفي الزعيم �شعد زغلول ورفاقه اإىل مالطة 
حيث جري توقيفهم اأثناء حماولتهم ال�شفر 

م�رس  ا�شتقالل  م�شاألة  لعر�ص  باري�ص  اإىل 
يف موؤمتر ال�شلح هناك. 

اإبان  االإجتماعى  احلراك  ك�شف  لقد  
الوطن امل�رسي  الثورة  عن عبقرية  هذه  
امل�شلمون  الثالثة:  لعنا�رسه  اجلامع 
اأكذوبة  على  لتق�شي  واليهود  واالأقباط 
االنق�شام الطائفي والتي روج لها امل�شتعمر 
بدعوى  للبقاء  ذريعة  واتخذها  االإجنليزي 
اغتيال  عقب  وذلك  االأقليات   حماية 
بطر�ص غايل رئي�ص الوزراء القبطي ال�شابق 
ابراهيم  بر�شا�ص �شاب م�رسي م�شلم هو 

الورداين عام 1910.
لقد ظهر وعي امل�رسيني بجالء يف رف�ص 
حجته   وهن  على  والتدليل  امل�شتعمر  بقاء 
وان الوحدة الوطنية بني امل�رسيني ال تعرف 
متييزا بني املواطنني على اأي اأ�شا�ص طائفي 
تاريخ  ذاكرة  من  ولن�شتدعي  عن�رسي  او 
ليفي(  )نظلة  اليهودية  الفتاة  الثورة  هذه 
لتخطب  االأزهر  اجلامع  اإىل  ذهبت  والتي 
ال�شيخ  كان  فريد  م�شهد  ويف  النا�ص  يف 
ي�شري  االأزهري  العامل  احلمالوي  اأحمد 
الق�شاو�شة  اأحد  وب�شحبتهما  جوارها  اإىل 
اأمام احلا�رسين وجلهم من  الثالثة  ووقف 
امل�شلمني فتحدثت نظلة قائلة  :)ان هذه 
االأيام لي�شت اأيام ا�رساب عن العمل بل اأيام 
العمل كل العمل عمل النفو�ص واالرواح وهو 
راأ�ص كل عمل مادي واأن اأكرب عمل هو اأن 
ت�شري  حتى  جميعها  امل�رسية  االأمة  تتفق 
الأن  االحتاد  الدين  مينع  فال  واحد  كرجل 
فيها  ي�شرتك  الدين  كحرمة  حرمة  للوطن 
واالأديان  املذاهب  اختالف  على  اأهله 

واال�رسائيليون  امل�شيحيون  ا�شرتك  لذلك 
حياة  لبداية  وانها  امل�شلمني  اإخوانهم  مع 
جديدة يف م�رس وامل�رسيني ومن اجلديد 
للخطابة يف  اإ�رسائيلية  فتاة  تقف  اأن  فيها 
غريبا  هذا  ولي�ص  ال�رسيف  املعهد  هذا 
فبنو اإ�رسائيل وامل�شلمون اأخوة الأب واحد 
للمحبة  النهاية  يف  ودعت  ابراهيم   هو 

واالئتالف(. 
كما جند �شريجيو�ص اأول رجل دين م�شيحي 
يعتلي منرب االأزهر وظل لعدة اأ�شهر برفقة 
بالكفاح  مناديا  العرب(  اأبو  )حممود  ال�شيخ 
اأطلق  زغلول  �شعد  اأن  حتى  املحتل  �شد 
فى  ورد  االأول(ومما  الثورة  )خطيب  عليه 
وم�رسى  اأوالاً  م�رسى  »اأنه  خطبه:  اإحدى 
يعرف  ال  الوطن  واأن  ثالثاًا،  وم�رسى  ثانياًا 
فقط  جماهدين  بل  قبطياًا،  وال  ا  م�شلماً
وعمامة  بي�شاء  عمامة  بني  متييز  دون 
ال�شوداء  عمامته  اإىل  ي�شري  وهو  �شوداء«، 
وقال:  خطب  االأزهر  منرب  اعتلى  وحينما 
اأطفاال  ووجدت  بك  كلوت  فى  اأ�شري  »كنت 
املنزل  فى  اأمنا  ي�رسخون:  ال�شارع  فى 
ف�شعدت  عليها  يعتدون  جنود  وهناك 
للمنزل فوجدت امراأة يعتدى عليها اجلنود 
االإجنليز، اأتدرون من هم االأطفال ومن هى 
االأم، فقال اجلهمور ال.. فقال لهم االأطفال 
فثار  م�رس،  هى  واالأم  املوظفني  فئة  هم 
�شعوركم  اأظهروا  لهم..  فقال  املوظفون 

