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 اأن ي�ستمر

بعد فرار اأ�سحابها اإىل اخلارج

120 �سفينة تتاآكل باملو�نئ منذ 2005 

الدبلوما�سي الأ�سبق نور الدين جودي

دعم �جلز�ئر حلركات 
�لتحرر "�أمر مقد�س" 

�سوناطرك

نفي �إلغاء �سرط �لإقامة 
لت�سجيل طالبي �لعمل 

ب�سبب ارتباط بع�س املتهمني بق�سية مدام مايا

تاأجيل �إعادة فتح ق�سية 
تركيب �ل�سيار�ت 

اأع�ساء من الربملان واملجل�س الولئي لولية باتنة 

ردود مت�سنجة جر�ء 
مد�خلة �لنائب حكيم  بري 
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اأكد الدبلوما�سي اجلزائري ال�سابق والنائب الأ�سبق 
للأمني العام ملنظمة الوحدة الفريقية )الحتاد 
الفريقي حاليا(, نور الدين جودي, اأم�س ال�سبت, 
يف الذكرى ال42 لرحيل الرئي�س الأ�سبق هواري 

بومدين, اأن »اللتزام الثابت« للجزائر جتاه حركات 
التحرر »اأمر مقد�س«.

تنفي موؤ�س�سة �سوناطراك ب�سكل قاطع املعلومات 
التي ن�رشتها بع�س اجلرائد اليومية »جريدة الفجر 

واجلزائر الآن« يف عددها ال�سادر يف 26 دي�سمرب2020, 
والتي مفادها اأنه »�سوناطراك تلغي �رشط الإقامة 

لت�سجيل طالبي العمل بوكالت الت�سغيل ».

قررت الغرفة اجلزائية الأوىل لدى جمل�س ق�ساء 
اجلزائر العا�سمة ال�سبت تاأجيل اإعادة فتح  ق�سية 
تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي حلملة العهدة 

اخلام�سة للرئي�س بوتفليقة  ويف مقدمتهم الوزيران 
الأولن ال�سابقان اأحمد اأويحيى وعبد املالك �سلل 

,وع�رشات من وزرائهما اإىل تاريخ 9 جانفي.

عرب اأع�ساء من الربملان بغرفتيه عن ولية باتنة 
وكذا اأع�ساء من املجل�س ال�سعبي الولئي لذات 
الولية, اأم�س ال�سبت, عن تنديدهم  وا�ستنكارهم 

مل�سمون مداخلة النائب بري حكيم خلل 
مناق�سة القانون املت�سمن ت�سوية ميزانية الدولة 
ل�سنة 2018 والتي »مت�س ب�سخ�س الوزير الأول 

ووايل باتنة ب�سكل يتجاوز حرية التعبري وتخطى 
حدود اللباقة.

فجرالع�رشات من ال�سيادين مبختلف 
الوطن  ف�سائح  وليات  موانئ 
وزارة  عليها  تنام  الثقيل  العيار  من 
ت�سببت  البحري ,والتي  ال�سيد 
من  املليري  الع�رشات  تبديد  يف 
يف  النافذين  قبل  القطاع  من  يف 
بني  ما  املمتدرة  الفرتة  القطاع يف 

1999 واليوم.
فتح �ملجال �جلوي �لد�خلي قر�ر �سائب لكنه ناق�س 

�س2 الدكتور اإليا�س مرابط لـ"الو�سط":

ل�سنا متاأخرين عن حملة �لتلقيح �سد كورونا
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قال رئي�س النقابة الوطنية ملمار�سي ال�سحة العمومية، الدكتور اإليا�س مرابط، 
اأم�س اأن تعليمات رئي�س اجلمهورية بخ�سو�س بدء التطعيم يف جانفي املقبل من 

املفرو�س اأن تكون فا�سلة يف املو�سوع ب�سفة ر�سمية، موؤكدا يف ذات ال�سياق، اأننا ل�سنا 
متاأخرين لكن مع هذا يجب اأن نتفطن ونتحرك �سريعا ول نتكا�سل، لال�ستعداد التام 

لكل تفا�سيل املرتبطة بعملية التطعيم املرتقبة �سد كورونا.   
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طالبوا برحيل بعجي و ر�سيد ع�سا�س 

63 حمافظا اأفالنيا يحتجون اأمام مقر احلزب 
اإحتجاجية متتالية  •        تهديد بت�سعيد االحتجاج و وقفات 

للموؤمتر  للجنة وطنية لتح�سري  التح�سري  و  بلعربي: قيادة جماعية  •        كمال 
نظم  منا�سلو  حزب جهة التحرير الوطني وقفة احتجاجية اأمام املقر املركزي للحزب يف حيدرة، 
مطالبني برحيل القيادة احلالية و على راأ�سها اأبو الف�سل بعجي و م�سوؤول التنظيم ر�سيد ع�سا�س .

اإميان لوا�س

املركزي  املقر  اأم�س اأمام  اإحتج 
اأع�ضاء  للحزب 63 حمافظ و عدد من 
اأمام  اللجنة املركزية و نواب الربملان 
مقر احلزب العتيد، منددين مبا و�ضفوه 
املواقف  و  اخلاطئة  املمار�ضات 
ال�ضادرة عن القيادة احلالية خا�ضة بعد 
قيام بعجي با�ضتقبال ال�ضفري الفرن�ضي 
الفوري  اأين طالبو برحيله  يف اجلزائر، 
املنا�ضلني  من  ماتبقى  على  حفاظا 
للممار�ضات  القابلني  غري  النزهاء 
و  املحتجني  تعرب  التع�ضفية،ح�ضب 
موؤمتر  اإىل  للذهاب  وطنية  اإن�ضاء جلنة 

جامع ميثل �ضوت القاعدة الوطنية. .
بت�ضعيد  احلزب   قيادات  هدد   و 
انطالقتهم  تفهم  مل  اإن  االحتجاج 
موؤكدا  املطلوب،  وجه  على  ال�ضلمية 
لل�رشعية  الفاقدة  احلالية  القيادة  باأن 
ماآالت  يف  الكاملة  امل�ضوؤولية  �ضتحمل 

الت�ضعيد التي �ضيعلن عنها يف وقتها .
واإ�ضتنكر قيادات االأفالن خطوة بعجي 
تكرميه  و  الفرن�ضي  ال�ضفري  با�ضتقبال 
اأنها  معتربين  العتيد،  احلزب  قبل  من 
لقانون  يرافع  الذي  للحزب  اإ�ضاءة 

جترمي االإ�ضتعمار .
لالأمني  املعار�ضني  رقعة  تو�ضعت  و 
العام حلزب جبهة التحرير الوطني اأبو 
االأخرية  اخلرجة  بعد  بعجي،  الف�ضل 
ال�ضفري  با�ضتقبال  قام من خاللها  التي 
الفرن�ضي اجلزائر وتكرميه، اأين فتحت 
االنتقادات  باب  بها  قام  التي  اخلطوة 
على م�رشعيه من قبل قيادات احلزب.

وللتذكري، فاإن بعجي يواجه العديد من 
اأع�ضاء  من  عدد  قبل  من  االتهامات 
بعد  واملحافظني  املركزية  اللجنة 
تتعلق  قرارات  ثالثة  بتوقيع  قيامه 
املركزية  االن�ضباط  جلنة  مبداوالت 
جاليلية،  الربيع  حق  يف  ال�ضادرة 

تاليل،  العيد  وحممد  الطاهر  قاي�س 
واأفاد بيان لالأفالن اأن جلنة االن�ضباط 
الثالث  املنا�ضلني  ملفات  يف  �ضجلت 
بذلك،  العليا  الهيئات  تبليغ  مع  توبيخا 
باالإ�ضافة اإىل حرمانهم من حق الرت�ضح 
من  وجتريدهم  �ضنة  ملدة  والت�ضويت 
املهام وامل�ضوؤولية يف الهيئات احلزبية 
الداخلية  الن�رشة  يف  العقوبة  ن�رشة  مع 

للحزب.

كمال بلعربي
قيادة جماعية لتح�سري

 املوؤمتر 11

اأكد  النائب الربملاين عن جبهة التحرير 
الوقفة  اأن  بلعربي  كمال  الوطني 
منا�ضلو  نظمها  التي  االحتجاجية 
احلزب العتيد، للمطالبة برحيل القيادة 
و  الوطني  التحرير  جلبهة  املزعومة 
على راأ�ضها اأبو الف�ضل بعجي و م�ضوؤول 

التنظيم ر�ضيد ع�ضا�س .
خ�س  ت�رشيح  يف  بلعربي  كمال  طالب 
به جريدة »الو�ضط«  باإقالة بعجي  من 
على راأ�س احلزب العتيد، و فتح حتقيق 
لل�ضفري  ا�ضتقباله  ق�ضية  مالب�ضات  يف 

ذلك  باأن  موؤكدا  باجلزائر،  الفرن�ضي 
م�رشوع  من  احلزب  موقف  مع  يتنافى 

قانون جترمي االإ�ضتعمار الفرن�ضي.
التحرير  جبهة  عن  النائب  �ضدد  و 
قيادة  اإىل  الذهاب  �رشورة  الوطني 
الوطنية  للجنة  التح�ضري  و  جماعية 
للتح�ضري للموؤمتر 11و  تنظيمه، للعودة 
اإىل ال�رشعية احلزبية و ت�ضحيح م�ضار 

احلزب ».
وهدد  كمال بلعربي بت�ضعيد االإحتجاج 
القيادة  ، قائال:<  نطالب برحيل هذه 
بت�ضعيد  �ضنقوم  و   ، وقت  اأقرب  يف 
االإحتجاج يف حالة عدم اإ�ضتقالة بعجي، 
عن طريق وقفات اإحتجاجية متتالية ».

احلايل  الو�ضع  اأن  بلعربي  كمال  اأكد  و 
نحن   »: م�ضريا  القانون،  خارج  احلزب 
الذي   11 املوؤمتر  حت�ضري  اأجال  خارج 
ماي  يف  تنظيمه  املفرو�س  من  كان 
ي�ضارك  اأن  للحزب  ميكن  ال  املا�ضي، 
خارج  هو  و  املقبلة  االإ�ضتحقاقات  يف 
نظامه  و  احلزب  قانون  القانون، 
اجلمهورية  قوانني  من  نابع  الداخلي 

التي يجب اإحرتامها«.
تعطيل  مبحاوبة  بعجي  كمال  واإتهم 

للتهديد  تعر�ضت    »: قائال   ، امل�رشوع 
عن  بالتوقف  وطالبني  بعجي  قبل  من 
احلديث عن قانون جترمي اال�ضتعمار«.

قاي�س طاهر
الوقفة  �ساركوا يف  63 حمافظا 

االإحتجاجية 

اأ�ضار القيادي يف جبهة التحرير الوطني 
قاي�س طاهر اأن 63 حمافظا �ضارك يف 
احلزب  مقر  اأمام  االحتجاجية  الوقفة 
العتيد، للمطالبة برحيل القيادة احلالية 
للحزب املمثلة يف اأبو الف�ضل بعجي و 

م�ضوؤول التنظيم ر�ضيد ع�ضا�س.
التحرير  جبهة  يف  القيادي  ندد  و 
الوطني قاي�س طاهر يف ت�رشيح خ�س 
به جريدة »الو�ضط« مبمار�ضات االأمني 
العام جلبهة التحرير الوطني اأبو الف�ضل 
ال�ضفري  اإ�ضتقبالة  بعد  خا�ضة   ، بعجي 
الفرن�ضي يف اجلزائر و تكرميه، معتربا 
اأن هذه اخلطوة هي �ضد قانون جترمي 

االإ�ضتعمار.
اللجنة  بانعقاد  طاهر  قاي�س  طالب  و 
املركزية و انتخاب اأمني عام ذو كفاءة ، 
م�ضددا على �رشورة مل �ضمل املنا�ضلني 
و عودة اإطارات احلزب و موؤ�ض�ضيه على 
غرار بلخادم و بلعياط، يف حني عرب عن 
رف�ضه لتنظيم موؤمتر بالت�ضكيلة احلالية 

للحزب بقيادة بعجي ..
و قال بعجي:« بعجي يعمل �ضد قانون 
جترمي االإ�ضتعمار، و هو متهم باأحادية 
امناء  مع  االإق�ضاء  �ضيا�ضة  و   ، الت�ضيري 
اأموال  الت�ضيري يف  املحافظات، و �ضوء 

احلزب«.
واتهم قاي�س طاهر بعجي بالدو�س على  
القانون  يحرتم  ومل  االأ�ضا�ضي  القانون 
االأ�ضا�ضي و النظام الداخلي، معتربا اأن 
كل القرارات التي �ضدرت تاريخ بعد 30 
نوفمرب قرارات باطلة و غري قانونية ».

جياليل �سفيان

 » هناك اأجندات ت�ستهدف اإ�سقاط الدولة«
جياليل  جديد،  جيل  حزب  رئي�س  اأكد 
يف  اأطراف  وجود  عن  اأم�س،  �ضفيان، 
ات�ضاالت مع قوى  لها  والداخل  اخلارج 
خارجية، تعمل يف اإطار ممنهج للذهاب 
اإىل  ال�ضعب  ودفع  حد  اأق�ضى  اإىل 

ال�ضدام، بهدف اإ�ضقاط الدولة.
ت�رشيح  يف  �ضفيان،  جياليل  اأو�ضح 
اأطراف  هناك  اأن  »ال�ضعب«،  لـجريدة 

ال�ضعبي،  احلراك  اخرتاق  حاولت 
اأ�ضا�س فكرة رئي�ضية  انطلق على  الذي 
م�ضريا  اخلام�ضة،  العهدة  رف�س  وهي 
احلراك  بف�ضل  اأنه  اإىل  باملنا�ضبة 
ال�ضيا�ضي  العمل  اجلزائريون  اكت�ضف 

الأول مرة.
من  احلراك  ا�ضتمرار  بخ�ضو�س   اأما 
عدمه، قال املتحدث ذاته، اأن اجلانب 

املعنوي للحراك يجب اأن يبقى وي�ضتمر، 
متاأ�ضفا يف ال�ضياق نف�ضه، كيف اأن هناك 
 ، احلراك  على  وكالة  له  اأن  يعتقد  من 
اأجنبية  ا�ضتخبارات  هناك  اأن  متابعا 
اأن القوى العظمى  التدخل، كما  حتاول 
بقوله:  احلراك”،  يف  عني  لديها  كان 
واأكدوا يل  اأجنبية  دول  �ضفراء  »التقيت 
اأنهم خرجوا يف بع�س م�ضريات اجلمعة 

ال�ضعبي«  احلراك  حركة  درجة  ملعرفة 
اجلو  هذا  »يف  باملنا�ضبة  م�ضيفا 
واأهداف،  اأجندات  لديهم  نا�س  هناك 
ويتعمدون التفرقة بني ال�ضعب و النظام 
النظام  اإ�ضقاط  �ضعار  ويرفعون  الدولة، 
وهذا يعني اإ�ضقاط الدولة.. وهم لديهم 

م�ضالح يف ذلك«.
مرمي خمي�سة

ب�سبب ارتباط بع�س املتهمني بق�سية مدام مايا

تاأجيل اإعادة فتح ق�سية 
تركيب ال�سيارات 

لدى  االأوىل  اجلزائية  الغرفة  قررت 
العا�ضمة  اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س 
فتح  ق�ضية  اإعادة  تاأجيل  ال�ضبت 
اخلفي  والتمويل  ال�ضيارات  تركيب 
للرئي�س  اخلام�ضة  العهدة  حلملة 
الوزيران  مقدمتهم  بوتفليقة  ويف 
االأوالن ال�ضابقان اأحمد اأويحيى وعبد 
املالك �ضالل ،وع�رشات من وزرائهما 
تاريخ 9 جانفي ،وذلك بطلب من  اإىل 
هيئة دفاع املتهمني التي تراهن على 
للحملة  اخلفي  التمويل  تهم  اإ�ضقاط 
املحاكمة  انطالق  وعند   . االنتخابية 
املتهمني  بع�س  دفاع  هيئة  طلبت 
الذي  امللف  هذا  فتح  جل�ضة  بتاأجيل 
الوطني  العام  الراأي  اهتمام  يثري 
ف�ضاد  وجوه  من  وجها  ويربز  والدويل 

الرتباط  نظرا  ال�ضابق  احلكم  نظام 
االبنة  ق�ضية  يف  املتهمني  بع�س 
املزيفة للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
املعروفة اإعالميا با�ضم مايا مبجل�س 
النقل  وزير  غرار  على  تيبازة  ق�ضاء 
الرئي�س بوتفليقة  �ضابقا ومدير حملة 
برجمت  وقد   . زعالن  الغاين  عبد 
ق�ضاء  ملجل�س  اجلزائية  الغرفة 
العا�ضمة هذه الق�ضية التي ف�ضل فيها 
املجل�س يف �ضهر مار�س الفارط بعد 
بالنق�س  الطعن  العليا  قبول املحكمة 
يف االأحكام ال�ضادرة عن املجل�س التي 
تقدم به غالبية املتهمني يف مقدمتهم 
�ضالل  املالك  عبد  اأويحيى  احمد 

يو�ضف يو�ضفي وحمجوب بدة
باية ع

ملمار�ضي  الوطنية  النقابة  قال رئي�س 
ال�ضحة العمومية، الدكتور اإليا�س مرابط، 
اجلمهورية  رئي�س  تعليمات  اأن  اأم�س 
جانفي  يف  التطعيم  بدء  بخ�ضو�س 
فا�ضلة  تكون  اأن  املفرو�س  من  املقبل 
يف  موؤكدا  ر�ضمية،  ب�ضفة  املو�ضوع  يف 
لكن مع  ل�ضنا متاأخرين  اأننا  ال�ضياق،  ذات 
هذا يجب اأن نتفطن ونتحرك �رشيعا وال 
تفا�ضيل  لكل  التام  لال�ضتعداد  نتكا�ضل، 
�ضد  املرتقبة  التطعيم  بعملية  املرتبطة 

كورونا.   
به  خ�س  ت�رشيح  يف  مرابط  وك�ضف 
هام�س  احلكومة  لدى  اأن  »الو�ضط«، 
يف  واخلو�س  للتخطيط  »كاف«  حترك 
االحتياطات  اأخذ  مع  كورونا  لقاح  ملف 
الكمية  حيث  من  عليها  املتعارف 

امل�ضتوردة الأن املعلومات املتوافرة حول 
كيفية ا�ضتعمال اللقاح توؤكد اأنه يقدم وفق 
الرئي�س  اأن  كما  �ضخ�س،  لكل  جرعتني 
التطعيم  لبدء  معني  تاريخ  يحدد  تبون مل 
املقبل  جانفي  خالل  مفتوح  تركه  بل 
ال�ضهر،  الثاين من  اأو  االأول  الن�ضف  �ضواء 
وبالتايل لدى امل�ضوؤولني على امللف وقت 
على  لال�ضتعداد  باأريحية  للتحرك  كاف 

اأكمل وجه.
هوية  تلف  التي  بال�ضبابية  تعلق  وفيما 
تعاقدت  التي  االأجنبية  املختربات 
لفت  اللقاح،  ل�رشاء  معها  اجلزائر 
مرحلة  يف  الزالت  اجلزائر  اأن  متحدثنا 
التح�ضريات، وهذه ال�ضبابية املالحظة ال 
االأجانب،  مع  اجلارية  املفاو�ضات  تخدم 
كما اأنها توؤرق املواطنني حول مدى جودة 

وجناعة اللقاح املقتنى، موؤكدا باملنا�ضبة 
مع  لكنه  يح�ضل حتديدا،  ما  يفهم  ال  اأنه 
هذا ي�ضجع على �رشاء اللقاحات امل�ضنعة 
ما  مع  تتما�ضى  والتي  التقليدية،  بالطرق 
تخزين  اإمكانيات  من  البالد  عليه  تتوفر 
االأمريكي  كاللقاح  ذلك،  اإىل  ما  و  ونقل 
ال�ضيني  واللقاح  بيونتيك  فايزر  االأملاين 
�ضينوفارم، وكذا اللقاح الربيطاين والهندي 

الذي ظهر موؤخرا واأثبت جناعته.

الوزارة ف�سلت العمل بعيدا عن 
ال�سركاء االجتماعيني

مع  حديثه  �ضياق  يف  مرابط  دعا  وهنا 
اأنه يجب االأخذ بعني االعتبار  »الو�ضط«، 
تبني  وهو  جدا،  وهام  هام  موؤ�رش 
املنحنى  حتاكي  تطعيم  اإ�ضرتاتيجية 

اجلزائر،  يف  كورونا  لفريو�س  الوبائي 
املتاأثرة  الدول  تفعله  ما  تطبيق  وعدم 
على  كوفيد-19،  بفريو�س  بوترية خطرية 
الو�ضع  الأن  للبالد،  الوبائية  الو�ضعية 
مقارنة  ومطمئن،  م�ضتقر  اجلزائر  يف 
باالأرقام املهولة وال�ضادمة للوفيات وعدد 

االإ�ضابات يف العامل.
من جهة اأخرى، عرب رئي�س النقابة الوطنية 
ا�ضتيائه  عن  العمومية  ال�ضحة  ملمار�ضي 
اإ�رشاك املخت�ضني واخلرباء يف  من عدم 
و�ضع خمطط حلملة التلقيح �ضد فريو�س 
كورونا، م�ضريا باملقابل اأن الوزارة ف�ضلت 
االجتماعيني،  ال�رشكاء  عن  بعيدا  العمل 
االإ�ضافة،  تقدمي  باإمكاننا  كان  اأنه  رغم 

لكن مل تعطى لنا فر�ضة امل�ضاركة.
مرمي خمي�سة

اأكد وزير ال�ضحة واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  وال�ضكان، 
مع  بالتن�ضيق  يعمل  قطاعه  اأن  اأم�س، 
كورونا  لقاح  القتناء  اأخرى  قطاعات 
جاهزا  �ضيكون  اأنه  مو�ضحا  وقته،  يف 
رئي�س  اأمر  كما   2021 جانفي  يف 

اجلمهورية.
على  اإ�رشافه  مبنا�ضبة  بوزيد  بن  واأكد 
املت�رشفني  طلبة  من  دفعة  تخرج 
الرئي�ضيني يف قطاع ال�ضحة، اأن البالد 
ال�ضعبة  املرحلة  هذه  �ضتتخطى 

احلياة  على  الكبري  االأثر  لها  كان  التي 
يف  جمددا  واالقت�ضادية،  االجتماعية 
الدولة  اأن  على  تذكريه  ال�ضياق  ذات 
مل تدخر جهدا يف �ضبيل تطوير قطاع 

ال�ضحة والتكفل به ماديا.
قطاع  على  االأول  امل�ضوؤول  دعا  كما 
االهتمام  �رشورة  على  ال�ضحة، 
الذي  ال�ضحة،  واإدارة  باملناجمت 
والنقائ�س  امل�ضاكل  حلل  مفتاح  يعد 

املطروحة على القطاع.
مرمي خمي�سة

وزير ال�سحة بن بوزيد 

لقاح كورونا جاهز
 يف وقته املحدد

الدكتور اإليا�س مرابط لـ"الو�سط":

ل�سنا متاأخرين عن بدء حملة التلقيح �سد كورونا
امل�سوؤولني هام�س حترك »كاف« لال�ستعداد  •       لدى 

الدبلوما�سي االأ�سبق نور الدين جودي

دعم اجلزائر حلركات التحرر 
مقد�س"  "اأمر 

ال�ضابق  اجلزائري  الدبلوما�ضي  اأكد 
ملنظمة  العام  لالأمني  االأ�ضبق  والنائب 
االفريقي  )االحتاد  االفريقية  الوحدة 
حاليا(، نور الدين جودي، اأم�س ال�ضبت، 
يف الذكرى ال42 لرحيل الرئي�س االأ�ضبق 
الثابت«  »االلتزام  اأن  بومدين،  هواري 
»اأمر  التحرر  حركات  جتاه  للجزائر 

مقد�س«.
يف  ال�ضابق،  الدبلوما�ضي  واأو�ضح 
بومدين  »هواري  �ضعار  حتت  ندوة 
جمعية  تنظيم  من  التحرير«  وحركات 
ق�رش  مع  بالتن�ضيق  ال�ضهيد،  م�ضعل 
»الرئي�س  اأن  زكرياء،  مفدي  الثقافة 
اأن  يعترب  كان  بومدين  هواري  الراحل 
واجب  التحرر  حلركات  اجلزائر  دعم 
ال�ضعب  كفاح  دعم  يف  ال�ضيما  مقد�س، 
حتت  ال�ضعوب  وكذا  الفل�ضطيني 
يف  العن�رشي  وامليز  اال�ضتعمار  نري 
املواقف  اأن هذه  اىل  اإفريقيا«، م�ضريا 

الرئي�س  وا�ضتلهمها  للجزائر  »ثابتة 
الراحل من اأجدادنا«.

»كان  الراحل  الرئي�س  اأن  جودي  واأكد 
الثابتة  القيم  تر�ضيخ  على  حري�ضا 
للجزائر لدى الدبلوما�ضيني اجلزائريني 
�ضواء  التحرر،  حركات  جميع  دعم  يف 
حركة  غاية  واىل  اآ�ضيا  اأو  افريقيا  يف 
من  بالرغم  ال�رشقية  تيمور  يف  التحرر 
اجلزائر  جتمع  التي  ال�ضداقة  عالقات 

باأندوني�ضيا«.
يعد  الذي  جودي  ذكر  وباملنا�ضبة، 
اإفريقيا  بجنوب  للجزائر  �ضفري  اأول 
قد�ضية  من  »جعل  بومدين  الراحل  اأن 
حترير فل�ضطني وكافة الدول االفريقية 
التي تقف حتت نري اال�ضتعمار والتمييز 
ا�ضتقالل  بعد  ثابتا  هدفا  العن�رشي 
يردد  كان  اأنه  اإىل  م�ضريا  اجلزائر«، 
مقد�ضة  ثانية  »حربا  هناك  ان  دائما 

وهي حترير افريقيا وفل�ضطني«.

اأع�ساء من الربملان واملجل�س الوالئي لوالية باتنة 

ردود مت�سنجة جراء مداخلة 
النائب حكيم  بري 

عن  بغرفتيه  الربملان  من  اأع�ضاء  عرب 
املجل�س  من  اأع�ضاء  وكذا  باتنة  والية 
اأم�س  الوالية،  لذات  الوالئي  ال�ضعبي 
وا�ضتنكارهم  تنديدهم   عن  ال�ضبت، 
حكيم  بري  النائب  مداخلة  مل�ضمون 
خالل مناق�ضة القانون املت�ضمن ت�ضوية 
ميزانية الدولة ل�ضنة 2018 والتي »مت�س 
باتنة  ووايل  االأول  الوزير  ب�ضخ�س 
وتخطى  التعبري  حرية  يتجاوز  ب�ضكل 
ان�ضغاالت  التعبري عن  اللباقة يف  حدود 

مواطني الوالية«.
توقيع  3  بيان م�ضرتك يحمل  وجاء يف 
اأع�ضاء من جمل�س االأمة و 6 نواب من 

تفاجاأنا   « الوطني:  ال�ضعبي  املجل�س 
حكيم  النائب  قدمها  التي  باملداخلة 
اأثناء  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س  بري 
ت�ضوية  املت�ضمن  القانون  مناق�ضة 
والتي   ،2018 ل�ضنة  الدولة  ميزانية 
الوزير  ب�ضخ�س  مي�س  ما  فيها  جاء 
حرية  جتاوز  ب�ضكل  باتنة  ووايل  االأول 
حدود  ،وتخطي  برملاين  كنائب  التعبري 
ان�ضغاالت  للتعبري عن  اللباقة املطلوبة 
وهي  الوالية،  مواطني  واهتمامات 
القا�ضم امل�ضرتك بني نواب ال�ضعب من 
جهة والهيئات التنفيذية من جهة اأخرى
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حممد بن تر�ر

هذا و تزويد كل البلديات بامليزانية الالزمة 
مع  تزامنا  اأخرى،  بناء  اأو  املدار�س  لرتميم 
على  �شّددت  اأين  املقبل،  املدر�شي  الدخول 
تدوين كل املالحظات حتى يتم اأخذها بعني 
املوؤ�ش�شات  مديري  رفع  بعد  وذلك  االعتبار 
خاللها  من  ي�شكون  �شوداء،  تقارير  الرتبوية 
العمال  عدد  يف  امل�شجل  الفادح  النق�س 
واملطاعم  وال�شيانة  باحلرا�شة  املكلفني 
مهمة  اأ�شندت  بعدما  خا�شة  املدر�شية، 
الت�شيري للبلديات، اإذ اأ�شبح رئي�س البلدية هو 
االآمر بال�رصف، مما جعل غالبية االبتدائيات 
تقوم بتقدمي وجبات باردة للتالميذ، يف حني، 
لنق�س  مطاعمها  اأخرى  مدار�س  اأغلقت 

العمال اأو انعدامه.
ومن اأجل جت�شيد ذلك طالبت وزارة الداخلية 

مع  باال�شرتاك  بالعمل  الوالة  مرا�شلتها  يف 
هذا  على  التح�شل  ل�شمان  الرتبية  مديري 
كما   ، واحد  اأ�شبوع  اق�شاه  اجل  يف  التقرير 
تزويد  عملية  على  باالإ�رصاف  الواّلة  اأمرت 
املوؤ�ش�شات الرتبوية، خا�شة  تلك التي تقع يف 
مناطق الظل باأجهزة التدفئة حلماية التالميذ 
من الربد ، خ�شو�شا يف مناطق اله�شاب العليا 
والربد  واالأمطار  بالثلوج  املعروفة  واجلبال 
وزارة  اأمرت  اأخرى  مرا�شلة  ويف  القار�س 
وروؤ�شاء  الواّلة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الدوائر واملجال�س ال�شعبية البلدية كل ح�شب 
يف  املوؤطرين  بتعداد  بتزويدها  اخت�شا�شه  
املوؤ�ش�شات الرتبوية االبتدائية التي تقع على 
عاتق البلدية، على غرار االأ�شاتذة واملوؤطرين، 
يف  املنتظرين  التالميذ  تعداد  اإىل  اإ�شافة 

ال�شنة الدرا�شية املقبلة،
حتويله  �شيتم  الذي  املف�شل  التقرير  وي�شمل 

اإىل وزارة الداخلية، و�شعية الهياكل وحجرات 
ف�شال  واالإنارة،  التدفئة  فيها  مبا  االأق�شام، 
ما  خا�شة  املدر�شية،  املطاعم  و�شعية  عن 
يتعلق بو�شعية الوجبات املقدمة، مع اإح�شاء 
واالأخرى  باردة  وجبات  تقدم  التي  املطاعم 
االأ�شباب  وذكر  �شاخنة  وجبات  تقدم  التي 
ذات  طالبت  كما   ، بالتف�شيل  واملالحظات  
املرا�شلة ب�رصورة  اإح�شاء الهياكل التي حتتاج 
اإىل عملية ترميم و�شيانة مع �شبط التعيينات 
وامل�شاريع  اجلارية  االأ�شغال  وكذا  املالية 
املدار�س   حتديد  اإىل  باالإ�شافة  امل�شجلة، 
باالنهيار  املهددة  والهياكل  واحلجرات 
خطرية  مواد  على  حتتوي  التي  واالأخرى  
والبنايات  واالأق�شام   ، ان وجدت   ) )االأميونت 
اجلاهزة التي جتازوت اآجال ا�شتغاللها  وذلك 
من �شبط االعتماد املالية املوجهة للبلديات 
االبتدائية،  باملدار�س  التكفل  يخ�س  فيما 

التنفيذي16/226   املر�شوم  تطبيق  تزامنا مع 
النموذجي  االأ�شا�شي  القانون  املت�شمن 
اأوكلت  مبوجبه  والذي  االبتدائية،  للمدر�شة 
وتاأهيلها  و�شيانتها  املدار�س  ت�شيري  مهمة 
والتكفل باملطاعم للمجال�س البلدية املنتخبة، 

بالت�شيري  تتكفل   الرتبية  وزارة  اأ�شبحت  اإذ 
�رصوع  انتظار  يف  وذلك  فقط،  البيداغوجي 
املدار�س  مديري  تعيني  يف  الرتبية  مديري 
اأقّرها  التي  والت�شاور  التن�شيق  جمال�س  يف 

املر�شوم التنفيذي ال�شابق الذكر.

وزير �لتجارة �لتقى �ملتعاملني �ملعنيني

جامعة �مل�سيلة   

عودة حمت�سمة لل�سياحة �لد�خلية

�سكنات عدل

ترتيبات ل�سبط اأ�سعار 
الزيوت الغذائية 

ندوة وطنية  لإثراء القانون 
التوجيهي للتعليم العايل  

فتح املجال اجلوي الداخلي قرار �سائب لكنه ناق�س    

ا�ستئناف حتديد مواعيد ا�ستقبال املكتتبني ملتابعة ملفاتهم 

بحث وزير التجارة،  كمال رزيق خالل 
االقت�شاديني  املتعاملني  مع  اجتماع 
الزيوت  اإنتاج  جمال  يف  النا�شطني 
الغذائية ) زيت املائدة( اآليات �شبط 
هذه املادة يف ال�شوق الداخلية على 
االأ�شعار  بينها  من  م�شتويات  عدة 
عرب  الوزارة  ن�رصته  بيان  يف   جاء  و 
التوا�شل  مواقع  على  �شفحتها 
االجتماعي في�شبوك اأن وزير التجارة 
اخلمي�س  تراأ�س  رزيق،  كمال   ،

املتعاملني  مع  »اجتماعا  املا�شي 
يف جمال انتاج الزيوت الغذائية - مت 
خالله بحث اآليات �شبط هذه املادة 
يف ال�شوق الداخلية من ناحية اجلودة، 

الوفرة والرقابة على االأ�شعار«.
هذا  اأن  ذاته  امل�شدر  اأو�شح  و 
اللقاء  تناول اأي�شا بع�س املقرتحات 
من  طرحها  مت  التي  واالن�شغاالت 
اإنتاج  �شعبة  يف  الفاعلني  طرف 

الزيوت الغذائية.  

