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ينحدرون من 70 جن�شية  

 بحث التكفل ب8 اآلف طالب اأجنبي باجلزائر
بعد اتفاق  رئي�ص الحتاد مع  الوزارة الأوىل

اإعفاء املحامني من رخ�ص التنقل 
اجلمعية الوطنية  للتجار واحلرفيني   

نطالب باإعفاء التجار من التكاليف ال�شريبية 

الناطق الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية حمندو�شعيد بلعيد

رفع احلجر ال�شحي مرهون بالتزام املواطنني
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نظام املحاكم الفرتا�شية للتفاهة و الرداءة
نقا�ص

كورونا يقطع اأيادي الع�شابة الدولية والفا�شدين؟
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  .             عملية وطنية حل�شر اأ�شرار الأزمة ووجهة الإعانات

  .             توفر موؤ�شرات اإيجابية يف مواجهة كورونا
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الناطق الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية حمندو�شعيد بلعيد

رفع احلجر ال�صحي مرهون 
بالتزام املواطنني

.     توفر موؤ�شرات اإيجابية يف مواجهة كورونا
.     عملية وطنية حل�شر اأ�شرار الأزمة ووجهة الإعانات

.     عهد عبادة �شخ�س الرئي�س قد وىل
اأفاد الناطق الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية حمند اأو�شعيد بلعيد اأم�س اأن ح�شيلة تربعات املواطنني �شمن عملية الت�شامن مع املت�شررين من انت�شار وباء كورونا بلغت 

الأجنبية. بالعمالت  دولر  مليون  قيمته  وما  الوطنية  بالعملة  �شنتم  مليار   230

اأح�شن خال�س

 وذكر بهذا ال�صدد اأن هذه املداخيل 
على  و�صفافية  بعدل  �صتوزع 
املت�رشرين حتت اإ�رشاف الوزير الأول 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  واإ�رشاك 
اإىل جانب جمعيات املجتمع املدين 
الت�صامنية  العملية  يف  ت�صارك  التي 
اإن  وقال  اجلارية.  الإغاثة  وعمليات 
جارية  وطني  واإح�صاء  م�صح  عملية 
اليوم للتعرف بدقة عن اجلهات التي 
�صتتوجه لها الإعانة اإ�صافة اإىل تقييم 
باملوؤ�ص�صات  حلقت  التي  الأ�رشار 
ال�صغرية واملتو�صطة وبالعمال الذين 
عملهم  منا�صب  لفقدان  ا�صطروا 

جراء تطبيق احلجر ال�صحي. 
ذكر  ال�صحي  احلجر  رفع  وب�صاأن 
يد  يف  القرار  اأن  ال�صعيد  حممد 
مبا�رش  ب�صكل  ال�صحيني  اخلرباء 
الو�صع  تقييم  على  الأقدر  فهم 
كورونا  فريو�س  انت�صار  تطور  ور�صد 
الأخرية  الإح�صاءات  اأن  اإىل  م�صريا 
عدد  بتناق�س  الو�صع  بتح�صن  تب�رش 
الإ�صابات والوفيات وارتفاع احلالت 
التي متاثلت لل�صفاء داعيا املواطنني 
والن�صباط  ال�صرب  من  مزيد  اإىل 
مبوعد  التعجيل  على  وامل�صاعدة 
رفع احلجر ال�صحي بالتزام اإجراءات 
الوقاية. وبعد اأن ذكر بن�صاط الرئي�س 
ل�صيما  الأخرية  الأ�صابيع  يف  تبون 

بني  م�صت�صفى  اإىل  امليدانية  خرجته 
ولقاءه  املركزية  وال�صيدلية  م�صو�س 
تطورات  يتابع  اأنه  اأكد  باخلرباء 
كثب  عن  وتبعاته  الفريو�س  انت�صار 
كما  القطر  اأنحاء  كل  م�صتوى  وعلى 
ال�صاحل  يف  الو�صع  تطورات  يتابع 

الإفريقي. 
ال�صعيد  حممد  نوه  اأخرى  جهة  ومن 
تبون  الرئي�س  اأر�صلها  التي  بالتعليمة 
اإىل جميع الإدارات املركزية واملحلية 
رئي�س  با�صم  عبارات  ذكر  بتفادي 
اأو  تعليماته  على  بناء  اأو  اجلمهورية 
اإىل  م�صريا  برناجمه،  وفق  اأو  بف�صله 
قد  الرئي�س  �صخ�صية  عبادة  عهد  اأن 
وىل وقد �صبق اأن األغى تبون ذكر كلمة 

الفخامة يف خطاب الق�صم. 
وب�صاأن و�صع حرية ال�صحافة وتواجد 
مواقع  وغلق  احلب�س  يف  �صحافيني 
الرئا�صة  با�صم  الناطق  ذكر  اإخبارية 
ق�صارى  يبذل  الدولة  رئي�س  اأن 
وتزويد  التعبري  حرية  لتحقيق  جهده 
ال�صحافة بجميع الإمكانيات لتج�صيد 
املمار�صات  عن  التخلي  �رشط  ذلك 
القانون  بحدود  واللتزام  ال�صابقة 
اأن  مذكرا  العامة  والآداب  والأخالق 
مهنة  حتويل  مع  تت�صامح  لن  الدولة 
وال�صتم  لل�صب  فر�صة  اإىل  ال�صحافة 
�صخ�س  حق  يف  ل�صيما  والقذف 

رئي�س اجلمهورية. 
جتاه  ال�صمت  اجلزائر  التزام  وعن 

للمخزن  الإعالمية  الهجمات 
رد  اجلمهورية  رئي�س  جتاه  املغربي 
تريد  ل  اجلزائر  باأن  ال�صعيد  حممد 
على  الرد  يف  وطاقتها  وقتها  ت�صييع 
دورها  بعودة  �صعيدة  تعد  مل  جهات 
على ال�صاحة الإقليمية والدولية كقوة 
اأ�صا�صية.  اأدوار  للعب  اإقليمية مدعوة 
�صوق  تقلبات  مواجهة  كيفية  وعن 
اتخذتها  التي  بالتدابري  ذكر  النفط 
ال�صترياد  حجم  بتقلي�س  الدولة 
ب30 باملائة واإلغاء النفقات اخلا�صة 
امل�صاريع  اإطالق  وتعليق  بالدرا�صات 
اإىل  اللجوء  م�صتبعدا  اجلديدة 

ال�صتدانة اخلارجية.
اأما عن ف�صل تر�صيح وزير اخلارجية 

لعمامرة  رمطان  ال�صابق  اجلزائري 
ليبيا  يف  الأممي  العام  الأمني  لتمثيل 
لعمامرة  اأن  اإىل  ال�صعيد  اأ�صار حممد 
مل ير�صح نف�صه ومل تر�صحه اجلزائر 
انطونيو  العام  الأمني  ر�صحه  بل 
الف�صل  يقع  عاتقه  وعلى  غوتريي�س 
الذي كان وراءه ح�صب حممد ال�صعيد 
مرتبطة  اإقليمية  مل�صالح  ا�صتجابة 
الليبية  الأزمة  حل  اأن  مذكرا  بالنزاع 
لن يتم دون اجلزائر و�صد م�صلحتها. 
املوؤ�ص�صة  يف  الأخرية  التغيريات  اأما 
املتحدث  فاأدرجها  الع�صكرية 
رئي�س  ت�صور  �صمن  الرئا�صي 
القانون  لدولة  اجلديد  اجلمهورية 

واملوؤ�ص�صات.

24 �صاعة

 وزير العدل بلقا�شم زغماتي

مر�صد وطني م�صتقل للوقاية من التمييز 
.      حتريك الدعوى العمومية تلقائيا

.       ت�شديد العقوبات �شد املعتدين على الأئمة
حافظ  العدل  وزير  ك�صف 
زغماتي   بلقا�صم  الأختام، 
مل�رشوعي  عر�صه،  خالل 
العقويات،  قانون  تعديل 
املتعلق  القانون  وم�رشوع 
التمييز  من  بالوقاية 
اأمام  الكراهية،  وخطاب 
باملجل�س  القانونية  اللجنة 
»اإن  الوطني،  ال�صعبي 
ين�س  اجلزائري  الد�صتور 
جميع  بني  امل�صاواة  على 
اأن  اإىل  م�صريا  املواطنني«، 
دخيل  الكراهية،  خطاب 
واأنه  خا�صة  جمتمعنا،  على 
يف  تهديدا،  ي�صكل  اأ�صبح 
مواقع  عرب  انت�صاره  ظل 
موؤكدا  الجتماعي،  التوا�صل 
بحرية  مت�س  ل  حماربته  اأن 

التعبري.

لنا�شري   �شنوات �شجنا   10
الكراهية والتمييز 

النيابة  اأن  العدل  وزير  اأكد 
العامة، مبوجب م�رشوع قانون 
ميكنها  الكراهية،  مكافحة 
العمومية  الدعوى  حتريك 
مرتكبي جرائم  �صد  تلقائيا، 
النطاق،  هذا  يف  تدخل 
عقوبات  مرتكبوها  ويواجه 
قد تتجاوز 10 �صنوات �صجنا 
مالية،  غرامات  على  عالوة 
ا�صتعملوا  مرتكبوها  كان  اإذا 
و�صائل الإعالم والت�صال، اأو 

اإذا كان ال�صحية طفال.
املتحدث،  ذات  �صدد  حيث 
اأنه باإمكان اجلهات الق�صائية، 
اجلرائم  هذه  مرتكبي  تتبع 
عن  الوطني،  الرتاب  خارج 

التعاون  اتفاقيات  طريق 
الق�صائي، يف اإطار التحريات 
ملعاينة وك�صف مرتكبي هذه 
خارج  املوجودين  اجلرائم، 
الوطن، كما ميكن للجمعيات 
حقوق  جمال  يف  النا�صطة، 
�صكوى،  اإيداع  الإن�صان، 
والتاأ�ص�س كطرف مدين، لدى 

اجلهات الق�صائية.
امل�صدر،  ذات  اأورد  كما 
ملكافحة  قانون  �صن  اأن 
الكراهية، ل يهدف اإىل احلد 
من حرية التعبري، التي ت�صكل 
الأ�صا�صية  املكونات  اإحدى 
يف  مو�صحا،  للمجتمع، 
بعني  ياأخذ  اأنه  الوقت،  نف�س 
العتبار، اأن ت�صاهم باإيجابية 
التمييز،  من  الوقاية  يف 
واأخلقة احلياة العامة، وقبول 

الآخر.

عقوبات التي �شد 
نا�شري وم�شربي موا�شيع 

الإمتحانات وامل�شابقات

م�رشوع  اأن  زغماتي،  اأفاد 
على  يعمل  العقوبات  قانون 
م�صداقية  على  املحافظة 
وامل�صابقات،  المتحانات 
قا�صية  عقوبات  يقرتح  لذلك 
وم�رشبي  نا�رشي  حق  يف 
ياأتي  الإمتحانات،  موا�صيع 
ظاهرة  �صهدت  اأن  بعد  هذا 
ت�رشيب موا�صيع المتحانات، 
امل�صابقات،  خمتلف  ويف 
الوطن،  عرب  وا�صعا  انت�صار 
يف  �صاهم  قد  الذي  والأمر 
تنميتها، هي و�صائل التوا�صل 

الجتماعي.

هذه  اأن  الوزير  واأ�صاف 
من  جوا  تخلق  الت�رشيبات، 
امل�صتوى  على  ال�صطراب، 
الوطني، وعليه يقرتح م�رشوع 
املحافظة  ق�صد  القانون، 
المتحانات  م�صداقية  على 
مربزا  وامل�صابقات، 
امل�رشوع  اأن  باملنا�صبة، 
ن�رش،  كل  معاقبة  على  ين�س 
اأو  ملوا�صيع،  ت�رشيب  اأو 
اأ�صئلة اأو اأجوبة المتحانات|، 
فيها  مبا  م�صابقات،  اأو 
اأو  العايل،  التعليم  امتحانات 
املهني،  التكوين  امتحانات 
اأثناء المتحانات من  اأو  قبل 
وغرامة  �صنوات،   3 اإىل  �صنة 
اإىل  100.000دج  من  مالية 
العقوبة  ونف�س  300.000دج، 
لكل من يحاول اأن يحل حمل 
باملقابل،  موؤكدا  املرت�صح، 
من  العقوبة  رفع  �صتتم  اأنه 
�صنوات،   10 اإىل  �صنوات   5
 500.000 من  مالية  وغرامة 
يف  دج،   1.000.000 اإىل  دج 
اجلرمية،  هذه  مرتكب  حق 
املكلفني،  الأ�صخا�س  من 
الإ�رشاف  اأو  بتح�صري، 
تاأطري  اأو  المتحانات،  على 

المتحانات وامل�صابقات.
احلب�س من 5 اإىل 10 �صنوات 

يف حق املعتدي على الإمام
اأكد  اأخرى،  جهة  من 
ت�صديد  ذاته، على  املتحدث 
يخ�س  فيما  العقوبات، 
جرائم الإهانة، والتعدي على 
الإمام، ا�صتجابة لطلب وزارة 
ال�صوؤون الدينية، خ�صو�صا اأن 
تعر�صوا  الأئمة،  من  العديد 
م�صيفا  ج�صدية،  لعتداءات 

اأحكام  اإىل  يخ�صع  الإمام  اأن 
العمومي،  الوظيفي  القانون 
تعزيز  ق�صد  وبالتايل 
امل�رشوع  يقرتح  احلماية، 
الإهانة  العقوبات،  ت�صديد 
والتعدي، حيث تكون يف حالة 
الإهانة، احلب�س من �صنة اإىل 
3 �صنوات مع غرامة مالية من 
 500.000 اإىل  200.000دج 
العتداء،  حالة  يف  اأما  دج، 
 5 من  ال�صجن  العقوبة  تكون 
�صنوات، مع غرامات  اإىل 10 
امل�رشوع  يقرتح  كما  مالية، 
الأفعال  جترمي  كذلك، 
هدم،  اأو  بتخريب،  املتعلقة 

اأو تدني�س اأماكن العبادة.

مر�شد وطني للوقاية 
من التمييز 

اأف�صح وزير  من جهة اأخرى، 
اأن  الأختام،  حافظ  العدل 
اإ�صرتاتيجية  �صت�صع  الدولة 
التمييز  من  للوقاية  وطنية، 
ي�صارك  الكراهية،  وخطاب 
املدين  املجتمع  و�صعها  يف 
تتخذ  اخلا�س،  والقطاع 
مبوجبها الإجراءات الالزمة، 
من  التمييز،  من  للوقاية 
تكوينية،  برامج  و�صع  خالل 
والتوعية،  للتح�صي�س 
اليقظة،  اآليات  واعتماد 
خلطاب  املبكر  والك�صف 
الكراهية، وخماطر ا�صتعمال 
و�صائل تكنولوجيات الت�صال 
و�صائل  وكذا  لن�رشهما، 
براجمها  بت�صمني  الإعالم 
القيم  ون�رش  منها،  للوقاية 

الإن�صانية.
مرمي خمي�شة

الإدارة اجلديدة للوكالة الوطنية للن�شر والإ�شهار

تقلي�ص الإ�صهار عن جرائد 
"الطفيليني" و"الدخالء"

اجلديدة  الإدارة  �رشعت 
للن�رش  الوطنية  للوكالة 
الرئي�س  بقيادة  والإ�صهار 
ونوغي  العربي  العام  املدير 
ال�صحافة املكتوبة  يف تطهري 
من  والطفيليني  الدخالء  من 
الإ�صهار  حجم  تقلي�س  خالل 
املمنوح لل�صحف التي ميلكها 
هذه  بداية  وكانت  هوؤلء، 
الأوىل  بجريدتني  اخلطوة 
بعنابة  ت�صدر  اإيدوغ نيوز التي 
ميلكهما  القراء  الذي  ومنرب 
ال�صابق  والقيادي  النائب 
بحزب جبهة التحرير الوطني 
عبد احلميد �صي عفيف ، يف 
توؤكد  مماثلة  خطوات  انتظار 
يف  املوؤ�ص�صة  هذه  جدية 
يدخل  الذي  اجلديد  م�صعاها 

يف اإعادة تنظيم القطاع .
املدير  الرئي�س  اأن  يبدو 
للن�رش  الوطنية  للوكالة  العام 
فعليا  �رشع  قد  والإ�صهار 
الإ�صرتاتيجية  تنفيذ  يف 
التي  املوؤ�ص�صة  لهذه  اجلديدة 
الإ�صهار  تطهري  على  تقوم 
ملنحه  حد  وو�صع  العمومي 
اأهل  غري  من  م�صتحقيه  لغري 
والإعالميني  املتاعب  مهنة 
ظلوا  الذين  احلقيقيني 
ل�صنوات يحلبون اأموال باهظة 
تعد  التي  املوؤ�ص�صة  هذه  من 
املكتوبة  ال�صحافة  �رشيان 
�صواء كانت خا�صة اأو عمومية 
ل�صيما يف ظل تراجع مبيعات 
رقعة  ات�صاع  اأمام  ال�صحف 
التكنولوجية  و�صائل  ا�صتعمال 
دليل  خري  ولعل   ، احلديثة 
املدير  الرئي�س  نوايا  على 
العام اجلديد  للوكالة الوطنية 
يف  العمل  والإ�صهار  للن�رش 

قطاع  لتطهري  وقوة  ب�رشعة 
هو  الف�صاد  من  الإ�صهار 
تقلي�س  يف  املوؤ�ص�صة  �رشوع 
املمنوح  الإ�صهار  حجم 
رجال  يديرها  التي  للجرائد 
غري  من  وال�صيا�صية  الأعمال 
خريطة  من   ، القطاع  اأبناء 
بدايتها  كانت  وا�صحة  طريق 
الإ�صهار  حجم  بتقلي�س 
جلرائد  املمنوح  العمومي 
يديرها رجال اأعمال وفاعلني 
ال�صيا�صية  حقل  يف  �صابقني 
واحلاليني  ال�صابقني  كالنواب 
نيوز«  »اإيدوغ  جريدة  وهما 
�رشق  بعنابة  ت�صدر  التي 
ومنرب  جريدة  وكذا  الوطن 
بالعربية  القراء  الناطقة 
النائب والقيادي  التي يديرها 
بحزب جبهة التحرير الوطني 

عبد احلميد �صي عفيف .
با�رشها  التي  الأوىل  اخلطوة 
اأ�صابيع  بعد  العربي  ونوغي 
»لناب«  راأ�س  على  تعينيه 
مبنى  من  اإليها  قدم  التي 
كم�صت�صار  الت�صال  وزير 
الر�صمي  والناطق  للوزير 
اأكيد  بلحيمر  عمار  للحكومة 
مماثلة  خطوات  �صتتبعها  اأنه 
ال�صياق  هذا  يف  يقوم  حيث 
على  م�صادر  مانقلته  ح�صب 

بدرا�صة  باملو�صوع  �صلة 
الإ�صهار  توزيع  مللف  دقيقة 
الإعالم،  لو�صائل  احلكومي 
وهو امللف امللّغم الذي �صابه 
عهد  يف  الغمو�س  من  الكثري 

النظام ال�صابق .
اأكد  قد  ونوغي  العربي  وكان 
الوكالة  التزامه  بتطهري 
موؤ�ص�صة  وجعلها  وع�رشنتها 
مهنية  معايري  ذات  قّوية 
مع  التعامل  يف  واأخالقية 
من  الإعالمي  الو�صط 
ال�صحافة املكتوبة ، ول يظلم 

فيها اأحد ح�صب تعبريه.
الت�صال  وزير  كان  لالإ�صارة 
للحكومة  الر�صمي  والناطق 
اأي�صا  اأكد  قد  بلحيمر  عمار 
موا�صلة  على  �صيعكف  اأنه  اأنه 
القانوين  الإطار  لو�صع  العمل 
وهذا  اجلزائر  يف  لالإ�صهار 
القطاع  تطهري  خالل  من 
يتميز  م�صار جديد  وو�صعه يف 
بال�صفافية مربزا اأن   املوؤ�ص�صة 
يتمثل  والإ�صهار  للن�رش  الوطنية 
لت�صيري  املخولة  اجلهة  كونها  يف 
ال�صهار يف البالد، م�صريا اإىل اأن 
هذه املوؤ�ص�صة تعمل على مراقبه 
الن�صاط  من  باملائة   75 حوايل 
الإ�صهاري ، واأ�صا�صا ال�صتثمار يف 

باية ع منح الإ�صهار .
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اخلبري القت�شادي عبد القادر بري�ص بخ�شو�ص انهيار اأ�شعار النفط

مرمي خمي�شة

و اعترب بري�ص يف ت�رصيح خ�ص به 
املمكن  من  اأنه  »الو�سط«،  جريدة 
اأن يعود ال�سعر لالرتفاع، واالنتعا�ص 
بعد هذه الهزة، اإن مت ت�سحيح و�سع 
ال�سوق   م�سريا باملنا�سبة، اأنه يجب 
كيف  لرنى  يومني،  اأو  يوم  التمهل 
�ستكون اأ�سعار العقود االآجلة ل�سهر 
اأول  امل�سجلة،  االأ�سعار  جوان، الن 
الفورية،  بالعقود  خا�سة  اأم�ص، 
لت�سليم �سهر ماي املقبل، مع االأخذ 
بعني االعتبار، عن االإجراءات التي 
عليها،  يعلن  اأن  املرتقب  من 
ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ص 
حيث من خاللها �سيتبني ما �ستوؤون 

اإليه االأمور م�ستقبال.
يف حني اأف�سح اخلبري االقت�سادي، 
اأنه على العموم ال�سوق البرتولية، يف 

اأزمة حقيقية، نتيجة نق�ص الطلب، 
التعايف  منه  العر�ص،  يف  وفائ�ص 
�سياأخذ  ح�سبه،  االأزمة  هذه  من 
نهاية  حتى   االأقل،  على  وقتا 
تعايف  اإمكانية  مع  احلالية،  ال�سنة 
وعودة  كورونا،  جائحة  من  العامل 

لالنتعا�ص  للعاملي  االقت�ساد 
تدريجيا.

الدكتور  قال  اأخرى،  جهة  من 
بري�ص، خالل حديثه مع »الو�سط«، 
وتداعياتها  عاملية،  اأزمة  يف  اأننا 
االقت�ساد  على  كبرية،  �ستكون 

على  وبخا�سة  ككل،  العاملي 
اقت�سادياتها  تتميز  التي  الدول، 
للنفط،  والتبعية  باله�سا�سة، 
لالقت�ساد  بالن�سبة  احلال  كماهو 
املتوقع  من  حيث  اجلزائري، 
�سادرات  عائدات  ترتاجع  اأن 
اإىل  باالإ�سافة  بـ%50،  املحروقات 
العامة  امليزانية  موارد  تراجع 
البرتولية،  اجلباية  من  للدولة، 
اجلزائر  اأن  باملنا�سبة،  منوها 
اجلائحة  هذه  ملواجهة  مطالبة 
هذه  من  واخلروج  اجلديدة، 
اخل�سائر،  باأقل  امل�ستجدة  االأزمة 
التق�سف  اإجراءات  من  مزيدا 
وتخفي�سها  العامة،  النفقات  على 
فاتورة  تقلي�ص  مع  االإمكان،  قدر 
بعقالنية،  والت�رصف  اال�سترياد، 
احتياطي  دميومة  على  والعمل 

ال�رصف للبالد.

ك�شف رئي�ص املجل�ص ال�شت�شاري باملنتدى القت�شادي اجلزائري، عبد القادر بري�ص، اأم�ص، اأن 
انهيار اأ�شعار النفط  الأمريكي  بهذا ال�شكل، يوؤذن  بانهيار �شناعة النفط ال�شخري الأمريكي، 
نتيجة ت�شبع وتخمة يف خمزون امل�شايف الأمريكية، وعدم وجود  قدرات تخزين، ت�شتوعب 

فائ�ص الإنتاج، نتيجة تراجع الطلب، مع ا�شتمرار تعليق الن�شاط القت�شادي، يف الوليات املتحدة 
الأمريكية، جراء تف�شي وباء كورونا على اأرا�شيها.

املن�شق اجلهوي خلريجي وطلبة التكوين املتوا�شل

املطالبة مبراجعة تعليمة 
ت�سنيف ال�سنف11

ينحدرون من 70 جن�شية  

 بحث �سبل التكفل ب8 
اآالف طالب اأجنبي باجلزائر

للجهة  اجلهوي  املن�سق  طالب 
الغربية  خلريجي وطلبة جامعة 
بتعديل  املتوا�سل  التكوين 
ال�سادرة  للتعليمة  اإ�ستعجايل 
للوظيفة  العامة  املديرية  عن 
االإداري  االإ�سالح  و  العمومية 
 05 بتاريخ  ال�سادر   01 رقم 
جانفي 2017 ، يف �سقها املتعلق 
جامعة  �سهادة  حاملي  با�ستثناء 
التكوين املتوا�سل من الت�سنيف 
ال�سنف   - اأ   - املجموعة  يف 
لي�سان�ص  الدرا�سة  وموا�سلة   11
زائد ما�سرت لكل خريجي و طلبة 
جامعة التكوين املتوا�سل مثلما 
هو معمول به يف كل دول العامل ، 
احلق يف التكوين باخلارج مكفول 

التمييز بني  �سواء دون  على حد 
الدرا�سة عن  �سهادة  و  النظامي 

بعد .
الق�سم  اإعادة  اإىل  باالإ�سافة 
اإلغاء  عن  الرتاجع  و  التح�سريي 
بالدخول  اخلا�ص  االإمتحان 
املتوا�سل  التكوين  جامعة  اىل 
لها  الرئي�ص  اخلزان  يعترب  الذي 
التخ�س�سات  بكل  واالعرتاف   .
اللجنة  مع  احلوار  باب  فتح  و 
الوطنية خلريجي و طلبة جامعة 
التعامل  و  املتوا�سل  التكوين 
معها ك�رصيك اجتماعي ...   من 
خالل اللجنة الوزارية التي كلفت 

بذلك .
ع.غ

العامة  املديرية  با�رصت 
بالتن�سيق  اجلامعية  للخدمات 
مع وزارة التعليم العايل والبحث 
ء  اخلدمات  ا ومدر لعلمي   ا
اجلامعية و االقامات اجلامعية 
امل�ستوى  الوطني  على  و 
التكفل  باإطعام  اأجل  من 
�سهر  االأجانب   خالل  الطلبة 

رم�سان  املعظم .
العامة  املديرية  وكانت   هذا 
الطلبة  باإح�ساء  با�رصت  قد 
االأجانب املاكثني يف االقامات 
عددهم  والبالغ  اجلامعية 
من  منهم  باملائة   99 8طالب 
افريقية   ينحدرون  جن�سيات 
انقطعت  جن�سية  ،   70 من 
االقامات  يف  ال�سبل  بهم 
تقدم  كانت  حيث   ، اجلامعية 
غذائية  ومنحهم  مواد  لهم 
لكن   ، للطبخ  اإ�سافية  غرف 
ال�سيام  تبحث  �سهر  مع 

العليا  بالتكفل  ال�سلطات 
وجبات  توفري  طريق  بهم  عن 
غذائية لهم  لالإفطار وال�سحور 
جتميع  خالل  من  وذلك   ،
بكل  واحدة  اإقامة  يف  الطلبة 
التكفل  عملية  والية  لت�سهيل 
تخ�سي�ص  بحث  مع   ، بهم 
بذلك  اخلا�ص  املايل  الغالف 
باملواد  ممونني  مع  والتباحث 
عمال  ،واإعادة  ال�رصورية 
املطاعم للعمل بطريقة وقائية 
حلمايتهم  من جهة وبغية توفري 
ناحية  من  وقتها  الوجبات  يف 
اأخرى ، هذا وقد انطلقت منذ 
العامة  املديرية  اأم�ص  نهار 
اجلامعية  بالتن�سيق  للخدمات 
اجلامعية  اخلدمات  مدراء  مع 
على  بالواليات  للوقوف 
احلقيقي  للطلبة  العدد 
وجن�سيتهم لت�سهيل  املقيمني 

عملية  التكفل بهم .

تراجع عائدات اجلزائر من 
املحروقات بـ%50

.     اإمكانية عودة ال�شعر لالرتفاع

ترتيبات لإن�شاء نقابة وطنية

3اآالف رو�سة اأطفال  يتهددها 
�سبح االإفال�س

اأكرث  اأ�سحاب  نا�سد 
3000  رو�سة  من 
الر�سمية  اأطفال   ال�سلطات 
اأجل  من  العاجل  بالتدخل 
عن  لتعوي�سهم  بعث  حلول 
وباء  عن  الناجمة  االأ�رصار 

الكورونا  .
الرو�سات  واأ�سارت ممثلة  هذا 
»  التي  »�سنو�سي  ال�سيدة 
بغليزان  باأنهم  رو�سة  متلك 
نقابة  اإن�ساء  يف  با�رصوا 
االحتاد  لواء  حتت  بهم  خا�سة 
اجلزائريني  الوطني  للتجار 
االأزمة  من  احللول  بحث  من 
التي تع�سف بهم خا�سة يف ظل 
ي�ستوجب دفع  لعمال  توظيفهم 
طائلة  حتت  �سهر  كل  رواتبهم 
يدفعون  اأنهم  كما   ، العقوبة 
م�ساريف التاأمني على م�ستوى 

للعمال  الوطني  ال�سندوق 
االإجراء بالن�سبة للعمال  بحكم 
اأن كل رو�سة توظف 04 عمال 
عن  ناهيك   ، االأقل  على 
تاأمينات الن�ساط واملبنى  لدى 
للعمال  الوطني  ال�سندوق 
اليوم  مل  والذي  اإجراء  الغري 
انه  م�سوؤولياته  موؤكدا  يتحمل 
ال يعو�ص اإال يف حالة الكوارث 
املادية  االإ�رصار  الطبيعية  اأو 
�سيجعل  ما  املبنى  وهو  عن 
تغلق  من  الرو�سات  العديد 
عمالها  وت�رصح  اأبوابها  نهائيا 
بعدما عجز اأ�سحابها عن دفع 
مل  ما  حالة  عمالها  يف  رواتب 
اإيجاد  اأجل  الدولة  من  تتدخل 
حل  الإنقاذ هذه الرو�سات من 

االإفال�ص.
حممد بن ترار

اجلمعية  رئي�ص  نا�سد 
ر  للتجا طنية   لو ا
بولنوار وزير  واحلرفني  الطاهر 
رزيق  كمال  التجارة 
العزيز  والوزير  االأول  عبد 
ومنح  التدخل  اجلدل  جراد  من 
رخ�ص ا�ستثنائية ملمار�سة  بع�ص 
الن�ساطات التجارية االأخرى  من 
اجل تخفيف ال�سغط على التجار 
اخلدمات  وتوفري  جهة  من 
مع  اأخرى  جهة  من  للمواطن 
�رصوط  الحرتام  الرقابة  ت�سديد 
باإعفاء  طالب  الوقاية  ،كما 
حمالتهم  يغلقون  الذين  التجار 

 03 ملدة  اجلبائية  التكاليف  من 
اأ�سهر على االأقل .

