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مقالت

  .          ال ميكن اإحراز تقدم بدون حرية التعبري
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الرئي�س ي�ضتبعد ال�ضنة البي�ضاء و يك�ضف

توزيع م�سودة الد�ستور هذا الأ�سبوع
.      جتديد موؤ�ض�ضات الدولة قبل نهاية العام

.      حذاري من اخرتاقات باإيعاز من وراء البحر

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, عزمه املرور اإىل ال�ضرعة الق�ضوى يف التغيري ال�ضيا�ضي ملمحا اإىل 
رغبته يف و�ضع  موؤ�ض�ضات قوية وجديدة للدولة اجلزائرية قبل نهاية 2020  , وفيما يخ�س الو�ضع ال�ضحي 

اأكد اأنه �ضيفر�س حجرا �ضارما اإذا كانت حياة املواطنني يف خطر بعدما مت اإعادة  فتح املحالت التجارية 
وا�ضتبعد �ضبح ال�ضنة الدرا�ضية البي�ضاء ب�ضبب وباء كورونا موؤكدا اأنه �ضيتم اإجراء المتحانات الوطنية 
مبا فيها البكالوريا , كما جدد التزامه بكل الن�ضغالت الجتماعية بعد مرور الأزمة ال�ضحية بعيدا عن 

�ضيا�ضة �ضراء الذمم ,وحذر من اخرتاقات باإيعازات من وراء البحر بخ�ضو�س بع�س املطالب.

عطار ب

يف  خالل  اجلمهورية  رئي�س  حتدث 
الإعالم  و�سائل  الدوري  مع  لقائه 
الوطنية على اأهم املحاور التي ينبغي 
ال�سحية  الأزمة  خ�سم  يف  مبا�رشتها 
التي متر بها البالد جراء تف�سي وباء 
كورونا من اأجل تدارك الأو�ساع وعدم 
ترك جمال للفراغ وبهذا ال�سدد ك�سف 
انه اأعطى تعليمات لل�رشوع يف طباعة 
م�سودة التعديل الد�ستوري و اإر�سالها 
و  املدنية  و  ال�سيا�سية  للفعاليات 
خالل  ملناق�ستها  الإعالم  و�سائل 
اجل  من  ذلك  املقبل وياأتي  الأ�سبوع 
حال  يف  حتى  الوقت  ت�سييع  تفادي 
املفرو�س  ال�سحي  احلجر  ا�ستمرار 

حاليا نتيجة تف�سي وباء كورونا.
تبون  الرئي�س  اأ�سار  ال�سياق,   يف ذات 
تعديل  م�سار  يف  التقدم  مت  اأنه  اإىل 
على  ت�سهر  الذي  النتخابات  قانون 
لها  اأ�سندت  خمت�سة  جلنة  اإعداده 
و�سع  رغبته  عن  معربا  املهمة,  هذه 
موؤ�س�سات اأخرى قوية مع نهاية ال�سنة 

اجلارية 2020 .

رهان على املجتمع املدين

كما اأكد باأنه �سيوافق على ن�ساء اأكرب 
حيث  املدنية,  اجلمعيات  من  عدد 
العامة  املنفعة  طابع  لها  �سيكون 

ون�سيب من امليزانية.
اأكد  احلريات  لحرتام   و�سمانا 
التعبري  حرية  اأن  تبون  الرئي�س 
حدود  يف  لكن  و  باجلزائر  م�سمونة 
عن  البتعاد  و  القانون  احرتام 
التهويل, م�سريا اإىل اعتماده يف تعامله 
احلوار  على  الوطنية  ال�سحافة  مع 
امل�ستمر و الإقناع و لفت اإىل اأنه منذ 
توليه من�سب رئي�س اجلمهورية اأ�سبح 
مقر الرئا�سة مفتوحا اأمام كل و�سائل 
اأكد  و  اخلا�سة  ذلك  يف  مبا  الإعالم 
على  ذلك  يف  يعتمد  اأنه  على  اأي�سا 
على  العتماد  و  م�ستمر  حوار  تبني 
�سدد  اأنه  القمع  غري  لي�س  و  الإقناع 
على اأن هناك اأمور غري مقبولة لأنها 
مفهوم  بني  الواقع  خلط  عن  عبارة 

احلرية و الفو�سى .

التكفل بالن�ضغالت الجتماعية 

يف  ال�سحي  الو�سع  اإىل  تطرقه  لدى 
باأن  اجلمهورية  رئي�س  اأكد  البالد 

مهمة والتزام الدولة يتمثل يف حماية 
املواطن  حياة  تف�سل  وهي  ال�سعب 
على القت�ساد واأعلن يف ذات ال�سياق 
غلق  اإعادة  اإىل  اللجوء  يتم  قد  اأنه 
لها  �سمح  التي  التجارية  املحالت 
رم�سان,  بداية  الن�ساط  با�ستئناف 
اإذا ما ت�سبب ن�ساطها يف زيادة تف�سي 
وباء كورونا و�سع املواطنني يف خطر 
والعودة  لأكرث �رشامة  ف�سيتم غلقها 

يف تطبيق احلجر ال�سحي .

م�ضاعدة ال�ضناعيني و التجار 
واحلرفيني

احلجر  من  املت�رشرين   بخ�سو�س 
الدولة  باأن  طماأن  تبون  ال�سحي 
و  ال�سناعيني  مب�ساعدة  �ستتكفل 
�سجلوا  الذين  واحلرفيني  التجار 
كذا  و  كورونا  جائحة  بفعل  خ�سائر 
قوت  �ساع  الذين  الأ�سخا�س  جميع 
يومهم ب�سبب هذه اجلائحة ويف نف�س 
ال�سق الجتماعي التزم الرئي�س تبون 
بالتكفل بكل الن�سغالت الجتماعية 
بعد مرور الأزمة ال�سحية وذلك بعيدا 
عن �سيا�سة �رشاء الذمم متعهدا بحل 
م�ساكل كل الفئات على غرار منت�سبي 

برنامج  وفق  وذلك  الرتبية  قطاع 
يف  ثالثيات  عقد  �رشورة  حمدد مع 
امل�ستقبل لدرا�سة كل امللفات وحذر 
الرئي�س تبون من اخرتاقات بايعازات 
بع�س  بخ�سو�س  البحر  وراء  من 

املطالب.

لن تكون هناك �ضنة بي�ضاء

التالميذ  الرئي�س  تبون  طماأن  كما 
باأن امتحان �سهادة البكالوريا للمو�سم 
كما  اجتيازه,  �سيتم  احلايل  الدرا�سي 
اأنه لن تكون هناك �سنة بي�ساء غري اأن 
التدابري التي �ستتخذ يف هذا الجتاه, 
تاأخذه  الذي  باملنحى  مرتبطة  تبقى 
الفرتة  خالل  كورونا  فريو�س  اأزمة 

املقبلة. 

م�ضاريع ال�ضكن م�ضتمرة

الظرف  باأن  اأخرى  جهة  من  اأ�ساف 
يوؤدي  لن  البالد  تعي�سه  الذي  ال�سعب 
اإىل توقف م�ساريع ال�سكن بالرغم من 
ال�سعوبات املالية التي تواجهها البالد 
واأو�سح  النفط  اأ�سعار  انهيار  ظل  يف 
التي  النفطية  الأزمة  اأن  ال�ساأن  بهذا 

تعرفها اجلزائر و بقية الدول املنتجة 
اأزمة  لي�ست  و  ظرفية  جد  للنفط 
الدولة  اأن  اأخرى  مرة  موؤكدا  هيكلية 
و  اخلارجية  ال�ستدانة  اإىل  تلجاأ  لن 
احتياجاتها  النقود ملواجهة  لطبع  ل 
املالية يف ظل تهاوي اأ�سعار النفط بل 
�ستلجاأ اإىل القرتا�س من اجلزائريني 

تخفي�س لبع�س ال�ضرائب و اإلغاء 
اأخرى

قانون  اأن  اجلمهورية  رئي�س  ك�سف   
املالية التكميلي لعام 2020 �سيت�سمن 
اإلغاء  و  ال�رشائب  لبع�س  تخفي�سا 
الرقابة  ت�سديد  مع  اأخرى  �رشائب 
عن  معلنا  اخلارجية  التجارة  على 
ا�ستغالل  م�ساريع  لإطالق  التح�سري 
التي  واملعدنية  الطبيعية  للرثوات 
تزخر بها البالد و مل ت�ستغل اإىل حد 

الآن بال�سكل املطلوب.

البدائل موجودة

الظرف  يف  املوارد  �سح  وملواجهة 
وترية  اأن  الرئي�س  تبون  اأكد  احلايل 
الأجنبي  ال�رشف  احتياطات  اإنفاق 

للبالد �ستكون اأقل �رشعة من ال�سنوات 
على  الق�ساء  بف�سل  وذلك  املا�سية 
كذا  و  الفواتري  ت�سخيم  ظاهرة 

ت�سخيم تكلفة امل�ساريع باجلزائر.

لعمامرة كان باإمكانه امل�ضاهمة يف 
حل م�ضكل ليبيا

بهذه  اجلمهورية  رئي�س  وتطرق 
تعيني  رف�س  اىل  مو�سوع  املنا�سبة 
رمطان  اجلزائري  الدبلوما�سي 
ليبيا  اإىل  كمبعوث  موؤخرا  لعمامرة 
ي�ساهم  اأن  كان من املمكن  انه  واكد 
اإيجاد حل للم�سكل الليبي جمددا  يف 
يف هذا ال�سياق التاأكيد على ا�ستعداد 
لل�سعب  اجلزائر ملوا�سلة م�ساعدتها 
اأزمته  من  اخلروج  اأجل  من  الليبي 
متاأ�سفا يف الوقت ذاته من النزلقات 
اخلطرية اجلارية يف هذا البلد خا�سة 
اأن  مربزا  الكرمي  رم�سان  �سهر  يف 
يف  ال�سعبية  ال�رشعية  اجلزائر  مع 
امل�سكل  حل  يكون  اأن  وتريد  ليبيا 
ح�سابات  اأي  عن  بعيدا  ليبي  ليبي- 
الليبي  ال�سعب  مل�سلحة  بل  �سيقة 
فقط وهو الطرح اجلزائري اإىل توؤيده 

كافة قبائل ال�سعب الليبي .

24 �ساعة

رهانات الرئي�س

حماية ال�سحة العمومية وال�سيادة الوطنية
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأكد 
اأنه  تبون, اأم�س,  املجيد 
�سارما,  حجرا  �سيفر�س 
املواطنني  حياة  اأن  تبني  اإذا 
الإ�سابة  خلطر  معر�سة 
اأكرب,  ب�سكل  كورونا,  بفريو�س 
املحالت  فتح  مت  بعدما 

التجارية.
خالل  تبون,  الرئي�س  وقال 
بعدد  جمعه  الذي  اللقاء 
الإعالم  و�سائل  ممثلي  من 
اإجراءات  اأن تخفيف  الوطنية, 
عبارة  كانت  ال�سحي  احلجر 
واحلكومة  �سعبي,  مطلب  عن 
بالعمل  التجار,  طلبات  لبت 
احلياة  بعث  اإعادة  على 
اأنه  م�سيفا  القت�سادية, 
القرار,  هذا  �سكل  حال  يف 
املواطنني,  حياة  على  خطرا 
�سيء,  كل  بغلق  �سياأمر  فاإنه 
اأكرث  �سحيا  حجرا  و�سيفر�س 

�رشامة, من �سابقه.
اأ�سفه,  عن  الرئي�س  عرب  كما 
الوبائي  املنحنى  ارتفاع  من 
قاربنا  بعد   »: بقوله  موؤخرا, 
النهاية,  اإىل  الو�سول  اإىل 
كورونا,  فريو�س  بخ�سو�س 
اأيام  منذ  كانت  البليدة  فمثال 
الآن  اأقل,  اأو  3 حالت  ت�سجل 
قبال«,  عليه  كنا  ما  اإىل  عدنا 

هناك  اأن  باملقابل,  موؤكدا 
عدم  بني  ع�سوي,  ارتباط 
والإ�سابات  احلجر,  احرتام 

اجلديدة بكورونا.

اإنتاج كا�ضف خمربي 
جزائري لكورونا

اأن  اجلمهورية  رئي�س  ك�سف 
اإنتاج  يف  �ست�رشع  اجلزائر 
لفريو�س  خمربي,  كا�سف 
كورونا, خالل 10 اأيام, يف ولية 
اأن  باملنا�سبة,  منوها  البويرة, 
بالدنا كانت من الدول الأوائل, 
التي واجهت وباء كورونا, ولها 
غي  القرارات,  اتخاذ  اأ�سبقية 
بعدة  مقارنة  اخل�سو�س,  هذا 

دول اأوروبية.

حتقيق الأمن الغذائي

اللحوم,  اأزمة  بخ�سو�س 
ال�سوق  يف  اأ�سعارها  وارتفاع 
امل�سوؤول  اأف�سح  اجلزائرية, 
اجلزائر  باأّن  البالد,  يف  الأول 
�ساللت  اأح�سن  متلك 
م�سيفا  العامل,  عرب  املا�سية 
اتخاذ  ب�سدد  احلكومة  اأن 
وتنظيم  ل�سبط  اإجراءات, 
احلمراء  اللحوم  اأ�سعار  �سوق 
يف اجلزائر, وهذا بعد جتاوز 
مرحلة جائحة كورونا, معتربا 

اأنه �سيتم العتماد على املنتج 
الأوىل,  بالدرجة  املحلي, 
ال�ستهالكية,  املواد  �سواء يف 
يف  حتى  اأو  وال�سكر,  كالزيت 
اأن  م�سريا  الأولية,  املواد 
توقيف  على  قادرة  اجلزائر 
بلغت  التي  ال�سترياد,  لعنة 
الأعوام  يف  الأق�سى  حدها 
ال�سابقة, وبالتايل ح�سبه, لبد 
ال�سترياد  فاتورة  تقلي�س  من 
باملائة  بـ20  الأقل,  على 
اأننا  كما  احلبوب,  جمال  يف 
من  وجيز,  وقت  يف  قادرين 
منتج  وال�سكر,  الزيت  �سناعة 
يف  باملائة   100 جزائري 
وقف  لو  اأنه  موؤكدا  اجلنوب, 
النزهاء,  الأعمال  رجال  معنا 
�سرتون اأين �سن�سل يف �سنتني, 

على حد قوله.
امل�ضاريع ال�ضكنية لن 

تتوقف

اأكد رئي�س اجلمهورية, مبنا�سبة 
و�سائل  بثتها  التي  املقابلة 
الإعالم ال�سمعية الب�رشية, اأن 
امل�ساريع ال�سكنية, لن تتوقف 
اأنه  ح�سل,  مهما  اجلزائر  يف 
و�سيتم  الأرا�سي,  ت�سخري  مت 
ال�سكنات  اجناز  يف  النطالق 

مبا�رشة, بعد زوال الوباء.

وتابع قوله: » لن اأر�سى يعي�س 
رفاهية,  يف  ال�سعب  من  جزء 
والآخر يف فقر وحرمان, ولن 
اجلزائري  يقطن  باأن  نقبل 
منزل  اأو  ه�س  �سكن  يف 

ق�سديري«

لن نرهن بالدنا لدى 
البنوك الأجنبية

يف حني, اعترب ذات املتحدث, 
امل�ساريع  �ستمول  البنوك  اأن 
اإىل  ت�سل  بقرو�س  املحلية, 
طريق  عن  �سواء  باملائة,   90
اأو  ال�سالمية,  ال�سريفة 
هناك  اأن  منوها  التقليدية, 
اجلزائر  تلجاأ  اأن  اإمكانية 
لن  لكن  تقليدي,  الغري  للتمويل 
تلجاأ اأبدا اإىل املديونية, م�سيفا 
اأن ال�سيء الإيجابي يف اجلزائر, 
هو افتقارها للمديونية, وتلقينا 
عدة ات�سالت من دول اأجنبية, 
اأننا  غري  اإقرا�سنا,  اأجل  من 
ت�سامن  والتم�سنا  رف�سنا, 
وتكفل اجلزائريني فيما بينهم, 
اأن  اخل�سو�س,  هذا  يف  مربزا 
بال�سيادة,  مي�س  القرتا�س 
للمديونية,  تعود  لن  واجلزائر 
البنوك  لدى  بالدنا  نرهن  ولن 

الأجنبية.
مرمي خمي�ضة

الرئي�س تبون يوؤكد 

ل ميكننا اإحراز تقدم بدون حرية التعبري
.  هناك من يعتمد على التمويل الأجنبي لأغرا�س م�ضبوهة

عبد  اجلمهورية,  رئي�س  اأكد 
املجيد تبون, اأن حرية التعبري 
لكن  و  باجلزائر  م�سمونة 
و  القانون  »احرتام  حدود  يف 
م�سريا  التهويل«,  عن  البتعاد 
مع  تعامله  يف  اعتماده  اإىل 
على  الوطنية  ال�سحافة 

»احلوار امل�ستمر و الإقناع«.
يف  تبون,  الرئي�س  اأو�سح  و 
من  عدد  مع  �سحفية  مقابلة 
وطنية,  اإعالم  و�سائل  ممثلي 
و  موجودة  التعبري  »حرية  اأن 
لفتا  اجلزائر«,  يف  م�سمونة 
من�سب  توليه  منذ  اأنه  اإىل 
مقر  اأ�سبح  اجلمهورية  رئي�س 
كل  اأمام  مفتوحا  الرئا�سة 
ذلك   يف  مبا  الإعالم  و�سائل 

اخلا�سة.
و اأكد اأي�سا على اأنه يعتمد يف 
ذلك على تبني »حوار م�ستمر 
حماولت  على  العتماد  و 
الإقناع و لي�س القمع«, غري اأنه 
ل  اأمور  »هناك  اأن  على  �سدد 
نقبلها ل نحن و ل ال�سحافيون 
الذين يحتجون هم اأي�سا على 
مفهوم  بني  الواقع  اخللط 

احلرية و الفو�سى«.
اإىل  اجلمهورية  رئي�س  لفت  و 
التي  الغلطات  بع�س  وجود 
نتيجة  �سحفيون  بها  »يقوم 
نق�س التكوين اأو قلة التجربة, 

لكنهم يعملون على ت�سحيحها, 
ذلك  يتعمدون  من  هناك  لكن 

اعتمادا على جهات اأجنبية«.
عند  تبون  الرئي�س  توقف  و 
موؤخرا  التي حدثت  »ال�سجة« 
بامل�سا�س  �سمي  ما  ب�سبب 
الوقت  يف  التعبري  بحرية 
بثالثة  الأمر  فيه  يتعلق  الذي 
ينتمون  �سحفيني  اأربعة  اأو 
من  ممولة  اإعالمية  لو�سائل 
اخلارج , م�سددا على اأنه »لن 
الوطنية  ال�سيادة  عن  يتخلى 
كان  مهما  نوفمرب  اأول  بيان  و 

الأمر«.
عن  ال�سدد  هذا  يف  اأعرب  و 
الذين  هوؤلء  من  ا�ستغرابه 
يعتمدون على التمويل الأجنبي 
املوؤ�س�سات  »تك�سري  اأجل  من 
يحدث  ما  ليدرجوا  الوطنية, 
باب  حتت  ذلك  نتيجة  لهم 

امل�سا�س بحرية التعبري«.
مبديا  تبون  الرئي�س  تابع  و 
»ي�ستنطق  �سحفي  من  تعجبه 
عن  قوي  بكالم  اأدىل  لكونه 
ليذهب  اجلزائرية  الدولة 
اأجنبية  دول  ل�سفارات  بعدها 
حول  حال  بعر�س  فيها  يقوم 
ما ح�سل«, معتربا ذلك« لي�س 
العميل  به  يقوم  عما  ببعيد 

املخابراتي«.
منظمة  ذكر  الإطار,  هذا  يف 

التي   « حدود  بال  »مرا�سلون 
يدعي  »رئي�سها   : ب�ساأنها  قال 
الدميقراطية غري اأن منظمته 
يتعلق  عندما  اإل  تتحرك  ل 
الأمر بنا«, متوقفا عند تاريخ 
»لينتهي  ال�ستعماري,  اأجداده 
رئي�س  اأ�سبح  اأن  اإىل  به  الأمر 
بلدية ممثال حلزب متطرف«.

الرئي�س  اأ�ساد  باملقابل,  و 
ال�سحفية  بالكفاءات  تبون 
اجلزائر,  عليها  تتوفر  التي 
ف�سال عن اإ�سناد ت�سيري قطاع 
اأكرب  »اأحد  اإىل عمار  الت�سال 

ال�سحفيني بالبالد«.
خمتلف  ا�ستعر�س  كما 
بها  تتمتع  التي  الت�سهيالت 
اأغلبها  يومية   126 قرابة 
الطباعة  و  بالن�رش  »تقوم 
بالإ�سافة   , الدولة  نفقة  على 
ل  حني  يف  الإ�سهار,  اإىل 
ال�سرتاك  حقوق  ل  تدفع 
اجلزائرية,  الأنباء  وكالة  يف 
ذلك  رغم  و  ال�رشائب  ل  و 
رئي�س  يقول  بغلقها«,  نقم  مل 
اجلمهورية و خل�س يف الأخري 
اإىل القول اأن »الدميقراطية ل 
تقوم اإل على دولة قوية تعتمد 
يكون  الذي  القانون  على 
الذي  طموحنا  هو  و  الفي�سل 

ن�سعى اإليه«.
ع.غ



الأحد 03  ماي  2020  املوافـق  ل 10 رم�ضان  1441ه 24 �ساعة3
الوزير الأول من ق�ضنطينة 

  م.�ش

مروره  لدى  الأول  الوزير  واأو�ضح 
من  كبري  بعمل  القيام  باأنه«مت 
اأجل  من  الطبية  الأطقم  طرف 
بكوفيد-19  بامل�ضابني  التكفل 
هامة  اإمكانيات  ت�ضخري  مت  و 
دعم  اأجل  من  الدولة  طرف  من 
جهود املمار�ضني وقال » اأنا اأدعو 
م�ضوؤولياته  حتمل  اإىل  املواطن 
فريو�س  مكافحة  يف  دوره  اأداء  و 
الوزير  اأفاد  اأن  وبعد  كورونا.«  
يف  متكنت  اجلزائر  اأن  الأول 
اكت�ضاب  من  الدويل  التعاون  اإطار 
و  التجهيزات  من  هامة  »ح�ض�س 
املنتجات الطبية« اأكد اأن مكافحة 
تقوم على حمورين  اجلائحة  هذه 

هما العالج و الوقاية.
على  ال�ضياق  ذات  يف  و�ضدد  
الفعلي  و  الفعال  »النخراط  اأن 
على  باحلفاظ  ي�ضمح  ملواطن 
حياته وحياة املحيطني به« و يعزز 
اجلهود من اأجل اخلروج من هذه 
ال�ضوء  م�ضلطا  ال�ضحية  الأزمة 

الإعالم  و�ضائل  دور  على  اأي�ضا 
فريو�س  مبخاطر  التح�ضي�س  يف 

كورونا.  
وتطرق جراد اإىل الو�ضعية الوبائية 
بولية ق�ضنطينة مو�ضحا اأن الدولة 
من خالل وزارة ال�ضحة و ال�ضكان 
لتف�ضي  الت�ضدي  على  تعمل 
بالإمكانيات  تعزز  و  اجلائحة 
الهياكل  اللوجي�ضتيكية  و  املادية 
منحى  ت�ضوية  اأجل  من  ال�ضحية 
العدوى واأ�ضار اإىل اأن الدولة تعمل 
الو�ضع  ح�ضيلة  تقييم  خالل  من 

ال�ضحة  خرباء  طرف  من  الوبائي 
على »اتخاذ القرارات التي تفر�س 
خمتلف  عمل  تعزيز  و  نف�ضها 
مكافحة  يف  امل�ضاركة  الهيئات 

تف�ضي فريو�س كورونا.« 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  جدد 
ق�ضنطينة  من  ال�ضبت  اأم�س  جراد 
بو�ضع  الدولة  التزام  على  التاأكيد 
الالزمة حتت ت�رصف  الإمكانيات 
احلفاظ  اأجل  من  العلمي  البحث 

على ديناميكيته.
واأو�ضح الوزير الأول خالل معاينته 

املوجودة  با�ضتور  معهد  مللحقة 
البيوتكنولوجيا  يف  البحث  مبركز 
منجلي  علي  الإدارية  باملقاطعة 
العلمي  البحث  تدعم  »الدولة  باأن 
و تثمن انخراطه بقوة يف مكافحة 
كورونا«وبنف�س  فريو�س  تف�ضي 
على  ال�ضوء  �ضلط  املنا�ضبة, 
الدور الذي تقوم به هذه امللحقة 
هذا  اجلهوي يف ظل  الطابع  ذات 
ال�ضتثنائي,  ال�ضحي  الظرف 
مبركز  الباحثني  بجهود  منوها 
التي  البيوتكنولوجيا  يف  البحث 
ترجمتها من خالل عمليات  متت 

املرافقة يف مكافحة كوفيد-19.
لالإ�ضارة, منذ دخولها حيز اخلدمة 
قامت  املن�رصم,  مار�س   25 يف 
بق�ضنطينة  با�ضتور  معهد  ملحقة 
عن  للك�ضف  اختبار  ب2.800 
فريو�س كورونا, ح�ضب املعطيات 
امل�ضوؤولني  طرف  من  املقدمة 

املعنيني.