هذا حيال اأمكم م�رس«.
يكمن  دولة  اأي  لبناء  احلقيقي  االأ�شا�ص  اإن 
ال�شوي...  االإن�شان  يف  احلي..  ال�شمري  يف 
الفطرة  فال�شمري هو  الر�شيد  يف املجتمع 
اأي جمتمع  التي حتكم  االأخالق  وهومظلة 
االإن�شان  بناء  و  ال�شواب  اإىل  وتر�شده 
كما  ر�شيد  جمتمع  يف  اإال  يكون  ال  ال�شوي 
اإال  بنيانه  ي�شتد  ال  الر�شيد  املجتمع  اأن  
حينما يقوم على اأفراد اأ�شوياء اأنها معادلة 
البناء يف اأي جمتمع راقي  فا�شتواء االإن�شان 
داخل  احلقيقي  ال�شالم  له  يحقق  ان  كفيل 
وتعي�ص  تت�شامي  فالنف�ص  وخارجها  نف�شه 
والذي  والتما�شك   االتزان  من  حالة 
ال�شوي  االإن�شان  هذا  تناغم  اأثره يف  يظهر 
للتطرف  ونبذه  حوله  من  املجتمع  مع 
والتع�شب والعن�رسية البغي�شة وهنا ي�شتنري 
املجتمع وينه�ص وهذا ما ك�شفته ثورة عام 
1919 اأنها عبقرية هذا الوطن و روعة هذا 
االإيقاع املتجان�ص  الزمان ويف و�شط هذا 
الأي  و�شوية  �شحية  الن�شاأة  تكون  واأن  البد 
ان�شان لذلك ال نتعجب مما �شيفعله حممد 

حلمي فيما بعد. 

املحطة الثانية :
�شافر حممد حلمي اإىل برلني لدرا�شة الطب 

ثم عمل مبعهد روبرت كوخ بعد تخرجه. 
واحلزب  هتلر  اأدولف  جنم  �شعود   مع 
عام  اأملانيا  يف  للحكم  وو�شلهم  النازي  
1933 اأ�شبحت اأملانيا يف قب�شة الديكتاتور 
امللهم واالأوحد ف�شادت فكرة العرق االآري 
االأملاين  العن�رس  تفوق  نزعة  على  القائم 
عرقي  جهاز  االأملانية  الدولة  واأ�شبحت 
ميار�ص اال�شطهاد �شد االأقليات يف العامل 
بكل  كفاحي   كتابه  يف  هتلر  �رسح  ولقد 
و�شوح ذلك فيقول )اإن ال�شعوب التي تتخلى 
يف  تعدل  عرقها  نقاوة  عن  احلفاظ  عن 

الوقت نف�شه عن وحدة روحها( . 
غريه  مع  العن�رسي  للتمييز  حلمي  تعر�ص 
ف�شله  ومت  امل�رسية  اجلن�شية  حاملي  من 
حياة  يف  التحول  يحدث  وهنا  عمله  من 
حممد حلمي ال�شاب امل�رسي الذي عرف 
قيم احلرية ونبذ العن�رسية يف وطنه م�رس 
العداء  القوي اجلديدة  ينا�شب هذه  فبداأ  
من  لكثري  فري�شة  جعله  مما  علني  ب�شكل 
خطيبته  من  الزواج  من  فمنع  امل�شاعب 
االأملانية كما قب�ص عليه مع جمموعة من 
امل�رسيني عام 1939 ثم اأفرج عنه لظروف 

�شحية. 
القلب الرحيم :