اأن  قائمة  بولنوار  واأ�سار  هذا 
املعنية  تخ�ص  الن�ساطات 
حمالت احلالقة ، جتار املالب�ص 
الن�ساطات  وبع�ص   ، واالأحذية 
اخلدماتية ويف مقدمتها �سيارات 
االأجرة  وذلك حتت طائلة احرتام 
الوقائية  لتفادي  االإجراءات 
واأ�سار  هذا   ، الوباء  انت�سار 
من  ت�رصر  اأن  املواطن  بولنوار 
جهة  ،  املحالت  من  هذه  غلق 
اأ�سبحوا  الذين  التجار  وكذا 
جتار  خا�سة  باالإفال�ص  مهددين 

املو�سة  تغري  بفعل  املالب�ص 
ما  االأ�سعار  وتراجع  ب�رصعة 
اقتنوها  التي  املالب�ص  يجعل 
دخول  بعد  ك�ساد  حمل  لل�ستاء 
ال�سيف  وترتاجع اأ�سعارها ال�سنة 
مو�سات  ظهور  بفعل  املقبلة 
اأن احلالقة �رصورة  اأخرى ، كما 
�سمن  تدخل  الأنها  للمواطن 
بالتاجر  لي�ص  النظافة  واحلالق 
يعانون  اغلبهم  يجعل  ما  الكبري 
الأكرث  بعد  غلق حمالتهم  الفاقة 
من �سهر ، االأمر الذين ي�ستوجب 
مراعاة  العليا  ال�سلطات  على 
من  التجار  االأمر  واإعفاء  هذا 

�ستزيد  التي  اجلبائية  التكاليف 
فر�سها  حالة  يف  من  معاناتهم 
وتخفف  من خ�سائرهم اإذا ما مت 

اإعفاوؤهم منها  .
بولنوار  طماأن  اأخرى  ناحية   من 
اخل�رص  توفر  من  املواطن 
الغذائية  واملنتجات  والفواكه 
بالكمية  رم�سان  �سهر  خالل 
الوطني  املخزون  الكافية  وان 
اأ�سهر   03 عن  يزيد  ملا  يكفي 
اإىل  املواطنني  اأخرى  داعيا 
يف  التخزين  وال�رصاهة  عدم 

ال�رصاء  لتفادي امل�ساربة.
حممد بن ترار

اجلمعية الوطنية  للتجار واحلرفيني   

نطالب باإعفاء التجار من التكاليف ال�سريبية 
ملدة 03 اأ�سهر

.     بفتح حمالت احلالقة واملالب�ص 

بعد اتفاق  رئي�ص الحتاد مع  الوزارة الأوىل

اإعفاء املحامني من رخ�س التنقل 
الوطني  لالحتاد  ك�سف  بيان 
ملنظمات املحامني اأنه مت  اإعفاء 
كافة  م�ستوى  على  املحامني 
رخ�سة  الوطني  من  الرتاب 
بالبطاقة  املرور  واالكتفاء 
حمل  �ستحل  املهنية  التي 
بها  العمل  والتي  دخل  الت�رصيح 

بداية من  نهار اأم�ص الثالثاء

احمد  االحتاد  رئي�ص  وك�سف  هذا 
التو�سل  مت  االإجراء  اأن  �ساعي 
اإليه  بعد االتفاق مع الوزارة االأوىل 
�رصورة  ا�ستغالل  على  م�سددا   ،
املهنية  للظروف  االإعفاء  هذا 
انه  مينع  الرئي�ص  نبه  ، كما  الأغري 
ا�سطحاب اأي �سخ�ص ال عالقة له 
باملهنة يف ال�سيارة ، وذلك من اأجل 

املواطنني  �سحة  على  املحافظة 
وحمايتهم  من وباء الكورونا..

ت�سهيال  االإجراء  هذا  وجاء  هذا 
اأجل  من  املحامني  لعمل 
وزيارة  املحاكم  اإىل  التنقل 
بال�سجون  خا�سة  املحبو�سني 
امللفات  بع�ص  برجمة  بعد 
كرثة  باملحبو�سني   وكذا  اخلا�سة 

الوباء  انت�سار  حول  االإ�ساعات 
تنقل  ي�ستوجب  الذي  االأمر  بها 
بع�سهم  مل�سافات  املحامني 
واأخرى  االأقطاب  ملحاكم  طويلة 
الذي  اإقامتهم  االأمر  مقر  خارج 
رخ�سة  ا�ستغالل  ي�ستوجب  كان 
من  بدية  اإلغاوؤها  والتي مت  التنقل 

حممد بن تراراأم�ص .
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اح�شن خال�ص   

يوم  مي�ضي  يكد  ومل 
ال�ضاكن  ك  يحَرّ اأن  دون 
�ضلت  التي  بالإ�رضابات 
واملراكز  اجلامعات 
وال�رضكات  ال�ضحية 
واملحالت  العمومية 
مبظاهرات  التجارية، 
الثانويات  تالميذ  قادها 
يف  اجلامعات  وطلبة 
تيزي وزو مبدنها وقراها 
تعر�ضت  وقد  وبالعا�ضمة 
بات�ضالت  عنيف،  لقمع 
على عدة م�ضتويات بوزارة 
والإعالم  العايل  التعليم 

ورئا�ضة  والثقافة 
من  اجلمهورية 
اإيجاد ت�ضوية  اأجل 
لو�ضع �ضار يتعفن 
مع  لآخر  يوم  من 
اعتقالت  موجة 
النا�ضطني  �ضد 
ين  هر ملتظا ا و
عدد  بلغ  وقد 
ملعتقلني  ا
احتفظ  الذين 
طويال  بهم 

 24 الربواقية  �ضجن  يف 
نا�ضطا اأغلبهم منخرطون 
ال�ضيا�ضي  العمل  يف 
�ضعيد  منهم  ال�رضي 
زناتي  وجمال  �ضعدي 
العربي  ايت  واأرزقي 
وعلي  با�ضا  وم�ضطفى 
كما  وغريهم  ابراهيمي 
اإ�ضابات  الأحداث  خلفت 
تلقاها  خطري  بع�ضها 
بالعا�ضمة  املتظاهرون 

وتيزي وزو.
اأن الأحداث  وبالرغم من 

اأ�ضهر  اأربعة  على  امتدت 
من الغليان ال�ضعبي �ضمن 
تعرف  مل  دوؤوبة  حركة 
الهدنة اإل يف القليل النادر 
التيار  الفاعلني يف  اأن  اإل 
الرببري ف�ضلوا اتخاذ يوم 
لإحياء  كمعلم  اأفريل   20
كان  الأحداث فقد  ذكرى 
فيه املواجهة  بلغت  يوما 
ذروتها  ال�ضلطة  مع 
اآنذاك  ال�ضلطة  واأبانت 
الراف�ض  موقفها  عن 
للمطلب الأمازيغي مل يدع 
جمال لل�ضك حول نواياها 
القمعية الت�ضلطية. فماذا 

حدث يف هذا اليوم؟ 

�ضمن  ال�ضهود  يذكر 
لالأحداث  التاأريخ  عملية 
تكون  خا�ضة  قوات  اأن 
قد دفعت اإىل الدخول يف 
فيما  �رض�ضة  قمع  عملية 
ميزرانة  بعملية  يعرف 
القوات  تلك  قامت  حيث 
ما  بدقة  يعرف  مل  التي 
للجي�ض  تابعة  كانت  اإذا 
على  الأمنية  لالأجهزة  اأو 
ليال  الواحدة  ال�ضاعة 
مبحا�رضة احلي اجلامعي 
وم�ضت�ضفى  عي�ضي  لواد 

وزو  تيزي  مدينة 
وامل�ضانع يف عملية ترويع 
بالكالب ال�ضارية فاجاأت 
حاول  الذين  الطلبة 
اأغلبهم الفرار من غرفهم 
اأتت عملية  اجلامعية كما 
النخب  على  اعتقالت 
والأطباء  الأ�ضاتذة  من 
واملمر�ضني. وهو ما ولد 
قبل  من  تلقائي  فعل  رد 
اإ�رضاب  باإعالن  ال�ضكان 
حول  تلقائي  ب�ضكل  عام 
تيزي وزو اإىل مدينة ميتة 

ومعزولة عن العامل.
القمع  عملية  تكن  ومل 
ا�ضتعمال  على  متوقفة 
ليب  �ضا لأ ا
لي�ضية  لبو ا
بل  ال�رض�ضة 
يف  جت�ضدت 
اإعالمي  ح�ضار 
مل  اإذ  رهيب 
لل�ضحافة  يت�ضن 
الولوج  العاملية 
ميدان  اإىل 
يف  الأحداث 
اإذ  تام  غلق  ظل 
ملعرفة  منفذ  ل 
حتمله  مما  اإل  احلقائق 
العمومية  الإعالم  و�ضائل 
الوحيدة يف امليدان فقد 
�ضخرت ال�ضلطة التلفزيون 
العمومي والإذاعة لت�ضويه 
املتظاهرين ومن ورائهم 
منطقة باأكملها كما لعبت 
منها  العمومية  ال�ضحف 
و«ال�ضعب«  »املجاهد« 
الأحداث«  و«جزائر 
الإفرقية«  و«الثورة 
تكري�ض  يف  بارزا  دورا 
الدعاية الر�ضمية املغلفة 

الر�ضمية  بالإيديولوجية 
عديدة  تهم  للدولة. 
النا�ضطني  على  �ضلطت 
وعلى  واملتظاهرين 
برمتها  القبائل  منطقة 
لدوائر  العمالة  منها 
اأجنبية، حيث عادة ما كان 
الدولة  وقوف  اإىل  ي�ضار 
م�ضتعمر  الفرن�ضية، 

الأم�ض، وراء الأحداث.
اأحيانا  التهم  وتذهب 
اأعداء  تعيني  اإىل  اأخرى 
منهم  للجزائر  اآخرين 
الإمربيالية  دوائر 
م�ضار  �ضمن  العاملية 
يرمي  جديد  ا�ضتعمار 
اجلزائر  من  النتقام  اإىل 
كفاعل  جناحها  ب�ضبب 
النحياز  عدم  حركة  يف 
والت�ضدي  ال�ضمود  وجبهة 
وا�ضتماتتها يف الدفاع عن 
يف  التحررية  احلركات 
تذهب  ما  وغالبا  العامل. 
لال�ضتهالك  الدعاية  هذه 
يف  ل�ضيما  اخلارجي 
واإفريقيا  العربي  العامل 
طريق  يف  اأخرى  ودول 
النمو، اإذ ل يعقل يف نظر 
تعرف  اأن  اآنذاك  ال�ضلطة 
متردية  حركة  اجلزائر 
جتوب  التي  وهي  داخلية 
اإفريقيا حلل نزاعات دول 
اأخرى غرقت يف احلروب 
الأهلية. وباملقابل اأطلقت 
حملية  دعاية  ال�ضلطة 
الدينية  العاطفة  دغدغت 
منها اتهام نا�ضطني بحرق 
امل�ضحف ال�رضيف والعلم 
التيار  واإعالن  الوطني 

مارقا  تيارا  الرببري 
مرتدا على القيم الوطنية 
تابعا  تيارا  والدينية، 
اأجنبية حتركه من  لدوائر 
وراء ال�ضتار لطم�ض معامل 
ال�ضخ�ضية الوطنية العربية 

الإ�ضالمية.
احلملة  هذه  كل  حتدث 
يرتك  اأن  دون  الإعالمية 

اأي  للمتهمني 
للرد  جمال 
�ضيح  لتو ا و
الراأي  واإنارة 
اأي  ول  العام 
لالإعالم  منفذ 
ملي  لعا ا
فة  ملعر
ث  ا حد لأ ا
قرب  عن 
لهيئات  ول 

اأن  الإن�ضان  حقوق 
داخلي  �ضاأن  يف  تتدخل 
والت�ضليل  بالتعتيم  مغلف 

الإعالمي.
يف حديث له للقناة الثانية 
خ�ضم  يف  الفرن�ضية 
حاول  نف�ضها،  الأحداث 
تقدمي  احمد  ايت  ح�ضني 
للقراءة  مغايرة  قراءة 
فقد  الر�ضمية  الدعائية 
وراء  من  تكون  اأن  نفى 
نوايا  ال�ضعبية  الهبة 
اأن  واعترب  انف�ضالية 
ثقايف  طابع  ذو  املطلب 
يهم  و�ضيا�ضي  واجتماعي 
وقد  اجلزائريني  جميع 
عرب عنه ب�ضكل �ضلمي لكنه 
يذكر  فا�ضي  لقمع  تعر�ض 
ال�ضتالينية  باملمار�ضات 

مع منع ال�ضحافة العاملية 
الأحداث  تغطية  من 
افتتاحيات  وتوجيه 
نحو  املحلية  اجلرائد 
الدعاية كما ذكر باأن حزبه 
كان قد �رضع  قبل عامني 
يف  الأحداث  اندلع  من 
اجتماعية  توعية  عملية 
مفاهيم  لت�ضحيح 

ال�ضرتاكية والدميقراطية 
وحماربة النزعة املركزية 
لل�ضلطة  البريوقراطية 
لل�ضعب  الفر�ضة  واإتاحة 
حمليا  م�ضريه  ليقرر 
اتهام  وا�ضتنكر  ووطنيا. 
القبائل  ملنطقة  ال�ضلطة 
دوائر  لتحكم  باخل�ضوع 
حالة  ذلك  واعترب  اأجنبية 
تخلف  عن  تعرب  مر�ضية 
اأن  يعقل  ل  اإذ  �ضيا�ضي 
الرببري  لل�ضعب  ننفي 
ون�ضجل  الوجود  يف  حقه 
الوطني  امليثاق  يف  ذلك 
ثقافة  وجود  وننفي 
القدم.  يف  �ضاربة  عميقة 
ردود  هناك  تكون  قد 
الرد  اأخرى غري هذا  فعل 
�ضيا�ضي  حزب  زعيم  من 

ت�ضل  اأن  دون  معار�ض 
اأن  املوؤكد  اأن  اإل  اإلينا 
اأحداث ربيع عام 1980 مل 
يكن لها من نافذة للتعبري 
ومل  والإعالمي  ال�ضيا�ضي 
ال�ضارع  اإل  لنف�ضها  جتد 
ومل  العمومية  وال�ضاحات 
اأخرى  و�ضيلة  على  تعرث 
التجمعات وامل�ضريات  اإل 
ت  با ا �رض لإ ا و

العامة.
م�ضرية  ولأن 
املطلب الأمازيغي 
بالتفا�ضيل  حبلى 
بالأبعاد  ومليئة 
التاريخ  من  والعرب 
جلانب  توؤرخ  ولأنها 
تاريخنا  من  هام 
ميكن  فال  املعا�رض 
رغبة  عن  النزول  اإل 
الذين  القراء  من  الكثري 
طلبوا منا موا�ضلة مغامرة 
املزروعة  الألغام  تفكيك 
يف  تنفجر  تزال  ل  التي 
وجوهنا اإىل اليوم واإ�ضاءة 
�ضك  ل  مظلمة  جوانب 
�ضباب  من  العديد  اأن 
اليوم يجهلها. موعدنا يف 

احللقة القادمة.
...يتبع 

 ت�شحيح: 
تزكية  اأن  القراء  نذكر 
بن  ال�ضاذيل  الرئي�ض 
كان  للبالد  رئي�ضا  جديدا 
ولي�ض   1979 فرباير  يف 
ورد  كما   1980 عام  يف 
املا�ضية  احللقة  يف  خطاأ 

فمعذرة.

رحلة يف غمرة الأحداث  
قدمنا يف احللقة املا�شية بع�ص ال�شواهد على اأن اأحداث اأفريل 1980 املعروفة باأحداث الربيع الأمازيغي مل 
تاأت �شدفة بكل كانت تتويجا لو�شع حمتقن ينذر بالنفجار يف اأي حلظة. وها هي اللحظة قد حلت فقدت 

�شارت وليات تيزي وزو وبجاية واجلزائر العا�شمة م�شرحا ملظاهرات واإ�شرابات عامة وقطاعية عن 
العمل احتجاجا على قرار منع حما�شرة الروائي والنرتوبولوجي مولود معمري بدار الثقافة بتيزي وزو 

كما ذكرنا. فقد امتدت الحتجاجات من 11 مار�ص ومل تتوقف اإل يف نهاية �شهر جوان

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

قد تكون هناك ردود فعل اأخرى 
غري هذا الرد من زعيم حزب 
�شيا�شي معار�ص دون اأن ت�شل 

اإلينا اإل اأن املوؤكد اأن اأحداث ربيع 
عام 1980 مل يكن لها من نافذة 

للتعبري ال�شيا�شي والإعالمي 
ومل جتد لنف�شها اإل ال�شارع 

وال�شاحات العمومية
وبالرغم من اأن الأحداث 

امتدت على اأربعة اأ�شهر من 
الغليان ال�شعبي �شمن حركة 
دوؤوبة مل تعرف الهدنة اإل يف 

القليل النادر اإل اأن الفاعلني 
يف التيار الرببري ف�شلوا اتخاذ 

يوم 20 اأفريل كمعلم لإحياء 
ذكرى الأحداث

اجلزء05
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اأقول : ]دعني اأهم�س يف اأذنك َخِلّف ذكرى �شيئة خري لك من �شرية كاملة رديئة ،كن من �شناع الراأي و ل تكن من رموز اأو �شناع رموز 
التفاهة. لعل من �شروط و املوجبات الأخالقية ، ل�شتغالل ميدان �شيرباين اأو ف�شاء الكرتوين اأو اأي حيز مادي اأو رقمي ، باأي و�شيلة 

كانت اأو وا�شطة ، لغر�س عر�س مادة تداولية مهما كان م�شمون مو�شوعها ، يتوجب على الفاعل ، احرتام النظام العام ، و الذوق 
والأخالق والآداب العامة ، حتت طائلة املتابعة الق�شائية و الرقابة القيمية الجتماعية .

حاكموهم حيث ثقفتموهم

نظام املحاكم االفرتا�سية للتفاهة و الرداءة

الوليد فرج

اإن الإعالم يف زمن ال�شبكات 
الإجتماعية و مواقع التوا�شل 
يف  ثورة  اأحدث  الجتماعي 
الوظيفة التوا�شلية ، مما خلق 
و  فئات  بني   ، رهيبا  تخالطا 
طبقات املجتمع ، و متازجا 
املتداولة  املواد  بني  مكثفا 
 ، املثارة  املوا�شيع  و   ،
 ، هجني  و�شع  عنه  نتج  مما 
الإعالمية  املهمة  نبل  م�شخ 
احلالة  هذه  تعميق  يف  زاد   ،
املزرية ، ال�شفة الفرتا�شية 
راء  و   ، بالتمرت�س  املت�شمة 
امل�شتعارة  الرقمية  الهويات 
اأو املواجهات و اجلدالت   ،

ال�شفلى  البِك�شيلية 
مما   ، ال�شا�شات  خلف 
احتكاك  و  تدافع  خلق 
اإىل  اأدى   ، �شيرباين 
من  الكثري  هتك 
العديد  جرح  و  القيم 
حتريك  و  املثل  من 
و  حمراء  طابوهات 
كثرية  موا�شيع  اإثارة 
متداولة عرب  تكن  مل 

الكال�شيكية  الإعالم  و�شائل 
موجة  ولد  مما   ، التقليدية 
لدى  التهتك  و  البتذال  من 
العامة ، مل تكن معروفة داخل 
جمتمعنا ، وجدت هذا العامل 
 ، لها  متنف�شا   ، ال�شيرباين 
املت�شف بال�شيولة الدفاقة و 
الت�شرت و الختباء و راء الهوية 
انت�شار  اإىل  اأدى   ، الرقمية 
الرداءة  ا�شت�رشاء  و  التفاهة 
انت�شارهما  على  �شاعد  التي 
انخراط. بع�س اأ�شباه النخب 
 ، منهم  الإعالمية  �شيما  ل   ،
متغافلة عن الأخالق املهنية 
و  الإعالمية  ال�شمعة  �شاربة 
ل  املركز الجتماعي املح�شّ
و�شيلتها  بوا�شطة  املكّون  و 
من  التقليدية  الإعالمية 
فر�شة  ا�شتغالل  خالل 
العام  الف�شاء  يف  الظهور 
�شمعي   . )�شمعي  العمومي 

ب�رشي . مكتوب ..(
الهند�شة الجتماعية  

اللكرتونية
املجتمع اللكرتوين حتت 

رحمة اخلوارزميات

الأويل  احلد�شي  احلكم   اإن 
النت�شار  �رشعة  على 

الرهيب  الذيوع  و  ال�رشطاين 
العامل  ا�شتغالل  و  ل�شتعمال 
الأزرق ، تكون يف الغالب وراءه 
هيئات خلفية تت�شط يف الظل 
و يف الأركان اخلافتة ال�شوء ، 
لغر�س خلق فواعل اجتماعية 
تكون   ، تاأزمي  حمركات  و 
و  للت�شقط  موجهة  حماورا 
التنابذ ، بطرق غري مبا�رشة 
، اأما لتوجيه الراأي العام اإىل 
الأعم  الغالب  يف  مو�شوعات 
اإىل �شناعة  اأو  بالهوية  تتعلق 
خالل  من   ، التفاهة  رموز 
 ، ملنظوماتها  فعال  تاأ�شي�س 
املنا�شبة  البيئة  وجدت  التي 
من   ، توفر �رشوطها  و   ، لها 
و   ، اجلمعي  الذكاء  خمول 
و  ال�شيا�شي  الفعل  تراجع 

الذي  الجتماعي  النقبا�س 
ا�شتقالة  و  تقوقع  عنه  نتج 
النقدية  العملية  من  النخب 
التعليم  م�شتويات  �شعف  و   ،
يف   ، الإلكرتوين  الندماج  و 
ظل انعدام البدائل ، اأدى اإىل 
الإعالمية  النخب  انخراط 
يف لعبة التفاهة ، طورا حتت 
حجة التنفي�س و الهروب من 
املهنية  اليومية  �شواغط 
التي ترزح هي الأخرى حتت 
موؤهالت  و  �رشوط  انعدام 
اآخر  وطورا   ، املمار�شة 
حتت حجة اأو ادعاء الهروب 
التي   ، الناقدة  ال�شخرية  اإىل 
موادهم  لها  ب�شلة  متت  ل 
بل   ، املتداولة  و  املن�شورة 
هم يك�شفون عن حقيقتهم و 
م�شتواهم ، و حقلهم احلقيقي 
ترميز)رمز(  �شناعة  هو 
التي   ، الرداءة  و  التفاهة 
عدواها  انتقلت  لالأ�شف 
ت�رشبت  و   ، الأ�رشة  داخل 
و  املراهقني  اأو�شاط  يف 
انف�شام  من خالل   ، النا�شئة 
بوجه  يتمظهر  اإعالمي 
اأو�شاط  داخل  للتفاهة  رمز 
وجه  و   ، ال�شيرباين  القطيع 
الإعالمي  الفعل  يحرتف 

الإعالمية  الو�شائل  داخل 
اإىل  زاد  مما   ، التقليدية 
وراء  اجلمهور  انحراف 
)حتى  تلبي�س  حتت  التفاهة 
النجم الإعالمي فعلها( ، يف 
غياب تام لأي رقابة تقييمية 
اأو  )ذاتية   ، تقوميية  جهة  اأو 
�شار  و�شع  يف   ، مو�شوعية( 
ال�شاملة  بالرداءة  يت�شف 
بنيان  هددت  و  عمت  التي 

املجتمع يف اأركانه .
خطر  و  كمر�س  التفاهة  اإن 
�شاعده   ، بنيويا  اليوم  �شار 
العامل ال�شيرباين على التوالد 
التي   ، التكاثف  �شدة  و   ،
ذهبت به و انتقلت اإىل داخل 
املجتمع العادي ، من خالل 
يف  اجتماعية  �شلوكات  ن�رش 
تت�شم  الغالب 
باخلطورة   ،
ة  د ملهد ا
�شك  للتما
عي  جتما ل ا
وقع  حتت   ،
انف�شام جمعي .

الر�شيد 
ال�شيرباين 

الجتماعي : 
)امل�شداقية(

و  التفاهة  جمابهة   اإن 
الرداءة و النحالل الوظيفي 
التوا�شلي الذي انت�رش داخل 
ال�شيرباين  الفرتا�شي  العامل 
و  حماوره  بتحديد  يبداأ   ،
و  الفرتا�شية  منظماته 
الن�شطني  الرئي�شيني  فواعله 
و  ح�رشهم  خالل  من 
 ، احلقيقية  هويتهم  �شبط 
و  اأهدافهم  على  الوقوف  و 
حتديد نطاق و معامل ميدان 
وحتليل  تفكيك  و   ، ن�شاطها 
ك�شف  و   ، املتداولة  املادة 
)النية  لها  احلقيقة  الب�شمة 
ترفيهية(   تتفيهية   ، جرمية 
، كما يجب و�شع اآليات لفرز 
املادة  له  املوجهة  اجلمهور 
 ، املتداولة  اأو   ، املن�شورة 
اخلطوات  هذه  خالل  من 
يتحدد عوامل ك�شف الر�شيد 
ال�شيرباين الجتماعي ، الذي 
امل�شداقية  م�شتوى  يك�شف 
جت�شدها  التي   ، الجتماعية 
النا�شط  اإيجابية  اأو  �شلبية 
هل  �شفته  وحتدد  ال�شيرباين 
الت�شاركية  من  م�شتقيل  هو 
الجتماعية الإيجابية ، مهتم 

مهمل لل�شاأن العام ، م�شارك 
الجتماعي  العبء  حتمل  يف 

العمومي .
القائمة  �شبط  و  حتديد  اإن 
التفاهة   لرموز  ال�شوداء 
يجب   ، امل�شداقية  عدمي 
اأن يكون وفقا ملعايري دقيقة 
، تعتمد على حتديد ف�شاءت 
الن�شاطات التداولية و التفرقة 
بني التنظيمية و ال�شخ�شية ، 
و  عناوينها  على  الوقوف  و 
 ، التداولية  موادها  طبيعة 

اأهدافها و فواعلها .
امل�شتند  و  املادة  حتديد 
املوا�شيع  و   ، التداويل 
ا�شتبيان  و  امل�شتهدفة 
الرتباطات  و   ، وحدتها 
)تفاعل  ال�شبكية  التفاعلية 

تبادل مع الغري( .
 

خط الن�شاط ال�شيرباين :

الن�شاط  خط  خالله   من 
خطر  يتحدد  ال�شيرباين 
م�شتوى التفاهة الذي تك�شفه 
والتي  املو�شوعات  طبيعة 
ترتبط  الغالب  يف  لحظنا 
الوطنية  الثوابت  و  بالهوية 
هذا  ويف   ، الأمة  الرموز  و 
�شفة  تثبيت  يجب  ال�شدد 
الدميومة   و  ال�شتمرارية 
 ، دائمة  )تفاهة  )العود( 
متو�شطة متذبذبة . مزاجية 
�شعيفة( . كما يجب الوقوف 
من  خطورتها  مدى  على 
خالل جدية طرح املوا�شيع 
اخلطاب  دللِة  و  املتداولة 
و مدى  نطاق  و   ، امل�شتعمل 
املتفاعلني  على   ، تاأثريها 
 ، لها  املتلقي  اجلمهور  و 
يغفل  ل  اأن  الدار�س  وعلى 
عن حتديد اأ�شالة الفاعل اأو 

تقليديته ، لهدف حتديد
 . �شخ�شي  )تنفي�س  اأهدافه 
مر�شية  عقدة   . اأ�شالًة  تافه 
. �شعف �شخ�شي . ح�شابات 
�شخ�شية . اأغرا�س دنيئة يف 
الغالب جن�شية . قائم مبهمة 

. ) ...
يكتب  لن  العملية  هذه  ان 
لها النجاح ما مل يتم حترير 
خاللها  من  ت�شبط  مدونة 
املفاهيم و حتدد ال�شلوكات 
ويف   ، موا�شيعها  و  التافهة 
احل�شا�س  املو�شوع  هذا 
البيئة  مراعاة  يجب 
الجتماعية ، و الو�شع العام 
و  التفكه  اأوقات  �شيما  ل 

ب�شبب  الجتماعي  التب�شط 
، كما يجب  ال�شاعة  مو�شوع 
و  العتبار  بعني  الأخذ 
احلذر من حماكمة ال�شخرية 
�شوابطها  و  البناءة  الناقدة 
اجلرائم  معرفة  يجب  كما   ،

اجلارة ل�شلوك التفاهة .
 