طالب اأم�ش الوزير الأول عبد العزيز جراد عرب اأمواج اإذاعة ق�ضنطينة املواطنني اإىل التحلي مبزيد من 
اليقظة لوقف تف�ضي جائحة كورونا فريو�ش كورونا امل�ضتجد )كوفيد19-(.

ع�ضو جلنة ر�ضد ومتابعة الوباء الربوفي�ضور
 ميهاوي يوؤكد

حذاري من الرتاخي 
فاخلطر قائم

بعدو عودة ارتفاع عدد الإ�ضابات 

اأوامر للوالة من اجل اخلروج 
اإىل امليدان 

مترنا�ضت

اإرهابي ي�سلم نف�سه لقوات 
اجلي�ش

ر�ضد  جلنة  ع�ضو  حّذر 
كورونا  فريو�س  تف�ضي  ومتابعة 
الربوفي�ضور ريا�س ميهاوي من 
تطبيق  يف   املواطنني  تراخي 
مبكافحة  املتعلقة  الإجراءات 
ليزال  الذي  الوباء  تف�ضي هذا 
حياة  على  خطرا  ي�ضكل 

اجلزائريني .
ريا�س  الربوفي�ضور  وانتقد 
ميهاوي عودة بع�س ال�ضلوكيات 
رم�ضان  اأيام  اأوائل  من  بداية 
اإجراءات احلجر  وبعد تخفيف 
ال�ضحي اأن املواطنني تراجعوا 
الإجراءات  اتباع  يف  كثريا 
التباعد  خا�ضة  الوقائية, 
الكتظاظ  مع  الجتماعي 
املحالت  يف   للزبائن  الكبري 
والأ�ضواق وهو ح�ضب  التجارية 
نف�س املتحدث اأمر غري مقبول 
التي  بالذات  الوقت  هذا  يف 
الإ�ضابة  حالت  فيه  تعرف 
ما  نوعا  ارتفاع  كورونا  بوباء 
خالل  عليه  كانت  مبا  مقارنة 

هذا  بروز  من  الأوىل  الأيام 
�ضهر  نهاية  العاملي  الوباء 
مار�س الفارط م�ضددا يف نف�س 
الرتاجع  يجب  ل  اأنه   ال�ضياق 
اليقظة  و�ضائل  يف   اأبدا  
كورونا  فريو�س  من  والوقاية 
خطرا  ي�ضكل  ليزال  الذي 
لذلك  اجلزائريني  حياة  على 
اإتباع  من  ولبد  اأ�ضاف  كما 
الإجراءات ال�رصورية ملواجهة 

هذا الفريو�س  .
يف  الت�رصيحات  هذه  وتاتي 
وقت �ضجل فيه ارتفاع  يف عدد 
بفريو�س  املوؤكدة  الإ�ضابات 
على  الوليات  ببع�س  كورونا 
وق�ضنطينة  عنابة  وليتي  غرار 
رئي�س  واإعالن  تتزامن  كما 
حجر  فر�س  اإىل  اجلمهورية 
ماذا  حال  يف  �ضارم  �ضحي 
الأن�ضطة  بع�س  عودة  اأن  تاأكد 
تاأثري  لها  �ضيكون  التجارية 

�ضلبي على �ضحة ال�ضكان
باية ع  

الداخلية  وزارة  وجهت 
اإىل  اأمر  املحلية  واجلماعات 
ب�رصورة  العمل  اجلمهورية  ولة 
على  احرتام �رصوط الوقاية  من 
طرف  الكورونا من  وباء  انت�ضار 
التجار خا�ضة بعد عودة معدلت 
اإىل  الرتفاع  يف  الإ�ضابة 
ب�ضفتهم  الوليات  وذلك  بع�س 

م�ضوؤولني على قطاعهم .
ال�ضلطات  نهبت  وقد  هذا 
اتخاذ  اإىل  العليا  الولة 
الإجراءات ال�رصورية مع منحهم 
اأي  يف  غلق  ال�ضالحيات  كافة 
خطرا  يرونه  ي�ضكل  ن�ضاط 
خا�ضة   , العمومية  ال�ضحة  على 
يف  طوابري  تبني  وجود  بعدما 
وبيع احللويات  اأ�ضواق املالب�س 
امل�ضافات  دون  احرتام 
الو�ضائل  القانونية  ول ا�ضتعمال 
اأكدت  وزارة  حيث   , الوقائية 
ب�رصورة  الولة  الداخلية  على 
اخلروج اإىل امليدان و ا�ضتعمال 
تف�ضي  اأن يحا�رص  كل ما ميكنه 

خالل  من   , الكورونا  ظاهرة 
عملية  ت�ضمح  قانونية  اإجراءات 
بتنظيم الأ�ضواق ومراقبتها ومنع 
ت�ضخري  طريق  التجمعات عن 
والقوة  العمومية  الرقابة  فرق 

اإن ا�ضتدعى الأمر.
هذا واأ�ضارت م�ضادر مقربة  اأن 
هذا الإجراء جاء بعدما تبني عودة 
بع�س  يف  ارتفاع  الإ�ضابات 
ق�ضنطينة  غرار  على  املناطق 
و�ضطيف  وتلم�ضان  ووهران 
مواقع  تداولت  فيها  التي 
التوا�ضل  الجتماعي  طوابري 
حمالت  اأمام 
ن  و د ب�س   ملال ا و ت   يا حللو ا
,  ما  الوقاية  �رصوط  مراعاة 
بفر�س  الولة  تكلف  جعلها 
الردع  با�ضتعمال  ولو  النظام 
تعليق  العمومية  مع  والقوة 
مي�س  اأن  �ضاأنه  ن�ضاط  من  اأي 
بال�ضحة العمومية لتفادي تو�ضع 

الإ�ضابات .
حممد بن ترار

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اجلي�س  قوات  جهود  وبف�ضل 
الوطني ال�ضعبي, �ّضلم الإرهابي 
نف�ضه,  »م.طاهر«  امل�ضمى 
لل�ضلطات   ,2020 ماي   01 يوم 
بالناحية  بتمرنا�ضت  الع�ضكرية 
الإرهابي  ال�ضاد�ضة.  الع�ضكرية 
باجلماعات  التحق  الذي 
كان   ,2016 �ضنة  الإرهابية 
ر�ضا�س   )01( م�ضد�س  بحوزته 

وخمزن  كال�ضنيكوف  نوع  من 
)01( ذخرية

هذا  اأن  الإ�ضارة  جتدر 
الإرهابي  اأخ  هو  الإرهابي 
يوم  عليه,  املق�ضي  »م.�ضاية« 
طرف  من   ,2019 نوفمرب   18
مفرزة للجي�س الوطني ال�ضعبي 
زواتني  بتني  تاوندت  مبنطقة 
باجي  برج  العملياتي  بالقطاع 

خمتار /ن.ع.6.

وقف تف�سي كورونا يحتاج مزيدا 
من الوعي

.       ملحقة معهد با�ضتور اأجنزت ب2.800 اختبار 
.        تقييم ح�ضيلة الو�ضع الوبائي من طرف خرباء ال�ضحة

خريجه  الرتبوي  امل�رصف  توقع 
القرارات  التي   باأن  الفتاح    عبد 
الرتبية  وزارة  �ضتتخذها   التي 
الّر�ضمي  الإعــــــــــالن  يف   �ضتتمثل 
الّدرا�ضي  املو�ضم  نهاية  عن 
2019-2020 للتالميذ املتمدر�ضني 
الثالث  التعليمية  املراحل  يف 
والثانوي(  املتو�ضط  )البتدائي- 
ثانوي,  الثالثة  ال�ضنة  عــدا تالميذ 
الإبقـاء على �ضهادة البكالوريـا على 
ل حقا,  اإجراوؤها  تاريخ  يحّدد  اأن 
منوها  باأن  رئي�س اجلمهورية ويف 
ر�ضم  الوطنية  بال�ضحافة  لقائه   
اخلطوط العري�ضة خلارطة طريق 
-2019 الّدرا�ضي  املو�ضم  نهاية 
التفا�ضيل  تكون  اأن  على   2020
ملجل�س  الأ�ضبوعي  الجتماع  بعد 

الوزراء .
الرتبوي  امل�رصف  قال  و 
ت�رصيح  يف  الفتاح   عبد  خريجه 

ٌمتابعته  من  انطالقـا  باأنه   له 
وال�ضيناريوهات  الرتبوي  لل�ضاأن 
املطروحة انطالقا من مقرتحات 
وزير  اإىل   قّدمها  التي  النقابات 
اللقاءات  �ضمن  الوطنية  الرتبية 
بداية  اأ�رصف عليها �ضخ�ضيا  التي 
ال�ضهر  من  والع�رصين  ال�ضابع  من 
اجلاري , يعتقد باأّن قرارات وزارة 
عن  بعيدا  تخرج  ولن  مل  الرتبية 
قابلة  نظر  كوجهة  ا�ضتخل�ضه  ما 
باأن رئي�س  للنقا�س , يف حني نوه  
بال�ضحافة  لقائه   ويف  اجلمهورية 
العري�ضة  اخلطوط  ر�ضم  الوطنية 
املو�ضم  نهاية  طريق  خلارطة 
اأن  على   2020-2019 الّدرا�ضي 
الإجتماع  بعد  التفا�ضيل  تكون 
الوزراء والذي  الأ�ضبوعي ملجل�س 
,مبعنـى  الأحد  اأيام  عادة  يعقد 
اآخر الف�ضل النهائي يف ما قّدمته 
الجتماعيني  وال�رصكاء  النقابات 

نظر  ووجهة  مقرتحات  من 
املدر�ضية  المتحانات  بخ�ضو�س 
اأفريل   03 الأحد  اأم�ضية  يكون  قد 
2020 م�ضّددا على اأّن اأعمال نهاية 
ال�ضنة الدرا�ضية �ضرتمبجها الوزارة 
عليها  املتعارف  الإجراءات  وفق 
مع تكييفها من الن�ضو�س القانونية 
والتدابري  بالوقاية  العالقة  ذات 
الحرتازية من انت�ضار وباء كورونـا 
ة واأن ال�رصكاء  )كوفيد-19 (  ,خا�ضّ
مقرتحاتهم  اأهملوا  الجتماعيني 
على  العملية  هذه  بخ�ضو�س 

اأهميتها يف املوؤ�ض�ضات الرتبية .
باأّن  اعترب   , ذاته  ال�ضياق  ويف 
�ضتكون  الرتبية  وزارة  قرارات 
عن  الّر�ضمي  الإعـــالن  كالآتي 
-2019 الّدرا�ضي  املو�ضم  نهاية 
املتمدر�ضني  للتالميذ   2020
الثالث  التعليمية  املراحل  يف 
والثانوي(  املتو�ضط  )البتدائي- 

ثانوي,  الثالثة  ال�ضنة  عــدا تالميذ 
البكالوريـا  مع الإبقـاء على �ضهادة 
ل  اإجرائها  تاريخ  يحّدد  اأن  على 
الدوائر  بع�س  مراجعة  وبعد  حقا 
العايل  التعليم  كوزارة  الوزارية  
اإمكانية  مع  العلمي  والبحث 
اجلنوب  خ�ضو�ضية  اإىل  الإ�ضارة  
يف برنامج �ضري المتحان واعتماد 
لوليات اجلنوب  التوقيت املكيف 
املو�ضم  هذا  يف  برجمته  حال  يف 
معّدل  على  العتماد  الدرا�ضي, 
لالنتقـال  والثاين  الأّول  الف�ضــلني 
الطور  اأو  الأعلى  الق�ضـــم  اإىل 
�ضهادة  امتحاين  اإلغـــــــاء  التعليمي, 
البتدائــي  التعليم  مرحلة  نهاية 
و�ضهادة التعليم املتو�ضط واعتماد 
اأو  ي�ضاوي  الذي  ال�ضنوي  املعّدل 
ال�ضنة  اإىل  لالنتقال   10/  5 يفوق 
 5 ال�ضنة  لتالميذ  متو�ضط   1

ابتدائي.

امل�ضرف الرتبوي خريجه عبد الفتاح يتوقع : 

�سنتمكن من تطبيع الو�سع و اإنقاذ املو�سم الدرا�سي

ال�ضندوق الوطني للتقاعد

زيادات يف املعا�سات واملنح ت�سل اإىل 6 باملائة
للتقاعد,  الوطني  ال�ضندوق  اأعلن 
املعا�ضات,  يف  زيادات  عن  اأم�س, 
ومنح املتقاعدين, بن�ضبة ترتاوح ما 

بني 1,5 باملائة اإىل 6 باملائة.
للتقاعد,  الوطني  ال�ضندوق  واأفاد 

هذه  اأن  اإعالمية,  م�ضادر  ح�ضب 
التنفيذ,  حيز  �ضتدخل  الزيادات 
بداية من الفاحت ماي اجلاري, بهدف 
للمتقاعدين,  ال�رصائية  القدرة  رفع 
يف حني �ضيتم �رصف هذه الزيادات, 

ابتداء من �ضهر جوان القادم.
هاته  اأن  الهيئة,  ذات  اأكدت  كما 
املبلغ  ح�ضب  تتغري  الزيادات, 
ومنح  ملعا�ضات,  الإجمايل 
هناك  �ضتكون  حيث  املتقاعدين, 

بالن�ضبة  باملائة,   6 بـ  الزيادة 
تقل عن  اأو  ت�ضاوي  التي  للمعا�ضات 
20 األف دح, والزيادة بـ 1,5 باملائة 
 80 تفوق  التي  للمعا�ضات  بالن�ضبة 

األف دج.

اإميان لوا�ش

مرمي خمي�ضة
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اح�ضن خال�ص   

وغريها  العوامل  هذه 
املطلب  وهياأت  اأهلت 
بقوة  لينخرط  الأمازيغي 
يف احلراك ال�شعبي الذي 
هبته  اجلزائر  عرفت 
فرباير   22 يف  الكربى 
معه  متاهى  فقد   2019
بي�رس و�شهولة بالنظر اإىل 
اأن احلراك ال�شعبي ينطلق 
ا�شرتجاع  مطلب  من 
ال�شعبية  وال�شيادة  الإرادة 
دولة دميقراطية ل  وبناء 
ب�شبب  اأحد  فيها  يق�شى 
انتمائه،  اأو  مرجعيته 
العهدة  دعاة  فبا�شتثناء 
ات�شعت  فقد  اخلام�شة 
ف�شاءات و�شوارع احلراك 

جلميع  ال�شعبي 
الأطياف والتيارات 
ت  لطبقا ا و
واللغات  واجلهات 
اأ�شكال  وخمتلف 
حيث  التعبري 
الأر�ض  اأخرجت 
اجلزائرية اأثقالها 
كان  ما  و�شار 
املحرمات  من 
اأهل  بني  مباحا 
يلتقي  احلراك، 
يف  اجلميع 
تناغم وت�شامح 
م  ن�شجا ا و

وتتبدد  احلوار  وي�شود 
الغ�شاوة يف الأذهان، فقد 
الأمازيغي  البعد  وجد 
الأمازيغية  الراية  كما 

لها  وقبول  طبيعيا  مكانا 
اأخرى  رايات  جانب  اإىل 
الدولة  علم  يتو�شطها 

اجلزائرية اجلامع.
لقد اأدرك امل�شاركون يف 
م�شريات احلراك ال�شعبي 
للراية  عالقة  ل  اأن 
املرفوعة  الأمازيغية 
النف�شالية  براية احلركة 
 ،2001 بعد  اأن�شئت  التي 
الأمازيغية  الراية  فهذه 
كانت من ت�شور املنا�شل 
اأحد  وهو  مدكور  يو�شف 
الأكادميية  منا�شلي 
الرببرية وقد ظهرت لأول 
مرة يف 12 جانفي 1970. 
منا�شلي  هدف  كان 
الرببرية  الأكادميية 
تظهر  راية  �شياغة 

ل�شمال  الأمازيغية  الهوية 
تظاهرات  خالل  اإفريقيا 
الحتفال بيناير يف فرن�شا 
جرت  ما  مع  متا�شيا 

الحتفال  تقاليد  عليه 
املجتمعات،  جميع  لدى 
�شملت  ا�شت�شارة  وبعد 
من  ومنا�شلني  فاعلني 
معمري  مولود  اأمثال 
وكاتب  �شعدي  و�شعيد 
ع�شاب  ورم�شان  يا�شني 
املغربي  واملنا�شل 
جمدوب اأحر�شان ا�شتقر 
التي  ال�شيغة  على  الأمر 
وحتتوي  اليوم  بها  تظهر 
عن  معربة  األوان  على 
وقد  املغاربية  الوحدة 
البلدان  يف  انت�رست 
تظهر  و�شارت  املغاربية 
وحتى يف  الحتفالت  يف 
�شوهدت  وقد  املالعب 
بعد  ليبيا  يف  مرفوعة 
�شقوط حكم القذايف، كما 
احلراك  كان 
ل�شعبي  ا
لأن  فر�شة 
يظهر ويكت�شفه 
ن  يو ئر ا جلز ا
ا  ي�شو يتعا و
متاما  معه 
تعاي�شوا  كما 
طبيعي  ب�شكل 
اختالفاتهم  مع 
جية  لو يو يد لإ ا

وال�شيا�شية.
ال�شلطة،  اأن  غري 
الرئي�ض  خلع  بعد 
انتقلت  بوتفليقة، 
من  اآخر  م�شتوى  اإىل 
مكونات  مع  التعامل 
املكون  ل�شيما  احلراك 
انتقلت  فقد  الأمازيغي 

اإىل  املرافقة  منهج  من 
ل  لكي  تنظيمه  منهج 
يدي  بني  فيقع  يفلت 
يربر  كان  كما  الع�شابة 
ذلك رئي�ض اأركان اجلي�ض 
يف  �شالح  قايد  احمد 
وكان  اآنذاك.  خطاباته 
تنظيم  تدابري  �شمن 
الراية  رفع  منع  احلراك 
�شوارع  يف  الأمازيغية 
مدينة  ل�شيما  املدن 
كانت  التي  اجلزائر 
جمعة  كل  تق�شدها 
من  كبرية  جموع  وثالثاء 
وليات  من  املواطنني 
منطقة  ومن  الو�شط 
وكان  بالأخ�ض.  القبائل 
حظر  قرار  نتائج  من 
توقيف  الأمازيغية  الراية 
يف  حامليها  من  العديد 
ومل  العا�شمة،  م�شريات 
يتوقف احلظر عىل الراية 
و�شعت  فقد  الأمازيغية 
حتت  العا�شمة  اجلزائر 
دخول  مينع  اأمني  طوق 
املتظاهرين من الوليات 
بني  ومن  اإليها.  الأخرى 
املفارقات التي لوحظت 
اأن  القرارات  هذه  على 
الراية مل مينع حملها يف 
وزو  وتيزي  بجاية  مدن 
اعترب  ما  وهو  والبويرة 
اجلهوي  للطابع  حتفيزا 
الأمازيغي  للمطلب 
الراية  يجعل  الذي 
لراية  مرادفة  الأمازيغية 
مهني  فرحات  حركة 
مل  ما  وهو  النف�شالية، 

حملة  معه  يتفق  يكن 
دون  الأمازيغية  الراية 
يف  العنف  اإىل  اللجوء 
ال�شلمي  احلراك  ح�رسة 
احل�شاري الذي انخرطوا 
فيه مثل بقية اجلزائريني. 
اأخرى هي  مفارقة  وثمة 
للظهور  عادت  الراية  اأن 

طبيعي  ب�شكل 
ودون حرج اأثناء 
ت  ل حتفا ل ا
راأ�ض  بعيد 
ل�شنة  ا
 ، يغية ز ما لأ ا
اإذ اأن ال�شلطة 
متنع  مل 
الراية  وجود 
منعت  بل 
حملها خارج 
وقرى  مدن 

خالل  القبائل  منطقة 
م�شريات احلراك.

الراية  دخول  كان  لقد 
الأمازيغية يف ال�رساع مع 
و�شادما  جريئا  ال�شلطة 
هناك  اأن  من  بالرغم 
من اعتربه فخا وقع فيه 
دعاة املطلب الأمازيغي، 
اإىل  قفزت  التي  فالراية 
واإىل  الأحداث  مركز 
م�رسح التجاذبات مل تكن 
يف  وتف�شيال  جزيئا  اإل 
عمرة  يتجاوز  ثقيل  اإرث 
الن�شال،  من  عاما   70
الراية  فقد غطى �رساع 
جوانب  على  الأمازيغية 
اأخرى مهمة من الق�شية 
الأمازيغية  ترقية  وهي 

ودعم  وماأ�ش�شتها 
بها  املتعلقة  الت�رسيعات 
ل�شيما واأنها بداأت حتوز 
تاأييد ال�شباب يف كل ربوع 
البالد بفعل حركة مواقع 
الجتماعي  التوا�شل 
مل  يف  احلراك  وجناح 
بعيدا  اجلزائريني  �شمل 

عن التالعبات.
الطابع  اأظهر  لقد 
لنخراط  ال�شدامي 
الأمازيغي  املطلب 
ال�شعبي  احلراك  يف 
املت�شعبة  واملواقف 
ال�رساع  مرحلة  اأن  منه 
اأجل  من  ال�شيا�شي 
تاريخيا  تنته  مل  الهوية 
املجال  لتف�شح  بعد 
جتعل  اأخرى  ملعركة 
عامل  الأمازيغية  من 
وح�شاري  ثقايف  اإ�شهام 
البالد  يفيد  وعلمي 
الهوية  مكونات  وجميع 
تنوعها  على  الأمازيغية 
ثقافة  من  بذلك  فتخرج 
اأمام  وال�شمود  املقاومة 

اإىل  والذوبان  الطم�ض 
ثقافة البناء واإبراز الذات 
الرتاث  يف  والإ�شهام 
التحدي  وهو  العاملي. 
اليوم  الذي يواجه  الأكرب 
املهتمني وامل�شتغلني يف 

احلقل الأمازيغي.
وبهذا ننهي هذه ال�شل�شلة 
التي  الطويلة 
تتبعنا فيها ن�شوء 
املطلب  وتطور 
من  الأمازيغي 
ال�رساع  جانب 
منذ  ال�شيا�شي 
اإىل  الأوىل  بداياته 
العناية  دون  اليوم 
النقا�شات  بتطور 
الأكادميية والفكرية 
لتطوير  والعلمية 
بني  والثقافة  اللغة 
تتبع  ودون  املخت�شني 
والفني  الأدبي  الإنتاج 
جدير  فهو  الأمازيغي 
اإ�شهامات  له  تفرد  باأن 
امل�شتقبل.  يف  اأخرى 
قد  �شك  دون  نكون 
عديدة  جوانب  اأغفلنا 
ال�رساع  جوانب  من 
لالأمازيغية  ال�شيا�شي 
املكانة  اإثبات  اأجل  من 
ح�شبنا  لكن  والوجود 
اأننا حاولنا اأن ن�شع على 
مو�شوعيا  نقا�شا  ال�شكة 
حتيز  اأي  من  متجردا 
وقد �شاركنا وحفزنا على 
ذلك القراء الكرام الذين 
ن�شكرهم على اهتمامهم 

ومناق�شاتهم.

الأمازيغية من ال�سراع اإىل البناء
كان حديثنا ال�ضابق عما اأ�ضميناه اأ�ضواكا اعرت�ضت م�ضرية املطلب الأمازيغي التي انطلقت خالل احلركة 

الوطنية كروؤية تاريخية و�ضيا�ضية للجزائر امل�ضتقلة املن�ضودة وواجهت بعد ال�ضتقالل نظاما مركزيا 
دافع عن خيار هوياتي واحد مبني على اإق�ضاء البعد الأمازيغي، فبا�ضتثناء دعوات النف�ضال املعزولة 

فقد حر�ص دعاة املطلب الأمازيغي يف الغالب على اأن يكون املطلب �ضمن الدائرة الوطنية يف ظل معركة 
العرتاف التي جتاوزت اليوم 70 عاما، كما حر�ضوا يف الغالب على اأن يكون الن�ضال �ضلميا دون اللجوء اإىل 

رفع ال�ضالح �ضد ال�ضلطة اأو �ضد باقي مكونات املجتمع بالرغم من ال�ضتفزازات املتكررة التي اتخذت اأوجها 
�ضتى من العن�ضرية والكراهية، وهي جتربة اأك�ضبت اأجيال متعاقبة ن�ضجا �ضيا�ضيا راقيا.