للتعليم  الوطنية  االإحتادية  تنظم 
جامعة  فرع  العلمي  والبحث  العايل 
ندوة  بامل�شيلة،  بو�شياف  حممد 
امل�رصوع  اإثراء  حول  وطنية 
التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم 
»اجلامعة   : �شعار  حتت  العايل 
يوم  وذلك  اجلودة«   ..ورهانات 

الثالثاء املقبل.
وزارة  طرحته  التهيدي  امل�رصوع    
العلمي.  والبحث  العايل  التعليم 
االإحتادية  فرع   رئي�س  واأ�شار 
باأن   ، ديلمي  حممد  الربوفي�شور 
هذا امل�رصوع يندرج �شمن خمطط 
�شمان  اأجل  من  القطاع  عمل 
اجلامعية  لالأ�رصة  اأو�شع  م�شاركة 

من  النهائية  ال�شيغة  اإعداد  يف 
االأ�رصة  داعيا  ذاته،  امل�رصوع 
واملناق�شة  للم�شاركة  اجلامعية 
القانون  م�رصوع  ويهدف  واالإثراء. 
الذي يحوي 229 مادة موزعة عرب 9 
اأبواب اإىل جعل اجلامعة اجلزائرية 
يف  الدولية  املعايري  م�شتوى  يف 
جمال اإنتاج املعارف وتكوين تاأطري 
عايل التاأهيل وامل�شاهمة يف اإيجاد 
للم�شاكل  والعملية  العلمية  احللول 
اجلزائري،  املجتمع  يواجهها  التي 
احلياة اجلامعية،  اأخلقة  ف�شال عن 
للطلبة  املتزايدة  احلاجيات  وتلبية 
والتكوين  العايل  التكوين  حيث  من 

النوعي.

اجلوية  الرحالت  ا�شتئناف  ي�شاهم  اأن  ينتظر 
الداخلية يف اعادة بعث ال�شياحة الوطنية من طرف 
يف  ركودا  عرفت  التي  واالأ�شفار  ال�شياحة  وكاالت 
وباء  انت�شار  نتيجة  اأ�شهر   9 من  اأزيد  دام  الن�شاط 
كوفيد-19 كبدها خ�شائر مالية كبرية، ح�شبما اأفاد 

به متعاملون يف القطاع.
ال�شياحة  بوزارة  لل�شياحة  العام  املدير  اعترب  و 
نورالدين  العائلي،  والعمل  التقليدية  وال�شناعة 
الداخلية  اجلوية  الرحالت  ا�شتئناف  باأن  ندري، 
يف 6 دي�شمرب املن�رصم �شيعطي »انطالقة جديدة« 
-كما  للوكاالت  �شيمنح  بحيث  الداخلية  لل�شياحة 
قال-«فر�شة العادة بعث ن�شاطها باقرتاح عرو�س 
متنوعة وباأ�شعار تناف�شية تزامنا مع اقرتاب العطلة 

الدرا�شية وقبلها عطلة نهاية ال�شنة«.
مو�شم  مع  اإليه  اأ�شار  كما  العطل-  هذه  تتزامن  و 
جديدا«  »نف�شا  �شيعطي  مما  ال�شحراوية  ال�شياحة 
ومرنة  تدريجية  ب�شفة  ولو  حقيقية  »انطالقة  و 
من  عانت  التي  واالأ�شفار  ال�شياحة  وكاالت  لن�شاط 
ركود كبدها خ�شائر مالية معتربة نتيجة انت�شار وباء 
كورونا، م�شددا على »التزام« املتعاملني يف جمال 
�شحة  على  حفاظا  ال�شحي  بالربوتوكول  ال�شياحة 

املواطنني. 
وبخ�شو�س امكانية تدارك اخل�شائر التي ع�شفت 
بالوكاالت ال�شياحية نتيجة توقف ن�شاطها خالل 
توقف  باأن  ندري  ال�شيد  يرى  املا�شية،  االأ�شهر 
االقت�شادية«  التنمية  م�شلحة  يخدم  »ال  الن�شاط 
يف  التفكري  تعبريه-  حد  على  ي�شتدعي-  مما 
»اإعادة بعث كل الن�شاطات التنموية دون ا�شتثناء 
لتدارك اخل�شائر املالية ولو ب�شفة تدريجية الأن 

حتقيق االأرباح يتطلب وقتا كبريا«.

برامج  ت�شطري  اىل  ال�شياحية  الوكاالت  ودعا 
للتمكن  تناف�شية وو�شع م�شالك �شياحية متنوعة 
من ا�شتقطاب ال�شياح وتدارك اخل�شائر املالية، 
متعاملني  مع  لقاء  عقد  موؤخرا  مت  بانه  مذكرا 
�شياحيني مت خالله التطرق اىل كيفية اعادة بعث 
بعث  اإعادة  اأجل  من  ال�شياحي  الن�شاط  وتفعيل 
مناطق  كل  يف  عرو�س  وتقدمي  الوكاالت  ن�شاط 

الوطن وخا�شة يف ال�شحراء الكربى.
لهذا  مت  باأنه  لل�شياحة  العام  املدير  واأكد   
الغر�س اعالم كل مديريات ال�شياحة ب14 والية 
املتعاملني  كل  ا�رصاك  يف  بال�رصوع  �شحراوية 
وتنظيم  ال�شحراوية  ال�شياحة  ترقية  يف  بجدية 
عطل وخرجات بهذه املناطق من خالل تقدمي 
ويف خمتلف  االجتماعية  الو�شائط  عرب  عرو�س 
مترنا�شت  واليات  يف  ال�شيما  االعالم  و�شائل 

واإيليزي وب�شار وب�شكرة وغرداية.
الوطني  للديوان  العام  املدير  اأكد  جهته،  من   
اأهمية  على  اأرزقي،  طاهر  لل�شياحة،  اجلزائري 
�شت�شاهم  بحيث  الداخلية  اجلوية  الرحالت  فتح 
ن�شاط  بعث  اعادة  يف  قال-  -كما  �شك  بال 
من  الداخلية  ال�شياحة  جمال  يف  املتعاملني 
تتما�شى  عرو�س  وتقدمي  برامح  ت�شطري  خالل 
ورغبات الزبائن وذلك تزامنا مع مو�شم ال�شياحة 

ال�شحراوية.
»متنوعة  عرو�شا  تقدم  موؤ�ش�شته  باأن  وذكر 
كل  واإمكانيات  ميول  وفق  تناف�شية«  وباأ�شعار 
زبون خا�شة يف والية ب�شار مبنطقتي بني عبا�س 
جديدة  باإقامة  تدعيمهما  �شيتم  التي  وتاغيت 
حتقيق  من  للتمكن  �رصير   112 ب  تقدر  ب�شعة 
االرباح ومواجهة اخل�شائر املالية  امل�شجلة ولو 

»ب�شفة تدريجية«.
�شياحية  م�شالك  اأعد  الديوان  اأن  اأي�شا  وك�شف 
اليزي  و  مترنا�شت  و  )تيممون(  اأدرار  بواليات 
تاأجيل  اأن  اىل  ب�شكرة وغرداية، م�شريا  و  )جانيت( 
يوؤثر �شلبا  العطلة املدر�شية )28 جانفي 2021( ال 
العائالت  من  الكثري  الأن  ال�شياحي  الن�شاط  على 

اأ�شبحت تختار 
املناطق  يف  عطلهم  لق�شاء  بالذات  الفرتة  هذه 
ال�شحراوية بحثا عن الراحة بحيث اأن الطلب على 

هذه العرو�س ال�شياحية »فاق العر�س حاليا«.  
اخلطوط  �رصكة  »التزام«  امل�شوؤول  ذات  واأكد 
تناف�شية  »عرو�س  بتقدمي  اجلزائرية  اجلوية 
بتخفي�س اأ�شعار التذاكر لفائدة ال�شياح املتوجهني 
نحو اجلنوب الكبري بن�شبة 50 باملائة«ويرى اأرزقي 
باأن تدارك اخل�شائر املالية امل�شجلة يتطلب »وقتا 
العرو�س  تنويع  -ح�شبه-  ي�شتدعي  مما  معتربا« 
وتنظيم خرجات يف عطل نهاية اال�شبوع يف انتظار 

فتح اخلطوط اجلوية الدولية.

الوطنية  للفيدرالية  العام  االأمني  ناحيته، اعترب  من 
روؤوف  واال�شفار،  ال�شياحة  ووكاالت  جلمعيات 
الداخلية  اجلوية  اخلطوط  فتح  اإعادة  قرار  نومة، 
كما   - اأنه  من  بالرغم  »�شائبا«  جزئية،  ب�شفة  ولو 
يف  كبري  بقدر  ي�شاهم  ولن  »متاأخرا  جاء  قال- 
البداية يف اإعطاء انطالقة قوية للن�شاط ال�شياحي 
�شجلتها  التي  املالية  اخل�شائر  نتيجة  الداخلي 
وكاالت ال�شياحة واال�شفار والتي دفعت الكثري منها 
نهائيا  ن�شاطها  وتوقيف  افال�شها  عن  االعالن  اإىل 

وت�رصيح العمال من الكفاءات واخلربات الرفيعة«.
ع.غ/وكاالت

تطويره  و  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
عدل عن ا�شتئناف عملية حتديد مواعيد ا�شتقبال 
قد  كانت  التي  و  ملفاتها  متابعة  ق�شد  املكتتبني 
توقفت ب�شبب ت�شجيل حاالت اإ�شابة بوباء كوفيد-19 
و�شط موظفيها و جاء يف البيان الذي ن�رصته الوكالة 
تنهي   « في�شبوك:  االجتماعي  التوا�شل  موقع  عرب 
وكالة عدل اإىل علم مكتتبيها و قاطني احياء �شكنات 
املتعلقة  العملية  ا�شتئناف  مت  اأنه   ، الكرام  عدل 

بتحديد مواعيد اال�شتقبال و متابعة ملفاتهم«.
ذلك  يف  الراغبني  الوكالة  دعت  املنا�شبة،  بهذه  و 
فقط اإعادة تثبيت التطبيق عرب هواتفهم املحمولة 

 « الرابط  اىل  الدخول  خالل  من  ذلك  يكون  و 
 http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL
» لتحميل التطبيق وبعدها اإتباع اخلطوات املتبقية 

املتعلقة بعملية حتديد املواعيد .
و  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  الوكالة  اأ�شارت  كما 
توقفت  املواعيد  »عملية حتديد  اأن  اإىل  تطويره 
ب�شبب ت�شجيل عدد من حاالت االإ�شابة بفريو�س 
يف  اأ�شافت  عمالها«و  و  موظفيها  و�شط  كورونا 
ملوظفيها  التدريجية  بالعودة  و  اأنه  ال�شدد  هذا 
بعد تعافيهم من االإ�شابة بالوباء، » مت ا�شتئناف 
العملية وفق اإجراءات وقائية للحد من انت�شاره«و 

و  احليطة  توخي  اىل  اجلميع  دعت  االأخري،  يف 
الوقائية  االإجراءات  احرتام  �رصورة  مع  احلذر 
كانت  و  وباء كورونا امل�شتجد،  انت�شار  للحد من 
الوكالة قد اأعلنت اخلمي�س املا�شي عن ال�رصوع 
يف عملية ت�شليم مفاتيح ال�شكنات حل�شة جديدة 
ي�شمى  ما  او   2013 برنامج  مكتتبي  لفائدة 
بعدة مواقع على م�شتوى كل  و ذلك   « ب«عدل2 
من �شيدي عبد اهلل ) غرب اجلزائر العا�شمة( و 
بوينان )البليدة( و ال�شعيبة )�شمال �رصق تيبازة( و 
ميكن للمكتتبني حتميل اوامر الدفع عرب املوقع 

االإلكرتوين للوكالة .
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حممد بن ترار

»م�ستثمرون« نهبوا 
املاليري باقتناء �سفن 

ال�سيد 

للملف  متابعة  م�صادر  ك�صفت 
املتورطني  من  العديد  اأن 
املال  رجال  هم  امللف  يف 
و  ترويجها  مت  كذبة  ا�صتغلوا 
اأواخر  الإعالم  و�صائل  تداولتها 
ميوت  ال�صمك  الت�صعينات باأن 
البحر  ب�صواحل  بال�صيخوخة 
من  وذلك   ، املتو�صط  الأبي�ض 

ا�صترياد  اأجل 
ت  ا لع�رش ا
ال�صفن  من 
لغ  مببا ى  لكرب ا
لتدعيم  خيالية 
ال�صيد  حظرية 
،وذلك  الربي 
خالل  من 

اجلزائرية  البنوك  من  قر�ض 
خروجا  تعرف  كانت  التي 
�صمن  ،والدخول  التبعية  من 
يف  خا�صة  املالية  البحبوحة 
املمتدة مابني نهاية  الفرتة 
1999 و2004 اأين دخلت اجلزائر 
�صيد  �صفينة  ال100  يقارب  ما 
ال�صفن  من  ،والع�رشات  كربى 
دعم  خمطط  �صمن  ال�صغرية 
ال�صيد البحري ،وا�صطياد �صمك 
الذي  املتو�صط  البحر  حو�ض 
بال�صيخوخة  ميوت  باأنه  اأ�صيع 
روجت  كذبة  اأنها  تبني  ،والذي 
لو�صائل الإعالم بهدف ا�صتكمال 
خطة  نهب املال العام يف اقتناء 
�صفن  مببالغ كربى ، حيث تبني 
ح�صول العديد من رجال املال 
الأقوياء على قرو�ض من البنوك 
بع�رشات املاليريلقتناء ال�صفن 

املتطور وذلك  ال�صيد  ،وعتاد 
وزارة  مع  اتفاقية  خالل  من 
حتولت  حيث  البحري،  ال�صيد 
الألفني اإىل  بداية  مع  اجلزائر 
�صفن  ل�صترياد  مفتوحة  �صوق 
ك  ل�صبا ا و ، ة   لكبري ا ل�صيد   ا
ك�صف  واأجهزة  املتطورة 
بفواتري  وكلها   ، البحار  اأعماق 
ا�صتنزاف  هدفها  م�صخمة 
مل  العمومية ،والتي  اخلزينة 
من  اأكرث  القطاع  يف  تن�صط 
يف  الرماد  لذر  �صنوات   05
عن  التوقف نهائيا  قبل  الأعني 
امل�رشوع  ف�صل  الن�صاط  معلنة 

كانت قد  التي  وذهاب املاليري 
وجتهيزها  لقتنائها  �رشفت 
يف مهب الريح دون ارجاع مليم 

واحد

�سفن عالقة مبوانئ 
اجلزائر وزموري 

الزائر ملختلف املوانئ الوطنية 
يقف  البحري  بال�صيد  اخلا�صة 
ت�صبب  التي  الكارثة  حجم  على 
اأعمال بع�صهم  رجال  فيها 
فروا اإىل اخلارج تاركني بعدهم 
هياكل  اىل  التي حتولت  �صفنهم 
غرار  على  املوانئ  على  وعبء 
ابراهيم  «ح  الأعمال ّ رجل 
» الذي تخلى عن 04 �صفن كربى 
متو�صنت  بعني  بوزجار  مبيناء 
اجلزائر و«ع  واأخرى مبيناء 

الآخر لتزال �صفنه  » هو  كرمي 
من  ا�صتنزفت  بعدما   ، عالقة 
 100 من  اأكرث  الدولة  خزينة 
،وهناك  تعوي�ض  اأي  دون  مليار 
م�صوؤول �صام تنام 03 من �صفنه 
ن�صاط  دون  زموري  مبيناء 
وباخرتان ل�صيد ال�رشدينة  منذ 
فرتة طويلة ،وهو ما يطرح اأكرث 

من عالمة ا�صتفهام
ما يكلف ادارة املوانئ خ�صائر 
كبرية ، �صف اإىل ذلك هذه ال�صفن 
التي من املفرو�ض اأنها ت�صاهم 
يف ا�صطياد الأ�صماك والن�صاط 
اأن  الدولة عو�ض  خزينة  لدعم 
عليها  وزرا  تكون 
حتولت  انها  حيث 
نفايات اأو  اإىل 
هياكل بدون جدوى، 
ترميم  ولميكن 
حيث   ، اأغلبها 
الأمن  م�صالح  تقوم 
 ، بت�صويرها  �صنويا 
لإجراءات  تفعيل  اأي  دون  لكن 
اإىل الن�صاط  اإعادتها  اأو  بيعها 
بفعل  م�صتحيال  �صار  الذي 

العوامل الطبيعية .

�سفقات القتناء �سفن 
خردة  من تركيا 

العتاد  املالحظ   جلرد 
موانئ  م�صتوى  على  البحري 
�صاحلية  ولية  ب14  اجلزائر 
الفرتة  يف  مت  اقتناوؤه  ،والذي 
 1998 �صنوات  مابني  املمتدة 
على  حائرا  و2004  يقف 
الذي  البحري  الأ�صطول  حجم 
، يف حني  الوطني  الرتاب  دخل 
باملاليري والتي  تكاليفه  تقدر 
عملية  باأنها  بعد  فيما  ات�صح 
 ، والحتيال  لغري  للن�صب 

اأكربرافعة  اقتناء  مت  حيث 
الوطني  امل�صتوى  على  لل�صفن 
»اأحمد  امل�صتثمر  قبل  من 
ال�صفن  ب«  بغية  ا�صتخراج 
ا�صتريادها من  مت  التي  الكبرية 
للرتميم  وتقرر  البحر 
�صيدي  ثم  بالغزوات  اإقامتها 
مل  الآن  يو�صع  لكن  حلد 
الرافعة التي  لهذه  اأثر  يظهر 
املاليري  الدولة  كلفت خزينة 
حني  يف   ، قرو�ض  �صكل  على 
اأغلب  اأن  التحقيقات  ك�صفت 
تركيا  اإىل  جلاأو  امل�صتثمرين 
التي  ال�صفن  هذه  لقتناء  من 
بع�صها   ، نوعني  اإىل  انق�صمت 
بال�صتيكي واأخرى معدنية ،وعلى 
امل�صتثمرين  دفع  عدم  خلفية 
حاولت  قرو�ض  من  عليهم  ما 
لكن  املراكب  حجز  البنوك 
اخلربة التي اقيمت على اأغلبها 

عملية  اأنها  تبني 
واحتيال  ن�صب 
، واأن هذه ال�صفن 
عبارة  قدمية 
مت  خردة  عن 
طالئها  اإعادة 
برتكيا  ،وتهيئتها 

اجلزائر لنهب  اإىل  ،واإدخالها 
وا�صتعملت  فقط  العام  املال 
الأموال  روؤو�ض  لتهريب  كو�صيلة 
اإىل اخلارج ،والدليل ات�صح بعد 
اإىل  امل�صتثمرين  اأغلب  فرار 
اخلارج بعدما جنحوا يف تهريب 
اأموالهم وترك خردتهم تر�صويف 
اأ�صار  حيث  اجلزائر،  موانئ 
اأن  امليدان  يف  اخلرباء  احد 
ربع  القرو�ض  ي�صاوي  ل  ثمنها 
ما  بها  �صحا لأ حة  ملمنو ا
الدعوى  حتريك  ي�صتوجب 

العاجل  القريب  العمومية  يف 
الفراغ  يف  الوقوع  لتفادي 
القانوين اخلا�ض بتقادم الدعوى 
الطراف  بع�ض  ، يف حني جند 
العملية  قد  وراء  كانت  التي 
�صدهم  دعوات  حتريك  مت 
على غرار » ع زبري« من وهران 
الذي فر رفقة زوجته اإىل اأوربا 
بعدما باعوا كل ممتلكاتهم  قبل 

حتريك ملفهم.

من ينقذ املوانئ من ال�سفن 
املحجوزة 

البحري  ال�صيد  موانئ  تعج 
واملتخلى  املحجوزة  بال�صفن 
املال  رجال  قبل  من  عنها 
بالأر�صفة  والتي جتاوز عددها 
خمتلف  �صفينة  من  ال120 
والتي  الإحجام  والأنواع 

املوانئ  على  عبء  اإىل  حتولت 
جتاوزت  بع�صها  واأن  خا�صة   ،
الت�رشف  دون  �صنة  ال15 
م�صالح  اأمالك  قبل  من  فيها 
ل�صاحلها  ما  املحجوزة  الدولة 
حديد  كومة  اإىل  تتحول  جعلها 
معداتها  �رشقة  بعد  خ�صو�صا 
الغيار  لقطع  اأداة  اإىل  وحولت 
انها  كما  ال�صفن  لأ�صحاب 
جراء  من  املاليري  ت�صتهلك 
مبيناء  جند  فمثال   ، حرا�صتها 
زموري ببومردا�ض كال من �صفن 

ع�صفور  جبل   ، جرجرة  جبل 
منذ  الظهرة  حمجوزة  ،جبل 
العا�صمة  مبيناء  جند  كما  مدة 
»ح  �صفينة الكاهنة ل�صاحبها 
بعد  بفرن�صا  الفار  اإبراهيم« 
عجزه عن دفع ما عليه من ديون 
نف�ض  �صفن  عدة  اإىل  بالإ�صافة 
عنابة  موانئ  ت�صهده  الو�صع 
والطارف  �صكيكدة   ، جيجل   ،
وم�صتغامن  و�صلف  ،تيبازة 
�صاف  اإل  وبني  والغزوات 
هو  الأكرث ت�رشرا  امليناء  اأن 
التخلي  مت  حيث  بوزجار  ميناء 
»نايلة««ابراهيم2«  على �صفن 
»ح  للم�صتثمر  وهي  و«�رشيف« 
�صفينة  اإىل  » بالإ�صافة  ابراهيم 
ع«  »كرمي  للم�صتثمر   « »املالك 
وكلها �صفن كبرية  عطلت ن�صاط 
التخلي  ومت  جهة  امليناء  من 
عنها منذ �صنة 2005  فاأ�صبحت 
غري �صاحلة اليوم.

وينا�صد  هذا 
الذين  ال�صيادون 
باملوانئ  لقيناهم 
ال�صيد  وزير 
حمد  اأ ي   لبحر ا
ورئي�ض  فروخي 
جراد  العزيز  احلكومة  عبد 
بالتحرك العاجل من اأجل اإنقاذ 
ما ميكن اإنقاذه بتنظيم مزايدات 
ادخال  بغية  ال�صفن  هذه  لبيع 
اخلزينة  اىل  الأموال  بع�ض 
تذوب  تركها  عو�ض  العمومية 
جهة  واإخراجها  البحر  من  يف 
ا�صتغالل  اأجل  من  املوانئ  من 
اماكنها من قبل ال�صيادين لر�صو 
�صفنهم وتفادي الكتظاظ الذي 
جنمت عنه العديد من  احلوادث 

التي كلفتهم خ�صائر كبرية.

فجرالع�سرات من ال�سيادين مبختلف موانئ واليات الوطن  ف�سائح من العيار الثقيل تنام عليها وزارة ال�سيد البحري ،والتي ت�سببت يف 
تبديد الع�سرات من  املاليري يف القطاع  من قبل النافذين يف القطاع يف الفرتة املمتدرة ما بني 1999 واليوم  ،والتزال اخل�سائر م�ستمرة 

والتي تتكبدها املوانئ  مبختلف اأنحاء الوطن بطلها نافذون االأمر الذي ي�ستوجب التدخل العاجل لفك خيوط هذا امللف ال�سائك 
،وا�سرتجاع ولو جزء ي�سري من اأموال اخلزينة العمومية، هذا ومن املنتظر حتريك الدعوى العمومية  .

بعد فرار اأ�سحابها اإىل اخلارج

120 �سفينة مرهونة تتاآكل باملوانئ منذ 2005 
.      ماليري �سائعة على مراأى اجلميع

بال�سفن  البحري  ال�سيد  موانئ  " تعج 
املحجوزة واملتخلى عنها من قبل رجال املال 

باالأر�سفة  والتي جتاوز عددها ال120 
�سفينة  من خمتلف االإحجام  واالأنواع"

 "الزائر ملختلف املوانئ الوطنية اخلا�سة 
بال�سيد البحري يقف على حجم الكارثة التي 

ت�سبب فيها رجال اأعمال بع�سهم فروا اإىل 
اخلارج تاركني بعدهم �سفنهم التي حتولت اىل 

هياكل وعبء على املوانئ "
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اأخبار اجلنوب

و�سط مطالب بتدخل ال�سلطات العمومية 

حي 440 م�سكن بورقلة يعاين 

واليات اجلنوب الكبري تنهي 2020 بت�سنج م�س 08 قطاعات 

540 حركة احتجاجية و220 منطقة ظل 
تتميز نهاية �سنة 2020 بواليات اجلنوب الكبري،بحالة ت�سنج غريم�سبوق بـ 08 قطاعات لها 

�سلة بيوميات املواطن على غرار الت�سغيل ،ال�سحة ، الرتبية و ال�سكن  .

اأحمد باحلاج 

اجلنوب  وليات  ما مييز  اأبرز  من 
الكبري على غرار ورقلة،مترنا�شت، 
اأدرار وبدرجة اأقل وليتي غرداية 
 ،  2020 �شنة  خالل  وب�شكرة  
احتجاجية  حركة   540 ت�شجيل 
قطاع  الأوىل  بالدرجة  م�شت 
طالبي  التزام  ظل  ،يف  الت�شغيل 
العمل مبا فيهم خريجو اجلامعات 
املعاهد الكربى ، املدار�ش العليا 
وحتى  التكوين  مراكز  مرتب�شو   ،
املتم�شكون  امل�شتوى  عدميو 
من  خطابهم  لهجة  من  بالت�شعيد 
للتطبيق  بال�شلطات  الدفع  اأجل 
ال�شارم لتعليمات احلكومة الرامية 
بال�رشكات  التوظيف  اأولوية  ملنح 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 
اجلنوب  اأبناء  لفائدة   ، النفطية 
جمرد  بقيت  التي  التعليمة  وهي 
حرب على ورق،ويف �شياق ذي �شلة 
حذر املهتمون مبلف اليد العاملة 
بهاته الوليات   اجلميع مبا فيهم 
ووزير   ، الأول  الوزير  م�شالح 
 ، املحلية  واجلماعات  الداخلية 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  ووزير 
املدير  والرئي�ش  الجتماعي، 
للت�شغيل،  الوطنية  للوكالة  العام 
 ، املحتقن  الو�شع  خطورة   من 
احلقرة  مظاهر  تف�شي  ب�شبب 
واملح�شوبية واملحاباة بخ�شو�ش 
هوؤلء  طالب  كما  ال�شغل،  طالبي 
اأي�شا، من نف�ش اجلهات، ب�رشورة 
بغر�ش  واحد  اإجتاه  يف  التحرك 
اإيفاد جلنة حتقيق وزارية للوقوف 
على حقيقة ما جرى ويجري داخل 

ما �شماها باإمرباطورية التوظيف، 
التي ترزح حتت اأخطبوط  تف�شي 
املبا�رش  التوظيف  مظاهر 
بتعليمة  احلائط  عر�ش  وال�رشب 
الوزير الأول القا�شية مبنح اأولوية 
من  العمل  عن  للعاطلني  التوظيف 

اأبناء املنطقة  .
من جهة ثانية �شهد قطاع ال�شحة 
ال�شنة  هاته  خالل  الوليات  بتلك 
داخلية  احتجاجية  موجات 
التجاوزات  ب�شبب  وخارجية 
م�شكوت  ظل  التي  اخلروق  و 
افتقار  بلة  الطني  زاد  ومما  عنها 
العمومية  ال�شحية  الهياكل  عديد 
التجهيزات  و  لالأخ�شائيني 
بعديد  دفع  ، مما  الالزمة  الطبية 
من  املنحدرة  احلرجة  احلالت 
لتحمل  الدخل املحدود  ذوي  فئة 

التحاليل  لإجراء  باه�شة  تكاليف 
والعيادات  باملخابر  والفحو�شات 

اخلا�شة .
اأما بقطاع الرتبية فاإن هذا الأخري ل 
يزال بعيدا عن امل�شتوى املطلوب 
املوؤطرين،ناهيك  نق�ش  ب�شبب 
عن الكتظاظ بحجرات التدري�ش 
النقل  توفري  يف  لتذبذب  ا�شافة 
املدر�شي لفائدة تالميذ املناطق 
النائية واحلدودية ، حيث ان هذه 
الو�شعية املزرية �شاهمت يف نظر 
تراجع  يف  الجتماعيني  ال�رشكاء 
بالن�شبة  خا�شة  العلمي  التح�شيل 
المتحانات  على  املقبلني  للطلبة 

النهائية .
اجلبهة  تعي�ش  ذلك  جانب  اإىل 
احتقان  املحلية  الجتماعية 
وا�شعا  بالوليات املذكورة ب�شبب 

م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ش 
القوائم  وكذا  العقارية  التجزئات 
ال�شمية للم�شتفيدين من ال�شكنات 
العمومية  اليجارية  الجتماعية 
التي  مترنا�شت  مدينة  با�شتثناء 
 800 عن  يزيد  ما  بتوزيع  قامت 
�شكن خالل ال�شهر اجلاري  ول�شنة 

الثانية على التوايل .
حتديد   مت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
220 منطقة ظل بالوليات ال�شالف 
�رشوريات  لأدنى  تفتقر  ذكرها 
العي�ش الكرمي يف ظل غياب اإرادة 
املحلية  ال�شلطات  من  حقيقية 
بقطاعات  الرتاكمات  حللحلة 
ال�شحة ، الرتبية ، ال�شكن ، الفالحة 
ما  وهو  املائية  واملوارد  الري   ،
جعل �شاكنة تلك املناطق يعي�شون 

يف زمن بات يلفظ امثالهم .

الن�رش07   بحي  القاطنني  يتخبط 
كلم عن مقر ولية ورقلة  يف جملة 
يومياتهم  اأرقت  التي  امل�شاكل  من 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  نتيجة 
للتخل�ش  املحلية  ال�شلطات 
طال  الذي  الهرتاء  م�شكل  من 
غياب  عن  احلديث  دون  الطريق، 
الطني  زاد  العمومية، ومما  الإنارة 
للكالب  املخيف  النت�شار  بلة، 
ال�شالة، مما فر�ش حظر التجوال  
واإلزام املواطنني باللتحاق مبكرا 

مبنازلهم  .  
 طالب قاطنو التجمع ال�شكني440 
املعروف  الن�رش  بحي  م�شكن 
باخلفجي، ببلدية ورقلة ال�شلطات 
امل�شوؤول  راأ�شها  وعلى  الولئية 

الأول على اجلهاز التنفيذي ورئي�ش 
اأبوبكر  بورقلة  الإدارة  جمل�ش 
ب�رشورة برجمة   ، بو�شتة  ال�شديق 
على  للوقوف  اإليهم  ميدانية  زيارة 
يكابدونها،  التي  امل�شاكل  اأمهات 
يف ظل التدهور الم�شتمر للطريق 
الذي يربط ما بني حيهم وعا�شمة 
الولية، نتيجة غياب عمليات اإعادة 
اأ�رشارا  اأحلق  له وهو ما  العتبار 
املركبات،  باأ�شحاب  ج�شيمة 
ت�شديد  بعدم  هددوا  الذين 
ال�شيارات،  ق�شيمات  م�شتحقات 
كما طالب �شكان الناحية املذكورة 
جريدة  مع  حديثهم   معر�ش  يف 
حتقيق  فتح  ب�رشورة   ، »الو�شط« 
املر�شودة   ال�شخمة   الأموال   يف 

الطرقات  �شبكات  مب�شكل  للتكفل 
على م�شتوى النقاط ال�شوداء  .

يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
م�شكن     440 اأن  حي   ، املو�شوع 
غروب  مبجرد  الظالم  يف  يغرق 
�شبكة  انعدام  نتيجة  ال�شم�ش 
من  حالة  ولد  ما  وهو  الإنارة 
لدى  الكبريين  واخلوف  الذعر 
ال�شكان الذين مل يخفوا �شخطهم 
�شبب  الذي  القائم،  امل�شكل  من 
امل�شاكل،  من  الكثري  ح�شبهم  
ترويج  ظاهرة  تف�شي  اأبرزها  من 
املهلو�شة  والأقرا�ش  املخدرات 
كما  الكحولية،  وامل�رشوبات 
طالب هوؤلء من ال�شلطات الأمنية 
ب�رشورة تكثيف الدوريات الأمنية 

الليلة، للحد من الظواهر امل�شينة 
املجتمع  حياء  تخد�ش  التي 

املحلي الورقلي   .
�شالف  احلي  �شكان  ندد  كما 
الكالب  الذكر، من ظاهرة تف�شي 
من  بالعديد  دفعت  التي  ال�شالة 
اأبنائهم  التهديد مبنع  اإىل  الأولياء 
الدرا�شة  مبقاعد  اللتحاق  من 
بقيت  ما  اإذا  املقبل  املو�شم  يف 
الأمور على حالتها املزرية ، ويف 
املجل�ش  رئي�ش  تدخل  انتظار 
ال�شعبي البلدي ، ل�شن حملة اإبادة 
ال�شالة،  للكالب  النطاق  وا�شعة 
املواطنني،  على  لزما  يبقى 
معاي�شة الو�شع املزري لأجل غري 

م�شمى .

والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  ت�شهد   
احلدودية  زواتني  تني  مبنطقة 
بولية مترنا�شت ارتفاعا فاح�شا 
متابعون  الأ�شعار،وارجع  يف 
لتفاوت  الأ�شعار  لهيب  توا�شل 
م�شتوى  على  الرقابية  الأدوات 
م�شالح املراقبة و�شبط ال�شعار 
،دون  بالولية  التجارة  مبديرية 
الذي  الغمو�ش  عن  احلديث 
الدعم  اأموال  م�شري  يكتنف 

الفالحي  .
املواطنني  من  الع�رشات  طالب 
ببلدية تني زواتني يف ت�رشيحات 
متفرقة لهم مع جريدة »الو�شط 
وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن   «
املذهل  الرتفاع  من  ال�شديدين 
والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  يف 
�شعر  و�شل  الناحية،حيث  بهاته 
الكيلوغرام الواحد من البطاط�ش 
150دج ، الب�شل 100دج  ، اجلزر 
�شعر  جتاوز  فيما  دج   170
الكيلوغرام الواحد من ال�شالطة 
جعل  الأمرالذي   ، دج   200
الغالبى من املواطنني باملنطقة 
الت�شوق  عن  ميتنعون  املذكورة 
يف  ،حمملني  الأ�شبوع  اأيام  طيلة 
م�شوؤولية  التجار  الوقت  نف�ش 

يف  املربر  غري  الرتفاع   تبعات 
الأ�شعار .