دائما  واال�شتبدادية  الفردية  االنظمة  والأن 
هتلر  فقاد  الهاوية  اإىل  باأوطانها  تودي  ما 
وطنه و العامل اإىل اأتون حرب مدمرة خلفت 
املاليني من ال�شحايا وخالل هذه احلرب 
اجلميع  مداواة  بدوره يف  يقوم  حلمي  كان 
دون النظر اإىل جن�ص اأو ديانة ليقوده القدر 
اأ�شبح  اليهودية-  بورو�ص(  )اآنا  عائلة   اإىل 
وتطوع   - احلرب  بعد  غومتان  ا�شمها 
حلمي حلماية هذه العائلة  من االأذى بكل 
�شجاعة وذلك يف اأعقاب الرتحيل الق�رسي 
لليهود من برلني ف�شاعد اآنا على احل�شول 

على اأوراق ثبوتية للهروب كما قدم العناية 
خمباأ  واأمن  ال�رستها  والدوائية  الطبية 
�شتورمان  فريدا  بيت  يف  امل�شنة  جلدتها 
هي  فا�شيم  ياد  موؤ�ش�شة  كرمتها  والتي 

االأخرى. 
وقد �شجلت اآنا �شهادتها بكل عرفان جلميل 
حممد حلمي اإذ تقول لقد قام دكتور حلمي، 
وكان �شديقا حميما للعائلة... باإخفائي يف 
حتى  اآذار  مار�ص   10 من  ‘بوخ‘  يف  له  كوخ 
انتهاء احلرب. ومنذ �شنة 1942 مل تعد اأي 
كان  وقد  اخلارجي.  بالعامل  تربطني  �شلة 
اجل�شتابو، )ال�رسطة ال�رسية النازية(، يعلم 
باأن الدكتور حلمي كان طبيب عائلتنا، وكان 
اأي�شا باأنه ميلك كوخا يف ‘بوخ‘. وقد  يعلم 
معه،  حتقيقاتهم  جميع  جتنب  من  متكن 
اإىل  بي  ياأتي  كان  الظروف  تلك  مثل  ويف 
اأيام،  لب�شعة  اأقيم  كنت  حيث  له،  اأ�شدقاء 
مقدمة نف�شي على اأنني ابنة عمه القادمة 
من مدينة دريزدن. وبعد زوال اخلطر، كنت 
حلمي  دكتور  فعل  لقد  كوخه..  اإىل  اأعود 
ذلك من وازع قلب رحيم و�شاأبقي له �شاكرة 

لالأبد(. 
اأبناء  دون   1982 عام  حلمي  حممد  تويف 
قيمية  اإن�شانية  اأ�شطورة  ورائه  خلف  لكنه 

ج�شدها برباعة.  
خامتة لبد منها 

بها  نق�شد  الق�شة ال  با�شتعرا�ص هذه  اإننا 
وجميع  املجرد  االأخالقي  احل�ص  �شوى 
تفاعلهم  كان  الق�شة  هذه  يف  االأبطال 
ال�شهيوين  الكيان  لقيام  �شابقا  االأخالقي 
اأبدا  نق�شد  وال  اأرا�شينا،  على  الباطل 
القبول بتكرميات اإ�رسائيل العدو املغت�شب 
التطبيع  مفهوم  وال   بفل�شطني  الأرا�شينا 
احلق  وخلط  جمتمعاتنا  اأف�شد  الذي 

بالباطل. 
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مديريــة احلمايــة املدنية 
لوالية تيارت

عملية توليد ناجحة 
داخل �سيارة الإ�سعاف

للوحدة  التابعة  الإ�سعاف  فرقة  قامت 
الثانوية للحماية املدنية لدائرة عني الذهب 
م�ساء اأول اأم�س يف حدود ال�ساعة 19 �سا و55 
د بعملية توليد ناجحة لإمراأة تبلغ من العمر 
31 �سنة ، داخل �سيارة الإ�سعاف اأثناء نقلها 
من دائرة عني الذهب اإىل دائرة ال�سوقر ويف 
املتدخلة  فرقة  اأثمرت   ، الطريق  منت�سف 
توليدها  مت  اأين  جيدة  ظروف  يف  و  بنجاح 
من  هو  الذي  املولود  مع  جيدة  ب�سحة 
جن�س ذكر، فيما مت حتويلهما اإىل املوؤ�س�سة 
عبد  ها�سمي  اجلوارية  لل�سحة  العمومية 

الكرمي بدائرة عني الذهب.