يف ذكرى الربيع الأمازيغي

منا�ضلي  هدف  " كان 
الأكادميية الرببرية �ضياغة 
راية تظهر الهوية الأمازيغية 

ل�ضمال اإفريقيا خالل 
تظاهرات الحتفال بيناير 
يف فرن�ضا متا�ضيا مع ما جرت 
عليه تقاليد الحتفال لدى 

جميع املجتمعات "

اأغفلنا  قد  �ضك  دون  " نكون 
جوانب عديدة من جوانب 

ال�ضراع ال�ضيا�ضي لالأمازيغية 
من اأجل اإثبات املكانة والوجود 
لكن ح�ضبنا اأننا حاولنا اأن ن�ضع 

على ال�ضكة نقا�ضا مو�ضوعيا 
متجردا من اأي حتيز وقد 
�ضاركنا وحفزنا على ذلك 

القراء الكرام الذين ن�ضكرهم 
على اهتمامهم ومناق�ضاتهم" 

اجلزء الخري 
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والفواكه  اخل�رض  اأ�سعار  ت�سهد   
باجي  برج  الإدارية  باملقاطعة 
خمتار بولية اأدرار ارتفاعا جنونيا 
جتاوز حدود املعقول، موازاة مع 
ذلك فقد ف�سلت مندوبية التجارة 
الدور  من  التمل�ص  باملنطقة 
املنوط بها عو�ص تفعيل الأدوات 

الرقابية لردع ج�سع التجار .
الإدارية  املقاطعة  مواطنو  اأبدى 
يف  باأدرار  خمتار  باجي  برج 

مع  حديثهم  مع  لهم  ت�رضيحات 
ا�ستيائهم  عميق  "الو�سط"  يومية 
وتذمرهم من الرتفاع املبالغ فيه 
اأ�سعار اخل�رض والفواكه، حيث  يف 
من  الواحد  الكيلوغرام  �سعر  بلغ 
البطاطا 150 دج، فيما ا�ستقر �سعر 
الب�سل يف عتبة 130 دج، اأما �سعر 
الطماطم  من  الواحد  الكيلوغرام 
والبارد فقد �سهد  الفلفل احلار  و 
 300 عتبة  جتاوز  كبريا  ارتفاعا 

بخ�سو�ص  اأما  جزائري،  دينار 
املوز  �سهد  فقد  الفواكه  اأ�سعار 
والتفاح مقاطعة كبرية بربج باجي 
خمتار، موازاة مع ذلك فقد نا�سد 
ال�سلطات  املت�سوقني   ع�رضات 
الو�سية ب�رضورة التدخل اجلاد من 
التفتي�ص واملراقبة  طرف م�سالح 
وقمع الغ�ص لت�سقيف الأ�سعار التي 
القدرة  مع  ح�سبهم  تتما�سى  ل 
الذي  املحلي  للمواطن  ال�رضائية 

 18 الـ  القاعدي  اأجره  يتجاوز  ل 
األف دينار جزائري .

اأرجع  فقد  ثانية،  جهة  من   
باجي  بربج  بالتجزئة  البيع  جتار 
حديثهم  خ�سم  يف  باأدرار  خمتار 
ارتفاع  اإىل  الزيادات  هذه  معنا، 
والتي  اجلملة،  باأ�سواق  اأ�سعارها 
امل�ساربة  لعاملي  ح�سبهم  تخ�سع 

والحتكار يف الأ�سعار .
جناة،ح 

 
املوؤ�س�سات  عديد  دقت 
باجناز  املكلفة  املقاولتية 
 ، اأدرار  بوليات  الدولة  م�ساريع 
غرداية ، الأغواط ، ب�سكرة الوادي 
حديثهم  يف  اإيليزي  و  مترنا�ست   ،
ناقو�ص  "الو�سط"  يومية  مع 
اخلطر حمذرين من عدم اإمكانية 
الور�سات  اإجناز  اأ�سغال  موا�سلة 
املرعب  النت�سار  ب�سبب  التنموية 
تعلق  ما  خا�سة   ، كورونا  جلائحة 
لـ  تربويا،اإ�سافة  ب40م�رضوعا 
مبختلف  �سكنية  وحدة    50800
م�رضوعا   24 عن   ناهيك  ال�سيغ، 
�سحيا ، وما زاد الطني بلة ح�سب 
هوؤلء هو  املرحلة اجلوية احلالية 
فيها  ت�سل   ما  التي عادة  ال�سعبة 
مئوية  درجة   45 احلرارة  درجة 
جليا،  يوؤكد  ما  وهو  الظل،  حتت 
اإمكانية  ا�ستحالة  هوؤلء،  ح�سب 

قبل  تنموي  م�رضوع   150 ت�سليم 
الدخول الجتماعي اجلديد مثلما 
املحلية،  ال�سلطات  بذلك  وعدت 
اأكد  فقد  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
املو�سوع،  يف  متحدث  من  اأكرث 
الأخذ  الو�سية  ال�سلطات  على  اأن 

الطبيعية  الظروف  العتبار  بعني 
الكبري،  اجلنوب  مبنطقة  القا�سية 
اليد  كبريا  يف  تقل�سا  ت�سهد  التي 
لتفادي  املوؤهلة  املحلية  العاملة 
القا�سية،  للعقوبات  تعر�سهم 
واملقدرة بخ�سم ن�سبة 05 باملائة 

التاأخر  ب�سبب  م�ستحقاتهم  من 
يف  التنموية  الور�سات  ت�سليم  يف 
تن�ص  ما  ووفق  املحددة،  اأجالها 

عليه دفاتر ال�رضوط .
حذرت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
بال�ساأن  مهتمة  حملية  جمعيات 
التنموي من مغبة التاأخر يف ت�سليم 
امل�ساريع القطاعية و البلدية قبل 
الأمر  املقبل،  جوان   �سهر  نهاية 
غليان  بانفجار  يهدد  بات  الذي 

اجلبهة الجتماعية املحتقنة .
من جهة ثانية فقد اقرتح منتخبون 
ال�سعبية  باملجال�ص  حمليون 
اإ�سناد  الوليات،  بتلك  الولئية 
ما  خا�سة  املذكورة  امل�ساريع 
تعلق منها بال�سكنات واملوؤ�س�سات 
الطابع  ذات  وال�سحية  الرتبوية 
وطنية  �رضكات  اإىل  ال�ستعجايل، 
اأو اأجنبية ل�ستكمال ما تبقى منها 
من اأ�سغال، لتفادي تاأثري ذلك على 

الدخول الجتماعي اجلديد .

بوليات  التمور   اأ�سعار  ت�سهد   
جنونيا  ارتفاعا  الكبري  اجلنوب 
، بعدما بلغت قيمة الكيلوغرام 
 ، جزائري  دينار   600 الواحد 
ك�سفت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
للم�سالح  الأولية  احل�سيلة 
طن   47 اإتالف  على  املعنية 
�سجلت   . الفا�سدة  التمور  من 
اأ�سواق التمور بوليات ورقلة – 
الأغواط – غرداية – ب�سكرة و 
ارتفاعا غري م�سبوق  مترنا�ست 
يف اأ�سعار التمور خالل الن�سف 
الأول من �سهر رم�سان املبارك 
الكيلوغرام  �سعر  و�سل  حيث   ،
ليالم�ص  نور  دقلة  من  الواحد 
�سقف 600 دينار جزائري ، من 
جهتها نا�سدت جمعيات حماية 
ال�سلطات  امل�ستهلك  �سحة 
بيد  ال�رضب  ب�رضورة  الو�سية 
التجار  ج�سع  لردع  حديد  من 
لهذه  واملحتكرين  امل�ساربني 
عليها  يكرث  التي  الأولية  املادة 
الف�سيل  ال�سهر  خالل  الطلب 
،و يف �سياق ذي �سلة  فقد برر  
بالتجزئة هذه  التمور  بيع  جتار 
املماثل  بالرتفاع  الزيادات  

اأرجعه   ، وهو ما  ب�سوق اجلملة 
التجاري  لل�ساأن  املتتبعون 
بالندرة احلادة امل�سجلة يف هذه 
ال�ستهالك  الوا�سعة   املادة 
للت�سويق  عر�سها  خالل  من 
وحتى  ال�سمالية  بالوليات 
هذه  اأن  حيث   ، الوطن  خارج 
باب  فتحت  املزرية  الو�سعية 
م�سري  عن  جديد  من  الت�ساوؤل 
الأموال ال�سخمة التي ر�سدتها 
م�ساريع  اإطار  يف  احلكومة 
الدعم الفالحي والتي مل يظهر 
لها اأي  اأثر على اأر�ص الواقع ، 
ناهيك عن تراجع خمزون هذه 
وغياب غرف  الأ�سا�سية  املادة 
فقد  ثانية  جهة   من   . التربيد 
بتلك  التجارة  م�سالح  �سجلت 
الأول  الن�سف  خالل  الوليات 
املبارك   رم�سان  �سهر  من 
، مما   التدخالت  عديد    2020
وحجز  م�سادرة  عن  اأ�سفر 
الفا�سدة  التمور  من  طن   47
�سابق  وقت  يف  حمتكرة  كانت 
املحلية  بال�سوق  لرتويجها  

خالل اأزمة الندرة احلادة.
جناة ،ح

حذرت موؤ�ض�ضات مقاولتية بوليات اجلنوب الكبري ، من مغبة العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن ا�ضتمرار تداعيات جائحة كورونا وتاأثريها ب�ضكل  مبا�ضر على  540 

م�ضروع تنموي غالبيتهم لهم �ضلة بيوميات املواطن 

على خلفية تف�ضي فريو�س كورونا 

اأحمد باحلاج 

فيما مت اإتالف 47 طن من التمور الفا�ضدة 

اأ�صعار التمور باجلنوب ت�صل 
600 دج  

اأخبار اجلنوب

540 م�صروع تنموي باجلنوب 
الكبري يواجه م�صريا جمهوال 

حي  من  بكل  مواطنون  جدد 
200 و 250 و جتزئة 433 �سكن 
التابعة  بليل  اجلديدة  باملدينة 
الرمل  حا�سي  بلدية  اىل  اإداريا 
�سكواهم جراء  الغواط  جنوب 
اآلت  التي  املتدهورة  الو�سعية 
والطرقات  ال�سوارع  حالة  اإليها 
املهرتئة خا�سة و اأنها مل تعرف 
منذ  حت�سينية  عمليات  اأي 
ذلك  يف  مطالبني  ن�ساأتها  فرتة 
اإدراج  اجلهات الو�سية ب�رضورة 
التنمية  اأحيائهم �سمن خمطط 
خا�سة  امل�ستعجلة  املحلية 
الطرقات  بتهيئة  يتعلق  فيما 
الإنارة  و  بالأر�سفة  ومدها 

العمومة الكافية. 
الأحياء  عن  ممثلني  واأكد 
املذكورة اأن حاجتهم باتت اأكرث 
من �رضورية لت�سليط ال�سوء على 
منطهم  حت�سني  و  يتنا�سب  ما 
الو�سعية  ان  و  املعي�سي خا�سة 
لدى  �سدى  تلقى  مل  احلالية 
املجال�ص املنتخبة التي تعاقبت 
على ت�سيري �سوؤون املدينة التي 
من املفرت�ص ان تكون بديلة عن 
�سكان عا�سمة الغاز اجلزائري ، 
حيث ظلت –ح�سبهم - يف طي 
بدون  طويلة  ل�سنوات  الن�سيان 
اأن تكون هناك مبادرات حملية 
احل�رضي  الو�سط  لتح�سني 
معاناة  يلقون  اأنهم  ،م�سيفني 

اجلوانب  مع  خا�سة  كبرية 
ت�ساقط  �ساعة  تتحول  التي 
وم�ستنقعات  حفر  اإىل  الأمطار 
غياب  حدتها  من  يزيد  مائية 
الأمطار  مياه  ت�رضيف  قنوات 
و  الأزقة  بع�ص  اإفتقار  ظل  يف 
ينجم  وما  لالأر�سفة  املمرات 
من  الأخرى  هي  غيابها  عن 
حينما  خا�سة  التنقل  يف  م�سقة 
خرب  يف  العمومية  الإنارة  تكون 
طالب  اأخرى  جهة  ومن   ، كان 
باجلهة  الأحياء  بع�ص  �سكان 
م�ستوى  على  ممهالت  باجناز 
�ساأنها  من  والتي  الطرقات 
املفرطة  ال�رضعة  من  احلد 
ال�سائقني  بع�ص  ي�ستعملها  التي 
الدراجات  اأ�سحاب  خا�سة 
اأ�سبحوا  اأنهم  لدرجة  النارية 
اأبناءهم  حياة  على  يتخوفون 
يداهمهم  الذي  اخلطر  من 
املوؤ�س�سات  امام  باخل�سو�ص 
الرتبوية كحال الطريق املحاذي 
ملدر�سة ملنور علي وثانوية 19 
العربي  اأمام متو�سطة  و  مار�ص 
م�سابه  الآمر  و  مهيدي  بن 
و   220 اأحياء  لطرقات  بالن�سبة 
اإحلاق  ،مع  م�سكن  و1200   433
باإ�سارات  الطرقات  خمتلف 
�سمن  كليا  املعدومة  املرور 
خمطط �سبكة النقل احل�رضية.

�ضالح ،ب 

حا�ضي الرمل بورقلة

تدهور �صبكتي الطرقات 
واالأر�صفة 

بربج باجي خمتار باأدرار

ب�ضبب نق�س اليد العاملة املحلية املوؤهلة 

 ارتفاع جنوين الأ�صعار اخل�صر والفواكه 
.      البطاطا بـ 150دج، الب�ضل 130 دج، الطماطم و الفلفل بـ 300دج

10اآالف هكتار مزروعة باجلنوب مهددة بال�صياع
الفالحني  من  املئات  اأرجع   
وامل�ستثمرين اخلوا�ص الأ�سباب 
خلف  تقف  التي  احلقيقية 
ا�ستكمال  يف  الفادح  التاأخر 
الفادح  للنق�ص  مو�سم احل�ساد  
املحلية  العاملة  اليد  توفري  يف 
املوؤهلة بوليات اجلنوب  حيث 
يهدد  بات  القائم  امل�سكل  اأن 
امل�ساحة  من  10000هكتار 

املزروعة بال�سياع .
و  الفالحني  من  الع�رضات  اأكد 
بوليات  اخلوا�ص  امل�ستثمرين 
 ، ب�سار   ، اأدرار   ، مترنا�ست 
والأغواط  الوادي   ، ب�سكرة 

يومية  مع  لهم  ت�رضيحات  يف 
بف�سل  يتنباأون  اأنهم   "الو�سط" 
مو�سم احل�ساد  قبل النتهاء من 
، موؤكدين يف ذات  العملية  هذه 
تقف  التي  العوامل  اأن  ال�سدد 
الفادح  للنق�ص  تعود  ذلك  خلف 
املحلية  العاملة  اليد  توفري  يف 
املوؤهلة على م�ستوى املحيطات 
وامل�ستثمرات  الفالحية 
والب�ساتني القدمية ، الأمر الذي 
بات يهدد م�ساحة 10000هكتار 
و  املو�سمية  املنتجات  من 

املحا�سيل الزراعية بالزوال .
اأكد  فقد  مت�سل  مو�سوع  و يف   

مراكز  مرتب�سي  اأن   هوؤلء 
يرف�سون  املهني  التكوين 
التمهني يف اخت�سا�سات الفالحة 
اخلا�سة  الرتب�سات  ويف�سلون 
املحروقات  و  بالتكنولوجيا 
احلمالت  �سح  ب�سبب  وذلك 
خالل  والتوعوية  التح�سي�سية 
كما   ، فرباير  و  اأكتوبر  دورتي 
اأن عملية  اأكد نف�ص املتحدثني 
املحيطات  بغالبية  احل�ساد 
الفالحية تتم بوا�سطة ا�ستعمال 
ب�سبب  تقليدية  عمل  و�سائل 
التاأخر يف ح�سولهم على قرو�ص 
بنكية كقر�ص الرفيق و التحدي 

م�ستثمرات  اإن�ساء  اإطار  يف 
احل�ساد  اآلت  لقتناء  فالحية  
و �ساحنات نقله  باجتاه تعاونية 
احلبوب والبقول اجلافة ، الأمر 
مع  ح�سبهم-    – يتنافى  الذي 
القا�سي  احلكومة  خطاب 
تقدمي  و  ال�سعوبات  لتذليل 
يف  الراغبني  لفائدة  الت�سهيالت 
الفالحي  بالقطاع  ال�ستثمار 
اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك 
بدائل  عن  للبحث  الدولة  عمل 
التي  ال�سعبة  املالية  للظروف 

متر بها البالد .
جناة،ح 
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كورونا والوح�ش

حني يتربع القاتل بجرميته ل�سحيته !
مل تنتِه حروب الإخوة الأعداء يف لبنان ، و ل ميلي�ضيات املجازر يف املخيمات، ول نعرات الهيموفيليني اجلدد من اأ�ضحاب الدم الّنيلي ، الذين يخزنون 

ب�ضماتهم الدموية يف بنك املوتى ، كما يحتفظون برتبهم الع�ضكرية و حروبهم املنتهية ال�ضالحية  وجرائمهم العن�ضرية ، بال حماكمة ول توبة ، 
حتى بعد مرور اأكرث من ربع قرن على احلرب اللبنانية ،التي يعيدون تدوير خملفاتها يف لعبة كرا�ضي م�ضتطرقة ، لها م�ضرفها ال�ضحايف الذي يتربع 

بجرميته ل�ضحيته ، عرب و�ضيط كاريكاتور يقارن ال�ضحية امللثمة  بتاجية كوفيد19، فاأهال اأهال ! اأتى زمن على هذه الغابة ، يغري فيها الفريو�ش 
معادلة الق�ضا�ش و �ضريعة الغيالن ، ليلتقط القاتل قبل القتيل ، و ال�ضجان قبل ال�ضجني ، واملجرم قبل ال�ضحية ، وامليلي�ضياتي قبل املواطن ، واحلرامي 

قبل املن�ضوب عليه ، واخلائن قبل املغدور ، والراأ�ش قبل القطيع ، فماذا بعد يا اأولد كورونا !
بقلم : لينا اأبوبكر

الفل�سطينيني  الغزاة  ي�س�أل 
ح�س�رن�  احتملتم  كيف   :
حريتكم  ي�سق  مل  كيف  ؟ 
الفل�سطيني  اأيه�  ؟  ب�سجونن� 
عدَوّك  �سرُبك  يَُحّيُ  حني   ،
اأن  و  �سج�عتُك  اأنَّه  ت�أّكْد   ،
كيف   ، حيته  عدوك  �سعف 
مرا�سه  الفل�سطيني  وعزلة  ال 
املحنك  ، و جتربته الن�س�لية 
الع�رص  اإن�س�ن  يح�ول   التي    ،
حني  يف  تقم�سه�  الرقمي 
فيو�س  من  جب�برته  يختبئ 
الذي   ، زيفهم  له�س��سة  ي�   ،
مم�  اأكرث   ، ا�ستت�ره  ف�سحه 
 ، ولكن   ، امليكروب  عراه 
اأن   19 كوفيد  ا�ستط�ع  كيف 
التب�عد  على  الب�رصية  يوحد 
يف  ؟  الب�رص  بني  االجتم�عي 
مراآة  كورون�   : احل�ل  حقيقة 
المرئية ،جتري تب�دال وظيفي� و 
ظرفي� بني الفيو�س وال�سج�ن 
وبني ال�سجني وال�سج�ن ، كيف 
؟ كورون� تزج بقطيع احلرا�سة 
 ، اخلوف  ي�سيجه�  زن�زين  يف 
املر�س  فكرة  اأمنه�  تهدد  و 
يف  اال�رصى  يعي�س  بينم�    ،
واقع�  االحتالل  �سجون 
انعدام  بني   ، مريرا  مر�سي� 
اأ�س�ليب  ك�أ�سلوب من   ، العالج 
م�   – واال�سطه�د  التعذيب 
الدولية  املع�يي  كل   ين�يف 
والق�نونية  واالأخالقية 
وبني   – االأ�رصى  مع  ب�لتع�مل 
التب�طوؤ املتعمد ،  لال�ستج�بة 
حني   ، اال�ستغ�ثة  لنداءات 
يتعلق االأمر بح�لة ط�رئة ، اأو 
ب�أن  اأو   ، اأزمة مر�سية  بتف�قم 

واالأ�سيات  االأ�رصى  يتعر�س 
نزيف  او  االأ�سن�ن  يف  اأمل  اإىل 
اإغم�ء جدية  اأو ح�الت   ، ح�د 
ب�لطع�م  ال�سح  عن  عداك   ،
على  يحتوي  الذي  ال�سحي 
من�عة  من  تقوي  فيت�مين�ت 
بط�قة متكنه  تزوده  و  االأ�سي 
من مق�ومة -اأو حتى احتم�ل 
عدم  هذا  اإىل  اأ�سف   ، االأمل 
واالكتف�ء   ، ب�لعالج  االنتظ�م 
متقطعة  بجرع�ت  اأحي�ن� 
ومتب�عدة من م�سكن�ت الوجع 
من  ي�سمن  وال  يغني  ال  مب�   ،
 ، كله  هذا  اإىل  اأ�سف   ، اأنني 
اأقرا�س   ، بنج  بدون  عملي�ت 
للمر�سى  تُعطى  غ�م�سة 
اأع�س�ء  ا�ستئ�س�ل   ، اأحي�ن�  
يو�سح  طبي  تقرير  دون  من 
االإجراءات  هذه  اأ�سب�ب 
يطلب  وحني   . الغ�م�سة 
فرق  من  امل�س�عدة  املر�سى 
يواجهون   ، االأحمر  ال�سليب 
�سعوب�ت من نوع اآخر ، تتعلق 
واالكتف�ء   ، االإجراءات  ببطء 
من  كثيا  اأن  حتى   ، قل  مب� 
 ، حجزهم  يتم  املر�سى 
اإطالق  اأو  عالجهم  ورف�س 
بتلقي  لهم  لل�سم�ح  �رصاحهم 
م�ست�سفي�ت  يف  طبية  عن�ية 
م�ست�سفى  من  اإن�س�نية  اأكرث 
يطلق  الذي   ، الرملة  �سجن 
املوت  عي�دة   : االأ�رصى  عليه 
والع�طفي  النف�سي  الع�مل   !
تعري�س  يف  اأقذر  دورا  يلعب 
فمنع   ، الوف�ة  خلطر  املر�س 
ال�سيئة  املع�ملة  و   ، الزي�رات 
واالأطب�ء  املمر�س�ت  من 
 ، الالمربرة  التهديدات   ،
خ��سة   – ال�سخرية   ، ال�ست�ئم 

تلبية  رف�س   – املقعدين  من 
امللحة  املر�سى  طلب�ت 
 ، االإهم�ل   ، واال�سطرارية 
هذا  كل   ، �سحية  الغي  البيئة 
املري�س  االأ�سي  ي�سل  وقد 
اإىل مرحلة ، يطلب فيه� فقط 
ي�سمح  ولن   ، اأهله  بني  املوت 
له ، ف�أي احتم�ل ، بل �سل اأي 

احتالل !
 تظل العزلة ر�سيدا احتي�طي� 
به  يتحول  زمن  يف   ، لالأ�سي 
كوفيد 19 من م�سخ ميكروبي 
اإىل وح�س فرانك�ست�ين ، ولكن  
العزلوية  املوا�سف�ت  هي  م� 
الفرق  هو  وم�   ، لكورون� 
العزلة  و  الوق�ئية  العزلة  بني 
املق�ومة ؟ ال�سجن ع�دة لي�س 
هو  م�  بقدر   ، ب�رصية  حممية 
اأواإ�رصاط   ، اإ�سالحي  عق�ب 
من  �سلوك  لتغيي  اإجرائي 
ف�سل  م�  وهو   ، مع�قبتهم  تتم 
الأن   ، ال�سهيوين  ال�سج�ن  فيه 
م�زو�سي�  ك�ئن�  لي�س  البطل 
 ، وحق  ق�سية  �س�حب  اإنه   ،
العق�بي  لالإجراء  ميكن  ال 
ال�سلوكي  م�س�ره  ي�سوه  اأن 
واأية  الن�س�لية،  ور�س�لته 
ا�ستج�بة للعزلة بهذا املفهوم 
والتخلي  اال�ست�سالم  تعني   ،
 ، ال�سج�عة  اأخالقي�ت  عن 
حني  خ��سة   ، ال�سمود  قيم  و 
على  ال�سحر  االأ�سي  يقلب 
اإىل  عزلته  حموال   ، ال�س�حر 
اإىل  و�سجنه   ، مق�ومة  ثكنة 
وزنزانته  و   ، جتنيد  مع�سكر 
الرف�ق  مع  توا�سلي  حقل  اإىل 
ال�سج�ن  يحتمل  ال  بينم�   .
واإن  حتى   ، ال�سحي  احلجر 
احلرية  ،ف�ختب�ر  وق�ئي�  ك�ن 