اآليات جمابهة التفاهة 
و الرداءة و التهتك 

ال�شيرباين : 
 

ل  خطر  اأي  حماربة  اإن 
اإىل يف ميدانه و بيئته  تكون 
، ول يعزب عن بال اأحد اأن 

النت�شار الرهيب 
ت  ا د ا �شرت لال
املنظمات  و 
الرقمية النا�رشة 
للتفاهة ل يكون 
الت�شدي لها اإل 
عرب ا�شتحداث 
اآليات و و�شائل 
ل  و   ، مماثلة 
نظام  يعتمد 
ي  لت�شد ا

احلجج  ن�رش  و  بال�شدية 
ال�شعارات  اأو  املناق�شة 
هذه  اأن   ، املناه�شة 
يجب  اللكرتونية  املن�شات 
و  العر�س  بعملية  تكتفي  اأن 
املحاكمة  لعر�س  الك�شف 

ال�شعبية ،
اأما  مي�س  العر�س  يكون    -
اأو  اإعادة الن�رش  اأو  املنا�شري 

التفاعل .
- ر�شد ردود فعل اجلمهور 
تفاعله مع  تقييم  و  القا�شي 

مو�شوع جرمية التفاهة .

- تقييم اجلدية يف املحاكمة 
نوعية  حتديد  خالل  من 

اجلمهور و فئاتها .
املخت�شة  العينة  اختيار   -
جرمية  مع  املتفاعلة 
املحاكمة  مو�شوع  التفاهة 
�شيا�شي  اجلرمية  )مو�شوع 
اجتماعي  هوياتي  تاريخي 

ديني ..(
مع  فرعي  تفاعل  خلق   -
)القا�شي(  املخت�شة  العينة 
تثبيت  اأجل  من  تر�شيمها  و 
للملفات  الت�شدي  دميومة 
خالل  من   ، املماثلة 
امل�شفوفة  نظام  تاأ�شي�س 

العنقودي  الذاتي  التطور  ذا 
)م�شفوفات فرعية( .

- و�شع اآليات رقابة و ت�شدي 
من  املنطلقة  الفعل  لردود 
بعني  الأخذ  و  املتهم  بيئة 
تنظيمية  كانت  اإذا  العتبار 
و  باحلظر  الكتفاء  مع 
التحييد. لتفادي ال�شتنزاف 

.
 - تطهري اجلرمية و 

اآليات الرقابة الذاتية :
 

لهذه  الرئي�س  الهدف  اإن 

هو  ال�شعبية  املحاكمة 
اإعادة  و  العقول  تنظيف 
العام و تطهري  الذوق  تقومي 
اأدران  و  بوائق  من  املجتمع 
رطائن  و  مثالب  و  التفاهة 
قبل  يجب  لذا   ، الرداءة 
هو  اإجراء  اأي  يف  ال�رشوع 
مقا�شاة  اإيكولوجية  توفري 
�شعبية نظيفة عادلة ، بعيدة 
عن اأي ت�شخي�س اأو ح�شابات 
�شخ�شية ، اأو ت�شهري اأو انتقام 
حتتوي غطاء كان �شيا�شي اأو 
اثني  اأو  ديني  اأو  اإيديولوجي 
من   ، جهوي  اأو  عرقي  اأو 
حماذير  اأر�شية  �شن  خالل 
موانع  و 
بها  يلتزم 

جميع 
ة  لق�شا ا
 ، ال�شعبيني 
يعترب  كما 
مل�س  ا

ب�شخ�س 
 ، املتهم 
طائلة  حتت 
 ، الإتهام 
هذه  يخالف  تفاعل  واأي 
�شاحبه  يقع  ال�شوابط 
كما   ، للمحاكمة  كان  مهما 
يحظر كل من يتخذ مو�شوع 
املحاكمة مادة للت�شهري بعد 
اأو  كمتفاعل  فيها  �شارك  اأن 

قا�شي .
هذه  ح�شا�شية  و  �شمو  اإن 
الرتبية  اإعادة  يف  املنهجية 
ت�شتوجب وعي كبري و ت�شحية 

اأكرب و كما قال املتنبي :
اإذا كانت النفو�س كبارا تعبت 

يف مرادها الأج�شام.

اإن الإعالم يف زمن ال�شبكات الإجتماعية 
و مواقع التوا�شل الجتماعي اأحدث 

ثورة يف الوظيفة التوا�شلية ، مما خلق 
تخالطا رهيبا ، بني فئات و طبقات املجتمع 

، و متازجا مكثفا بني املواد املتداولة ، و 
املوا�شيع املثارة ، مما نتج عنه و�شع هجني 

، م�شخ نبل املهمة الإعالمية 

اإن الهدف الرئي�س لهذه 
املحاكمة ال�شعبية هو تنظيف 
العقول و اإعادة تقومي الذوق 

العام و تطهري املجتمع من بوائق 
و اأدران التفاهة و مثالب و 

رطائن الرداءة 
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�شالح عو�ض

يف  الدولية  الع�صابة  اأطلقت  لقد 
دم  م�صا�صي  ل�صو�صا،  جمتمعاتنا 
مرت�صني..  او  �صما�رسة  ال�صعوب 
من  ح�صا�صة  مواقع  يف  بهم  جاوؤوا 
املجتمع اأو الدولة.. لهم مهمة واحدة 
فقط: اإنها الرتويج ل�صلعة امل�صتعمر 
املادية واملعنوية، املادية ممثلة يف 
اإنتاجه احل�رسي واملحتكر و�صنعوا 
لذلك قوانينا وتقاليدا حتمي م�صالح 
من  املعنوية  وال�صلع  امل�صتعمر، 

عقول  ت�صميم  خالل 
وحقنهم  بتغريبهم  �صبابنا 
بفريو�صات اأ�صد فتكا من 
الأموال  فاأهدروا  كورونا 
والفر�ص  والرثوات 
اأعمار  من  و�صيعوا 
ال�صعوب �صنوات، وقاموا 
لدينا  ما  اأعظم  بت�صويه 
وبالت�صوي�ص  تاريخ  من 

دائرة  من  وباإخراجنا  اأهدافنا  على 
على  الت�صكع  اإىل  احل�صاري  ال�رساع 
ذلك  كل  ولكن  امل�صتعمرين..  موائد 
كورونا،  مرحلة  كف  على  اأ�صبح 
فلقد ذاب الثلج لتظهر احلقيقة عن 
ونهبنا  ا�صتعبادنا  م�صاريع  �صقوط 

وت�صويه ر�صالتنا وتزييف روايتنا
للعرب  تاريخية  فر�صة  اإزاء  نحن 
يف  كبرية  انهيارات  يف  تتمثل 
ومرتكزاتهم  ال�صتعماريني  نف�صيات 
خ�صومهم  ت�صتت  ويف  القت�صادية، 
اأر�صهم  يف  الطامعني  الإقليميني 
وثرواتهم.. فهل حان الوقت للتفاعل 
مع الفر�صة؟ يف هذا املجال حماولة 

لقراءة الرواية كما هي

احلالة ال�شتعمارية:

على  بونابرت  نابليون  حملة  كانت 
م�رس وبالد ال�صام �صنة 1798– 1801 
�صريورتني  بني  الفا�صل  احلدث 
التي  ال�صمود  �صريورة  تاريخيتني؛ 
غرناطة  �صقوط  منذ  ا�صتمرت 
القاهرة..  �صقوط  حتى   1492 يف 
الأمة  املدوي يف  النهيار  و�صريورة 
ال�صتعمارية  القوى  جحافل  اأمام 
للجزائر  الفرن�صي  بالغزو  متوا�صال 
يف  بداأ  الذي  العربي  واملغرب 
اجلغرافيا  معظم  لت�صقط   ،1830
يف  الفرن�صيني  هيمنة  حتت  العربية 
املغرب العربي والجنليز يف م�رس.. 
لإ�صقاط  بهجومهم  ذلك  وختموا 
والذي   1908 يف  العثمانية  اخلالفة 
 ،1924 �صنة  يف  نهائي  ب�صكل  تكامل 
اأقاليم  اإىل  اإذ مت تق�صيم بالد العرب 
الإجنليز  بني  ا�صتعمارية  بتفاهمات 
الرو�ص  من  وبقبول  والفرن�صيني 
“اتفاقية  مبوجب  والمريكان 
�صايك�ص بيكو” �صنة 1916 والتي كان 
بلفور  وعد  الأ�صا�صية  بنودها  اأحد 
وطنا  اليهود  باإعطاء   1917 �صنة 
هو  هذا  وكان  فل�صطني..  يف  قوميا 

املعامل ال�صتعماري
العربية  احلالة  ر�صد  املهم  من 

“مرحلة  قرن  ون�صف  القرن  خالل 
بـ”النكبة”  تُِوّجت  التي  النهيار” 
ت�صليط  ال�رسوري  ومن   ..1948
ال�صوء على عنا�رس ال�صعف واخللل 
النكدة  الرحلة  خالل  رافقتنا  التي 
يف  العربي  العقل  اأ�صابت  والتي 
والنخب  وال�صا�صة  الفكرية  طبقة 
الجتماعية بالعطب؛ اإذ كان التخلف 
يف  وا�صحة  �صمة  والثقايف  العلمي 
هو  هذا  وكان  العربية  املجتمعات 

معامل القابلية لال�صتعمار..
 فيما كان الغرب يتحرك يف ت�صاعد 

واجتماعية  و�صناعية  ثقافية  ثورة 
اللقاء  فكان  كبري،  باندفاع  وقانونية 
ال�صعف  ينخرها  امة  بني  املاأ�صاوي 
وبني خ�صم ج�صع نهم م�صلح بالطمع 
والقوة والتخطيط.. وتتويجا ل�صعف 
العرب يف البنية الفكرية والجتماعية 
ال�صيا�صي  نظامهم  وتخلف  واملادية 
التكنولوجي  للتطّور  وتتويجا 
والقانوين وبناء اجليو�ص على اأحدث 
نقطة  اإىل  الجتاهان  ت�صابق  طراز 
�صقوط القد�ص مرورا بتبعية النظام 
تبعية  العربي  ال�صيا�صي والقت�صادي 
مزرية للم�صتعمر و�صناعته وثقافته، 

دور التغريب:

املرحلة  تلك  يف  اأ�صابنا  ما  اأخطر 
هو اخرتاق بنيتنا الفكرية ومفاهيمنا 
و�صياغة  قيمنا  اخرتاق  وحماولت 
والثقافة  ال�صيا�صة  يف  لنا  مفاهيم 
مواجهة  يف  النف�صي  بنياننا  خلخلت 
التغيري  عمليات  اأخطر  من  واحدة 
ومتكن  والجتماعي..  ال�صيا�صي 
لهم  تابعة  تكوين نخٍب  الغربيون من 
ونحن  املعاناة  عقود  مدار  على 
اجلنوين  ال�صتعماري  العنف  نواجه 
حركاٌت  انخرطت  اأن  درجة  اإىل 
ال�صتعماريني  مع  كبرية  �صيا�صية 
“الثورة  العثمانيني  �صد  احلرب  يف 
ال�رسيف  بقيادة  الكربى  العربية 
مل  تغريبي  تيار  وبروز  ح�صني”، 
والفّت يف  الروح  توهني  �صوى  يحقق 
الأحزاب  ون�صاأت  املجتمع..  ع�صد 
انخرطت  التي  الثقافية  والنوادي 
العربي  للمجتمع  تغريب  عملية  يف 
الطبيعي  �صياقه  عن  واإخراجه 
وت�صللت  املعنوية..  روحه  وحتطيم 
الأحزاب العلمانية اإىل احلكم يف اأكرث 
تق�صي  العربية  الدول  يف  مكان  من 
املرجعية  قيادة  عن  الأمة  اإ�صالم 
لإن�صاء  منظم  بعمل  وتقوم  القيمية 
على  الأمة  برواية  يهوي  م�صخ  فلك 
كله  لذلك  وت�صكلت  الأعداء  مبا�صع 
ومدار�ص  الغرب  يف  اأبحاث  مراكز 

الذين  امل�صت�رسقني  من  وجي�ص 
املثقفني  من  اأجيال  برتبية  قاموا 
والفن  والثقافة  الإعالم  عرب  العرب 
اخذ  الذي  اخلطري  الطابور  فكان 
بزمام احلياة جميعها يف جمتمعاتنا، 
والتبعية  الفكري  التغريب  هذا  وكان 
ال�صيا�صية هي الوجه الآخر لتكري�ص 
حيث  فل�صطني  يف  ال�صهيوين  الكيان 
مع  تلقائيا  والتبعية  التغريب  حتالف 
والعرتاف  ال�صهيوين  الكيان  امن 
التغريبية  املنظومة  قامت  كما  به 
للحريات  بط�ص  عملية  باأعنف 
واإف�صاد  والكرامات 
ك�صبيل  العربية  للمراأة 
املجتمعات  لتخريب 
عملية  واكرب  العربية 
الأمة  ثورات  على  �صطو 
باط�صة  بقوة  مدعومة 
بتفقري  توج  الذي  الأمر 
واإحلاقنا  جمتمعاتنا 
الأم�ص..  مب�صتعمر  تبعيا 
نوافذنا  من  ياأتي  امل�صتعمر  فكان 
ملتنا،  اأبناء  من  ج�رس  على  ناعما 
ال�صالح..  بقوة  اأخرجناه  اأن  بعد 
وذلك  ال�رس�صة  املعركة  كانت  وهنا 
التبعية  تكري�ص  �رسوط  لتوفري 
والنهيار زرع جيل التغريب والعلمنة 
والفتنة  الفرقة  روح  جمتمعاتنا  يف 
لتعميق  ومذاهبها  اأمتنا  اأعراق  بني 
امتنا  و�رسف  املجتمعي  الن�صقاق 

عن معاركها احلقيقية.
انت�شارات جزئية:

اأمتنا  يف  الأحرار  طالئع  نه�صت 
احلالة  ملواجهة  مكان  من  اأكرث  يف 
العربي  امل�رسق  يف  ال�صتعمارية، 
نهو�صها  ولكن  العربي  واملغرب 
النفعالت  عليه  تغلب  جزئيا  كان 
والروؤية  التفكري  من  اأكرث  النف�صية 
وخططه..  لالآخر  العميق  والفهم 
ورف�صنا  وقيمنا  بروحنا  �صجلنا 
عدة  اأماكن  يف  انت�صارات  لل�صيم 
وكان انت�صار اجلزائر اأهمها واأكرثها 
يف  جملجال  دويه  وكان  متيزا، 
اأفريقا وا�صيا واأمريكا الالتينية لكن 
مبخاطر  حماطة  كانت  انت�صاراتنا 
قادرين  غري  اأننا  يف  تكمن  عديدة 
ذاتيا اأو مو�صوعيا على النطالق نحو 
جمالت  يف  حقيقي  توازن  اإحداث 
يف  وعملية   وعلمية  ادبية  عديدة 
عند  واإيقافه  لردعه  الآخر  مواجهة 
انت�صارنا  فرغم  الأقل،  على  حده 
التالية  العقود  طيلة  كنا  الباهر 
ثقايف  اخرتاق  حلالت  معر�صني 
جمال  من  اأكرث  يف  وتبعية  و�صيا�صي 
اإمكاناتنا  توظيف  من  كاأمة  وُحرمنا 
وال�صتقالل  النه�صة  معركة  يف 
احلقيقي وال�صري يف طريق بناء حياة 
القد�ص  وحماية  للمواطنني  كرمية 
املدوي  ال�صقوط  من  وفل�صطني 
�صنة 1967.. فجاءت نكبتنا ب�صقوط 
القد�ص وماتالها تعبريا عن ارتباك 
والتخبط  الهداف  وتبعرث  لروؤى 
العربي  النظام  يعي�صه  الذي  الرهيب 

اأ�صبحت  ولقد  العربي  والفكر 
مرتعا  وال�صيا�صية  الفكرية  �صاحاتنا 
ناتنا  مكِوّ يف  تعبث  الأجنبية  للقوى 
ه باملبا�رس اأو الإيحاء اأهدافنا  وتوِجّ
اإىل م�صلحة  تنتهي  وم�صاعرنا حيث 

العدو..
حتى   1967 تلت  التي  املرحلة  ويف   
1990 اأدخلونا يف معارك بني اأقاليمنا 
و�صعوبنا واأنظمتنا ال�صيا�صية، فكانت 
معركة الثورة الفل�صطينية مع النظام 
الدامية  الأردين، وبعد ذلك املعركة 
والنظام  الفل�صطينية  الثورة  بني 
ال�صوري، وبعد ذلك ال�رساع املجنون 
والتوترات  والعراق،  اإيران  بني 
العربي  املغرب  دول  يف  املوجودة 
والنزيف الذي حدث يف اجلزائر يف 
العقل  اأغِرق  �صنوات دامية.. وهكذا 
امل�رسكة  الألغام  حقول  يف  العربي 
بنعرات عرقية اأو جهوية حترمه من 
اأي حماولة لالنتقال بنا اإىل ما ميكن 
ح�صاري  انطالق  قاعدة  يكون  اأن 
اأق�صى ما يف هذه املرحلة هو  لنا.. 
التدخل الغربي من 31 جي�صا للعدوان 
على العراق �صنة 1991 يف حملة قّل 
نظريها تاريخيا وتوا�صلت باحل�صار 
بهجوم  انتهى  الذي  وال�صتنزاف 
ا�صتهدف   2003 اأبريل  يف  اأمريكي 
وتوزيعه  كدولة  العراق  على  الق�صاء 
عرقيا وطائفيا واإنهاء اإمكانية عودته 
اإقليما موحدا وقد اعّدوا العدة لذلك 
وانتظروا التوقيت املنا�صب املربر.. 
ورغم اأنهم حققوا ظاهريا جزءا من 
الهدف ال�صرتاتيجي يف حربهم على 
العراق، اإل اأنهم تكبدوا خ�صائر مادية 
دولر  تريليون  باأربع  قدرت  فادحة 
الذي  الأمر  دولر(،  مليار  اآلف   4(
انعك�ص على القت�صاد الأمريكي اإىل 
درجة اأ�صبح معها حتت طائلة الك�صاد 

ي  د قت�صا ل ا
يف  العظيم 
البنوك  قطاع 
والعقارات، وتعزز 
بخ�صارات  ذلك 
حلقت  فادحة 
يف  بالأمريكان 
على  حربهم 

اأفغان�صتان.

النكبة الثانية:
لتبداأ  العربي  الربيع  مرحلة  جاءت 
الثانية..  العربية  نكبتنا  مرحلة 
بداأت  التي  العربي  الربيع  مرحلة 
اأمريكي  بعدوان  العراق  ب�صقوط 
جاء بطبقة النخب املغربة لت�صليمها 
احتمال  وتدمري حماولتنا يف  احلكم 
القوية،  الوطنية  والدولة  النه�صة 
لنتاأكد جمددا ان ل �صبيل ال الوحدة 
ان  وبعد  الوطنية،  اأقاليمنا  لنحمي 
فادحة  هزمية  ال�صتعماريون  تكبد 
العراقي  ال�صعب  مقاومة  بفعل 
وجليو�ص  الفا�صدين  للطائفيني 
اأمريكا ا�صتخرج ال�صتعماريون در�صا 
فعدلوا يف اخلطة لت�صبح النقالبات 
الداخلية  الجتماعية  العربية 

عن  البديل  هي  الإثنيات  بتفجري 
املحرك  فيما  املبا�رس  التدخل 
الغربية،  الأمنية  الأجهزة  اأيادي  هي 
كامل  يف  ال�صتعماريون  يكن  ومل 
حتركوا  لكنهم  قوتهم،  اأو  لياقتهم 
ال�صعبية،  املطالب  لخرتاق  ب�رسعة 
وف�صلت ال�صعوب ان تتخطى موؤامرة 
يف  تريد  ما  حتقق  اأن  و  الأمريكان 
م�رس و�صورية واليمن وليبيا، وانتهى 
يف  رهيب  ودمار  خراب  اإىل  الأمر 
اليمن و�صورية وليبيا واحتقان رهيب 

يف م�رس.. 
ج�رسا  العربي  الربيع  كان  لقد 
الأمريكي  ال�صتعماري  للمخطط 
لإ�صعال املنطقة ذاتيا ور�صم خريطة 
من  وا�صتفادوا  احرتابها..  ت�صارعها 
للكتلة  تدمريهم  بعد  قطبيتهم  تفّرد 
قيا�صية  فاأرادوا يف فرتة  ال�صرتاكية 
ترتيب املنطقة ب�رسق اأو�صط جديد 
“برنارد  اخلطة  لذلك  و�صع  كما 
اليهودي  الربيطاين  املوؤرخ  لوي�ص” 
الذي �صبق اأن �رسحنا خطته يف عدة 

مقالت.

�شحوة العرب:
ترفية  عملية  لي�صت  هنا  امل�صاألة 
خلف  ومثقفون  مفكرون  بها  يقوم 
اأمرهم  من  مت�صع  يف  وهم  مكاتبهم 
اأو  انقالبية  ع�صكرية  عملية  او 
هي  اإمنا  �صيا�صيني..  مغامرات 
ال�رسوط  توفري  يف  ال�صنن  اجتماع 
اليوم  فالعرب  والذاتية  املو�صوعية 
هم اأقرب من اأي يوم �صبق من حلظة 
احل�صارية  ر�صالتهم  حلمل  النبعاث 

من  اأكرث  من  يتناو�صهم  فال�صتفزاز 
الوقت  يف  ولكن  مداه  بلغ  وقد  جهة 
نف�صه يبدو كل خ�صومهم الإقليميني 
من  حالة  يف  الدوليني  واأعدائهم 

الوهن والتخبط.
الأخرية  ال�صتعماريني  حروب  كانت 
يف بالد العرب العراق وليبيا و�صورية 
الباط�صة  العنيفة  املحاولت  اآخر 
اأموالهم ومن  كلفتهم كثريا من  التي 
م�صاريعهم  دفع  قوة  ومن  نف�صياتهم 
ب�صهولة  وميكن  ال�صتعمارية.. 
اأنهم ف�صلوا يف العراق ويف  اكت�صاف 
ال�صرتاتيجي  املوقع  حيث  �صورية 
“تركيا-  ال�رساع  مركز  يف  اخلطري 
لذلك  وما  العراق”  ال�صام-  اإيران- 
ومعطيات  جيو�صيا�صية  قوانني  من 
والنفط  ال�صهيوين  الكيان  حيث 

والكتل الإ�صالمية الفاعلة.
ملفاٌت  ال�صتعماريني  اأمام  الآن 
مرهقة اأولها املوت ال�رسيري الذي 
اأمَلّ بالناتو ح�صب قول ماكرون و�صواه 
من قادة احللف والذي يواجه مرحلة 
�صيئة يف ظل كورونا، ودخول اأمريكا 
وانهيار  داخلية  طوارئ  حالة  يف 
اقت�صادي يطال كل موؤ�ص�صات الدولة 
اأ�صعار  انهيار  اإىل  و�صول  العظمى 
مل�رسوع  جزئي  وتدمري  البرتول 
يعني  الذي  الأمر  ال�صخري،  النفط 
م�رسية  ملعركة  التفرغ  �رسورة 
اأخرى تتمثل يف مواجهة �صعود جنم 
ال�صمالية  وكوريا  والرو�ص  ال�صني 
لالنزياح  ي�صطرهم  الذي  الأمر 
الكبري،  ال�رساع  حيث  هناك  اإىل 
وال�صعف البنيوي الذي يرُبز بو�صوح 
الدميقراطي  النظام  اإمكانيات  يف 
الإن�صاين  التطور  ا�صتيعاب  على 
يف  برز  كما  الغربية  للمجتمعات 
فرن�صا و�صواها من الدول الروبية.. 
تقع  ل  ال�صاغطة  املديونية  اأن  كما 
الأمريكي  القت�صاد  على  فقط 
القت�صاد  ان  برمته..  والغربي  بل 
حقيقيا  حتديا  يواجه  ال�صتعماري 

يهدده بالنهيار.
يف هذه املرحلة بداأ احلراك ال�صعبي 
يف اأكرث من عا�صمة عربية؛ يف تون�ص 
حيث انتف�ص ال�صعب لت�صحيح م�صاره 
الأحزاب  نف�صيات  من  والتحرر 
�صكة  على  تون�ص  وو�صع  املهزومة 
نه�ص  حيث  اجلزائر  ويف  التحرر، 
لتطهري  اجلي�ص  يحميه  ال�صعب 
والفو�صى،  العبث  من  املوؤ�ص�صات 
ا�صرتداد  على  والعمل 
عنا�رس  واإبراز  الرثوة 
اإىل  بها  والدفع  القوة 
الأمام، وكذلك هو احَلراك 
اأحرق  حيث  العراق  يف 
الطائفيني  رواية  العراقيون 
وهي  الفا�صدين،  العمالء 
التي  الأمريكية  الرواية 
برمير،  تر�صيخها  حاول 
حّر  واحد  اأجل عراق  من  وانتف�صوا 
النجاح  من  يقرتبون  وهاهم  و�صِيّد 
حيث  ليبيا  يف  احلال  وكذلك  التام، 
اإنهاء فتنة  يقرتب ال�صعب الليبي من 
اأكرث  يف  نف�صه  الأمر  وهو  الت�صظي 
العربية  ال�صعوب  تختزن  مكان حيث 
اما  الأوهام..  حلرق  كافيا  غ�صبا 
ال�رسفاء  مهمة  فتلك  ومتى  كيف 
لطموح  ارتقوا  الذين  املنا�صلني 
اأمتهم اينما كانوا يف مواقع ر�صمية او 
�صعبية وهي مهمة واقعية ومنطقية.

من املهم النتباه اإىل اأن هذه املرحلة 
لال�صتعمار  والأ�صواأ  لنا  الأف�صل  هي 
منذ اأكرث من مائتي عام.. وان قانون 
اأمتنا  لي�صِلّم  يتكامل  ال�صتخالف 
ولكن  اأمره  على  غالب  واهلل  الراية، 

اأكرث النا�ص ل يعلمون.

اإنها فر�شة ثمينة يحملها كورونا على جناحيه املرعبني، اإنه يهدي اإىل العرب فر�شة اإنهاء التبعية 
للم�شتعمرين والتخل�ض من منطية التفكري الريعي ويدعوهم اإىل نه�شة علمية وطبية، وهو قد ف�شح 

لهم ال�شنم واأظهر حقيقة خوره، وهنا بال�شبط وقد اإرتفع �شغط  الع�شابة الدولية قليال عن �شدور 
العرب فما عليهم اإل التقدم للموقع القادم من اإعادة �شياغة العالقة مع امل�شتعمرين على قاعدة الند 

للند والتعامل باملثل، و اإنهاء ا�شتحواذهم على ثروات الأمة.

نقا�ض

كورونا يقطع اأيادي الع�سابة الدولية والفا�سدين؟

كانت حروب ال�شتعماريني الأخرية يف 
بالد العرب العراق وليبيا و�شورية اآخر 

املحاولت العنيفة الباط�شة التي كلفتهم 
كثريا من اأموالهم ومن نف�شياتهم ومن قوة 

دفع م�شاريعهم ال�شتعمارية..

لقد اأطلقت الع�شابة الدولية يف جمتمعاتنا 
ل�شو�شا، م�شا�شي دم ال�شعوب �شما�شرة او 

مرت�شني.. جاوؤوا بهم يف مواقع ح�شا�شة من 
املجتمع اأو الدولة.. لهم مهمة واحدة فقط: 
اإنها الرتويج ل�شلعة امل�شتعمر املادية واملعنوية
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توا�صل  م�صالح الأمن املتخ�ص�صة 
بوليات مترنا�صت ، اأدرار ،ايليزي 
 ، غرداية   ، الوادي   ، ب�صكرة   ،
ال�صارم  التطبيق  وب�صار  الأغواط 
ال�صحي  احلجر  خمالفي  �صد 
الأ�صبوع  يف  متكنت  حيث   ،
حترير  من  التوايل  على  الثاين 
من  مكنت  مرورية  خمالفة   600
حتويل نف�س العدد من املركبات 
مبختلف  النارية  الدراجات  و 
للمح�رش  واأنواعها  اأ�صكالها 

البلدي .
م�صالح  به    اأفادت  وح�صبما     
فقد  املذكورة   الوليات  اأمن 
لتحقيق  899�صخ�س  اإخ�صاع  مت 
الهوية و درا�صة حالة لـ421 �صخ�صا 
بالإ�صافة اإىل توقيف 250�صخ�صا 
ح�صب  ق�صائية   متابعة  حمل 

املعطيات الأولية املتوفرة .
عديد  ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من 

بهاته  الفاعلة  اجلمعيات املحلية 
اجلبارة  املجهودات  الوليات 
دوائر  طرف  من  املبذولة 
بهدف  الأمنية  الخت�صا�س 
احلجر  لفرتة  ال�صارم  التطبيق 
الكبري  اجلنوب  بوليات  ال�صحي 

التزايد  من  التخفيف  بهدف 
املقلق لعدد الإ�صابات و الوفيات 
القاتل  كورونا  وباء  تف�صي  ب�صبب 
الأولياء  ال�صدد  ذات  داعية يف   ،
وتوعية  لتح�صي�س  الأمهات  و 
باللتزام  وبناتهم  اأبنائهم 

م�صاعدة  بهدف  باملنازل 
احتواء  يف  العمومية  ال�صلطات 
كوفيد 19 ومن ثم جتاوز مرحلة 
اإىل   . الأ�رشار   باأخف  اخلطر 
م�صالح  دعت  فقد  ذلك  جانب 
ذكرها  ال�صالف  الوليات  اأمن 
واملواطنات  املواطنني  جميع 
عرب  املركبات  اأ�صحاب  وكذا 
ربوع هذه الوليات  اإىل �رشورة 
من  الذي  الإجراء  بهذا  اللتزام 
هذا  انت�صار  من  الوقاية  �صاأنه 
يف  البقاء  خالل  من  الفريو�س، 
نهائيا  اخلروج  وعدم  م�صاكنهم 
وفقا  الق�صوى  لل�رشورة  اإل 
بداية من  بها  للقوانني املعمول 
)19و00  م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة 
�صباحا   ال�صابعة  غاية  اإىل  د( 
املوايل  اليوم  من  د(  و00   07(
وفق ما اأفادت به نف�س امل�صالح 
الأمنية عرب خمتلف املرا�صالت 

املوجهة لو�صائل الإعالم .