بعد ا�صابته  مب�صاعفات �صحية 
مفاجئة  

وفاة مدير احلماية 
املدنية لب�سار 

للحماية  الولئي  اأم�س  املدير  �سبيحة  تويف 
املدنية لولية ب�سار العقيد جلول عبد الرحمن 
بعد اإ�سابته  مب�ساعفات �سحية مفاجئة  نقل 
بوجمعة  ترابي  ال�سهيد  م�ست�سفى  اإثرها  على 
م�سلحة  م�ستوى  على  احلياة،  يفارق  اأن  قبل 
العقيد  هذا  وي�سغل  الطبية.  ال�ستعجالت 
مدير للحماية  الرحمن من�سب  جلول  عبد 
2015  اأين  عني  �سنة  منذ  بب�سار  املدنية 
كان  بعدما   ، التنقلية  احلركة  اإطار  بها  يف 
ي�سغل  نف�س املن�سب  بولية البليدة ، ويتميز 
ومبهنية   ، اجلميع  مع  طيبة  الفقيد بعالقات 

كبرية يف اأداء واجبه .

واىل امل�صيلة

اإ�سراع يف اإمتام امل�ساريع 
مبناطق الظل

العرجا،اأن اجلنة  اأكد وايل ولية امل�سيلة،ال�سيخ 
بالولية،قد  الظل  مبناطق  املكلفة  الولئية 
بلدية   47 702 منطقة ظل موزعة على  اأح�ست 
،واأو�سح واإيل امل�سيلة،خالل لقاء �سحفي مبقر 
املناطق  هذه  احتياجات  حتديد  مت  الولية،انه 
التي تعاين من م�ساكل تنموية عديدة على غرار 
الريفية،والغاز  ال�رشب،والكهرباء  مياه  توفري 
الطرقات  تهيئة  ال�سحي،وكذا  ال�رشف  و�سبكة 
وحت�سني اخلدمات ال�سحية،م�سيفا اأنه قد اأ�سدر 
بان�سغالت  التكفل  ب�رشورة  �سارمة  تعليمات 
قاطنيها،وهو ما�سيحر�س على تنفيذه خا�سة اأن 
�ست�سمح  التي  الالزمة  امليزانية  ر�سدت  الولية 

باإطالق برامج تنموية جوارية يف اأقرب الآجال
عبدالبا�صط بديار

بالطريق الوالئي رقم 80 
ب�صيدي بلعبا�س

07 جرحى يف 
ا�سطدام مركبتني 

اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأ�سخا�س   07 اأ�سيب 
م�ستوى   على   خفيفتني  مركبتني  ا�سطدام  اثر 
اقليم بلدية م�سطفى بن براهيم ب�سيدي بلعبا�س  
املدنية  احلماية  م�سالح  بيان  وح�سب  احلادث 
بالطريق  نفعيتني  مركبتني  ا�سطدام  عن  ناجم 
بن  م�سطفى  بلدية  باقليم   80 رقم  الولئي 
، وفور احلادث تنقلت م�سالح احلماية  اإبراهيم 
اإىل عني املكان حيث مت نقل اجلرحى  املدنية 
عبد  مب�ست�سفى   ال�ستعجالت  م�سلحة   اإىل 
فتحت  فيما  بلعبا�س   ب�سيدي  ح�ساين  القادر 

م�سالح الدرك الوطني حتقيقا يف املو�سوع.
م.ب
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امل�صطحات املائية وال�صواطئ ال�صخرية بالواليات الغربية

ت�سجل 10 حالت غرق واإنقاذ 70 اآخر 

حممد بن ترار

احلماية  م�سالح  واأ�سارت  هذا 
املدنية انه على الآباء والأمهات  
مراقبة اأبنائهم  خا�سة وان اغلب 
ال�سحايا هم من املراهقني  دون 
ال18 �سنة ، حيث �سجلت كل من 
عني متو�سنت  و�سلف حالتي  وفاة 