 ، غطر�سته  يه�سم  ب�ل�سحة 
ب�سجن�ئه  فقط  لي�س  وي�س�ويه 
، اإمن� ب�لفيو�س على اعتب�ره 
وجه�  ي�سعه  الذي  �سج�نه 
واأدواته  ح�س�ره  مع  لوجه 
الذي  عدوه  مع   ، القمعية 
ي�سبهه ، ومراآته : وجه كوفيد 
19 ، فكيف يختبئ الق�تل من 
القتيل ، وكيف يتنكر الفيو�س 

بك�ريك�تور العميل ؟
كل  بعد  ال�سج�َن  يكفي   هل 
الوق�ئي  ال�سجن  هذا مم�ر�سة 
بيته  التزام  اأو   ، جم�عي�  
ب�لن�سبة  ؟  انفرادية  كزنزانة 
لي�س  احلقيقي  القهر  اإليه 
الظرف القهري ، بل الوظيفة 
ال  الذي   ، لل�سج�ن  الفيو�سية 
املنظومة  اخرتاق  على  يجروؤ 
،بجنحة  والرق�بية  الوق�ئية 
و   ، �سحية  خي�نة  اأو   ، مترد 
�سوف م� اأجمله� حكمة الوب�ء 
! البيت لن يكفي ال�سج�ن ، لكي 
يُعلي من قيمة احلجر ال�سحي 
يف نظره ، الأن البيت لن يعني 
املعت�دة  بحميميته�  الع�ئلة 
الوب�ئي  العبء  يعني  م�  بقدر 
ال�سج�ن  مزاج  يكدر  الذي 
ال�سجون  تفعل  مم�  اأكرث   ،
كخ�زن  ب�به�  على  يقبع  التي 
اجلحيم ، ولك اأن تتخيل م�ذا 
لو  الفل�سطيني  االأ�سي  يفعل 
عزلته  خالل  بيته  منحته 
الدني�  عن  به  اكتفى  لك�ن  ؟  
بيته هو حريته  ، الأن  ب�أ�رصه� 
عزلته  اأمث�ل  بع�رصة  جنة   ،
هذه   ، فل�سفته  هي  هذه   ،
بطولته  هي  وهذه   ، حكمته 
نُواةٌ  الفل�سطيني  زنزانة    !
ٌن ، م�رصع  نٌَة ، وبيْتُُه ِح�سْ ح��سِ

على قيم ال�سي�فة ، واالإيواء ، 
والتالحم الوطني واالجتم�عي 
، وحرم�نه من ح�سنه ال يثنيه 
وحلمه  االإيث�كي  حنينه  عن 
، عزلة  اإذن  . ح�سن�  اليو�سفي 
�ستذكره  الفل�سطيني  االأ�سي 
ال�سج�ن  عزلة  اأم�   ، ببطولته 
 ، حريته  من  بخوفه  فتذكره 
اإمن�   ، مف��سلة  لي�ست  وهذه 
، ينت�رص فيه�  هي لعبة مراي� 
كل  من  املحروم  االأ�سي 
التوا�سل  و   ، الت�سلية  و�س�ئل 
و  العالج  و   ، والزي�رات   ،
والنظيف  ال�سحي  الطع�م 
م�  لكل  �سوقه   في�س�عف   ،
منه،ا�ستلذاذه  حمروم  هو 
منعه�  ظل  يف  احلرية  مبتعة 
  ، �سدته�  ال  بده�سته�   ،
 ، افرتا�سه�  ال  بفرو�سيته� 
بينم�   ، هروبه�  ال  ببطولته� 
ينهزم ال�سج�ن ، الذي يجل�س 
يف بيته مع اأهله يتن�ول م�لذ 
م�  كل  ي�ستخدم   ، وط�ب 
ميكنه من و�س�ئل تكنولوجية 
حت�سى  وال  تعد  ال  وترفيهية 

 ، ا�ستجم�م  عطلة  يف  ك�أنه   ،
تتبعه حرية  ب�ذخ،  اعتزال  اأو 
بر�س��سة  تكون  م�  اأ�سبه 
 ، خ�ئفة  حرية   ، مكتومة 
من  حم��رصة   ، مري�سة 
 ، ه�سة  حرية   ، امليكروب 
بطولة  بال  عق�قي  كرو�ستة 

وال انت�س�ر !
االأ�رصى  عزلة  ك�نت  اإن 
ال�سج�ن  تهزم  الفل�سطينيني 
اأن  فلك   ، احلد  هذا  اإىل 
�ستفعله  الذي  م�  اإذن  تتخيل 
به حريتهم ، الفل�سطيني بكل 
احلقيقي  اخلطر  هو  ح�الته 
حني  وعزلته   ، عدوه  على 
حظه  هي   ، مق�ومته  تكون 
حمرابه  وهي   ، الف�روقي 
 ، وكهفه  كربي�وؤه  و   ، ،واأجره 
ف�سيلته و�سومعته ، ف�إن ك�ن 
للعزلة  ال�سحي  احلجر  رد 
قيمته� ، ف�إن الفيو�س اأظهر 
لل�سج�ن  احلقيقي  احلجم 
 « الروم�ين  بوثيو�س   « ك�ن   !
وقن�سال   ، ق�س�ئي�  �س�بط�   ،
،  حوله مترده على الط�غية 

القرون  يف  اأ�سي  اأعظم  اإىل 
اأطروحته  كتب   ، الو�سطى 
حتدث   ، منف�ه  يف  الفل�سفية 
و�سقوط  �سعود  عن  فيه� 
ب�ل�سج�ن  ليطيح   ، االإن�س�ن 
�سكلت  وقد  االأبد  اإىل   ،
كال�سيكيته » عزاء الفل�سفة » 
و�سيطة فكرية بني الع�سور ، 
على طريقة اأحرار ال�سجون، 
ع�زال  ال�سج�ن  يظل  بينم� 
طريقة  على   ، فيو�سي� 
اأو   ، احلداثة  بعد  م�  نُ�ّس�ك 
الي�ب�نيون  عليهم  يطلق  م� 
 ،   HIKIKOMORI  :
وحدتهم،  يحر�سون  الذين 
بقرار اإرادي تع�سفي ، ي�سبب 
العزلوي  االأداء  يف  خلال 
للحرية ، ولهذا ترى الفيو�س 
 ، والك�ريك�تور  وال�سج�ن 
هو  واحد  ملثلث  اأ�سالع� 
ي�سبه  حقيقة   ، اجلرمية   :
االأمر عرو�س املزاد ، بحيث 
جرميته  طرف  كل  يعر�س 
ي�سرتي  فمن   ، االآخر  على 

وب�س�عة الق�تل : جثته !

قلم د.وليد بوعديلة / جامعة 
�ضكيكدة

ت�ريخ  تتبعت  التي  الكتب  يت�أمل  من 
احل�س�رات و االأمم �سيجد اأن الكثي 
من حمط�ت �سقوط هذه احل�س�رات 
وانهي�ر عمران االأمم متعلق بطغي�ن 
�سور  كل  االأبدان،ومعه  �رصاع�ت 
وال�سلطة  وامل�ل  امل�دة  ومف�هيم 
امل�دية  املع�ين  لنقل  واجل�ه،اأو 
االإ�سالم  لل�سع�دة.ول�سيخ  والرتابية 
ابن القيم اجلوزية كالم جميل ومعرب 
يف كت�به الفوائد،�سمن ف�سل الروح 
ابن  بدن  منه«خلق  نقراأ  والبدن،و 
اأدم من االأر�س، و روحه من ملكوت 
ال�سم�ء،وقرن بينهم�،ف�إذا اأج�ع بدنه 
اخلدمة،وجدت  يف  واأق�مه  واأ�سهره 
اإىل  وراحة،فت�قت  خفة  روحه 

املو�سع الذي خلقت منه،وا�ست�قت 
اأ�سبعه  العلوي،واإذا  ع�مله�  اإىل 
بخدمته  وا�ستغل  نومه  و  ونعمه 
املو�سع  اإىل  البدن  وراحته،اأخلد 

الذي خلق منه.«
اخلفي  ال�رصاع  جيدا  نعي  وهن� 
الروحي  بعده  بني  اإن�س�ن  كل  لدى 
اأ�سمين�ه  م�  بني  اأو  الرتابي،  وبعده 
ال�سوت  كلمة  يف  الروح،مل�  �سوت 
م�  ورقة،وبني  وهم�س  عذوبة  من 
كلمة  يف  ،مل�  البدن  نداء  ب�أنه  قلن� 
النداء من مع�ين ال�رصاخ وال�رصا�سة 

واجلهر وال�سخب.
ويف تراثن� ال�سعري م�س�هم�ت كثية 
االأفك�ر،جنده�  هذه  عن  للتعبي 
يف  �س  الر�سول  �سعراء  عند 
�سعر  مع  االإ�سالم،وامتدت  �سدر 
امل�رصق  املت�سوفة،يف  ون�سو�س 

الروح  ثن�ئية  واملغرب،كم� ح�رصت 
و االأبدان عند �سعراء العهد االأموي 
االأدب  فرتات  كل  ويف  العب��سي،  ثم 
العربي قدميه وحديثه،وب�خت�س�ر ال 
ت�سوير  مع�ين  فيه  غ�بت  زمن�  جند 
لالنت�س�ر  الروح وحم�والته�  اأ�سواق 

يف عراكه� مع نزوات البدن.
اأن  لالإن�س�ن  الروح  تريد  وهن� 
من  هي  ف�س�ئله�،الأنه�  ي�ستكمل 
به نحو  االإن�س�نية،وترتقي  له  حتقق 
املالئكة،ب�أفع�ل تعبدية متعددة،مع 
وغلبة  الرتاجع  من  هن�  اخلوف 
احل�سد والغرور واحلقد، وحم�والت 
بطرق  القرار  على  لل�سيطرة  البدن 
ودخول  الري�ء  متنوعة،ومنه�  خبيثة 

و�س�و�س ال�سيط�ن.
،يف  اجلدل  املق�م  هذا  يف  ونتذكر 
رم�س�ن زمن كورون�،حول ال�سدق�ت 

اخليية،لالأفراد  والتربع�ت 
للنقل  موؤيد  واجلمعي�ت،بني 
التوا�سل  من�س�ت  عرب  والت�سوير 
لهذه  االإعالم،وراف�س  وقنوات 
�سورا  تقدم  املم�ر�سة،ب�عتب�ره� 
بفعل  واجلهر  والتب�هي  للتف�خر 
اخلي،وجتعل من الفقي اأو امل�ستفيد 
من ال�سدقة ذليال م�ستكين� مت�سوال.
ال�سدقة  موقف  ت�سوير  مع  ونحن 
الن�سطة  ب�جلمعي�ت  للتعريف 
الفع�لة،لكن دون ت�سوير امل�ستفيدين 
من التربع�ت.لكي نقول للجميع ب�ن 
ال�سعب،وكم�  هذا  يف  م�زال  اخلي 
من  الن�هبون)  املحت�لون  يوجد 
روحهم(،هن�ك  على  بدنهم  ف�ز 
رج�ل اخلي واملح�سنون)من ف�زت 

روحهم(.
اهلل  عط�ء  ابن  قول  هن�  واأتذكر 

خفي  �سوت  هم�س  ال�سكندري،عن 
يف اأذن وقلب �س�حب اخلي والعب�دة 
وال�سدقة،يقول ابن عط�ء يف حكمة 
عليك  الري�ء  دخل  من حكمه:«رمب� 
من حيث ال ينظر اخللق اإليك.« اأي 
اأثن�ء  الن��س  يراك  ان  تتمنى  اأنك 
يف  ال�سدقة،فتقع  تقدمي  اأو  العب�دة 

الري�ء وت�سيع االأجر والقبول.
�رصاع  يف  االإن�س�ن  يبقى  وهكذا 
متوا�سل،بني الروح والبدن،يف �سي�ق 
امل�س�غل  فيه  ،حت��رص  �سعب  زمن 
املجتمع،فتن�سي  اأفراد  كل  اليومية 
الفقي  ج�ره  امل�ل  �س�حب  الغني 
املحت�ج،وتن�سي �س�حب ال�سحة من 
املر�س،وين�سى   فرا�س  على  يرقد 
من هو يف ي�رص اأهله واأق�ربه الذين 

هم يف ع�رص.
اإال من  الدني�  اختب�رات  ينج يف  وال 

اهلل،ووعى مع�ين  اإىل  الطريق  عرف 
الن�س القراآين،وقراأ بوعي االأح�ديث 
وتفريج  الرزق  النبوية،بخ��سة حول 
الغم  املوؤمنني،وعالج  عن  الكرب 
عنده  الروح  تنت�رص  وال  والهم، 
البدن  يقود  كيف  عرف  من  اإال 
للتقرب  و�سيلة  امل�ل  من  ويجعل 
املوت،اأي  بعد  م�  وخدمة  هلل 
الدني�  حلظ�ت  كل  من  جعل  من 
من  االآخرة،ولي�س  الأعم�ر  فر�سة 
اأنه�  ون�سي  وعمره�  دني�ه  يف  غرق 
اأن  ف�نية،فيخدم،مثال، م�له ؟! بدل 
امل�ل يف خدمته،وعلين�  هن�  يكون 
اأن نعود للقران ونقراأ �سورة الكهف 
وق�سة �س�حب اجلنتني وم�سيه بعد 
واحتقر  النعم  ي�سكر  ومل  كفر  اأن 
حديث  يعي؟؟،واىل  الفقي،،فمن 

ق�دم اإن �س�ء اهلل.

راأي

الإن�سان بني �سوت الروح ونداء البدن
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املتقدمة

انت�شار  فاإن  الأمر،  وحقيقة 
الفريو�س بتلك الوترية التي جعلت 
منه وباًء ح�شد اأرواح ما يقرب من 
200 األف �شخ�س؛ اإن دّل على �شيء 
ال�شعف  نقاط  على  يوؤكد  فاإمنا 
الإنذار  اأنظمة  التي تنطوي عليها 
امللحة  واحلاجة  بالأوبئة،  املبكر 
اإىل  يهدف  وقائي  منظم  نهج  اإىل 
منع انت�شار الأمرا�س والفريو�شات 
مبجرد  حتجيمها  اأو  املعدية، 

الظهور الأويل، والتدخل 
خالل  من  ال�شتباقي 
البحوث  وتطوير  دعم 
الفريو�شات  جمال  يف 
فالإنذار  والأوبئة. 
دوًرا  يلعب  املبكر 
التقييم  يف  حمورًيّا 
حلالت  ال�رسيع 
الأوبئة،  انت�شار 
ال�شتجابة  وتقدمي 
الفعالة لالأحداث التي 
ت�شكل تهديًدا لل�شحة 

القرار  �شانع  ّكن  يمُ مبا  العامة، 
يف  ال�شتجابة  تدابري  اتخاذ  من 
التطور  ملنع  املنا�شب  الوقت 
تقليل  ثّم  ومن  الوباء،  مرحلة  اإىل 
الإمكان. حيث  ال�رسر قدر  درجة 
التي  الدول  اأن  املالحظ  من 
متكنت من ال�شتعداد اجليد لوباء 
جناًحا  الأكرث  هي  كانت  الكورونا 
كٍلّ  مناذج  ومنها  مواجهته،  يف 
من: �شنغافورة، واأملانيا، وتايوان، 
من  وانطالقا  اجلنوبية.  وكوريا 
تلك الأهمية التي اأ�شحت تكت�شبها 
لالأوبئة؛  املبكر  الإنذار  اأنظمة 
يتناول املقال احلايل اأهم مالمح 
ذات  واملبادرات  الأنظمة  تلك 

ال�شلة، وذلك على النحو التايل:
 اأهمية »نظم الإنذار املبكر«:

املبكر  الإنذار  اأنظمةمُ  تمُعد 
اأنظمة  هي  عام  ب�شكل  ال�شحية 
على  فعاليتها  تعتمد  مراقبة 
جتميع املعلومات حول الأمرا�س 
تطورها  املحتمل  والفريو�شات 

يف  وعر�شها  الوباء،  لو�شع 
اأجل  من  املنا�شب  التوقيت 

ال�شحية  التدخالت  حتفيز 
العاجلة من قبل اأجهزة ال�شحة 

جر�س  لدق  اأداة  فهي  العامة، 
الهدف،  ذلك  ولتحقيق  الإنذار. 

املبكر  الإنذار  اأنظمة  ت�شتخدم 
الإح�شائية  الأ�شاليب  من  العديد 
عن  للك�شف  �رسورية  تمُعد  التي 
انت�شار  اجتاهات  يف  التغريات 
الأحداث  اأو  والأوبئة،  الأمرا�س 
اأو  مناخية  كانت  �شواء  املحفزة، 
مرتبطة مبوجات انتقال لالأفراد، 

يف  العاجل  التدخل  تتطلب  والتي 
اللجوء  يتم  كما  احلالت.  معظم 
لتحديد  الإح�شائية  الو�شائل  اإىل 
ب�شكل  البيانات  مراجعة  اأولويات 
لأخ�شائيي  ي�شمح  مبا  منتظم، 
البيانات  على  بالرتكيز  الأوبئة 
دعم  وكذلك  اأهمية.  الأكرث 
القرارات امل�شتندة اإىل الأدلة من 

قبل �شانعي ال�شيا�شات.
عملت  بالبعيدة  لي�شت  فرتة  ومنذ 
منظمة ال�شحة العاملية على تعزيز 
اأنظمة املراقبة احلالية لالأمرا�س 
الإنذار  اأنظمة  وتطوير  املعدية، 
اأ�شا�س  على  الدول  داخل  املبكر 

املفاهيم والتقنيات اجلديدة. ومن 
اأبرز الأمثلة على تلك الأنظمة التي 
العاملية  ال�شحة  منظمة  دعمتها 
حديًثا، هو اإن�شاء نظام اإنذار مبكر 
للك�شف عن الفا�شيات وال�شتجابة 
املخيمات  يف  ومكافحتها  لها 
للنازحني  امل�شيفة  واملجتمعات 
وغرب  وجنوب  �شمال  وليات  يف 
يف   ،2004 عام  يف  وذلك  دارفور، 
ظل و�شول 20٪ فقط من ال�شكان 
ال�شحية  الرعاية  مرافق  اإىل 
دعم  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الأولية. 
وال�شيطرة  املبكر  الإنذار  مراكز 
على الأمرا�س املعدية يف العديد 
من الدول، مثل: العراق، و�رسبيا، 
والأردن،  ومقدونيا،  واملغرب، 

وغريها. 
نظم  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
الإنذار املبكر بالأمرا�س والأوبئة 
العامة  ال�شحة  تزويد م�شوؤويل  يف 
قدر  م�شبق  باإ�شعار  النا�س  وعامة 
مكان  الإ

ل  حو
لية  حتما يف ا املر�س  تف�شي 

مكان معني، وبالتايل تو�شيع نطاق 
اإل  املمكنة؛  ال�شتجابة  خيارات 
يف  تتمثل  الأ�شا�شية  املع�شلة  اأن 

ال�شتجابة  ت�شكيل  حماولة  اأن 
زمنية  لفرتة  التنبوؤات  خالل  من 
طويلة، عادة ما يعني يقيًنا تنبوؤًيّا 
اأقل، الأمر الذي يمُ�شعف من درجة 

فعالية النظام ذاته.

من الرت�ضد اإىل ال�ضتجابة:

متر عملية الإنذار املبكر لالأوبئة 
دورة  تعك�س  رئي�شية  بعدة مراحل 
وت�شحيح  وال�شتجابة  الر�شد 
امل�شار واملرونة والرتداد للو�شع 
اجلائحة،  انح�شار  بعد  الطبيعي 
فيما  املراحل  هذه  اأبرز  وتتمثل 

يلي:
1- الرت�ضد الوبائي 

 Epidemiological(

:)surveillance

تلك هي اخلطوة  تعد   
اأهمية  والأكرث  الأوىل 
الإنذار  اأنظمة  يف 
بالأمرا�س  املبكر 
توفر  حيث  والأوبئة، 
الوبائية  املراقبة  اأنظمة 
واملنهجية،  امل�شتمرة 
جمع  على  تعتمد  التي 
املوثوقة  والبيانات  املعلومات 
واملواقع  ال�شحية  الوحدات  من 
ال�شحية املجهزة يف مداخل الدول 
واملناطق  واملوانئ  باملطارات 
النائية واملعزولة من قبل العاملني 
واملتمر�شني  املدربني  ال�شحيني 
حول اأي اأعرا�س لأمرا�س معدية، 
ن�شق  يف  املعلومات  تلك  وحتليل 
اإجراءات  وا�شتخدام  م�شتمر، 
تلك  جودة  ل�شمان  موحدة 
ن�رسها  ثم  وات�شاقها،  املعلومات 
حال  يف  املنا�شب  الوقت  يف 
عملية  وهي  خطر،  اأي  ا�شت�شعار 
الإنذار  لأنظمة  الأهمية  بالغة 
املبكر. ومع ذلك، يف �شياق نظام 
تت�شمن  اأن  يجب  املبكر،  الإنذار 
التغريات  مراقبة  ا  اأي�شً املراقبة 
املر�س،  ناقالت  اأعداد  وفرة  يف 
�شواء من خالل انتقال الأفراد اأو 
الظواهر املناخية اأو �شبكات نقل 
وذلك  احليوانات،  من  الأمرا�س 
وجود  على  مبكرة  اإ�شارة  لتوفري 

املر�س يف منطقة معينة. 
د  تعممُّ هنا  املالحظ  من  ولعل 
ال�شني اإخفاء وحماولة طم�س اأدلة 
بها  تقدم  التي  الوبائي  الرت�شد 
واتهامه  ليانغ«،  وين  »يل  الطبيب 
بن�رس �شائعات عرب الإنرتنت، بعد 
 30 يف  مبكرة  حتذيرات  ن�رس  اأن 
ن�شخة  انت�شار  من   2019 دي�شمرب 
وهو  كورونا،  متطورة من فريو�س 
كما   . امل�شتجد  كورونا  فريو�س 
اأ�شبوعني  ال�شني  الأمر  ا�شتغرق 
الفريو�س،  وجود  عن  لالإعالن 
ال�شحية  ال�شلطات  وا�شتمرار 
�شيا�شة  اتباع  يف  بعدها  ال�شينية 

الإخفاء يف حماولة منها لل�شيطرة 
على الأو�شاع، مدعية اأنه »مل يكن 
انتقال  على  وا�شح  دليل  هناك 
اإن�شان لآخر«، واأنه ل  العدوى من 
املمار�شني  بني  عدوى  اأي  توجد 
واأن  ال�شحية،  الرعاية  جمال  يف 
الوقاية  »يكن  املر�س  تف�شي 
اأن  اإىل  عليه«.  وال�شيطرة  منه 
عن  ك�شفت  التي  الأحداث  توالت 
خطورة الفريو�س و�رسعة انت�شاره 
ت�شبب يف  الذي  الأمر  الب�رس،  بني 
كبرية  اأجزاء  يف  الفريو�س  انت�شار 
من  اأخرى  اأجزاء  ويف  ال�شني،  من 

العامل.
النتقادات  اأبرز  من  ذلك  ويمُعد 
ال�شحة  ملنظمة  ومُجهت  التي 
تقودها  حملة  اإطار  يف  العاملية، 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
ال�شحة  منظمة  اتهمت  حيث 
الوباء،  اأزمة  اإدارة  ب�شوء  العاملية 
الدولية يف  املنظمة  لتاأخر  نتيجة 
من  خ�شية  الفريو�س  من  التحذير 

اإزعاج ال�شني.
2- املالحظات البيئية: 

املناخية  املراقبة  تمُعترب  حيث 
لنظام  ا  مهًمّ ًنا  مكِوّ املنهجية 
الإنذار املبكر. ويرجع ذلك جزئًيّا 
اأن لعوامل الطق�س والظواهر  اإىل 
الرتبة،  رطوبة  -مثل:  املناخية 
حرارة  ودرجة  النباتي،  والغطاء 
يف  مهًما  دوًرا  البحر-  �شطح 
لالأمرا�س.  املبكر  الإنذار  اأنظمة 
تقنيات  على  العتماد  يتم  وهنا 
لر�شد  بعد  عن  ال�شت�شعار 

الظواهر البيئية.
3- تقييم جوانب ال�ضعف: 

درجة  تقييم  اإىل  ذلك  ي�شري 
ال�شكان  ح�شا�شية 
ال�شحية  للمخاطر 
للفريو�شات  نتيجة 
املعدية،  والأمرا�س 
ت�شنيف  ثم  ومن 
الأكرث  احلالت 
للمخاطر،  عر�شة 
قدرة  تقييم  وكذلك 
ال�شحية  الأنظمة 
مع  التعامل  على 
الأمرا�س  خطر 
والأوبئة.  املعدية 
ذلك  يوفر  حيث 
�شياًقا  التقييم 
بيانات  لتف�شري 

وفهم  الوبائي،  والرت�شد  املراقبة 
بني  الرتابطية  العالقة  وحتليل 
التاأثري  ذات  العوامل  جمموعة 
لل�شكان،  ال�شحي  الو�شع  على 
مثل: التغذية، واملاأوى، والأن�شطة 
القت�شادية املتبعة. وت�شمل عوامل 
اخلطر ال�شائعة يف الدول النامية: 
نق�س الو�شول اإىل املياه النظيفة، 
ال�شحي،  ال�رسف  �شبكات  و�شوء 
وهو  التح�شني.  لقاحات  ونق�س 

ما يوؤثر ب�شكل اأو باآخر على درجة 
املعدية.  لالأمرا�س  التعر�س 
ا  اأي�شً املجتمع  �شعف  يتاأثر  كما 
مثل:  ديوجرافية،  بعوامل 
والكثافة  لل�شكان،  العمرية  البنية 
ال�شحية  والتهديدات  ال�شكانية، 
فريو�س  مثل  م�شبًقا  املوجودة 
نق�س املناعة الب�رسية. وتعد تلك 
العوامل جميعها حمورية يف عملية 
تقييم جوانب ال�شعف، الأمر الذي 
تف�شي  اإمكانية  تقييم  عليه  يرتتب 
ا�شرتاتيجيات  وو�شع  املر�س 

مكافحته.