تعاين اأق�صى وليات اجلنوب الكبري 
اإنعدام  و  تهمي�س  و  عزلة  ايليزي 
لبنية حتتية يف اأغلب مناطق الولية 
، يف وقت ف�صلت ال�صلطات الو�صية  
ال�صمت عو�س التحرك على جميع 
امللفات  طال�صم  لتفكيك  الأ�صعدة 
�صكان  �صكاوي  كرثت   . املعقدة 
من  بايليزي  امنا�س  عني  بلدية 
توؤرقهم  تزال  ل  و  كانت  م�صاكل 
لدى  �صدى  �صكاويهم  تلقى  اأن  دون 
ال�صلطات  اأو  املحليني  امل�صوؤولني 
العليا بالبالد رغم زيارتهم امليدانية 
و اإ�صتطالعهم عن كثب جلمود جل 
 ، خا�صة  اأمنا�س   بعني  امل�صاريع 
العوامل  من  جملة  �صاهمت  حيث 
�صتى  يف  عزلتها  و  اإق�صائها  يف 
املواطنني  عرب  قد  و   ، املجالت 

عن اإ�صتيائهم من احلالة املزرية .
معاناة  فاأغلب  ال�صياق  ذات  يف  و 
الذكر  ال�صالفة  املنطقة  �صكان 
ال�رشب  مياه  معاجلة  يف  تنح�رش 
املاحلة و تكييفها من اأجل مالئمتها 
التماطل  كلفهم  بعدما  لال�صتهالك 
يف ذلك اإىل ا�صتهالكها اأو دفع ثمن 
ملن  العذب  املاء  من  لرتات  تعبئة 
جهة  من  و   ، �صبيال  لذلك  ا�صتطاع 
املرافق  باملنطقة  تنعدم   ، اأخرى 
روح  قربت  الريا�صية  و  الرتفيهية 
مل  الذين  الأطفال  لدى  املواهب 
ملمار�صتها  منا�صبا  ف�صاءا  يجدوا 
ت�رشيف حملي  ثم  من  و  اإبرازها  و 
اإهتمامه  دائرة  اأو وطني كل ح�صب 
و اأمام الو�صع الراهن تخلى العديد 
فيما  هواياتهم  ممار�صة  عن  منهم 
مت�صك القليل منهم بها يف ظروف و 
جو بعيدين عن اأ�صول اأي حرفة اأو 
هواية يف ظل اإنعدام كلي للتحفيز اأو 

املناف�صات حتى ما بني الأحياء .

بايليزي  امنا�س  عني  �صكان  اإ�صتياء 
املرفقني  اإنعدام  عن  يقت�رش  مل 
اإىل  تعداه  بل  الرتفيهي  و  الريا�صي 
ال�صباب  لدى  البطالة اخلانقة  عامل 
، مع العلم باأن عني امنا�س   تتوفر 
حتت  عاملة  وطنية  �رشكات  على  
العمالق  النفطي  املجمع  و�صاية 
ن�صبة  اأن  حني  يف   ، �صوناطراك  
كبرية من العمال يتم اإ�صتقطابها من 
اعتربوه  ما   ، ايليزي  الولية  خارج 
 ، املحلية  العاملة  باليد  اإ�صتهانة 
الوزير  تعليمة  و  يتنافى  ما  ذلك  و 
الأول  عبد العزيز جراد  التي تن�س 
الت�صغيل  ق�صية  يف  الإهتمام  على 
الأولوية  منحهم  و  املنطقة  باأبناء 
املرتبعة  بال�رشكات  التوظيف  يف 
اأمر  كما   ، وليتهم  حميط  على 
بتكوين ال�صباب الغري حا�صلني على 
للرفع من  الإخت�صا�س  �صهادات يف 
يف  املطلوبة  الكفاءات  م�صتوى 
ال�رشكات . ويف مو�صوع مت�صل فقد 
امنا�س   الأخري�صكان عني  نا�صد يف 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف  بايليزي 
ب�رشورة  الأول  »الو�صط«الوزير 
التدخل العاجل لدى وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية و تهيئة الإقليم 
ميدانية  زيارة  برجمة   اأجل  من 
كثب  عن  للوقوف  للمنطقة  خا�صة 
اإن�صغالتهم   و  معاناتهم  حجم  عند 
م�رشوعة  حقوقا  تتعدى  ل  التي 
فقد  ثانية  جهة  من   . للمواطن 
ب�رشورة  املطالبة  الأ�صوات  تعالت 
�صمن  امنا�س  عني  منطقة  اإدراج 
رئي�س  عددها  التي  الظل  مناطق 
اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل 
لقاء احلكومة بالولة لنت�صالهم من 

براثن التخلف التنموي .
جناة ،ح 

فر�شت م�شالح الأمن عرب خمتلف وليات جنوب البالد الكبري جملة من الإجراءات و 
التدابري ال�شارم لإجناح فرتة احلجر ال�شحي التي تنطلق بداية من الـ19 م�شاءا اإىل الـ 07 
�شباحا من اليوم املوايل بهدف اللتزام بالإجراءات الوقائية من فريو�س كورونا القاتل .

م�شالح الأمن بوليات اجلنوب حتكم قب�شتها 

اأحمد ،ب 

اإيليزي 

بلدية عني �أمنا�س خارج 
نطاق �لتغطية 

�أخبار �جلنوب

حتويل 600 مركبة �إىل �ملحا�شر 
وتوقيف 250 �شخ�س 

يف وقت تلعب فيه ال�شلطات املحلية دور املتفرج

�شكان ورقلة  ي�شتكون �نت�شار ح�شرة �لنامو�س  
املح�صوبة  البلديات  عديد  ت�صكو 
على اإقليم ولية ورقلة،من النت�صار 
منها  خا�صة  و  للح�رشات  املفزع 
النامو�س، و ذلك تزامنا مع حلول  
الطني  زاد  ومما   ، ال�صيف   ف�صل 
و  لالأو�صاخ  املقلق  النت�صار  بلة 
في�صان  ن�صيان  دون  القمامات 

قنوات ال�رشف ال�صحي 
طالب عدد من القاطنني ببلديات 
ورقلة ، تقرت ، احلجرية ،الطيبات 
املحلية  ال�صلطات  من   ، والعالية 
والو�صية ب�رشورة التدخل العاجل 
بهدف رفع الأطنان من القمامات 
والأو�صاخ و النفايات املكد�صة يف 

النت�صار  تفادي  بهدف  ال�صوارع 
وذلك  النامو�س  حل�رشة  املقلق 
تزامنا مع بدء العد التنازيل حللول 
ف�صل ال�صيف احلار  ، يحدث هذا 
املتكررة  النداءات  من  بالرغم 
الأحياء  من  العديد  قاطني  من 
ال�صكنية ، الذين يعانون يف �صمت 
من اأجل التفاتة ال�صلطات املحلية 
ال�صكان  اإ�صتغرب  قد  و   . حلالهم 
ذاتهم يف �صوء ت�رشيحات متفرقة 
لهم مع »الو�صط » ، عن عدم بدل 
ال�صلطات املحلية باأي جهد يذكر 
تخلي�صهم  اأجل  من  الو�صع  حيال 
النامو�س  ح�رشات  من  عاجال 

املنت�رشة يف املكان باأعداد هائلة 
الدراية  من  بالرغم  ذلك  يحدث   ،
وكل  املحلية  لل�صلطات  املطلقة 
يبقى  التي  و  املعنية  اجلهات 
الو�صع القائم �صمن م�صوؤولياتها ، و 
قد اإ�صتنكر املواطنني التماطل يف 
املو�صوع ، و ذلك على الرغم من 
اأن اجلهات املعنية ال�صالف ذكرها 
 ، املكان  نف�س  يوميا يف  تتواجد  
املنطقة  داخل  يقطنون  اأنهم  كما 
اأن امل�صكل معمم على  ، ما يعني 
جميع قاطني املنطقة ، مبختلف 
، ما يدل على  رتبهم و �رشائحهم 
 ، العالق  بامل�صكل  علم  على  اأنهم 

و لي�صوا بحاجة اإىل اأي مرا�صالت 
مقر  و  كتابية ملكاتبهم  نداءات  و 
ب�رشورة  اإياهم  مطالبني   ، عملهم 
بتخلي�صهم  املو�صوع  يف  الف�صل 
التي  النامو�س  ح�رشات  من 

اأنغ�صت عي�صتهم .
ويف انتظار تدخل جاد من الرجل 
ال�صديق  اأبوبكر  بالولية  الأول 
بو�صتة ب�صفته امل�صوؤول الأول على 
على  لزاما  يبقى  التنفيذية  الهيئة 
القائم  امل�صكل  من  املت�رشرين 
معاي�صة الو�صع املزري لأجل غري 

م�صمى .
دخلت  جمعيات املجتمع املدين جناة ،ح 

مع   �صباق  يف  �صالح  عني  بولية 
كورونا  وباء  تطويق  بهدف  الزمن 
عمليات  برجمة  خالل  من  القاتل 
ما  وهو  الأماكن  جلميع  تعقيم 
اأدرج يف خانة النخراط يف اجلهد 

الوطني .
تتوا�صل  التعقيم  عمليات  تزال  ل 
بولية  كورونا  جائحة  �صد 
جمعيات  طرف  من  �صالح  عني 
املجتمع املدين على غرار كل من 
منظمة �صباب الأمل وكذا املنظمة 
وترقية  املدين  للمجتمع  الوطنية 
املواطنة واملنظمة الوطنية للبيئة 
واملواطنة، كلها جمعيات تطوعت 
ويف  الأوىل.   ال�صفوف  يف  وكانت 
مو�صوع اأكد  �صليماين عبد املالك 
يف  الأمل  �صباب  منظمة  رئي�س 
يومية  به  خ�س  �صحفي  ت�رشيح 
»الو�صط »اأن اجلزائر اليوم بحاجة 

وقت  اأي  من  اكرت  اأبناءها  جلميع 
م�صى، موؤكدا يف ذات ال�صدد على 
التطوعي  العمل  اإلزامية موا�صلة  
»نوجه  قائال   ، كورونا  وباء  �صد 
يدرك  واعي  مواطن  لكل  نداءنا 
من  الوباء   هذا  خطورة  مدى 
اأجل  التقيد واللتزام بالجراءات 
الوقائية التي اقرتها الدولة للق�صاء 

على هذا الفريو�س القاتل.
عبد  اأو�صح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
كجمعيات  اأنهم  �صليماين   املالك 
هدف  جمعهم   املدين  املجتمع 
واحد  رجل  وقفة  للوقوف   واحد 
يف  كانوا   اأنهم  اجلميع  مذكرا 
جميع  ،داعيا   الأوىل  ال�صفوف 
عني  الإدارية  املقاطعة  �صكان 
�صالح التقيد واللتزام بالإجراءات 
واحلد  الق�صاء  اجل  من  الوقائية 

من انت�صار هذا الوباء الفتاك .
جناة،ح 

بهدف الت�شدي جلائحة كورونا 

جمعيات بعني �شالح 
تو��شل حملة �لتعقيم 

.    �شليماين : اجلزائر متر مبرحلة �شعبة وبحاجة 
جلميع اأبنائها 

بلدية  �صكان  من  الع�رشات  نا�صد 
تبعد  التي  و   ، بورقلة  الروي�صات  
بنحو  الولية  عا�صمة  مقر  عن 
و خا�صة منهم مرتادي   ، كلم   05
املحلية  ال�صلطات  طرقاتها 
تلك  لو�صع  العاجل  التدخل 
فرتة  منذ  تعاين  التي  الطرقات 
 ، املزرية  و�صعيتها  يف  طويلة 
من  الهائل  العدد  يف  املتمثلة  و 
و    ، بها  املحفوفة  املمهالت 
ذلك يف كونها اأثرت بدرجة كبرية 
مبختلف  مركباتهم  �صالمة  على 

اأنواعها .
املزرية  الو�صعية  �صاأن  من  كما   

اإرهاب  معدل  يف  تزيد  اأن  و 
الذي  الأخري  هذا   ، الطرقات 
�صكان  يوميات  يروع  هاج�صا  ظل 
الذي  و   ، عموما  الروي�صات  
من  الع�رشات  اأرواح  على  ياأتي 
اأي�صا  ذلك  ي�صفر  كما  املواطنني 
الآخرين  الع�رشات  اإ�صابة  عن 
اأنحاء  يف  خمتلفة  باإ�صابات 
م�صتدمية  عاهات  و   ، اجل�صم 
التدخالت  وفق   ، احلياة  مدى 
احلماية  اأعوان  �صجلتها  التي 
املدنية عقب كل حادث ، و كذلك 
التحريات  و  التحقيق  نتائج  وفق 
الدرك  م�صالح  اإليها  و�صلت  التي 

التحقيق  فتحها  بعد   ، الوطني 
مروري  حادث  اأي  يف  املبا�رش 
ج�صماين و نزولها اإىل عني املكان 
املزرية  الو�صعية  تاأتي  فيما   ،
اأ�رشار  اإحلاق  على  للممهالت 
تبعاتها  يتكبد   ، باملركبة  مادية 
املواطن لوحده ، على اأ�صا�س اأن 
ذلك يتطلب اإعادة اإ�صالحها لدى 
و  باأموال  ال�صيارات  ميكانيكي 
نفقة تثقل كاهلهم ، و لأجل ذلك 
ذكرها  ال�صالف  اجلهات  اأحلت 
من  الو�صع  تدارك  �رشورة  على 
جميع الأطراف امل�صوؤولة و على 
ببلدية  املحلية  ال�صلطات  راأ�صها 

برامج  ب�صن  ذلك  و   ، الروي�صات  
تنموية  م�صاريع  خلق  و  عاجلة 
اإعادة  على  بدايتها  يف  ترتكز   ،
الإعتبار بواقع ممهالت الطرقات 
، مع اإعادة ن�صب ممهالت اأخرى 
وفق املعايري املحددة ، و التي ل 
اأ�صحاب  من  الطرفني  كلى  ت�رش 
عدم  مع   ، الراجلني  و  املركبات 
بطبيعة  و   ، الكم  يف  املبالغة 
الالفتات  بو�صع  الهتمام  احلال 
املرورية على بعد اأمتار منها ، و 
ذلك لكي يتخذ اأ�صحاب املركبات 

اإحتياطاتهم.
جناة ،ح 

اأحلقت اأ�شرار ج�شيمة باملركبات 

و�شعية كارثية للممهالت بالروي�شات  
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 �شارة عبدالعزيز �شامل/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

:)AbbVie( �شركة   5-
لأهم  املطورة  ال�رشكة  وهي   
م�ستخدمتني  مادتني  لقاحني/ 
نق�ص  فريو�ص  عالج  يف 
 ،)HIV( الب�رشية  املناعة 
و  )lopinavir )LPV وهما 
يتم  اللتني   ،)ritonavir )r
ا�سم  يحمل  دواء  يف  اإنتاجهما 
با�سم  ا  اأي�سً )املعروف   Kaletra
Aluvia(، ويحتوي على مكونات 
للفريو�سات، وهو ما حدا  م�سادة 
ل�ستخدامه  ال�سينية  بال�سلطات 
ملعاجلة اللتهاب الرئوي املرتبط 
فعاليته  ثبتت  حيث  بالكورونا، 
على عدد كبري من املر�سى. كما 
مببلغ   AbbVie �رشكة  تربعت 
1.5 مليون دولر من دواء كاليرتا 
لل�سني ل�ستخدامها كخيار عالجي 
جتريبي. ويف الوقت ذاته، �سارعت 
مع  التعاون  اإعالنها  اإىل  ال�رشكة 
الهيئات ال�سحية العاملية لتحديد 
فريو�ص  اأدوية  فعالية  مدى 
عالج  يف  الب�رشية  املناعة  نق�ص 
تدعم  حيث   .)19-COVID(
ال�رشيرية  الدرا�سات  ال�رشكة 
وتعمل  الأ�سا�سية،  والبحوث 
ال�سحية  الهيئات  مع  وثيق  ب�سكل 
والدواء  الغذاء  واإدارة  الأوروبية، 
ومراكز   ،)FDA( الأمريكية 
والوقاية  الأمرا�ص  مكافحة 
لل�سحة  الوطنية  واملعاهد  منها، 
وهيئات  الدوائية،  والبحوث 
لتن�سيق  الطبي  والتطوير  البحث 

هذه اجلهود.

N - نوفارت�س  �شركة   6-
 :vartis

ال�رشكة  اأعلنت 
اأنها  ال�سوي�رشية 
�رشاكات  يف  دخلت 
جديدة  بحثية 
فريو�ص  ملواجهة 
مثل  كورونا، 
 Therapeutics
 ،Accelerator

وال�رشاكة  بالتن�سيق  وذلك 
املوؤ�س�سات  من  العديد  مع 
البحوث  يف  املتخ�س�سة 
التي  تلك  �سمنها  ومن  الدوائية، 
املبتكرة  الأدوية  مبادرة  تنظمها 
 Innovative Medicines(

 .))Initiative )IMI
يف  ا  اأي�سً نوفارت�ص  ت�ساهم  كما 

من  املركبات  من  العديد  توفري 
قد  التي  املختلفة،  العقاقري 
الختبارات  لإجراء  منا�سبة  تُعد 
اإجراء  خالل  من  عليها  املعملية 
م�سح ل�سجالت العقاقري املوجودة 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  لديها. 
املنتجات  بتقييم  ال�رشكة  تقوم 
املوجودة الأخرى ب�رشعة ملعرفة 
اأي  ا�ستخدام  ميكن  كان  اإذا  ما 
امل�ستجد.  الفريو�ص  لعالج  منها 
ل�رشكة  الأكرب  امل�ساهمة  اأما 
اإعالنها  يف  فتتمثل  »نوفارت�ص« 
 130 اإىل  ي�سل  ما  بتقدمي  التعهد 
»هيدروك�سي  من  جرعة  مليون 
ي�ستخدم  عقار  وهو  كلوروكوين«، 
املالريا،  لعالج  عديدة  ل�سنوات 
 2020 مايو  نهاية  بحلول  وذلك 
عالج  يف  ا�ستخدامها  اأجل  من 
امل�ستجد.  »كورونا«  فريو�ص 
اللقاحات  مقدمة  يف  اأنه  كما 
الأمريكي  الرئي�ص  اأعلن  التي 
على  املوافقة  ترامب«  »دونالد 
للعالج  مو�سع  ب�سكل  ا�ستخدامها 

من فريو�ص كورونا.
عدة  اأعلنت  مت�سل،  �سياق  ويف 
�رشكات اأخرى -مثل �رشكة ميالن 
وباير الأملانية- عن توفريها اأدوية 
الفعالة  مماثلة تعتمد على املادة 
املالحظات  اأظهرت  وقد  ذاتها. 
الأولية للدواء التي ن�رشها كل من 
خبري الأمرا�ص املعدية الفرن�سي 
درا�سة  واأكدتها  راولت«،  »ديدييه 
 13 يف  نُ�رشت  جديدة  اأمريكية 
الكورونا  مر�سى  اأن  مار�ص، 
الذين مت ا�ستخدام »الهيدروك�سي 
�سهدوا  عالجهم  يف  كلوروكوين« 
مقارنة  لل�سفاء  اأعلى  معدلت 
وكذلك  العقار،  يتناولوا  مل  مبن 
اأظهرت  كما  للتعايف.  اأ�رشع  وقًتا 
ا  الأبحاث اأن الكلوروكني لديه اأي�سً
اإمكانات قوية كاإجراء وقائي �سد 

لتقرير  وفًقا  اأنه  اإل  الكورونا. 
العقار  فاإن  »بلومربج«  ن�رشته 
جتاوز  حال  يف  مميًتا  يكون  قد 

اجلرعات املقررة طبًيّا. 

 :Pfizer فايزر  �شركة   7-

تقييًما  ا�ستكملت  اأنها  اأعلنت 

امل�سادة  املركبات  لبع�ص  اأولًيّا 
قيد  كانت  التي  للفريو�سات 
والتي  �سابقة،  اأوقات  يف  التطوير 
الفريو�سات  تكاثر  دون  حالت 
التاجية امل�سابهة حلالة الكورونا. 
ثالث  طرف  مع  ال�رشكة  وتتعاون 
اإطار  يف  املركبات  هذه  لفح�ص 
�سيادة  مع  �رشيع  زمني  جدول 
التو�سل  باإمكانية  التوقعات 
وقت  يف  الأولية  النتائج  لبع�ص 
ال�رشكة  حددت  كما  قريب. 
نقاط   5 من  تف�سيلية  عمل  خطة 
اخلطة  وهي  الكورونا،  ملواجهة 
مب�ساركتها  التزاًما  تت�سمن  التي 
ال�رشيرية،  التجارب  تطوير  يف 
التنظيمية  خربتها  وا�ستغالل 
لدعم �رشكات التكنولوجيا احليوية 
الأ�سغر الأخرى التي تقوم بفح�ص 

املركبات اأو العالجات احلالية 
ي�سبب  الذي  الفريو�ص  �سد 
ويف   .)19-COVID(
جديد،  لقاح  تطوير  جمال 
 Pfizer �رشكة  دخلت  فقد 
مع  �رشاكة  يف  الأمريكية 
الأملانية   BioNTech
لتطوير لقاح mRNA ملنع 
اإل  الكورونا؛  عدوى  انتقال 
يدخل  اأن  املتوقع  من  اأنه 
مرحلة  اجلديد  اللقاح 
ال�رشيرية  الختبارات 
بحلول نهاية اأبريل 2020.

اأ�شرتازينيكا  �شركة   8-
:AstraZeneca

متعددة  ال�رشكة   هذه  دعمت   
خالل  من  ال�سني  اجلن�سيات، 
التربعات  من  جمموعة  تقدمي 
ال�سليب  ملوؤ�س�سة  املالية 
تقدمي  وكذلك  ال�سينية،  الأحمر 
بلغ  التي  الطبية  امل�ستلزمات 
مليون  من  اأكرث  تكلفتها  اإجمايل 
كما  اأمريكي.  دولر 
ال�رشكة  قامت 
جهودها  بتعبئة 
لكت�ساف  البحثية 
امل�سادة  الأج�سام 
لفريو�ص  اجلديدة 
وذلك  الكورونا، 
كعالج  ل�ستخدامها 
مر�ص  من  للوقاية 
)COVID-19(، وقد مت حتقيق 
التجارب  تقييم  يف  التقدم  بع�ص 

ال�رشيرية.

AbCe اأب�شيلريا - -9 �شركتا  
 :Eli Lilly ليلي  واإيلي   lera

تطوير  للتعاون يف  اتفاقية  اأبرمتا 
منتجات الأج�سام امل�سادة للعالج 

 .)19-COVID( من  والوقاية 
من�سة  ا�ستخدام  �سيتم  حيث 
AbCellera لال�ستجابة ال�رشيعة 
للوباء، والتي مت تطويرها يف اإطار 
البحوث  م�ساريع  وكالة  برنامج 
الأمريكية  الدفاعية  املتطورة 
من  للوقاية   ))DARPA »داربا« 
اكت�ساف  يف  امل�ستجد  الفريو�ص 
الأج�سام  من  جمموعة  اأكرب 
امل�سادة، وذلك مع ال�ستفادة من 
 Lilly ل�رشكة  العاملية  القدرات 
اجلديدة  العالجات  اختبار  على 
املحتملة على املر�سى، والتطوير 
ال�رشيع  والتوزيع  والت�سنيع 

لالأج�سام امل�سادة العالجية.

10- �رشكة جون�سون اآند جون�سون 
 :Johnson & Johnson

مع  بالتعاون  ال�رشكة  هذه  تعمل 
الطبية  لالأبحاث   Rega معهد 
على  )بلجيكا(،  لوفان  بجامعة 
اأو  احلالية  املركبات  حتديد 
امل�ساد  الن�ساط  ذات  اجلديدة 
للفريو�سات، والتي ميكن اأن ت�سهم 
لفريو�ص  فورية  معاجلة  توفري  يف 
ال�رشكة  قامت  كما  الكورونا. 
البحث  هيئة  مع  تعاونها  بتو�سيع 
والتطوير الطبي احليوي املتقدم 
لوزارة  التابعة   ،)BARDA(
الإن�سانية  واخلدمات  ال�سحة 
لت�رشيع   ،)HHS( الأمريكية 
عملية تطوير لقاح جديد لفريو�ص 
ت�سم  التي  ال�رشاكة  وهي  كورونا، 
�سانويف  مثل  اأخرى  �رشكات  عدة 

.)Sanofi SA(

 :Roche رو�س  �شركة   11-
تربعت مبا يقرب من مليوين دولر 
 )Actemra( اأدويتها  اأحد  من 
لل�سني مل�ساعدة البالد يف اإدارة 
الدواء  ويعد  كورونا،  تف�سي 
يف  املوجودة  العالجات  اأحد 
الأوروبية منذ عام 2010  ال�سوق 
التهاب  من  اأنواع  عدة  لعالج 

املفا�سل. وب�سكل مماثل، تُطور 
 )Kevzara( سانويف من دوائها�
م�سرتك  ب�سكل  تنتجه  الذي 
مت  حيث   ،)Regeneron( مع 
تطوير كال الدواءين لعالج التهاب 
�سل  ملفا ا

الروماتويدي.

�شركة   12-
تاكيدا 

 :)Takeda(

�رشكة  وهي 
اأعلنت  يابانية، 
يف  ت�رشع  اأنها 
دواء  تطوير 
لفريو�ص  جديد 
الكورونا من خالل 
بالزما  ا�ستخدام 
مت  الذين  للمر�سى  الدم 
�سار  الذي  الأمر  وهو  �سفاوؤهم، 
ال�سني  كٌلّ من  على غرارها فيه 

والوليات املتحدة الأمريكية.

ختاًما
خالل  من  اإنه  القول  ميكن 
ال�رشكات  اقت�ساديات  مراجعة 
ال�سناعات  جمال  يف  العاملة 
التي  واملبادرات  الدوائية 
فريو�ص  ملواجهة  بها  تقدمت 
اأن  يت�سح  امل�ستجد،  الكورونا 
حيث  من  ال�رشكات  تلك  كربى 
الأرباح  وحجم  ال�سوقية  القيمة 
اأكرب  املتحققة قد ركزت ب�سكل 
املالية  امل�ساعدات  تقدمي  على 
�رشاكات  يف  والدخول  والفنية، 
واملبادرات  البحثية  اجلهات  مع 
�سواء  متويلها  يتم  التي  العاملية 
املوؤ�س�سات  اأو  الدول  قبل  من 
اأو  ب�سكل  �سعت  كذلك  الدولية. 
من  ا�ستفادتها  تعظيم  اإىل  باآخر 
خالل الرتويج لإمكانية ا�ستخدام 
تطويرها  لها  �سبق  التي  الأدوية 
فريو�سات  ملعاجلة  واإنتاجها 
التي  ال�رشكات  اأما  اأخرى. 

لتطوير  جادة  مببادرات  تقدمت 
املرور  وحماولة  جديد،  لقاح 
لإجراء  املختلفة  باملراحل 
كانت  فقد  ال�رشيرية،  التجارب 
حيث  من  الأقل  ال�رشكات  هي 
بع�سها  اإن  بل  ال�سوقية؛  القيمة 
اخل�سائر  ببع�ص  حمّماًل  كان 
على  الإنفاق  حجم  كرب  نتيجة 

البحث والتطوير.
 وعلى الرغم من بع�ص التحديات 
الأدوية  �رشكات  تواجه  قد  التي 
�سعوبة  من  الراهن،  الوقت  يف 
اخلام  املواد  على  احل�سول 
توقف  ظل  يف  للت�سنيع  الالزمة 
احلدود،  واإغالق  التجارة  حركة 
اأو تعرث عمليات الإنتاج واحلاجة 
لإنتاج  الوقت  من  املزيد  اإىل 
واختبارها  امل�سادة  اللقاحات 
الإنتاجية  القدرات  رفع  ثم 
ومواجهة  املرتفع  الطلب  لتلبية 
عمليات ال�ستحواذ على الأدوية 
فاإن  الدول؛  بع�ص  جانب  من 
يُعد  الدوائية  ال�سناعات  قطاع 
من  التي  القطاعات  مقدمة  يف 
اأن حتقق قفزات خالل  املتوقع 
الفرتة املقبلة، واإن كانت مرهونة 
حيث  الكورونا،  بقاء  مبدة 
من  الكربى  ال�رشكات  �ست�ستفيد 
اخلا�سة  الأدوية  مبيعات  خالل 
ال�رشكات  �ستحقق  كما  بها. 
تطوير  عمليات  يف  املنخرطة 
لفريو�ص  امل�سادة  للقاحات 
جناحها،  حال  يف  كورونا، 
ال�ستثنائية،  الأرباح  بع�ص 
تلك  بع�ص  اأ�سهم  ارتفعت  حيث 
ال�رشكات يف البور�سات العاملية 
بن�سب ترتاوح بني 20% )مودرنا( 
فم�سري   ، )اإنوفيو(   %119 اإىل 
مرتهًنا  اأ�سبح  باأكمله  العامل 
بقدرة تلك ال�رشكات على تطوير 
معاجلة  على  القادر  اللقاح 
الأقل  على  اأو  كورونا  فريو�ص 
اأعرا�سه  حدة  من  التخفيف 

وتخفي�ص ن�سب الوفيات.

ا عن العديد من الآثار التي جتاوزت املجال ال�شحي لت�شمل كافة جمالت  ا وجغرافًيّ اأ�شفر النت�شار ال�شريع لفريو�س كورونا امل�شتجد زمنًيّ
احلياة الأخرى، ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، وذلك اقرتاًنا مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول، بدًءا من اإغالق احلدود 

وتعليق حركة الطريان، و�شوًل اإىل فر�س احلجر ال�شحي ال�شامل. وانطالًقا من اأن تداعيات تف�شي الأوبئة ل تنطبق بالت�شاوي على كافة 
القطاعات القت�شادية، حيث تت�شرر بع�س القطاعات اأكرث من غريها؛ ففي حالة الكورونا جند اأن قطاعات ال�شياحة والطريان والتجارة 

وال�شناعة تاأتي يف مقدمة تلك القطاعات املت�شررة، اإل اأنه -على اجلانب الآخر- من املتوقع اأن حتقق بع�س القطاعات الأخرى اأرباًحا طائلة 
م�شتفيدة يف ذلك من ت�شاعد احلاجة املجتمعية اإليها. 