اأرجع جتار اخل�رش   من جهتهم 
حديثهم  معر�ش  يف  والفواكه 
التجزئة  ا�شعار  معنا،ارتفاع 
لالرتفاع املماثل ب�شوق اجلملة.

ويف �شياق ذي �شلة قال مراقبون 
مو�شوع  يف   ، التجاري  للن�شاط 
اخل�رشوات  ندرة  اأن  �شلة   ذي 
يف الأ�شواق وارتفاعها يف غريها  
فتح باب الت�شاوؤل من جديد عن 
الفالحي  الدعم  اأموال  م�شري 
بالولية التي مل تعد قادرة حتى 
الذاتي  الكتفاء  حتقيق  على 
التي  ال�شتهالكية  املواد  من 
خمتلف  يف  الطلب  عليها  يكرث 

الف�شول.
ولية  وايل  اأن  بالذكر  جدير 
بعيد  حد  اىل  جنح  مترنا�شت 
ال�شتثمار  ملف  حتريك  يف 
عاملي  غياب  لكن  الفالحي 
طرف  من  واملراقبة  املتابعة 
هيئته التنفيذية حال دون حتقيق 
اأفادت  املرجوة،ح�شبما  النتائج 
م�شالح  من  مقربة  م�شادر  به 
واجلماعات  الداخلية  وزير 

املحلية   .

ب�شتى  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
اأنواعها خا�شة املتعلقة مبكافحة 
الجتارغري امل�رشوع باملخدرات 
متكنت  العقلية،   واملوؤثرات 
عنا�رش اأمن دائرة تني زواتني من 
توقيف �شخ�شني يبلغان من العمر 
تكوين  ق�شية  يف  �شنة   36 و   30
جمعية اأ�رشار لغر�ش الجتار غري 
واحليازة  باملخدرات،  ال�رشعي 
واملتاجرة مبواد �شيدلنية وطبية 
دون رخ�شة، حيازة ا�شلحة بي�شاء 

حمظورة.
اأفاد بيان خللية الإعالم والت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ولية مترنا�شت كانت قد حت�شلت 
يومية« الو�شط« على ن�شخة منه اأن 
ا�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
تفيد  ملعلومات  ال�رشطة  عنا�رش 
بتواجد �شخ�شني ي�شتغالن م�شكنا 
لبيع وترويج املخدرات واملوؤثرات 
العقلية، بعد اعداد خطة حمكمة 
وبالتن�شيق الدائم مع ال�شيد/ وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�شت 
الذكر  �شالف  امل�شكن  تفتي�ش  مت 

حيث  اإيجابية،  النتيجة  كانت  اأين 
و  �شبطا  �شخ�شني  توقيف  مت 
من  قر�ش   114 على   بحوزتهما 
املوؤثرات العقلية، 19732 كب�شولة 
وامل�شتح�رشات  الأدوية  من 
بال�شحة  املا�شة  ال�شيدلنية 
الأ�شلحة  من  جمموعة  العامة، 
بالإ�شافة  املحظورة  البي�شاء 
البيع،  اىل مبلغ مايل من عائدات 
عليه مت حتويل امل�شتبه فيهما اىل 
وفتح  املحجوزات  رفقة  املقر 

حتقيق يف الق�شية.
الإجراءات  ا�شتكمال  بعد  و 
�شالفي  تقدمي  �شيتم  القانونية 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  الذكر 

املخت�شة .
تندرج  الأمنية  العملية  اأن  ومعلوم 
يف اإطار التطبيق ال�شارم لتعليمات 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
لتج�شيد خمطط احتالل  الهادفة 
الجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�شتى اأنواعها واأ�شكالها . 
�سيخ مدقن 

البطاط�س 150 دج ، الب�سل 100دج 
وال�سالطة بـ200 دج 

�سبط بحوزتهما 19732 قر�س من االدوية 
ال�سيدالنية امل�سرة           

 توا�سل ارتفاع  اأ�سعار اخل�سر 
والفواكه بتني زواتني 

اأمن تني زواتني بتمرنا�ست
 يطيح ب�سخ�سني 

جناة ،ح 

جناة ،ح 
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اأمريكا والهدف

اإن اتخاذ دولة دائمة الع�ضوية 
يف جمل�س الأمن بحجم اأمريكا 

لقرار اأرعن َيعترب اإقليم 
ال�ضحراء الغربية جزءاً من 
املغرب يجرف بطريِقه من 

جملة اأمور الن�ضجام الدويل 
على �ضعيد الأمم املتحدة يف 

معاجلة هذا امللف الدويل، 
ويت�ضبب بتداعيات تنخر يف 

اجلهود الدولية ال�ضيا�ضية 
والدبلوما�ضية على مدى عمر 
الأزمة، وينطوي على حماذير 
ع�ضكرية و�ضيا�ضية ت�ضرب يف 
�ضميم ال�ضتقرار الأفريقي، 

لكن املهم اأن هذا القرار 
الأمريكي بكل تداعياته، جاء 

على خلفية اأخرى ل عالقة 
لها بامللف ال�ضحراوي، ول 

بامل�ضاألة املعلنة، بل يرتاوح 
القرار بني هدفني هما ت�ضديد 
دين للنظام املغربي، وا�ضتكمال 
فكي الكما�ضة ال�ضهيونية على 

الوطن العربي من جناحيه 
ال�ضحراويني.

فوؤاد البطاينة
دبلوما�ضي كاتب وباحث 

اأكادميي اأردين

هل اإعالن ترامب ب�ضاأن ال�ضحراء الغربية 

مكافاأة للنظام املغربي اأم ا�ستكمال للخدمة ؟
 يف طبيعة الدور املغربي

اىل  امُلعزى  الأمريكي  فالتربير   
اأ�سماه ترامب باخرتاق تاريخي  ثمن 
الإ�رسائيلية،  املغربية  للعالقات 
عالوة على اأنه تربير يقع خارج نطاق 
نف�سها  حترتم  كربى  دولة  �سلوك 
الأمن،  مبجل�س  الدائمة  وع�سويتها 
فاإنه تربير حم�س كذب وخداع. ول 
اليهما  امل�سار  اأحد هدفيه  يعدو يف 
اأكرث من ثمن فا�سد لتاريخ طويل من 
تعاون النظام املغربي ال�سرتاتيجي 
ح�ساب  على  ال�سهيوين  الكيان  مع 
ح�ساب  وعلى  وق�سيتها  فل�سطني 
الأمن القومي العربي.. ويكفي بهذا 
املغربي  اخلارجية  وزير  اعرتاف 
على  معقبا  قال  بوريطة حني  نا�رس 
باأن  املغربي،  التطبيع  ا�سموه  ما 
“العالقات املغربية ال�رسائيلية هي 

اأ�سال طبيعية “.
ي�سكل  املغربي  النظام  كان  حيث 
الن�سال  كبريا مل�سرية  اخرتاقا خفيا 
نحو  وع�سكرياً  �سيا�سيا  العربي 

ال�سهيونية.  ومواجهة  التحرر 
فيه  كانت  الذي  الظرف  ففي 
التاريخ  مك�سوفة  ال�سعودية 
حمجمة ال�سلوك كنظام �سهيوين 
كانت  اجلزيرة،  يف  مزروع 
املغرب تلعب الدور اجلا�سو�سي 
التحتاين املوؤثر م�ستغلة ِقناعيها 
واليوم جاء  العربي وال�سالمي. 
ا�ستحقاقا  الأمريكي  القرار 
بعد  له  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة 
ملراكز  “اإ�رسائيل”  و�سلت  اأن 

القرار يف الأقطار العربية.

ت�ضريح بومبيو حول 
ال�ضحراء والق�ضية 

الفل�ضطينية

ومن ال�رسوري هنا لنا كعرب، الإنتباه 
مبومبيو  ت�رسيح  وطبيعة  خللفية 
اأدىل  الذي  ترامب،  خارجية  وزير 
به بعد اأن ح�سمت الإدارة الأمريكية 
من  اجلديد  موقفها  الأر�س  على 
“اإن  ون�سه  الغربية،  ال�سحراء 
التي  وحدها  ال�سيا�سية  املفاو�سات 
البولي�ساريو”  مع  اخلالفات  تقرر 
قدم  اأن  بعد  وكذلك  انتهى، 
في�رس،  ،ديفيد  الرباط  يف  �سفريهم 
مللكها  للمغرب  اجلديدة  خارطتهم 
لكم  اأقدم  اأن  اليوم  )ي�سعدين  بقوله 
للملكة  اجلديدة  الر�سمية  اخلارطة 
اأمريكا”،انتهى،  �ستعتمدها  التي 
اإن هذا  اأقول لنتباهنا كعرب،  وهنا 
تاأخذ  الذي  املف�سوح  الأ�سلوب 
وتطبقها  قراراتها  اأمريكا  فيه 
على   ” “ت�ستعبط  ثم  الأر�س  على 
املجتمع الدويل بكذبة املفاو�سات، 
تُطّبقه نف�سه يف تعاملها مع الق�سية 
الفل�سطينية وجممل ال�رساع العربي 
التي  ال�سيا�سة  وهي  ال�سهيوين. 
لتمرير  العرب  حكام  ي�ستخدمها 

قراراتهم .
�ضعوبة بلع بايدن لقرار 

ال�ضحراء الغربية

باإرث  فعله  بايدن  با�ستطاعة  ماذا   
الكثري  �سيعمل  بالتاأكيد  ثقيل؟ 
اأوروبا،  مع  ال�سدع  راأب  يف  وينجح 
اأو  كربى  من  دولً  �سيواجه  ولكنه 
جديدة  لها  مبواقف  وزن  ذات  من 
اإلغاء  ي�ستطيع  لن  كان  واإن   . و�سلبة 
اأي قرار باطل اتخذته اإدارة ترامب 
�سيكون  اأنه  اإل  “ا�رسائيل”  ل�سالح 
ال�سحراء  م�ساألة  اأخر من  له موقف 
لأ�سباب مرتبطة بعمل جمل�س الأمن 
�سريد يف  كم  الأوروبية  وال�سغوطات 
املغربي  النظام  و�سيتحمل  ال�سياق، 
م�سئولية ارتكابه هذا اخلطاأ اجلرمي 
الالخالقي املرتبط مبقاي�سة مهينة 
والإ�سالم،  العروبة  يّدعي  لزعيم 
جلنة  اأمانة  الفل�سطينيون  واأعطاه 
ت  َمّ �سُ لو  وللحقيقة   ، القد�س 
ملا  للجزائر  مثال  الغربية  ال�سحراء 
كان لالأمر تاأثريا يف نفو�س الكثريين 

من العرب، لأنها حينها �ستكون باأياد 
اأمينة وبعيدة عن الوجود وال�ستخدام 

ال�سهيوين .

 الدور اجلزائري على �ضعيد 
امل�ضكلة والت�ضوية

بدايات  يف  كنت  لقد  لل�سياق،  عودة 
يف  كع�سو  املتحدة  الأمم  يف  عملي 
وفد بالدي الدائم، اأتابع �سري م�سكلة 
على  �ساخن  كبند  الغربية  ال�سحراء 
 . الدويل  املجتمع  اأعمال  جدول 
املهنية  ال�سخمة  اجلهود  واأتابع 
العتيد  اجلزائري  للوفد  والناجحة 
الدبلوما�سية  حققته  فما  حقاً. 
اجلزائرية على هذا ال�سعيد عجزت 
الغرب  دول  من  والكثري  اأمريكا 
،ومداناته  جماراته  عن  والعرب 
اعترُبت  املح�سلة  ويف  اإف�ساله،  ،اأو 
ال�رسعي  املمثل  البولي�ساريو  جبهة 
ويف  ال�سحراوي.  لل�سعب  والوحيد 
دولة  اأربعني  حوايل  اعرتفت  حني 
ال�سحراء  و�سعب  البولي�ساريو  بحق 
دولة  ولو  تعرتف  فلم  اإقليمهم  يف 
عليه،  املغرب  ب�سيادة  واحدة 

ع�سوية  يف  البولي�ساريو  ف�ُسمت 
الحتاد الأفريقي. و�سدرت ع�رسات 
واجلمعية  الأمن  ملجل�س  القرارات 
العامة وكلها كانت تدور حول طبيعة 
جمل�س  اعتمدها  التي  الت�سوية 
الأمن يف الأ�سا�س مل�سكلة ال�سحراء 
بحق  الإعرتاف  على  والقائمة 
ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه 
يف اإقليمه من خالل ا�ستفتاء تقوم به 
التي  لل�سحراء  املتحدة  الأمم  بعثة 

�سكلها املجل�س .

العبث الأمريكي وتغيري 
طبيعة الت�ضوية

ال�ساأن،  بهذا  اإليه  ال�سارة  اأريد  ما 
للوليات  اللعني  املخرب  الدور  هو 
املتحدة بدفع من ال�سهيونية والذي 
اف�سال  اأجل  من  عقوداً،  ا�ستمر 
لإجراء  املتحدة  الأمم  بعثة  عمل 
الإ�ستفتاء يف ال�سحراء �سواء بتالعب 
النظام املغربي بجداول امل�ستحقني 
بقيامه  اأو  الت�سويت،  يف  للم�ساركة 

ال�سحراء  يف  ع�سكرية  بعمليات 
وكله   لجئني،  مبوجات  ،والت�سبب 
يف  الأمم  بعثة  مهمة  عرقلة  بهدف 
اإجراء ال�ستفتاء ، حيث كان مطلب 
اإقليم  منح  هو  املغربي  النظام 
ال�سحراء حكماً ذاتيا يف اإطار �سلطة 
اململكة ، واأمام عجز الأمم املتحدة 
وبعثتها يف اإجراء ال�ستفتاء وتعقيد 
العملية ال�سلمية، فقد تبدلت طبيعة 
الإ�ستفتاء  من  �سعيدها  على  احلل 
اإىل حل �سيا�سي قائم على التوافق، 

والذي مل يتم لغاية اليوم.

تعطيل جمل�س الأمن باملوقف 
الأمريكي اجلديد واحلل

الأخري  الأمريكي  القرار  باأن  نعلم 
ب�ساأن ال�سحراء �سيكون له انعكا�سات 
الأمن،  جمل�س  لعمل  جداً  حتتاج 
ال�سحراء  يف  القتال  جتدد  منها 
�سعيدي  على  �سيا�سية  وفو�سى 
ودول  الأفريقية  الوحدة  منظمة 
افريقيا ب�سكل عام مما يوؤدي لتفاقم 
وتعقيده،  ال�سحراوي  امللف  اأزمة 
عاجزاً  �سيكون  الأمن  جمل�س  بينما 

الأيام  من  يوم  يف  قرار  اأخذ  عن 
حل  اتخاذ  اأو  ال�سحراء  ملف  ب�ساأن 
الفيتو  حق  متتلك  دولة  وجود  مع 
وهي  متاماً  مغاير  موقفاً  اتخذت 
املجل�س  عمل  اأن  مبعنى  اأمريكا 
الأمر  وهو  امللف،  بهذا  �سيتوقف 
اإىل  للم�سارعة  املانيا  دفع  الذي 
للمجل�س  مغلقة  جل�سة  عقد  طلب 
اجلديد  ملوقفها  اأمريكا  ابالغ  بعد 
املتحدة  لالأمم  العامة  لالأمانة 
املو�سوع،  لتدار�س  الأمن  وجمل�س 
اإحدى  يف  يكون  حاًل  هناك  اأن  اإًل 
اأمريكا  تتخذ  اأن  اإما  وهما،  حالتني 
بالت�سويت “بالإمتناع  موقفاً حيادياً 
” او بعدم امل�ساركة به لدى مناق�سة 
بال�سحراء،  املتعلقة  القرارات 
بعدم  بايدن  اإدارة  تقوم  اأن  واإما 
املوافقة على قرار ترامب اخلا�س 
الثاين  املوقف  وهذا  بال�سحراء، 
على  يوؤثر  ل  واأنه  �سيما  مرجحاً 
“اإ�رسائيل ” حيث اأن تطبيع املغرب 

قائماً منذ قيامها.

 اخلتام والر�ضالة 

الأ�سا�سية  الر�سالة  اإن 
باإي�سالها هنا  اأرغب  التي 
هي  املقال،  �سياق  يف 
نعادل  ل  اأن  حيوية  يف 
بني  م�سلمني  اأو  كعرب 
واحلقيقة  الراأي  قيمتي 
 Opinion and Fact
بينهما  �رساع  فتح  فاإن 
�سيغته  كانت  مهما 
)اأي  الأخرية  ِيّع  �سي�سَ
هي  وهذه   ، احلقية( 
اأ�سحاب  من  الع�رس  لعبة 
و�سائل  يف  الغايات 
هي  فل�سطني  “النت”.  يف  التوا�سل 
الغربية  ال�سحراء  فال  احلقيقة، 
قطرية  ق�سية  اأي  ول  ال�رسقية  ول 
�سائكة، ول اأي ا�ستعمار لقطر عربي 
تداعيات  عن  مبعزل  جتيء  م�ساألة 
حَلّ  اأن  بعد  ال�سهيوين  امل�رسوع 
ابتداءـ  فل�سطني  وا�ستهدف  بوطننا 
وغريها  امل�ساكل  تلك  من  فلي�س 
ي�ساوي  اأن  يجب  ول  ي�ساوي  ما 
 ، الأم  الق�سية  عن  اهتمامنا  حرف 
م�سيبة  وكل  الفل�سطينية.  الق�سية 
عربية حالية اأو قادمة هي من نتاج 
ا�ستهداف فل�سطني �سمن امل�رسوع 
الق�سية  ال�سهيوين. فقد ولدت هذه 
عربية ل قطرية وابتداأت بفل�سطني 
اأو  عربي  م�سمى  كل  و�ستالحق 
تُخلع جذور  ما مل  به  وتفتك  م�سلم 
لنا  اآن  فل�سطني.  من  ال�سهيونية 
قطرنة  فتكت  فقد  هذا  نفهم  اأن 
باملفرق  بنا  الفل�سطينية  الق�سية 
قائما  الفتك  و�سيبقى  واجلملة 
نتجاهل  دمنا  ما  ويتجذر  ويتو�سع 
باأن م�ساكلنا وم�سائبنا هي من ذك 
مواجهة  من  هناك  ولي�س  النبع، 

جمدية اإل مع احلقيقة يف فل�سطني

اأقالم
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وبالرغم  بينهم  ال�سا�سع  البون  هذا  ومع 
مما حدث بينهم من احتقان و�رصاع اإال اأن 
املتاأمل مل�سار كل واحد منهم قد يجد بعد 
�سلة  ال  اإذ  تقليدية  غري  تقاطعات  اجتهاد 
لكل  واالإيديولوجية  الفكرية  باخللفية  لها 
وال حتى  ال�سيا�سي  بالنهج  وال  منهم  واحد 
اأو مب�سارهم  القيادية  �سخ�سياتهم  بطبيعة 
التي  املواقع  وطبيعة  والن�سايل  الكفاحي 

احتلوها.
واالإيديولوجي  الفكري  اجلانب  من 
باملقاربة  متم�سكا  فرحات  عبا�س  بقي 
الوطنية  هو  ي�سميه  ما  اأو  االندماجية 
اندماج  من  بها  انتقل  والتي  املعتدلة 
الفرن�سية  واالأمة  الدولة  يف  اجلزائريني 
واال�ستفادة بالتايل من حقوقهم كفرن�سيني 
م�سلمني برتجمة قانون االإحلاق لعام 1834 
يف الواقع يف كنف مبداأ التعاي�س والت�سالح 
واملواطنة يف اأر�س اجلزائر الفرن�سية بني 
الديانات واالإثنيات اإىل اندماج من نوع اآخر 
االأمة  الدولة  يف  الفرن�سيني  اندماج  وهو 
حقوقهم  من  واال�ستفادة  الفتية  اجلزائرية 
الديني  انتماوؤهم  كان  مهما  كجزائريني 

والعرقي. 
مل يكن عبا�س فرحات ينظر اإىل اال�ستعمار 
قوي  بدعم  يتمتع  عن�رصي  كنظام  اإال 
اأزيل  اإذا  اأنه  حيث  باري�س  يف  لوبيات  من 
وال�سيادة  الوالء  م�ساألة  ت�سبح  النظام  هذا 
على  انتف�ست  اجلزائر  اأن  ومبا  اختيارية 
 1954 عام  يف  اال�ستعماري  النظام  هذا 
التاريخ وحتويل  فاإنه من الطبيعي م�سايرة 
اجلزائرية  ال�سيادة  ا�سرتجاع  اإىل  املطلب 

وحتقيق االندماج �سمنها. 
على  كان  الذي  عبان  رم�سان  جند  بينما 
منتخبا يف  كان  الذي  اأبيه  مع  كبري  خ�سام 

عن  يراثن  ناث  لالربعاء  البلدي  املجل�س 
اجلزائري  للبيان  الدميقراطي  االحتاد 
على  ينكر  وكان  فرحات(  عبا�س  )حزب 
احلركة  يف  املبكر  انخراطه  رم�سان  ابنه 
باأن  بينهما  اخل�سام  وانتهى  اال�ستقاللية 
غادر االبن البيت العائلي و�سعى يف االأر�س 
اإىل اأن انتهى به االأمر اإداريا يف بلدية �سلغوم 
العيد التي وا�سل فيها ن�ساله اال�ستقاليل. 
باملحيط  احتكاك  عبان  لرم�سان  يكن  مل 
بل  االإ�سالحي  اأو  ال�سويف  ب�سقيه  الديني 
الفرن�سية من جهة  ظل مرتبطا باملدر�سة 
اأخرى.  جهة  من  الي�سارية  وبالتوجهات 
بني  الوحيدة  الفكرية  التقاطع  نقطة  وهي 
عبا�س ورم�سان اإذ اأن كل واحد منهما نال 
اإىل  الفرن�سية  املدر�سة  فائدة عظيمة من 
درجة اأن عبا�س فرحات يعرتف باأن فرن�سا 
الفكري.  وطنه  واأنها  رجال  منه  �سنعت 
اإىل  الدعوة  يف  الرجالن  ي�سرتك  وقد 
املقيمة يف  الب�رصية  اجلماعات  بني  الفرز 
والنظام  واأوروبيني  فرن�سيني  من  اجلزائر 
بينهم  التمييز  مار�س  الذي  اال�ستعماري 
وبني االأهايل والذي مل ينالوا منه اإال الفقر 
لذا  والتنكيل  والتقتيل  والتهجري  واجلهل 
التعامل  يف  يرتدد  مل  عبان  رم�سان  جند 
مع فرن�سيني واأوروبيني انخرطوا يف الثورة 
التحريرية يف اجلزائر ويف فرن�سا، فالثورة 
على النظام اال�ستعماري لي�ست حكرا على 
جميع  تدعو  هي  بل  وحدهم  اجلزائريني 

اأحرار العامل اإىل االحتاد والت�سامن. 
مبقابل رم�سان عبان وعبا�س فرحات كان 
لبومدين م�سار اآخر فقد انخرط مبكرا يف 
الذي  االإ�سالمي  العربي  التقليدي  التعليم 
انتهى به اإىل الدرا�سة بالقاهرة التي احتك 
الي�ساري  التوجه  ذي  القومي  بالتيار  فيها 

ال�سيا�سي  االإ�سالم  حركات  �سعود  وعاي�س 
القرن  من  اخلم�سينات  بداية  يف  مب�رص 
املا�سي. ال جند ما يجمع بومدين بهما اإال 
املت�سمة  منهم  واحد  كل  �سخ�سية  طبيعة 
والذهاب  واملواقف  لالأفكار  بالتع�سب 
لها  كان  التي  القناعات  جت�سيد  يف  بعيدا 
وم�سار  جميعا  م�سارهم  يف  عميق  تاأثري 

االأحداث من حولهم. 
"انتقم"  بومدين  اإن  يقال  اأن  وميكن 
ويف  اخلا�سة  بطريقته  عبان  لرم�سان 
انقلب  عندما  اأولها  عديدة،  حمطات 
الذي  املنطق  بنف�س  الثالثة  الباءات  على 
بالقاهرة يف  به على رم�سان عبان  انقلبوا 
)كرمي،  العقداء  ا�ستطاع  فقد   ،1957 اأوت 
وحممود  اأوعمران  طوبال،  بن  بو�سوف، 
ال�سيا�سي  اأولوية  على  االنقالب  ال�رصيف( 
وانطالقا  بومدين  اأن  غري  الع�سكري  على 
موقعه  عليهم من  انقلب  ذاته  املنطق  من 
بعد  الوطني  التحرير  جي�س  اأركان  كقائد 
اإىل  التي حولتهم  ت�سكيل احلكومة املوؤقتة 
"انتقم"  حمطة  وثاين  مدنيني.  �سيا�سيني 
الثورة  ع�سكريي  من  لعبان  بومدين  فيها 
اأنهم مل ينالوا املكانة املرموقة التي كانوا 
انتهى  وقد  اال�ستقالل  بعد  ينتظرونها 
واالغتيال  املنفى  اإىل  بكرمي  املطاف 
اختفت  اأدوار  اإىل  الباقون  ان�رصف  بينما 
بهم عن االأنظار حتى اأن بن طوبال اعرتف 
ذات يوم باأن لعنة عبان باتت تالحقهم بعد 

اال�ستقالل.
ت�ستحق  التي  التاريخ  مفارقات  من  ولعل 
الذكر اأن من اأوائل من ات�سل بهم رم�سان 
اجلزائر  مدينة  قيادة  ا�ستالم  بعد  عبان، 
عبا�س  كان  ال�سيا�سية  مهامه  يف  وال�رصوع 
على  امل�ساعدة  منه  طلب  الذي  فرحات 

اإعطاء الثورة التحريرية اأبعادا اأكرث ات�ساعا 
فرحات  اأن  يعلم   وهو  امل�سلح  العمل  من 
الطرفني  دماء  الإراقة  املعار�سني  اأ�سد 
اإىل  يدعو  كان  حيث  والفرن�سي  اجلزائري 
ي�سفها  كان  التي  التحرير  حرب  اإيقاف 
باحلرب االأهلية. غري اأن رم�سان عبان الذي 
مل ي�ستطع اإقناع اأبيه منذ 15 �سنة وقد كان 
من  متكن  الدميقراطي  االحتاد  يف  ع�سوا 
حزبه  بحل  فرحات  عبا�س  الزعيم  اإقناع 
واالنخراط يف الثورة التحريرية ع�سوا يف 
من  عبا�س  وانتقل  الوطني  التحرير  جبهة 
باحث  اإىل  الدماء  واإراقة  للحرب  راف�س 
امل�سلحة  الثورة  لدعم  وال�سالح  املال  عن 
ف�سال عن مهامه االإعالمية والديبلوما�سية 
وقد كان قبلها يف مهمة اقتناء الدواء الأفراد 

جي�س التحرير الوطني.
لقد كانت الثورة التحريرية وحدة متوا�سلة 
بالرغم من اأنها عرفت قيادات من م�سارب 
عدة وذات منطلقات متنوعة اإال اأن هدف 
الذي  والتمييز  الظلم  وحماربة  اال�ستقالل 
وت�ستغل  تتوا�سل  جعلها  يجمعها  كان 
الثورة  تخللت  لقد  مت�سامنة.  كوحدة 
فيها  وتنازعت  القيادة  حول  �رصاعات 
التي  الطرق  اأف�سل  متباينة حول  ت�سورات 
ال�رصاعات  وامتدت  بل  الهدف  اإىل  توؤدي 
اإىل الهيمنة على النظام بعد اال�ستقالل اإال 
اأن اجلزائر ا�ستطاعت اأن تلد رجاال قادوا 
مراحل �سعبة وكانوا يف م�ستوى ما واجهوا 
من حتديات. وقفنا باالأم�س عند �سخ�سية 
تقاطعات  على  وقفنا  واليوم  احمد  ايت 
خالل  متباينة  قيادية  �سخ�سيات  جمعت 
وما  اال�ستقالل  ومرحلة  التحرير  الثورة 
دعانا اإىل ذلك اأن القدر اختار لها اأن ترحل 

يف نهاية �سهر دي�سمرب. 

اأين يلتقون ويف ماذا يختلفون؟
تتزاحم اأمامنا هذه الأيام 
ذكريات فقدان �صخ�صيات 

قيادية خالل حرب التحرير 
وال�صتقالل فبعد اأن وقفنا 

عند الذكرى اخلام�صة لوفاة 
اأحد الزعماء التاريخيني 

للثورة وموؤ�ص�س جبهة القوى 
ال�صرتاكية ح�صني ايت 

احمد حتل علينا ذكرى وفاة 
القادة رم�صان عبان وعبا�س 

فرحات وهواري بومدين. 
من ال�صعب اأن نبحث عن 

نقاط ت�صابه اأو اختالف بني 
هوؤلء القادة الثالثة بل من 

العبث اأن نعيي اأنف�صنا يف ذلك 
فثالثتهم ينتمون اإىل ثالثة 
اأجيال خمتلفة ومتتابعة ول 

ميلكون الت�صور ذاته عن منط 
واأ�صلوب القيادة ول يلتقون يف 
مقاربة واحدة ب�صاأن التعامل 

مع الظاهرة ال�صتعمارية 
التي عاي�صوها ب�صكل خمتلف 
ومن منظور يختلف كل واحد 

فيه عن الآخر.

بقلم: اح�صن خال�س

فرحات عبا�س وعبان وبومدين

التخريب ال�صيا�صي الإيديولوجي:

تكن  مل  امل�رصوعة  املطالب  هذه  كل 
يوم من االأيام ال عفوية وال بنية �سادقة 
هي  ،بل  الغربية  ال�سحراء  �سكان  جتاه 
طرف  من  وحمكمة  مدرو�سة  �سيا�سة 
وم�ستعمراتها  الفرن�سية  املخابرات 
ال�سابقة املجاورة، كذلك مت جتنيد لهذه 
ال�سحراويني  الكثري من  اخلبيثة  املهمة 
بدون وعيهم نذكر منهم ما �سمي يومها 
يف  ي�سم  كان  التحرير،الذي  بجي�س 
�سفوفه ال�سحراويني مبختلف تواجدهم 
املنخرطني  نية  ح�سن  من  وبالرغم 
اإىل  يهدفون  كانوا  املوؤطرين  اأن  اإال 
مبيتة  بنوايا  املعامل  وا�سحة  اأهداف 
تزايد  مع  بعد  ما  يف  �ستنك�سف  التي 
للجي�س.  املنت�سبني  �سفوف  يف  الوعي 
تاريخ  يف  االأوىل  الوطنية  املحاولة  بعد 
ال�سعب ال�سحراوي )املنظمة الطالئعية 
لتاأطريهم وتنظيمهم  لتحرير ال�سحراء( 
ب�سفة  بحقوقهم  املطالبة  اأجل  من 
ر�سمية وبطابع �سلمي جلالء اال�ستعمار 
من اأر�سهم ،تيقن املخزن املغربي باأن 
املهمة التي كان يطمح ويدبرلها اأ�سبحت 
بالطريقة  باخل�سو�س  املنال  �سعبة 
بداأ  لذا  �سحراوية  “ال�سلمية”وباأيادي 
جديدة  اأ�ساليب  عن  والبحث  التفكري 
اأن عني املخزن مطروحة  للمهمة ومبا 
ال�سحراوية  الطبيعية  الرثوات  على 
لال�ستيالء عليها ونهبها وجت�سيدا الأوامر 
القوة املهيمنة “فرن�سا” فعليه ال ميكن 
لهذه  امل�سطرة،  اخلطة  عن  الرتاجع 

والت�سوي�س  الت�سويه  اجل  ومن  املهمة 
وال�سادقة  اجل�سيمة  الن�ساالت  على 
للوطنيني ال�سحراويني اأن�ساأت املخابرات 
املخزنية عدة منظمات بطابع �سيا�سي 
باحلقوق  املطالبة  غطاء  وحتت 
اال�ستقالل  يف  لل�سحراويني  امل�رصوعة 
وت�سفية اال�ستعمار املن�سو�س عليها يف 

لوائح االأمم املتحدة. 

حركة الرجال الزرق

والتكوينات  املنظمات  هذه  �سمن  من 
دويل  وماهو  حملي  هو  ما  ال�سيا�سية 
نذكر منهم علي �سبيل املثال ال للح�رص 
حركة الرجال الزرق التي يرتاأ�سها رجل 
الفيكيكي  الب�سري  املغربية  املخابرات 
امل�رصية( باللهجة  كجيم  تقرء  )الكاف 
ملدينة  املحاذية  فكيك  ملدينته  ن�سبا 
املخابرات  اجلزائرية،رجل  ونيف  بني 
منها  م�ستعارة  اأ�سماء  عدة  يحمل  الذي 
“حممد الطالبي” “ادوارد موحى” هذه 
اإىل  تت�سلل  اأن  ا�ستطاعت  التي  احلركة 
قلب العا�سمة اجلزائرية وتتبناها جبهة 
التحرير الوطني اجلزائرية كحركة حترر 
تطالب بت�سفية اال�ستعمار من ال�سحراء 

الغربية .