�شنغافورة  من  كل  قدمت  وقد 
من  به  يمُحتذى  منوذًجا  وتايوان 
ال�شعف،  جوانب  تقييم  حيث 
دقيق  ب�شكل  معها  والتعامل 
و�رسيع يف مواجهة فريو�س كورونا 
�شار�س،  خربة  فبعد  امل�شتجد. 
و�شع  بتح�شني  منهما  كل  قامت 
البنية ال�شحية اخلا�شة بها، �شواء 
العزل  م�شت�شفيات  بناء  من خالل 
واملعدات  املن�شاآت  وحتديث 

الطبية، اأو اإن�شاء مركز القيادة من 
الأمرا�س  لتف�شي  ال�شتجابة  اأجل 
يف تايوان  ودوره يف الإنذار املبكر 
بالوباء. ومبجرد اإعالن ال�شني عن 
اإعالن  وقبل  امل�شتجد،  الفريو�س 
اأن  عن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الفريو�س يثل وباًء خطرًيا؛ كانتا 
الإجراءات  من  حزمًة  اأعلنتا  قد 
باإغالق  يتعلق  فيما  ال�شتباقية، 
احلدود، وفر�س اإجراءات احلجر 

ال�شحي، وتطبيق الختبارات على 
ا�شتخدام  مت  كما  املواطنني. 
البيانات  وحتليل  التكنولوجيا 
املراقبة  اأجل  من  ال�شخمة 
الأكرث  للحالت  املكثفة  ال�شحية 
من  لالإ�شابة  للتعر�س  احتماًل 
يعانون من  الذين  املر�شى  اأولئك 
بال�شتناد  حادة  تنف�شية  اأعرا�س 
اإىل قاعدة بيانات التاأمني ال�شحي 
خ�شوعهم  اإعادة  ومت  الوطنية، 
كورونا، وحماولة  لختبار فريو�س 
امل�شبقة  ال�شحية  الرعاية  توفري 

لهم.
اأما اأملانيا فقد عمدت اإىل اإر�شاء 
نهج خمتلف، حيث قامت بالتو�شع 
الأ�شخا�س  لت�شنيف  يف اختبارات 
مناعية  اأج�شاًما  يحملون  الذين 
قامت  كما  للفريو�س.  م�شادة 
اختبار  بتطوير  برلني  م�شت�شفى 
بداية  قبل  وذلك   ،2020 يناير  يف 
ري اأملانيا  تفاقم الأزمة. حيث جتمُ
الآن ما يقرب من 350 األف اختبار 

اأ�شبوعًيّا .
4- حتليل املخاطر: 

يعتمد بناء �شيناريوهات 
املنا�شبة  ال�شتجابة 
حالت  مع  للتعامل 
الأمرا�س  تف�شي 
على  والأوبئة  املعدية 
لتعيني  املخاطر  حتليل 
حدوث  احتمالت 
من  املختلفة  الأمناط 
وتاأثرياتها،  املخاطر  تلك 
على  املجتمعات  وقدرة 
الآثار  هذه  ا�شتيعاب 
باأن  علًما  منها.  والتعايف 
املخاطر  تلك  م�شتويات 
دولة  من  تتغري  واأمناطها 
جمموعة  على  اعتماًدا  لأخرى 
م�شتوى  ت�شمل:  التي  العوامل  من 
القت�شادية،  والتغريات  التح�رس، 
ومعدلت النمو ال�شكاين، والهجرة، 
والتدهور البيئي، وال�رساع امل�شلح، 
املعلومات  توافر  ويعد  وغريها. 
تلك  كافة  عن  واملحدثة  الدقيقة 
جناح  عنا�رس  اأهم  من  العنا�رس 
على  وانعكا�شه  املخاطر،  حتليل 

بناء �شيناريوهات ال�شتجابة. 

�ضهد العامل خالل العقدين املا�ضيني انت�ضار العديد من الفريو�ضات والأوبئة، والتي كان من اأ�ضهرها على الإطالق فريو�س �ضار�س القاتل الذي ظهر عام 
2002 واأودى بحياة املئات، ثم فريو�س اأنفلونزا اخلنازير )H1N1( الذي ظهر لأول مرة يف عام 2009 وانت�ضر يف العديد من دول العامل، واأخرًيا فريو�س 
الإيبول �ضديد العدوى الذي ظهر يف البداية عام 2013 يف عدد من دول غرب اإفريقيا. وعلى الرغم من ارتفاع درجة خطورة تلك الفريو�ضات؛ اإل اأن 
فريو�س )كوفيد-19( ُيعد هو الأخطر نتيجة لت�ضاع درجة انت�ضاره عرب كافة اأرجاء الكرة الأر�ضية و�ضرعة ذلك النت�ضار، الأمر الذي جعل منظمة 

ال�ضحة العاملية ُتعلن يف 11 مار�س 2020، اأن الفريو�س ميكن ت�ضنيفه على اأنه جائحة، مبا ي�ضكل حالة طوارئ �ضحية عامة ذات اأهمية دولية.

در�س كورونا:

مبادرات عاملية لتفعيل اأنظمة الإنذار املبكر للأوبئة

ال�ضتجابة  �ضيناريوهات  بناء  "  يعتمد 
املنا�ضبة للتعامل مع حالت تف�ضي 

الأمرا�س املعدية والأوبئة على حتليل 
املخاطر لتعيني احتمالت حدوث 
الأمناط املختلفة من تلك املخاطر 
وتاأثرياتها، وقدرة املجتمعات على 
ا�ضتيعاب هذه الآثار والتعايف منها "

ال�ضحية  املبكر  الإنذار  اأنظمُة  "  ُتعد 
ب�ضكل عام هي اأنظمة مراقبة تعتمد 
فعاليتها على جتميع املعلومات حول 

الأمرا�س والفريو�ضات املحتمل 
تطورها لو�ضع الوباء، وعر�ضها يف 

التوقيت املنا�ضب من اأجل حتفيز 
التدخالت ال�ضحية العاجلة من قبل 
اأجهزة ال�ضحة العامة، فهي اأداة لدق 

جر�س الإنذار "

اجلزء01 

ق�ضية
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الو�ضط تن�ضر مداخالت امل�ضاركني

امللتقى الدويل حول القوة القاهرة 
و اأثرها على الت�سريح بجامعة امل�سيلة

نظمت كلية احلقوق و العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة امل�ضيلة موؤمترا علميا حول القوة القاهرة و اأثرها على حركة الت�ضريع و الق�ضاء 
)) جائحة كوفيد 19 اأمنوذجا (( و ذلك يوم الأربعاء 29 اأفريل عن طريق تقنية التحا�ضر عن بعد �ضارك فيها خرباء من جامعات 
عربية و اأخرى وطنية يف مقدمتها الباحثة الأردنية اأريج حمادة و القانونية الأردنية هديل الزعبي و نائب العميد للدرا�ضات 

بجامعة ظفار عمران بن علي الهطاين و اخلبري الدويل العراقي ميثاق حمادي اجلبوري . 

ع.غ

وهنا تن�ضر الو�ضط تو�ضيات 
امللتقى تعميما للفائدة

الدكتورة هديل 
تي�ضري الزعبي/
كلية احلقوق-

اجلامعة الأردنية
وباء كورونا و اأثره 

على اللتزامات 
التعاقدية وفقا 
لأحكام القانون 

الأردين

لقد اأثارت جائحة كورونا اخلوف 
ومن  اأجمع  العامل  يف  والرهبة 
دعا  مما  الأردن؛  دولة  �ضمنها 
اتخاذ  اىل  الأردنية  احلكومة 
من  للحد  احرتازية  تدابري 
الرادة  �ضدرت  فقد  انت�ضاره. 
على  باملوافقة  ال�ضامية  امللكية 
 13 رقم  الدفاع  بقانون  العمل 
تاريخ  من  اعتباراً   1992 ل�ضنة 
2020/3/17  وذلك �ضنداً لأحكام 
الأردين  الد�ضتور  من   124 املادة 
ما  »اإذا حدث   : على  تن�ص  والتي 
يف  الوطن  عن  الدفاع  ي�ضتدعي 
حالة وقوع طوارئ في�ضدر قانون 
با�ضم قانون الدفاع تعطى مبوجبه 
الذي  ال�ضخ�ص  اإىل  ال�ضالحية 
التدابري  لتخاذ  القانون  يعينه 
والإجراءات ال�رضورية مبا يف ذلك 
وقف قوانني الدولة العادية لتاأمني 
قانون  ويكون  الوطن  عن  الدفاع 
الدفاع نافذ املفعول عندما يعلن 
بناء  باإرادة ملكية ت�ضدر  عن ذلك 
الوزراء«.  جمل�ص  من  قرار  على 
املذكور،  القانون  تفعيل  بعد 
�ضدر اأمر الدفاع رقم 2 املت�ضمن 
ووقف  اليومية  احلياة  تعطيل 
القت�ضادية  الأن�ضطة  من  الكثري 
جزئي  ب�ضكل  اأو  كامل  ب�ضكل  اإما 
داخل  التجول  حظر  وفر�ص 
احلظر  تبعات  فان  وعليه  البالد. 
العديد  تاأجيل  يف  �ضببا  كانت 
وعلى  القانونية  اللتزامات  من 
منها  التعاقدية  اخل�ضو�ص  وجه 

م�رضاً  تنفيذها  عدم  يكون  التي 
الغري.  مل�ضلحة املتعاقد او حتى 
من  امل�ضتهدفة  الفئة  باأن  علما 
املمتدة  العقود  هي  العقود  اأنواع 
او ما ت�ضمى بالعقد امل�ضتمر الذي 

جوهرياً  فيه عن�رضاً  الزمن  يكون 
اليجار  وعقد  العمل  عقد  مثل 

وعقد التوريد وعقد املقاولة.
   

املحامية والباحثة 
القانونية/اأريج عبد 

الرحمان /الكويت
اأثر كورونا على امل�ضوؤولية 

التعاقدية 

اأفادت الباحثة الكويتية اريح حمادة 
اأن جائحة كورونا هي مبثابة القوة 
القاهرة التي عطلت تنفيذ الكثري 
غري  و  التعاقدية  اللتزامات  من 
من  العديد  قدمت  و  التعاقدية 
ال�ضلطات  تدخل  عن  الأمثلة 
العمومية يف الكويت ملعاجلة اأثار 
الأزمة كما اأنه عرجت على بع�ص 
الق�ضايا التي طرحت يف ال�ضني و 
التي لزالت قيد النظر من الق�ضاء 

ال�ضيني .

الدكتورة ظريفي نادية 
جامعة امل�ضيلة

ال�ضبط الإداري ودوره 
يف الوقاية من انت�ضار داء 

كورونا

�رضيفي  نادية  الباحثة  اعتربت 
للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ضة 
اإىل  اأعادت  كورونا  جائحة  اأن 
يف  الإداري  ال�ضبط  الواجهة 
مفهومة التقليدي الذي ي�ضعى اإىل 

و  العامة  ال�ضحة  على  املحافظة 
القرارات  عديد  يف  ذلك  جت�ضد 
رئا�ضة  موؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادرة 
اجلمهورية و عن احلكومة و على 
�رضورة  اإىل  منبهة  الولة  ال�ضادة 

اإثراء املنظومة القانونية املتعلقة 
باحلالت ال�ضتثنائية ل�ضيما القوة 

القاهرة و الظرف الطارئ 

الدكتور عبديل حمزة/
جامعة تيبازة-اجلزائر
الإجراءات القانونية و 

الق�ضائية املتخذة يف مواجهة 
جائحة كورونا بالأنظمة 

املقارنة

اىل  حمزة  عبديل  الدكتور  تطرق 
جمموعة من الن�ضو�ص الت�رضيعية 
التي  الق�ضائية  والجتهادات 
فريو�ص  اآثار  مواجهة  يف  �ضدرت 
الأنظمة  خمتلف  يف  كورونا 

واملغرب  فرن�ضا  مثل  املقارنة 
خل�ص  حيث  وال�ضني،  وتون�ص 
الفريو�ص  اأثار  اأن  اىل  الباحث 
د�ضتورية  مبادئ  اىل  امتدت  قد 
قانونية،  ن�ضو�ص  وكذا  را�ضخة 
اأمام  باأننا  القول  اىل  اأدى  مما 
درا�ضة  جمال  يف  وا�ضع  م�ضتقبل 
والأثار  القانونية  الإ�ضكاليات 
الت�رضيعي  الن�ص  م�ضت  التي 
والجتهاد الق�ضائي يف خمتلف 
من  اأ�ضبح   واأنه  العاامل،  دول 
من  الكثري  اإدراج  ال�رضوري 
واملبادئ  القانونية  القواعد 
الناجتة  م�ضتقبال،  الق�ضائية 
عن حالة وباء فريو�ص كورونا.

الأ�ضتاذ عمران بنعلي 
الهطايل

حمامي و م�ضت�ضار قانوين /
�ضلطنة عمان 

يرى الهطايل عدم اأمكانية اأطالق 
القاهرة  القوه  )نظرية  م�ضطلح  
العقود   جميع  على  بعمومه   )

)كوفيد  كورونا  بجائحة  املتاأثرة 
19(بالنظر اإىل اأن نظرية الظروف 
الطارئة تختلف متاما عن نظرية 

)فور�ص  القاهرة  القوة 
ماجيري( لأن الأخرية تتمثل 
اللتزام  تنفيذ  ا�ضتحالة  يف 
تعود  الأوىل  بينما  بالعقد، 
اإىل اأن الظروف جتعل تنفيذ 
اللتزام بالعقد مرهقا ولي�ص 
فرق  هذا  ويف  م�ضتحيال، 

كبري..
كورونا  فايرو�ص  جائحة  لن 
العقود  بع�ص  جعلت  واأن 
بع�ص  اأن  ال  التنفيذ  م�ضتحيلة 

م�ضتمرة  كانت  �ضواء  العقود 
كان  التنفيذ  ولكن  فورية  او 
تراخي  هناك  او  موؤجال  فيها 
تنفيذ  تاأجيل  وميكن  التنفيذ  يف 
بع�ضها بالوقف املوقت للعقود او 
ح�ضب التفاق فاأنها تكون مرهقة  
القوه  م�ضطلح  اطالق  ميكن  ل 
العقود  بال�ضمولية جلميع  القاهرة 

وذلك  لعدم وجود �رضط ا�ضا�ضي 
بها وهو ا�ضتحالة.

الدكتور ميثاق طالب 
عبدحمادي اجلبوري/كلية 
احلقوق/جامعة بابل العراق
توقف العمل يف امل�ضروع و 

اأثره على حقوق العمال 

كوفيد   - كورونا  جائحة  تعترب 

ال�ضاحة  على  م�ضتجدا  اأمرا   -19
انعكا�ضاته  ظهرت  حيث  العاملية 
الجتماعي  امل�ضتوى  على 

دول  دفع  ما  وهو  والقت�ضادي. 
�ضبه  اجراءات  اتخاذ  اإىل  العامل 
اإغالق احلدود  موحدة، جتلت يف 
واحلجر ال�ضحي ملواطنيها؛ خوفاً 
ح�ضدت  التي  العدوى  انت�ضار  من 
عديدة،الأمر  ب�رضية  اأرواحا 
العمل  اأمن�ضاريع  معه  وجد  الذي 
ج�ضيمة  حتديات  اأمام  وال�رضكات 

هن،  لرا يا د قت�ضا ل فيظاللو�ضعا
قرارات  اتخاذ  على  اأجربتهم 
العمل  توقيف  يف  جتلت  �ضعبة 
ف�ضاًل  فيها،  الن�ضاط  وممار�ضة 
التمويل  خدمات  توقف  عن 
املالية.  ال�ضيولة  ونق�ص  والتوزيع 
جعل  الوباء  هذا  اأن  عن  ف�ضاًل 
الوفاء باللتزامات التعاقدية اأمراً 
�ضعباً اأو م�ضتحياًل نوعاً ما، الأمر 
نزاعات  اإىل  بدوره  يوؤدي  الذي 
املتعاقدة  الأطراف  بني  تن�ضاأ 
هذه  خلفتها  التي  الآثار  ب�ضبب 
اأو  التاأخري  ذلك  يف  مبا  اجلائحة 
الأجل املتفق  الت�ضليم يف  �ضعوبة 
اأ�ضا�ضا  الت�ضليم  تعذر  اأو  عليها 
جمموعة  تنفيذ  عدم  وبالتايل 
وفيما  التعاقدية.  اللتزامات  من 
يتعلق بعقد العمل جند اأن �ضاحب 
ب�ضبب  م�ضطراً  اأ�ضبح  العمل 
عدم  اإىل  كورونا  فايرو�ص  انت�ضار 
العامل  بتمكني  بالتزامه  الوفاء 
من  عليه،  املتفق  العمل  اأداء  من 
خالل اإغالق مقر العمل، ل �ضيما 
واأن طبقة العمال كما هو معروف 
على  تعتمد  التي  الطبقات  من 
الأجر يف معي�ضتها وت�ضيري �ضوؤون 
حياتها، واإن العامل يتقا�ضى هذا 
يوؤديه  الذي  العمل  مقابل  الأجر 
باعتبار  العمل،  �ضاحب  مل�ضلحة 

اأن عقد العمل من العقود امللزمة 
للجانبني ومن عقود املعاو�ضة. 

لذا فاإن امل�ضاألة التي تدق هنا هو 
ثم  ومن  العمل  م�رضوع  توقف  اأن 
توقف العامل عن ممار�ضة العمل، 
اأجور  على  يرتبه  الذي  الأثر  ما 
العمال، هل ي�ضتمرون يف تقا�ضي 
ممار�ضة  عدم  من  بالرغم  الأجر 

اأو ل ؟، واإذا كان الأمر هو  العمل 
فاإىل  الأجر،  العمال  ا�ضتحقاق 
ي�ضتمر هذا احلق؟، وما  اأي مدى 
الأ�ضا�ص القانوين يف اإلزام �ضاحب 
بالرغم  العمال  اأجور  بدفع  العمل 
اأداء  من توقفهم عن العمل وعدم 
الأثر  وما   . جتاهه؟  التزاماتهم 
هل  العمل،  عقد  على  املرتتب 
اأم  العقد  اإنهاء  اإىل  ذلك  يوؤدي 

توقفه؟ 

الدكتور حططا�ش 
عمرجامعة امل�ضيلة

تاأثري كورونا على �ضريان 
املواعيد 

اإذا و�ضع  اإن هذه اجلائحة �ضكلت 
الوطني  ال�ضعيد  على  ا�ضتثنائي 
تاأثر  اإىل  اأدت  كونها  والدويل 
خمتلف مناحي احلياة القت�ضادية 
والجتماعية وتعطل اأداء املرافق 
الق�ضاء  مرفق  فيها  مبا  العامة 
هذا  تاأثري  اإ�ضكالية  يطرح  مما   ،
واملواعيد  الآجال  على  الوباء 
املرافعات  قوانني  يف  املقررة 
اجلزائر  يف  واجلزائية  املدنية 
ارتباط  خ�ضو�ضياتها  من  التي 
احلقوق  خمتلف  ممار�ضة 
التقا�ضي  يف  احلق  عن  املتفرعة 
التي   ، واملواعيد  بالآجال 
اأن  على  القانونني  كال  ين�ص 
العام،  النظام  من  احرتامها 
واأن مرورها يوؤدي اإىل �ضقوط 
احلقوق ، ول ي�ضتثنى منها من 
حالة  �ضوى  القانونية  الناحية 
ن�ضت  التي  القاهرة  القوة 
املو�ضوعية  اأحكام  عليها 
وكدا  املدين  القانون  يف 
وا  م  ا  ق  من   422 املادة 
�رضيان  توقف  اأنها  على 
اإثبات  �رضيطة  املواعيد 
القوة القاهرة وفقا لأحكام املادة 
ال�ضالفة الذكر عرب ا�ضت�ضدار اأمر 
املخت�ضة  املحكمة  رئي�ص  من 
مما   ، اخل�ضم  ا�ضتدعاء  بعد 
اإ�ضكالية مدى مالئمة هذا  يطرح 
اجلائحة  هذه  ملوجهة  الإجراء 
التي طال اأمدها وامتد مداها اإىل 

ربوع الوطن وحتى خارجه.

على  ا�ضتثنائي  و�ضع  اإذا  �ضكلت  اجلائحة  هذه  " اإن 
ال�ضعيد الوطني والدويل كونها اأدت اإىل تاأثر خمتلف 

مناحي احلياة القت�ضادية والجتماعية وتعطل 
اأداء املرافق العامة مبا فيها مرفق الق�ضاء ، مما يطرح 

اإ�ضكالية تاأثري هذا الوباء على الآجال واملواعيد املقررة 
يف قوانني املرافعات املدنية واجلزائية يف اجلزائر" 

على  م�ضتجدا  اأمرا   19- كوفيد   - كورونا  جائحة  " تعترب 
ال�ضاحة العاملية حيث ظهرت انعكا�ضاته على امل�ضتوى 
الجتماعي والقت�ضادي. وهو ما دفع دول العامل اإىل 
اتخاذ اجراءات �ضبه موحدة، جتلت يف اإغالق احلدود 
واحلجر ال�ضحي ملواطنيها؛ خوفًا من انت�ضار العدوى"

ملف 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم : عي�سى قراقع

ي�سري  يقلقنا،  القادم  الرجل  هذا   
ميلك  ال  الذي  الفقري  الالجئ  بهدوء 
الرجل  هذا  واخليمة،  الكرامة  �سوى 
يخرتق  االأمام،  اإىل  يتقدم  ال�ستيني 
اأبه  غري  التجوال،  ومنع  احل�سار 
 16 واالآف  االبات�سي  طائرات  ل�سوت 
التي تق�سف مقرات ال�سلطة الوطنية 
النارعليه،  اأطلقوا  الفل�سطينية، 
يف  رمبا  اال�رسائيلي،  ال�سابط  قال 
الكي�س حكاية  قنبلة، رمبا يف  الكي�س 
الرجل  هذا  اقتلوا  والنكبة،  املخيم 
ماجد  اأم  توفيت  الذاكرة.  وا�سطبوا 
ال�ستة  اأبنائها  وتركت  ع�سال  مبر�س 
وال�سجن  املخيم  بني  ن�ساأوا  الذين 
ماجد  اأبو  عاد  مرة  وال  واملالحقة، 
االأيتام  اأبنائه  مع  والتقى  البيت  اىل 
ال�سجون،  يف  كلهم  واحدة،  دفعة 
احلياة يف البيت �سارت رحلة �سفر اىل 
الزنازين ورحلة عودة من الزنازين، اأن 
ال�سباح  يجدهم يف  ال  الليل  يف  راآهم 
 ، بالغ�سب  يفي�س  الدهي�سة  خميم   ،
يزحف على االأ�سالك ال�سائكة ويرجم 
الطائرات بالنكافات، املخيم ي�ستقبل 
الكي�س يف  زال  ال  ال�سهيد،  ماجد  اأبو 
يده، فيه خبز وماء ودماء وبقايا طعام 
العي�س  لقمة  عن  يبحث  بائ�س  لعامل 
بالعودة  يحلمون  الالجئون  والعودة، 
ال  احللم  فاأن  �سهداء  عادوا  لو  حتى 
واالآخرة.  الدنيا  بني  يكتمل   ، يتاأجل 
باملخيم  الب�سيط  الوكالة  بيت  يف 
 ، ماجد  اأبو  فرج  علي  جثمان  �سجي 
ويف تلك اللحظة �سار ماجد هو االأب 
ع�سفت  اأ�رسة  يعيل  اأن  عليه  الذي 

جرناال  ماجد  �سار  الرياح،  بها 
وخلاليا  الأ�رسته  راعيا  �سغره،  منذ 
�سعارا:  يرفع  االأزقة،  يف  ال�سبيبة 
النهار لالحتالل والليل كل الليل لنا ، 
قهوته التي يعدها الأحالمه متنعه من 
النوم ويبقى على انتظار، وظل وحده 
من  ال�ساردة  ال�سيف  غيوم  على  يطل 
هذا  اأبي  يل  �سيغفر  ال�ستاء،  وجع 
الكاهنات  نبوءة  اىل  االآخر  اللجوء 
اىل  وكتب  ماجد  قال  االآلهة  ورحمة 
غام�س  وقت  يف  رحلت  لقد   : والده 
فجرا  يحمل  الوقت  اأبي،  يا  وغام�س 
االآن  اأنا  ووطن،  وخبزا  نع�سا  ويحمل 
يت�ساءل  الكونية.  العدالة  اأمام جدارة 
املجنونة  الدولة  هذه  ما  ماجد:  اأبو 
وتق�سف  املهد  كني�سة  حتا�رس  التي 
بيت اهلل وال�سالة وتذبح املحا�رسين 
قارع  قتلوا  العذراء،  مذود  يف 
على  الر�سا�س  واأطلقوا  االأجرا�س 
النجمة،  اأطفاأوا  والراهبات،  الرهبان 
اجتياحات مدججة يف كل �سارع وبيت 
وعلى  ال�سوارع  يف  �سهداء  و�ساحة، 
حلم  بيت  وال�سنا�سل،  البيوت  اأ�سطح 
�سارت مع�سكرا، بيت حلم ت�سلب مرة 
الكني�سة  التاريخ، �رساخ يف  اأخرى يف 
 10 يف  امل�سيح.  الإنقاذ  ومنا�سدات 
دولة  قتلت  مرا،  اللوز  �سار  ني�سان 
حربا  و�سنت   ، ماجد  اأبو  اإ�رسائيل 
اأبو جندل  على خميم جنني واأعدمت 
املقاطعة،  يف  عمار  اأبو  حا�رست   ،
ح�سني  ال�سهيد  ج�سد  متزق  �سواريخ 
خميم  راأيت  عيني  وباأم   ، عبيات 
اأكفان  ال�سماء،  يف  يحلق  الدهي�سة 
احلارات،  اأكتاف  على  مرفوعة 
على  ت�سع  اأ�سماء  مكان،  كل  يف  دماء 

االأر�سفة، القرى املنكوبة تنادي على 
و�سبان  واأوالد  ن�ساء  املنكوبة،  القرى 
وبنات، حجارة كثرية وزغاريد وزفاف 
الالجئ  لل�ساعر  اجلياع  �سوت  ،انه 

االأ�ستاذ خليل زقطان :

وعري  الالجئني  بجوع  ق�سما 
�سكان اخليام

لن�سارعن املوت من اأجل الو�سول 
اىل املرام.