قفزات متوقعة:

م�صتقبل �قت�صاد�ت �صناعة �لأدوية يف ظل �أزمة "كورونا"
م�صاهمة

ميكن القول اإنه من خالل مراجعة 
اقت�شاديات ال�شركات العاملة يف جمال 

ال�شناعات الدوائية واملبادرات التي 
تقدمت بها ملواجهة فريو�س الكورونا 

امل�شتجد، يت�شح اأن كربى تلك 
ال�شركات من حيث القيمة ال�شوقية 
وحجم الأرباح املتحققة قد ركزت 
ب�شكل اأكرب على تقدمي امل�شاعدات 

املالية والفنية

فاإن قطاع ال�شناعات الدوائية ُيعد يف مقدمة 
القطاعات التي من املتوقع اأن حتقق قفزات 

خالل الفرتة املقبلة، واإن كانت مرهونة مبدة 
بقاء الكورونا، حيث �شت�شتفيد ال�شركات 

الكربى من خالل مبيعات الأدوية اخلا�شة بها

اجلزء02
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 
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l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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يف  خا�صة   ، �أبنائنا  جميعاً  فهم 
�أ�صاًل  �ملاأ�صاوية  �لأو�صاع  ظل 
بيئة  ت�صكل  و�لتي  �ل�صجون  يف 
لهم  �ليومية  و�ملعاناة  لالأمر��ض 
"، وت�صيف " ندرك ونتفهم م�صاألة 
لكن   ، لل�صجون  �لزيار�ت  وقف 
�أغر��صهم  كل  �صحب  يعني  ماذ� 
وحرمانهم  �لتنظيف  ومو�د 
للفح�ض  للعياد�ت  �خلروج  من 
و�ملتابعة ، بينما �أ�صبحت زيار�ت 
و�نقطعت  ممنوعة  �ملحامني 
و�لتو��صل  �لت�صال  �أ�صكال  كافة 
" �صالحنا �لوحيد  "، وتكمل  لهم 
�لعاملني  لرب  و�لدعاء  �ل�صالة 
ثقة  وكلنا   ، ويحميهم  لريعاهم 
مبا يتمتع به �لأ�صري�ت و�لأ�رسى 
من �إر�دة ووعي لتحدي �إجر�ء�ت 
�حلماية  وتوفري  �لحتالل 
على  للحفاظ  لهم  و�لوقاية 
بخطر  فهم  وحمايتهم  �صحتهم 
مع  �لحتكاك  ب�صبب  م�صتمر 
�ل�صجانني و�ل�صجانات "، مطالبة 

و�لدولية  �لن�صانية  �ملوؤ�ص�صات 
و�إلز�مه  �لحتالل  على  �ل�صغط 
على  �مللقاة  �مل�صوؤوليات  بتاأدية 
كل  وتوفري  �إدخال  يف  عاتقه 
و�ملو�د  و�حلماية  �لوقاية  �أدو�ت 
�لطبية �لالزمة ملكافحة �ملر�ض 
و�لتد�بري  �لإجر�ء�ت  و�تخاذ  
�صحة  على  للحفاظ  �لالزمة 
خلف  �ل�رسى  وكافة  �لأ�صري�ت 

�لق�صبان .
من حياتها ..

�أب�رست   ،  1997/9/17 بتاريخ  
مدينة  يف  �لنور  �صماح  �لأ�صرية 
يف  �خلام�صة  لتكون   ، �خلليل 
�أنفار   7 من  �ملكونة  عائلتها 
ولد   " �صمر  �صقيقتها  وتقول   ،
عائلتنا  مع  وعا�صت  ون�صاأت 
در��صة  �أنهت  حتى  �خلليل  يف 
تابعت   ، �لإعد�دية  �ملرحلة 
�لتي  �هلل  ر�م  مدينة  يف  تعليمها 
�لنجاح  فيها حتى حققت  ن�صكن 
وت�صيف   ،" �لعامة  �لثانوية  يف 
 ، عائلتنا  يف  �لأ�صغر  كونها   "

ومكانة  مبحبة  �صماح  حظيت 
وترتبط  مدللة  كانت   ، مميزة 
�لعائلة  كافة  مع  وطيدة  بعالقة 
�عتربتها  �لتي  و�لدتي  خا�صة 
 " وتكمل   ،" دوما  �صديقتها 
متتعت بروح جميلة وبر �لو�لدين 
هادئة   ، �حلميدة  �ل�صفات  وكل 
جد�ً  وجرئية  وطموحة  ومتزنة 
ومن  كثري�ً  �ملطالعة  حتب   ،
و�ملو�صيقى  �لقر�ءة  هو�ياتها 
على  �لعزف  ب�صغرها  وتعلمت 
�نت�صبت   " وتتابع   ،" �لكمان  �آلة 
علم  تخ�ص�ض  بريزيت  جلامعة 
وفاعلة  نا�صطة  وكانت   ، �جتماع 
جد�ً يف �لفعاليات �لطالبية ومن 
خالل نادي كليتها وتتميز بطموح 

كبري وحب للتعليم ".
�العتقال بعد التخرج ..

ز�لت  ما  �صماح  كانت  عندما 
و�لفرح  �لحتفال  تو��صل 
بتخرجها من �جلامعة وح�صولها 
 ، �لبكالوريو�ض  �صهادة   على 
�رسق �لحتالل فرحتها ونغ�صها 

تاريخ   فجر  باعتقالها  عليها 
�أيام  ثالثة  بعد   ،  2019/9/7
فقط من حفل  تخرجها ، وتقول 
�صمر " ��صتيقظنا حو�يل �ل�صاعة 
�قتحم  بعدما  فجر�ً  �لثالثة 
�جلنود تر�فقهم جمند�ت منزلنا 
، �قتحمو� غرفتها مبا�رسة وبعد 
لغرفة  نقلوها  هويتها  من  �لتاأكد 
 " "، وت�صيف  ثانية وعزلوها عنا 
قام �صابط �ملخابر�ت بالتحقيق 
�مليد�ين معها ملدة ن�صف �صاعة 
وبعدما   ، باعتقالها  و�بلغونا   ،
قيدت   ، بود�عها  لنا  �صمحو� 
و�قتادوها  يديها  �ملجند�ت 
نقلتها  �لتي  �لع�صكرية  للدوريات 

للتحقيق ".
حتقيق وعزل  ..

عائلة  عا�صتها  ع�صيبة  حلظات 
�عتقالها  �صماح من هول �صدمة 
�ملفاجاأ ، وتقول �صقيقتها �صمر " 
مل ن�صدق و�صيطرت علينا م�صاعر 
�لتي  �بنتنا  على  و�لقلق  �خلوف 
�أخبارها على مد�ر 23  �نقطعت 

، فقد �حتجزت على مد�ر  يوماً 
�لتحقيق  �أقبية  يف  كامل  �صهر 
و�صط حرمانها من زيارة ومقابلة 
" تعر�صت  "، وت�صيف  �ملحامني 
و�ل�صغوط  و�لتحقيق  للعزل 
�لنف�صية من �صبح  وعزل ،ونحن 
�أو�صاعها حتى  ل نعلم �صيئاً عن 
متكن �ملحامي من روؤيتها ، وبعد 
�إىل  نقلوها  و�لعذ�ب  �لأمل  رحلة 
يف  �لأمنيات  �لأ�صري�ت  ق�صم 

�صجن �لد�مون ".
خلف الق�سبان ..

�صمر  ت�صعر   ، �لعائلة  كباقي 
توقيف  ��صتمر�ر  مع  و�أمل  بحزن 
 " تعتربها  �لتي  �صماح  �صقيقتها 
تو�أم روحي .. فقد كنا نت�صارك يف 
تاأدية كافة �لو�جبات و�ملهام يف 
�ملنزل مبحبة وتعاون "، وت�صيف 
" �جلميع يفتقدها وينتظر حلظة 
�أكرث حزناً  حريتها ، لكن و�لدتي 

و�أملا ، فهي تعي�ض �صعور �لفقد�ن 
و�لغياب خا�صة �أن �صماح �لأ�صغر 
ذكرها  يغيب  ل  و�لتي  و�ملدللة 
 " وتكمل   ،" ل�صانها  عن  و��صمها 
لإطالق  �ملحاولت  كل  ف�صلت 
�رس�حها ، وحتى �ليوم ، عر�صها 
مرة   12 حماكمه  على  �لحتالل 
توقيفها  ميدد  جل�صة  كل  ويف 
�جلل�صة  موعد  حدد  وقد   ،
 2020/5/6 بتاريخ   �جلديدة 
و�لزيار�ت  �ملحاكم  منع  ب�صبب 
 ،" كورونا   �نت�صار  فريو�ض  منذ 
�ع�صابنا  على  نعي�ض   " وتتابع 
�لو�لدين  خا�صة  �لتوتر  م�صاعر 
ونتمنى من رب �لعاملني  �أن تكون 
معنا قريبا ،  د�ئما ،  و�ن يبقى 
جيدة  ب�صحة  و�أ�صري�تنا  �أ�رس�نا 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �بناء  وكافة 
فرحتنا  وتكتمل   ، و�صالم  وبخري 
من  جميعا ً  بحريتهم  بالقريب  

خلف �لق�صبان" .
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ال تتوقف املواطنة " اأم �سامر "، عن الت�سرع لرب العاملني ليحمي االأ�سرى واالأ�سريات وبينهم 
كرميتها االأ�سرية �سماح خليل جرادات ،  22 عامًا ، من اآثار االحتالل و�سجونه وفريو�س " كورونا 

مواد  و�سحب  الزيارات  منع  االحتالل  قرار  بعد  لديها  والقلق  اخلوف  م�ساعر  ازدادت  فقد   ،"
التنظيف من االأق�سام ، وتقول �سقيقتها �سمر " يف كل حلظة وثانية ن�سعر بقلق رهيب منذ انت�سار 

الفريو�س  على اأو�ساع كل اال�سرى واالأ�سريات .

والدة االأ�سرية �سماح جرادات :

ن�سعر بقلق على حياة الأ�سريات والأ�سرى 

والدة عميد اأ�سرى قطاع غزة ت�ست�سرخ �سمري العامل

اإنقاذ الأ�سرى من اأنياب الحتالل ووباء كورونا
ق.ف

�لأغا  �صياء  �أم  �حلاجة  �أكدت 
قطاع  �أ�رسى  عميد  و�لدة 
�صعادتها  عن  �لأغا  �صياء  غزة 
بالوقوف يف ح�رسة �ليوم �لوطني 
يف  وحزنها  �لفل�صطيني  لالأ�صري 
�ل�صمائر  ملخاطبة  �لوقت  نف�ض 
�لعامل ومل حترك  �لتي جفت يف 
�صاكنا لن�رسة �لأ�رسى و�ملعتقلني 
يف �صجون �لحتالل �لإ�رس�ئيلي، 
و�لكر�مة  �حلرية  م�صاعل  وهم 
وعلى ر�أ�صهم قادة ورموز ونو�ب 
م�صتذكرة  و�أطفال  و�أ�صري�ت 
�لأ�رسى  �أ�صماء  من  نخبة 
وقياد�ت  ورموز  و�لأ�صري�ت 
�لأ�رسى.  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  هذ�  جاء 

�لذي نظمته جلنة �لأ�رسى للقوى 
�لوطنية و�لإ�صالمية و�ملوؤ�ص�صات 
�أم�ض  �لأ�رسى  �صوؤون  يف  �لعاملة 
 /  4  /  16 �ملو�فق  �خلمي�ض 
�لوطني  �ليوم  �رسف  على   2020
مقر  �أمام  �لفل�صطيني  لالأ�صري 
�لأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة 
�أهايل  وم�صاركة  بح�صور  بغزة 
�لعمل  ف�صائل  وممثلي  �لأ�رسى 
�لوطني و�لإ�صالمي و�ملوؤ�ص�صات 
و�ل�صحفيني  �ملحررين  و�لأ�رسى 
من  كبري  وعدد  و�حلقوقيني 
و�لدة  وخاطبت  �لإعالم.  و�صائل 
�صياء  غزة  قطاع  �أ�رسى  عميد 
�لأ�رسى  �أهايل  با�صم  �لأغا 
يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �صجون 
�لدولية  و�للجنة  �ملتحدة  �لأمم 

لل�صليب �لأحمر ومنظمة �ل�صحة 
�ل�صامي  و�ملفو�ض  �لعاملية 
ينادي  من  وكل  �لإن�صان  حلقوق 
بحقوق �لن�صان يف �لعامل بقولها: 
�أنقذو� حقوق �لن�صان �لتي متوت 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  يد  على 
حقوق  �أنقذو�  �لإن�صان...  عدو 
�لن�صان قبل �أن متزقها �ل�صيا�صات 
�لإ�رس�ئيلية  �لعن�رسية  و�جلر�ئم 
حيث حرمان �لأ�رسى من �أب�صط 
�حلقوق �لإن�صانية �لتي كفلتها كل 
�لدولية.  و�لتفاقات  �لأعر�ف 
�صياء  �لأ�صري  و�لدة  و�أفادت  كما 
�لأغا �أن هناك خم�صة �آلف �أ�صري 
�لحتالل  �صجون  يف  فل�صطيني 
جمتمعا  يعني  مبا  �ل�رس�ئيلي 
بينهم  من  �أ�صري�،  فل�صطينيا 
مئات �لأ�رسى �ملحكومني مبدى 

�إىل  �لأ�صري�ت  وع�رس�ت  �حلياة 
ومئات  �صغري�  160 طفال  جانب 
�ملر�صى وعدد كبري من كبار �ل�صن 
يف  حاد  نق�ض  من  يعانون  �لذين 
�أج�صادهم  من  يجعل  ما  �ملناعة 
وهذ�  كورونا  لوباء  خ�صبة  �أر�صا 
�لطبي  �لإهمال  حيث  يحدث  ما 
و�لعزل  و�لتعذيب  �ملتعمد 
�لإد�ري  و�لعتقال  �لنفر�دي 
�لتو��صل  من  �لأ�رسى  ومنع 
�لهاتفي مع ذويهم يف ظل �نت�صار 
�لعتد�ء�ت  ويف  كورونا  وباء 
مبختلف  �لأ�رسى  على  �ليومية 
�لعن�رسية  و�لأ�صاليب  �لو�صائل 
على  �لأ�رسى  قتل  حماولة  ويف 
و�صباط  و�ملحققني  �لأطباء  يد 
كورونا  بوباء  �مل�صابني  �ل�صجون 
يف  حقهم  من  �لأ�رسى  وحرمان 

و�لغذ�ئية  �لوقائية  �مل�صتلزمات 
�لطبية  و�لفحو�صات  �لعالج  ويف 
خمت�صني.  �أطباء  �أيدي  على 
�لأغا  �صياء  �أم  �حلاجة  وطالبت 
و�ملعتقلني  �لأ�رسى  �أهايل  با�صم 
�لدويل  �ملجتمع  غزة  قطاع  يف 
بو�جباتهم  بالقيام  و�لإن�صاين 
�حلماية  لتوفري  و�لتز�ماتهم 
لالأ�رسى و�ل�صغط على �لحتالل 
باإطالق  و�إلز�مه  �لإ�رس�ئيلي 
وكبار  �ملر�صى  �لأ�رسى  �رس�ح 
�ل�صن قبل فو�ت �لأو�ن فال جمال 
لبيانات �لتعبري عن �لقلق وم�صاو�ة 
�أعمار  لأن  باجلالد  �ل�صحية 
�لأ�رسى تتبخر وهذ� �لحتالل ل 
�مر�أة.  �أو  �صيخا  �أو  طفال  يرحم 
على  بالتاأكيد  كلمتها  و�ختتمت 
�جلاد  �لدويل  �حلر�ك  �أهمية 

من  �لفل�صطينيني  �لأ�رسى  لإنقاذ 
كورونا  ووباء  �لحتالل  فكي  بني 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة  وعلى 
باإجناز  �لأ�رسى  ق�صية  خلف 
و�إنهاء  �لوطنية  �مل�صاحلة 
�لعنو�ن  �لنق�صام لأن ق�صية هي 
�لحتالل  مع  �ل�رس�ع  يف  �لأبرز 
�إىل  ونتطلع  كما  �لإ�رس�ئيلي 
فيها  يتم  م�رسفة  تبادل  �صفقة 
وعلى  �لأ�رسى  �رس�ح  �إطالق 

ر�أ�صهم �لقد�مى.
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الأ�سرى املقد�سيون يكابدون القهر 
والأحكام اجلائرة

تعترب مدينة القد�س املحتلة من اأكرث املدن الفل�شطينية التي تنفذ فيها قوات الحتالل حمالت اعتقال، 
ففي كل يوم تقريبا تقتحم بلداتها وقراها وتعتقل اأبناءها دون ح�شيب ول رقيب، فترتك الأهايل يف حالة 

قهر وظلم دائمتني.

تقرير:اإعالم الأ�شرى

حلق  يف  �شوكة  تقف  املدينة  لأن 
امل�شتمرة  مبقاومتها  الحتالل 
دائما  يحاول  التهويد؛  ملخططات 
امل�شتمرة  بالعتقالت  اأهلها  ترهيب 
ي�شميه  ما  �شمن  اخليالية  والأحكام 
"معادلة الردع" التي اأثبتت ف�شلها على 

مدار ال�شنوات.
مئات  الحتالل  �شجون  يف  ويقبع 
بينهم  املقد�شة  املدينة  من  الأ�رسى 
واأ�رسى  عالية  واأحكام  واأطفال  ن�شاء 
الحتالل  يحاول  بينما  قدامى؛ 
النتقام منهم عرب الظروف العتقالية 
والأحكام ويزيد عليهم القهر اأ�شعافا. 
اأ�رسى  اأهايل  جلنة  رئي�س  ويقول 
مكتب  لـ  ع�شب  اأبو  اأجمد  القد�س 
 320 من  اأكرث  اإن  الأ�رسى  اإعالم 
�شجون  يف  يقبعون  مقد�شيا  اأ�شريا 
�شمري  الأ�شري  اأقدمهم  الحتالل، 
من  الع�رسين  منذ  املعتقل  نعمة  اأبو 
اأكتوبر من عام 1986 حيث م�شى على 
اعتقاله 34 عاما. ويو�شح باأن �شاحب 
املقد�شيني  الأ�رسى  بني  حكم  اأعلى 
يق�شي  الذي  قا�شم  وائل  الأ�شري  هو 
حكما بال�شجن املوؤبد 35 مرة اإ�شافة 
اعتقاله  على  وم�شى  عاما،   50 اإىل 
حكم  اأعلى  �شاحب  بينما  عاما،   16
الطفل  هو  املقد�شيني  الأطفال  بني 
بال�شجن  املحكوم  طه  تي�شري  حممد 
ملدة 11 عاما. وي�شري اإىل اأنه من بني 
الأ�شرية  تعترب  املقد�شيات  الأ�شريات 
باهر  �شور  بلدة  من  دويات  �رسوق 
جنوب القد�س �شاحبة اأعلى حكم بني 
ملدة  بال�شجن  املقد�شيات  الأ�شريات 
اأكتوبر  منذ  معتقلة  وهي  عاما   16
ع�شب  اأبو  ويبني   .2015 العام  من 
الطفل  هو  مقد�شي  اأ�شري  اأ�شغر  باأن 
حممد حو�شية )14 عاما( الذي م�شى 
على اعتقاله اأربعة اأعوام. وبح�شب اأبو 
ع�شب فاإن 53 اأ�شريا مقد�شيا يق�شون 
واأن  احلياة،  مدى  بال�شجن  اأحكاما 
�شجن  يف  يقبعن  مقد�شية  اأ�شرية   13
الرملة  �شجن  يف  وواحدة  الدامون 
باأن  وي�شيف  جريحات.  خم�س  بينهم 
يعتقلهم  مقد�شيا  طفال   34 من  اأكرث 
الحتالل تقل اأعمارهم عن 18 عاما، 
اعتقالهم  على  م�شى  اأ�شريا   13 واأن 
من  خم�شة  بينهم  عاما   20 من  اأكرث 
وفاء  �شفقة  حمرري  من  �شبعة  اأ�شل 
عام  املقاومة  نفذتها  التي  الأحرار 
العالية  اأحكامهم  لهم  واأعيدت   2011
ال�شابقة. وي�شري اإىل اأن خم�شة اأ�رسى 
لالعتقال  يخ�شعون  املقد�شيني  من 
الإداري الذي ي�شدر عن ما ي�شمى وزير 
الأمن الداخلي ال�شهيوين، لفتا اإىل اأن 
الأ�شري املقد�شي مو�شى العجلوين ما 

زال يقبع يف العزل النفرادي منذ اأربع 
�شنوات. ويو�شح اأبو ع�شب باأن ع�رسة 
اأ�رسى مقد�شيني قام الحتالل ب�شحب 
اأحكاما  ويق�شون  املقد�شية  هوياتهم 
مقد�شيني  حمررين  اأربعة  واأن  عالية، 
املقد�شية  هوياتهم  �شحب  مت 
واإبعادهم عن مدينتهم وهم النواب يف 
املجل�س الت�رسيعي الأ�شري حممد اأبو 
طوطح،  وحممد  عطون  واأحمد  طري 
والوزير ال�شابق خالد اأبو عرفة. ويوؤكد 
باأن الأ�رسى املقد�شيني يتوزعون على 
على  ال�شهيونية  ال�شجون  من  عدد 
�شجن  يف  اأ�شريا   140 التايل:  النحو 
�شجن  يف   50 ال�شحراوي،  النقب 
رميون، خم�شة يف �شجن جمدو، 30 يف 
�شجن نفحة، 14 �شيدة وفتاة يف �شجن 
الدامون واأ�شرية يف �شجن الرملة، 20 
�شجن  39 يف  �شجن جلبوع،  اأ�شريا يف 
وم�شوؤوليهم،  اأ�شبال  بني  ما  الدامون 
ع�رسة يف بئر ال�شبع وواحد يف �شجن 
اأ�شريا يف �شجن  عوفر وما يقارب 13 

امل�شكوبية.
عقوبات وانتقام

الأ�رسى  اأن  الحتالل  ويعترب 
على  خطرا  ي�شكلون  املقد�شيني 
م�شاريعه ال�شتيطانية التو�شعية كونهم 
فيمار�س  املقد�شية،  الهوية  يحملون 
ي�شميها  التي  العقوبات  اأ�شد  بحقهم 
واأد  يف  اأكلها  توؤت  مل  والتي  بالرادعة 
املقد�شي  النا�شط  ويقول  مقاومتهم. 
لـ  قو�س  نا�رس  الأ�رسى  �شوؤون  يف 
الحتالل  اإن  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
يحاول فر�س الأحكام القا�شية عليهم 
من اأجل ترهيبهم، حيث اأن التهمة لأي 
اأ�شري يحاكم عليها املقد�شيون ب�شعف 
الأ�شريات  وخا�شة  العادي،  احلكم 
بحقهم  �شدرت  الذين  والأطفال 
الحتالل  باأن  ويو�شح  جائرة.  اأحكام 
ميار�س �شيا�شة احلب�س املنزيل بحق 
ما  الأطفال  فئة  وخا�شة  املقد�شيني 
خالل  ومينعهم  كثريا،  عليهم  يوؤثر 
اخلروج  اأو  تعليمهم  اإكمال  من  ذلك 
بذلك  لهم  ي�شمح  وحني  للمدار�س، 

لهم  العائلة  من  واحد  مرافقة  يجب 
ي�شكل  اأنه  اإىل  لفتا  الوقت،  طوال 
اأنه  خا�شة  عليهم  كبريا  نف�شيا  �رسرا 
يُحت�شب  ي�شتمر لأ�شهر طويلة ول  قد 

من فرتة احلكم الالحقة .
الحتالل يوا�شل اعتقال 

)21( اأ�شرًيا عربًيا يف �شجونه 
وجميعهم من الأردن

الأ�رسى،  �شوؤون  يف  املخت�س  اأفاد 
�شلطات  اأن  فروانة،  النا�رس  عبد 
اعتقال  توا�شل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
واأن  �شجونها.  يف  عربًيا  اأ�شرًيا   )21(
بع�شهم  اأردنيون،  هم  هوؤلء  جميع 
والبع�س  الأردنية،  اجلن�شية  يحمل 
ولديهم  فل�شطينية  اأ�شول  من  الآخر 
باأن  واأو�شح  اأردنية.  وطنية  اأرقاما 
املعتقلني  الأردنيني  الأ�رسى  بني 
يوجد  الحتالل  �شجون  يف  حاليا 
بال�شجن  اأحكاًما  يق�شون  اأ�رسى   )8(
لعدة  اأو  ملرة  احلياة(  )مدى  املوؤبد 
مرات. واأن )7( اأ�رسى يق�شون اأحكاما 
10�شنوات-36�شنة،  بني  ما  ترتاوح 
عن  تقل  اأحكاما  يق�شون  اأ�رسى  و)3( 
10�شنوات، بالإ�شافة اإىل )3( معتقلني 
واأ�شار  موقوفني.  زالوا  ما  اآخرين 
منهم  اأ�شريا   )11( وجود  اإىل  فروانة 
معتقلني منذ اأكرث من 15 �شنة، ويُعترب 
املعتقل  جابر  اأبو  اهلل  عبد  الأ�شري 
ملدة  واملحكوم  28دي�شمرب2000  منذ 
الأردنيني  الأ�رسى  اأقدم  هو  �شنة   20
حاليا  ويقبع  الحتالل  �شجون  يف 
وبنينّ  ال�شحراوي.  النقب  �شجن  يف 
كانت  الأ�شرية  احلركة  اأن  فروانة 
القرن  ثمانينات  اأواخر  اعتمدت  قد 
لالأ�شري  يوماً  اأفريل   22 يوم  املا�شي 
بني  فيما  بالتوافق  وذلك  العربي. 
وهو  والعرب،  الفل�شطينيني  ال�رسى 
اليوم الذي اعتقل فيه الأ�شري العربي 
اللبناين �شمري القنطار عام 1979 وكان 
حينها الأقدم من بني الأ�رسى العرب. 
ومنذ ذلك التاريخ ال�شعب الفل�شطيني 
عوا�شم  العرب يف  الأ�شقاء  من  وكثري 
عربية عديدة، يحيون هذه املنا�شبة، 

تقديرا مل�شاركة الأ�شقاء جميعا ووفاء 
لن�شالت الأ�رسى العرب وت�شحياتهم، 
ون�رسة ملن لزالوا يقبعون يف �شجون 
اأ�شري  وهو  فروانة،  وقال  الحتالل. 
عديدة،  ول�شنوات  مرات  لأربع  حمرر 
اإن الق�شية الفل�شطينية، مل تكن يف يوٍم 
من الأيام، ق�شية تخ�س الفل�شطينيني 
وحدهم، بل كانت ومازالت هي ق�شية 
م  قدنّ فالأجلها  مكان،  كل  يف  العرب 
من  ومئات  ال�شهداء  اآلف  العرب 
من  عربية  دولة  تخُل  مل  اإذ  الأ�رسى، 
امل�شاركة يف دعم ال�شعب الفل�شطيني 
اأو  الإ�رسائيلي،  لالحتالل  ومقاومته 
التمثيل داخل �شجونه ومعتقالته منذ 
الفل�شطينية  الأرا�شي  لباقي  احتالله 
ال�شجون  يف  هناك  فكان   ،1967 عام 
واأردنيون  ولبنانيون  م�رسيون  اأ�رسى 
ومغربيون  وعراقيون  و�شوريون 
وتون�شيون  وجزائريون  و�شودانيون 
كما  وغريهم.  وليبيون  و�شعوديون 
واأن قائمة �شهداء احلركة الأ�شرية مل 
تخُل هي الأخرى من الأ�رسى العرب. 
واأ�شاف: اأن هوؤلء هم جزء اأ�شيل من 
مقاومة املحتل، ومكون اأ�شا�شي من 
مكونات احلركة الأ�شرية، ومن بع�س 
فر�شة  لنا  اأتاح  اأنه  ال�شجن  ف�شائل 
كثري من  والتعرف على  بهم  اللتقاء 
بلدان وجن�شيات  الأ�رسى من  اأولئك 
ملا  ال�شجن  ولول  خمتلفة،  عربية 
وملا  عليهم،  وتعرفنا  التقيناهم 
و�شداقة  عالقات  بيننا  فيما  ن�شاأت 
كاأ�رسى  بوجودها  ونعتز  بها  نفخر 
و�شعب  اأ�شرية  وحركة  حمررين 

فل�شطيني.
ق�شاء  الأكرث  "القنطار"  ويُعترب 
الإ�رسائيلية  ال�شجون  يف  لل�شنوات 
ال�رسى  بني  من  متوا�شل  ب�شكل 
عن  يزيد  ما  اأم�شى  حيث  العرب، 
�شفقة  يف  يتحرر  اأن  قبل  �شنة   29
يف  وي�شت�شهد   ،2008 عام  التبادل 
فيما  عام2015.  ا�رسائيلية  غارة 
يُعترب الأ�شري العربي ال�شوري �شدقي 
املقت، من ه�شبة اجلولن ال�شورية 
يف  لل�شنوات  ق�شاء  الأكرث  املحتلة، 
�شجون الحتالل على فرتتني، حيث 
اأم�شى ما جمموعه 32 �شنة، قبل اأن 
يناير  الثاين يف  العتقال  من  يتحرر 
ختام  ويف  فروانة.  بح�شب   .2020
اجلهات  كافة  فروانة  دعا  تقريره 
والأردنية،  الفل�شطينية  واملوؤ�ش�شات 
معاناتهم  على  ال�شوء  ت�شليط  اىل 
الحتالل  �شجون  يف  املتفاقمة 
بفعل  تزايدت  والتي  الإ�رسائيلي 
القمع الإ�رسائيلي املت�شاعد وتف�شي 
وباء "كورونا" القاتل. ومنح هوؤلء ما 
ي�شتحقونه من اهتمام ودعم واإ�شناد 

لن�رستهم والإفراج عنهم.