الغري حمرو�سة وحالة  بال�سواطئ 
�سجلت  فيما   م�ستغامن  بولية 
بلعبا�س  �سيدي   ، تلم�سان  كل من 
، �سعيدة ، غليزان وتيارت  حالت 
وامل�سطحات  الأودية  يف  وفاة  
مت  الذي  الوقت  يف   ، املائية 
�سخ�س   70 عن  يزيد  ما  اإنقاذ 
بال�سواطئ  حمقق  موت  من  اآخر 

حتولت  التي  غرياملحرو�سة 
منع  بفعل  لل�سباب  مق�سد  اإىل 
ال�سواطئ بفعل كرونا ما ي�ستوجب  
امل�سالح   دعم   العائالت  على 

الأمنية واحلماية املدنية مبراقبة 
اأبنائها  والوقوف على منعهم من 
ال�سخرية  ال�سواطئ   اإىل  التوجه 

وامل�سطحات املائية.

بكل من اجلزائر العا�صمة وم�صتغامن 

توقيف 93 �سخ�سا م�ستبه فيه

اأهل الق�صر بالبويرة

جفاف احلنفيات يف عز للحرارة
�صيدي غامل يف تي�صم�صيلت

عائلة تعي�ش دون كهرباء

لأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات  اأوقفت 
وليتي اجلزائر و م�ستغامن، خالل عدة 
م�ستبه  �سخ�سا   93 �رشطية،  عمليات 
ح�سب  خمتلفة،  جرائم  لرتكابهم  فيه 
بيان ملديرية  ال�سبت  اأم�س  به  افاد  ما 
الأمن الوطني ،و اأو�سح البيان اأن  قوات 
اجلزائر  ولية  لأمن  التابعة  ال�رشطة 
نفذت خالل اليومني املا�سيني عمليات 
�رشطة م�ست خمتلف الأحياء، اأ�سفرت 
فيه  م�ستبه  �سخ�سا   )92( توقيف  عن 
غرار  على  خمتلفة،  جرائم  لرتكابهم 
املخدرات  يف  واملتاجرة  احليازة 

اأ�سلحة  حمل  العقلية،  واملوؤثرات 
�رشعي،  �سبب  دون  حمظورة  بي�ساء 
مت من  خاللها حجز كمية من الكيف 
املعالج و )3.802(قر�س من املوؤثرات 
العقلية، بالإ�سافة اإىل)29( �سالح ابي�س 
حمظور من خمتلف الأنواع والأحجام و 
اأ�ساف انه من جهة اأخرى قامت قوات 
ال�رشطة الق�سائية باأمن ولية م�ستغامن 
فيه  م�ستبه  �سخ�س   )01( توقيف  من 
لتورطه يف ق�سية املتاجرة غري �رشعية 
 )3.108( وحجز  العقلية  املوؤثرات  يف 

قر�س مهلو�س.

واملدا�رش  القرى  جل  تعاين 
الق�رش �رشق  اأهل  لبلدية  التابعة 
اأزمة  من  البويرة  ولية  عا�سمة 
التي  الفرتة  هذه  خالل  عط�س 
يف  حم�سو�سا  ارتفاعا  ت�سهد 
�سفو  عكر  ما  احلرارة  درجات 
اإىل  حتولت  التي  �سكانها  حياة 
عن  وقفنا  جحيم حقيقي، حيث 
قرب على معاناة عائالت بقرية 
املياه  تزور  التي  بلغوم  اإغزر 
احلنفيات فيها مرة واحدة خالل 
8 اأيام وملدة �ساعتني فقط والتي 
ل تكفي حتى لل�رشب ناهيك عن 
لهذه  ال�رشورية  ال�ستعمالت 