جبهة البولي�صاريو

لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  ت�سلم  مل   
)جبهة  الذهب  ووادي  احلمراء  ال�ساقية 
البولي�ساريو( منذ ن�ساأتها كحركة حتررية 
وموحدة  ال�سحراويني  ملطالب  جامعة 
من  ت�سلم  ،مل  وتطلعاتهم  الأهدافهم 

انه  ،اذ  النف�سية بجميع �سنوفها  احلرب 
الوطني  للراأي  اكت�ساحها  مع  وتزامنا 
ال�سحراوي ومتثيلها له ،خلق امل�ستعمر 
االإ�سباين تنظيمات وحركات موازية من 
اجل ت�ستيت �سفوف ال�سحراويني �سيا�سة 
الوطني  االحتاد  “حزب  ت�سود  فرق 
ذلك  بعد  ،ثم  )البون�س(  ال�سحراوي” 
قيادات  اىل  موجهة  الدعاية  اأ�سبحت 
وزعامة البولي�ساريو بحد ذاتها اإذ اأطلق 
عليهم حمليا “الفالكة” “اأهل لكفيفات” 
هدفه  مقر�س  ت�سويه  من  ذلك  ما  واىل 
هو تقزميهم امام اعني العامة. كل هذا 
الفوالذية  االإرادة  من  مي�س  او  ي�رص  مل 
املبكر  وعيهم  خالل  ومن  لل�سحراويني 
واأميانا منهم بالتحديات وعدالة ق�سيتهم 
ر�س  على  البولي�ساريو  جبهة  عملت 
ال�سفوف وتقوية الوحدة الوطنية واإف�ساء 
الوعي بني اجلماهري من خالل تثقيفها 
وتعبئتها وحتري�سها ،ال�سيءالذي اأعطى 
من  العديد  واأجه�س  اإيجابية  جد  نتائج 
املغربي.  للمحتل  الدنيئة  املحاوالت 
خا�سها  التي  ال�رصو�س  احلرب  خالل 
جي�س التحرير ال�سعبي ال�سحراوي �سد 
اجلي�س امللكي املغربي ومع االنت�سارات 
وال�سعب  للجي�س  والكبرية  الكثرية 
،بداإ املخزن املغربي من  ال�سحراويني 
جديد يف حربه النف�سية حماوال التقليل 
من تلك املالحم البطولية من خالل بث 
امل�سموعة  االإعالم  و�سائل  عرب  دعايته 
واملرئية واملكتوبة �سواء كانت م�رصقية 
حقودة  واإمربيالية  مرت�سية  غربية  او 
القطبية  زمن  م�ستقال  عربها  ،بث 

ال  رحل  بدو  ال�سحراويني  باأن  العاملية 
ميكنهم ا�ستخدام التكنولوجيا واأن جي�س 
من  مرتزقة  عن  عبارة  هو  البولي�ساريو 
وووووو.  اجلزائر،كوبا،الفيتنام،ليبيا 
ليلعب  الفر�سة  املخزن كذلك مل يفوت 
البلبلة وي�سكك  ليزرع  الديني  الوتر  على 
واالأيديولوجية  الدينية  العقيدة  يف 
عرب  ويبث  لل�سحراويني  التحررية 
منت�سبي  باأن  الذكر  ال�سالفة  الو�سائل 
وكفار  و�سيوعيون  ملحدون  البولي�ساريو 
وووووو. كل هذه االأ�ساليب مل تعط نتائج 
تذكر بف�سل حنكة و�سيا�سة البولي�ساريو 
على  املخيمات  فتحت  التي  ال�سفافة 
م�رصاعيها للوفود االأجنبية –�سحافيني 
–من  ومراقبني  ،�سيا�سيني،حقوقيني 
اأجل الوقوف على الواقع واحلقيقة على 

االأر�س.

ح�صم ال�صراع ع�صكريا

احلرب  من  ون�سف  عقد  من  اأكرث  بعد   
ح�سم  ي�ستطيع  لن  اأنه  املغرب  تاأكد 
ال�رصاع ع�سكريا بف�سل ب�سالة و�سجاعة 
ال�ساع  له  رد  الذي  ال�سحراوي  املقاتل 
اإيجاد  يف  التفكري  بداأ  ،بعدها  �ساعني 
حلول �سلمية ميكن ملغرب احل�سن الثاين 
وان  ال�رصر  باأقل  احلرب  من  يخرج  اأن 
الوطني  الراأي  اأمام  مهزوما  يكون  ال 
ال�سيا�سي  احلل  عر�س  ،لذا  املغربي 
ومرره عرب حلفائه واأ�سدقائه يف جمل�س 
ا�ستفتاء  تنظيم  الدويل من خالل  االأمن 
حر ونزيه لالإقليم ت�رصف عليه منظمتا 

الوحدة االإفريقية واالأمم املتحدة.

احلرب النف�سية و تاأثرياتها ال�سلبية على املجتمعات 

بقلم : املامي حمادي اأعبيدي

كجزء من الإ�صرتاتيجية املعادية  
،منذ منت�صف العقد ال�صاد�س من 
القرن املا�صي ،بداأت تظهر جليا 

الأطماع الفرن�صية يف اأر�س ال�صاقية 
احلمراء ووادي الذهب )ال�صحراء 
الإ�صبانية ( عرب املطالبة بت�صفية 

الإ�صتعمار من الإقليم ومتكني ال�صكان 
الأ�صليني من التعبري عن راأيهم عرب 

اإ�صتفتاء يقررون من خالله م�صريهم، 
املطالبة ال�صالفة الذكر عربت عنها 

بالنيابة عن فرن�صا ،م�صتعمراتها 
املجاورة لالإقليم اأمام جمل�س الأمن و 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عرب 
خطابات ر�صمية او ر�صائل مبعوثة 

لالأمني العام للهيئة.

حرب اجليل الرابع 



الأحد 27 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ12  جمادى الأوىل   1442ه 8

تعتزم  ال�صهيونية  احلركة  كانت  ملا  لهذا 
عرفه  ا�صتيطاين  م�رشوع  لأكرب  التاأ�صي�س 
العامل  قوى  كل  حت�صد  اأن  وقبل  التاريخ، 
خلفها لتغت�صب احلق الفل�صطيني، انطلقت 
الأ�صطورية  الدعاءات  من  مزيج  من 
اأول  وا�صتهدفت  والالهوتية،  التاريخية 
اإىل  وعمدت  لالأمة،  اجلماعية  الذاكرة 
فل�صطني  تفريغ  عرب  الإن�صاين  الوعي  كي 
وقلب  و�صعبها،  وح�صارتها  تاريخها  من 
اإرهابي،  ال�صحية  وت�صوير  احلقائق 
باأطماعها  لتتجاوز  �صحية،  والإرهابي 
ال�صهيونية حدود الأر�س، واأبعاد احلا�رش 
وامل�صتقبل، وحتتكر لنف�صها تاريخ فل�صطني 
بدء من اأعماق التاريخ القدمي، يف حماولة 
ا�صتيطاين  لكيان  مفقودة  جذور  لإيجاد 

م�صطنع ل يتجاوز عمره 72 �صنة.
موقعها  ب�صبب  فل�صطني  اأن  �صحيح 
احل�صارية  ومكانتها  اجليو�صرتاتيجي 
والجتياح  للغزو  تعر�صت  والدينية 
مل  تاريخيا،  لكن  مرات،  عدة  اخلارجي 

الأ�صليني  ال�صكان  طرد  بهدف  الغزو  يكن 
حمل  ح�صارة  اإحالل  اأجل  من  اإبادتهم  اأو 
كما  �صعب،  حمل  �صعب  واإحالل  ح�صارة، 
خططت ونفذت احلركة ال�صهيونية يف حق 
الربيطاين  الفل�صطيني. فالنتداب  ال�صعب 
ال�صهيوين فيها، مل  الكيان  لفل�صطني وزرع 
يكن اأبدا كما تدعي الأ�صطورة ال�صهيونية 
�صلة ربط بني مملكة �صليمان قبل امليالد 
اإ�رشائيل  امل�صماة  "امليعاد"  ومملكة 
اجلغرافيا،  كما  فالتاريخ   ،20 القرن  يف 
القطيعة،  ل  بال�صتمرارية  دائما  يت�صمان 
عمرها  التي  البقاع  اأقدم  من  وفل�صطني 
كربى  ح�صارات  عليها  واأ�ص�س  الإن�صان، 
وجلب  القدمية،  الكنعانية  احل�صارة  مثل 
عديدة  جماورة  اأخرى  ح�صارات  اأنظار 
مثل  بها،  وتاأثر  فيها  واأثر  معها  تفاعل 
والرومانية.  واليونانية  الفار�صية  احل�صارة 
الر�صالت  لأغلب  موطنا  اأي�صا  كانت  كما 

ال�صماوية.
لذلك من الواجب علينا، نحن ورثة احلقيقة 

اأعماق  الفل�صطينية ال�صاطعة واملمتدة يف 
حترير  مل�رشوع  واحلاملني  التاريخ، 
جغرافيا فل�صطني من الحتالل ال�صهيوين، 
اأن نزيل ال�صتار عن احلقيقة، كل احلقيقة 
فهم  لنا  ليتاأتى  الق�صية،  بهذه  املرتبطة 
اإعادة  عرب  اأ�رشارها،  ومعرفة  مكنوناتها 
ال�صائعة،  الفل�صطينية  احلقيقة  درا�صة 
واإن�صانها  وتاريخها  ق�صيتها  حقيقة 
واأر�صها ودينها، وكذا التعرف على حقيقة 
واإيديولوجيته  وتاريخه  ال�صهيوين  العدو 
مبا  وطموحاته،  وحتالفاته  وارتباطاته 
مبقت�صيات  ال�رشوري  الوعي  يحقق 

ال�صمود والنت�صار.
الأ�صطورة  حجب  رفع  اأهمية  هنا  من 
احلقيقة  عن  والإيديلوجية  والالهوت 
تاريخية  درا�صة  خالل  من  الفل�صطينية، 
والدين  وال�صيا�صة  التاريخ  ت�صمل  علمية 
ف�صح  اأجل  من  والثقافة،  والجتماع 
تنطلي  بداأت  التي  ال�صهيونية  الدعاءات 
حقيقة  فما  جلدتنا؛  بني  بع�س  على 

والدينية  التاريخية  ال�صهيونية  الدعاءات 
كيف  فل�صطني؟  يف  اليهود  حق  بخ�صو�س 
اإحداث  ال�صهيونية  احلركة  ا�صتطاعت 
والواقع  التاريخ  يف  النقالب  هذا  كل 
باأكمله،  �صعبا  وقتلت  فهجرت  الفل�صطيني 
جيو�س  على  تتغلب  اأن  ا�صتطاعت  كيف 
اأي�صا؟ ثم  العربية متفرقة وموحدة  الدول 
كيف كانت ردة الفعل الفل�صطيني اأمام هذا 
التعدي الغا�صم؟ وماهي امل�صارات املمكنة 

ل�صرتجاع احلق الفل�صطيني ال�صائع؟
�صتكون  كانت  الأ�صئلة  هذه  على  الإجابة 
لكن  عادي،  �صياق  اأمام  كنا  لو  بديهية، 
التغيري  حجم  اأمام  ذلك،  غري  والو�صع 
احلقيقة  طال  الذي  والتهجري  والتزوير 
وحا�رشها  تاريخها  يف  الفل�صطينية 
وح�صارتها و�صعبها، فاإن اأهمية تتبع خيوط 
اأجل  من  تت�صاعف  معرفيا  احلقائق  هذه 
حت�صني احلقيقة وو�صع الأجيال ال�صاعدة 
غريها  �صكة  ل  التي  التحرير  �صكة  على 

ممكنة يف العالقة مع ال�صهيونية.

مقتطفات من احلقيقة الفل�سطينية ال�سائعة 

تعد الإحاطة التاريخية 
بق�ضية ما منطلقا مهما نحو 

حت�ضني احلقيقة املعرفية من 
كل اأ�ضكال التزييف والتحريف، 

فتح�ضني احلقيقة املرتبطة 
بالذات يعني حت�ضني الذات 

نف�ضها، وال�ضيطرة على ال�ضيء 
يعني معرفته بالأ�ضا�س.

تاريخ ل ين�ضى

اأقالم

اأحمد اأ�ضرار

اأن نتحدث عن  ال�صياق، ميكننا  ويف هذا 
 "la mediocratie كتاب "نظام التفاهة
لالأ�صتاذ الباحث والفيل�صوف الكندي األن 
ال�صيا�صية،  والعلوم  الفل�صفة  اأ�صتاذ  دونو، 
الذي  الكتاب  هذا  كبيك-كندا.  جامعة 
ي�صد قارَئه من خالِل قيامه على دعامتني 
اأ�صلوبه  يف  تتمظهر  اأولهما،  اأ�صا�صيتني: 
ال�صل�س واملمتع، وثانيتها يح�صها القارُئ 
يخلقه  الذي  املعريف  القلق  خالل  من 
الت�صاوؤل  اإىل  به  الدفِع  جانب  اإىل  لديه، 
حول واقعه املحلي، والق�صايا املحيطِة 
به يف خمتِلف ن�صاطات املجتمع، ف�صال 
عن النظِر نظرًة مرتيثًة نقديًة اإىل كل نظم 
والثقافية  ال�صيا�صية  وموؤ�ص�صاته  جمتمعه 
اإن  والعلمية.  والفكرية  والجتماعية 
اجلريئة،  باأطروحته  متفرٌد  الكتاَب  هذا 
ه يف الإ�صكالت ال�صائكة والق�صايا  وخو�صِ
املختلفة التي باتت تكت�صح امل�صهَد العاَمّ 
للنظاِم ال�صيا�صِيّ احلديِث. ومن هنا، نطرُح 
املوؤلُف  عّرف  كيف  التاليَة:  الت�صاوؤلِت 
التفاهة؟  تُنتُج  وكيف  التفاهة؟  نظاَم 
ال�صخ�ِس  مميزاُت  وما  ينتجها؟  ومْن 
وو�صائُطها  التفاهِة  و�صائُل  وما  التافه؟ 
املتوخاةُ  الغايات  الغاية/  ما  واأدواتُها؟ 
من هذا النظام؟ وما الذي يجعلنا تائهني 
عنه، غرَي ُمكرتثني وُمنتبهني له، علما اأنه 
يحيُط بنا يف كّل املجالِت التي نتحرك 
التافهني؟ وما  فيها؟ كيف ميكننا معرفُة 
للتفاهة؟  دونو  األن  قدمه  الذي  العالُج 
العملية؟  حياتنا  يف  التافهنَي  لنتفادى  
لتكون لنا مناعٌة قويٌة للت�صدي لتفاهتهم؟ 
احل�ِسّ  على  احلفاِظ  مع  معهم  للتعاي�ِس 

النقدي جتاه تفاهتهم؟ 
اإىل  اأ�صئلة، وغريها كثرٌي، تتبادر  كّل هذه 
امل�صتفز  الكتاِب  لهذا  قارئ  كل  ذهن 
وباأ�صلوبه  الق�صايا،  لهذه  تناوله  بطريقة 
الهادئ الذي ياأخذ القارَئ، بت�صل�صل، اإىل 
اأمام مو�صِع الداء وجها لوجه.  اأن ي�صَعه 
عنها؛  بالإجابة  ُمطالبني  ل�صنا  ثم،  ومن 
اإّل دفَع القارِئ  لأننا مْل نتوَخّ مْن ب�صطها 
وحفَزه ملطالعِة الكتاب، وتتبِع متظُهراِت 

الإجابة يف �صفحاته الطوال.

- ملاذا يجُب علَيّ قراءُة الكتاِب؟
ثالثمائة  البالَغ  الكتاَب  هذا  اأن  اأعتقد 
ترجمته  يف  �صفحًة،  و�صتني  وثمان 
العربية الأوىل 2020، للمرتجمة الدكتورة 

الكويت،  الهاجري،  العزيز  عبد  م�صاعل 
ال�صتبداد  "مطامع  بكتاب  يذكرنا 
الرحمان  لعبد  ال�صتعباد"  وم�صارع 
مدخل  املتخلف:  و"الإن�صان  الكواكبي، 
لعامل  املقهور"  الإن�صان  �صيكولوجية  اإىل 
اإذن،  حجازي.  م�صطفى  اللبناين  النف�س 
اأنهم  الثالثة، علما  ما اجلامُع بني هوؤلء 
يختلفون من حيُث الزماُن واملكاُن، وزوايا 
واملرجعياُت  املدرو�صُة،  واملادةُ  النظِر، 

املنطلُق منها؟
تلك  هو  هوؤلِء  بني  يجمع  ما  اأن  اأعتقد 
تقدم  التي  وال�صاملُة  التحليليُة  النظرةُ 
الذي  واملكاِن  الزماِن  حول  م�صاهَد  لنا 
الذي  امل�صرتك  الهّم  وكذا  فيه،  عا�صوا 
الإ�صبِع  و�صَع  حماولتهم  يف  يتمظهر 
جمتمعاتهم:  يف  امُل�صت�رشي  الداِء  على 
الأول ين�صحب حتليلُه على الأمة العربية 
�صعف  من  فيها  انت�رش  وما  والإ�صالمية 
وتقهقر وهوان وا�صتبداد. والثاين، انطلق 
على  ولبنان  عامة،  العربي  املجتمع  من 
اإ�صارته  عن  ف�صال  اخل�صو�س،  وجه 
درا�صته  ان�صحاب  اإمكانية  اإىل  ال�رشيعة 
اأخرى.  جمتمعات  على  ال�صيكولوجية 
التفاهة  متظهرات  لديه  تربز  والثالث، 
ويعزى  عامة،  الأوربية  املجتمعات  يف 
اأوفر  ن�صيبا  تاأخذ  التي  الأمثلة  اإىل  هذا 
كيبيك  الكندية،  والدولة  الكتاب،  يف 
اإىل  ن�صل  ثم  ومن  وجه اخل�صو�س.  على 
القول اإن اجلامَع بني هوؤلِء هو حماولتهم 
يف  امل�صت�رشي  الداء  على  الإ�صبع  و�صَع 
الأنظمة التي عا�رشوها؛ اإذ اأن الكواكبي 
وال�صتعباد  ال�صتبداد  يف  الداَء  حدد 
والدين  بالعلم  وعالقتهما  ال�صيا�صيني، 
واملال واحلكم...اإلخ. فيما ح�رش حجازي 
لالإن�صان  ال�صيكولوجية  البنية  يف  درا�صته 
والقهر  الت�صلط  يف  تتجلى  التي  املقهور 
امل�صتبد،  والإن�صان  الطبيعة  قبل  من 
يرتتب  وما  والرعب،  اخلوف  عن  ف�صال 
على ذلك من اأمرا�ٍس نف�صية، كازدواجية 
فاإنه خل�س  دونو،  األن  اأما  ال�صخ�صية... 
لنظام  وعميقة  ُم�صتفي�صة  حتليالٍت  بعد 
الدولة احلديثة وموؤ�ص�صاتها اإىل اأن الداء 

هو نظام التفاهة والتافهني.

- ما عالقة الكتاِب بي كقارئ عربي؟
تقدميها  معر�س  يف  املرتجمُة  تقول 
للكتاب: "ويهمني هنا اأن اأذّكر مبا اأ�رشت 

بع�س  كانت  واإن  اأنه  من  تقدم  فيما  اإليه 
اأن  اإل  واأوربية،  كندية  الكتاب  اأمثلة 
اأطروحته عاملية )...( بذلك، وب�صيء من 
ال�صرب، �صتكت�صف اأن كل ما يتحدث عنه 
املوؤلف يف اأماكن بعينها، اإمنا يحدث يف 
احلقيقة يف العامل باأكمله". وهكذا، جند 
اأن ت�صخي�س املوؤلف لداء التفاهة باعتباره 
قب�صته  واأحكم  امل�صهد  اكت�صح  نظاما 
وموؤ�ص�صاتها،  احلديثة  الدولة  نظام  على 
للحدوِد  ُمتخٍطّ  النظام  اأن هذا  لنا  يوؤكد 
اجلغرافية �صارٌب بجذورِه يف جمتمعاتنا، 
ال�صيا�صة  يف  املوؤلُف  ر�صده  وقد 
)ال�صتبداد وال�صمولية، ا�صتعمار ال�صعوب، 
نزاهة  ولَّ  والأحزاب،  الربملانات،  ف�صاد 
الأقلية  يد  ال�صلطة يف  ز  ترُكّ النتخابات، 
ويف  والبلوتوقراطية...(،  الأوليغار�صية 
عبادة  املتوح�صة،  )الراأ�صمالية  القت�صاد 
الأقلية  امتالك  املايل،  الف�صاد  املال، 
لو�صائل الإنتاج، ا�صتغالل العمال، اجِلنان 
ال�رشيبية، تبيي�س الأموال...(، يف اجلامعة 
) بيُع بحوث الأ�صاتذة والطلبة للممِوّلني، 
وت�صخريهم خلدمة �رشكات جتارية ونظم 
العلمي،  البحث  عن  بعيدة  اأغرا�س  يف 
ال�صتغالل  باخلبري،  املثقف  ا�صتبدال 
)احلوكمة،  الإدارة  يف  اجلن�صي...(، 
بالوظيفة  والبتكار  احلرفة  ا�صتبدال 
الختال�صات،  حرفيا،  الأوامر  وتنزيل 
يف  الوظيفي...(،  النفاق  التزوير، 
راأ�س  خلدمة  القانون  )ت�صخري  القانون 
متعددة  وال�رشكات  وامل�صتثمرين،  املال 
على  الت�صلط  �رشعنَُة  اجلن�صيات، 
يف  امل�صتعَمرة...(،  ال�صعوب  ثروات 
امل�صيِطرِة  الأقلية  ثقافة  )فر�س  الثقافة 
احل�س  تذويب  الأمور،  بزمام  واملا�صكة 
الثقافة  ت�صنيع  املواطنني،  لدى  الثقايف 
يف  املال...(،  راأ�س  خلدمة  وت�صليعها 
اللغة )اإنتاج نظام لغوي خاٍل من اأي معنى 
"لغة  اكت�صاح  هي  والنتيجة  اإ�صافة،  اأو 
اخل�صب" امل�صهَد باعتبارها و�صيطا لنقل 
�صحافة  �صيادة  الإعالم)  يف  التفاهة(، 
التبلويد التافهة، ت�صويه الواقع وتقطيعه 
ال�صلطة،  بزمام  املتحكمني  مقا�س  على 
وتغريب املواطن/ امل�صاهد عن ال�صورة 
الإعالم  توظيف  لواقعه،  احلقيقية 
للت�صويق وتنمية ثقافة ال�صتهالك، تغييب 
)الف�صاد  املجتمع  يف  النقد...(،  ثقافة 
واله�صا�صة،  الفقر  اخللقي،  والنحالل 

والفقراء،  الأغنياء  بني  الهوة  ات�صاع 
املجالت  كل  من  امُلمنهج  الإق�صاء 
يف  املالكة  الأقلية  حتكم  والقطاعات، 
قوت  حتى  متلك  ل  التي  الأغلبية  حياة 
املفرط  )الت�صنيع  البيئة  يف  يومها...(، 
على ح�صاب البيئة، والنتيجة: حياةٌ مهددةٌ 
الفو�صوي...(.  التلوث  بفعل  بالإبادة 
التي  والقطاعات  املجالت  بع�س  هذه 
اإليها املوؤلف مبينا جتليات نظام  تطرق 
التفاهة فيها، ف�صال عن �صيطرته عليها، 
اأن  نتذكر  اأن  "تقت�صي  التفاهة  باعتبار 
"لعبة"  يكون  اأن  يعدو  ل  بالنهاية  الأمر 
ي�صارك فيها جميُع الأطراف �صواء اأكانوا 
النتيجة،  لتكون  �صحاياها،  اأم  منتجيها 
على  الأهمية  "اإ�صباغ  هي  الأخري،  يف 
"لغة  تافه  لغوي  نظام  واإنتاج  ال�صغائر"، 
ي�صعب  اأ�صياَء  للمتلقي  يقدم  اخل�صب" 
عليه اإعمال عقله فيها، ومن ثم الدفع به 
اإىل اعتبارها اعتيادية بديهية، واخل�صوع 
وال�صت�صالم، وحماربة الإبداع النابع من 
وتغييب  العامة،  امل�صلحة  ذي  الذات 
اإق�صاء  ثم  ومن  النقدي،  واحل�س  العقل 
وباإزاحة  الثوري،  الناقد  للمثقف  ممنهج 
قد  التفاهة  نظام  يكون  الأخري،  هذا 
الأميني  فئة  اأماَم  وا�صعا  املجاَل  اأف�صح 
اجلدد، والأمي ثانويا، وهذا الأخري هو" 
من  عملية،  معارف  من  مكون  �صخ�س 
ما  م�صاءلة  اإىل  معارفه  تقوده  اأن  دون 
اأيديولوجية")5(.  ركائز  من  اإليه  ت�صتند 
�صطرا،  �صطرا  الكتاب  نتتبع  اأن  وما 
ال�صيا�صية  نُُظمنا  م�صاءلة  حماولني 
والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية 
حتى نردد مع املوؤلف، وبحرقة وح�رشة 
مطلوبة  التفاهة  �صارت  "لقد  عميقتني: 
بالفعل". لكن، هل �صنظل مكتويف الأيدي 
قبل  من  املقرتح  العالج  وما  اأمامها؟ 
املوؤلف؟ واجلواب: ل عالج اإل امل�صاءلة 
النقدية والعقلية لكل ما يُقدم اإلينا يف كل 
�صارية  حربا  واإعالنها  حياتنا،  مناحي 
يتم  ل  وهذا  الفارغني،  التافهني  على 
النقدي  احل�س  على  اأنف�صنا  بتدريب  اإل 
تعد  التي  املوؤلِف  ن�صيحَة  فخْذ  الثوري؛ 
اآخر �صطر يف الكتاب "كن راديكاليا"لئال 
وتغدو  الدنيئة،  التفاهة  لعبة  يف  تذوب 

كائنا تافها.

 الداء الذي يخرتق املجتمعات الإن�سانية"

- على �ضبيل التقدمي:
غالبا ما مييل القراء املبتدئون 

اإىل قراءة الأعمال الروائية 
التي متالأ لهم فراغهم من 

خالل الت�ضلية واملتعة، كما 
اأن هنالك �ضنفا اآخَر من 

القراء الذين ل يطمئنون اإىل 
الت�ضلية واملتعة فح�ضب، واإمنا 

يتطلعون اإىل مطالعة ذلك 
النوع من الكتب الذي يخاطب 
عقولهم قبل قلوبهم، ويخلق  

لديهم قلقا معرفيا ل تكفي 
معه عمليُة القراءة فقط، بل 

اإنه يدفعهم اإىل مزيِد بحٍث 
وحتليٍل متتابعني متالزمني 

حتى ي�ضفوا غليَلهم، وما 
اأظن اأن اإ�ضفاء الغليِل ممكٌن 
ما دامت هذه الكتُب تنقُل 

القارَئ من حريِة �ضوؤاٍل اإىل 
اآخر يليه اإىل ما ل نهاية من 

الأ�ضئلة. 

التفاهة" "نظام 

حممد الوردا�ضي
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لقد قررت اليهودية الأمريكية ت�سخري الطاقات 
والدبلوما�سية  والقت�سادية  الع�سكرية 
على  احلروب  ل�سن  الأمريكية  والإعالمية 
يف  الإقليمية  واحلروب  وامل�سلمني  العرب 
املنطقة الغنية بالنفط والغازوخدمة امل�سالح 
الأمريكية، والإ�رسائيلية و�سد م�سالح وحقوق 

�سعوب املنطقة.
على  احلرب  ل�سن  فكرته  ولفوفيت�س  وطرح 
كان  عندما  فيه  بالنظام  والإطاحة  العراق 
وزيراً،  ت�سيني  (ديك  ال�سهيوين  )امل�سيحي 
للدفاع يف 21 اأيار 1991، حيث قام بناء على 
طلب من ت�سيني ب�رسح فكرته لحتالل العراق 

والإطاحة بالنظام وقال:
اأن  بعد  تنتظر  اأن  اأمريكا  ت�ستطيع  »ل 
يهاجموها قبل اأن ترد، عليها اأن تتدخل متى 
تريد، وكيفما تريد، وحيثما تريد، اأي اأن تقوم 

ب�سناعة الأحداث بدلً من مكابدتها«.
اإىل  ت�سيني  رفعه  الذي  التقرير  وت�سمن 
الليكودي  اأفكار  الأب  بو�س  جورج  الرئي�س 
على  العدوانية  احلرب  �سن  حول  ولفوفيت�س 

العراق لحتالله وتغيري نظامه.
بني  جتمع  التي  القوية  العالقات  اأدت 
اجلدد  واملحافظني  الأمريكيني  الليكوديني 
راأ�سهم  وعلى  »اإ�رسائيل«  يف  الليكود  وزعماء 
ياهو  ننت  والإرهابي  �سارون  احلرب  جمرم 
اإ�رسائيل  وخمططات  م�سالح  ارتباط  اإىل 
املخططات  وغدت  وثيقاً،  ارتباطاً  باأمريكا 
الإ�رسائيلية اأمريكية الطابع والتنفيذ، وجنحوا 
يف و�سع العروبة والإ�سالم كعدو للغرب حمل 
ال�سيوعية بعد انهيارها يف الحتاد ال�سوفيتي 

واأوروبا ال�رسقية.
اليهودية  والدرا�سات  البحوث  مراكز  ودخلت 
المريكية على هذا اخلط، وحتدث امل�ست�رسق 
موؤمتر  يف  لوي�س  برنارد  اجلا�سو�س  اليهودي 
الإطاحة  و�رسورة  املنطقة  يف  الو�سع  حول 
دميقراطي  نظام  وفر�س  العراقي  بالنظام 
فيه اأمام معهد »اأمريكان انرتبراي�س« وو�سف 

الفكرة باخلارقة للطبيعة.
كلمة  على  املوؤمتر  يف  ولفوفيت�س  واأثنى 
على  احلرب  فيها  اأعلن  التي  لوي�س  برنارد 
العروبة والإ�سالم وقال اإنه »عّرفنا كيف نفهم 
تاريخ ال�رسق املعّقد واملهم، وكيف ن�ستعمله 
لتقودنا اإىل بناء عامل اأف�سل لالأجيال القادمة، 

اأي: تدمري الأنظمة الوطنية والقومية وحماربة 
العروبة والإ�سالم«، وتهويد فل�سطني والهيمنة 

على ال�رسق الأو�سط والعامل اأجمع.

النّظيف الك�سر   Clean Break
ودغال�س  بريل،  ريت�سارد  الليكوديون:  �ساغ 

فايت، ودافيد ورم�سري تقريراً بعنوان:
Clean Break الك�رس النّظيف وقدموه عام 
نتنياهو  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  اإىل   1996

وتناول هدفني:
والثاين:  ومتزيقه،  العراق  احتالل  الأول: 
اإعادة  التقرير  وت�سمن  �سورية،  اإ�سعاف 
»اإ�رسائيل«،  بدعم من  العراق  اإىل  الها�سميني 
وم�ساعدة امللك ح�سني على حماربة �سورية، 
ا�ستخدام  ال�سوريني من خالل  انتباه  وحتويل 
اأمثال جعجع  اللبنانية  عنا�رس من املعار�سة 
واحلريري لزعزعة الوجود ال�سوري يف لبنان. 
وطالب التقرير ت�سكيل حلف اإقليمي اأمريكي 
ـ اأردين من خالل اإ�سعاف  ـ تركي  ـ اإ�رسائيلي 
يوؤدي  مما  العراقي،  النظام  وتغيري  �سورية 
فيما بعد اإىل اإ�سعاف �سورية. وجا يف التقرير 
النظام يف  لطبيعة  »نظراً  يلي:  ما  ذلك  حول 
اأن  اآن  يف  والأخالقي  الطبيعي  من  دم�سق، 
مفاو�ساتها  عرو�س  عن  »اإ�رسائيل«  تتخلى 
)�سالم �سامل( وتتم�سك بعرقلة انطالقة تلك 
براجمها  اإىل  النتباه  لفت  خالل  من  البلد 
خالل  ومن  ال�سامل  الدمار  باأ�سلحة  اخلا�سة 
على  ال�سالم  مقابل  »الأر�س  اتفاقات  نق�س 

م�ستوى اجلولن«.
وولفوفيت�س  بريل  ريت�سارد  الليكوديان  بعث 
بر�سالة  ال�سهيوين(رام�سفيلد  )وامل�سيحي 
الثانية  وليته  اإبان  كلنتون  بيل  الرئي�س  اإىل 
»امل�رسوع  بعنوان:   1998 عام  يف  ون�رسوها 
لقرن اأمريكي جديد« طلبوا فيها من الرئي�س 
الأمريكي ب�سن حملة ع�سكرية اأحادية الطرف 
الأمن  مبجل�س  املرور  بدون  العراق  على 

الدويل.
ومنهم  الأمريكيون  الليكوديون  ووجه 
ولفوفيت�س وجون بولتون وابرامز ورام�سفيلد 
ر�سالة ثانية اإىل الرئي�س كلنتون يطلبون فيها 
تهدف  وع�سكرية  �سيا�سية  ا�سرتاتيجية  و�سع 

اإىل الإطاحة ب�سدام ونظامه.
من  �سنوات  اأربع  بعد   2000 عام  اأيلول  ويف 

زعيم  ياهو  ننت  اإىل  الأوىل  الوثيقة  تقدمي 
اأنف�سهم  الأمريكيون  الليكوديون  قدم  الليكود 
وثيقة اإىل الرئي�س بو�س ونائبه ت�سيني حتمل 
الأوىل  الوثيقة  ت�سمنتها  التي  الأفكار  نف�س 
اختالف  مع  الإ�رسائيلي  الوزراء  لرئي�س 
امل�ساعر  لدغدغة  ال�سياغة  يف  ب�سيط 
واختيار  العامل  على  بال�سيطرة  الأمريكية 
لدى  ماألوفة  ت�سبح  كي  والتعابري  الكلمات 
وتتفادى  لقرائها  وتروق  الأمريكية  العقلية 

الولوج يف اعتبارات حمددة ودقيقة.
اأمريكي  لقرن  »امل�رسوع  جمموعة  و�ساغتها 
الدفاعات  بناء  »اإعادة  عنوان:  حتت  جديد« 
الأمريكية: ا�سرتاتيجيات وقوى وموارد لقرن 
جديد«، اأهمية منطقة اخلليج لالأمن القومي 
الأمريكية  القوات  وجود  و�رسورة  الأمريكي 
وو�سفت  �سدام،  بنظام  والإطاحة  فيها 
بخيالة  امل�سلحة  الأمريكية  القوات  الوثيقة 

احلدود الأمريكية اجلديدة.
م�سروع لقرن اأمريكي جديد

يف  الواردة  الأفكار  البن  بو�س  الرئي�س  تبنى 
الأمريكيون  الليكوديون  قدمها  التي  الوثيقة 
نها يف تقريره الذي قدمه اإىل الكونغر�س  و�سَمّ
الأمن  ا�سرتاتيجية  حول   2002 اأيلول   20 يف 
فر�س  وت�سمن  اجلديد،  الأمريكي  القومي 
والنفراد  العامل،  على  الأمريكية  الهيمنة 
بالنزاعات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف 
الدولية ومعاقبة الدول التي ترف�س الن�سياع 
تبني  اأي�ساً  وت�سمنت  الأمريكية،  للمطالب 
بناء  واإعادة  ال�ستباقية  احلروب  ا�سرتايتجية 
مع  ين�سجم  اأن  اأ�سا�س  على  الدويل  النظام 
ال�سعودية  الع�سكري.و�ساهمت  اأمريكا  تفوق 
احلروب  ومتويل  بدعم  والمارات  وقطر 
و�سورية  لبنان  على  وال�رسائيلية  المريكية 
خلدمة  ال�سالم  توظيف  ويف  وليبيا  والعراق 

ال�سرتاتيجية المريكية
الأمن  »ا�سرتاتيجية  احتوت  القول  خال�سة 
احلروب  اإ�سعال  اجلديدة  الأمريكي  القومي 
الوقائية وال�ستباقية بتربيرات كاذبة، لتهويد 
ومترير  فل�سطني  ق�سية  لت�سفية  و  القد�س 
واإ�سعاف  والغاز  النفط  ونهب  القرن،  �سفقة 
وتعيني  املقاومة  وحركات  واإيران  �سورية 
الأو�سط  ال�رسق  على  والهيمنة  الروؤ�ساء 

والعامل«.
وتقود هذه ال�سرتاتيجية اجلديدة التي بلورها 
)امل�سيحي  واليمني  الأمريكية  الإدارة  يهود 
ال�سهيوين( اإىل الق�ساء على العهود واملواثيق 
والعودة  الدويل  والقانون  الدولية  والقرارات  

اإىل �رسيعة الغاب يف العالقات الدولية.
ن يهود الإدارة الأمريكية من اإقناع الرئي�س  متَكّ
املنطقة  ا�سرتاتيجي يف  تغيري  بوجوب  بو�س 
العراق  على  ال�ستباقية  احلرب  طريق  عن 
�سورية  لإ�سعاف  با�ستخدامها  والتهديد 
كاذبة  معلومات  »اإ�رسائيل«  وقدمت  واإيران، 
الدمار  اأ�سلحة  جلميع  العراق  امتالك  عن 
ال�سامل اإىل الرئي�س بو�س وبلري، وكان �سارون 

يحثهما با�ستمرار على الإ�رساع باحلرب.
والقرارات  الأمن  وعملوا عن طريق جمل�س  
يف  الو�سع  بخ�سو�س  اأ�سدرها  التي  الظاملة 
لبنان واملنطقة ومنها القرارات 1559 و1633 
اإيران وخلق  و1680 لإ�سعاف �سورية وتهديد 
القالقل والفنت يف لبنان وت�سعيد الهولوكو�ست 
وذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  الإ�رسائيلي 
بت�سخري طاقات واإمكانيات الوليات املتحدة 
وادارته  ترامب  »اإ�رسائيل«.وتبنى  خدمة  يف 
اليهودية  اللوبيات  خمططات  اليهودية 
والعن�رسي  ال�ستعماري  وبرنامج  المريكية 
حممد  حليف  نتنياهو  الكاذب  والرهابي 
ال�رساع  لنهاء  زايد  بن  وحممد  �سلمان  بن 

والتحالف مع ا�رسائيل.
ل  املنطقة  يف  الأمريكية  ال�سرتاتيجية  اإن 
والوليات  اأولً  »اإ�رسائيل«  م�سالح  اإّل  تخدم 
ال�سرتاتيجية  مع  وتالحمت  ثانياً،  املتحدة 
هي  اأمريكا  اأ�سبحت  بحيث  الإ�رسائيلية، 
وم�سالح  لأهداف  ومعادية  »اإ�رسائيل«، 
ومعادية  املنطقة،  �سعوب  جميع  وتطلعات 
الهوية  تغيري  على  وتعمل  والإ�سالم،  للعروبة 
يف  املتجذرة  الإ�سالمية  العربية  احل�سارية 
وفر�س  والإن�سان  والأر�س  التاريخ  اأعماق 
والكبري  اجلديد  الأو�سط  ال�رسق  م�رسوع 
بدلً  القت�سادية  العظمى«  »اإ�رسائيل  لإقامة 
وجعل  اجلغرافية  الكربى«   »اإ�رسائيل  من 
اإ�رسائيل دولة يهودية نقية واأكرب غيتو يهودي 
يف العامل لك�رس الإرادات العربية والإ�سالمية 
الر�سمية والهيمنة على النفط والغاز يف بلدان 

ال�رسق الأو�سط الكبري.