بقلم :م�شطفى عبد الفتاح
لي�شت  جدا،  موؤثرة  ر�شالة  تلقيت 
ككل  كلماتها  ول  الر�شائل،  ككل 
مرات،  حروفها  قراأت  الكلمات، 
كلماتها  خلف  وقفت  مرة  كل  ويف 
اإن�شانية،  كلماتها،  الرد،  يف  حائًرا 
خارجة  ان�شيابية  واثقة،  مثقفة، 
حتمل  ومتوقد،  مفتوح  عقل  من 
امل�شتحيل،  تعرف  ل  وعزمية  اإرادة 
و�شادرة  ال�شجون،  غياهب  رغم 
كما  الكلمات  ير�شم  كبري  قلب  من 
اأجد  فلم  الوطن،  �شورة  ير�شم 
يقولوا،  امل  اكتبها،  حروفا  اأمامي 
اأقف  اأنا  وها  تعجز،  الكلمات  اأن 
لكم  �شاترك  لذلك  عاجزا.  اأمامها 
كلماتها تعرب عن ذاتها. تلقيت ر�شالة 
غري متوقعة من خلف الق�شبان، من 
يحملها  ال�شحراوي،  نفحة  �شجن 
ن�رس ل يهداأ ول يتوقف عن التحليق 
الق�شبان،  كل  رغم  الوطن  �شماء  يف 
هل  ح�شن،  انه  احلواجز،  كل  ورغم 
�شمعتم با�شمه، هل عرفتموه، يطلق 
"ح�شن  ا�شم،  �شاهني  ح�شام  عليه 
اجل�رس  "ح�شن  كذلك  وهو  اجل�رس" 
املمكن  خلق  "الذي  الن�رس"  وح�شن 
ح�شام.  يقول  كما  امل�شتحيل"  من 
املحامي  العزيز  لك �شديقي  �شكرا 
الذي  م�رسوعك  على  عبادي  ح�شن 
ال�شجن،  عتمة  ي�شيء  اأن  ا�شتطاع 
وعقولنا  قلوبنا  ينري  اأن  وا�شتطاع 
اأن  وميكننا  اأمل،  �شمعة  لهم  لن�شيء 
نو�شل كلمة الأدب من ال�شجن واليه، 
يف م�رسوع "لكل اأ�شري كتاب" فجعلت 
اأخر  ت�شيء  منارة  احلرة  الكلمة 
املبادرة  هذه  عن  عرب  وكما  النفق. 
يفتح   " حني�س  اأبو  كميل  الأ�شري 
الأ�رس  جدار  يف  �شغرية  ولو  ثغرة 
من  القليل  بت�رسب  وي�شمح  ال�شميك 
الزنازين  عتمة  لي�شيء  احلرية  نور 
اأقول  اأن  اإل  ي�شعني  فال  الثقيلة" 
عافية  األف  يعطيك  عبادي  حل�شن 
وقوة وعزمية لت�شتمر يف م�رسوعك. 
ر�شالة  كتاب".تلقيت  اأ�شري  لكل   "

ل  الذي  �شاهني،  ح�شام  الأ�شري  من 
وهو  حياتي،  يف  األتقيه  ومل  اعرفه 
�شماء  يف  نلتقي  اإن  اإمكانية  يح�شب 
الحتمال  نظرية  مبفاهيم  احلرية، 
وي�شل اإىل النتيجة اأن اإمكانية اللقاء 
�شبه م�شتحيلة، وفقط ح�شن عبادي 
يحول  اأن  ميكنه  ال�شتحالة  بتحدي 
امل�شتحيل اإىل ممكن. واأنا اأقول اأن ل 
م�شتحيل اأمام الإرادة واأمام العزمية 
ل  قادم  احلرية  ففجر  والت�شميم 
ح�شام  الأ�شري  ر�شالة  تلقيت  حمالة. 
�شاهني، القادمة من خلف الق�شبان، 
تتحدث عن الأدب، عن دوره وقوته يف 
�شنع التغيري، ويف حتدي امل�شتحيل، 
بكلمات خطها اإن�شان عميق، مثقف، 
واإن�شاين، في�شف الأدب باأ�شكاله انه" 
واملعول  للثورة،  الروحية  ال�شعلة 
الذي  القدر  بنف�س  للتغيري،  الفكري 
وهدوء  احلب،  حميمية  فيه  ميثل 
البوح يف مكب العا�شفة. وهو بذلك 
دون  به  نقوم  الذي  الدور  يلخ�س 
لك  الأدب  فتحية  نق�شان  اأو  زيادة 
الق�شبان، وفجر  ولكل رفاقك خلف 
ر�شالة  وتلقيت  قريب.  بد  ل  احلرية 
يقدم  الأدب،  ويف  الأدب  عن  اأخرى 
فيها ح�شام �شاهني ورفاقه من خلف 
يف  جدار  لروايتي  حتليال  الق�شبان، 
بيت القاطرات، قراءة معمقة ونقدا 
وثقافة  وعي  عمق  على  يدل  ثاقبا، 
 " لروايتي  عميق،  واإدراك  وا�شعة 
والتي  القاطرات"  بيت  يف  جدار 
اأجنحة الن�رس املحلق  و�شلتهم على 
ال�شديق  الأدب،  �شماء  يف  دائما 
ح�شن عبادي، �شمن برناجمه، "لكل 
اأ�شري كتاب". �شعادتي ل تو�شف اأنني 
اىل  �شوء  بقعة  اأر�شل  اأن  ا�شتطعت 
عتمة ال�شجن، وان اأو�شل كلمة حرة 
الق�شبان.  خلف  يقبعون  اأحرار  اإىل 
�شاهني  ح�شام  �شديقي  لك  حتية 
لك �شديقي  اعرفه، وحتية  ل  الذي 
العزيز ح�شن عبادي، وحتية لكل من 
�شاهم يف دعم واإجناح هذا امل�رسوع 

امل�شيء يف عتمة الليل.

ر�سالة من خلف الق�سبان

////////////////////////
////////////////////

//////////////////
/////////////

/////////////////

اأفئدة خلف اجلدران!
بقلم : ميخائيل ر�شماوي.

*نائب رئي�س "منرب اأدباء بالد ال�شام" ـ فل�شطني.
ن ،  وفل�شطن تكتوي  بداٍء  به ل يُ�شتهان ،   نقف معهم   ولكن ما يف اليِد  ان ، اأرواحهم ت�رسنّئُب ملعرفة اأخبار اخلالنّ جنّ اأفئدةٌ  حترتق خلف اجلدران ، نفو�ٌس ت�شطرم من ُظلم ال�شنّ
حيلة  ، هم  حمجوزون ، ونحن حمجورون ،    الكلماُت   تتعرثنّ  يف �شفاِهنا ول تنطلق ، فهي عاجزةٌ  لأننّنا عاجزون   اأمام  �شموِدهم   وثباِتهم ،  األ من نهايٍة    لهذه املعاناة ؟  هل  

اءًة  بعد  ظلٍم وقتام ؟ الم ؟  وهل   �شت�رسُق الب�شمُة و�شنّ �شينبثق لننّور من غياهب الظنّ
ٍة اإلنّ بعدها رجاء . مل ، ويلتقي الأحباب ، وما من �شدنّ اء ، و�شيلتم ال�شنّ  موؤكد ،هو كذلك .و�شتزول  ظلمُة هذا الدنّ

و�شدق من قال:
ا ا�شتحكمت حلقاتُها          ُفِرجت وكنُت اأظنُنّها ل تُفرُج �شاقت فلمنّ

///////////////

/////////////////

�شتة اأ�رسى يدخلون اأعواًما جديدة يف �شجون الحتالل

اإذاعة �شوت الأ�رسى:
اأفادت اإذاعة �شوت الأ�رسى اأن �شتة اأ�رسى من ال�شفة الغربية املحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 13 من اأبريل/ ني�شان يدخلون اأعواًما جديدة يف �شجون الحتالل، بينهم خم�شة 

حمكومون باملوؤبد مدى احلياة، وهم:

1 - الأ�شري �شادي غالب حممد اأبو �شحذم )38 عاًما( من مدينة اخلليل، املحكوم بال�شجن املوؤبد مدى احلياة  ومعتقل منذ عام 2002، واأم�شى 18 عاًما يف �شجون الحتالل.
2 - والأ�شري مو�شى اإبراهيم مو�شى ح�شني )36 عاًما( من مدينة اخلليل، املحكوم بال�شجن املوؤبد مدى احلياة ومعتقل منذ عام 2009، واأم�شى 11 عاماً يف ال�شجون ال�شهيونية.

3 - الأ�شري اأحمد علي حممود اأبو خ�رس )39 عاًما( من جنني املحكوم بال�شجن املوؤبد 11 مرة بالإ�شافة اإىل 50 عاًما و�شتة اأ�شهر، ومعتقل منذ عام 2002، واأم�شى 18 عاًما يف 
�شجون الحتالل.

4 - الأ�شري نا�رس حممود اأحمد عوي�س من خميم بالطة يف مدينة نابل�س، املحكوم بال�شجن املوؤبد 14 مرة بالإ�شافة اإىل 50 عاًما ومعتقل منذ عام 2002، واأم�شى 18 عاًما يف 
ال�شجون.

5 - الأ�شري حمزة عمر عبد الفتاح �شمارخة من بيت حلم املحكوم بال�شجن املوؤبد مدى احلياة ومعتقل منذ عام 2002، واأم�شى 18 عاًما يف ال�شجون.
6 - الأ�شري جمعة اإبراهيم عي�شى عزام )50 عاًما( من خميم جباليا �شمال القطاع، املحكوم بال�شجن 20 عاًما ومعتقل منذ عام 2006، واأم�شى 14 عاًما يف ال�شجون ال�شهيونية.

///////////
///////////////////////

///////////////////////////////////////
كي ل نن�شى اأ�رسانا

بقلم: اأ. يا�رس مزهر

مع اقرتاب يوم الأ�شري الفل�شطيني ال�شابع ع�رس من ني�شان، اأتوجه بكل التحية لكل اأ�رسانا البوا�شل داخل �شجون الحتالل وخا�شة اإيقونات ال�رسى الذين ام�شوا اأكرث من ثالثني 
عام وعمداء ال�رسى والأ�شريات املاجدات. ياأتي يوم الأ�شري الفل�شطيني هذا العام خمتلف عن الأعوام ال�شابقة حيث منع اأهايل ال�رسى من زيارة اأبناءهم ومن زيارة املحامني 
لهم ب�شبب فايرو�س كورونا الذي انت�رس بكل اأنحاء العامل ومل تقوم اإدارة م�شلحة ال�شجون حتى كتابة هذه الكلمات باأي اإجراء وقائي ملنع تف�شي هذا الفايرو�س القاتل. ال�شابع 
ع�رس من ني�شان هو يوم للت�شامن مع اأ�رسانا يف �شجون العدو ال�شهيوين وحل�شد التاأييد لق�شيتهم وللفت اأنظار العامل ملعاناة 5000 اأ�شري منهم و43 اأ�شرية و200 طفل و700 اأ�شري 

مري�س هم بحاجه للعالج على وجه ال�رسعة. يوم الأ�شري الفل�شطيني هو جتديد للذاكرة وف�شح جرائم العدو ال�شهيوين بحق اأ�رسانا الإبطال واأ�شرياتنا املاجدات.

قوات الحتالل تعتقل �ستة 
مواطنني من ال�سفة 

الليلة  الحتالل  قوات  اعتقلت 
�شتة  اليوم،  وفجر  املا�شية 
مواطنني على الأقل من ال�شفة، 
تخريب  عمليات  ذلك  رافق 
ملحتويات املنازل، واعتداء على 
املربنّح،  بال�رسب  اآخر  مواطن 
املعتقلني.  لأحد  �شقيق  وهو 
اأربعة  اإن  الأ�شري،  نادي  وقال 
مواطنني جرى اعتقالهم من بلدة 
عي�شى حممد  وهم:  �شامت  دير 
�شالمة  وب�شري  احلروب،  جبارة 
وحممد  احلروب،  الوهاب  عبد 
احلروب،  الوهاب  عبد  داود 
احلروب،  ح�شن  وائل  وحممد 
من  الع�رسينات  يف  وجميعهم 
اأن  الأ�شري  نادي  وذكر  العمر. 
قوات الحتالل اعتدت بال�رسب 

يو�شف  املواطن  على  املربح 
املعتقل  �شقيق  وهو  احلروب، 
ل�شهادة  ووفقاً  احلروب،  عي�شى 
لل�رسب  تعر�س  فقد  عائلته 
املربنّح على جميع اأنحاء ج�شده، 
كما  البنادق.   اأعقاب  بوا�شطة 
الأ�شري  الحتالل  قوات  اعتقلت 
العمور  حممد  مو�شى  ال�شابق، 
تقوع،  بلدة  من  عاماً(،   22(
�شلوان  بلدة  من  اآخر  ومواطن 
اأبو ناب.  اأحمد  القد�س وهو  يف 
الحتالل  قوات  اأن  اإىل  يُ�شار 
اأم�س مواطن من  اعتقلت م�شاء 
وهو  جنني،  ق�شاء  عرابة  بلدة 
وذلك  �شالح،  اأبو  حممد  مراد 
من اأمام حاجز ع�شكري بالقرب 

من بلدة يعبد.
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علماء �صينيون يحذرون من �صالالت 
تاجية اأ�صد عدوانية!

جامعة  من  باحثون  اكت�شف 
منحى  اأن  ال�شينية  ت�شجيانغ 
قد   »19  – »كوفيد  مر�ض  تطور 
الفريو�ض  ل�شاللة  تبعا  يختلف 
 »2  – »كوف  �شار�ض  التاجي، 
بوابة  وذكرت  للعدوى  الناقل 
اأن  املتخ�ش�شة   »MedRxiv«
بفح�ض  قاموا  ال�شينيني  العلماء 
لفريو�شات  الطفرات  من  عينات 
عينة  من  اأخذت  خمتلفة،  تاجية 
ع�شوائية تتكون من 11 مري�شا من 
بتحليل  وقاموا  هانغت�شو،  مدينة 
ال�شالالت  اخرتاق  �رسعة  مدى 
الب�رسية  للخاليا  املختلفة 

وتدمريها لها.
اأن  االختبارات  هذه  من  وتبني 
الطفرات االأكرث عدوانية التي عرث 
املنطقة  هذه  مر�شى  يف  عليها 
يف  ال�شائعة  ذاتها  هي  ال�شينية 
اإيطاليا واإ�شبانيا، فيما كانت االأقل 
انت�شارا  ن�شاطا هي نف�شها االأكرث 
يف الواليات املتحدة، وال �شيما يف 

والية وا�شنطن.
اإىل ذلك، ذكرت �شحيفة نيويورك 
علوم  يف  اخلبري  عن  نقال  تاميز 
الطبية،  اإيكان  كلية  يف  الوراثة 
معظم  اأن  باكيل،  فان  هارما 
بالفريو�شات  االإ�شابة  حاالت 
والتي  نيويورك،  يف  التاجية 

يف  العدوى  مركز  اأ�شبحت 
من  جاءت  املتحدة،  الواليات 
وتو�شلت جمموعة خرباء  اأوروبا، 
يف  للطب  غرو�شمان  كلية  من 
اال�شتنتاج  اإىل  نيويورك  جامعة 
على  القائمون  ويوؤكد  ذاته 
اأجريت يف  جامعة  التي  الدرا�شة 
ت�شجيانغ، اأنهم كانوا اأول من اأثبت 
التاجي  الفريو�ض  يف  طفرة  اأن 

ميكن اأن توؤدي اإىل تغيري يف منحى 
املر�ض. لذا، فاإن اأكرث ال�شالالت 
وباء كوفيد  عدوانية من م�شببات 
على  قادرة  هوؤالء،  وفق   ،19  -
الو�شول اإىل اأحمال فريو�شية اأكرب 

270 مرة من اأ�شعف ال�شالالت.
اأن  اإىل  اأي�شا  الباحثون  ولفت 
التاجية  الفريو�شات  طفرات 
ال�شعيفة ال تعني انخفا�ض خطر 

الذي  املر�ض  ب�شبب  الوفاة 
العمرية،  الفئات  جلميع  ت�شببه 
مدينة  من  مري�شان  اأ�شيب  اإذ 
 30 العمر  من  يبلغان  ت�شجيانغ، 
لكن  �شعيفة،  بطفرات  عاما  و50 
املر�ض ا�شتد بهما بعد ذلك، ويف 
النهاية، تعافيا، ولكن بعد اأن نقل 
املري�ض االأكرب �شنا لوحدة العناية 

املركزة.

البدناء اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
بفريو�س كورونا ؟

دولة  علماء  اكت�شف 
وكندا،  العربية  االإمارات 
ملاذا يكون م�شار مر�ض 
اأكرث  كورونا  فريو�ض 
االأ�شخا�ض  لدى  �شدة 
الوزن  من  يعانون  الذين 
ويفيد  والبدناء  الزائد 
باأن   ،bioRxiv موقع، 
اأن  اكت�شفوا  الباحثني 
على  ت�شاعد  ال�شمنة 
اإنتاج امل�شتقبالت  زيادة 
ي�شتخدمها  التي 

الفريو�ض يف التوغل باخلاليا. وجاء يف تقرير الباحثني، »لقد اأجرينا 
جتارب وقارنا ثماين فئران وزنها اعتيادي، مع ثماين فئران تعاين 
من ال�شمنة وقد اأظهرت النتائج اأن اإنتاج الربوتني ACE2 كان اأعلى 
بكثري لدى الفئران التي تعاين من ال�شمنة، وجتلت هذه التغريات يف 
االإ�شابة  ال�شمنة من خطر  تزيد  يو�شح ملاذا  الرئة. وهذا  اأن�شجة 

.»19-COVID بال�شكل احلاد من
وقد اأثبت الباحثون اأن عدوى SARS-CoV-2  وال�شمنة لهما م�شار 
تطور م�شرتك مرتبط با�شطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون. 
لذلك قرر الباحثون اإجراء حتليل لتقييم العالقة بني القدرة العالية 
للفريو�ض والوزن الزائد وات�شح من نتائج التحليل، اأن الوزن الزائد 
التي  اإنتاج امل�شتقبالت  امل�شوؤول عن   ACE2 ن�شاط اجلني يرفع 
الب�رسية.  داخل اخلاليا  توغله  SARS-CoV-2  يف  ي�شتخدمها 
باللبتني  املرتبطة  ب�شدة على اجلينات  يوؤثر  كان  الفريو�ض  اأن  كما 

الربوتيني، الذي ي�شعف عمله مع تطور ال�شمنة.
مر�شى  لدى  يالحظ  اأن  ميكن  االأمر  هذا  اأن  الباحثون  ويفرت�ض 
ال�شكري واالأ�شخا�ض الذين يعانون من ارتفاع م�شتوى الكولي�شرتول 

يف دمهم.

ال�شاي والقهوة 

م�صروبات لتح�صني عمل 
الدماغ

ي�شعر النا�ض خالل فرتة 
العزلة الذاتية مبن فيهم 
بالتعب  ن�شاطا،  االأكرث 
وانخفا�ض  املتزايد 
العمل  على  القدرة 
اإيرينا  الدكتورة  وتك�شف 
يف  اأخ�شائية  خاينغيا، 
ال�رسيري  النف�ض  علم 
الع�شبي  النف�ض  وعلم 
امل�رسوبات التي ت�شاعد 
هذه  تخفيف  على 

امل�شكلة.
عن  احلديث  يتطرق  عندما  �شبوتنيك،  لراديو  حديث  يف  وتقول، 
امل�رسوبات التي حتارب التعب،  يتبادر اإىل ذهن غالبية النا�ض قبل 
ال�شخ�ض  منها  تناول  اإذا  �شحيح  وهذا  والقهوة.  ال�شاي  �شيء  كل 
كوبني فقط يف اليوم، الأن تناول كمية اأكرث ي�شبب ردة فعل اجل�شم 
وتنخف�ض كفاءة الدماغ. ووفقا لها، املواد التي حتتوي على جذر 
على  املحتوية  املواد  من  للدماغ،  تن�شيط  اف�شل  هي  جين�شنغ، 
تاثري  من  اأطول  فرتة  ي�شتمر  اجلين�شنغ  »تاأثري  وتقول،  الكافيني. 
الكافيني، حيث يكفي2-3 قطرات منه يف كوب ماء مرتني يف اليوم 
اأن  اإىل  اخلبرية  وت�شري  العمل  على  والقدرة  الن�شاط  على  للحفاظ 
امل�رسوب االآخر هو الكاكاو، وتقول »يح�شن الكاكاو تدفق الدم اإىل 
الكاكاو  يحتوي  هذا  من  واأكرث  الفالفونول.  على  الحتوائه  الدماغ 
املزاج  عن  امل�شوؤول  الدوبامني،  هرمون  اإفراز  حتفز  مواد  على 
اجليد. لذلك ميكن تناول الكاكاو لي�ض فقط لتح�شني قدرة العمل، 

بل واأي�شا لتهدئة النف�ض، وهذا مهم جدا يف فرتة العزلة الذاتية«.
اإيجابيا  والثمار  الفاكهة  توؤثر امل�رسوبات امل�شنوعة من  وت�شيف، 
الدموية  االأوعية  مرونة  يح�شن  »التفاح  وتقول  الدماغ،  عمل  يف 
ومينع ان�شدادها، ويخف�ض من خطر نزف الدم يف الدماغ واجللطة 
الدماغية. ويح�شن العنب الربي وغريه من الثمار الوظائف االدراكية 
ال�رسر  تلحق  التي  ال�شارة  املواد  من  وينظفه  والذاكرة  للدماغ 
باالأغ�شية بني اخلاليا. وميكن حت�شري هذه امل�رسوبات بغلي كمية 
اخلبرية،  وتقول  باملاء  املربى  اأو  املجففة  الثمار  اأو  الفاكهة  من 
لذلك  واملزاج.  العمل  لتح�شني قدرة  تكفي  امل�رسوبات وحدها ال 
فيها  ي�شرتك  لعب  تنظيم  واأي�شا  ال�شحية  التغذية  نتذكر  اأن  يجب 

جميع اأفراد العائلة لتح�شني رد الفعل و�رسعة اال�شتجابة.

م�صاعفات لكورونا خطرية ونادرة للغاية!
جانبية  اآثار  من  علماء  حذر 
للغاية،  نادرة  كورونا،  لفريو�ض 
بع�ض  اإ�شابة  تت�شبب يف  اأن  ميكن 
فريق  وك�شف  بال�شلل  املر�شى 
»موندينو«  موؤ�ش�شة  من  البحث، 
يف اإيطاليا، من اأن بع�ض املر�شى 
باري«  »غيالن  مبتالزمة  ي�شابون 

.19-COVID بعد ظهور
باري«  »غيالن  متالزمة  وتعد 
توؤثر  وخطرية،  جدا  نادرة  حالة 
ت�شبب  اأن  وميكن  االأع�شاب  على 
القدمني  يف  واأملا  و�شعفا  خدرا 
الدرا�شة،  ويف  واالأطراف  واليدين 
حاالت  بتحليل  الباحثون  قام 
م�شت�شفيات   3 كورونا، يف  مر�شى 
يف اإيطاليا من 28 فرباير حتى 21 

مار�ض.
اأن  اكت�شفوا  الفرتة،  تلك  وخالل 
متالزمة  حالة  طوروا  مر�شى   5
»غيالن باري«، ما اأ�شابهم بال�شلل 
التي  االأعرا�ض  وت�شمنت  موؤقتا 
�شعف  مر�شى:   4 لدى  �شوهدت 
االأطراف ال�شفلية وت�شو�ض احل�ض 

)اإح�شا�ض بالوخز يف اجللد(، بينما 
تُرك مري�ض واحد يعاين من �شلل 

يف الوجه واإعاقة يف الكالم.
الدكتور  بقيادة  الفريق  واأو�شح 
الدرا�شة  يف  تو�شكانو،  غيانباولو 
 New جملة  يف  نُ�رست  التي 
بالقول:  الطبية،   England
ظهور  بني  الفرتة  »تراوحت 
واالأعرا�ض   19-Covid اأعرا�ض 
باري«  »غيالن  ملتالزمة  االأوىل 
Guillain-Barré من 5 اإىل 10 

اأيام«.
مبتالزمة  املري�ض  ويُ�شاب 
يف  م�شكلة  ب�شبب  باري«  »غيالن 
اجلهاز املناعي، وغالبا ما حتدث 

بعد عدوى مر�شية.
الوطنية  ال�شحة  اإدارة  واأو�شحت 
»عادة   :)NHS( الربيطانية 
اأي  املناعي  اجلهاز  يهاجم  ما 
ولكن  اجل�شم.  اإىل  تدخل  جراثيم 
يعانون  الذين  االأ�شخا�ض  لدى 
Guillain- متالزمة  من 
ويهاجم  ما  يحدث خطاأ   ،Barré

بها.  ال�رسر  ويلحق  االأع�شاب 
�شبب  بال�شبط  الوا�شح  من  لي�ض 
حدوث ذلك، ولكن غالبا ما حتدث 
احلالة بعد العدوى، خا�شة عدوى 
املجاري التنف�شية، مثل االإنفلونزا، 
مثل  اله�شمي،  اجلهاز  عدوى  اأو 
الغذائي«و�شوهدت  الت�شمم 
املر�شى  لدى  �شابقا  املتالزمة 
الذين يعانون من التهابات اأخرى، 

مبا يف ذلك »زيكا«.

الزمني  »الفا�شل  الباحثون:  وقال 
من 5 اإىل 10 اأيام بني بداية املر�ض 
االأوىل  واالأعرا�ض  الفريو�شي 
ي�شبه  »غيالن-باري«،  ملتالزمة 
املتالزمة  مع  املالحظ  الفا�شل 
التي حتدث اأثناء اأو بعد االإ�شابات 
عن  تقارير  وانت�رست  االأخرى. 
وجود عالقة بني متالزمة »غيالن 

باري« وعدوى فريو�ض كورونا«.

كيف نحتاط من فريو�س كورونا بالنوم؟
اأف�شل  هي  املناعة،  تعزيز 
مقاومة  يف  فعالة  طريقة 
فرتة  خالل  لذلك  الفريو�شات، 
املفيد  من   19-COVID وباء 
اعالن  �شبقت  عادة قدمية  تذكر 

فرتة »العزلة الذاتية«.
األك�شندرا  الدكتورة  تقول 
يف  الباحثني  كبرية  بوت�شكوفا 

خمترب بيولوجيا النوم واال�شتيقاظ 
العايل  الع�شبي  الن�شاط  مبعهد  
اإن  �شبوتنيك،  لراديو  حديث  يف 
لي�ض  مهم  ال�شحيح  النوم  نظام 
بل  االعتيادية،  احلياة  يف  فقط 
العامة.  الذاتية  العزلة  فرتة  ويف 
تقليديا النوم 8 �شاعات �رسوري 
وا�شتعادة  الراحة  على  للح�شول 

العمل.  يوم  قبل  والن�شاط  القوة 
العزلة  فرتة  يف  اأي�شا  مهم  وهذا 
الذاتية، مع اأنه ال حاجة للنهو�ض 

للذهاب اإىلى العمل.
ووفقا لبوت�شيكوفا »يف فرتة العزلة 
الذاتية يجب احل�شول على فرتة 
اأجل حت�شني عمل  من  نوم جيد، 
منظومة مناعة اجل�شم. الأن �شوء 

اإىل   يوؤدي  ا�شطرابه  اأو  النوم 
�شعف مناعة اجل�شم. وانخفا�ض 
مناعة اجل�شم عند البع�ض وعند 
غري  ب�شورة  تعمل  االآخر  البع�ض 
ظهور  عنه  ينجم  ما  منتظمة، 
املناعة  منظومة  يف  م�شكالت 

الذاتية«.



ك�صفت �صحفية »فران�س فوتبول« 
الفرن�صية اأم�س ، موقف ال�صنغايل 
ليفربول،  مهاجم  ماين،  �صاديو 
معقل  »اأنفيلد«  عن  الرحيل  من 
االنتقاالت  فرتة  خالل  الريدز، 
واأفادت  القادمة  ال�صيفية 

ماين  باأن  الفرن�صية  ال�صحيفة 
اإما اال�صتمرار مع  ح�صم موقفه، 
ريال  اإىل  االنتقال  اأو  ليفربول، 
واأن  �صيما  ال  االإ�صباين،  مدريد 
زين الدين زيدان، مدرب الفريق 
»امللكي«، ي�رص على �صم �صاحب 
الـ28 عاما هذا ال�صيف واأ�صارت 
ليفربول  عن  ماين  رحيل  اأن  اإىل 
يبدو �صعبا، يف ظل امتالكه لعقد 
اإىل  باالإ�صافة   ،2023 حتى  ميتد 
اأن ليفربول لي�س من االأندية التي 
تفرط يف جنومها، رغم ما حدث 
مع فيليب كوتينيو، فهو من �صغط 
للرحيل عن النادي وتقدر القيمة 
مليون  بـ120  ملاين  الت�صويقية 
»تران�صفري  موقع  ح�صب  يورو، 
ماركت«، يف حني يقيمه ليفربول 

بـ150 مليونا.
مع   2016 عام  يف  ليفربول  ووقع 

ماين من �صاوثهامبتون مقابل 34 
مذهل  مو�صم  بعد  يورو،  مليون 
متريرات(،  وت�صع  هدفا   15(
يف  اأ�صا�صيا  العبا  ماين  اأ�صبح 
يورغن  االأملاين  املدرب  خطط 
 18 لديه  املو�صم  )هذا  كلوب 

هدفا و 12 متريرة(.
معه  التعاقد  �صيكون  وبالتايل 
ال  قد  اأمر  وهو  للغاية،  مكلفا 
خا�صة  مدريد،  ريال  عليه  يقدر 
التي  االقت�صادية  ال�رصبة  بعد 
كورونا  فريو�س  اأزمة  تفرت�صها 
اأن  اإعالمية،  تقارير  وحتدثت 
للتعاقد  �صيتحرك  ليفربول  نادي 
مبابي،  كيليان  الفرن�صي  مع 
جريمان،  �صان  باري�س  مهاجم 
عن  الرحيل  ماين  قرر  حال  يف 
الفريق االأحمر واالن�صمام لريال 

مدريد.