الذي  الأمر  احليوية  املادة 
اإىل  اللجوء  منهم  العديد  ا�سطر 
مببالغ  املياه  �سهاريج  اقتناء 
باهظة ت�سل 1800 دج لل�سهريج 
الواحد يف م�ساريف هم يف غنى 
هذه  ب�سبب  يتكبدونها  عنها 
ت�سادف  التي  اخلانقة  الأزمة 
وتف�سي  احلر  ف�سل  حلول 
ال�سياق  ويف  كورونا  فريو�س 
ال�سلطات  جميع  حمدثونا  نا�سد 
اأجل  من  والولئية  املحلية 
الق�سية  هذه  احلازم يف  التدخل 

التي طال اأمدها .
اأح�صن مرزوق

يف  تعي�س  حراز  عائلة  لتزال 
الظالم يف وقت يبعد عنها العمود 
وهي  اأمتار  بب�سعة  الكهربائي 
تبعد عن بلدية اأولد ب�سام ب3كلم 
مازال  حيث  08كلم  وخم�ستي 
يف  حق  لأب�سط  يفتقد  دوار  هذا 
ينا�سد  ،لذا  اجلديدة  اجلزائر 
�سكان هذا الدوار امل�سوؤول الأول 
واإن�سافهم  التدخل  الولية  عن 
اأي  اإيجاد  من  يتمكنون  حتى 
و�سيلة تقيهم من هذا احلر وذلك 
ما  ،هذا  املربد  ت�سغيل  اأجل  من 
املواطنني  يوميات  على  �سلبا  اأثر 
على  املنطقة  �ساكنة  ي�رش  ،لذا 

البحث عن بدائل ملواجهة اإنعدام 
عن  هوؤلء  ت�ساأل  فحني  الكهرباء 
وراء  يكمن  الذي  احلقيقي  �سبب 
التي  والإق�ساء  التهمي�س  �سيا�سة 
ات�سلنا  وقد  هذا  �سدهم  تقف 
ق�سية  يف  لنظر  �سونلغاز  مب�سالح 
هناك  الرد  ،فكان  العائلة  هاته 
لكن  الكهرباء الريفية  برنامج 
يدرج �سمان  العائلة مل  ا�سم هاته 
مرة  لرنجع  امل�ستفيدين  القائمة 
اأخرى ملدير ذات امل�سلحة الذي 
قال يجب على عائلة اأن تدفع مبلغ 

من املال لت�سوية الو�سعية 
 م. �س

بامل�ست�سفى  ال�سبت  اأم�س  تويف 
الأمني  بوهران  اجلهوي  الع�سكري 
ملع�سكر  املجاهدين  ملنظمة  الولئي 
عمر   عن  حممد،  من�سوري  املجاهد 
ناهز 82 عاما، ح�سبما علم لدى مديرية 
نف�س  وح�سب  بالولية  املجاهدين 
امل�سدر، فقد تويف املجاهد من�سوري 
يف  من�سور"  "احلاج  املدعو  حممد 
ال�سبت  اأم�س  �سباح  من  مبكرة  �ساعة 
بامل�ست�سفى الع�سكري اجلهوي بوهران 

مر�س  من  للعالج  يخ�سع  كان  حيث 
اأ�سابه منذ اأ�سهر.

مبدينة   1938 �سنة  مواليد  من  الفقيد 
الفاحت  ثورة  ب�سفوف  اإلتحق  �سيق حيث 
التابعة  �سيق  بناحية  املجيدة  نوفمرب 
 1957 �سنة  التاريخية  اخلام�سة  للولية 
بو�سط  فدائية  عملية  تنفيذه  بعد 
معارك  عدة  يف  و�سارك  �سيق  مدينة 
اإىل  الوطني  التحرير  يف �سفوف جي�س 
غاية ال�ستقالل و كان املرحوم ع�سوا 

يف الأمانة الولئية ملنظمة املجاهدين 
من�سب  وتقلد  الت�سعينات  بداية  منذ 
�سنة  منذ  ملع�سكر   الولئي  الأمني 

.2007
مع�سكر  لولية  الثورية  الأ�رشة  كانت  و 
اأم�س  اأخرى  ثورية  قد فقدت �سخ�سية 
الراحل  باملجاهد  يتعلق  اجلمعة حيث 
عزايز اأحمد والذي كان اأي�سا على راأ�س 
املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لكبار 

معطوبي حرب التحرير الوطني.