و�سع الليكوديون 
يف الواليات املتحدة 

و»اإ�سرائيل« وخا�سة جون 
بولتون املنطقة يف معادلة 

تقول:
»اأ�سقطوا النظام العراقي 
واأ�سعفوا �سورية واإيران 

فريكع الفل�سطينيون«.
وكان الليكودي ولفوفيت�س 

قد طالب بتغيري النظام 
العراقي عام 1979 بعد 
عقد القمة العربية يف 

بغداد التي قررت حما�سرة 
اتفاقيتي كمب ديفيد، 

ونقل مقر اجلامعة العربية 
من القاهرة اإىل تون�س 

ودعم اجلبهة ال�سرقية.

د. غازي ح�سني

والأم  اإ�سماعيل  فرحان  فهد  ي�سمى  الوالد 
املنذر(  مغنية)علياء  بدورها  كانت  التي 
املكناة  الأطر�س  اآمال  اأخته  اأن  واملعروف 
باإ�سمهان والتي ولدت يف املاء وماتت فيه.اأي 
القاهرة  الأوىل نحو  اأن ذلك كان يف رحلتهم 
حلد  الغام�س  م�رسعها  حتى  باخرة  داخل 
ال�ساعة يف اإحدى الأودية.�ساحبة روائع)ليال 
عينا(.وهي  للرباق  .وليت  فيينا  يف  الأن�س 
واملطربة  النادر  الرخيم  ال�سوت  �ساحبة 
التي األهم بها الكثريون مثلما األهموا بالأديبة 
زيادة  ال�سهري)مي  ال�سالون  �ساحبة  اللبنانية 
حيا  ولزال  كان  الأطر�س   فريد  (.الفنان 
عزفها  يعاد  دوما  والتي  اخلالدة  بروائعه 
الرو�سية  الأورك�سرتات  يف  اآخرها  كان 
والرتكية والإ�سبانية والإيطالية.ترك لنا اأزيد 
من300اأغنية...ينق�سم جلها اإىل ثالث مراحل 
البدايات الأوىل كيا رتني طري ومن يوم جفاك 
اأظنيتني بالهجر لالأخطل  اإىل الو�سطى منها 
وع�س  بالتالقي  بعدنا  ال�سرب  وختم  ال�سغري 
يا  وزمان  غرامي  كحكاية  الطويلة  ثم  اأنت. 

حب والربيع..وعدت با يوم مولدي.
اإن ال�سيء اجلميل لكل حمب لهذا الفنان هو 
اأينما كان �سوت فريد  اأغانيه الأوىل  جمموع 
اأن يتحول اإىل  اأكرث حدة ولطافة.خا�سة قبل 
الأفالم التي تركها وهي 31فيلما اأغلبها كان 
اإ�ستعرا�سيا...بحيث كان الفنان يوؤان�س عوده 

الذي  ي�سنع منه فيما بعد اأ�سهر عازفيه على 
دائما  العري�سة  اجلماهري  الإطالق،وكانت 
ويف  اليوم  اأغنية....  اأية  بداية  قبل  تطلبها 
هذا الع�رس ل ميكن لأحد اأن ي�ست�سيغ اأغانيه 
اإل نادرا ...فاأغلبهم  ال�سباب  خا�سة من فئة 
اأغلبه  ال�سجي،والذي  ب�سوته  ي�ستمتعون  ل 
ح�سبهم  واأحزان.وهذا  وبكائيات  اآهات 
ال�رسعة  نحن يف ع�رس  اإذ  كال�سيكي  مطلب 
عند  الأعظم  الآلت.لكن  وتداخل  والتقنية 
ال�سعراء.خا�سة  مع  يتعامل  كان  اأنه  فريد 
مر�سي  و  التون�سي  وبريم  ال�سناوي  ماأمون 
اأغلب  بدرو�س.وكانت  ويو�سف  عزيز  جميل 
ببتهوفن  �سمّي  لذا  ابتكاره  من  هي  الأحلان 
جعلت  التي  هي  بالذات  امليزة  العرب.هذه 
معا�رسيه  عن  خالفا  نادرة  حالة  فريد  من 
احلليم  كعبد  لأنف�سهم  قط  يلحنوا  مل  الذين 
ك�سب  و�سباح..لهذا  اأحمد  وفايزة  كلثوم  واأم 

�سهرة ل مثيل لها اإبان حقبته ..فقد حار 
الأحلان  �سناعة  يف  عبقريته  من  املتابعون 
لها  ناب�سا  خزانا  كان  ....وابتكارها...وقد 
.    ولهذا وذاك اكت�سب �سفة املبدع النادر 
اللم�سات  يف  هي  الفنية  التحفة  اأ�سل  لأن 
وروؤية  مبيزة  للعمل  �ساحبها  ي�سيفها  التي 
�سوته  لنوعية  يكرتث  مل  خا�ستني....ففريد 
بل راح يلحن لأخته اإ�سمهان ول�سمرية توفيق 
ووردة خا�سة رائعته)اأحبابنا يا عني(وع�سمة 

جمال  و�سامية  اأحمد  وفتحية  العليم  عبد 
وغريهم. اجلزائرية  وليلى  ال�سايف  ووديع 

الكبري  جمهوره  فاإن  اأ�رسنا  وكما  وذاك  لهذا 
يحبون  الذين  وال�سعراء  الأدباء  من  كان 
ال�سعراء  يليهم  ملحنة.ثم  ق�سائدهم  �سماع 

املعا�رسون.
الكثري  يعرفها  اأن  التي يجب  الأخرى  الفكرة 
من هوؤلء املجايلني لع�رسنا اأن الفنان فريد 
كانت له عالقات وطيدة مع فنانني جزائريني 
ل  عباب�سة.وهو  احلميد  وعبد  وهبي  كاأحمد 
النهر  الوهاب  يختلف عن زميله حممد عبد 
نوعية  ويف  املقامات  يف  .<خا�سة  اخلالد 
اأبدع  باأنه  يقال  الأخريالذي  هذا  ال�سوت(  
لغريه اأكرث مما اأبدعه لنف�سه خا�سة مع �سيدة 
ليلتي. وهذه  الأيام  رائع)دارت  يف  الطرب 
وليلة حب وفكروين( اأو ما فعله مع العندليب 
منني  ونبتدي  جنبنا  فاتت  يف  الأ�سمر 
خا�سة. خانة  يف  تخندق  احلكاية....فريد 
جعل  الأ�سل..مما  لبناين  كونه  لرمبا  هذا 
اأو العمالقة  اأقرانه يف الفن خا�سة امللحنني 
الذين مل يتعاملوا معه...لكن رغم ذلك كانت 
له ب�سمته اخلا�سة .ومل ينق�س من مهجته...

يف اأن متيز باأ�سلوبه ال�رسف.واأن ما تركه من 
اأحلان �سار قاب قو�سني لوحات فنية وروائع 
يف  و�سعه  مت  اإن  تكرارها...وهذا  ميكن  ل 
الأمة  والزمني..اأينما كانت  التاريخي  �سياقه 

على  خا�سة  اإ�ستنائية   بظروف  متر  العربية 
كل  والجتماعي.ورغم  ال�سيا�سي  ال�سعيدين 
مل  الفني  زمنه  يف  حدث  ما  كل  فاإن  ذلك 
ينق�س منه �سيئا..فكثريا من ال�سعوب العربية 
حلد اليوم من املحيط للخليج لزالت تعتربه  
الوجدان  يف  ب�سماتها  تركت  فنية  ظاهرة 
اإل  والنخبة  للملوك  فنانا  يكن  .ومل  ال�سعبي 
بالغة  وهي  حلنها  التي  الق�سائد  يف  نادرا 
ح�سورا  الأكرث  الآلت  م�ستعمال  الف�سحى. 
والطبلة..واأغانيه  البوق  اأهمها  الواقع  يف 
التي  املزاهر  ودقوا  كالفالحة  �سعبية  الأكرث 
�سارت حلد اليوم مدخل كل الأعرا�س.ويقال 
اأدبيا اأن فريد الأطر�س ظاهرة ل تتكرر ملاذا 
ياترى؟ا لأنه كان منبعا �سافيا ول ينب�س من 
اليوم  بيننا  .ولوعا�س  امل�سرت�سلة  الأحلان 
يف  جديدة..وهيالأ�سل  اأحلانا  قدم  قد  لكان 
العتماد  .ولي�س  والعبقرية  والنتاج  البتكار 
كيميائية. بطرق  واإل�ساقها  الغري  على جهود 
الع�رس  فناين  من  كثري  يفعل  كما  وت�سويقها 
داخل  �سهرة  حتقيق  يف  ف�سلوا  الذين  اليوم 
هذا  فريد  فعل  املحرتمة.مثلما  الأو�ساط 
ال�رسفة. ع�ساميته  من  القادم  النابغة 
واملخل�س لفنه.اإمنا �سهرة هوؤلء املعا�رسين 
اأجندات  مزيفة.وتدفعها بل قل خلفيتها من 
برمته  ال�سباب  لتخدير  اأخرى  اأغرا�س  لها 

حتى ل نقول الأمة العربية برمتها؟ا

مبدعون اأخل�سوا للفن ...لن يتكرروا

اليهودية الأمريكية وراء احلرب على العراق  

يف الـ26من �سهر 
دي�سمرب1974رحل عنا بتهوفن 

العرب كما مت و�سفه من 
قبل الدوائر املتابعة للحركة 

الفنية ومع كثري من النقاد 
الفنيني وذلك عن عمر يناهز 
ال،64�سنة....الفنان الكبري 

فريد االأطر�س ذو االأ�سول 
الدرزية الذي ميلك �سعبية 
كبري حلد اللحظة يف اأقطار 

املغرب العربي خالفا عن 
امل�سرق منها.ودون التعريف 

باأ�سوله فهو ينحدر من اآل 
االأطر�س االأمراء بجبل الدروز 

جنوب �سوريا.

يف ذكرى رحيل الفنان املو�سيقي فريد االأطر�س

وراء االأحداث

  بقلم :جمال ن�سراهلل
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عي�شة ق.

الو�ضعية  ا�ضتغالل  اإىل  الن�رصية  ت�ضعى  بينما 
اأبناء  ت�ضكيلة  عليها  متر  التي  ال�ضعبة 
الأول  بالفوز  اخلروج  اأجل  من  "�ضو�ضطارة" 
هذا املو�ضم، بينما ميلك وفاق �ضطيف فر�ضة 
من  ال�ضدارة جمددا  ا�ضتعادة  اأجل  من  ثمينة 
�ضبيبة  املت�ضدر  لقاء  تاأجيل  ا�ضتغالل  خالل 
بارادو،  نادي  امل�ضيف  على  والفوز  ال�ضاورة 
اإىل  مليلة  عني  جمعية  ت�ضعى  جهتها،  من 
املقدمة  بكوكبة  واللتحاق  اخلناق  ت�ضييق 

�ضعيا  الربج  اأهلي  اجلريح  ت�ضت�ضيف  عندما 
واملفاجاأة  اليجابية  النتائج  ملوا�ضلة  منها 

منذ انطالق هذا املو�ضم.
موعدا  وهران  مولودية  ي�رصب  املقابل،  يف 
يالقي  عندما  للغرب  جديد  ديربي  مع 
غليزان،  �رصيع  الأ�ضواء  دوري  اإىل  العائد 
حتقيق  اإىل  "احلمراوة"  ت�ضكيلة  من  �ضعيا 
بينما  ان�ضارها،  ثقة  وا�ضتعادة  مقنع  فوز 
ال�ضلف  اآخر يجمع جمعية  يلعب ديربي غرب 
فر�ضة  خاللها  تكون  �ضوف  بلعبا�ضن  واحتاد 
اأجل  من  الون�رصي�ش"  "اأ�ضود  لت�ضكيلة  ثمينة 

الحتفاظ بالزاد كامال وموا�ضلة الزحف نحو 
كوكبة املقدمة اأمام فريق ي�ضجل بداية مو�ضم 
ت�ضتقبل  بينما  الرتتيب،  جدول  ويتذيل  �ضعبة 
اأندية احتاد ب�ضكرة، جنم مقرة ووداد تلم�ضان 
كل من �ضبيبة القبائل، اأوملبي املدية و�ضبيبة 

�ضكيكدة على التوايل.

برنامج املباريات

14:30 احتاد ب�ضكرة / �ضبيبة القبائل
14:30 جنم مقرة / اأوملبي املدية

15:00 وداد تلم�ضان / �ضبيبة �ضكيكدة
15:00 مولودية وهران / �رصيع غليزان
15:00 جمعية ال�ضلف / احتاد بلعبا�ش

15:00 احتاد العا�ضمة / ن�رص ح�ضني داي

برج  اأهلي   / مليلة  عني  جمعية   15:00
بوعريريج

15:00 وفاق �ضطيف / نادي بارادو

جتري اأم�شية اليوم مباريات اجلولة ال�شاد�شة من الرابطة املحرتفة الأوىل مبتورة من مواجهتي 
�شبيبة ال�شاورة اأمام مولودية اجلزائر و�شباب بلوزداد اأمام �شباب ق�شنطينة، حيث يتقدمها الديربي 

العا�شمي الذي يجمع الفريقني اجلارين احتاد العا�شمة ون�شر ح�شني داي على ملعب عمر حمادي 
ببولوغني، والذي �شيكون امتحانا حقيقيا اأمام اأ�شبال املدرب تيريي فروجيه من اأجل حتقيق اول 

انت�شار باملو�شم الكروي اجلاري عقب �شل�شلة خم�س لقاءات على التوايل دون فوز

اجلولة ال�شاد�شة للرابطة املحرتفة الأوىل

ديربي عا�سمي ببولوغني والوفاق ي�سعى ل�ستعادة ال�سدارة

اعرتف بخطئه يف ت�شريح مفتاح املركاتو املنق�شي

ح�شة ال�شتئناف �شهدت عودة ح�شود وبن علجية

عنرت يحي: اأتعّر�ض حلملة �سدي واأعتذر للأن�سار عن اأخطائي

مولودية اجلزائر ي�سرع يف التح�سري لل�سفاق�سي

قدم املدير الريا�ضي لنادي احتاد 
اإىل جماهري  اعتذاراته  العا�ضمة 
وقع  التي  الأخطاء  على  الفريق 
فيها خالل الفرتة املا�ضية والتي 
جعلت  التي  الأ�ضباب  اأحد  كانت 
هذه  يف  خاللها  يتواجد  النادي 
بداية  وي�ضجل  ال�ضعبة  الفرتة 
مو�ضم �ضيئة جعلته يتذيل جدول 
املو�ضم  انطالق  مع  الرتتيب 
اأنه  اأو�ضح  اأين  اجلديد،  الكروي 
ربيع  مثل  لعب  بت�رصيح  اأخطاأ 
ال�ضيفي  املركاتو  خالل  مفتاح 
اأحد  كان  والذي  املنق�ضي، 
الت�ضكيلة  يف  الأ�ضا�ضية  الركائز 
اأنه  اإل  الفريق،  مع  وزن  ولديه 
امل�ضوؤولية  �ضيتحمل  اأنه  �ضدد 
على عاتقه ويعمل على اإثرها من 
خا�ضة  الأخطاء،  ت�ضحيح  اأجل 
مغرتبني  لعبني  بجلب  تعلق  ما 
املباريات  مرور  مع  اّت�ضح 
ان  وقال  م�ضتواهم،  توا�ضع 
هدفه الرئي�ضي العمل على اإعادة 
الفريق ملكانته احلقيقية واإعادة 
ترتيب البيت من جديد وا�ضتعادة 
اأين  لالحتاد،  احلقيقية  املكانة 

الأن�ضار  لغ�ضب  تفهمه  اأو�ضح 
من الو�ضعية ال�ضيئة التي يتواجد 
راف�ضا  العا�ضمي،  لنادي  عليها 
تركه يف هذه الو�ضعية �ضعيا منه 

اإىل ت�ضحيح الأخطاء.
للمنتخب  ال�ضابق  القائد  واأو�ضح 
حديث  له  كان  اأنه  الوطني 
ح�ضة  خالل  الالعبني  مع 
اول  اأجروها  التي  ال�ضتئناف 
الو�ضع  باأخذ  وطالبهم  اأم�ش 
اأجل  من  اجلهود  وبذل  بجدية 

الو�ضع  باإخراجه من  امل�ضاهمة 
النتائج  ا�ضتعادة  عرب  احلايل 
يحي  عنرت  واعرتف  اليجابي، 
�ضهرة  تلفزيونية  ت�رصيحات  يف 
انق�ضامات  بوجود  اأم�ش  اول 
التي  الفريق خالل الفرتة  داخل 
تعيينه  منذ  النادي  مع  ق�ضاها 
الريا�ضي  املدير  من�ضب  يف 
وتعر�ضه  العا�ضمي،  للنادي 
حملة  اإىل  الوقت  نف�ش  يف 
اأن  واعترب  �ضخ�ضيا  ت�ضتهدفه 

خالل  مطالبون  النادي  حمبي 
يتواجد  التي  املرحلة  هذه 
يف  اليد  وو�ضع  بالحتاد  عليها 
اليد من اأجل اإخراجه من النفق 
املعقدة  الفرتة  وجتاوز  املظلم 
ال�ضكة  نحو  الدرب  ل�ضرتجاع 
يرف�ش  واأنه  خا�ضة  ال�ضحيحة، 
حاليا،  مهامه  من  التهرب 
م�رصوعه  هدف  اأن  مو�ضحا 
الفئات  يف  يتمّثل  الريا�ضي 

ال�ضبانية ولي�ش الفريق الأول.
وجد  اأنه  املتحدث  وك�ضف 
املو�ضم  بداية  قبل  عراقيل 
بخ�ضو�ش  احلايل  الكروي 
الرابطة  م�ضتوى  على  ت�ضجيله 
باعتبار  القدم،  لكرة  املحرتفة 
بحيازة  طالبته  الأخرية  اأن 
اجل  من  الكاف  تدريب  �ضهادة 
ال�ضماح بت�ضجيله على م�ضتواها، 
لي�ش  اأنه  اأكد  املعني  اأن  اإل 
الحتاد  مع  يوقع  ومل  مدربا 
بهذه ال�ضفة وكل ما يف الأمر اأنه 
مدير ريا�ضي ودر�ش املناجمنت 
التي ميلك ال�ضهادات التي توؤكد 

ذلك.

�شّدد اأن اللعب ا�شا�شيا يتطّلب املثابرة وبذل اجلهود

بن العمري: و�سعيتي بليون ل تقلقني 
واأتعّر�ض للظلم من اأبناء بلدي

اعرتف بن العمري ان الو�ضعية التي يتواجد 
ل  الفرن�ضي  ليون  اأوملبيك  ناديه  مع  عليها 
يف  ويكون  اللعب  يريد  واأنه  خا�ضة  تر�ضيه 
اأف�ضل اأحواله حت�ضبا لال�ضتدعاء اإىل �ضفوف 
املنتخب الوطني خالل املواعيد املقبلة التي 
تنتظره، واأ�ضار املدافع املحوري للخ�رص يف 
رده على اأ�ضئلة متابعيه عرب ح�ضابه ال�ضخ�ضي 
"اأن�ضتغرام"  على موقع التوا�ضل الجتماعي 
اإمكانياته  اأنه ميلك الثقة يف النف�ش ويدرك 
عند  حتى  جاهدا  يعمل  و�ضوف  جيدا 
ناديه  م�ضوؤويل  اإقناع  اأجل  من  الظن  ح�ضن 
يحتل  ناديه  اأن  واأردف  اجلزائريني،  ويفرح 
واملنا�ضب  الفرن�ضي  الدوري  يف  ال�ضدارة 
التي  امل�ضوؤولية  حكم  يدرك  وبالتايل  غالية 
تنتظره من اأجل افتكاك من�ضب يف الت�ضكيلة 
الأ�ضا�ضية للمدرب رودي غار�ضيا، ولن يتاأت 
خريج  اأ�ضار  والعمل.  باملثابرة  �ضوى  ذلك 
بالظلم  ي�ضعر  ل  اأنه  داي  ح�ضني  ن�رص  نادي 
احتياطي  و�ضعيته  ب�ضبب  احلايل  فريقه  مع 
يف  اللعب  اأن  يدرك  اأنه  باعتبار  �ضفوفه  يف 

امل�ضتوى العايل يتطلب ا�ضتغالل الفر�ضة يف 
ا�ضتدرك  لكنه  ت�ضييعها،  وعدم  منا�ضبة  اأول 
اأّن ما يحز يف نف�ضه بالوقت الراهن الر�ضائل 
القا�ضية التي ت�ضله من اجلماهري اجلزائرية 
والتي بلغت اإىل درجة الإهانة و�ضتم والدته، 
الدعم  اإىل  يحتاجون  الالعبني  ان  مو�ضحا 
العلم  ت�رصيف  اجل  من  بجانبهم  والوقوف 
مع  بقوة  واللعب  البالد  خارج  الوطني 

املنتخب الوطني.

بغداد  اجلزائريان  الدوليان  الالعبان  تواجد 
الت�ضكيلة  �ضمن  براهيمي  ويا�ضني  بوجناح 
الكروي  للمو�ضم  القطري  للدوري  املثالية 
الرابطة  ك�ضفت  الريا�ضي 2020/2019، حيث 
القطرية لكرة القدم عن هوية اأف�ضل 11 لعبا 
املنق�ضي،  الكروي  املو�ضم  عن  باملناف�ضة 
والتي �ضّمت ثنائي الت�ضكيلة الوطنية، اين قدم 
بوجناح م�ضتويات رائعة مع ناديه ال�ضد والذي 
رغم اأنه مل يتوج معه بلقب دوري جنوم قطر 
بعدما احتل املركز الثالث يف جدول الرتتيب 
انه  اإل  الدحيل  الغرمي  اإىل  اللقب  عاد  بعدما 
ت�ضكيلة  قاد  بعدما  الوفا�ش  خايل  يخرج  مل 

اأوريدو  كاأ�ش  لقبني  اإحراز  اإىل  "الزعيم" 
متكن  الأخرية  قطر  اأمري  وكاأ�ش  القطرية 
خاللها مهاجم اخل�رص من توقيع هديف فريقه 

اللذان قاده غلى الفوز بالكاأ�ش.
اأول موا�ضمه  براهيمي يف  تاألق مواطنه  بينما 
رائعة  م�ضتويات  قّدم  اأين  القطري،  بالدوري 
على  متكن  فريقه،  لعبي  اأف�ضل  احد  جعلته 
ناديه  وقاد  اأهداف،  عدة  ت�ضجيل  من  اإثرها 
الدوري  لقب  على  بقوة  التناف�ش  اإىل  الريان 
ل�ضالح  جولة  اآخر  يف  �ضّيعه  الذي  القطري 
واأنهى  وحيدة  نقطة  بعد  على  خلويا  البطل 

املو�ضم و�ضيفا.

ن�شرتها الرابطة القطرية لكرة القدم

بوجناح وبراهيمي �سمن الت�سكيلة املثالية 
للمو�سم املا�سي

�رصع لعبو نادي مولودية اجلزائر 
التي  للمواجهة  التح�ضري  يف 
تنتظرهم �ضهرة الغد امام النادي 
ملعب  على  التون�ضي  ال�ضفاق�ضي 
مباراة  �ضمن  وتندرج  جويلية   5
من  ع�رص  ال�ضاد�ش  الدور  ذهاب 
اإفريقيا،  اأبطال  دوري  م�ضابقة 
املدرب  اأ�ضبال  تدّرب  حيث 
الفندقة  مركز  يف  نغيز  نبيل 
بعدما  البنيان،  بعني  والإطعام 
عقب  راحة  يوم  من  ا�ضتفادوا 
واجهوا  اين  غليزان  من  العودة 
اجلولة  �ضمن  املحلي  ال�رصيع 
الوطنية  البطولة  من  اخلام�ضة 
وهي  هناك،  من  بالفوز  وعادوا 
الالعبني  ت�ضاعد  التي  النتيجة 
على التح�ضري مبعنويات مرتفعة 
الذي  ال�ضفاق�ضي  للقاء  ا�ضتعداد 
امام  حقيقيا  امتحانا  �ضيكون 
التي  العا�ضمي  النادي  ت�ضكيلة 
يف  بعيدا  الذهاب  غلى  ت�ضعى 

واأنها  خا�ضة  القارية  املناف�ضة 
املئوية  الذكرى  خالل  تلعبها 
ت�ضادف  والتي  الفريق  لتاأ�ضي�ش 
ي�ضعى   ،2021 اجلديد  العام 
خاللها لعبو املولودية اإىل لعب 
الأدوار الأوىل يف الن�ضخة احلالية 

من املناف�ضة القارية.
و�ضهدت احل�ضة التدريبية تركيز 
على  نغيز  بقيادة  الفني  الطاقم 

اأ�ضباله  كافة اجلوانب حتى ي�ضع 
العمل ويكونوا  اأف�ضل ظروف  يف 
اجلوانب  كافة  من  م�ضتعدين 
املقابلة،  ملوعد  حت�ضريا 
ح�ضة  عرفت  ال�ضدد  هذا  ويف 
عبد  الثنائي  عودة  ال�ضتئناف 
بن  ومهدي  ح�ضود  الرحمان 
علجية اإىل التدريبات بعد التعايف 
�ضيكونان  اأين  الإ�ضابة،  من 

ال�ضفاق�ضي  ملوعد  جاهزين 
الفني،  الطاقم  ت�رصف  وحتت 
الثالثي  بينما مت ت�ضجيل ح�ضور 
وربيعي  يحي  بن  احلفيظ،  عبد 
الذي قام بالتدرب حتت اإ�رصاف 
توا�ضل  فيما  البدين،  املح�رص 
غياب الالعب عبد املوؤمن جابو 

ب�ضبب املر�ش.
اإىل جانب ذلك، ي�ضجل وفد نادي 
ح�ضوره  التون�ضي  ال�ضفاق�ضي 
حيث  اليوم،  الوطن  باأر�ش 
بومدين  هواري  مبطار  �ضيلتحق 
خا�ضة  طائرة  عرب  الدويل 
غدارة  عن  ممثلني  و�ضيجد 
اأملا�ش  النا�رص  عبد  الرئي�ضي 
اأن  املنتظر  ومن  ال�ضتقبال،  يف 
ح�ضته  ال�ضيف  الفريق  يتدرب 
جويلية   5 ملعب  على  الوحيدة 
الذي يحت�ضن املقابلة ويف نف�ش 

توقيت برجمتها.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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على  مي�سي  ا�ستحوذ  قليلة،  �سهور  وقبل 
عناوين الأنباء وكان يف بوؤرة ال�سوء ب�سدة؛ 
جعلته  والتي  بر�سلونة  مع  اأزمته  ب�سبب 
الأوروبية  الأندية  من  لعدد  الأبرز  الهدف 
اأ�سابيع  وبعد  املا�سي،  ال�سيف  الكبرية 
والنادي  الالعب  وجهة  حول  اجلدل  من 
احلجم  بهذا  جنم  احتواء  ي�ستطيع  الذي 
توقف  حوله،  من  النجاح  عنا�رص  وتوفري 
احلديث عن هذه ال�سفقة ولو ب�سكل موؤقت 
لي�سبح »مريكاتو« مي�سي مبثابة �سجيج بال 

طحني.
واإمنا  الفرتة  هذه  تبداأ يف  مل  مي�سي  اأزمة 
العالقة  ظل  يف  طويلة  فرتة  منذ  بداأت 
املتوترة بني النجم الأرجنتيني وبارتوميو، 
الأزمة مبكًرا  الإعالم تفجر  كادت و�سائل 
فيفري  يف  اإعالمي  تقرير  ذكرت  عندما 
املا�سي اأن اإدارة بارتوميو اتفقت مع �رصكة 
اإلكرتونية  »اآي 3 فنت�رصز« لإدارة ح�سابات 
على �سبكات التوا�سل الجتماعي لتح�سني 

الإ�ساءة  وكذلك  الإدارة،  جمل�س  �سورة 
ل�سمعة عدد من جنوم واأ�ساطري النادي مثل 
مي�سي وزميله جريارد بيكيه والنجم ال�سابق 
للفريق ت�سايف هرينانديز، وبيب غوارديول 
وبع�س  للفريق  الأ�سبق  الفني  املدير 
النادي، يف  لرئا�سة  املحتملني  املر�سحني 

النتخابات املقررة خالل 2021.
وبعد �سهور من اجلدل ب�ساأن هذه الأزمة، 
املا�سي  جويلية  يف  بر�سلونة  نادي  اأعلن 
�رصكة  اأجرتها  التي  التحقيقات  نتائج  اأن 
للمحا�سبة،  كوبرز«  ووترهاو�س  »براي�س 
ت�سويه  حملة  تنظيم  ادعاءات  من  براأته 
مل  هذا  لكن  للنادي،  مهمة  رموز  بحق 
مي�سي  بني  الأزمة  حقيقة  اإخفاء  ي�ستطع 
اأزمة  تفاقم  مع  خا�سة  بارتوميو  واإدارة 
نتيجة  املالية  امل�ساكل  ظل  يف  النادي 
بفريو�س  الإ�سابات  تف�سي  اأزمة  تبعات 
»كورونا« من ناحية ثم ال�سقوط املدوي يف 
اأمام  الثقيلة 8-2  بالهزمية  الأبطال  دوري 

بايرن ميونخ يف دور الثمانية للبطولة.
التوقعات  فيه  �سادت  الذي  الوقت  ويف 
النادي  يف  جذرية  تغيريات  باإجراء 
بارتوميو  رحيل  منها  يكون  قد  الكتالوين 
�سمن  النادي  رئي�س  من�سب  من  نف�سه 
ثورة ت�سحيح �ساملة، اأ�سعل بارتوميو فتيل 
اأنه  يوؤكد  ما  هناك  لي�س  ب�سكل  اأكرب  اأزمة 
م�سرية  بداية  مع  وبالتزامن  متعمدا،  كان 
املدرب  كومان  رونالد  الهولندي  املدرب 
وكومان  بارتوميو  اأطاح  للفريق،  اجلديد 
بعدد من جنوم الفريق يف اإطار خطة اإعادة 
النجوم،  هوؤلء  بني  من  وكان  الفريق،  بناء 
الكرواتي اإيفان راكيتيت�س، الت�سيلي اأرتورو 
فيدال والأوروغوياين لوي�س �سواريز، الذي 
اجلديدة  الأزمة  �رصارة  رحيله مبثابة  كان 
واأن  ل�سيما  بارتوميو،  واإدارة  مي�سي  بني 
مي�سي،  اإىل  املقرب  ال�سديق  هو  �سواريز 
كما اأن م�ستواه مل يكن بال�سكل الذي يدفع 
مع  ال�رصعة  بهذه  به  لالإطاحة  بر�سلونة 

قدوم كومان.
رمبا �سعر مي�سي باأن ال�ستغناء عن �سواريز 
خالل  من  اإليه  موجهة  �رصبة  مبثابة  هو 
الالعبني  بع�س  من  تدريجيا  التخل�س 
م�ستوى  اإ�سعاف  بهدف  به  املرتبطني 
مي�سي  طالب  لهذا،  الفريق،  على  هيمنته 
له  بال�سماح  مبا�رصة  بعدها  النادي  اإدارة 
بالرحيل عن �سفوف الفريق �سيف 2020، 
عقده  يف  الأخري  املو�سم  بداية  وقبل 
احلايل مع النادي، واأ�سار مي�سي اأن عقده 
الرحيل  له  يتيح  بندا  يت�سمن  النادي  مع 
مو�سم،  كل  نهاية  عقب  بر�سلونة  عن 
الرغبة  بهذه  النادي  اإدارة  اإبالغ  ب�رصط 
يف غ�سون اأيام قليلة عقب انتهاء فعاليات 
املو�سم، لكن اإدارة النادي اأكدت اأن الو�سع 
 2020-2019 املا�سي  للمو�سم  ال�ستثنائي 
موعد  تغيري  يعني  ل  موؤخرا  وانتهائه 
اأن  واأكدت  ال�ستثنائي،  البند  هذا  تفعيل 
هذا البند ي�رصي نهاية ماي املا�سي، فيما 

اأوت،  يف  فعليا  املو�سم  انتهى 
ومت�ّسكت اإدارة النادي باحل�سول 
يف  اجلزائي  ال�رصط  قيمة  على 
الرحيل  اأراد  اإذا  الالعب  عقد 
قبل  بر�سلونة  �سفوف  عن 

باأن قيمة  انتهاء عقده، علما 
اجلزائي  ال�رصط  هذا 
يورو،  مليون   700 تبلغ 
انتقال  �سعوبة  يعني  ما 
اآخر،  ناد  لأي  الالعب 
�سيتي  مان�س�سرت  وكان 

واإنرت  جريمان  و�سان 
الأندية  مقدمة  يف  ميالن، 

خلطف  املر�سحة  الأوروبية 
التكهنات  بع�س  بخالف  مي�سي 

اإىل  باإمكانية الرحيل  التي ربطت مي�سي 
الدوري ال�سيني اأو نظريه الأمريكي، يف 
ظل الأزمة املالية التي تعانيها الأندية 

الأوروبية من تبعات جائحة كورونا.