�ساعت  الذين  الالجئني  غ�سب  اإنه 
عن  يفت�سون  كانوا  جني  اأحالمهم 
خبزهم يف ال�سخور ويف االأمل، غ�سب 
اأ�رساب  نوافذهم  حول  رفت  الذين 
الطيور وهم يداعبون اأغاللهم يف نهار 
غم�س  الذي  الفقري  غ�سب  موؤجل، 

خبزه بالدم وعن �سليبه ترجل.
لي�ست قنبلة انه كي�س فيه ربطة خبز 
اأجد  رمبا  ماجد:  اأبو  يقول  وماء، 

ماجد  عاد  رمبا   ، البيت  يف  االأوالد 
من النقب، وعاد حممد من ع�سقالن، 
وعاد مازن من الظاهرية، وعاد اأجمد 
من الفارعة، وعاد نادر من الدامون، 
فوق  �سنلتم  نفحة،  من  ريا�س  وعاد 
وناأكل  احل�سرية  نفر�س   ، امل�سطبة 
نفك  ال�ساي،  ون�رسب  والزعرت  الزيت 
القيود عن االأيدي قليال، نتنف�س هواء 
ننام  والرطوبة،  الغاز  من  يخلو  اأخر 
يوقظنا  والباب مفتوح على املدى ال 
واأغالل  مفاتيح  �سوت  وال  �سجان 

ومداهمة.
مل ي�سل اأبو ماجد منزله يف املخيم، 
اأعدموه كي ال تلتقي العائلة، اأعدموه 
والعودة  احلرية  وعي  ي�سهروا  كي 
يحظوا  كي  اأعدموه  والدم،  بالبارود 
هامدة،  جثة  فوق  ن�رس  �سورة  على 
مبا  بهدوء  يحتفلوا  كي  اأعدموه 
ا�رسائيل  دولة  ا�ستقالل  عيد  ي�سمى 
من  اجازة  ياأخذوا  كي  اأعدموه   ،

كي  اأعدموه  املتتالية،  حروبهم 
ا�سباح �سحايانا ويناموا  يتحرروا من 
كي  ،اأعدموه  ليلية  كوابي�س  دون 
 ، طبيعية  حياة  يعي�سوا  اأنهم  يتوهموا 
لكن يف الكي�س خبز وماء، دمنا حتت 
فرا�سهم،  حتت  اأمواتنا  خمداتهم، 
قرانا  اأعينهم،  يف  ال�سارخة  �سورنا 
يف  عذاباتنا  بيوتهم،  حتت  املهجرة 
اجللمة  تطاردهم يف  التحقيق  مراكز 
وامل�سكوبية،  تكفا  وبيتح  وع�سيون 
�سجن النقب ينتف�س و�سالح عبد ربه 

يعزف يف املع�سكر حلن احلرية :

يا نقب كوين ارادة
كوين �سيفًا كوين در�سا
من درو�س االنتفا�سة

يعلن  نفحة  �سجن  ولكن  اأعدموه 
االإ�رساب ويحطم االأ�سالك ال�سائكة، 
اأبو  اللحام  املخيم حممد  ابن  �سوت 
اأناأ  ثورة،  لنا  �سعب،  لنا  ي�رسخ:  خليل 
لغم، انا عبوة، انا زيتونة خ�رساء، لن 
نركع، �سجن ع�سقالن ينتف�س وحممد 
بن�سيد  اأبيب  تل  يحا�رس  اأبولنب 

االإرادات اجلاحمة:

�سطر التاريخ قل يا ع�سقالن
بلهيب الدم حدث يا زمان

عن رجال عن جباه ال تهان
ال حيينا ان ر�سينا بالهوان

ع�سقالن ع�سقالن ع�سقالن.

االحتالل  جنود  داهم  املرات  مئات 
املخابرات  �سابط  راأ�سهم  وعلى 
ويف   ، ماجد  اأبو  بيت  كرمي  املدعو 

كتاب  على  اخلابية  يف  يعرث  مره  كل 
البيت  يقلب  مرة  كل  ويف   ، وابت�سامة 
راأ�سا على عقب وال يجد �سوى حلما 
احدى  ويف  الو�سادة،  حتت  طازجا 
اجلرميه  رواية  على  عرث  املرات 
وعلى  دي�ستوفي�سكي  للكاتب  والعقاب 
 ، فرج  �سميح  املخيم  ل�ساعر  ق�سيدة 
كلمات الق�سيدة وبطل الرواية �رسخا 

يف وجهه:

يا رفاقي
ان وريدي ذل يوما

فاقطعوا مني الوريد

ارتعب ال�سابط كرمي واألقى بالق�سيدة 
والرواية بعيدا وقال اأنها متفجرة.

فقدت  الأنها  غا�سبة  كانت  اأبيب  تل 
رغم  الدهي�سة،  خميم  على  ال�سيطرة 
ابت�سم  وكلما  الكثرية  االعتقاالت 
مدن  وكل  اأبيب  تل  عب�ست  املخيم 
قالت  البيت،  اأحد يف  يبق  ، مل  العامل 
مبا  االأوالد،  جميع  اعتقلنا  اأبيب،  تل 
زميله  مع  ماجد  اأبو  الوالد  ذلك  يف 
عليهم  لل�سغط  اهلل  عطا  اأكرم  اأبو 
اأبنائهم املطلوبني، �سبحناهم  لت�سليم 
املخيم  يف  املطر  مزاريب  حتت 
احتجزناهم  ال�ستوية،  الليلة  تلك  يف 
الع�سكري  احلكم  مقر  "الب�سة"  يف 
ومل  عظامهم  ك�رسنا  حلم،  بيت  يف 
ال�سجن  يف  �ساروا  اجلميع  يعرتفوا، 
اأين  لكن  واحلديد،  احليطان  بني 
تعرث  الذي  ال�سهيد  هذا  اأجمد؟ 
واملر�س،  واحللم  والفقر  بال�سجن 
ب�سمت  ينظر  العينني  مفتوح  ارتقى 

اإىل البعيد.
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يف ني�سان عام 2002 جاءوا برا وجوا ، طائرات و�سواريخ وجمنزرات، االأر�س �سارت ر�سا�سا والهواء ر�سا�سا، ويف كل ج�سد حي وميت ر�سا�س، تاأخر 
نوار اللوز يف ذلك العام ودخل ربيع فل�سطني يف اجلنازات والثورات واالنتفا�سات العديدة، �سهداء ي�سقطون بالع�سرات، اإعدامات ميدانية قنابل تق�سف 
حتى القبور التي طفحت يف حرب اإ�سرائيل على اأرواح ال�سعب الفل�سطيني املتمردة العنيدة، لي�ست قنبلة، انه كي�س فيه ربطة خبز وماء، حمله ال�سهيد 
علي فرج اأبو ماجد عائدا من عمله اإىل بيته يف خميم الدهي�سة ق�ساء بيت حلم، املجنزرة االإ�سرائيلية الواقفة على دوار باب الزقاق يف املدينة عمياء، 
اجلندي املهوو�س اخلائف اأعمى، اجلنود تلقوا تعليمات اأن كل كائن حي يتحرك هو قنبلة موقوتة، التعليمات تقول :ا�سغطوا ب�سرعة على الزناد، رمبا 
الكي�س االأ�سود الذي يحمله اأبو ماجد قنبلة، رمبا �سندوق ا�سود فيه كل اأ�سرار الرواية االإ�سرائيلية الفا�سية ، الكي�س فيه رائحة اجلرمية املنظمة التي 

ترتكبها اإ�سرائيل بحق ال�سعب الفل�سطيني يف عملية ما ي�سمى ال�سور الواقي .

لي�ست قنبلة ... �إنها ربطة خبز وماء

بقلم االأ�سري اأ�سامة االأ�سقر

واأحرار  الفل�سطيني  ال�سعب  يحيي 
الفل�سطيني  االأ�سري  يوم  اأجمع  العامل 
مدى  عن  تعبرياً  جاء  الذي  اليوم  هذا 
لت�سحيات  العامل  احرتام  تقدير  
االأ�رسى  من  االآالف  مئات  ون�ساالت 
مقاومة  خلفية  على  اعتقلوا  الذين 
ال�سعب  اإن  االإ�رسائيلي حيث  االحتالل 
الفل�سطيني  مل يكن الوحيد الذي عانى 
ع�رسات  فهناك  واالأ�رس  االحتالل 
العامل  �سعوب  من  املئات  نقل  مل  اإن 
اأجنبي  احتالل  حتت  وقعت  التي 
وق�سم  اأر�سها  اغت�ساب  لفرتات  حاول 

اأكرث  ال�سجون  كانت  وقد  حقوقها، 
الأن  القتل  بعد  عنفاً  االحتالل  اأدوات 
قدرة  يفوق  ما  االعتقال  معنى  يف 
واالإدراك  الفهم  على  العادي  االإن�سان 
كانت  مهما  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  فلن 
�سعور  يالم�س  اأن  التخيل  على  قدرته 
اأ�سري داخل زنزانة اإال اأ�سرياً مثله فهذا 
ال�سعوبة مبكان �رسحه  االإح�سا�س من 
على  قدرًة  النا�س  اأكرث  عند  حتى 
االعتقال  فلمعنى  والو�سف  التعبري 
ونف�سية  وحياتية  اإن�سانية  مركبات 
اأن  حيث  اآخر  �سيء  اأي  عن  خمتلفة 
اأقرب ملخالفة الفطرة التي جبل  هذا 
عليها االإن�سان من حٍب للحياة وال�سفر 

والتطور واللعب واالرتباط واال�ستقرار 
وكل ما يف احلياة االإن�سانية من ق�سايا 
اإن�سان وهذا  لكونه  هاماً  اأ�سا�ساً  تعترب 
بال�سبط ما اأدركه ال�سجان الذي يحاول 
حرمان  اإ�رسار  �سابق  وعن  باإمعان 
االإن�سان االأ�سري من اأب�سط الق�سايا التي 
الإخ�ساع  حماولة  يف  باإن�سانيته  ت�سعره 
من  فاحلرمان  االأ�سري  االإن�سان  هذا 
مع  اجل�سدي  اأو  اللفظي  التوا�سل 
االأهل اأو مع كل ما هو غري اأ�سري يحقق 
هذه الغاية واالإ�رسار على منع االأ�سري 
مع  بدائية  بطرق  ولو  االحتكاك  من 
تبعات  له  اأي�ساً  االأ�سوار  خارج  احلياة 
اأما  االأ�سري  االإن�سان  نف�سية  هذا  على 

الطبية  واملتابعة  العالج  من  احلرمان 
على  االأ�سري  االإن�سان  على  االإبقاء  مع 
قيد احلياة فهو حماولة اأخرى لالإثبات 
باأن ال�سجان وحده القادر على التحكم 
بقدر وم�سري هذا االإن�سان االأ�سري. اإن 
ما مير به االأ�سري الفل�سطيني وما يعانيه  
يكاد  االحتالل  �سجون   اأقبية  داخل 
العاملية  النماذج  بني  من  االأ�سواأ  يكون 
االأ�سري  لي�س  التاريخ املعا�رس فهو  يف 
باملفهوم التقليدي الذي يعني حرمان 
بل  والتنقل،  احلركة  حرية  من  االأ�سري 
فالغاية  ذلك  من  عمقاً  اأكرث  اأبعاد  له 
هذا  حتويل  هو  لالحتالل  االأ�سمى 
خا�سعة  خاملة  حلالة  االأ�سري  االإن�سان 

غري موؤثرة اأو متاأثرة وغري قادرة للتطور 
اأن وجوده وعدم  االإن�ساين واالآدمي اأي 
اأدركه  ما  بال�سبط  واحد وهذا  وجوده 
االأ�سري الفل�سطيني عرب �سنوات طويلة 
خمتلفة  بطرق  ال�سجان  مقارعة  من 
ومنها  منظم   جماعي  هو  ما  منها 
به  يقوم  فردي  اإن�ساين  فطري  هو  ما 
بقائه  الإدراكه الأهمية  ذاته  االأ�سري من 
اأقد�س  عن  مدافع  منا�سل  كاإن�سان 
الق�سايا يف التاريخ احلديث فما اإرادة 
مع  والتوا�سل  والتعليم  والتطور  احلياة 
اخلارج اإال مناذج حية يقدمها االأ�رسى 
الفل�سطينيون بتعبري وا�سح عن اإدراك 
االإ�رسائيلي  االحتالل  اإليه  ي�سبو  ما 

من  نراه  فما  بحقهم،  اإجراءاته  من 
اأفواج الدار�سني واملتعلمني واملثقفني 
الذين  االأ�رسى  �سفوف  داخل  من 
ال�سنني  مبئات  عليهم  االحتالل  يحكم 
االإن�سانية  الظروف  الأق�سى  ويخ�سعهم 
واالإميان  ال�سمود  على  تاأكيداً  اإال 
مببادئنا  ارتباطنا  واأن  الن�رس  بحتمية 
ال�سبيل  هو  االأر�س  هذه  يف  وحقنا 
ال�سعب  هذا  م�سرية  ال�ستمرار  الوحيد 
ن�ست  التي  احلقوق  باأب�سط  املطالب 
الدولية  وال�رسائع  املواثيق  كل  عليها 
وهو حق تقرير امل�سري ل�سعٍب ينا�سل 
الأكرث من مئة عام يف �سبيل حتقيق هذا 

الهدف النبيل.

�لأ�سرى �لفل�سطينيون �سمود و�إميان بحتمية �لن�سر
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اأم ح�ضن بريجية .. مت�ضك يد املوت بيد خ�ضراء
على اجلميع اأن يذهب بوم اجلمعة اإىل قرية املع�ضرة اإحدى قرى بيت حلم، وي�ضافر جنوبا وي�ضعد 

اإىل اأعلى التالل واجلبال ولريى من على بعد 6 كم هوائي البحر وال�ضهول املنهوبة والأ�ضجار 
املق�ضوفة، وتلك القرى املحجوزة بني امل�ضتوطنات واحلواجز ويبحث عن امراأة فالحة ا�ضمها فاطمة 

بريجية اأم ح�ضن، �ضيجدها يف امل�ضرية الأ�ضبوعية �ضد ال�ضتيطان واحل�ضار.

بقلم: عي�ضى قراقع

الأحمر  بالرتاب  تتعفر  اأن  اأردت  اإذا 
واحل�صى املتناثر وترى امراأة حنطية 
الرتاب  حترك  الأر�ض،  على  تفي�ض 
ت�صقي  ال�صخور،  ع�صالت  يف  وامللح 
تطعمك   ، باملاء  اجلميل  ال�صجر 
التوت وتوؤجج فيك التاريخ والذكريات 
، فاذهب اإىل فاطمة بريجية يف قرية 
املع�رصة، واأع�رص معها احلياة واأنت 
لرتى  اأعلى  ربوة  اإىل  معها  ت�صعد 
والطري   ، امل�صتعمرات  خلف  البحر 
ال�صجر  اغ�صان  على  انا�صيده  يعلق 
ح�صن  اأم  الرياح.  تعرب  كي  كاملناديل 
مع�رصة  تاريخ  اإىل  تنتمي  بريجية 
والتي  الرومانية  البيزنطية  الزيتون 
اأن  تقنعك   ، با�صمها  القرية  �صميت 
لتكت�صف  الزيتون  زيت  من  ت�رصب 
يف  الأوىل  القمح  وحبة  اخلبز  تاريخ 
�صنبلة خ�رصاء جمدولة ك�صفرية، وترى 
وجهك جيدا، ومن مروا من هنا اأنبياء 
ليبدعوا  ال�صنني،  اآلف  من  و�صهداء 
من  حمرومة  ويرتكوها  ويرحلوا 
ح�صن  ام  املفتوحة.  جروحها  ن�صيان 
تروي لك �صرية والدها املجاهد علي 
يف  لي�صارك  اليمن  من  جاء  اليمني، 
ثورة عز الدين الق�صام عام 1936، جاء 
من �صنعاء اإىل فل�صطني ليبقى، تزوج 
ياأتي  واأق�صم ان من  بناتها  اإحدى  من 
هذا البلد وي�رصب من ينابيعها وي�صري 
جوامعها  �صوت  وي�صمع  حقولها  يف 
ا�صلبوين  ابدا،  يغادرها  ل  وكنائ�صها 
الأر�ض  هذه  على  فال�صم�ض  هنا، 
امراأة  بريجية  ح�صن  اأم  حقيقية. 

الن�صاء،  من  فيها جي�صا  ترى  مزارعة 
هي  وبيت،  وامراأة  اأم  كل  فيها  وترى 
اأبناوؤها  غادر  وال�صهداء،  ال�رصى  اأم 
جميعا اىل ال�صجن، فقدت �صهيدا يف 
املنفى، مل تبق وحدها، ظلت تتحرك 
بني الأر�ض وال�صجر والقبور وبوابات 
امل�صتعمرين  تواجه  وظلت  ال�صجون، 
املظاهرات،  يف  وامل�صتوطنني 
تهتف  العلم،  ترفع  احلجارة،  تقذف 
ت�صدق  و�صوف  والكرامة،  للحرية 
وان  لولها،  يكون  الكون ل  اأن  حينها 
ومي�صيان  ميتزجان  ل  والنهار  الليل 
عينيها  بني  الفجر  �صواها،  دون 
تع�رص  للنور،  �صاحكا  مكلوما  وقلبا 
قرية  تهداأ  مل  يداها.  بكلتا  الرتاب 

الحتالل  جي�ض  اعتقل  املع�رصة، 
لكن  واملت�صامنني،  الن�صطاء  جميع 
م�صامات  كل  يف  متتد  امراأة  هناك 
ال�صعبية  اللجان  يف  املنطقة، 
والتعاونية، منخرطة حلما  والزراعية 
ودما يف العمل الن�صوي، ذات �صخ�صية 
موؤثرة ، ت�صتدعي اجلميع، ل فراغ يف 
املع�رصة  يف  تكن  مل  ان  املقاومة، 
جتدها يف بلعني، واإن مل تكن يف بلعني 
جتدها يف كفر قدوم، علينا ان نحمي 
الأر�ض ون�صغل املحتلني ، تقول ذلك 
التي  الوطنية  الأهازيج  تهزج  وهي 
علي  املجاهد  والدها  من  تعلمتها 
اليمني، واملوروثة عن اأ�صوار القد�ض 
ورمال  واخلليل  عكا  مدينة  واأزقة 

النقب . اأم ح�صن بريجية تراأ�ض الآن 
اتفق  املع�رصة،  القروي يف  املجل�ض 
اجلميع عليها، الب�رص وال�صجر والهواء 
واأ�صتال  والدراق  امل�صم�ض  وحبات 
اأمام  وكربت  اخ�رصت  التي  املريمية 
قبور ال�صهداء، وهنا متتلئ نف�صها مبا 
ت�صوغ   ، وحجارة  غياب  من  ينق�ض 
الأفكار حتر�ض اأن تظل حار�صة على 
هناك  واخلطوات،  والأ�صماء  ال�صبار 
وذكرى،  مووؤدة  منازل  اجلدار  خلف 
ل  يوقظها،  من  تنتظر  حياة  وهناك 
تراقب  الأطالل  على  تقف  اأن  يكفي 
تقدموا،  الغبار،  حركوا  النجوم، 
وتوحدوا واجمعوا املا�صي واحلا�رص 
البذار،  ابذروا  الآتي،  �رصخة  يف 
تدفن  ل  لكنها  مثلنا،  متوت  اأ�صياوؤنا 
معنا. ام ح�صن بريجية نح�صدها على 
ا�صفر  وخيط  باإبرة  الوقت  تطريز 
املحتلة،  غري  ال�صم�ض  من  مقطوع 
فيها  قال  التي  الزيتون  ك�صجرة  وهي 
حممود دروي�ض: ل تبكي ول ت�صحك، 
هي �صيدة ال�صفوح املحت�صمة ، بظلها 
اأمام  اأوراقها  تخلع  ول  �صاقها  تغطي 
كاأنها جال�صة، وجتل�ض  عا�صفة، تقف 
 ، بريجية  ح�صن  اأم  واقفة.  كاأنها 
مت�صك يد املوت بيد خ�رصاء، وتردد 
اليمني  لل�صاعر  الغنائية  الق�صائد 

اإ�صماعيل الوريث وتقول:
الأر�ض اأجمل كلمة خطت يدي

ظهرت  ب�ضمة  اأجمل  الأر�ض 
لعيني

الأر�ض اأجمل ن�ضوة هزت كياين
الولدة  باوجاع  يربطني  مازال 

حبلها ال�ضري

للجهاز  العامة  الأمينة  اأكدت 
هيلغا  اخلارجي  للعمل  الأوروبي 
وجوب  على  اليوم  �صميد  ماريا 
اإتخاذ الإجراءات املنا�صبة من اأجل 
�صمان التدابري ال�صحية املطلوبة 
احلفاظ  و�صمان  ال�صجون،  يف 
على التباعد وم�صافة منا�صبة بني 
لل�صماح  الأ�رصى، واإتخاذ خطوات 
الأ�رصى  بني  والتوا�صل  لالإت�صال 
ب�صكل  وحماميهم  وعائالتهم 
الرغم  على  منحاز  وغري  �صفاف 
كوفيد  تف�صي  منع  حماولت  من 
اأطلقته  الذي  بالبيان  مذّكرة   ،19
مي�صيل  الإن�صان  حقوق  مفو�صة 

با�صليت يف هذا اخل�صو�ض.
على  رد  يف  �صميد  دعوة  جاءت 
اللجنة  �رص  اأمني  وجهها  ر�صالة 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
�صهر  اأواخر  عريقات  د.�صائب 
العامل  دول  جلميع  املا�صي  اآذار 
والإحتاد  املتحدة  الأمم  فيها  مبا 
الإن�صان  الأوروبي وجمل�ض حقوق 
لإنقاذ  وغريها  الأحمر  وال�صليب 
واإطالق  الأ�رصى،  و�صحة  حياة 
واملر�صى  ال�صن منهم  كبار  �رصاح 
تف�صي  ظل  يف  والن�صاء  والأطفال 
التدابري  واإتخاذ   ،19 كوفيد 
الوقائية من قبل �صلطات الإحتالل 

داخل ال�صجون.
وقالت �صميد يف معر�ض ر�صالتها: 
"اإن الدميقراطية وحقوق الإن�صان 
ال�صيا�صة  يف  اأ�صا�صيان  عن�رصان 
ويف  الأوروبي  لالإحتاد  اخلارجية 
ونتابع  �رصكائه،  جميع  مع  حواره 
الإن�صان  حقوق  حالة  كثب  عن 
مبنظمات  اإت�صالتنا  خالل  من 

وموؤ�ص�صات  املدين  املجتمع 
يف  الأقل  على  الإن�صان،  حقوق 
فيها  يوؤدي  التي  الأوقات  هذه 
اتخاذ  اإىل   COVID-l9 تف�صي 

قرارات �صعبة".
الإحتاد  توا�صل  اإىل  واأ�صارت 
الأوروبي مع العديد من احلكومات 
الأ�رصى  ب�صاأن ق�صية  يف املنطقة 
املقررين  خالل  من  ذلك  يف  مبا 
الإن�صان، ودعت  اخلا�صني حلقوق 
احلكومات اإىل و�صع ق�صية الأ�رصى 
بهم  اخلا�صة  الأزمات  خطط  يف 
واإحرتام  الأ�رصى  حماية  اأجل  من 

حقوقهم الأ�صا�صية.
لعريقات  العامة  الأمينة  واأكدت 
الأوروبي  الإحتاد  اأن  ر�صالتها  يف 
ق�صية  اإثارة  كذلك  يوا�صل 
باإ�صتخدام  اإ�رصائيل  مع  الأ�رصى 
الدبلوما�صية  القنوات  جميع 
اإىل  اإطمئن  واأ�صافت:  املتاحة 
يف  خماوفنا  اإثارة  �صنوا�صل  اأننا 
اإجتماعاتنا الر�صمية مع ال�صلطات 
غري  اإت�صالتنا  وعرب  الإ�رصائيلية 

الر�صمية اأي�صاً".