وزير  خالدي،  علي  �صيد  �رصف 
اجلزائري،  والريا�صة  ال�صباب 
الريا�صيني  ل�صالح  تعوي�صات 
خالل  تاألقوا  الذين  واملدربني 
والعاملية  القارية  املناف�صات 
مل�صاعدتهم  املا�صي،  العام  يف 
التي  ال�صلبية  االآثار  جتاوز  على 
كورونا  فريو�س  تف�صي  عن  ترتبت 

امل�صتجد.
وذكرت وزارة ال�صباب والريا�صة يف 
بيان، اأن هذه التعوي�صات �صت�صب 

يف احل�صابات اخلا�صة باالحتادات 
لالإجراءات  طبقا  الريا�صية 
البيان،  واأو�صح  املفعول  ال�صارية 
ت�صجيعا  ياأتي  القرار  هذا  اأن 
للريا�صيني وتخفيفا لل�صغط الذي 
وقع عليهم جراء توقف املناف�صات 
اال�صتثنائية  االإجراءات  اإطار  يف 
للوقاية  ال�صلطات  اتخذتها  التي 
نوه  كما  كورونا  وباء  انت�صار  من 
لتكرمي  ر�صمي  حفل  �صيقام  اأنه 
هوؤالء الريا�صيني حال ما �صمح به 

الو�صع ال�صحي وح�صد الريا�صيون 
 1152 املا�صي  العام  اجلزائريون 

ميدالية منها 339 ذهبية.
الريا�صيني  من  عدد  وا�صتكى 
وبع�صهم تاأهل اإىل اأوملبياد طوكيو 
يف  امل�صوؤولة  اجلهات  تاأخر  من 
عن  ف�صال  مكافاآتهم،  �رصف 
الن�صاط  توقف  جراء  تاأثرهم  
منت�صف  منذ  البالد  يف  الريا�صي 
خلفية  على  املا�صي،  مار�س 

تف�صي جائحة كورونا.
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اإ�صبانية،  اإعالمية  تقارير  ذكرت 
يلجاأ  قد  مدريد،  ريال  نادي  اأن 
الداخلية  مبارياته  خو�س  اإىل 
احلايل،  املو�صم  من  املتبقية 
خارج ملعبه التاريخي »�صانتياغو 
�صحيفة  برنابيو«واأوردت 
»ماركا«، اأن م�صوؤويل ريال مدريد، 
ملعب  اإىل  االنتقال  يدر�صون 
دي  »األفريدو  الثاين،  فريقهم 
الت�رصيع من  اأجل  �صتيفانو«، من 
والتجديد  الرتميم  اأعمال  وترية 
التي يخ�صع لها ملعب »�صانتياغو 
اإىل  ال�صحيفة  برنابيو«واأ�صارت 
مت  لو  �صيتخذ  القرار  هذا  اأن 
دون  االإ�صباين  الدوري  ا�صتكمال 
»األفريدو  ملعب  ويت�صع  جماهري 

ي�صتغله  الذي  �صتيفانو«،  دي 
ريال  لنادي  الثاين  الفريق  حاليا 
�صتة  لنحو  »كا�صتيا«،  مدريد 
جلميع  وي�صتجيب  متفرج،  اآالف 
لكرة  االإ�صباين  االحتاد  معاير 

القدم.
وتتبقى لريال مدريد 6 مباريات 

االإ�صباين  الدوري  م�صابقة  يف 
اأمام  ملعبه،  يف  املو�صم  هذا 
اأندية اإيبار، وفالن�صيا، ومايوركا، 
وفياريال،  واأالفي�س،  وخيتايف، 
املباريات  هذه  عدد  يزداد  وقد 
الفريق امللكي يف  يف حال جنح 
حجز بطاقة العبور اإىل الدور ربع 
اأبطال  دوري  مل�صابقة  النهائي 
امل�صابقتني  باأن  علما  اأوروبا، 
تف�صي  ب�صبب  حاليا  متوقفتان 

فريو�س كورونا.
املركز  يحتل  الريال،  اأن  يذكر 
الدوري  ترتيب  جدول  يف  الثاين 
بفارق  ويتخلف  االإ�صباين، 
بر�صلونة  غرميه  عن  نقطتني 

املت�صدر بـ58 نقطة.

اأن هناك توجها ال�صتئناف  يبدو 
يف  القدم  لكرة  االأملاين  الدوري 
توقف  اأن  بعد  ماي،  من  التا�صع 
ب�صبب  مار�س  منت�صف  منذ 
تف�صي فريو�س كورونا، لكن ذلك 
مو�صدة  اأبواب  خلف  �صيكون 
ماركو�س  وقال  اجلمهور  بغياب 
يف  املحافظ  امل�صوؤول  �صويدر، 
ت�رصرا  االأكرث  بافاريا،  مقاطعة 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  من 
االإلكرتوين  للموقع  ت�رصيح  يف 
�صعبية  االأكرث  »بيلد«  ل�صحيفة 
اأمام  »اللعب  اإن  اأملانيا،  يف 
ت�صوره  ميكن  ال  اأمر  اجلماهري 
»رمبا  م�صيفا  االإطالق«،  على 
بدون  اللعب  باإمكاننا  يكون  قد 
من  التا�صع  من  اعتبارا  جمهور 

مايو، على اأقرب تقدير«.
نهاية  »عطلة  اأن  اإىل  واأ�صار 
القدم  كرة  مب�صاهدة  االأ�صبوع 
من  كثريا  اأف�صل  التلفزيون(  )يف 
دون م�صاهدتها«ومن جهته، قال 
اأرمني ال�صيت، الرئي�س املحافظ 
ل�صمال مقاطعة الراين و�صتفاليا، 

خا�س  ب�صكل  يلعب  حيث 
وبورو�صيا  دورمتوند،  بورو�صيا 
ت�رصيح  يف  مون�صنغالدباخ، 
التا�صع  »نعم،  ذاتها:  لل�صحيفة 
املحتمل  املوعد  هو  مايو  من 
ب�رصط  اللعب،  ال�صتئناف 
جميع  اإجماع  على  احل�صول 

املقاطعات االأملانية الـ16«.
واأ�صاف ال�صيت، املر�صح خلالفة 
يف  مريكل  اأنغيال  امل�صت�صارة 
هناك  تكون  »لن  اأنه   ،2021 عام 
هذا  اجلمهور  بح�صور  مباريات 
اأن  ال�صيت،  املو�صم«واأو�صح 
قدمت  االأملاين  الدوري  رابطة 
االأخرية،  االأيام  يف  »�صمانات« 

تخيل  »ميكنني  اأنه  م�صيفا 
اأ�صباح«،  مباريات  اإىل  عودتنا 
اجلمهور  غياب  اإىل  اإ�صارة  يف 
يكون  اأن  وميكن  املدرجات  عن 
الدعم الذي يوؤمنه كبار م�صوؤويل 
اأملانيا،  يف  االأقوى  املقاطعتني 
اأمرا يف غاية االأهمية للرابطة يف 

بحثها قرار ا�صتئناف الدوري.
ومن املرجح اأن يتم اتخاذ قرار 
ب�صاأن ا�صتئناف اللعب من عدمه 
اعتبارا من اخلمي�س املقبل، بعد 
بني  الفيديو  عرب  مقرر  اجتماع 
وممثلي  االأملاين  الدوري  رابطة 
االأوىل  الدرجتني  من  ناديا   36

والثانية.

ريا�ضة

ق.ر

اجتمع  رجراج  اأَنّ   »« وعلم 
باحلار�س  االإثنني،  اليوم 

يف  وجنح  ليمان،  ح�صام 
عقده  بتجديد  اإقناعه 
كما  اإ�صافيني،  ملو�صمني 
بلقا�صمي  اإ�صماعيل  مع  اتفق 

حال  يف  عقده  جتديد  على 
عر�س  على  ح�صوله  عدم 
وتخطط  خارجية  اأندية  من 
اإدارة ال�صباب لالجتماع ببقية 

القليلة  ال�صاعات  يف  الركائز 
اإقناعهم  اأجل  من  املقبلة، 
وغلق  عقودهم،  بتجديد 
الطاحمة  االأندية  اأمام  الباب 

خدماتهم  على  للح�صول 
التحويالت  فرتة  خالل 

ال�صيفية املقبلة.
وت�صعى اإدارة ال�صباب، لتوقيع 

للرباعي،  جديدة  عقود 
ح�صني بن عيادة، وعبد الفتاح 
واإ�صالم  بلقا�صمي،  اإ�صماعيل 

�صحرور، واأني�س ع�صماين.

نادي �شباب ق�شنطينة 

اتفاق نهائي مع الثالثي �ضاحلي، 
و زعالين، وف�ؤاد حداد

 ب�شاأن م�شتحقات اإعارة عكا�شة حمزاوي

احتاد العا�ضمة ينت�ضر يف ق�ضية ماديرا
الريا�صية  املحكمة  نظرت 
تقدم  التي  ال�صكوى  الدولية، 
�صد  الربتغايل  ماديرا  نادي  بها 
احتاد العا�صمة اجلزائري، ب�صان 
اإعارة  م�صتحقات  ت�صديد  عدم 
وكان  حمزاوي  عكا�صة  الالعب 
�صفوف  اإىل  انتقل  قد  حمزاوي 
احتاد العا�صمة �صيف 2017 على 
�صبيل االإعارة ملدة مو�صمني، قبل 
اجلزائري  الفريق  اإدارة  تقوم  اأن 

 2018 جوان  يف  اإعارته  بقطع 
وق�صت  م�صتواه  �صعف  ب�صبب 
الدعوى  باإ�صقاط  املحكمة 
العا�صمي  النادي  �صد  املرفوعة 
اإدارة ماديرا بت�صديد 5  اإلزام  مع 
كتعوي�س  �صوي�رصي،  فرنك  اآالف 
التي  واخل�صائر  للم�صاريف 

تكبدتها اإدارة احتاد العا�صمة.
طالب  عكا�صة  الالعب  اأن  يذكر 
األف   500 على  باحل�صول  ا  اأي�صً

م�صتحقاته  قيمة  متثل  دوالر، 
طوال مو�صم كامل.

املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة »بيلد«

ا�ضتئناف الدوري الأملاين
 ال�ضهر املقبل

ريال مدريد بعيدا عن »برنابي�«

ُيوا�شل جمل�س اإدارة نادي �شباب ق�شنطينة بقيادة ر�شيد رجراج، حتركاته من اأجل ح�شم ق�شية جتديد عقود الالعبني الأ�شا�شيني، قبل ا�شتئناف الن�شاط بالدوري 
املحلي كانت اإدارة ال�شباب، تو�شلت اأول اأم�س ال�شبت، لتفاق نهائي مع الثالثي يا�شني �شاحلي، ون�شر الدين زعالين، وفوؤاد حداد، يق�شي بتجديد عقودهم، فور 

ا�شتئناف الن�شاط.

مل�شاعدتهم على جتاوز اآثار الو�شع احلايل

تع�ي�ضات للريا�ضيني واملدربني املتاألقني

ماين يحدد وجهته بعيدا عن ليفرب�ل
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ملاذ� جندد �لتوبة قبل رم�سان ؟
�صل يف امل�ؤمن جتديد  ن ا�أل �أل
 ، واآن  وقت  كل  يف  الت�بة 
اهلل  ر�ص�ل  ذلك  يف  قدوته 
فقد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اإليه  ويت�ب  ربه  ي�صتغفر  كان 
مرة   مئة  من  األكرث  الي�م  يف 
ن  جندد الت�بة قبل رم�صان �أل
بلغها  الت�بة منزلة علّية ،من 
يق�ل   ، كله  اخلري  بلغ  فقد 
ابن القيم - رحمه اهلل - عن 

الت�بة :
ال�صائرين  منازل  األول  وهي   «
واآخرها  واألو�صطها  ربهم  اإىل 
الع�صاة  منزلة  لي�صت  فهي   «
منزلة  هي  بل  املجرمني 

نبياء امل�صطفني قال تعاىل  ا�أل
:  » وع�صى اآدم ربه فغ�ى ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 
منيفة  عزيزة  منزلة  فهي   «
من بلغها بلغ ال�ص�ؤدد واخلري 
والرفعة وتهيئ األن يك�ن عبدا 

�صاحلا منيبا 
رم�صان  قبل  الت�بة  جندد   -
ومن  األنف�صنا  من  نرى  ننا  �أل
اخلري  من  احلرمان  غرينا 
يف �صهر رم�صان ف� جد يف 
العبادة ، و� اجتهاد يف القيام 
 ، للت�وة  وقت  �رصف  و�   ،
و� يد تبذل اخلري واملعروف 

..

فُحرمنا خريات ب�صبب عي�صنا 
يف ظلمات الذن�ب ، فتجديد 
األ�صبح  رم�صان  قبل  الت�بة 
نُحرم   � حتى  �زما  األمرا 
خ�صارة  فنخ�رص  فيه  الطاعة 

� تعدلها خ�صارة .
رم�صان  يف  الت�بة  جندد   -

ويف كل اآن .
ن الذن�ب جراحات - ورب  �أل
جرح األ�صاب مقتل - كثري منا 
األثر ذنبه  يع�صي ربه و� يرى 
ومع�صيته ويتعجب من هذا !

وما علم امل�صكني األن حرمانه 
من األثر الطاعة األعظم عق�بة 

يعاقب بها .

مناجاة.. بني يدي رم�سان
، يا األهلل. .. رِبّ ، رِبّ ، ُرحماك ُرحماك، يا رِبّ َرِبّ

يا ذا اجلالل وا�إكرام، يا من َو�صعت رْحمتُه كَلّ �صيء، يا َمن له اخللق وا�ألمر، يا رْحَمن الدنيا وا�آخرة، هل 
�صتُدخلني رم�صان؟ هل �صتُبِلّغني رم�صان؟ هل �صاألك�ن ممن يَ�صهد رم�صان؟ يا رِبّ لك احلمُد ِمن قبُْل ومن 

بعد، لك احلمد من قبل ومن بَعد.
َقني فيه، � األدري  ، اإن بلَّْغتني رم�صان األن ت�ِفّ ، األرج�َك رِبّ قني فيه، األرج�َك رِبّ ، اإْن بلَّْغتَني رم�صان ف�ِفّ يا رِبّ

ٍة واألي نيٍة �صاألك�ن يف رم�صان؟ كيف �صاألدخُل رم�صان؟ و� كيف �صاألك�ُن فيه؟ � األدري باألِيّ قلٍب واألِيّ هَمّ
قني يف رم�صان �صاألدخل - اإْن دخلُْت  يا فيا األرحم الرحمني، يا األكرم ا�ألكرمني، يا خالق النا�س األجمعني، وِفّ  -

، األدخلني فيه ُمدخَل �صدٍق، واألنزلني منه  لك وكَرِمك وحْ�ِلك وقَ�ّتك، فاألرج�ك األرج�ك رِبّ رِبّ بف�صْ
ُمنَز�ً مباَرًكا، واألنت خري املنِْزلني

قني يف رم�صان، فاإين �صاألدخل يا رِبّ - اإن دخلُت بف�صلك - بذن�ب كاجلبال، بذن�ب  ، وِفّ يا رِبّ
ها ون�صيت األكرثها، لكنَّها � تَخفى عليك. جَمْعتُها لياًل ونهاًرا، ذن�ٍب كثرية، األْذُكر بع�صَ

هالل خري وبركة
األطل هالل خري وبركة ، األطل علينا من بعيد ، فيا مرحباً مبقدم ال�صيف   ، احلبيب 

علينا �صيد ال�صه�ر، واألف�صلها على مر الع�ص�ر، �صهر القراآن وال�صيام 
والقيام ، �صهر جعل اهلل �صيامه فري�صة ، وقيام ليله تط�عاً وف�صيلة 

، تُفتح فيه األب�اب اجلنان، وتُغلق فيه األب�اب النريان ، وت�صفد 
فيه ال�صياطني .

�صهر املغفرة والرحمات والعتق من النريان ، �صهر 
ال�صرب وامل�ا�صاة ، �صهر التكافل والرتاحم، �صهر 
التنا�رص والتعاون ، �صهر الفت�حات وا�نت�صارات، 

فيه  وتُ�صاعف  الدرجات،  فيه  تُرفع  �صهر 
فيه  �صهر  ال�صيئات،  فيه  وتُكّفر  احل�صنات، 
خريها  ُحرم  من  �صهر،  األلف  من  خري  ليلة 
فاز  فقد  األجرها  نال  ومن   ، حرم  فقد 

وغنم.

��ستقبال رم�سان بقلب �سليم

�لتجارة �لر�بحة...
والربح،  البيع  مل��صم  ي�صتعدون  الدنيا  يف  التجارة  األهل 
الربح،  يف�تهم   � لكي  األ�صهر،  بل  باأليام  قبله  ويجتهدون 
�صتزول،  امل�صقة  واألن  �صيع��س،  التعب  األن  يعلم�ن  �ألنهم 
فما بال الذين يتاجرون مع اهلل � ي�صتعدون و� يتاألهب�ن، 
الَِّذيَن  األَيَُّها  }يَا  تعاىل:  اهلل  يق�ل  غافل�ن،  الف�صائل  وعن 
 * األَِليٍم  َعَذاٍب  ِمْن  تُنِْجيُكْم  اَرٍة  جِتَ َعلَى  األَُدلُُّكْم  َهْل  اآَمنُ�ا 
ِباألَْمَ�اِلُكْم   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  اِهُدوَن  َوجُتَ َوَر�ُص�ِلِه   ِ ِباهلَلّ تُ�ؤِْمنُ�َن 
]ال�صف:10- تَْعلَُم�َن{  ُكنْتُْم  اإِْن  لَُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  َواألَنُْف�ِصُكْم 
ِ َواألََقاُم�ا  11[ ويق�ل �صبحانه: } اإَِنّ الَِّذيَن يَتْلُ�َن ِكتَاَب اهلَلّ
اَرًة  ا َوَعاَلِنيًَة يَْرُج�َن جِتَ ا َرَزْقنَاُهْم �رِصًّ اَلَة َواألَنَْفُق�ا مِمَّ ال�صَّ
نَُّه َغُف�ٌر  ِلِه اإِ يَُهْم األُُج�َرُهْم َويَِزيَدُهْم ِمْن َف�صْ لَْن تَبُ�َر * ِليَُ�ِفّ

�َصُك�ٌر { ]فاطر: 30-29[

�أمنية �أهل �لقبور...
ليدرك�ا هذه  الدنيا  اإىل  األن يع�دوا  القب�ر  األهل  يتمنى  كم 
ا�أليام املباركات، فيعمروها بطاعة اهلل، لرتفع درجاتهم، 
ومتحى خطيئاتهم، ويعتق�ن من النار، وكم من م�ؤمل منا 
لبل�غ �صهر رم�صان حان األجله وقب�صت روحه قبله بليال، 
وذلك  اعرتا�س،   � اللهم  اخلريات،  من  فاته  كم  هلل  فيا 

ف�صل اهلل ي�ؤتيه من ي�صاء واهلل ذو الف�صل العظيم.

رم�سان تقوى
عبادة  لكل  فاإنه  نهار،  ليل  ولكل  األن�ار،  �صم�س  لكِلّ  األنه  كما 
األ�رصار، ولكل طاعة ثمار، لكن هناك ثمرة جتمع بني الطاعات، 
وت�صتخرج ِمن كِلّ العبادات ثمرًة يانعًة وارِفة الظالل، ووقايًة 
اتقاء  ال�صه�ات،  اتقاء  التق�ى،  اإنها  الل؛  �صَ كل  ِمن  عا�صمًة 
ال�صبهات، اتقاء املعا�صي وال�صيئات، تق�ى اهلل - عز وجل - ما 
األن  األمرك، واألن يَفتِقدك حيث نهاك،  األن يراك اهلل حيث  هي؟ 
ر عن  يجعل العبُد بينه وبني ما يخافه وقاية، تقيه منه، األن ت�صِمّ
الذن�ب وال�صيئات، األن يُطاع اهلل فال يُع�صى، ويذكر فال يُن�َصى، 

واألن يُ�صَكر فال يُكَفر.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�ل�سوم عبادة �لإخال�ص
ل� األن دولة ما ارتاألت األن ال�صيام مفيد 

للم�اطنني، و األ�صدرت قان�ناً باإلزامهم 
بال�صيام، هل ت�صتطيع تنفيذ هذا القان�ن ؟ 

ي�جد   � في�رصب،  بيته  اإىل  ا�إن�صان  يدخل 
األيام  ي�ص�م يف  امل�صلم  اإىل  انظر  تراقبه،  ق�ة 
ال�صاعة  يف  وه�  يحتمل،   � واحلر،  ال�صيف 
الثانية ع�رصة يكاد مي�ت من العط�س، و يدخل 
اإىل بيته وحيداً، و يقفل الباب ويفتح ال�صنب�ر 
ليت��صاأل، و � ي�صتطيع األن ي�صع يف فمه قطرة 

ماء.
غ�س  األن  كما  ـ  الكرام  ا�إخ�ة  األيها  ـ  دقق�ا 
ال�ص�م عبادة  الب�رص عبادة ا�إخال�س، كذلك 
�ألن  هلل،  خمل�س  األنك  ت�قن  األنت  ا�إخال�س، 
جهة يف ا�ألر�س � ت�صتطيع األن ت�صبط ال�صيام، 
و  ق�يت،  مهما  ا�ألر�س  يف  جهة  ت�صتطيع   �
مهما متكنت األن ت�صبط �صيام ا�إن�صان، اإ� األن 

ال�احد الديان ي�صبط هذا ال�صيام.

من  كان  رم�صان  �صهر  اقرتاب  ومع 
ا�ألمر  بهذا  النف�س  تذكري  املنا�صب 
العظيم، وه� تهيئة القلب وجماهدته 
با�ألمر  هذا  ولي�س  �صليماً،  يك�ن  �ألن 
ذاته  ال�قت  يف  ولكنه  الي�صري،  الهني 
جاهد  َمن  بل  بامل�صتحيل،  لي�س 
وانت�رص،  و�صل  اهلل  �صبيل  يف  قلبه 
ِفينَا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن   ( تعاىل:  يق�ل 
َ مَلََع امْلُْح�ِصِننَي  َنّ اهلَلّ لَنَْهِديَنَُّهْم �ُصبُلَنَا َواإِ

( العنكب�ت: 69.
فاإذا ا�صتطاع العبد األن ي�صل بقلبه اإىل 
درجة القلب ال�صليم األو ما يقاربه فاإنه 
الكرمي،  ال�صهر  بربكات  يظفر  بذلك 
منها األن القلب ال�صليم األقرب من غريه 

اهلل عز وجل  �ألن  والرحمة،  باملغفرة 
تلك  فاألجدر  العباد،  قل�ب  على  يطلع 
القل�ب مبغفرة اهلل تعاىل هي القل�ب 
القلب  �صاحب  األن  ومنها  ال�صليمة، 
لها  قلبه � مثيل  لذًة يف  ال�صليم يجد 
لرب  ومناجاته  العبادات  تاألديته  عند 
األ�صحاب  بخالف  وال�صم�ات،  ا�ألر�س 
القل�ب ا�ألخرى فاإنهم � يجدون تلك 
اللذة، وكذلك يظهر ا�ألثر عند قراءة 
يقراألون  النا�س  فكل  الكرمي،  القراآن 
القراآن يف هذا ال�صهر، ولكنهم لي�ص�ا 
كلهم ينتفع�ن منه وينال�ن من خرياته 
ال�صليمة  القل�ب  فاأل�صحاب  وبركاته، 
ب�صبب  الكرمي  القراآن  مع  �صاألٌن  لهم 

تعاىل،  هلل  واإخال�صهم  قل�بهم  نقاء 
وتفهم  بتدبر  القراآن  يقراألون  فهم 
حالوة  بذلك  في�صت�صعرون  وتعقل، 
األن  ا�آثار  تلك  ومن  الكرمي،  القراآن 
النا�س يف رم�صان يبحث�ن عن القلب 
وعن  العفيف،  الل�صان  وعن  الرحيم، 
الطليق، و�  ال�جه  الباذلة، وعن  اليد 
ت�جد هذه ال�صفات جمتمعًة اإ� عند 
ذلك  ومن  ال�صليمة،  القل�ب  األ�صحاب 
األي�صاً األن �صهر رم�صان �صهر العتق من 
واألقربهم  بالعتق  النا�س  واألوىل  النار، 
هم األ�صحاب القل�ب ال�صليمة، فاهلل عز 
عبداً  الناَر  يُدِخَل  األن  من  األرحم  وجل 

�صليَم القلب نقَي ال�رصيرة.
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كتاب »الطاعون 
الأمريكي«

كالدويل  مويل  للموؤلف 
الكتاب  ويتناول  كرو�شبي، 
التاريخ،  مدار  على  كيف  اأنه 
ال�شفراء  احلمى  اأ�شابت 
واأوقفت  بال�شلل،  احلكومات 
املدن  واأفرزت  التجارة، 
العا�شمة  ونقلت  املحجورة، 
نتيجة  وغريت  االأمريكية، 
 ،1900 عام  ففي  احلروب. 
املتحدة  الواليات  اأر�شلت 
ثالثة اأطباء اإىل كوبا الكت�شاف 
كيفية انت�شار احلمى ال�شفراء. 
من  واحدة  اأطلقوا  هناك، 
اإثارة  الب�رشية  الدرا�شات  اأكرث 
للجدل يف التاريخ. هذا الكتاب 
االأمريكي،  الطاعون  يناق�ش، 
وق�شة احلمى ال�شفراء واأثرها 

املرعب.

Superbugs  كتاب

والباحث  الطبيب  يقف  حيث 
واأ�شتاذ االأخالق مات مكارثي 
)موؤلف الكتاب( على اخلطوط 
�رشيرية  لتجربة  االأمامية 
حيوًيا  م�شاًدا  تخترب  رائدة 
اجلراثيم  ملحاربة  جديًدا 
بنت  التي  والبكترييا  القاتلة 
املنقذة  لالأدوية  مقاومة 
للحياة يف تر�شانتنا املت�شائلة 
التجربة  هذه  تعمل  ب�رشعة. 
اخلارقة  للبكترييا  كخلفية 

ولن  اإلزامي،  ب�شكل  للقراءة 
م�شتقبل  على  اإال  النتائج  توؤثر 

الب�رشية.
تاريخ  مكارثي  وي�شتك�شف 
البكترييا وامل�شادات احليوية، 
األك�شندر فليمينغ  من اكت�شاف 
اإىل م�شادر غام�شة  للبن�شلني، 
املبتكرة  اجلديدة  لالأدوية 
عينات  يف  توجد  ما  )غالبًا 
احلم�ش  معاجلة  اإىل  الرتبة(، 
املعروفة  املتطورة  النووي 
ي�شلط  ما  ”كري�شرب“،  با�شم 
و�شولنا  كيفية  على  ال�شوء 
كل من  املنعطف من  يف هذا 
ونلتقي  املذهل.  االخرتاق 
رميي،  مثل  باملر�شى،  ا  اأي�شً
عدوى  تعاين  التي  املراهقة 
دوين،  اإىل  ونادرة،  خطرية 
رجل اإطفاء متقاعد يف مدينة 
نيويورك يعاين �شعفا يف جهاز 

املناعة، وغريها الكثري.

رواية »عام العجب«

يف رواية ”عام العجب“ للموؤلف 
جريالدين بروك�ش، تبداأ الق�شة 
قما�ش  قطعة  حتمل  عندما 
م�شابة الطاعون من لندن اإىل 
خادمة  تظهر  معزولة،  قرية 
اأنها  على  فريث“  ”اآنا  تدعى 

بطلة ومعاجلة.
الق�شة  من  م�شتوحاة  الرواية 
وهي   ،Eyam لـ  احلقيقية 
التالل  بالد  يف  تقع  قرية 
فاإن  اإجنلرتا،  يف  الوعرة 
هي   Year of Wonders
ا�شتح�شار مف�شل غني للحظة 

رواية   ويف  التاريخ.  يف  فريدة 
مذهل  عاطفي  ذكاء  بروك�ش 
وبطلة ملهمة، متزج بني احلب 
والتجديد  واخل�شارة  والتعلم 

يف قراءة �شاحرة وال تن�شى.

رواية »ال�شاللة«

للموؤلف: ديفيد الفام، تتحدث 
يف  �شتحدث  كارثة  عن 
طائرة  تهبط  بعدما  الكوكب، 
 JFK مطار  يف   777 بوينج 
على  مظلمة  وتظل  الدويل، 
الوقت  نف�ش  ويف  املدرج، 
على  ال�شيطرة  مركز  يقوم 
هجوم  من  وتخوًفا  االأمرا�ش، 
بالدكتور  باالت�شال  اإرهابي، 
وفريقه  جودويذر  اإفرامي 
امل�شتجيبني  اخلرباء  من 
البيولوجية.  حيث  للتهديدات 
م�شن  و�شيط  بوجود  ي�شتبه 
ظل  يف  ”هارمل“  اإ�شبانيا،  من 
هدف اأكرث قتامة وراء احلدث، 
اإىل  يهدف  قدمي  لتهديد  تبعا 

تغطية الب�رشية يف الظالم.

رواية »بوؤرة �شاخنة«

ترتكز االأحداث يف رواية ”بوؤرة 
ريت�شارد  للكاتب  �شاخنة“ 
بري�شتون، حول ظهور مفاجئ 
لفريو�ش �شديد العدوى ومميت 
و�شط  يف  ممطرة  غابة  من 
�شواحي  يف  وكذلك  اأفريقيا، 
وا�شنطن العا�شمة، وال يتواجد 
عالج له ويف غ�شون اأيام قليلة 
ميوت 90 % من �شحاياه. حيث 

ع�شكري  فريق  اإر�شال  يتم 
والعلماء  اجلنود  من  �رشي 
الفريو�ش  هذا  تف�شي  لوقف 

”الفتاك“، والغريب.
ال�شاخنة“  ”البوؤرة  تروي 
مع  الدرامية،  الق�شة  هذه 
ظهور  عن  تقرير  اإعطاء 
والقاتلة  النادرة  الفريو�شات 
باجلن�ش  ”ا�شطدامها“  و 

الب�رشي.