رحيل مي�شي عن بر�شلونة بيد الرئي�س اجلديد

يُتوقع اأن يكون جنم بايرن ميونخ ال�ساب 
حمور �رصاع بني احتادي كرة القدم يف 
اأملانيا واإجنلرتا، خالل الأ�سهر القليلة 
املقبلة، من اأجل اإقناعه باللعب لأحد 
املنتخبني، ويتعلق الأمر بالعب الفريق 
البافاري الواعد جمال مو�سيال، الذي 
اأبرزت �سحيفة »�سبورت بيلد« الأملانية 
 17 �ساحب  وكان  اأم�س،  اأول  ق�سيته 

�ستوتغارت، لأب  ُولد مبدينة  عاًما قد 
اأملانية، لكنه رحل �سوب  نيجريي واأم 
يلعب  ال�سابعة، ما جعله  بعمر  اإجنلرتا 
الثالثة حتت  الأ�سود  منتخب  بقمي�س 

15 و16 عاًما.
اأملانيا  ا�ستطاعت   ،2018 عام  ويف   
حتت  منتخبها  بتمثيل  الالعب  اإقناع 
مباراتني  يف  معه  ليظهر  عاًما،   16
القمي�س  لرتداء  يعود  اأن  قبل  فقط، 
باللعب  عامني  اآخر  يف  الإجنليزي 
 17 حتت  منتخبي  �سفوف  �سمن 
هناك  تزال  ل  ذلك،  رغم  عاًما،  و21 
فر�سة ملو�سيال لالختيار بني اإجنلرتا 
الأول لأحد  لتمثيل املنتخب  واأملانيا، 
الأملانية  ال�سحيفة  واأ�سافت  البلدين، 
املنتخب  لختيار  مييل  الالعب  اأن 
الذي �سيمنحه اأول ا�ستدعاء، ما يعني 
لوف  يواخيم  اأمام  �سانحة  الفر�سة  اأن 
قبل  مو�سيال  ل�سم  املان�سافت  مدرب 

نظريه الإجنليزي جاريث �ساوثجيت.

لعقد  مدريد  ريال  م�سوؤولو  يخطط 
الدفاع،  خط  برتغاليةيف  �سفقة 
املقبل  ال�سيفي  املريكاتو  خالل 
اإ�سبانية،  �سحفية  تقارير  بح�سب 
�سنرتال«  »ديفن�سا  �سبكة  وقالت 
نونو  الربتغايل  اإن  اأم�س  الإ�سبانية 
ل�سبورتنغ  الأي�رص  الظهري  مينديز 
ريال  اأولويات  �سمن  دخل  ل�سبونة، 
املقبل،  ال�سيف  خالل  مدريد 
على  كان  مدريد  ريال  اأن  واأ�سارت 
يف  مينديز  وكيل  مع  قوي  توا�سل 
الرئي�س  اأن  كما  املا�سي،  ال�سيف 

فلورنتينو برييز واملدرب زين الدين 
الالعب  متابعة  يف  ا�ستمرا  زيدان 
هذا  تطوره  مدى  واأدركا  الربتغايل 
مدريد  ريال  اأن  واأو�سحت  املو�سم، 
عقب  جديد،  اأي�رص  لظهري  يحتاج 
توتنهام،  اإىل  ريجيلون  �سريجيو  بيع 
اإىل  بالإ�سافة  املا�سي،  ال�سيف 
الربازيلي  الظهري  م�ستوى  تراجع 
املخ�رصم مار�سيلو دا �سيلفا، وقالت 
ال�سبكة الإ�سبانية، اإن القيمة ال�سوقية 
ملينديز 12 مليون يورو، لكن ل�سبونة 

يطلب 20 للتخلي عن الالعب.

ماوري�سيو  اقرتاب  ميهد 
تدريب  تويل  من  بوكيتينو 
باري�س �سان جريمان طريق 
نحو  الفرن�سي  النادي 
الثقيل،  العيار  من  �سفقة 
خالل  الأبرز  هي  تكون  قد 
واأ�سارت  اجلاري،  القرن 
يف  باريزيان«  »لو  �سحيفة 
ارتباط  اأَنّ  اإىل  لها  تقرير 
بباري�س  بوكيتينو  ا�سم 
باإبرام  جي  اإ�س  بي  يربط 
كري�ستيان  هما  �سفقتني 
اإنرت  و�سط  لعب  اإيريك�سن 
عن  يبحث  الذي  ميالن 
النجم  وكذلك  اآخر،  فريق 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
بنهاية  الرحيل  ينوي  الذي 
وبررت  املو�سم،  هذا  عقده 

باأن  الطرح  هذا  ال�سحيفة، 
تعاقد  يف�سل  كان  مي�سي 
مدرًبا  بوكيتينو  مع  ناديه 
تزكية  مع  خا�سة  للفريق، 
»ليو« اأ�سماء بع�س املدربني 
�سابق مثل مواطنه  يف وقت 
وو�سفت  مارتينو،  تاتا 
النادي  اهتمام  اأن  ا  اأي�سً
باأنه  ليونيل  ب�سم  الفرن�سي 
بال  ي�سغل  مك�سوف،  �رص 
من  جريمان  �سان  م�سوؤويل 
ملالك  الفرن�سية  العا�سمة 
وكلهم  الدوحة،  يف  النادي 
هذه  ا�ستغالل  يف  اأمل 
ل�سم  التاريخية  الفر�سة 
حتقيق  بخالف  الالعب، 
حلم جنم الفريق نيما، الذي 
اللعب  يف  برغبته  �رصح 

جمدًدا بجوار مي�سي.
ما  اأن  باريزيان«  »لو  ولفتت 
اأن  هو  الجتاه  هذا  يعزز 
بوكيتينو  ومواطنه  مي�سي 
ناد  مع  م�سريتهما  ا�ستهال 
بويز  اأولد  نيويلز  هو  واحد، 
باأن  ووا�سلت  الأرجنتيني، 

يف  ق�سيته  يك�سب  مل  ليو 
البار�سا  م�سوؤويل  اإقناع 
مهمة  بوكيتينو  بتويل 
اإل  �سابق،  وقت  يف  الفريق 
لتحقيق  اآخر  اأمامه حال  اأن 
النتقال  وهو  الرغبة  هذه 
ل�سفوف العمالق الباري�سي.

مدرب  اأرتيتا  ميكيل  يرى 
فريقه  لعبي  اأن  اأر�سنال 
الدوري  يف  املناف�س 
الإجنليزي املمتاز ميلكون 
من  القتال؛  على  القدرة 
الفريق  تراجع  اأجل جتاوز 
يف  ف�سله  بعد  اللندين 
 7 اآخر  يف  الفوز  حتقيق 
والتقى  بالدوري،  مباريات 
جاره  مع  اأر�سنال  اأم�س 
اللندين ت�سيل�سي، اأين خ�رص 
مباريات   7 اآخر  من   5 يف 
وحاليا  بالدوري،  خا�سها 
يحتل املركز 15 بني فرق 

خرج  كما   ،20 البطولة 
الرابطة  كاأ�س  من  الفريق 
الهزمية 1-4  املحلية بعد 
�سيتي  مان�س�سرت  اأمام 
الثالثاء  اللقب،  حامل 

املا�سي.
اأرتيتا  املدرب  وقال 
املباراة:  بعد  لل�سحفيني 
تراجع  ثقتنا يف  اأن  »اأ�سعر 
لكن  اللحظات،  بع�س  يف 

بالتاأكيد القدرة على القتال 
موجودة«، واأ�ساف: »اأف�سل 
دواء يف هذه املواقف هو 
ت�سبب  هزمية  كل  الفوز، 
وخيبة  ال�رصر  من  املزيد 
وعليك  والرتاجع،  الأمل 
لكنه  ذلك  من  اخلروج 
يحتاج للكثري من الطاقة«، 
انتقادات  توجيه  ورغم 
لبع�س الالعبني، اأكد اأرتيتا 
اأنه يتحمل م�سوؤولية جتاوز 
اأنه  م�سيفا  الرتاجع،  هذا 
لعبيه  دعم  يف  �سي�ستمر 

حتى النهاية.

بوكيتينو ميّهد ل�سفقة القرن يف البي ا�س جي

اأرتيتا: ثقتنا يف تراجع و�سنقاتل لعودة اأر�سنال

فاتي: اأحلم 
بالثالثية التاريخية 

وبلقب اليورو

بر�سلونة  مهاجم  فاتي  اأن�سو  ك�سف 
اجلديد،  العام  خالل  اأمنياته  عن 
موؤكًدا اأن حتقيق الثالثية التاريخية 
 ،2021 عام  خالل  ممكًنا  يزال  ل 
قوية  اإ�سابة  من  حالًيا  فاتي  ويعاين 
لي�ست  ملدة  املالعب  عن  اأبعدته 
بالق�سرية، كان قد تعر�س لها خالل 
مواجهة ريال بيتي�س يف الليغا، وقال 
نقلتها �سحيفة  فاتي يف ت�رصيحات 
الإ�سبانية:  ديبورتيفو«  »موندو 
يف  للجميع  ال�سحة  دوام  »اأمتنى 
الوباء«،  ب�سبب  هذا  مثل  معقد  عام 
يزال  »ل  بر�سلونة:  مهاجم  واأ�ساف 
من  بالثالثية،  الفوز  املمكن  من 
والكاأ�س  الليغا  بلقب  التتويج  خالل 
وتابع:  اأوروبا«،  اأبطال  ودوري 
الفوز  اجلديد  العام  خالل  »اأمتنى 
الحتفال  على  والقدرة  بالألقاب، 
الذين  جماهرينا،  مع  نو  كامب  يف 
احلايل«،  العام  خالل  كثرًيا  عانوا 
يتمنى  التي  الأخرى  الألقاب  وعن 
ال�ستمرار  »اأمتنى  قال:  حتقيقها، 
والفوز  الأول،  اإ�سبانيا  منتخب  مع 

ببطولة اأوروبا 2021«.

مو�سيال ي�سعل مناف�سة اإجنليزية اأملانية

ريال مدريد يدر�س �سم ظهري اأي�سر

بعد �شنو�ت طويلة �ش�د فيه� �العتق�د ب�أن ليونيل مي�شي �شينهي م�شريته �لكروية يف بر�شلونة، ليكون �أحد �أبرز 
جنوم ن�دي �لفريق �لو�حد، �أكد ع�م 2020 �أن ليو قد يبد�أ طريقه الأحد �ملن�ف�شني على �أطالل هذه �لتوقع�ت، 

وك�شفت �ل�شهور �مل��شية �لغط�ء عن �أزمة حقيقية بني مي�شي ون�ديه مل تكن وليدة �ل�شدفة و�إمن� هي نت�ج �لعالقة 
غري �لطيبة بني �لالعب وجو�شيب م�ري� ب�رتوميو �مل�شتقيل من رئ��شة �لن�دي و�شط �ل�شغوط �ملرت�كمة عليه.
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بقلم: عي�سى قراقع

عل  املثبتة  االرقام  انتزع  ي�رصخ،  ظل 
ال�شهداء  باأ�شماء  وا�شتبدلها  املقابر 
عودتهم  عن  اعلن  فيها،  ال�شاكنني 
االأوىل  احلياة  لهم  االأبدية  من  القريبة 
�شهيدا  عانقهم  االآخرة،  احلياة  ولهم 
واخلليل  اهلل  رام  يف  اأنتظرهم  �شهيداً، 
على  انتظرهم  وغزة،  ونابل�س  وجنني 
بوابات الثالجات الباردة، اأنتظرهم يف 

امل�رصحة ويف املحكمة ويف املقربة.
اأبو  خلة  �شامل  املرحوم  املنا�شل  انه 
للحملة  ال�شابق  العام  املن�شق  زياد، 
ال�شهداء  جثامني  ال�شرتداد  الوطنية 
يوم  م�شاء  تويف  والذي  واملفقودين 
بعد  الدنيا  االأحد 20-12-2020، غادر 
اأن اأ�شابه مر�س ع�شال، ويف اآخر زيارة 
له يف بيته يف مدينة رام اهلل كان وال زال 
ال�شعب،  ال�شحي  و�شعه  رغم  ي�رصخ 
حتتجزهم  الذين  ال�شهداء  على  ينادي 
دولة االحتالل يف مقابرها التي ت�شمى 
باالإمكان  يل:  وقال  االأرقام،  مقابر 
ال  اأن  وعلينا  ال�شهداء،  جميع  ا�شتعادة 
لقوى  فري�شة  وحدهم  ال�شهداء  نرتك 
التطرف والظالم والفا�شية ال�شهيونية، 
وت�شييعهم  لغ�شلهم  ن�شتعد  اأن  علينا 
مواكبهم  يف  ن�شري  اأن  عليهم،  وال�شالة 
يحرر  ان  ي�شتطيع  ال  فمن  واأعرا�شهم، 

�شهيدا لن ي�شتطيع ان يحرر وطن.
وظل �شامل خلة ي�رصخ بني القبور، يعدد 
ا�شماء 254 �شهيداً الزالوا حمتجزين يف 
واحداً  يعرفهم  البائ�شة،  املقابر  تلك 
وبيوتهم  مالحمهم  يعرف  واحداً، 

�شرية  يحفظ  واأوالدهم،  واأ�رصهم 
ن�شاالتهم: من قاوم حتى الرمق االأخري، 
من اغتالوه ميدانياً ملجرد اال�شتباه، من 
قتلته فرق املوت اال�رصائيلية عن �شبق 
مر�شاً  ال�شجن  يف  قتلوه  من  ا�رصار، 
جثمانه،  واحتجزوا  وقهراً  وتعذيباً 
قرية  كل  من  وال�شهيدة  ال�شهيد  يعرف 

وخميم ومدينة.
االآن  املعركة  ي�رصخ:  خلة  �شامل  وظل 
الدم  وقد�شية  �رصعية  على  تدور 
والقيم  املبادئ  على  املعركة  والروح، 
بدمه  ور�شف  ال�شهيد  �شنعها  التي 
ال�شهاينة  مع  املعركة  احلرية،  طريق 
املوت،  هوية  على  املوت،  معنى  على 
يحتجز  من  بلد،  يغلق  مقربة  يغلق  من 
وذاكرة  ،وثقافة  تاريخاً  يحتجز  �شهيداً 
يفي�س  زال  ال  وم�شريا  وحقوقا 

باملوت.
ي�شمعه  ال  ي�رصخ،  خلة  �شامل  وظل 
بل  فقط،  املقابر  يف  املاأ�شورين 
ال�شمت  املاأ�شورين يف  االأحياء  ي�شمعه 
اأن  مدركني  غري  والده�شة،  وال�شكون 
من  لالأحياء  حياتهم  اعطوا  ال�شهداء 
بعدهم، كان ي�رصخ لعل �شمري املجتمع 
االحتالل  ان  ويدرك  ي�شتيقظ  العاملي 
باحتجازه  جرمية  من  اكرث  ميار�س 
جثامني ال�شهداء، ينتهك القانون الدويل 
حقوق  واأعراف  ومواثيق  االن�شاين 
اجلماعي  العقاب  ميار�س  االإن�شان 
بحق ال�شهداء وعائالتهم، ينتهك القيم 
ال�شهداء  ي�شتخدم  واالأخالقية،  الدينية 
لالنتقام وامل�شاومة واملقاي�شة، يعذب 
االموات بعد املوت، يعذب �شعبا ووطنا 

واأغنية.
وظل �شامل خلة ي�رصخ، بني يديه وثائق 
االحتالل  �شلطات  اإرتكاب  اإىل  ت�شري 
جرائم حرب بحق ال�شهداء املحتجزين، 
وتاجروا  اأج�شادهم  اأع�شاء من  �رصقوا 
اأحياء  وهم  ميدانياً  اأعدموهم  بها، 
اآثار  اإخفاء  اأرادوا  ينزفون،  جرحى  اأو 
ودالئل اجلرمية، راهنوا على الزمن كي 
املوت،  ولهيب  ل�شهداء  انفا�س  يطفئ 
راهنوا على الرتاب كي يذيب اأج�شامهم 
فت�شيع يف الن�شيان، وظل ي�رصخ، يحمل 
على  ابت�شاماتهم  يعلق  ال�شهداء،  �شور 
االأحاديث  معهم  يتبادل  بيته،  حائط 

واملواعيد، ال يهداأ وال ينام.
�شامل خلة اأبو زياد كان ي�رصخ بني القبور، 
حدد يوم 8/27 من كل عام يوما وطنيا 
ال�شهداء،  جثامني  ال�شرتداد  وعامليا 
اأبو زياد، وبداأ  بداأ العامل ي�شمع �رصاخ 
يف  الوحيدة  هي  دولة  هناك  ان  يعرف 
منطقة ال�رصق االو�شط تعاقب االأموات 
بعد املوت وهي الكيان ال�شهيوين، وهي 
احتجاز اجلثامني،  قانون  التي �رصعت 
والندوات  امل�شريات  يف  �شامل  راأيت 
ال�شهداء  اأ�شماء  يوزع  واملوؤمترات، 
يدعو  احلا�رصين،  على  املحتجزين 
واالإقليمية  املحلية  املوؤ�ش�شات  كل 
�رصاح  الإطالق  التحرك  اىل  والدولية 
ي�رصخ  وظل  الفل�شطينيني،  ال�شهداء 
ال�شهيوين  الكيان  ال�شتهتار  حد  لو�شع 
باإن�شانية االن�شان وكرامته، وكان يقول: 
دافعوا عن حياتكم ومماتكم، من ي�شحق 

موتك ي�شحق ظاللك يف احلياة.
عن  يفت�س  ي�رصخ،  خلة  �شامل  وظل 

ال�شهيد االأ�شري اأن�س دولة الذي ا�شت�شهد 
خالل   1980 عام  ع�شقالن  �شجن  يف 
جثمانه  والزال  الطعام  عن  اال�رصاب 
والتقارير  املقابر  نب�س  حمجوزا، 
فت�س  والرفات،  والعظام  وال�شهادات 
مالب�شه وحكاياته واأحالمه، كان ي�شاأل 
وقد  واالأمطار،  والطيور  الرياح  عنه 
واتفاقيات  واحلروب  الف�شول  خذلته 
ال�شالم، ال احلرب اعادت ال�شهداء اإىل 
ذويهم وال ال�شالم فك اأ�رصهم وا�شتمر 
ال�رصاع على هوية املوت، وما احتجزه 
مما  اأكرث  ال�شالم  عهد  يف  االحتالل 
احتجزته من �شهداء يف عهد احلروب، 
الفقدان  من  اأبعد  موت  رائحة  لل�شالم 

واأقرب اإىل الهزمية.
والزال ي�رصخ يف وجه اأع�شاء الربملان 
لفل�شطني،  زيارتهم  خالل  االأوروبي 
اأن  وبرملانها  لدولة  ت�شمحون  كيف 
تف�شي  تع�شفية  قوانني عن�رصية  ت�رصع 
كيف  ال�شهداء؟  جثامني  باحتجاز 
حقوق  ومبادئ  قيم  ت�شبح  ان  تقبلون 
واالبتزاز؟  للم�شاومة  عر�شة  االن�شان 
املوتى  تالحق  ا�رصائيل  لهم  وقال 
عائالت  تالحق  املوت،  و�شدى 
عراقيل  ت�شع  بيوتهم،  تهدم  ال�شهداء، 
عزاء  بيوت  اقامة  متنع  حتركهم،  امام 
وتفر�س  القد�س،  يف  خا�شة  لل�شهداء 
عمليات  على  واال�شرتاطات  التقييدات 
ال�شهيوين  الكيان  الغرامات،  و  الدفن 
والعواطف،  امل�شاعر  حتى  يالحق 
وح�رصتهن،  االأمهات  دموع  تالحق 
يوجع  بل  االموات  يوجع  ال  فاملوت 
االأحياء كما قال حممود دروي�س، وظل 

اأبو زياد ي�رصخ: اأن تقاع�س املوؤ�ش�شات 
العاملية و�شمتها على جرائم االحتالل 

لهو ا�شد من املوت ذاته.
على  يقف  ي�رصخ،  خلة  �شامل  الزال 
بوابات �شجون االحتالل، يحمل اعالما 
فل�شطينية وتوابيتاً واأكالياًل من الورود، 
مل تفرج ا�رصائيل عن جثامني 7 �شهداء 
ارتقوا يف ال�شجون عام 2020، اغلقوا 
وبوابات  ال�شجون  بوابات  عليهم 
�شنواتهم  لهم  ت�شفع  مل  املقابر، 
خلف  ق�شوها  التي  املرهقة  الطويلة 
االإدانات  لهم  ت�شفع  مل  الق�شبان، 
ال�شهيوين  الكيان  اتهمت  التي  الكثرية 
واأطبائه وحمققيه بقتل االأ�رصى عمداً 
الزالوا  فاالأ�رصى  ال�شجون،  داخل 
ينقذهم  مل  واأمواتاً،  اأحياًء  القيد  يف 
اوجاعهم  داخل  يختنقون  ظلوا  اأحد، 
واأمرا�شهم �شهيداً يودع �شهيدا ولكنهم 

ال يخرجون من وراء اجلدران.
القبور،  بني  ي�رصخ  الزال  خلة  �شامل 
يتنقل من مقربة اإىل مقربة، االحتالل 
فل�شطني  �شهداء  باحتجاز  يكتف  مل 
على  �شافرا  عدوانا  ت�شن  واإمنا 
حتتجز  القانونية،  ومكانتهم  حقوقهم 
اموال ال�شعب الفل�شطيني حتت حجة 
الفل�شطينية  ال�شلطة  ورعاية  اعانة 
واملنكوبة،االحتالل  الثكلى  لعوائلهم 

احياء  وهم  بالقتل  ال�شهداء  الحق 
اأموات  وهم  ن�شالهم  �رصعية  وتالحق 
ال�شعب  على  احلرب  ان  وتعترب 
اإال  نهايتها  ت�شع  لن  الفل�شطيني 
وباالعرتاف  ال�شهداء  با�شت�شالم 
الفل�شطيني انهم ارهابيون وجمرمون، 
ان  ويريدون  احلياة  عنهم  نزعوا  لقد 
التي  الت�شحية  معاين  عنهم  ينزعوا 
اجل  من  ويقاوم  ينا�شل  �شعب  ميثلها 

احلرية واال�شتقالل.
انتهت  زياد،  ابو  خلة  �شامل  رحل 
عام   ،2020 العام  هذا  بنهاية  حياته 
لدولة  املنظمة  اجلرمية  وعام  الوباء 
والتطبيع  ال�شم  عام   ، االحتالل 
واال�شتيطان،  التاآمرية  القرن  و�شفقة 
مل ي�شتطيع اأبو زياد ان ي�شاركنا اأعياد 
املهد يف  �شاحة  املجيدة يف  امليالد 
االأجرا�س  معنا  يقرع  مل  حلم،  بيت 
ت�شلي  روحه  لكن  االأ�شجار،  وي�شيء 

معنا، الروح احلرة اأبدا ال متوت.
�شامل خلة الزال ي�رصخ

ام ال�شهيد ال تنام..
والليل وال�شماء..

ال�شهداء ميدون اعناقهم من بني األوف 
املقابر..

ينتظرون �شمعة ت�شاء..
وقربا �شاهداً انهم يف القلب اأحياء!

فل�سطني املحتلة 

كان ي�سرخ بني القبور...!!
ظل ي�سرخ رغم وح�سة املقابر، رغم ال�سياج املحيط بها، رغم اعتبارها مناطق ع�سكرية �سرية، ظل 
ي�سرخ: هنا �سهداء حمتجزون منذ �سنني طويلة، لهم ا�سماء واأحالم وكوا�سني ميالد وعائالت.. هنا 
بطوالت ودماء طازجة �ساخنة وعيون مفتوحة، هنا حتت الرتاب فدائيون حملوا الفكرة واجلمرة 

والر�سا�سة و�سنعوا احلا�سر وامل�ستقبل.

جلنة دعم ال�سحفيني

ارتفاع عدد ال�سحفيني املعتقلني اىل 26 �سحافيًا
ب�شدة  ال�شحفيني  دعم  جلنة  اأدانت 
االإ�رصائيلية  االعتقاالت  حملة  ا�شتمرار 
ا�شتخدام  وكذلك  ال�شحفيني،  بحق 
على  احلكم  يف  واملماطلة  التمديد  اأ�شلوب 
اأطول  اإبقاءهم  بهدف  املعتقلني  ال�شحفيني 
مدة يف �شجون االحتالل االإ�رصائيلي حلجب 
ما يرتكبه االحتالل من جرائم بحق ال�شعب 

الفل�شطيني عن العامل.
لها  ال�شحفيني يف ت�رصيح  وقالت جلنة دعم 
اأم�س  م�شاء  اأجلت   ، االحتالل  حمكمة  اإن 
اخلمي�س، حماكمة امل�شور ال�شحفي االأ�شري 
تامر الربغوثي من بلدة كوبر برام اهلل، للمرة 
باأنه  ِعلماً   2021 يناير   18 تاريخ  اإىل  الثالثة، 
احلايل  دي�شمرب  من  العا�رص  منذ  ُمعتقل 
وعمله  تغطيته  عوفر خالل  �شجن  اأمام  من 

املهني.
االحتالل  حمكمة  اأن  اإىل  اللجنة  ولفتت 
احلايل  دي�شمرب  من   22 يف  اأي�شاً  مددت 
زيد من  اأبو  ال�شحفي طارق  االأ�شري  اعتقال 
نابل�س، ملدة 47 يوًما اإ�شافية، عقب عر�شه 

اأجلت  التي  الع�شكرية  »�شامل«  حمكمة  على 
حماكمته حتى تاريخ 2021/2/7.

املعتقلني  ال�شحفيني  عدد  اأن  اإىل  ونوهت 
اىل  ارتفع  االإ�رصائيلي  االحتالل  �شجون  يف 
26 اأ�شرياً �شحافياً واإعالمياً بعد اأن اعتقلت 
ال�شحفي  املا�شي  االأ�شبوع  االحتالل  قوات 
ليث  الوطنية   النجاح  جامعة  يف  والطالب 
جعار، بعد اقتحام منزله والعبث مبحتوياته 
وتهديده بالقتل بعد الف�شل باعتقاله قبل اأيام 

بطولكرم.
اأن االحتالل جدد االعتقال  اللجنة،  وذكرت 
االإداري لل�شحفيني م�شعب �شعيد ملدةاأربعة 
اأ�شهر، ون�شال اأبو بكر ملدة �شتة اأ�شهر خالل 
عنهم  االفراج  موعد  قبل  اجلاري  دي�شمرب 

باأيام.
دعم  جلنة  رئي�س  اأكد  ذلك،  �شوء  وعلى 
اأن  امل�رصي  �شالح  فل�شطني  يف  ال�شحفيني 
ال�شحفيني  اعتقال  تتعمد  االحتالل  قوات 
ومتديد وتاأجيل حماكمتهم يف حماولة منها 
ب�شدة  العامل، م�شتنكرا  حلجب احلقيقة عن 

يرتكبها  التي  امل�شعورة  االعتقاالت  حملة 
االحتالل ب�شكل �شبه يومي بحق ال�شحفيني 

الفل�شطينيني.
وقال امل�رصي ، اإن قوات االحتالل وا�شلت 
انتهاكاتها املتعمدة بحق ال�شحفيني وو�شائل 
االإعالم الفل�شطينية، رغم القوانني واملواثيق 
حرية  يف  احلق  حماية  تكفل  التي  الدولية 

الراأي والتعبري.
ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  كل  امل�رصي  وطالب 
الدولية بال�شغط على االحتالل لوقف عدوانه 

املمنهج بحق ال�شحفيني الفل�شطينيني.
كما طالب بتوفري احلماية لل�شحفيني خالل 
تكرر  اأن  بعد  ال�شحفية  وتغطياتهم  مهامهم 
مهاجمة  امل�شتوطنني حتت مراأى وبحماية 
ال�شحفيني  على  االعتداء  االحتالل،  قوات 
م�شتخدمني  التوايل  على  الثاين  لل�شهر 
الر�شا�س احلي، والع�شي والكالب ال�رص�شة 
وتغطية   الت�شوير  يف مهاجمتهم ومنعهم من 
باال�شتيطان  املنددة  ال�شلمية  امل�شريات 

وم�شادرة اأرا�شي املواطنني الفل�شطينيني.

 اإذاعة �سوت االأ�سرى

دي�شمرب2020   24 املوافق  اخلمي�س  يوم 
الفل�شطينية  ال�شفة  من  اأ�شريان  دخل   ،
والقد�س املحتلتني عاماً جديدا يف �شجون 

االحتالل، وهما:
معال  عالن  �شاكر  حممد  االأ�شري   -  1
بال�شفة  حلم  بيت  مدينة  من  عاًما(   35(
الفل�شطينية املحتلة، وهو حمكوم بال�شجن 
 2002 عام  منذ  ومعتقل  مرة،   12 املوؤبد 
االحتالل،  �شجون  داخل  عاًما   18 واأم�شى 
بادعاء تنظيم فعاليات �شد االحتالل وقتل 

جنود �شهاينة.
يو�شف  عائ�شة  املقد�شية  واالأ�شرية   -  2
راأ�س  من حي  عاما(،   35( االأفغاين  عبداهلل 

العامود �رصق القد�س املحتلة، واملحكومة 
يف  �شنوات  اأربعة  واأم�شت  عاما،   15 جوراً 
�شجون االحتالل منذ اعتقالها عام 2016م، 
عملية  تنفيذ  ونيتها  �شكني  حيازتها  بادعاء 

طعن �شد جنود االحتالل.

يف �سجون االحتالل

الأ�سرية عائ�سة الأفغاين والأ�سري 
حممد معال يدخالن اأعواما جديدة 
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اأ�صفر اإعالن منظمة ال�صحة العاملية عن اعتبار فريو�س كورونا جائحة �صحية 
عاملية، عن اإطالق ن�صاط عاملي مكثف يف جمال البحث والتطوير، ت�صاركت فيه 

املنظمات العاملية و�صركات الأدوية لتطوير لقاح �صد الفريو�س املنت�صر.

حتدي العدالة:

مالمح التناف�س العاملي حول توزيع لقاحات "كورونا"

   �صارة عبدالعزيز �صامل /مركز امل�صتقبل للدرا�صات والأبحاث املتقدمة

ا�ستجابة  اإطار  ويف  الوقت،  ذلك  فمنذ   
املنظمة للفريو�س املتف�سي، فقد ن�رشت 
يف 11 اأفريل 2020 م�سّودة حول اللقاحات 
كما  الفريو�س،  �سد  للتح�سني  املر�سحة 
 )130( عن  �سادًرا  بياًنا  املنظمة  ن�رشت 
اأنحاء  �ستى  من  وم�سنًعا  ومموًل  عامًلا 
املنظمة  مع  بالعمل  فيه  التزموا  العامل، 
م�ساد  لقاح  بتطوير  التعجيل  على 
لـ)كوفيد-19(. وقد وا�سلت املنظمة على 
حتديث  متابعة  املا�سية  ال�سهور  مدى 
عدد  اإعالن  اإىل  و�سوًل  امل�سودة،  تلك 
ثمار  عن  موؤخًرا  الأدوية  �رشكات  من 
واإجراء  اللقاحات،  تطوير  يف  جهودها 
املراحل النهائية من التجارب ال�رشيرية، 
على  الدول  من  كبري  عدد  وتعاقد  بل 
لتطعيم  واإقرارها  اللقاحات  تلك  �رشاء 

مواطنيها.
العام  لال�ستخدام  لقاح  تطوير  اأن  ورغم 
-12 بني  يرتاوح  قد  وقًتا طوياًل  ي�ستغرق 
18 �سهًرا؛ اإل اأن اجلهود املكثفة واحلاجة 
اجلائحة  هذه  على  لل�سيطرة  العاملية 
الأمر  اخت�سار  يف  جنحت  قد  العاملية 

ب�سعة �سهور. 
ويف خ�سّم حالة ال�سخب العاملية احلالية 
املقال  يتناول  املتاحة،  اللقاحات  حول 
احلايل ا�ستعرا�س اأهم املبادرات العاملية 
اللقاحات،  وتوزيع  لت�سنيع  انطلقت  التي 
وخريطة اللقاحات املتاحة حالًيّا، واملزايا 
والعيوب لكل لقاح، وكذلك خريطة التوزيع 
واأهم  الدول،  اللقاحات بني  لتلك  العاملي 

التحديات التي تواجهها.