مع�صكر 

وفاة املجاهد من�سوري حممد

دقت م�صالح  احلماية املدنية بالواليات 
الغربية ناقو�س اخلطر على خلفية تنامي 

حوادث الغرق يف ال�صواطئ الغري حمرو�صة 
والربك املائية وال�صدود  بعدما مت ت�صجيل 

منهم   05 جوان  �صهر  خالل  غرق  حاالت   10
ب�صواطئ غري حمرو�صة والبقية يف  االأودية 

والربك املائية كما مت اإنقاذ ما يزيد عن 
ال70 حالة .

بوحجر  حمام  دائرة  اأمن  عنا�رش   متكنت 
التابع لمن ولية عني متو�سنت  من الإطاحة  
بع�سابة خطرية تتكون من اأجانب من جن�سيات 
ال�سحايا من ولية  اأحد  اإحتالوا على  اإفريقية 
عني متو�سنت عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
ل�سلبه اأموال طائلة بالعملة الوطنية والأجنبية 

بن�سج ق�س�س وهمية .
العملية جاءت اإثر تلقي عنا�رش فرقة ال�رشطة 
الق�سائية باأمن دائرة حمام بوحجر معلومات 
من طرف اأحد املواطنني راح �سحية ن�سب و 
احتيال من طرف اأ�سخا�س من جن�سية اأجنبية 
افريقية مقيمني بطريقة غري �رشعية باجلزائر 
طريق  عن  �سحاياهم  با�ستدراج  يقومون 

�سبكات التوا�سل الجتماعي ، ال�سحية توا�سل 
مع امراأة من جن�سية غينية عرب اإحدى مواقع 
ت�رشيحه  ح�سب  النرتنت  ب�سبكة  ال�ستثمار 
باجلزائر  لال�ستثمار  رغبتها  اأبدت  التي  و 
هائلة  مالية  مبالغ  اإدخال  باإمكانها  اأن  و 
ال�سحية  اأكد  كما  للجزائر  ال�سعبة  بالعملة 
با�ستعمال  مرات  عدة  هاتفيا  به  ات�سلت  اأنها 
مع  التعامل  منه  طلبت  اأين  التطبيقات  اإحدى 
الوطني املدعو" د م  بالرتاب  ابنها املتواجد 
" ، مبا�رشة بعد اجتماع ال�سحية معه قدم له 
مبلغ مايل مقدر ب3000 اأورو كم�ساريف لنقل 
العملة من اخلارج ثم بعد ذلك منحه من جديد 
مبلغ مايل مقدر ب43 مليون �سنتيم من العملة 

التي  و  الزئبق  مادة  جلب  اأجل  من  الوطنية 
ت�ستعمل لغ�سل و ك�سف العملة ال�سعبة،  مبا�رشة 
مت اإعالم وكيل اجلمهــوريـة لدى حمكمة حمام 
حمكمة  اأمنية  خطة  و�سع  وبعد   ، بوحجر 
�سخ�سني  توقيف  مت  فيه  امل�ستبه  ل�ستدراج 
اأجنبيني من جن�سية مالية على منت �سيارة من 
نوع بيجو 208 و يتعلق الأمر باملدعوين "د م"  
37 �سنة و " ن اأ"  47 �سنة ، بعد تفتي�س املركبة 
حجز بداخلها جهاز الكرتوين اأ�سود على �سكل 
بحجم  اللون  �سوداء  ورقية  رزم  ،به   �سندوق 
اأوراق  و فوقها  ورقة نقدية من فئة 2000 دج 

نقدية لالحتيال و مواد كيميائية.
حممد .ب

حمام بوحجر �صرق متو�صنت 

 الإطاحة ب�سبكة اأفارقة وحجز مواد  واأوراق معدة للتزوير 

قطاع غزة

غارات "اإ�سرائيلية" 
مكثفة 

اأم�س ال�سبت،  �سنت طائرات الحتالل، فجر 
قطاع  يف  اأهداف  عدة  على  مكثفة  غارات 