رواية »الطاعون«

هذه الرواية حاز عنها املوؤلف 
نوبل  جائزة  على  كامو  األبري 
�شدرت  اأنها  ورغم  االأدب،  يف 
اأكرث  من  اأنها  اإال   ،1947 عام 
العامل  يف  تداوال  الروايات 
وتتناول ق�شة عمال يف املجال 
الطبي يتاآزرون يف عملهم اإبان 
الطاعون  وباء  انت�شار  زمن 

مبدينة وهران اجلزائرية.

من  العديد  الرواية  وتطرح 
ماهية  حول  العالقة  االأ�شئلة 
الطارئة  واحلوادث  القدر، 
وكيف  االإن�شان،  م�شار  على 

ميكن لالإن�شان فهم ذلك.

رواية »عام الفي�شان«

ثالثية  من  الثاين  الكتاب  تعد 
”MaddAddam“، للموؤلف 
ويحدث  اآتود،  مارجريت 
ولفرتة  يهداأ  الذي ال  الفي�شان 
تغيري  اإىل  يوؤدى  ما  طويلة، 
ويطم�ش  نعرفها  كما  االأر�ش 
بني  من  االإن�شان.  حياة  معظم 
�شابة  راق�شة  ”رين“،  الناجني 
النوادي،  اأحد  داخل  حمبو�شة 
و“توبي“ املح�شن داخل اأحد 

املزارع.
احلاكمة  ال�شلطات  و�شط 
واأ�شكال  والفا�شدة  الغام�شة 
تغري  التي  اجلديدة  احلياة 

رين  على  �شيتعني  اجلينات، 
ب�شاأن  قرارات  اتخاذ  وتوبي 
ما  وهو  التالية،  خطواتهما 

يهدد وجودهما على االأر�ش.

كتاب »داء الكلب«

وا�شيك،  بيل  للموؤلفان:  كتاب 
ويتناول  مرييف،  ومونيكا 
الذي  فتًكا  االأكرث  الفريو�ش 
الكلب“  بـ“داء  العلم  يعرفه 
من  ب�شدة  ينت�رش  مر�ش  وهو 
فيقتل  الب�رش،  اإىل  احليوانات 
املائة  يف  مائة  من  يقرب  ما 
من �شحاياه مبجرد اأن تتجذر 
هذا  ويف  الدماغ.  يف  العدوى 
ب�شدة،  املثري  اال�شتك�شاف 
وا�شيك  بيل  ال�شحفي  ير�شم 
موريف،  مونيكا  والبيطرية 
التاريخ  من  �شنة  اآالف  اأربعة 
الثقافية  واالأ�شاطري  والعلوم 

لداء الكلب.

على هام�ش الأزمة

كتب و روايات تناولت الكوارث والأوبئة
الأوبئة والأمرا�ش لي�شت باملو�شوع اجلديد على الأدب العاملي فالكثري من الأدباء حتدثوا عنها بن�شيج من اخليال واحلقيقة ومن اأبرزها:

اأحد اأكرث الكتب مبيًعا بح�شب نيويورك تاميز

�شدور كتاب »دكتور يل والفريو�س الذي يرتدى التاج«
جديد  كتاب  اأخرياً  �شدر 
الطبيب  ق�شة  يحكى  لالأطفال، 
دق  الذى  وينلياجن،  ىل  ال�شيني 
فريو�ش  انت�شار  خطر  ناقو�ش 
كورونا يف بالده قبل اأن ميوت به، 
بقمع  ووجهه  كونه  بطاًل  واعترب 

ال�شلطات.
والكتاب يحمل عنوان »دكتور يل 

التاج«،  يرتدى  الذي  والفريو�ش 
وهو  كافالو،  فران�شي�شكا  كتبته 
بح�شب  مبيًعا  الكتب  اأكرث  اأحد 
كافالو،  وقالت  تاميز  نيويورك 
اأن  اأمل  على  الكتاب  كتبت  اإنها 
ي�شاعد يف تثقيف االأطفال حول 
اأ�شاب  الذي  اجلديد،  الفريو�ش 
وقتل  �شخ�ش  مليوين  من  اأكرث 

اأنحاء  جميع  يف  األفاً   130 نحو 
به  �رشحت  ما  بح�شب  العامل، 

ملوقع �شي ان ان.
الكثري  »هناك  كافالو:  واأو�شحت 
اأ�شعر  والقلق،  اليقني  عدم  من 
ال  واأنى  خا�شة  بنف�شي  بذلك 
الكتاب  اأن  واآمل  يل،  اأطفال 
فر�شة  للعائالت  يوفر  اأن  ميكن 

ما  حول  املفتوح  للتوا�شل 
امل�شور،  الكتاب  يحدث«ويتبع 
قاباًل  كافالو  جعلته  الذي 
الطبيب  ق�شة  جماًنا  للتحميل 
ونزاهته  ب�شدقه  ا�شتهر  الذي 
عن  امل�شئول  البطل  ال�شني،  يف 
اأن  قبل  الفريو�ش  �شفارة  تفجري 

يتطور وينت�رش عاملياً.

ويف اأواخر دي�شمرب من عام 2019 
، كان يل يعمل يف م�شت�شفى ووهان 
من  حتذيراته  جاءت  املركزى، 
بال�شار�ش«  »�شبيه  مر�ش  انت�شار 
يف ووهان، لكن ال�شلطات اعتربوه 

مروج �شائعات.
ت�شليط  تريد  اإنها  كافالو  وقالت 
ال�شوء على ق�شة »يل« الأنه »رمز 

العلماء«،  اإىل  اال�شتماع  الأهمية 
هذا   ، خمتلفة  »بطرق  م�شيفة 
حدث  الذي  ال�شيء  نف�ش  هو 
يف  واالأطباء  العلماء  من  للعديد 
القادة  رف�ش  حيث  اأخرى،  دول 
واالأطباء  العلماء  اإىل  اال�شتماع 
كبرية  تاأخريات  يف  ت�شبب  مما 

وجعل االأزمة اأ�شواأ بكثري«.
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قلم جاف16

يف الّن�شح ل�شع 
العقارب

الوليد فرج

قول لعبيدة بن �ضريية الّنمري جرى كم�رضب 
اأخط�أ يف  رجل  �ضمع  عبيدة  ان  ق�ضته  و  مثل 
و   : له  فق�ل   ، �ص  �ضورة  من   79 الآية  قراءة 
يف  و  التج�رب  تَ�ُضمك  مل  ُغْفل  اإنك  يحك 

الن�ضح ل�ضع العق�رب . 
ق�ل  كم�   ، العق�رب  ل�ضع  الن�ضح  يف  ك�ن  اإن 
وجه  اإذا  فيه  يكون  فم�ذا   ، الّنمري  عبيدة 
ل�ضخ�ص ذا مركز عمومي اأو له هيئة ع�مة اأو 
اأهل  اأو من  قرار  اأو �ض�حب  دولة  م�ضوؤول يف 
وامله�م  ال�ضف�ت  هذه  وكل   . الربط  و  احلل 
هي من�ط نقد و جتريح لتعلقه� ب�ل�ض�أن الع�م 
و   ، الجتم�عية  الأو�ض�ع  و  الأحوال  واإدارة 

ترابطه� املب��رض بحي�ة الن��ص .
الثق�يف  للمولود  انتق�داتن�  مبن��ضبة  لحظت 
اجلدد  الن�بتة  من  الكثري  راح  الذي  الهجني 
يف تربة الثق�فة الق�حلة ، الرتويج له على انه 
كت�ب�تي  بع�ص  اأن  اأنكر  ل    ، ثق�يف مبني  فتح 
قلوبهم  املوؤلفة  فئة من  ،   حرك  ك�ن لذع� 
 ، ت�فهة  �ضخ�ضية  خلفي�ت  له�  اأخرى  و   ،
اأخالقه�  ، لفتق�ر  قلمن�  الت�ضكي من  ح�ولت 
و  التك�ملي  التداول  لأ�ض�ليب  من�هجه�  و 
يثبت  مم�   ، ادعين�  م�  بنقي�ص  للرد  املوجب 
�ضدق م� اتفق عليه عموم الن��ص حول انزي�ح 

النزي�ح. 
ي�ضتقبل  الذي  هو  احلقيقي  الثق�يف  الفعل  اأن 
اأث�ر تردي الأو�ض�ع ال�ضي��ضية و القت�ض�دية و 
الجتم�عية و يع�جله� و ي�ضنع منه� �ضلوك�ت 
ثق�فية ، اجتم�عية تع�لج الو�ضع ، ولي�ص فعل 
مبنظومة   ، الرداءة  و  النحط�ط  و�ضع  يثبت 
تف�هة تتمرت�ص وراء الألق�ب العلمية اجلوف�ء 
التي ل ت�ضمن فقر قيمي و ل تغني من جوع 

ثق�يف ، اأن الفعل الثق�يف لي�ص �ضه�دة اأو.
 مركز علمي ، ففي املخي�ل الثق�يف ال�ضعبي 
املف�عل  مهند�ص  و  نوبل  ج�ئز  ح�مل  دور   ،
دور  نف�ضه  هو  الأنتلجن�ضي�  فرق  و  النووي 
ال�ضعبية  الأ�ضواق  براح  و  الأحوا�ص  راق�ضة 

ومّداح الوعدات . 
و  ب�ملق�لت  مدبجة  جملة  لي�ضت  الثق�فة 
و  ف�رهة  ندوات  ل  و  كرا�ض�ت  و  دوري�ت  ل 
الرتاثي  الزخم  ذلك  هي  الثق�فة   . منتدي�ت 
اجتم�عية  ع�دة  اأدنى  من  املتك�مل  الكل 
البق�ء  ي�ض�رع  موروث  اإىل  جم�عي  وعرف 
اأم�م عوملة متوح�ضة يف زمن الرقمية التي ل 
ترحم . الثق�فة هي النزول من الأبراج الع�جية 
الك�ذبة يف اأعم�ق بني�ن املجتمع والبحث عن 
هي  ،الثق�فة  الت�أ�ضي�ضية  الثق�فية  اأوراقه 
البعوث�ت  واأهداف  مهم�ت  �رض  عن  البحث 

الأوىل لأركيولوجيي وعلم�ء اآث�ر امل�ضتدمر؟ 
ثق�فية  ذهنية  بنى  و  دروع  خلق  هي  الثق�فة 
حلم�ية الهوية من الت�ضظي الذي يتهدده� من 

العدو الت�ريخي الدائم . 
الثق�فة هي حم�ية الثق�فة من التف�هة ولو ك�ن 

ذلك بلدغ الأف�عي .

�شركة هواوي 

نتائج الأعمال للربع 
الأول من عام 2020

اأعلنت   )2020 اإبريل   21 ال�ضني،  )�ضنجن، 
للربع  اأعم�له�  نت�ئج  اليوم  هواوي  �رضكة 
الأول من ع�م 2020، حيث ح�ضدت ال�رضكة 
اي  اأمريكي  دولر  ملي�ر   26 بقيمة  ع�ئداٍت 
وهو  �ضيني،  يوان  ملي�ر   182.2 م�يع�دل 
وك�ن   .%1.4 بن�ضبة  �ضنويًة  زي�دًة  ي�ضكل  م� 
ه�م�ص �ض�يف الربح لل�رضكة يف الربع الأول 

من هذا الع�م م� ن�ضبته %7.3.
ومع ا�ضتمرار انت�ض�ر فريو�ص كوفيد 19 حول 
الع�مل، تعمل �رضكة هواوي على اأخذ تدابرَي 
موظفيه�.  �ضالمة  على  للحر�ص  ا�ضتب�قية 
موّرديه�  �ضبكة  مع  كذلك  ال�رضكة  وتعمل 
التي  ال�ضعبة  التحدي�ت  مع�جلة  على 
العملي�ت  وا�ضتئن�ف  الإنت�ج  عملية  تواجه 
املختلفة. واجلديُر ب�لذكر اأن عمل ال�رضكة 
ي�ضرُي ب�ضكٍل معت�د، وكذلك فقد ج�ءت نت�ئج 
الأعم�ل الإجم�لية للربع الأول من ع�م 2020 

متوافقًة مع التوقع�ت.

وايل البويرة يك�شف

43 األف عائلة �شت�شتفيد 
من منحة رم�شان

ك�ضف وايل البويرة "لكحل عي�ط عبد ال�ضالم 
" عن اإح�ض�ء م�ض�حله 43315 ع�ئلة �ضت�ضتفيد 
رئي�ص  اأقره�  التي  دج  اآلف   10 منحة  من 
وكذا  املعوزة  الع�ئالت  لف�ئدة  اجلمهورية 
 ، كورون�  ج�ئحة  خملف�ت  من  املت�رضرين 
واأكد ذات امل�ضوؤول يف ت�رضيح لل�ضح�فة على 
الطرود  توزيع  عملية  على  اإ�رضافه  ه�م�ص 
قوائم  اأن  املحت�جة  الع�ئالت  على  الغذائية 
و�ضيت�ضلمون  بدقة  اإعداده�  مت  امل�ضتفيدين 
وثمن  الف�ضيل  ال�ضهر  حلول  قبل  املنحة 
التي  والت�ض�من  التك�فل  عملي�ت  ب�ملن��ضبة 
يف  املجتمع  فع�لي�ت  خمتلف  عليه�  ت�رضف 

هذه الفرتة اخل��ضة التي متر به� البالد .
اأح�شن مرزوق

ملنظمة الوطنية لل�شباب 
بتي�شم�شيلت

توزيع 100قفة على 
املعوزين والأرامل والأيتام

الوطنية  للمنظمة  الولئي  املكتب  �رضع  
من  املهنية  و  العلمية  الكف�ءات  ذوي  لل�ضب�ب 
اأجل اجلزائر مبب�درة طيبة وح�ضنة خ��ضة يف 
هذه املرحلة وقد مت توزيع اأكرث من 100 قفة 
هذه  �ضملت  وقد  والأيت�م  والأرامل  للمعوزين 
العملية خمتلف من�طق   ولية  تي�ضم�ضيلت و 
مب�درة متت من  الظل وهي  خ�ضو�ض� من�طق 
الكف�ءات  �رضيحة  وهي  ال�رضيحة  هذه  قبل 
م�دية  مبجهودات  ق�موا  الذين  و  العلمية 

وم�لية 
حممد �شبلي

جمعية ال�شالم بالبويرة

تعقيم مناطق الظل 
والت�شامن مع املعوزين

 " الولئية  "ال�ضالم  اخلريية  اجلمعية  كيفت 
الن��ضطة بولية البويرة ن�ض�ط�ته� خالل الفرتة 
كورون�  ج�ئحة  تف�ضي  م�ضتجدات  مع  الأخرية 
خ��ضة عرب خمتلف  برن�جم�  �ضطرت  ، حيث 
مك�تبه� املنت�رضة عرب اإقليم الولية ح�ضب م� 
ك�ضفت عنه رئي�ضة اجلمعية "�ضن�ء كونطة" يف 
ت�رضيحه� ليومية "الو�ضط" عن اأهم الن�ض�ط�ت 
واملب�درات الت�ض�منية على غرار مكتب بلدية 
مع  والقرى  املدا�رض  جميع  و�ضملت  الزبربر 
توزيع خمتلف و�ض�ئل التعقيم ومواد التنظيف 
تنظيم  ج�نب  اإىل  املن�طق  تلك  �ضك�ن  على 
الوب�ء  للوب�ية من  وتوعوية  حمالت حت�ضي�ضية 
الع�ملي ، ومن جهته اأ�رضف مكتب بلدية عمر 
الإ�ضالمية  الك�ض�فة  فرع  مع  ب�لتن�ضيق  حمطة 
الع�ئالت  لف�ئدة  قفة   164 توزيع  عملية  على 
عرب  امل�رة  ال�ضي�رات  تعقيم  وكذا  املحت�جة 

الطريق الوطني رقم 05 ،
اأح�شن مرزوق

مبنطقة واد الغريان 
باجللفة

ودمرت  ك�ضفت  الإره�ب،  مك�فحة  اإط�ر  يف 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�ضعبي، يوم 20 اأفريل 
2020، اإثر عملية بحث ومت�ضيط مبنطقة واد 
الأوىل،  الع�ضكرية  ب�لن�حية  ب�جللفة  الغريان 
على  يحتوي  الإره�بية  للجم�ع�ت   )01( خمب�أ 
من  وكمية  "م�وزر"  نوع  من   )02( بندقيتني 
الذخرية وقنبلة )01( تقليدية ال�ضنع واأغرا�ص 
للجي�ص  اأخرى  مفرزة  دمرت  حني  يف  اأخرى، 
الوطني ال�ضعبي قنبلتني )02( تقليديتي ال�ضنع 
بولية  ال�ضقفة  بلدية  ال�ضدات،  جبل  مبنطقة 

جيجل ب�لن�حية الع�ضكرية اخل�م�ضة.

ع.غ/وكاالت

الآجلة  العقود  ت�ضعرية  انهي�ر  ف�ق 
للنفط اخل�م الأمريكي غرب تك�ض��ص 
الو�ضيط ت�ضليم م�ي املقبل، توقع�ت 
املحللني يف اأ�ضواق الط�قة الع�ملية، 
 37-( الواحد  الربميل  �ضعر  لي�ضجل 
الإثنني  الت�ضوية،  عند  دولرا( 
اإىل  ت�ضري  املحللني  توقع�ت  ك�نت 
الأمريكي  اخل�م  برميل  �ضعر  هبوط 
ملتو�ضط يرتاوح بني 11 - 13 دولرا 
للربميل يف خت�م جل�ضة الإثنني، وهو 
فيه  تبيع  الذي  الأخري  قبل  اليوم 
ال�رضك�ت عقود النفط الآجلة ت�ضليم 

م�ي املقبل.
 ، �ض�بق  وقت  خالل  بداأت  بينم� 
النفط  عقود  اأ�ضع�ر  عر�ص  عملي�ت 
فيه�  تختلف  والتي   ، جوان  ت�ضليم 
اأ�ضع�ر  مع  مق�رنة  وا�ضع،  نحو  على 
التحليلية  القراءة  ت�ضري   2020 م�ي 
لهذا الهبوط احل�د والذي ي�ضل لأول 
اإىل  �ض�لبة،  مرحلة  الت�ريخ،  يف  مرة 
النفط  ت�ضويق  الط�قة  رغبة �رضك�ت 
على  قدرتهم  لعدم  لديهم،  اخل�م 

حتمل خ�ض�ئر اأكرب.
ب�لن�ضبة  الأكرب  اخل�ض�ئر  وتتمثل 

ل�رضك�ت الط�قة الأمريكية يف ثالثية 
الت�أمني، وكلفة  التخزين، وكلفة  كلفة 
 10 تفوق  قد  تك�ليف  وهي  النقل، 
دولرات عن كل برميل بقي مرتاكم� 
اأ�ضع�ر  عر�ص  �ض��ضة  وبح�ضب  لديه� 
و�ضل  واأن  ي�ضبق  مل  اخل�م،  النفط 
مبلغ  الأمريكي  النفط  برميل  �ضعر 
اأ�ضواق  )-37 دولرا(  لذلك، �ضجلت 
م�ي  ت�ضليم  الأمريكية  اخل�م  النفط 
طلب  ق�بله  قوي�  عر�ض�  املقبل، 
�رضك�ت  دفع  م�  املتوقع  من  ب�أقل 
الأ�ضع�ر  الأمريكية لتخفي�ص  الط�قة 
يف حم�ولة للتخل�ص من املخزون�ت 
اأمريكية  بي�ن�ت  ووفق  بحوزته� 

برميل  اإنت�ج  متو�ضط  يبلغ  ر�ضمية، 
ويرتفع  دولرا   13  -  10 نحو  النفط 
ب�لن�ضبة  دولرا   20 متو�ضط  ليبلغ 

للنفط ال�ضخري.
عقود  اأ�ضع�ر  لرتاجع  ف�إن  كذلك، 
النفط الأمريكية الآجلة ت�ضليم جوان  
ب�أكرث من 15 ب�مل�ئة خالل التع�مالت 
دولرا،   20 ملتو�ضط  امل�ض�ئية 
عقود  اأ�ضع�ر  هبوط  دور يف  الإثنني، 
الأخرى،  اله�مة  امل�ض�ألة   2020 م�ي 
اأن كلفة تخزين النفط اخل�م ارتفعت 
يف الولي�ت املتحدة مل�ضتوي�ت غري 
م�ضبوقة، و�ضط �ضعوبة لدى �رضك�ت 
بدائل  اإيج�د  واملنتجني  الط�قة 

لتخزين النفط، ب�لتزامن مع ا�ضتمرار 
ط�قة الإنت�ج وهبوط الطلب.

النفط  برميل  �ضعر  هبوط  يعني  ول 
خ�ض�ئر  هن�ك  اأن  دولرا(   37-( اإىل 
حقيقية بنف�ص املقدار املعلن عنه، 
ج�نب  من  ورقية  بيع  عقود  هي  بل 
ب�ضبب  �رضاء،  يق�بله�  ل  امل�ض�ربني 
الولي�ت  اأ�ضواق  يف  الطلب  ن�ضوب 

المتحدة والأ�ضواق الإقليمية له�.
املقبل،  م�ي  من  اعتب�را  ويبداأ 
تنفيذ قرار لتح�لف )اأوبك+( يق�ضي 
بخف�ص الإنت�ج مبقدار 9.7 ماليني 
على  اتف�ق  اأكرب  وهو  يومي�،  برميل 
ال�ضن�عة  ت�ريخ  يف  اخل�م  اإنت�ج 
اأوبك  منظمة  وقدرت  النفطية. 
اخلمي�ص  ال�ضهري،  تقريره�  يف 
اجل�ري  اأفريل  ي�ضهد  اأن  امل��ضي، 
مليون   20 مبقدار  انكم��ص  اأ�ضواأ 
وك�لة  ق�لت  فيم�  يومي�.  برميل 
اإن الطلب  الط�قة الدولية، الأربع�ء، 
على النفط اخل�م �ضيرتاجع مبقدار 
29 مليون برميل يومي�، خالل اأفريل 
بن�ضبة  تراجع�  يعني  م�  اجل�ري، 
قبل  الطلب  اإجم�يل  من  ب�مل�ئة   29
برميل  مليون   100 الب�لغ  اجل�ئحة، 

يومي�.

ي�شل الأول مرة يف التاريخ مرحلة �شالبة

عقود النفط الأمريكي تغلق عند 
-37 دولرا..ماذا يعني؟ 

.    عقود بيع ورقية من جانب امل�شاربني ال يقابلها �شراء
ت�شري القراءة التحليلية لهذا الهبوط احلاد والذي ي�شل الأول مرة يف التاريخ، مرحلة �شالبة، 

اإىل رغبة �شركات الطاقة ت�شويق النفط اخلام لديهم، لعدم قدرتهم على حتمل خ�شائر اأكرب مع 
انخفا�ض الطلب

الرحمن  عبد  ال�ضيخ  اأعلن 
ل�ضوؤون  الع�م  الرئي�ص  ال�ضدي�ص، 
وامل�ضجد  احلرام  امل�ضجد 
النبوي، الإثنني، عن اإق�مة �ضالة 
ال�رضيفني،  الرتاويح يف احلرمني 
لكن دون م�ضلني، يف ظل ج�ئحة 
اإنه  ال�ضدي�ص،  وق�ل  "كورون�" 
)يف  الرتاويح  �ضالة  اإق�مة  تقرر 
والتهجد  اأي�م(  بعد  يبداأ  رم�ض�ن 
مع  ال�رضيفني،  ب�حلرمني 
ا�ضتمرار تعليق ح�ضور امل�ضلني، 
املوثق  احل�ض�ب  بح�ضب 
عرب  احلرمني"  �ضوؤون  لـ"رئ��ضة 
توتريوقرر اأي�ض� تعليق العتك�ف 
يف احلرمني خالل �ضهر رم�ض�ن 

عن  "عك�ظ"  �ضحيفة  ونقلت 
الرتاويح  �ضالة  اأن  ال�ضدي�ص، 
�ضتكون  ال�رضيفني  احلرمني  يف 
�ضوؤون  رئ��ضة  موظفي  بح�ضور 
فقط  التعقيم  وعم�ل  احلرمني 
القنوت  دع�ء  اأن  لفت�  خالل، 
على  مركزا  خمت�رضا  �ضيكون 

البته�ل اإىل اهلل لإنه�ء الوب�ء. 
الإلكرتوين  املوقع  وك�ن 
ذكر  )خ��ضة(،  "�ضبق"  ل�ضحيفة 
�ضالة  اإق�مة  اأكد  ال�ضدي�ص  اأن 
ال�رضيفني،  الرتاويح يف احلرمني 
ح�ضور  تعليق  ا�ضتمرار  مع 
 5 ال�ضالة  تكون  و"اأن  امل�ضلني، 

ت�ضليم�ت )10 ركع�ت( فقط". 

بح�شب �شحيفة �شعودية يف ظل جائحة "كورونا"

الرتاويح يف احلرمني بال م�شلني
 وتعليق العتكاف

ولية  واإيل  اأم�ص،  اأعطى، 
انطالق  العرج�،اإ�ض�رة  امل�ضيلة،ال�ضيخ 
الق�فلة الت�ض�منية لف�ئدة �ضك�ن من�طق 
الظل بولية امل�ضيلة، ح�ملة كمي�ت من 
ال�ضلع على منت 21 �ض�حنة حمملة ب�أزيد 
، من خمتلف امل�ض�عدات  من 300طن 
الغذائية وا�ضعة ال�ضتهالك، املنتج�ت 
الع�ئالت  على  �ضتوزع   ، الفالحية 
املعوزة و الفئ�ت اله�ضة عرب 47 بلدية، 

برجمت  التي  النطالقة  هذه  وعرفت 
التج�رة ومديرية  ب�لتن�ضيق مع مديرية 
الجتم�عي  الن�ض�ط  ومديرية  الفالحة 
وكذا بع�ص اخلوا�ص،وتعد هذه الق�فلة 
التي  الت�ض�منية  العملي�ت  من  الث�نية 
التح�ضي�ضية  احلملة  اإط�ر  يف  تندرج 
فريو�ص  وب�ء  من  للوق�ية  الت�ض�منية 

كورون�،واملوجهة ملن�طق الظل 
عبدالبا�شط بديار

اإح�شاء 65 األف عائلة معوزة

قافلة ت�شامنية لفائدة مناطق الظل 
بامل�شيلة

امن تلم�شان يحقق 

ور�شات ل�شناعة الكمامات واملطهرات 
غري مطابقة 

ولية  اأمن  م�ض�لح  ب��رضت 
معمقة  حتقيق�ت  تلم�ض�ن 
ا�ضتغلت  �ضبك�ت  وجود  حول 
املواطنني  من  و�ضعية  خوف 
الكورون�  لرتويج  انت�ض�ر  وب�ء 
حملي�  طبية  م�ضنوعة  كم�م�ت 
غري  مطهرة  معقمة  ومواد  وغري 

مط�بقة.
عمليتني  اثر  العملية  ج�ءت 
حلجز  كم�م�ت ومواد معقمة  يف 
مطهر  ق�رورة  مقدمته� 61 
حملية  طبية  كم�مة   98 و  لليد 
عن��رض الأمن  قبل  ال�ضنع من 
بلدي  بك�ضك  الث�لث  احل�رضي 
خ�رج  جت�ري  ن�ض�ط  مي�ر�ص 

التج�ري  ال�ضجل  مو�ضوع 
به�  ق�م  الث�نية  التي  ،  والعملية 
و  العمران  �رضطة  اأعوان فرقة 
من  متكنت  البيئة  اأين  حم�ية 
جمهولة  طبية  كم�مة   112 حجز 
للبيع  معرو�ضة  ك�نت  امل�ضدر، 
مبحل جت�ري لبيع مواد التجميل، 
التحقيق�ت  عن  بينت  وقد  هذا 
ل�ضن�عة  �رضية  ور�ض�ت  وجود 
للوق�ية  لت�ضلح  التي  املواد  هذه 
الو�ضع  اأ�ضح�به�  ا�ضتغل  واإمن� 
للرثاء على ح�ض�ب الأبري�ء ، حيث 
الأمن  م�ض�لح  حتقيق�ت  لتزال 

ج�رية يف املو�ضوع .
حممد بن ترار

الرئي�ضية  الوحدة  اأفراد  متكن 
املدية  لولية  املدنية  للحم�ية 
اأول اأم�ص من اإنق�ذ �ضخ�ضني من 
لختن�ق  تعر�ضوا  واحدة  ع�ئلة 
بغ�ز ث�ين اأك�ضيد الكربون املنبعث 
من �ضخ�ن امل�ء مبنزلهم� الواقع 
بحي العن�ب ، وح�ضب بي�ن لذات 
ترتاوح  ال�ضح�ي�  ف�إن  امل�ض�لح 
�ضنة   43 و   12  ( بني  اأعم�رهم 
واآلم  غثي�ن  ح�لة  يف  وجدوا   )

لتتمكن   ، الراأ�ص  م�ضتوى  على 
يف  اإ�ضع�فهم  من  التدخل  فرقة 
عني املك�ن ثم نقلهم على جن�ح 
حممد  م�ضت�ضفى  اإىل  ال�رضعة 
بو�ضي�ف، اأين مت التكفل بهم وهم 
يف ح�لة بعيدة عن اخلطر ح�ضب 
احلذر  ليبقى  طبية،  م�ض�در 
لأجل  اجلميع  طرف  من  مطلوب� 

�ضالمة الأرواح. 
ر. بوخدميي

احلماية املدنية باملدية

اإنقاذ �شخ�شني اختنقا بغاز الكربون
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