مبادرات عاملية:

اأ�سا�سًيّا  عاماًل  الدويل  التعاون  �سكل 
تطوير  عملية  من  الإ�رشاع  يف  ا  ومهًمّ
اللقاحات �سد فريو�س كورونا امل�ستجد، 
حيث قدم التعا�سد الدويل كاًلّ من الدعم 
املايل والتقني للوحدات البحثية و�رشكات 
الأدوية. ومن اأهم املبادرات العاملية التي 
انطلقت لدعم عملية تطوير اللقاحات ما 

يلي:

Op e( عملية �صرعة اللتفاف   1e
:ration Warp Speed (OWS

 جاءت كجزء من ا�ستجابة اإدارة »ترامب« 

بني  تعاون  عن  عبارة  وهي  للجائحة، 
العديد من الإدارات احلكومية الأمريكية، 
والزراعة  والدفاع  ال�سحة  ذلك  يف  مبا 
القدامى  املحاربني  و�سوؤون  والطاقة 
بتمويل  قامت  حيث  اخلا�س.  والقطاع 
اأدوية  و�رشكات  بحثية  وحدات  عدة 
 )Moderna(و  )Janssen( بينها  من 
بالتعاون   )Merck(و  )Novavax(و
و�رشكة  اأوك�سفورد  جامعة  مع 
وجالك�سو  و�سانويف   )AstraZeneca(
جزًءا   )OWS( ويعد  كالين.  �سميث 
تطوير  لت�رشيع  اأو�سع  ا�سرتاتيجية  من 
وعالجات  لقاحات  وتوزيع  وت�سنيع 
)تُعرف  »كوفيد-19«،  وت�سخي�سات 
امل�سادة  الإجراءات  با�سم  جمتمعة 
تهدف  حيث   ،)countermeasures
 )20( اإىل  ي�سل  ما  تطعيم  اإىل  املبادرة 
مليون �سخ�س بحلول نهاية العام، وتقدمي 
الآمنة  اللقاحات  )300( مليون جرعة من 

والفعالة بحلول يناير 2021. 

 :(ACTIV( 2e مبادرة 

 ،)OWS( داخل  من  فرعية  مبادرة  هي 
ال�سحة  معاهد  مبوجبها  دخلت  حيث 
�رشاكة  يف   )NIH( الأمريكية  الوطنية 
بيولوجية،  اأدوية  )18( �رشكة  اأكرث من  مع 
الأدوية  تطوير  ت�رشيع  اإىل  يهدف  مبا 
انت�سار  لـمواجهة  املر�سحة  واللقاحات 

فريو�س كورونا.

 :(COVAX( 3e مبادرة 

ال�سحة  منظمة  برنامج  من  جزء  هي 
العاملية للو�سول اإىل م�رشع اأدوات كوفيد، 
ائتالف  حتالف  مع  بال�رشاكة  وتاأتي 
 ،)CEPI( لالأوبئة  التاأهب  ابتكارات 
ربحية  غري  منظمة  وهي   ،)Gavi(و
النامية، حيث مت  للبلدان  اللقاحات  توفر 
العدالة  عدم  خماطر  ملراعاة  اإن�ساوؤها 
العديد  جانب  من  اللقاحات  توزيع  يف 
واملجموعات  الأوروبية  احلكومات  من 
غري الربحية. ومتثل الهدف من املبادرة 
و�رشاء  وت�سنيع  تطوير  يف  ال�ستثمار  يف 
حمفظة من اللقاحات املر�سحة ملواجهة 
فريو�س كورونا، مما يوفر للدول الأع�ساء 
قدًرا من العدالة يف الو�سول اإىل اللقاحات 

الفعالة حال توفرها. وقد التزمت غالبية 
الدخل  واملتو�سطة  املرتفعة  الدول 
بتمويل COVAX، وذلك لتمويل و�سول 
ويف  الدخل.  منخف�سة  للدول  اللقاحات 
الدول  قليل من  يزال هناك عدد  ل  حني 
اإىل  بالن�سمام  اهتمامهم  اأكدوا  الذين 
اأنهم مل يقدموا بعد التزاًما  اإل  املبادرة، 

مالًيّا ملزًما.
وتهدف املبادرة ب�سكل عام اإىل توفري ما 
بني ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، 
وذلك حلماية ال�سكان املعر�سني ملخاطر 
عالية يف جميع اأنحاء العامل. على اأن يتم 
تزويد الدول املن�سمة للمبادرة بجرعات 
�سكانها  من   )%20( حوايل  لتغطية  كافية 

على املدى الطويل. 
الأخرى  اجلهود  بع�س  هناك  وتظل 
الحتاد  من  كل  يقوم  حيث  املحدودة، 
يف  الأمرا�س  مكافحة  ومركز  الإفريقي 
ل�رشاء  التمويالت  بع�س  بتجميع  اإفريقيا 
اأو زيادة  القارة  اللقاحات وتوزيعها داخل 
القدرة الت�سنيعية، وهو ما قد ي�ساعد مثل 
اإفريقيا  يف  الدخل  منخف�سة  الدول  هذه 
تعزيز مكانتها يف  الالتينية على  واأمريكا 

�سوق اللقاحات العاملية.

تناف�صية اللقاحات املطروحة:

العاملية  اجلهود  بداأت  نوفمرب  بداية  مع 
لبتكار لقاح اآمن وفعال يف مواجهة فريو�س 
)كوفيد-19( توؤتي ثمارها، نتيجة للم�سّي 
والتجارب  التطوير  عمليات  يف  قدًما 
حتى  م�سبوقة،  غري  ب�رشعة  ال�رشيرية 
 )200( من  يقرب  ما  اأمام  العامل  اأ�سحى 
واأكرث  الفريو�س؛  ملواجهة  مر�سح  لقاح 
النهائية  املراحل  يف  لقاحات  ع�رشة  من 
من التجارب ال�رشيرية، بل وح�سول بع�س 
اللقاحات على ت�ساريح طارئة اأو حمدودة 
يف  وال�رشوع  الآمن  الب�رشي  لال�ستخدام 
توزيعها دولًيّا. وتتمثل اأهم تلك اللقاحات 
بال�ستخدام  ت�ساريح  على  ح�سلت  التي 

فيما يلي:
 )Pfizer( �رشكتي  لقاح   -1
و)BioNTech(: وهما �رشكتان متعددتا 
املتحدة  الوليات  من  كل  يف  اجلن�سيات 
كل من  اأ�سدرت  وقد  واأملانيا.  الأمريكية 
وبريطانيا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
موافقة  واملك�سيك،  والبحرين،  وكندا، 
اللقاح.  ا�ستخدام  على  طارئة  تنظيمية/ 
 ،)%95( حوايل  اللقاح  فعالية  ن�سبة  وتبلغ 
اأنه يحتاج  اإل  يُوؤخذ على جرعتني.  حيث 
ت�سل  ا  جًدّ منخف�سة  حرارة  درجة  اإىل 
تكلفة  وتبلغ  �سليزيو�س.  درجة   )70-( اإىل 

اللقاح حوايل )20( دولًرا.
2- لقاح �رشكة )Moderna( الأمريكية: 
ويتقارب مع اللقاح ال�سابق من حيث ن�سبة 
الفعالية وعدد اجلرعات، اإل اأنه ل يحتاج 
اإىل درجة حرارة �سديدة النخفا�س مثل 
درجة حرارة  تكفيه  ال�سابق، حيث  اللقاح 
ومن  �سليزيو�س.  درجة   )20-( اإىل  ت�سل 
التي  التكلفة  حيث  من  اأعلى  فاإنه  ثم، 
ت�سدر  دولًرا. ومل   )33( اإىل حوايل  ت�سل 

موافقات بعد على ا�ستخدام اللقاح.

Oxford Uni-( لقاح   -3
AstraZenca(: وهي �رشكة بريطانية-
بني  اللقاح  فعالية  وترتاوح  �سويدية، 
درجات  اإىل  يحتاج  ل  اأنه  اإل   ،)%90-62(
تكلفته  وتبلغ  النخفا�س،  �سديدة  حرارة 
ال�رشكة  تعهدت  كما  فقط.  دولرات   )4(
بتوفري   Oxford-AstraZeneca
ومل  النامية.  للدول  جرعاتها  من   )%64(
ا�ستخدام  على  بعد  موافقات  ت�سدر 

اللقاح.
4- لقاح )BBIBP-CorV(: وهو اللقاح 
ال�سيني الذي طوره معهد بكني للمنتجات 
الوطنية  ال�سينية  البيولوجية، واملجموعة 
حيث  )�سينوفارم(،  الدوائية  لل�سناعات 
العربية  والإمارات  ال�سني  من  كل  اأقرته 
املتحدة. كما اأقّرت ال�سني لقاحني اآخرين 
هما لقاح )CoronaVac( واللقاح الذي 
طوره معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، 
لل�سناعات  الوطنية  ال�سينية  واملجموعة 

الدوائية )�سينوفارم(.
5- لقاح )Sputnik V( الرو�سي: �سنعه 
كما  احلكومي،   )Gamaleya( معهد 
اأطلقت رو�سيا برنامج التطعيم ال�سامل يف 
للفريو�س  اليومي  النت�سار  لوقف  حماولة 
يف البالد. وذلك على الرغم من اأن اللقاح 
مل يكمل بعد جتارب املرحلة الثالثة، بينما 
اأكد املعهد اأن فعالية اللقاح بلغت حوايل 
عن  احلكومي  املعهد  اأعلن  كما   .)%92(
فعلًيّا،  �سخ�س  األف   )150( بتلقيح  قيامه 
يف حني اأنه من املفرت�س تطعيم )%70( 
 )143( عددهم  البالغ  رو�سيا  �سكان  من 
يف  الأولوية  رو�سيا  ومتنح  ن�سمة.  مليون 
التطعيم لكل من الأطباء واملعلمني لتلقي 
اللقاح اأوًل، وذلك بدًل من كبار ال�سن. يف 
حني ي�سيع تلقي اللقاح فعلًيّا بني اأع�ساء 

النخبة ال�سيا�سية والتجارية.

خريطة التوزيع العاملي:

بني  امل�سبق  التناف�س  من  حالة  �سادت 
دول العامل للح�سول على اللقاح من اأجل 
حاجة  تغطية  تاأمني  يف  فر�سهم  زيادة 
بداأ  الذي  الأمر  وهو  للقاح،  �سكانها 
ب�سكل مبكر، �سواء من خالل قدرة تلك 
للقاحات،  الذاتي  التطوير  على  الدول 
الأموال  �سخ  الدول يف  تلك  ا�ستثمار  اأو 
للقاحات،  والتطوير  البحث  عمليات  يف 
لعقد  ال�رشائية  القوة  من  وال�ستفادة 
جمموعة  عرب  النطاق  وا�سعة  �سفقات 
فقد  ثم،  ومن  املر�سحة.  اللقاحات  من 
العامل وال�رشكات  الكثري من دول  اأجرت 
م�سبقة  تعاقدات  الأطراف  متعددة 
قد  كانت  والتي  ال�رشكات  من  عدد  مع 
النهائية  املراحل  خو�سها  عن  اأعلنت 
من التجارب ال�رشيرية للقاح، وذلك حتى 

ال�سوق.  يف  مر�سح  لقاح  اأي  طرح  قبل 
وفًقا  الدول  ح�س�س  ا�ستعرا�س  وميكن 
 )AMCs( امل�سبقة  ال�سوق  لتعاقدات 

املحتملة واملوؤكدة على النحو التايل: 
التعاقدات  البيانات املتاحة عن  تك�سف 
وفًقا لآخر حتديث يف 11 دي�سمرب 2020، 
جرعة  مليارات   )9.6( حوايل  هناك  اأن 
 )7.2( اإىل  وتنق�سم  بالفعل،  حمجوزة 
كم�سرتيات  حمجوزة  جرعة  مليارات 
موؤكدة، مع )2.4( مليار جرعة اأخرى قيد 
كتو�سعات  حمجوزة  اأو  حالًيا  التفاو�س 

اختيارية لل�سفقات احلالية القائمة  .
اأن  التعاقدات  تلك  خالل  من  ويت�سح 
الدول ذات الدخل املرتفع متتلك حالًيا 
موؤكدة،  جرعة  مليارات   )3.9( نحو 
عليها  ح�سلت  جرعة  مليار  مقابل  يف 
الدول ذات ال�رشيحة الأعلى من الدخل 
املتو�سط، وتاأمني اأكرث من )1.6( مليار 
من  الأدنى  ال�رشيحة  يف  للدول  جرعة 
اأي  توجد  ل  بينما  املتو�سط.  الدخل 
من  مبا�رشة  �سفقات  عقد  على  دلئل 
جانب الدول منخف�سة الدخل، مما ي�سري 
حاجة  تغطية  يف  الكامل  اعتمادها  اإىل 

 .)COVAX( سكانها على مبادرة�
مع حمدودية القوة ال�رشائية، جلاأت الدول 
متو�سطة الدخل اإىل اعتماد ا�سرتاتيجيات 
اأخرى للو�سول اإىل مقدمة قائمة النتظار 
للتزامات ال�سوق امل�سبقة. حيث جنحت 
الدول ذات القدرة الت�سنيعية، مثل الهند 
التزامات  ب�ساأن  التفاو�س  يف  والربازيل، 
املر�سحني  مع  الكبرية  املتقدمة  ال�سوق 
اتفاقيات  من  كجزء  للقاحات  الرائدين 
لي�ست  التي  للبلدان  بالن�سبة  الت�سنيع. 
تطوير  اأو  الت�سنيع  على  القدرة  لديها 
اللقاحات، فقد �ساركت من خالل البنية 
ل�ست�سافة  لديها  املتوافرة  التحتية 
حيث  بريو،  مثل  ال�رشيرية،  التجارب 
يف  للتفاو�س  كو�سيلة  احلل  بذلك  دفعت 

�سفقات ال�رشاء امل�ستقبلية.
الدول  بع�س  فاإن  اآخر،  �سعيد  على 
ذلك  يف  مبا  الدخل،  متو�سطة  الأخرى 
الهند، ما زالت لديها برامج قوية لتطوير 
بع�س  ت�ستغرق  قد  اأنها  اإل  اللقاحات، 
على  وح�سولها  اكتمالها  ولكن  الوقت 
امل�سهد  يغري  قد  التنظيمية  املوافقات 

العاملي ب�سكل كبري.
من  العديد  التعاقدات  تلك  وتثري 
الت�ساوؤلت حول حتديات العدالة العاملية 
الذي خططت  الأمر  اللقاح، وهو  لتوزيع 
ال�سابق  العاملية  املبادرات  من  العديد 
للمخطط  فوفًقا  لتفاديه.  اإليها  الإ�سارة 
 )70( من  يقرب  ما  اأن  يت�سح  التايل 
قادرة  �ستكون  منخف�س  دخل  ذات  دولة 
 )10( كل  من  واحد  تطعيم  على  فقط 

اأ�سخا�س.
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 يف العدد اخلا�ص ملجلة مدارات �سيا�سية ل�سنة 2021 

بعدها" وما  كورونا  اأزمة  ظل  يف  الدويل  املجتمع  "ق�سايا 
 وجهت هيئة حترير جملة »مدارات �سيا�سية »دعوة اإىل كافة الأ�ساتذة والباحثني الأكادمييني 

للم�ساركة يف العدد اخلا�ص الذي �سي�سدر خالل �سنة 2021 حتت عنوان: »ق�سايا املجتمع الدويل 
يف ظل اأزمة جائحة كورونا وما بعدها« عن مركز املدار املعريف لالأبحاث والدرا�سات باجلزائر.

حكيم مالك 

م�ستقبل العالقات الدولية بعد 
فريو�ص كورونا

ويركز هذا العدد اجلديد على جملة 
�سيا�سات  يف  واملتمثلة  النقاط  من 
التي  الأزمات  مواجهة  يف  الدول 
اأزمة   كورونا وحجم  خلقتها جائحة 
الدول  داخل  وخملفاتها   19 كوفيد 
اإقليمية  مناطق  اعتماد  اإمكانية  مع 
معينة عن طريق املقارنة  بالعتماد  
على التكنولوجيا والرقمنة  للتعاي�ش 
هذا  خلفها  التي  الأزمات  مع 
الفريو�ش امل�ستجد  مع  اإبراز كيف 
مع  والهيئات  املنظمات  تتعامل  
لأثر   التطرق  طريق  عن  اجلائحة 
النتخابات  نتائج  يف  كورونا  وباء 

الوليات املتحدة الأمريكية .

اإبراز تاأثريات اجلائحة على 
الأمن الجتماعي والقت�سادي

للتحولت  التطرق  و�سيتم   
التحالفات   و�سيا�سة  اجليو�سيا�سية 
وما  الكورونا  جائحة  زمن  يف 

على  ال�سوء  ت�سليط  مع  بعدها  
ما  وكل  البيولوجية،  احلروب 
وحقوق  الهجرة  وق�سايا  بها  يتعلق 
عرب  واحلريات  وكورونا  الإن�سان  
جلائحة  القت�سادية  والآثار  العامل 
كورونا وعالقتها بالعوملة والق�سايا 
الوقوف  مع  مب�ستوياتها  الأمنية 
على  كورونا  جائحة  تاأثريات  عند 
والقت�سادي  الجتماعي  الأمن 
النظام  يف  القت�سادية  وال�رصاعات 
الزعامة   على  والتناف�ش  الدويل 
ظل  يف  للدول  العامة  وال�سيا�سات 
العالقات  وم�ستقبل  اجلائحة  
التاجي  الدولية بعد فريو�ش كورونا 
ظروف  يف  التعليمية  وال�سيا�سات 
تناول  مع  بعدها  وما  اجلائحة 
مو�سوع  كوفيد 19 وق�سايا التنمية.

ن�سر البحوث والدرا�سات يف 
ميدان العلوم ال�سيا�سية

دولية  العلمية  املجلة  هذه  اأن  كما 
واملجانية،  ال�سدا�سية  املحكمة 
 « �سيا�سية  مدارات   « بـ  املو�سومة 
تديرها الدكتورة �رصيفة كالع ت�رصف 

ذات  متخ�س�سة  حتكيم  هيئة  عليها 
الأبحاث، ت�سدر  بتقييم  كفاءة تعنى 
عن مركز املدار املعريف لالأبحاث 
بن�رص  تعنى  - اجلزائر،  والدرا�سات 
ميدان  يف  والدرا�سات  البحوث 
ذات  العلوم  وكل  ال�سيا�سية  العلوم 
العالقة )العلوم ال�سيا�سية والعالقات 
الدولية، بحوث حول الأمن، التنمية، 
ال�سيا�سية،  والعلوم  الجتماع  علم 
التنظيمي  ال�سلوك  العامة،  الإدارة 
التاريخ،  الب�رصية،  املوارد  واإدارة 

وال�سرتاتيجية والإدارة(.

توثيق الأفكار العلمية 

البحوث  ن�رص  اإىل  املجلة  وتهدف 
العلمية الأ�سيلة من طرف الباحثني 
باللغة  الدكتوراه،  وطلبة  والأ�ساتذة 
والإجنليزية  والفرن�سية  العربية 
والأ�سالة،  باجلودة  املت�سمة 
يف  العلمية  بالأمانة  الكاتب  والتزام 
الأفكار  واقتبا�ش  املعلومات  نقل 
وتوثيقها  لأ�سحابها،  وعزوها 
عليها  املتعارف  العلمية  بالطرق 
املعرفة  ن�رص  تعميم  بهدف  وذلك 

والطالع على البحوث اجلديدة.

تكوين املعارف الأكادميية

الأكادميية  املن�سة  هذه  وتوفر   
للباحثني للم�ساهمة يف ن�رص البحوث 
بدقة  املعرو�سة  والدرا�سات 
ومو�سوعية ب�سكل علمي مبا يطابق 
موا�سفات املقالت املحكمة، فيما 
يدخل �سمن نطاق تخ�س�ش املجلة 
مبا  العلمية،  التطورات  يواكب  وما 
الفكرية  الظروف  خلق  يف  ي�سهم 
العلمية  املعارف  لتكوين  املالئمة 
يف  املجلة  ن�رص  يتم  الأكادميية، 
املطبوعة  الإ�سدارات  من  كل 
هذا  تفتح    اأنها  كما  والإلكرتونية، 
القدرات  اأ�سحاب  جلميع  الف�ساء 
اأعدادها  يف  بامل�ساهمة  العلمية 
باأحد املوا�سيع امل�ستجدة املتعلقة 

مبجال تخ�س�سه.
 واجلدير بالذكر، فلقد حددت جملة 
»مدارات �سيا�سية » العلمية الدولية 
ال�سدا�سية يوم 30 جانفي  املحكمة 
املقبل اآخر موعد للم�ساركة يف هذا 

ال�ستكتاب.

ثقافة

ال�سادرة حديثا عن دار الن�سر الربزخ

رواية »يوم رائع للموت« ل�سمري 
ق�سيمي ترتجم اإىل الفرن�سية  

الن�رص  دار  عن  موؤخرا  �سدرت 
لرواية  الفرن�سية  الن�سخة  الربزخ 
»يوم رائع للموت« من تاأليف �سمري 
نية، بحيث  ق�سيمي وترجمة لطفي 
)املوت  ثنائية  على  ال�سوء  ت�سلط 
كيل  فيه  /احلياة( يف جمتمع طفح 

التوهجات والتعقيدات.
باللغة  مرة  لأول  الرواية  و�سدرت 
»اأكت  دار  عن   2009 �سنة  العربية 
الرتجمة(،  حقوق  )�ساحب  �سود« 
اإذ ت�رصد حادثة �سحفي يف الأربعني 
على  من  النتحار  قرر  عمره  من 
فوق اأحد املباين يف اأحياء اجلزائر 
ي�ساهد  اأ�سبح  بعدما  ال�سعبية 

طموحاته واأحالمه تتبخر.
وحماولة  حليم  �سيت  يذيع  وحتى 
انتحاره الفا�سلة يف ال�سحافة، بعث 
بر�سالة اإىل نف�سه يبني فيها اأ�سباب 

انتحاره الذي باء بالف�سل.
امللقب  حليم  �سديق  قرر  كما 
حد  بو�سع  الطونبا«  بـ«عمار 
الزواج  اأمل  فقد  بعدما  حلياته 
قوية  �سخ�سية  ذو  اأنه  مع  بع�سيقته 
له  ت�سمح  اأن  املفرت�ش  من  كان 
اأن  اإل  احلياة،  م�ساعب  بتجاوز 
املبادئ  ذا  الفقري  املثقف  حليم 
جمتمع  يف  واملنا�سل  املتنافية 
مل  غرائزه،  ح�سب  يعي�ش  متقهقر 
يفلح يف م�ساعدة عمار على تنفيذ 

»خمطط النتحار«.
الرواية  اأحداث  تدور  وهكذا 
هاتني  على  بناء  جمملها  يف 
�رصب  الأ�سا�سيتني،  ال�سخ�سيتني 
عن  مثال  املوؤلف  خاللهما  من 
خ�سم  يف  املرتاخني  الأ�سخا�ش 

جمتمع ملوؤه الت�ساوؤم.
التي  اخليالية  الق�سة  هذه  وتبدو 
�سفحة   117 يف  اأحداثها  ن�سجت 
كملخ�ش مثري لثنائية احلياة واملوت 
يف �سورة مده�سة بل وفل�سفية اإىل 
حد بعيد، تدعو القارئ اإىل الت�ساوؤل 

عن احلقيقة واخليال وال�سخافة.
اخليالية  الق�سة  هذه  موؤلف  وقام 
وبناء  متمعن  و�سف  تخللها  التي 
انحرافات  بتحليل  ا�ستثنائي، 
من  معامله،  ت�سيع  تكاد  جمتمع 
اأدنى  دون  متطرقا  نقدي،  منظور 
لطاملا  التي  املحظورات  اإىل  لب�ش 

حب�ست اأنفا�ش هذا املجتمع.
كما اأجرى الراوي، من خالل ق�سة 
للمجتمع  ت�رصيحا  ال�سحفي،  حليم 
املليء بالتناق�سات، وقد اأبلى بالء 
وحمظوراته  اآلمه  تليني  يف  ح�سنا 
با�ستعمال �سورا معربة و بالغرتاف 

من قامو�سي الفكاهة وال�سخرية.
لالإ�سارة، فقد ولد الكاتب اجلزائري 
�سنة  بالعا�سمة  ق�سيمي  �سمري 
1974، تخرج حماميا وعمل �سحفيا 
اإىل  تُرجمت  روايات،  عدة  واألف 
للموت«  رائع  »يوم  منها  الفرن�سية، 
»يف  و   )2010( و«هالبيل«   )2009(
ع�سق امراأة عاقر« )2011( و »حب 
و«كتاب   )2014( مائل«  خريف  يف 
املا �ساء« )2016(، بحيث نقل عددا 
املرتجم  الفرن�سية  اللغة  اإىل  منها 
لطفي نية املولود باجلزائر واملقيم 
املوؤلفني  لكبار  ترجم  كما  بفرن�سا، 
مفتي  ب�سري  غرار  على  اجلزائريني 

وحميدة العيا�سي.
 وكالت 

ال�سورية  العامة  الهيئة  عن  �سدر 
الفائزة  الثالث  الروايات  للكتاب 
 2019 للعام  للرواية  مينه  حنا  بجائزة 
وهي »ل�سيخ والفول« و«هبوب ال�سموم« 

و«ت�ساملا الطريق والذكريات«.
التي  والفول  ال�سيخ  رواية  وت�ستعيد 
اأمين  ملازن  الأول  باملركز  فازت 
التي  الفرتة  �سفحة   296 يف  النفوري 
لقذائف  دم�سق  خاللها  تعر�ست 
الإرهابية  التنظيمات  يد  على  املوت 
من  كبري  بكم  تغو�ش  ذلك  مع  ولكنها 
�سيما  ول  النا�ش  حياة  يف  التفا�سيل 
اأبناء العا�سمة ومعاناتهم عرب توظيف 
فالرواية  خلفا  اخلطف  لتقنية  ناجح 

التي تبداأ من عام 2016 بذلك املوقف 
يبيع  و�سابا  عجوزا  رجال  جمع  الذي 
الفول تعود عقودا من ال�سنني اإىل الوراء 
وتنتهي مع ربيع عام 2019 عندما زال 

عن دم�سق خطر القذائف.
حمود  لعمر  ال�سموم  هبوب  رواية  اأما 
فتحكي  الثاين  باملركز  فازت  التي 
بني  حب  ق�سة  عن  �سفحة   415 يف 
الرقة  حمافظة  ريف  من  وفتاة  �ساب 
ولديهما  بطبعني خمتلفني  اأنهما  رغم 
اأي�سا من  ويعانيان  متباينة  انطباعات 
من  جو  �سمن  وتقدم  بيئتهما  انغالق 
الواقعية ال�سحرية عرب زمن افرتا�سي 
يدين  ولكنه  واحلا�رص  املا�سي  مزج 

الف�ساد  وظاهرة  الجتماعي  الواقع 
ح�ساب  على  الأغنياء  وممالأة 

الفقراء.
الطريق  ت�ساملا  رواية  وتتفرد 
والذكريات لنزار طربو�ش والتي فازت 
�سفحة   328 يف  وتقع  الثالث  باملركز 
باأنها من الأدب احلربي فبطل الرواية 
الغوا�سني  اأحد  كان  لو  يتمنى  كان 
الذين فجروا �سفنا للعدو ال�سهيوين يف 
اإيالت بفل�سطني املحتلة لكن احلرب 
على �سورية قادته اإىل م�سري خمتلف 
العربي  اجلي�ش  جنود  مع  ف�سارك 
ال�سوري يف معارك الت�سدي لالإرهاب 

من جبل ت�ساملا بريف الالذقية.

من  النفوري  اأمين  مازن  اأن  يذكر 
دم�سق  بريف  احلمرية  قرية  مواليد 
1990 در�ش الرتجمة يف جامعة البعث 
يكتب  النكليزية  للغة  مدر�سا  ويعمل 
و�سارك يف عدد من  الق�سرية  الق�سة 
املنتديات الأدبية اللكرتونية اأما عمر 
الرقة  ال�سوايف يف  مواليد  حمود فمن 
1967 يحمل اإجازة باحلقوق وميار�ش 
مهنة املحاماة �سدرت له جمموعات 
ق�س�سية وروايات وهو ع�سو يف احتاد 
الكتاب العرب بجمعية الق�سة والرواية 
من  فهو  طربو�ش  نزار  اأن  حني  يف 
جتربته  1970وهذه  الالذقية  مواليد 

الأدبية الأوىل.

عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

�سدور الروايات الثالث الفائزة بجائزة حنا مينه 

احت�سن امل�رصح اجلهوي عز الدين 
اأهم  من  يعد  الذي  بعنابة  جموبي 
امل�سارح يف اجلزائر واأقدمها ور�سة 
فني  م�رصوع  ت�سيري  حول  تكوينية 
دي�سمرب   26 اإىل   23 من  م�رصحي 
اجلاري والتي توىل تاأطريها املدير 

اجلزائري  الوطني  للم�رصح  الفني 
جمال قرمي.

الهادفة  الور�سة  ولقد عرفت هذه   
والتعاونيات  اجلمعيات  م�ساركة 
وكذا  عنابة،  لولية  امل�رصحية 
هذه  اأن  كما    ، امل�رصح  تقنيي 

تقدمي  الوحيد   هدفها  املبادرة  
خربات جديدة  من اأجل ت�سيري  اأي 
م�رصوع فني له عالقة بامل�رصح   و 
لديه  الذي  قرمي  جمال   اأطرها  
امل�رصح  جمال   يف  طويلة  خربة 
وكمخرج    وكممثل  كم�سري  عموما  

خلدمة   الور�سة  هذه  �سخر  حيث 
اجليل ال�ساعد  ب�سفة خا�سة  الذي  
من املنتظر اأن يقدم قيمة م�سافة 
ب�سفة  اجلزائري  الوطني  للم�رصح 

عامة .
حكيم مالك 

 عربت وزيرة الثقافة والفنون مليكة 
بالطفل  �سعادتها  عن  دودة،  بن 
كبريا  هدفا  ق  حَقّ الذي  �سلمان 
للجميع  واأعطى  كتابا،   276 بقراءة 

در�سا بتجربته الفريدة.

 ويف ذات ال�سياق اأو�سحت بن دودة، 
يف  فل  الِطّ حِقّ  اأجل  من  ترافع  اأنها 
الاّلئقة،  واحلياة  والّتعليم  اللَّعب 
الطفل  هذا  ُمنَجز  اأمام  لكننا  قائلة 
كاأولياء هل حّققنا لأطفالنا  نت�ساءل 

ي�ستحقون  التي  الّظروف  كَلّ 
ويحتاجون.

  ولقد جددت رئي�سة القطاع الثقايف 
َوالنَّا�ِسئة،  فل  الِطّ لكتاب  دعمها 
حد  على  يكون    اأن  يجب  والّذي 

القادم،  يف  حقيقياً  رهانا  قولها 
مبدية بذلك اعتزازها ب�سلمان الذي 
قابل  يف  عبقريته  تتفتَّق  اأن  ينتظر 

الأيام ويحّقق باقي اأحالمه.
 حكيم مالك 

اأطرها املدير الفني للم�سرح الوطني جمال قرمي

ور�سة تكوينية حول« ت�سيري م�سروع فني م�سرحي« بعنابة 

ق هدفا كبريا بقراءة 276 كتابا حَقّ

 مليكة بن دودة ت�سيد بالطفل �سلمان ابن ولية ال�سلف

وكالت 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبي
والية : اجلزائر

دائرة : الدرارية
بلدية : الرحمانية

اإعالن عن افتتاح
 جمعية خريية

لنا ال�رشف العظيم ان نعلمكم اأنه مت افتتاح:

 جمعية ذات طابع خريي

" االمل  امل�سماة :  " �سنابل 

الكائن مقرها : بدار ال�سباب الرحمانية.