الأمينة العامة للجهاز الأوروربي للعمل اخلارجي

اإجراءات �ضرورية ل�ضمان 
حماية الأ�ضرى

 30 يوم  �صفحتي  على  ن�رصت 
"لكّل  متوز 2019 تغريدة عنونتُها 
مب�رصوع  بادرُت  كتاب"،  اأ�صري 
لأ�رصانا  كّتابنا  اإ�صدارات  اإي�صال 
عّقب  الق�صبان.  خلف  القابعني 
يف  حممد  حج  فرا�ض  الكاتب 
"امل�صكوت  بعنوان  له  مقالة 
الأ�رصى":  عن  الكتابة  يف  عنه 
امل�رصوع  هذا  اأثر  اأن  نرى  "رمبا 
حمدود  اأو  ب�صيطا،  "العّبادّي" 
يدق  ا�صتمراره  مع  اإنه  بل  الأثر، 
ل  لطيفا  دقا  اخلزان،  جدران 
الـ  هذه  اأ�صماع  قرع  من  يخلو 
امل�صغية.  غري  الالهية  "نحن" 
وي�صّكل عمال عظيما واأثره ي�صبه 
الفرا�صة"، فال بد من  "اأثر  كثريا 
البعيد". املدى  على  اأثراً  له  اأن 

ونا�رصون  ُكّتاب  معي  توا�صل 

اإىل  اإ�صداراتهم  اإي�صال  ب�صاأن 
نهاية  ال�صاعرة  زّودتني  اأ�رصانا؛ 
كنعان-عرمو�ض بن�صخ من ديوانها 
احلنني"  "عتبات  الأخري  ال�صعرّي 
للطباعة  "�صامد  عن  )ال�صادر 
لوحة  اللبنانّية؛  والتوزيع"  والن�رص 
وليد  الفل�صطينّي  للفّنان  الغالف 
ال�صتهاللية  يف  وجاء  �صقرة(  اأبو 
د. �صمري  بقلم �صديقي  والتقدمي 
حممد اأيوب: "وا�صلي ق�صفك يف 
الكثري  ميّزق  علّه  الجتاه،  نف�ض 
والتغريب  التهمي�ض  اأقنعة  من 
ينتاب  الذي  والقلق  والتمّزق 
اأو  مفردات حياة اأهلنا يف الوطن 
طريقه  يف  هو  املنايف".وها  يف 
ليحّط  العازلة  اجلدران  لخرتاق 
خلف  اأ�رصانا  اأيادي  بني  ترحاله 

الق�صبان.

لكّل اأ�ضري كتاب )34(
تقرير:  م�ضطفى �ضربي – 

جريدة القد�ض 

يقبع  رم�صان احلايل  �صهر  مع حلول 
اآلف  خم�صة  من  اأكرث  الأ�رص  يف 
وكبار  اأطفال  واأ�رصى  واأ�صرية  اأ�صري 
عزلة  ويعي�صون  ومر�صى،  ال�صن  يف 
"كورونا". ب�صبب جائحة  فوق عزلة، 
لالأ�رصى  يكون  رم�صان  �صهر  قبل 
من  الف�صيل  بال�صهر  خا�ض  برنامج 
ال�صحور  وقت  الطعام  موائد  حيث 
يتعلق  اآخر  وا�صتعداد  والإفطار 

باجلانب التعبدي.
يف  رم�صان  اأجواء  ي�صفون  حمررون 
بني  املقارنة  تكون  وكيف  الأَ�رص، 
موائدهم الب�صيطة وموائد عائالتهم 
�صنوات  مع  ذكريات  اأ�صبحت  التي 
نا�رص  د.  املحرر  الطويلة.  الأ�رص 
عبد اجلواد من �صلفيت ي�رصد �رصيط 

ذكرياته داخل الأ�رص التي زادت عن 
ال�صبعة ع�رص عاماً، منها 12 عاماً مرة 
واحدة، ويقول: "نتذكر كيف كان يحل 
الأ�رص  ونحن يف  رم�صان  �صهر  علينا 
اجلي�ض،  باإدارة  ال�صجون  كانت  اإبان 
قبل  من  الآن  عليه  هي  كما  ولي�ض 
طبقت  التي  احلالية  ال�صجون  اإدارة 
اإجراءات اأمنية عن�رصية للنيل من كل 
تفا�صيل احلياة العتقالية".وي�صيف: 
�صبه  فيها  كانت املوائد  ال�صابق  "يف 
كبري من موائد عائالتنا، وكل واحد 
"�صاق  يقول  الإفطار  قبل  كان  فينا 
فتفا�صيل  بيتنا"،  موائد  على  اهلل 
موائد عائالت الأ�رصى تكون بالعادة 
حا�رصة اأمام مائدة الأ�رص، خ�صو�صاً 
ال�صعبية من بامية وملوخية  الأكالت 
اإليها  يحن  فهذه  ومفتول،  ومن�صف 
�صيء  فكل  احلرية،  كحنني  الأ�رصى 
يف احلرية له طعم خمتلف". ويتابع: 

"احللويات لها ق�صة اأُخرى، فالأ�رصى 
ي�صنعونها من مواد خام تثري ال�صحك 
فاملواد  عنها،  ي�صمع  من  كل  يف 
حمدودة من اخلبز وال�صكر واملربى 
النور  على  وتخرج  املعلبات،  من 
كاأنها كنافة و�صعريية ومنورة وغريها 
احللويات".ويقول  اأ�صناف  من 
خميم  من  عمارة،  �صاكر  املحرر 
اأم�صى  الذي  اأريحا،  يف  جرب  عقبة 
الأ�رص:  يف  �صنوات  الع�رص  قرابة 
"موائد الأ�رصى يف رم�صان من �صدة 
وجبات  كاأنها  لديهم  تكون  احلرمان، 
احلرمان  يف  �صيء  فكل  عاملية، 
الإفطار  وبعد  اآخر،  وقع  له  يكون 
تفا�صيل  عن  الأ�رصى  جل�صات  تكون 
ت�صنع  وكيف  عائالتهم،  موائد 
اللذيذة،  الأكالت  وزوجاتهم  اأمهات 
حا�رصته  طعاماً  ي�صنعون  وهم 
فال  واحلظر،  باملنع  ال�صجن  اإدارة 

الأهل،  زيارة  طعام خالل  اأي  يدخل 
وكانت تدخل يف ال�صابق كل الأكالت 
امللوخية النا�صفة والبامية املجففة، 
ولكن  يدخل،  كان  املفتول  وحتى 
�صيا�صة اإدارة ال�صجون كانت وا�صحة 
يف حرمان الأ�رصى من رائحة طعام 
اإل  يبق  ومل  الأ�رص،  داخل  عائالتهم 
حممد  املحرر  الذكريات".ويتذكر 
م�صلح نزال اأكالت ال�صجن يف �صجن 
قائاًل:   2003 عام  ال�صحراوي  النقب 
الإداري،  العتقال  يف  وقتها  "كنت 
قبل  من  �صعبية  اأكالت  اإح�صار  ومت 
وقتها  وكان  الزيارة،  يف  العائالت 
وعند  الطعام،  اإدخال  م�صموحاً 
عقول  كانت  الأ�رص  داخل  �صناعتها 
ف�صاء  اإىل  ترحل  وقلوبهم  الأ�رصى 
من  جزءا  عا�صوا  عندما  احلرية، 
بيوت  يف  رم�صان  مائدة  تفا�صيل 

عائالتهم".

الأ�ضرى يف رم�ضان

موائدهم املتوا�ضعة تفتح �ضهية ذكريات موائد عائالتهم
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ال�صيام ي�صاعد  على عالج 
االلتهابات

بع�ض الدرا�شات قد اأكدت اأن ال�شيام ي�شاعد على �شفاء بع�ض 
املفا�شل،  كالتهاب  واحل�شا�شية  االلتهابات  من  االأمرا�ض 

وال�شدفية.  

ال�صيام ي�صاعد على خف�ض 
م�صتويات ال�صكر يف الدم

حيث يعمل ال�شيام على زيادة تك�رس اجللوكوز واإنتاج الطاقة 
وهذا  االأن�شولني.  اإنتاج  خف�ض  على  يعمل  مما  للج�شم، 
اإنتاج  البنكريا�ض، كما ي�شاعد على زيادة  ي�شاعد على راحة 
ي�شاعد  وبهذا  اجللوكوز.  تك�رس  عملية  لت�شهيل  اجلليكوجني 

ال�شيام على خف�ض م�شتويات ال�شكر يف الدم.

 ال�صيام ي�صاعد على زيادة
 حرق الدهون

حيث تكون اال�شتجابة االأوىل للج�شم اأثناء ال�شيام هي تك�رس 
الالزمة  الطاقة  الإنتاج  الدهون  تك�رس  ي�شهل  اجللوكوز. مما 

للج�شم، وخا�شة الدهون املخزنة يف الكليتني والع�شالت.

 ال�صيام مفيد ملر�صى 
ارتفاع �صغط الدم`

ال�شيام هو اأحد العالجات الطبيعية خلف�ض م�شتويات �شغط 
بت�شلب  االإ�شابة  خماطر  خف�ض  على  ي�شاعد  حيث  الدم، 
ال�رسايني. يف اأثناء ال�شيام يتم حرق الدهون وتك�شري اجللوكوز 
الإنتاج الطاقة الالزمة للج�شم. كما تنخف�ض معدالت التمثيل 
مما  كاالأدرينالني،  الهرمونات  معدالت  تنخف�ض  الغذائي، 

ي�شاعد على خف�ض م�شتويات �شغط الدم.

 اإرتفاع اأو اإنخفا�ض �صغط
يام ؟  الّدم وال�صّ

اأن  الّدم  اإرتفاع �شغط  من  يعانون  الذين   لالأ�شخا�ض  ميكن 
ال�ّشيطرة  حتت  الدم  �شغط  يكون  اأن  �رسط  على  ي�شوموا 

  .)Controlled Hypertension(
قد يطلب منهم الّطبيب تغيرينظام تناول االأدوية خارج اأوقات 

ال�شيام.
ميكن ل�شخ�ض  ذو�شّحة جّيدة و لكن ذو اإنخفا�ض يف �شغط 
الّدم اأن ي�شوم، على �رسط التاأّكد من تناوله كمّيات كافية من 
جتنب  ال�شحور  و  االإفطار  وجبات  خالل  امللح  و  ال�ّشوائل  
ال�شاي  كالقهوة،  للبول،  املدّر  بالكافيني  الغنّية  ال�ّشوائل 

االأ�شود، املتّي، الكوال...بكمّيات عالية. 

ماذا عن الّتجفاف
)dehydration( 

يام؟  خالل ال�صّ
يتعّر�ض اجل�شم للّتجفاف اإذا مل يتناول ال�ّشخ�ض كمّية كافية 
من املاء و ال�ّشوائل مثل:ال�شوربة، الع�شري والّزهورات...من 

فرتة االإفطار اإىل فرتة ال�ّشحور.لذلك يجب:
جتّنب ال�شوائل الغنّية بالكافيني املدّر للبول .

و ن�شف  تناول املعّدل املطلوب لل�ّشوائل يومياًّ: على االأقل ليرتاً 
اللّيرت.

نق�س فيتامني ال�ضم�س

من هم االأكرث عر�صة لالإ�صابة واملوت 
19-COVID بـ

ت�شري  اأدلة  اأولية  درا�شة  وجدت 
املنخف�شة  امل�شتويات  اأن  اإىل 
جتعل  قد    D فيتامني  من 
عر�شة  اأكرث  االأ�شخا�ض 
بفريو�ض  االإ�شابة  عند  للوفاة 
متو�شط    البحث  وقارن  كورونا 
 20 يف   D فيتامني  م�شتويات 
دولة اأوروبية مع معدل االإ�شابة 

بـ COVID-19 والوفيات.
عالقة  عن  النتائج  وك�شفت 
ذات  البلدان  كانت  حيث  مقنعة 
م�شتويات فيتامني D منخف�شة 
البلدان ذات معدالت  اأي�شا  هي 
بـ  االأعلى  واالإ�شابات  الوفيات 

.19-COVID
الدرا�شة  مراجعة  تتم  ومل 
والتدقيق من قبل علماء اآخرين 
اأن  اإثبات  ميكن  وال  االآن،  حتى 
وراء  ال�شبب  هو   D فيتامني 
ذلك،  ومع  االرتباط.  هذا 
 Trust من  العلماء  يكتب 
 Foundation Hospital
اأجنليا  اإي�شت  وجامعة   Trust
يف درا�شتهم: »نعتقد اأنه ميكننا 
ملكمالت  امل�شورة  تقدمي 
من عدوى  للحماية   D فيتامني 

.>>SARS-CoV2
بيانات  الدرا�شة  وا�شتخدمت 
موجودة م�شبقا حول م�شتويات 
من  ذلك  يف  مبا   ،D فيتامني 
درا�شة �شاملة اأجريت عام 2019 
الطب  اأ�شتاذ  ليب�ض،  بول  بقيادة 
فريجي  جامعة  يف  الباطني 
باأم�شرتدام، والتي جمعت بيانات 

فيتامني  م�شتويات  عن  �شاملة 
اأنحاء  ال�شكان يف جميع  من   D
اأوروبا وال�رسق االأو�شط ت�شمنت 
قيا�شات  ا�شتخدام  الدرا�شة 

فيتامني D الآالف االأفراد.
فيتامني  متو�شط   كمية  وكان 
نانومول/  56( العينات  يف   D

 30 من  اأقل  اعتباراأن  مع  لرت(، 
نانومول/لرت »نق�شا حادا«.

واأخذت الدرا�شة احلديثة قاعدة 
 D فيتامني  البيانات مل�شتويات 
منخف�شة  م�شتويات  ووجدت 
ب�شكل مثري للقلق من الفيتامني 
الفئة  وهي  ال�شن،  كبار  عند 
عر�شة  االأكرث  الدميوغرافية 
بفريو�ض  االإ�شابة  عند  للوفاة 

كورونا.
ي�شق  اأن   D لفيتامني  وميكن 

اإما  االإن�شان  ج�شم  اإىل  طريقه 
مثل  معينة،  اأطعمة  خالل  من 
ميكن  اأو  والفطر،  االأ�شماك 
عند  اجللد  خاليا  تنتجه  اأن 
وبعد  ال�شم�ض  الأ�شعة  التعر�ض 
ب�شيط،  اإح�شائي  حتليل  اإجراء 
البيانات  على   ،t-test ي�شمى 
بني  تربط  عالقة  اأي  لتحديد 
 .D الوفيات وم�شتويات فيتامني
تقريرهم  يف  الباحثون  تو�شل 
جمموعات  »اأكرث  اأن  اإىل  االأويل 
-COVID لـ  تعر�شا  ال�شكان 
االأكرث  املجموعة  اأي�شا  هي   19
يزال  D«وال  فيتامني  يف  �شعفا 
يوفر  ملاذا  املعروف  غري  من 
من  احلماية  ال�شم�ض  فيتامني 
SARS- بفريو�ض  العدوى 
الالحق  والتطور   2-CoV

.19-COVID ملر�ض
ومع ذلك، فاإن الدرا�شة مدعومة 
ظهور  قبل  نُ�رس  �شابق  ببحث 
حيث  اجلديد،  كورونا  فريو�ض 
 D فيتامني  م�شتويات  ارتبطت 
االإ�شابة  خطر  بتقليل  ال�شحية 
التنف�شي  اجلهاز  باأمرا�ض 
وال�شل  االإنفلونزا  مثل  االأخرى، 

والربو يف مرحلة الطفولة.
قالت  االأخرية،  االآونة  ويف 
باحثة  نيل،  را�شيل  الدكتورة 
انخفا�ض  اإن  اجللد،  �رسطان 
اأن  D ميكن  فيتامني  م�شتويات 
ال�شخ�ض  كان  اإذا  مميتا  يكون 
كورونا.  بفريو�ض  اأي�شا  م�شابا 
اأن  يبدو   D فيتامني  الأن  وذلك 
اجلهاز  على  مهمة  تاأثريات  له 

املناعي.

ال�صيام يعزز اإزالة ال�صموم

ال�صيام يعزز اإزالة ال�صموم

درا�شات  و  طبّية  اأدلة  هناك 
يام يف فرتة  اأن ال�شّ علمّية تبنّي 
و  جّيدة  فكرة  لي�شت  احلمل 

ميكن اأن ي�رّس باجلنني.
و لكن اإذا �شعرت املراأة احلامل 
اأّنها قوّية �شحياًّ مبا فيه الكفاية 
و اأخذت موافقة طبيبها، ميكن 
يحتاجه  ما  تتناول  و  ت�شوم  اأن 
الربوتينات،  من  ج�شمها 
املعادن،  الّدهون،  الن�شويات، 

من  ال�ّشوائل  و  الفيتامينات 
ال�شحور،  حتى  االإفطار  وقت 

على عّدة مراحل.
ت�شوم،  اأن  ت�شتطع  مل  اإذا  اأّما 
تعطي  االإ�شالمّية  فال�رّسيعة 
يام،  ال�شّ بعدم  لها  االإذن 

والتعوي�ض يف وقت الحق.
لالأطفال  ميكن  عمر  اأي  من 
على  خطورة  بدون  وم  ال�شّ

منِوّهم و �شّحتهم؟

لب�شعة  الولد  ي�شوم   اأن  ميكن 
على  للّتعلم  يومياًّ  �شاعات 

وم  و عي�شه. ال�شّ
يام عند  ال�شّ االأوالد  يجب على 

جتاوز �شّن البلوغ.
اإذا �شاموا، يجب الرّتكيز جّيداً 
ًة يف  على تناول ال�ّشوائل، خا�شّ
نظام  تناول  و  احلاّر،  الطق�ض 

غذائّي متوازن و متكامل. 

فاالأطعمة امل�شنعة م�شبقاً حتتوي على 
العديد من املواد احلافظة واالإ�شافات. 
تلك االإ�شافات تتحول اإىل �شموم داخل 
يتم  ال�شموم  تلك  من  العديد  اجل�شم. 
واأثناء  اجل�شم،  دهون  داخل  تخزينها 
خا�شة  الدهون،  تلك  حرق  يتم  ال�شيام 
اأطول. في�شاعد ذلك  ال�شيام ملدة  عند 
خالل  من  ال�شموم  من  التخل�ض  على 
اجل�شم  اأع�شاء  وباقي  والكلى  الكبد 

امل�شوؤولة عن التخل�ض من ال�شموم.



يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
نادي  مفكرة  �ضمن  فار�س  حممد 
لإمكانية  حت�ضبا  اليطايل  تورينو 
التعاقد معه خالل فرتة التحويالت 
اإىل  والن�ضمام  املقبلة  ال�ضيفية 

تعرف  اأن  ينتظر  اين  التعداد، 
الأي�رس  للمدافع  اجلديدة  الوجهة 
بني  تناف�ضا  الوطني  للمنتخب 
الراغبة  الفرق اليطالية  عدد من 
هذه  �ضفوفها  اإىل  ا�ضتقدامه  يف 
نادي  موؤخرا  ان�ضم  اأين  ال�ضائفة، 
اإىل قائمة الأندية املهتمة  تورينو 
با�ضتقدام الالعب النا�ضط يف نادي 
�ضيبال اليطايل والذي يقرتب من 
ال�ضيفي  املركاتو  خالل  املغادرة 
القادم من اأجل البحث عن جتربة 
فريق  مع  واللعب  جديدة  وجهة 
اأف�ضل  م�ضتوى  يف  للتواجد  اآخر 

مما هو عليه مع �ضيبال.
بع�س  جانب  اإىل  تورنيو  يتواجد 

الفرق التي ت�ضعى للظفر بخدمات 
روما  لزيو  بينها  من  فار�س 
اأن  ي�ضتبعد  ل  اأين  وفيورنتينا، 
يجد نف�ضه مع فريق جديد، ولهذا 
اليطايل  الإعالم  ك�ضف  الغر�س 
اإدارة  حت�رس  اأن  ي�ضتبعد  ل  اأنه 
على  ماليا  عر�ضا  تورنيو  نادي 
نظريتها يف �ضبال من اأجل اقناعها 
التخلي عن خدمات الالعب  على 
خطرية  اإ�ضابة  تلقى  كان  الذي 
قبل  املناف�ضة  عن  اأ�ضهرا  اأبعدته 
اأن يتعافى منها ويعود اإىل امليادين 
جمددا واملوافقة على انتقاله اإىل 

تورينو.
ع.ق.