غزة، دون اأن يبلغ عن وقوع اإ�سابات.
اإ�رشائيلية  حربية  طائرة  باأن   مرا�سل  واأفاد 
للمقاومة  موقع  على  �سواريخ  عدة  اأطلقت 
البلح  دير  مدينتي  بني  الواقعة  املنطقة  يف 
وخانيون�س جنوب القطاع، ما ت�سبب بهلع كبري 
يف �سفوف الآمنني وانقطاع التيار الكهربائي، 
اإ�سافة لأ�رشار بالغة يف منازل املواطنني، كما 
اأطلقت طائرة ا�ستطالع �ساروخا على اأر�س 
يبلغ  اأن  دون  البلح،  دير  مدينة  �رشق  زراعية 
عن اإ�سابات وقبيل ذلك بوقت ق�سري، اأطلقت 
ر�سد  نقطة  �سوب  قذيفة  الحتالل  مدفعية 
�رشق  ال�رشقية  املقربة  حميط  يف  للمقاومة 

جباليا �سمال القطاع، دون وقوع اإ�سابات .

رونالدو يحقق رقما 
مميزا يف مباراة ليت�سي

رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  حقق 
رقما مميزا بعد قيادته فريقه يوفنتو�س للفوز 
املرحلة  مناف�سات  اإطار  يف  ليت�سي،   على 

الـ28 من الدوري الإيطايل.
و�سنع  ركلة جزاء،  من  رونالدو هدفا  واأحرز 
هدفني اآخرين، لي�ساهم يف فوز فريقه برباعية 
يف  املخت�سة  "اأوبتا"  ل�سبكة  ووفقا  نظيفة 
بات  ليت�سي  فاإن  القدم،  كرة  اإح�سائيات 
ال�سحية رقم 20 لرونالدو من اأ�سل 21 فريقا، 
لعب �سدها يف الدوري الإيطايل منذ انتقاله 
يف  مدريد  ريال  من  قادما  يوفنتو�س  اإىل 
�سيف 2018 وف�سل رونالدو يف الت�سجيل �سد 
فريق واحد فقط يف الدوري الإيطايل، وهو 
اأهدافه يف  عدد  رونالدو  ورفع  فريونا  كييفو 
الدوري الإيطايل هذا املو�سم اإىل 23 هدفا، 
ليعزز مركزه يف و�سافة قائمة ترتيب هدايف 
لت�سيو  مهاجم  يت�سدرها  التي  "الكالت�سيو"، 

روما، �سريو اإميوبيلي بـ27 هدفا.

"في�سبوك" يخ�سر 
7.2 مليار دولر

ك�سفت وكالة "بلومربغ" اأن الرئي�س التنفيذي 
خ�رش  زوكربريغ  مارك  "في�سبوك"،  ل�رشكة 
عدد  قرار  بعد  دولر،  مليار   7.2 من  اأكرث 
تعاملها مع من�ساته مثل  ال�رشكات وقف  من 

"اإن�ستغرام" و"تويرت" و"في�سبوك".
بعد  اخل�سائر  هذه  ت�سجيل  مت  وقد 
و"يونيليفر"،  كول"،  "كوكا  �رشكات  قرار 
ن�رش  وقف  اأخرى  و�رشكات  و"فرييزون"، 
اإعالناتها على "في�سبوك" واملن�سات التابعة 
هذه  متهمني  و"تويرت"،  "اإن�ستغرام"  مثل  له 
املن�سات الإخبارية والجتماعية، بعدم اتخاذ 
واملن�سورات  الر�سائل  لإزالة  كافية  اإجراءات 
ذات الطبيعة العن�رشية واملعلومات امل�سللة 
�سيا�سات  عن  املتزايد  الر�سا  عدم  وو�سط 
�رشكته، قال زوكربريغ، يوم اجلمعة املا�سي، 
اأي  منح  تعتزم  ل  "في�سبوك"  اإدارة  اإن 
ا�ستثناءات للر�سائل التي تن�رشها ال�سخ�سيات 
اأن  "في�سبوك".واأكد  من�سة  على  ال�سيا�سية 
اإىل  تدعو  ر�سائل  اأي  اإزالة  تعتزم  "في�سبوك" 

العنف.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