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبـيـة
ال�سركة املدنية للمح�سريـــــــــــن الق�سائييــــــــــــــــــــن 
اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممـــــــــــــــــــد 

حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساءاجلزائـــــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتـــــــــــف 023377632/023377623 
 scp_boudif@yahoo.fr

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني   
املادة 750-749 من قانـون االإجـراءات املدنيـة واالإداريــة

نحن الأ�ستاذ/  بو�سماحة حممد–حم�رش ق�سائي- لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�سا�س جمل�س اجلزائر ق�ساء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله 
و الوا�سع ختمه و توقيـه اأدناه.لفائدة / ال�سيد دغفايل �سفيان ا�سالة عن نف�سه و نيابة عن ورثة املرحوم دغفايل يو�سف و ورثة املرحومة عكا�سة رقية وهم :1- اولده �سـورية رفيق ، لمية مبوجب 
عقد وكالة �سادر عن ال�رشكة املدنية املـهنية للتوثيق ال�ســتاذين بن عقـون ال�رشيف و موري دليلة بتاريخ: 2018/02/06 رقـم الفهـر�س: 2018/168. 2- ارملته ال�سيدة من�رش مليكة بنت حممد مبوجب 
عقد وكالة �سادرة عن ال�رشكة املدنية املهنية للتوثيق ال�ستاذين بن عقون ال�رشيف و موري دليلة بتاريخ : 2018/04/16 رقم الفهر�س : 2018/436 ال�ساكنني بـ/ حي املوظفني عمارة �س 1 الطابق 
الول البيار  اجلزائر العا�سمة ، املختارة موطنهم لدى مكتب ال�ستاذة قا�سب وهيبة- حم�رشة ق�سائية لدى اخت�سا�س حمكمة �سيدي احممد الكائن مكتبها بـ/ حي H B M عمارة 112/1 حممد 
بلوزداد العنا�رش اجلزائر العا�سمة . �سد/ 1- ورثة املرحوم دغفايل حممد : ابنه دغفايل وهبي ال�ساكن بـ : �ساقاتان رقم 60 ب 41467 قوتنربغ ال�سويد املختار موطنه لدى مكتب حماميته الكائن بـ : 
43 نهج الخوة عبد ال�سالمي القبة اجلزائر  العا�سمة 2- باقي ورثة املرحوم دغفايل حممد وهم : دغفايل بن يو�سف  ال�ساكن بـ :21 �سارع ابن اخلطيب اجلزائر العا�سمة 3- دغفايل جمال – دغفايل 
ر�سوان – دغفايل خرية  ال�ساكنني بـ :115 �سارع العقـيد لطفي باب الوادي اجلزائر العا�سمة ال�سيدة �سيف خرية ال�ساكنة بـ : بحو�س البواعن التحاتة الأربعاء ولية البليدة بنـاء علـى/ اأمر اإعادة حتديد 
جل�سة البيع ال�سادر عن رئي�س حمكمة/ �سيدي احممد، بتاريخ 2019/09/18 ، حتت رقم :2019/4189 نعلن للجمهور باأنه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني للعقار ل�سالح اأعلى و اآخر مزايد يوم الثنني 
2021/01/18 اأمـام حمكـمة : �سيدي احممد على ال�ساعة :13:30 �سا التعييـن » الموال العقارية املعنية بالبـيع و التابعة ملجموعة عــقارية ت�سمى »اقامة بلكور« وحـاليا » حي رزقي كحال تقع باجلزائر 
دائرة �سيدي احممد ، �سارع الطاهر بودوة )اأومريات املمتد( تتكون من ثالث عمارات متجاورة ت�سمى »اأ« »ب« و »ج« كل واحدة من العمارتني »اأ« و«ب« حتتويان على مـذخلــني و ت�ســكالن هيكلـني 
لعمارات ت�سمى على التوايل »A« و »AI« »ج« و »CI« الفوج العقاري كان حمل ت�سوية مللكية م�سرتكة حمررة من طرف ال�ستاذ بونات ، موثق باجلزائر يف الثامن و الع�رشين  اأوت الف و ت�سعمائة و ت�سعة 
و خم�سني ، منقول لدى املكتب الول للرهون باجلزائر يف التا�سع دي�سمرب الف و ت�سعمائة و ت�سعة و خم�سني ، منقول لدى املكتب الول للرهون باجلزائر يف التا�سع دي�سـمرب الف و ت�سعمائة و ت�سعة 
و خم�سني ، جملد 2765 رقم 32 و معدل مبوجب عقد حمرر من طرف نف�س املوثق بتاريخ التــــا�سع مار�س الف و ت�سعمائة و واحد و �ستني اأي : 1- �سقة تقع يف الطابق الثامن للعمارة »ج« تتكون من 
ثالث غرف  مطبخ غرفة حمام ، مرحا�س و�رشفات ترتبع على م�ساحة 42م2 و 1000/19 من الجزاء امل�سرتكة ، ال�سقة ال�سالفة الذكر تكون احل�سة رقم 38 يف البيان الو�سفي و ق�سمة العمارة ال�سابقة 
الذكر م�سهر باملحافظة العقارية لدائرة �سيدي احممد يف الثالث فيفري الف و ت�سعمائة و اثنني و ت�سعني جملد 153 رقم 54 .2- و امللكية امل�سرتكة مع ال�سيوع اجلربي يف حدود اربعة و ع�رشين 
جزء من الف جزء لكل الجزاء الـم�سرتكة للعمارة ال�سالفة الذكر الـخا�سة بال�ســـقة ال�سابقة الذكر ح�سب البيان الو�سف املذكور اعاله  3- و ح�سب البــيان الو�سفـي للتق�سيم تعديلي يلغي و يعو�س الذي 
�سـهر يف 21 جـوان 2008 حجم 410 رقم 37 ال�سادر عن مديرية امالك الدولة لولية اجلزائر مفتــ�سية امالك الدولة حل�سني داي ال�سادر بتاريخ : 2008/08/24 جزء 416 رقم 94  » مببلغ اإفتتـاحي 
يقدر بـ 4.500.000.00 دج«اربعة ماليني و خم�سمائة الف دينار جزائري« �رشوط البيع/ اإ�سافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط املحكمة بتاريخ 2019/05/29 
فاإن الرا�سي عليـه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقـاد اجلل�سة 5/1 من الثمن و امل�ساريـف و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ الباقــي يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد  فعلى 
اجلمهور الراغب يف املزايدة  الإطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة ب�سيدي احممد اأو بديــوان املح�رش الق�سائـي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله وعليه/ ا�ستنادا ملقت�سيات 

املادة 749- 750 من قانون الجراءات املدنية والإدارية قـمنا بتعليق هذا املح�رش بجريدة يومية وطنية .   

ثقافة

   اخلتـم       املح�سر الق�سائي

رمزية ال�سخ�سيات التاريخية يف �سينما التحريك

فيلم الأمني الياباين " كمان النجوم" منوذجا

ليليا عثمان الطيب 
اأ�ستاذة جامعية« جامعة 

اجلزائر-02-«

مل�سق فيلم االأمني 
الياباين »كمان النجوم«

مقتب�سة  املوؤثرة  اجلملة  هذه 
الياباين  الأمني  فيلم  من 
 Hoshizora Violin
با�سم  الإجنليزية  يف  ويعرف 
 Violin In The Starry
دبلجته  متت  وقد   ،Sky
 « با�سم  العربية  اللغة  اإىل 
اإنتاج  مت  النجوم«،  كمان 
اإخراج  من   1994 �سنة  الفيلم 
 Setsue ناكاياما  �سيت�سو 
Nakayama ، وتتناول ق�سة 
الفيلم حكاية الطفل املوهوب 
كيكو اإيزاوا الذي ميلك موهبة 
احلفر على اخل�سب ويرغب يف 
لكمان  مماثل  كمان  األة  �سنع 

�سرتاديفاري .
الدرامي  الفيلم  هذا  يعد 
تاريخية  ل�سخ�سية  تكرميا 
عاملية م�سهورة األ وهو �سانع 
الإيطايل  املو�سيقية  الآلت 

�سرتاديفاري  اأنطونيو 
 Antonio Stradivari
كان  حيث   )1737  -  1644(
اآلت  �سناعة  يف  متخ�س�سا 
والقيتارة  الكمان  مثل  وترية 
بكونه  عامليا  اإ�ستهر  ولكنه 
احرتاما  الأكرث  الكمان  �سانع 
م�رشبا  ويعد   ، التاريخ  يف 
لالأمثال يف الو�سط املو�سيقي 
العمل  اإتقان  يف  واحلريف 
لتحقيق  بتفا�سيله  والإهتمام 

اجلودة .

�سانع الكمان االإيطايل 
اأنطونيو �سرتاديفاري

املبدع  معاناة  الفيلم  ي�سور 
على  ويركز  لعمله،  اإتقانه  يف 
�سغفه  بداأ  الذي  كيكو  الطفل 
حني  الكمان  األة  �سناعة  يف 
مو�سيقية  حلفلة  معلمه  اأخذه 
كيكو  لينبهر  كمان  لعازفة 
ب�سوت الآلة التي ي�سمعها لأول 
مرة، ويقرر اأن ي�سنع األة كمان 
كثرية  حتديات  تواجهه  لكن 
حتقيق  ي�ستطيع  ذلك  ومع 
ومل  بهدفه  لأنه مت�سك  حلمه 
اأن  بعد  خا�سة  عنه  يتخل 

كيفية  عن  كتابا  معلمه  اأهداه 
لأنطونيو  الكمان  األة  �سنع 
�سرتاديفاري فيحاول اأن يكون 
ال�سبب  اأن  ويكت�سف  مثله، 
كمان  األة  �سنع  يف  ف�سله  يف 
يتمثل يف نوعية اخل�سب الذي 
ا�ستعمله يف �سنعها، لذلك قرر 

من  كمان  األة  ب�سنع  يقوم  اأن 
مثلما  القيقب  �سجرة  خ�سب 
كان يفعل �سرتاديفاري ويقطع 
اخل�سب مثل كان يفعل ليكون 

مماثال لكمان �سرتاديفاري .
يف  تاريخ  لديها  اليابان  اإن 
اآلف  اإىل  يعود  الت�سميم 
احلرب  بعد  لكن  ال�سنني 
اإزدهرت  الثانية  العاملية 
املتحركة  الر�سوم  �سناعة 
واحدة  واأ�سبحت  اليابانية، 

لالأطفال  الرتفيه  و�سائل  من 
اليابانيني، مر وقت طويل قبل 
املتحركة  الر�سوم  ت�سبح  اأن 
يف  را�سخة  فنية  اأ�سكال 
 1980 عام  بحلول  اليابان، 
منتج  اأكرب  اليابان  اأ�سبحت 
وتعترب  املتحركة،  للر�سوم 
اليابانية  املتحركة  الر�سوم 
يعتمد  ثقايف  �سكل  حاليا 
التقاليد  على  وا�سح  ب�سكل 
يطلق على  اليابانية،  الثقافية 
اليابان  يف  املتحركة  الر�سوم 
 ،Anime الأنيمي  ت�سمية 
املتحركة  الر�سوم  حتتوي 
اآثار  اليابانية على العديد من 
والعاملية  املحلية  الثقافة 
على  غريبا  يكن  مل  لذلك 
ي�سلط  اأن  الياباين  الأمني 
ال�سوء يف حبكة الق�س�س على 

ال�سخ�سيات العاملية، ف�سينما 
الأ�سا�س  يف  هي  التحريك 
الفن  اأ�سكال  من  �سكل 
على  يجب  وبالتايل  الب�رشي 
اأن  املتحركة  الر�سوم  م�سمم 
الو�سعيات  خالل  من  يخلق 
اأو  اأكرث  ب�رشي  مرئي  متثيل 

اأقل ديناميكية لقوة ال�سخ�سية 
اجل�سد،  تدفع  اأو  حتمل  التي 
اأخرى تتفاعل معه  و/اأو قوى 
وبالتايل  اأدائه،  يف  توؤثر  اأو 
اجل�سم  اأجزاء  ترتيب  فاإن 
اأمر �رشوري للتعبري عن  ككل 
لذلك  وا�سح،  ب�سكل  احليوية 
اأو�ساع يجب على  اإن�ساء  عند 
املتحركة  الر�سوم  م�سمم 
الداخلية،  الدوافع  مراعاة 
يف  �سخ�سية  كل  متيز  والتي 
اأجل  من  معني  موقف  ظل 
تدفق  تاأثري  كيفية  حتديد 
اجل�سم،  اأجزاء  على  الطاقة 
هناك  يكون  اأن  لينبغي 
بنف�س  تت�رشفان  �سخ�سيتان 
احلال  هو  كما  لأنه  الطريقة 
عند الب�رش يت�رشف اأ�سخا�س 
يف  خمتلف  ب�سكل  خمتلفون 

مواقفهم  لأن  املوقف  نف�س 
اأفعالهم  ردود  اأو  اأفعالهم  اأو 
مثل  عوامل  عدة  على  تعتمد 
�سخ�سيتهم، واملزاج، والو�سع، 
فالتطرق اإىل �سخ�سية حقيقية 
اأيقونية يف �سينما التحريك مت 
هذا  يف  ذكي  ب�سكل  توظيفه 
الفيلم من خالل املعاناة التي 
تعترب وقود الفن فمعاناة كيكو 
يف  اأول  جت�سدت  الفيلم  يف 
فقده لوالده الذي كان مل ي�ساأ 
�سانع  ي�سبح  اأن  يوما  لكيكو 
ابنه  يو�سي  وهو  مات  كمان 
حلمه  اإىل  للو�سول  باملثابرة 
كمان  �سانع  اأ�سهر  لي�سبح 
مثل �سرتاديفاري، كذلك وفاة 
جمع  يف  دعمته  الذي  الفتاة 
والتي  القيقب  �سجر  خ�سب 
كانت تعرف اأي�سا �سرتاديفاري 
وقد اأخربت كيكو باأنه �سي�سبح 

مثله يوما ما .
لقد اأ�سار الفيلم يف بدايته اإىل 
احلقيقية  �سرتاديفاري  ق�سة 
كت�رشيح  الأوىل  الدقائق  يف 
ال�سخ�سية  هذه  لأهمية 
جعل  الذي  الأيقونية 
يرتبطون  لحقا  املو�سيقيني 
روحيا باآلتهم التي هي اإمتداد 
للتعبري عن عواطفهم، كما اأن 
اإىل  تدعونا  ككل  الفيلم  ق�سة 
وهذا  واإتقانه  العمل  تقدير 
الدين  اأي�سا  عليه  مايحر�س 
اأم  فعن  احلنيف  ال�سالمي 
اهلل  -ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني 
اهلل  ر�سول  قال  قالت:  عنها- 
 »: و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
عمل  اإذا  يحب  تعاىل  اهلل  اإن 
يتقنه«  اأن  عمال  اأحدكم 
عمله  يتقن  الذي  فالإن�سان 
عزيز عند ربه وكبري يف نظر 

النا�س .

» اأتعرف ماالذي يجعل االإن�سان يح�س بجمال املو�سيقى ياكيكو..ثالثة عوامل مت�سافرة اللحن ال�سجي 
ال�سادق الذي يالم�س �سغاف القلب ويناجي الروح، ومهارة العازف يف اإي�سال اللحن، وجودة �سنع الكمان 

الذي ي�سدر ال�سوت« .

الو�سط:2020/12/27

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " نايلة "

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .



اأول درا�سة حتليلية ح�ل خطابات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 
اأ�سدرت م�ؤخرا الباحثة يف جمال االإعالم واالت�سال »رحمة بن جديد« كتاب بعن�ان »م�قف امل�ؤ�س�سة 

الع�سكرية من احلراك ال�سعبي اجلزائري« درا�سة حتليلية لرئي�س االأركان االأ�سبق اأحمد قايد �سالح من 
فيفري اإىل دي�سمرب 2019 .

اأح�سن مرزوق

الإ�صدار  هذا  يقدم  حيث 
عن من�صورات وهج لالإعالم 
حتليلية   اأكادميية  درا�صة 
املوؤ�ص�صة  خلطابات 
خالل  امللقاة  الع�صكرية 
من  ال�صعبي  احلراك  فرتة 
غاية  اإىل  فيفري  �صهر 
دي�صمرب 2019 وذلك بتحليل 
الركان  رئي�س  خطابات 
�صالح  قايد  اأحمد  الراحل 
، وهو اأول كتاب يتناول هذا 
املو�صوع من خالل التحليل 
الأكادميي والإعالمي حيث 
ت�رصيح  يف  املوؤلفة  تقول 
»الو�صط«  يومية  به  خ�صت 
»)هذا الكتاب هو يف الأ�صل 
درا�صة علمية يف اإطار اجناز 
تعديل  مت  التخرج،  مذكرة 

عنا�رصه  وترتيب  �صكله 
حتى  للن�رص،  املنهجية 
وا�صتيعابها  قراءتها  ت�صهل 
لأن  نظراً  اجلميع،  على 
املو�صوع ونتائج البحث تهم 
فئات وا�صعة من اجلزائريني 
والأ�صاتذة  الطلبة  ولي�س 
فقط، الذين قد ي�صتفيدون 
العلمي   : ال�صقني  يف  منهم 
الإعالم  علوم  جمال  يف 

والت�صال وال�صيا�صي.
ثالثة  على  الكتاب  يحتوى 
الأول  يف  انطلقنا  ف�صول، 
مروراً  البحث  اإ�صكالية  من 
العنا�رص  بع�س  بتو�صيح 
بها،  امللحقة  املنهجية 
الثاين  الف�صل  يف  وتطرقنا 
ملعارف نظرية عن متغريات 
البحث اأي »احلراك ال�صعبي 
و«اخلطاب  اجلزائري« 

الدرا�صة  لب  اأم  ال�صيا�صي«، 
الف�صل  يف  فكان  والكتاب 
ا�صتعر�صنا  الذي  الثالث 
فيه الدرا�صة التحليلية التي 
اخلطابات  كل  على  اأجريت 
التي األقاها الفريق وعددها 

41 خطاب، بدء بالإجراءات 
هذا  يف  املتبعة  املنهجية 
مناهج  -وفق  التحليل 
وتخ�ص�صنا  واأدوات 
الإعالم  علوم  تخ�ص�س 
احلال-  بطبيعك  والت�صال 

بيانات  با�صتعرا�س  مروراً 
التحليل املف�صلة و�صولً اإىل 
العامة  النتائج  ا�صتخال�س 
وا�صتنتاج  التحليل  هذا  من 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  موقف 
الذي كان الهدف الأ�صا�صي 
جانب  اإىل  البحث،  من 
اخلطابات  �صمات  حتديد 
املحللة(.ون�صري  ال�صيا�صية 
اأن املوؤلفة باحثة يف جمال 
ناق�صت  والإت�صال  الإعالم 
التخرج  مذكرة  موؤخرا 
تخ�ص�س  ما�صرت  ب�صهادة 
ب�رصى  �صمعي  اإعالم 
واملرتبة  جدا  جيد  بتقدير 
الدفعة  م�صتوى  على  الأوىل 
مت  التي  الدرا�صة  وهي 
هذا  يف  ون�رصها  تكييفها 
من�صورات  عن  الإ�صدار 

وهج لالإعالم.

من تاأليف الباحثة »رحمة بن جديد«

م�سروع 1267 م�سكن عدل باملدية

غ�سب وا�ستياء من عدم انطالق الأ�سغال 
�س�ناطرك

نفي اإلغاء �سرط الإقامة لت�سجيل 
طالبي العمل  ب�صيغة  �صهد م�رصوع 1267 م�صكن 

عدل2 مبنطقة بني عطلي باملدية 
ف�صال جديدا بعد و�صع الوزير الأول 
القليلة  اليام  يف  ال�صا�س  حلجر 
الور�صة  اإخالء  مت  حيث  املا�صية، 
من املعدات ،والآليات الثقيلة التي 
ا�صتقبلت بها �رصكة اأ�صالن الرتكية 
خلف  ما  وهو  جراد،  العزيز  عبد 
ردود افعال غا�صبة من املكتتبني،و 
املواطنني على حد �صواء اإذ و�صف 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد 
من  التي  باملهزلة  احلادثة  هذه 
هذا  املواطن،  ثقة  تهز  اأن  �صاأنها 
املدية  ولية  عن  النائب  وقام 
حممد كبرييتة نهاية ال�صبوع بلقاء 
عمل مع  وزير ال�صكن و العمران ،و 
بع�س  لرفع  نا�رصي  كمال  املدينة 

اكد  املواطنني،حيث  اإن�صغالت 
�صكنات  ق�صية  بخ�صو�س  النائب 
اأبدى  الوزير  اأن  عطلي  ببني  عدل 
ال�رصكة  ت�رصف  من  امتعا�صه 
املمار�صات  هذه  لتبقى  الرتكية، 
غري  الوزراء  زيارات  مع  املتزامنة 
اأمل  على  نعي�س  ونحن  م�رصفة 
اأكد  جهته  اجلزائر اجلديدة،من 
 2 عدل  مكتتبي  جمعية  رئي�س 
مدير  مع  جمعه  لقاء  بعد  باملدية 
املحلية،  عدل  لوكالة  امل�صاريع 
الآليات  اإزالة  الأخري برر عملية  اأن 
الأر�صية  الدرا�صات  �صدور  بعدم 
قبل  من  بامل�رصوع  اخلا�صة 
املخرب املخت�س لهذا الغر�س،واأن 
بعد  مبا�رصة  �صينطلق  امل�رصوع 

ذلك.

ب�صكل  �صوناطراك  موؤ�ص�صة  تنفي 
بع�س  ن�رصتها  التي  املعلومات  قاطع 
الفجر  »جريدة  اليومية  اجلرائد 
ال�صادر  عددها  يف  الآن«  واجلزائر 
مفادها  والتي  دي�صمرب2020،   26 يف 
الإقامة  �رصط  تلغي  »�صوناطراك  اأنه 
بوكالت  العمل  طالبي  لت�صجيل 

الت�صغيل ».
ل  لأنه  متاما  خاطئة  املعلومة  هذه 
ت�صجيل  بعمليات  ل�صوناطراك  عالقة 
العملية  هذه  تتم  حيث  العمل،  طالبي 
املحلية  الوكالت  م�صتوى  على 

للت�صغيل عرب الوطن.
هذا املقال م�صلل متاًما، اإذ اأن كاتبه، 
ت�صتخدمه،  التي  ال�صحيفة  ف�صاًل عن 
والرتويج  مفربك  خرب  بن�رص  قاما 

مبو�صوع  متعلقة  كاذبة  ملعلومة 
�صديد احل�صا�صية، كما تقت�صي قواعد 
يجب  كان  ال�صحفية،  الأخالقيات 
دقة  من  التحقق  ال�صحف  هذه  على 
وبالتايل  ن�رصها،  قبل  املعلومة  هذه 
ال�صحيحة،  املعلومة  على  احل�صول 
مديرية  من  القرتاب  خالل  من 
تعترب  التي  ل�صوناطراك،  الت�صال 
لالت�صال  الوحيدة  املخولة  الهيئة 
اأنه دون  والإعالم.  و ا�صارت ال�رصكة 
كاتب  اأو  ال�صحيفة  دوافع  اخلو�س يف 
معلومات  ن�رصا  وبكونهما  املقال، 
بحقها  �صوناطراك  حتتفظ  مغلوطة، 
ن�رص  بتهمة  الق�صائية  املتابعة  يف 
ت�صليل  �صاأنها  من  كاذبة  معلومات 

الراأي العام حول مو�صوع ح�صا�س.

خدمة مت�فرة على بريدي م�ب 

اأوريدو تعلن عن اإطالق خدمة »اأ�ست�رم«  
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اإح�سائيات وباء 

ك�رونا يف اجلزائر

بك�رونا جديدة  اإ�سابة   416
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 97857

ت�سجيل06 وفيات جديدة بك�رونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل ال�فيات اىل : 2722

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 361
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 65505

اخلطاب  م�صتوى  وعلى  الر�صمية  الأوراق  يف 
احلايل  بطاقمها  الثقافة  وزارة  تدعي  املتداول 
اأنها �صتعمل..وتخطط...و �صتنجز..وهو داأب من 
مر على هذه الوزارة منذ اأمد بعيد..وبعيدا عن 
النيات احل�صنة ،و خلفيات من يجل�س موؤقتا على 
تغري على  �صيء  اأن ل  يوؤكد  الواقع  فاإن  الكر�صي 
اأر�س الواقع..ل متلك الوزيرة حق التحجج بوباء 
كورونا ،و كان باإمكانها حتويل الأزمة اإىل راأ�صمال 

حقيقي لبعث احلد الأدنى من الن�صاط.
من  كثري  الثقافة  وزارة  يف  احلايل  الطاقم  يف 
ب�صكل  اإبداعيا  وجودها  اأثبتت  التي  الأ�صماء 
من�صجم  ذلك �صمن طاقم  تفعل  لكنها مل  فردي 
يف  للن�صيان  عام  ..هو  بال  ذا  اأثرا  ن�صهد  مل  و 
ما  �صيئا  لكن  الأزمة  رغم  املال  لها  توفر  وزارة 
يكبل املبادرة ،مالذي مينع من ا�صتمرار م�رصوع 
طموح كمجلة »اإنزياحات« التي ولدت منها اأعداد 

يتيمة �رصعان مالقت م�صري �صابقاتها.
الفرتة  ا�صتثمار  من  الثقافة  وزارة  مينع  مالذي 
،ونا�رصه  موؤلفه  ،و  بالكتاب  الحتفاء  يف  احلالية 
لي�صتفيد  ذلك  وتعميم  الفرتا�صية  الندوات  عرب 
العام،..مالذي  الراأي  من  قطاع  اأكرب  الأمر  من 
تغادر  ل  قلتها  على  النوعية  املبادرات  يجعل 

حدود العا�صمة ال�صيا�صية للبالد..
القطاع  يف  �صنويا  الدولة  ت�صخها  التي  املاليري 
مل تنتج موقعا اإلكرتونيا حيا ميكنه ت�صويق �صورة 
اإبداعي  تنوع  من  يحتويه  مبا  اجلزائر  منا�صبة 

ول�صاين.
مالذي يحول دون جناح وزارة الثقافة عرب اأدواتها 
اإثارة النقا�صات الثقافية املرتبطة  القانونية من 
ال�صتغالل  عن  بعيدا  اجلزائريني  ب�صخ�صية 
املعيب الذي ميار�س ال�صيا�صيون و قطاع الطرق 

و �صذاذ الآفاق.
لتدارك  ج�صيمة  م�صوؤولية  املعنية  الوزارة  اأمام  
النك�صات املخزية التي ع�صفت بالقطاع ل�صنوات 
احلقيقيني  املثقفني  ا�رصاك  يف  ،احلل  طويلة 
امل�صكونني بهاج�س الإبداع ،وهنا اأنوه بالت�صاوؤل 
قبل  مفتي  ب�صري  الروائي  اأطلقه  الذي  امل�رصوع 
مينع  الفاي�صبوك..مالذي  يف  �صفحته  عرب  اأيام 
يعنى  متكامل  م�رصوع  امتالك  من  اجلزائر 
واأنيميا  مركبة  تفكري  اأزمة  ...هي  بالرتجمة 
املبادرة  وحترير  البتكار  على  القدرة  يف  حادة 

و تاأطريها.

مع احلدث 

الأنيميا الثقافية و 
الفري�سة الغائبة

وداد احلاج

مبنطقة بلع�سل ب�زقزة بغيليزان

اخلنازير الربية تعبث 
باملحا�سيل الفالحية 
تكبد الكثري من الفالحني مبنطقة بلع�صل بوزقزة 
فادحة يف حما�صيلهم  خ�صائر  غليزان،   ولية  يف 
والتي  بحقولهم  اخلنازير  عبث  ب�صبب  الفالحية 
خلف انت�صارها موجة ا�صتياء كبرية و�صط �رصيحة 

وا�صعة من الفالحني. 
واإ�صتكى الكثري منهم يف ت�رصيحات خا�صة للو�صط 
من ما باتت تعر�س له حقولهم الفالحية من خ�صائر 
و�صفوها بالدمار الذي احلقه اخلنزير الربي الذي 
،وتاأ�صف  واملحا�صيل  الفالحية  بالأرا�صي  عبث 
الفالحون من عدم تدخل امل�صالح الفالحية لأجل 
القانونية  الإجراءات  الو�صع واتخاذ بع�س  متابعة 
هذا  ومكافحة  �صيد  حمالت  برجمة  بخ�صو�س 
احليوان اخلطري الذي بات ي�صكل تهديدا حقيقيا 

ملحا�صيلهم الفالحية وحياته اأي�صا. 
يبقى  �صاغية  اآذانا  نداءاتهم  جتد  اأن  اأمل  وعلى 
فادحة  خ�صائر  يتكبدون  بلع�صل  منطقة  فالحو 

اأثرت كثريا على نف�صيتهم وحما�صيلهم اي�صا.
اأمني بن لزرق

خدماتها،  رقمنة  �صيا�صة  يف  موا�صلة 
بريد  مع  بال�رصاكة  اأوريدو،  تعلن 
تعبئة  خدمة  اإطالق  عن  اجلزائر، 
خالل  من  النرتنت  عرب  الر�صيد 
باإمكان  حيث،  موب  بريدي  تطبيق 
املوؤ�ص�صات  من  اأوريدو  زبائن  جميع 
دون  اأر�صدتهم  تعبئة  واخلوا�س 

من  لال�صتفادة  التنقل.  اىل  اللجوء 
هذه اخلدمة، يكفي اأن ميتلك الزبون 
على هاتف ذكي والبطاقة اللكرتونية 
ت�صتجيب  بذلك،  الذهبية  اجلديدة 
ب�صفة  زبائنها  لحتياجات  اأوريدو 
�صهل  ولوج  منحهم  خالل  من  فعالة 
كامل  عرب  وذلك  خلدماتها  و�رصيع 

اخلدمة  هذه  الوطني.تاأتي  الرتاب 
عن  والناجتة  نوعها  من  الفريدة 
بريد  قبل  من  عنها  املقع  �رصاكة 
لترُثي  اأوريدو،  وموؤ�ص�صة  اجلزائر 
اأوريدو  لـ  اخلدمات الرقمية املتعددة 
التي اأُطلقت عرب خمتلف قنوات بريد 
اأجهزة املوزعني  اجلزائر، على غرار 

الإلكرتوين  واملوقع  الأوتوماتيكيني 
ومكاتب الربيد. 

املبتكرة،  اخلدمة  هذه  خالل  من 
تطمح اأوريدواىل تنويع منتجاتها على 
اأجل  م�صتوى �صبكة بريد اجلزائر من 
الت�صهيل لزبائنها الولوج اإىل خدماتها 
الرقمية وعي�س جتربة الزبائن اأف�صل.

الب�يرة

غلق عدة طرق ب�سبب 
الثل�ج الكثيفة

 24 خالل  ت�صاقطت  التي  الثلوج  كميات  ت�صببت 
البويرة يف غلق  �صاعة الأخرية على تراب ولية 
الطرق الوطنية رقم 33 و 30 و  15 الرابطة بني 
وفج  اأ�صول  بنقاط  وزو  وتيزي  البويرة  وليتي 
فتحها  مهمة  وتبدو  انكيالل  وتيزي  تريوردة 
�صعبة نظرا لتوا�صل تهاطل الثلوج على املنطقة 
تدخلت،  مت�صل  �صياق  ويف   ، اأم�س  ليلة  منذ 
وحدات احلماية املدنية يف عدة حوادث مرور 
منها انحراف حافلة تقل 49 �صائحا من �صطيف 
مبنطقة تيكجدة دون ت�صجيل خ�صائر ب�رصية اإىل 
�رصق  ال�صيار  بالطريق  �صاحنة  انقالب  جانب 

غرب مبنطقة ب�صلول �رصق البويرة .
اأح�سن مرزوق

غاز اأحادي اأك�سيد الكرب�ن

126 �سحية واإنقاذ 
2000 اآخرين 

للحماية املدنية  ناقو�س  العامة  دقت املديرية 
ل�صحايا  غاز  الكبري  الرتفاع  جراء  من  اخلطر 
وفاة  يف  ت�صبب  الذي  الكربون  اأك�صيد  اأحادي 
حوايل  اإنقاذ  مت  فيما  �صحية،   126 من  اأكرث 
ال�صنة  2000 �صحية من موت حمقق منذ بداية 
اجلارية  م�صددة على �رصورة ال�صتعانة بكا�صف 

غاز اأحادي الكربون كو�صيلة اإنذار.
حممد بن ترار

اأول درا�سة عن »ال�ساللة املتح�رة لك�رونا«

 اأخبار اإيجابية واأخرى �سلبية
ك�صفت اأول درا�صة عن ال�صاللة املتحورة من 
فريو�س كورونا امل�صتجد، التي ظهرت اأول يف 
بريطانيا، عن املزيد من املعلومات اخلا�صة 
والتدابري  خطورتها  ومدى  ال�صاللة،  بهذه 

الوقائية التي ينبغي اأخذها لوقف تف�صيها.
واأكدت الدرا�صة التي اأجراها مركز النمذجة 
لندن  كلية  يف  املعدية  لالأمرا�س  الريا�صية 
ال�صاللة  اأن  الإ�صتوائي،  والطب  لل�صحة 
ال�صاللت الأخرى  اأكرث من  املتحورة معدية 
و�صتتطلب  املائة،  يف   56 بن�صبة  لكورونا 

لحتوائها  الإ�صافية  الإجراءات  من  مزيدا 
اأنه ما من دليل على كون  الدرا�صة  ،ووجدت 
ال�صاللت  من  فتكا  اأكرث  اجلديدة  ال�صاللة 
الأخرى وتعليقا على النتائج التي مت التو�صل 
اإليها، قال نيكول�س ديفيز ،املوؤلف الرئي�صي 
للدرا�صة، يف حديث ل�صحيفة »نيويورك تاميز« 
ت�رصيع  ال�رصوري  من  يكون  »قد  الأمريكية: 
اأن:  م�صيفا  وا�صع«،  نطاق  على  اللقاح  طرح 
»النتائج الأولية ت�صري اإىل اأن التطعيم ال�رصيع 
اأمرا مهما لأي بلد عليه التعامل مع  �صيكون 

هذه ال�صاللة«.
من  عدد  ويعتقد 

اخلرباء يف علم الوراثة 
الطفرة  اأن  والأوبئة 
للفريو�س  اجلديدة 
وراء  �صببا  تكون  ه قد  ر نت�صا ا

بال�رصورة  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  ال�رصيع، 
امل�صت�صار  ويوؤكد  خطورة،  اأكرث  يكون  اأن 
الأمرا�س  ملكافحة  الأمريكية  املراكز  يف 
والوقاية، الدكتور ويليام �صافرن، اأنه حتى مع 

 ، ت ا لطفر ا
الفريو�س يف يبقى 

�س  �صا لأ هو، ا كما 
تظل  ت و حا للقا ا

التحولت، تعمل �صد العديد  من 
م�صيفا: »ميكننا ت�صبيه ذلك بتبديل ال�صخ�س 
ولكن  رمادي،  باآخر  اللون  بني  ملعطف 

ال�صخ�س يظل نف�صه«.

املدية
اإيداع وكيل اجلمه�رية املزيف 

احلب�س امل�ؤقت
�صبط اأفراد الدرك الوطني بق�رص 
نهاية  املدية  بولية  البخاري 
بقب�س  متلب�صا  �صخ�صا  الأ�صبوع 
مليون   200 ب  مقدرة  عمولة 
اأحد  لإخراج  �صعيه  نظري  �صنتيم 
امل�صجونني من املوؤ�ص�صة العقابية 
، على اعتبار اأن املعني قدم نف�صه 
اأنه  على  امل�صجون  اأقارب  لأحد 

جعل  ما  ،وهو  للجمهورية  وكيل 
باإخطار  يتقدم  امل�صجون  قريب 
بالق�صية  البخاري  ق�رص  درك 
على  الخطار  عملية  ،و�صاعدت 
املزيف  اجلمهورية  وكيل  توقيف 
الق�صائية  اجلهات  امام  وتقدميه 
احلب�س  باإيداعه  امرت  التي 

ر. ب�خدميياملوؤقت.

ر. ب�خدميي 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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