دعا الناطق الر�ضمي لفريق �ضبيبة 
اإىل  زرواطي  حممد  ال�ضاورة 
الوطنية  لطولة  النهائي  اليقاف 
من  تبقى  مل  ا�ضتكمال  وعدم 
اإليه  ذهبت  ما  عك�س  املناف�ضة 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
الكرمي  عبد  رئي�ضها  بقياجة 
العمل  نحو  توّجهت  التي  مدوار 
على ت�ضطري ورقة طريق من اأجل 
والتقديرات  الجراءات  و�ضع 
على ت�ضجيل العودة اإىل املناف�ضة 
البطولة  من  تبقى  ما  وا�ضتكمال 
ويف  احلمهورية،  وكاأ�س  الوطنية 

زرواطي  طالب  ال�ضدد  هذا 
تبقى  ما  موا�ضلة  عدم  ب�رسورة 
النت�ضار  ب�ضبب  املناف�ضة  من 
�ضالمة  يهدد  والذي  كورونا  لوباء 
و�ضحة الالعبني واأع�ضاء الأندية 

يف حال العودة اإىل اللعب ح�ضبه.
ت�رسيحات  يف  زرواطي  واأ�ضار 
متر  التي  اجلائحة  اأن  �ضحافية 
بها بالدنا والو�ضع ال�ضحي الذي 
التفكري  تتواجد عليه متنعهم من 
جمددا،  اللعب  اإىل  العودة  يف 
توجيه  اإىل  زرواطي  وا�ضتطرد 
الدعوة اإىل امل�ضوؤولني على الكرة 

اأجل  من  بالدنا  يف  امل�ضتديرة 
اجلاري  املو�ضم  �ضفحة  طي 
وال�رسوع  ر�ضميا  اإنهائه  اأجل  من 
الكروي  للمو�ضم  التح�ضري  يف 

اجلديد.
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على  الأوروبية  الأندية  تتح�رس 
�ضباك  من  الآتي  دخلها  فقدان 
توقف  فبعد  املباريات،  تذاكر 
منت�ضف  منذ  امل�ضابقات  معظم 
الأندية  هذه  تتحني  املا�ضي،  اآذار 
املناف�ضات  اإىل  العودة  فر�ضة 
يف  الوحيد  الأمل  لكن  جمددا، 
اإقامة  يف  حم�ضور  ذلك  حتقيق 
مو�ضدة،  اأبواب  خلف  املباريات 
يف دول مثل فرن�ضا وهولندا ورمبا 
بلجيكا املو�ضم انتهى فعليا، وحتى 
مل  جمهور  بدون  املباريات  اإقامة 
روابط  وامتثلت  متاحا،  تعد خيارا 
احلكومية  الإجراءات  اإىل  الأندية 
انت�ضار  من  احلد  ب�ضاأن  امل�ضددة 
مبخاطر  ينذر  ما  وهو  الفريو�س، 
وهي  األ  عمقا،  اأكرث  اقت�ضادية 

تقل�س اإيرادات البث التلفزيوين.
»كانال  قناة  اأبلغت  فرن�ضا،  يف 
الدوري  ملباريات  الناقلة  بلو�س« 
تعاقد  باإنهاء  املحرتفني  رابطة 
الإعالن  عقب  احلايل  املو�ضم 
وي�ضري خطاب  انتهاء املو�ضم،  عن 
القناة  اإدارة  اأن  اإىل  بلو�س«  »كانال 
اأخرى  اأموال  بدفع  ملزمة  غري 
املو�ضم،  هذا  الفرن�ضية  لالأندية 

وكان من املفرت�س اأن ت�ضدد قناتا 
�ضبورت�س«  اإن  و«بي  بل�س«  »كانال 
يورو  مليون   243 للدوري  الناقلتني 

قبل انتهاء املو�ضم احلايل.
اأما يف الدوري الإجنليزي املمتاز، 
بني  امل�ضرتكة  البث  حقوق  فتبلغ 
»�ضكاي �ضبورت�س« وبي تي �ضبورت« 
وال�رسكات الدولية الناقلة للم�ضابقة 
 761 قيمة،  املتبقي   92 للمباريات 
يعادل  ما  اإ�ضرتليني  جنيه  مليون 
وعلى  دولر،  مليون   949 نحو 
�ضبورت�س«  »�ضكاي  اأن  من  الرغم 
البالغة  ح�ضتها  ا�ضتعادة  تعتزم  ل 
اأن  اإل  اإ�ضرتليني،  مليون جنيه   371
رابطة الدوري قد ت�ضطر للتفاو�س 
خ�ضو�ضا  الأخرى،  ال�رسكات  مع 
من  تبقى  ما  ب�ضاأن  منها  الدولية 
ا�ضتئناف  يتم  مل  حال  يف  املبلغ 

امل�ضابقة.
واأملانيا  اإ�ضبانيا  اإ�رسار  ويبدو 
الدوري  مناف�ضات  ا�ضتكمال  على 
املحلي مفهوما، فقد تخ�رس اأندية 
الدرجتني الأوىل والثانية يف ا�ضبانيا 
البث  حقوق  من  يورو  مليون   549
اأكدت  فيما  وحدها،  التلفزيوين 
اأنها  �ضبورت�س«،  »�ضكاي  �ضبكة 

لأندية  الأخرية  دفعتها  ت�ضدد  لن 
البوند�ضليغا والتي كانت مقررة يف 
اأوائل اأفريل املا�ضي، وتبلغ قيمتها 

304 ماليني يورو.
الأوروبي  الحتاد  لأرقام  ووفقا 
ن�رستها  والتي  القدم  لكرة 
اإجنلرتا  تعترب  »بلومربج«،  �ضبكة 
البث  حقوق  من  ا�ضتفادة  الأكرث 
هذه  ن�ضبة  تبلغ  حيث  التلفزيوين، 
 %53 العام  املعدل  من  الأرباح 
الراعية  ال�رسكات  من   %26 مقابل 
فيما  البوابات،  اأرباح  من  و%13 
بني  املئوية  الن�ضبة  بقية  تنق�ضم 
واأرباح  الأوروبية  الحتاد  مكافاآت 
يف  الأمل  ويبقى  اأخرى،  ثانوية 
التخطيط  خالل  من  التعوي�س، 
حيث  املقبل،  للمو�ضم  الآن  منذ 
من املتوقع اأن توا�ضل بع�س الدول 
اإىل  بدون جمهور  املباريات  اإقامة 
ما بعد اأيلول/�ضبتمرب املقبل، هذا 
ن�ضبة  من  بالتاأكيد  �ضريفع  الأمر 
ما  وهو  التلفزيونية،  امل�ضاهدة 
ومفاو�ضات  خالقة  اأفكار  يتطلب 
�ضاقة مع �ضبكات البث لقت�ضام اأية 

اأرباح اإ�ضافية.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

يف  جلول  عا�ضور  ك�ضف  حيث 
اأن  اأم�س  اأول  اإذاعية  ت�رسيحات 
بالن�ضبة  الأجور  تخفي�س  ن�ضبة 
خليفة  بن  كرمي  الالعب  لرفقاء 
و%50،   45 بني  ما  ترتاوح  �ضوف 
اأن دعا الالعبني اإىل �رسورة تفهم 

الو�ضع احلايل الذي تتواجد عليه 
التي  القت�ضادية  والأزمة  بالدنا 
ما  كورونا،  وباء  اآثار  عن  جنمت 
خروج  نحو  تذهب  الأمور  جعل 
بقرار  العا�ضمي  النادي  اإدارة 

تخفي�س الأجور كحتمية ملحة.
اأو�ضح عا�ضور  �ضياق خمتلف،  يف 
عينت  الحتاد  اإدارة  اأن   جلول 

ال�ضابق  الدويل  الالعب  ر�ضميا 
املدير  من�ضب  يف  يحي  عنرت 
يف  و�رسع  للفريق  الريا�ضي 
النطالق  اأجل  من  ر�ضميا،  عمله 
للمو�ضم  بجدية  التح�ضري  يف 
يعول  اأين  املقبل،  الكروي 
من  والتاألق  الربوز  على  اجلميع 
الألقاب  على  التناف�س  خالل 

الكروية  املناف�ضات  خمتلف  يف 
بطل  اأن  واأ�ضاف  املنتظرة، 
له  تكون  �ضوف  درمان  اأم  ملحمة 
�ضوف  من  وهو  البي�ضاء  البطاقة 
اجلديد  املدرب  بتعيني  يتكفل 
م�ضتقبل  يف  الف�ضل  دون  للنادي 
راأ�س  على  زغدود  منري  املدرب 
اأن  وا�ضتطرد  الفنية،  العار�ضة 

يتكفل  �ضوف  من  الأخري  الثنائي 
مبلف ال�ضتقدامات والتعاقد مع 
تدعيم  اأجل  من  اجلدد  الالعبني 
قادرين  لعبني  باأف�ضل  الت�ضكيلة 
املرجوة  ال�ضافة  تقدمي  على 

منهم.
عا�ضور  نفى  اخرى،  جهة  من 
يف  ال�ضابق  الع�ضو  تعيني  جلول 

لكرة  املحرتفة  الرابكة  مكتب 
من�ضب  يف  قليل  فوزي  القدم 
املدير العام، اأين اأ�ضار اأن الأخري 
�ضيكون ع�ضوا يف املديرية العامة 
التحاق  اإمكانية  واأو�ضح  للفريق، 
لالحتاد  ال�ضابق  وامل�ضري  الوزير 
غلى  بالإدارة  عي�ضاوي  مولدي 

جانب �ضخ�ضيات اأخرى.

جمل�س اإدارة احتاد العا�ضمة مر�ضح ل�ضم اأ�ضماء اأخرى على غرار عي�ضاوي

�الأزمة �القت�ضادية ت�ؤدي �إىل تخفي�ض 
�ج�ر �لالعبني للن�ضف

يتوجه نحو الرحيل عن موناكو وبقائه يف اجلوري الفرن�ضي وارد

�إد�رة لي�ضرت �ضيتي ت�ضرتط 9 ملي�ن 
�أورو للتخلي عن �ضليماين

�ضيتي  لي�ضرت  نادي  اإدارة  اأعلنت 
الجنليزي عزمها على التخلي عن 
خدمات لعبها الدويل اجلزائري 
التفكري  وعجم  �ضليماين  اإ�ضالم 
املو�ضم  بنهاية  ا�ضرتجاع  يف 
انتهاء  عقب  اجلاري  الكروي 
رفقة  يق�ضيها  التي  العارة  فرتة 
الفرن�ضي  موناكو  احلايل  فريقه 
جوان   30 بتاريخ  تنتهي  والتي 
تقارير  اأو�ضحت  حيث  املقبل، 
اإعالمية بريطانية اأن اإدارة لي�ضرت 
ب�ضاأن  املالية  مطالبها  اأكدت 

الوطني  املنتخب  مهاجم  رحيل 
قنع  مل  الذي  وهو  التعداد  عن 
امل�ضوؤولني على النادي واملدرب، 
ا�ضرتاط  من خالل العالن على 
الفريق  على  اأورو  مليون   9 قيمة 
من  ال�ضتفادة  يف  يرغب  الذي 
بيع  كريق  عن  الالعب  خجمات 
مرتبطا  لزال  الذي  وهو  العقد 
رفقة ت�ضكيلة »الثعالب« اإىل غاية 
�ضائفة العام 2021، حيث يحتوي 
ي�ضمح  عقد  على  �ضليماين  عقد 
ببيع عقده قبل مو�ضم واحد على 

نهايته.
ال�ضابق  الالعب  ويتوجه 
الربتغايل نحو  ل�ضبونة  ل�ضبورتينغ 
الفرن�ضية  الإمارة  نادي  مغادرة 
اإدارتها  مع  عقده  ينتهي  اأين 
بنهاية املو�ضم الكروي اجلاري، 
الفرن�ضية  ال�ضلطات  واأن  خا�ضة 
اإنهاء  على  يومني  قبل  اأعلنت 

قبل  احلايل  الكروي  املو�ضم 
ال�ضحية  الأو�ضاع  ب�ضبب  الآوان 
ب�ضبب  البالد  عليها  متر  التي 
كورونا،  لوباء  ال�رسيع  النت�ضار 
خالفات  �ضليماين  يواجه  حيث 
الفرن�ضي  النادي  مدرب  مع 
لعب  اإىل  حوله  والذي  مورينو 
تالق  كان  بعجما  احتياطي 
خالل الن�ضف الأول من املو�ضم 
احلايل حتت قيادة مدربه ال�ضابق 
الربتغايل ليوناردو جاردمي جنح 
اأهداف   9 بت�ضجيل  خاللها 
ومنح 7 متريرات حا�ضمة لنادي 
موناكو، وت�ضع عددا من الأجنية 
البنيان  ابن حي ععني  الفرن�ضية 
اجل  اأجل  من  مفكرتها  �ضمن 
املقبل  املركاتو  خالل  اتدابه 
مار�ضيليا،  اوملبي  �ضورة  لفي 

اأوملبيك ليون، ليل وملعب رين.
عي�ضة ق.

وباء كورونا منعها من حت�ضيل موارد مالية �ضخمة

كبار �أوروبا ي��جه�ن ماأزقا �قت�ضاديا

حت�ضر اإدارة نادي احتاد العا�ضمة اإىل درا�ضة التخفي�س من رواتب الالعبني ب�ضبب الأزمة املالية التي تعرفها بالدنا يف ظل النت�ضار لوباء كورونا، ويف هذا 
ال�ضدد ح�ضمت اإدارة الرئي�س عا�ضور جلول الو�ضع من خالل العمل على الجتماع بالالعبني من اأجل اإعالمهم بخف�س الأجور ال�ضهرية التي ل ميكن حتمل 

تبعاتها خالل الفرتة ال�ضحية ال�ضعبة التي متر عليها بالدنا يف ظل الو�ضع املعقد الذي جنمت عنه الأزمة ال�ضحية

�ضّدد على �ضرورة الخذ بالو�ضع ال�ضحي الراهن يف البالد

زرو�طي يدع� �إىل �يقاف �لبط�لة 
�ل�طنية

ت�رين� يناف�ض الزي� وفي�رنتينا للتعاقد مع فار�ض

ع.ق.



الأحد 03  ماي  2020  املوافـق  ل 10 رم�ضان  1441ه �إ�سالميات14

هنيًئا ملن �أدرك رم�سان
رم�ضان  �أدرك  ملن  هنيًئا 
بالدعاء  فيه  و�جتهد 
�هلل  ر�ضول  قال  و�لذكر؛ 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم: »�إن 
�لدعاء هو �لعبادة«؛ )رو�ه 
�أحمد و�لرتمذي و�لن�ضائي 

و�أبو د�ود(.
ولي�س  عبادة،  �ضهر  �إنه 
ك�ضولة،  نف�س  لكل  مرتًعا 
�لقلوب  حال  �إىل  فلننظر 
دخول  عند  تبدلت  كيف 
من  وهي  �لف�ضيل،  �ل�ضهر 

�أ�ضد  من  بالأم�س  كانت 
وتغافًل  تكا�ضًل  �لقلوب 
فاليوم  �لعباد�ت،  �أد�ء  عن 
وقويت  �لهمة  ت  �ُضَدّ
و�متلأت  �لعزمية، 
بامل�ضلني  �مل�ضاجد 
�لد�عني  وباأ�ضو�ت 
و�أُنريت  و�لذ�كرين، 
�ملنازل بالعباد�ت وفرحة 
هذ�  �إىل  فانظر  �لو�ضول، 
دعو�ت  منا  ولكل  �لتغيري، 
وجنتهد  حتقيقها  نريد 

طيلة ثلثني يوًما باللجوء 
كن  لها:  ليقال  �هلل  �إىل 

فتكون.
�إًذ� �إخوتي يف �هلل لنكن يف 
متذللني  خا�ضعني  رم�ضان 
عَزّ  �هلل  يقول  وحده؛  هلل 
: ﴿ َو�إَِذ� �َضاأَلََك ِعبَاِدي  وجَلّ
�أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنّ  َعِنّي 
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة 
َولْيُوؤِْمنُو�  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو� 
 ﴿ يَْر�ُضُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي 

]�لبقرة: 186[.

مبطالت �ل�سوم
تتنوع مبطلت �ل�ضوم �إىل نوعني:

�أ ما يبطل �ل�ضوم ويوجب �لق�ضاء بل كفارة
1 و�ضول مائع �إىل �جلوف عن طريق �لفم، �أو �لأنف، �أو �لعني، �أو �لأذن، �أو غريها.

2 �إخر�ج �لقيء عمد�، ولو مل يرجع منه �ضيء �إىل �جلوف، لقوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: من ��ضتقاء عمد� فليق�س.
3 �لأكل �أو �ل�رشب �أو �جلماع يف حال �لإكر�ه.

 ، نا�ضيا ل ق�ضاء عليه  �أو �رشب  �أكل  �أن من  �إىل  و�إ�ضحاق  و�أحمد  و�ل�ضافعي  �لثوري  ن�ضيانا. ذهب �ضفيان  و�ل�رشب  �لأكل   4
حلديث : من ن�ضي وهو �ضائم- فاأكل �أو �رشب، فليتم �ضومه ، فاإمنا �أطعمه �هلل و�ضقاه )رو�ه �جلماعة(، وخ�ضه �لإمام مالك 

ب�ضوم �لتطوع.
5 �لأكل �أو �ل�رشب بعد �لفجر جهل.

6 �لأكل �أو �ل�رشب قبل غروب �ل�ضم�س جهل.
7 خروج �ملذي ب�ضبب �لنظر �أو �لفكر �أو ما �أ�ضبههما. 8 رف�س نية �ل�ضوم، ولو مل ياأكل ومل ي�رشب.

9 �لردة عن �لإ�ضلم �إن تاب ورجع �إليه يف �لنهار نف�ضه.
قال: جاء  �هلل عنه  ر�ضي  �أبي هريرة  �إكر�ه، حلديث  �جلماع عمد� من غري   1 و�لكفارة  �لق�ضاء  ويوجب  �ل�ضوم  يبطل  ما  ب 
�إىل ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم فقال: هلكت، فقال: وما ذ�ك؟ قال: وقعت باأهلي يف رم�ضان. قال: �أجتد رقبة؟  رجل 

قال:  �ضتني م�ضكينا؟  �أن تطعم  فت�ضتطيع  قال:  قال: ل،  متتابعني؟  �ضهرين  ت�ضوم  �أن  ت�ضتطيع  قال فهل  ل،  ل. قال: 
فجاء رجل من �لأن�ضار بَعَرق و�لعرق: �مِلْكتَُل فيه متر، فقال: �ذهب بهذ� فت�ضدق به، قال: على �أحوَج منا يا 
ر�ضول �هلل؟ و�لذي بعثك باحلق، ما بني لَبَتَيْها �أهل بيت �أحوج منا. قال: �ذهب فاأطعمه �أهلك. ويف رو�ية لأبي 

د�ود و�بن ماجة: كله �أنت و�أهل بيتك و�ضم يوما ، و��ضتغفر �هلل.
2 �لأكل و�ل�رشب بل عذر �رشعي، وهذ� عند �لإمام مالك و�أبي حنيفة ودليلهما حديث �أبي هريرة: �أن رجل 
�أو يطعم  �أو ي�ضوم �ضهرين متتابعني،  �أن يعتق رقبة،  �أفطر يف رم�ضان، فاأمره ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

�ضتني م�ضكينا.

و�سايا رم�سانية
ر �لعلمة �بن قيم �جلوزية - رحمه �هلل تعاىل - كلماً نفي�ضاً يف كتابه �لفو�ئد عندما قال :  �ضَطّ

ة �لأمور كلها ، )تاأمل خطاب �لقر�آن ؛ جتد ملكاً له �مللك كله وله �حلمد كله  �أِزَمّ
بيده وم�ضدرها منه ومر�دها �إليه ، م�ضتوياً على �رشير ملكه ، ل تخفى 

عليه خافية يف �أقطار مملكته ، عاملاً مبا يف نفو�س عبيده ، مطلعاً على 
�أ�رش�رهم وعلنيتهم ، منفرد�ً بتدبري �ململكة ، ي�ضمع ويرى ، ويعطي ومينع 

، ويثيب ويعاقب ، ويكرم ويهني ، ويخلق ويرزق ، ومييت ويحيي ، 
ويقدر ويق�ضي ويدبر ، �لأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها 

و�ضاعدة �إليه ، ل تتحرك ذرة �إل باإذنه ، ول ت�ضقط ورقة 
�إل بعلمه . فتاأمل كيف جتده يثني على نف�ضه ، وميجد 
نف�ضه ، ويحمد نف�ضه ، وين�ضح عباده ، ويدلهم على ما 

فيه �ضعادتهم وفلحهم ، ويرغبهم فيه ، ويحذرهم مما 
فيه هلكهم ، ويتعرف �إليهم باأ�ضمائه و�ضفاته ، 

ويتحبب �إليهم بنعمه و�آلئه ؛ فيذكرهم بنعمه 
عليهم ، وياأمرهم مبا ي�ضتوجبون به متامها ، 

ويحذرهم من نقمه ، ويذكرهم مبا �أعد لهم من 
�لكر�مة �إن �أطاعوه ، وما �أعد لهم من �لعقوبة �إن 

ع�ضوه .

رت وعودك لربك هل تذَكّ

�سهر �لدعاء و�لإجابة
ير�ها  �لتي  �لأمنيات  و�لإجابة، وحتقيق  �لدعاء  �ضهر  رم�ضان 
�لعبد لن تُق�ضى، فاإذ� به يُطلق �هلل ل�ضانه بالدعو�ت، �إنه �ضهر 
�لنك�ضار و�لتذلل هلل عز وجل و�خل�ضوع له، كحبل متني و�ضلح 
من �أقوى ما يكون يف يدي �ملوؤمن، ولكن علينا �أن نكون موقنني 
رت، ولتكن قلوبنا متعلقة باهلل وقت �حلاجة  بالإجابة مهما تاأَخّ
يقول:  و�ضلَّم  عليه  �هلل  �ضلَّى  �لر�ضول  فاإَنّ  �نق�ضائها؛  وبعد 
»�دُعو� �هلل و�أنتُم ُموِقنون بالإجابة، و�علَُمو� �أَنّ �هلل ل ي�ضتجيُب 
ُدعاء ًمن قلٍب غافٍل لهٍ«؛ )رو�ه �لرتمذي، وهو حديث ح�ضن، 

�ضحيح �جلامع(.

كرر �لآية �لتي يخ�سع قلبك 
عندها:

خ�ضوع �لقلب عند قر�ءة �آية بعينها يعد غنيمة لبد من قن�ضها 
�هلل عز  ، وهو منحة من  به  �لإم�ضاك  ثمني لبد من  و�ضيد   ،
وجل – لبد من قبولها ، فخ�ضوع �لقلب هو حالة �إميانية ترتفع 
ب�ضاحبها �إىل �مللكوت �لأعلى وهو على �لأر�س ، ولكي يحافظ 
�لآية حتى  تكر�ر  عليه  ينبغي  فاإنه  �لإميانية  �حلالة  على هذه 

ي�ضبع منها ، وميلأ قلبه بجللها .

و�سية �أخرية :
�ل�ضنة  يف  �لو�ردة  �لأدعية  حفظ  على  �ملبارك  �أيها  �حر�س 
وليكن  منها،  �لدعاء  و�حر�س على جو�مع  �ل�ضحيحة،  �لنبوية 

لهجك بالدعاء بها، و�ضرتى �خلري �لعظيم �إن �ضاء �هلل تعاىل .

فر�ئ�ض �ل�سيام
ل ي�ضح �ل�ضيام، ول ترتتب عليه �آثاره، ول ترب�أ به ذمة 

�ل�ضائم، �إل �إذ� تو�فرت فيه �لأمور �لآتية:
1 �لنية: وهي عزم �ل�ضائم على �ل�ضوم �متثال لأمر �هلل تعاىل 

وتقربا �إليه وي�ضرتط تبييتها من �لليل لقوله �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم: من مل يجمع �ل�ضيام قبل �لفجر فل �ضيام له، وقال 

�بن تيمية يف منتقى �لأخبار: رو�ه �خلم�ضة. وقال �ل�ضوكان: 
�أخرجه �أي�ضا �بن خزمية و�بن حبان، و�ضححاه مرفوعا.

3 عدم �إي�ضال �ضيء للمعدة عن طريق �لفم و�لأنف و�لأذن 
و�لعني وغريها.

دعاء

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

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

لتفاعل مع �آيات �لقر�آن �لكرمي:
�إننا نقر�أ �لقر�آن �لكرمي لنعي�س يف ظلله ، ونتفاعل مع �آياته ، وهذ� �لتفاعل �إمنا يكون بفهم معانيه ثم فعل ما ينا�ضب 
�ملقام �لذي وردت فيه �لآية ، فاإذ� تلوَت �آية فيها و�ضف للجنة دعوَت �هلل عز وجل �أن يجعلك من �أهلها ، و�إذ� تلوت �آية 
فيها رحمة دعوت �هلل �أن ي�ضملك بها ، و�إذ� مرت عليك �آية عذ�ب دعوت �هلل �أن يجنبك �إياه ، و�إذ� مرت عليك �آية فيها 

��ضتغفار ��ضتغفرت ، �أو ت�ضبيح �ضبحت �أو �ضوؤ�ل �ضاألت ، �أو �آية فيها �ضجدة �ضجدت 

�أخي �ل�ضائم، هل تذَكّرت وعودك لربك �أنك لن تفعل هذ� وذ�ك يف رم�ضان؟ هل تذكرت �أنك تفعل �لذنب �لذي عاهدَت 
ربَّك �أنك لن تفعله ل يف رم�ضان ول بعد رم�ضان؟ هل تذكرت عهدك باأنك �ضتكون ذ� قلب نقي جديد! كل هذ� و�أكرث 
�هلل، علينا  �لعهد مع  ب�ضدق  �لدعو�ت فعلينا  ��ضتجابة  �أردنا  �إذ�  �أمنياتك؟  لدعو�تك وحتقيق  �لإجابة  وت�ضاأل عن عدم 
ا، فاإذ� كان هذ� �ملال لي�س حلًل، فاأ�رشع برتكه بدون تفكري �بتغاَء مر�ضاة �هلل عز وجل؛ ففي  بالتحري عن �ملال �أي�ضً
ماء: يا رب، يا رب،  فر، �أ�ضعث �أغرب ميُدّ يَده �إىل �ل�َضّ �ضحيح م�ضلم �أَنّ �لر�ضوَل �ضلَّى �هلل عليه و�ضلَّم ذَكر �لرجل يُِطيُل �ل�َضّ

ومطَعُمه َحر�ٌم، وَم�رَشبُه حر�ٌم، وَملبَ�ُضه حر�ٌم، وُغِذَي باحَلر�م، فاأنَّى يُ�ضتَجاب لذلك؟ رو�ه م�ضلم.

قر�ءة �لقر�آن على طهارة 
هذ� �أول �أدب من �آد�ب �لتلوة ، وهو �ملتنا�ضب مع 
نتلو كلم �هلل  �إننا   ، �لكرمي وعظمته  �لقر�آن  جلل 
لهم  ليكون هد�ية  �أنزله على عباده  �لذى  عز وجل 
ينبغى  لذلك  ؛  َهْدي  و�أ�رشف   ، كلم  �أعظم  فهو   ،
طهارة  من  و�أكملها  �لأحو�ل  �أ�رشف  على  نكون  �أن 
ولي�ضت  م�ضتحبة  �لطهارة  وهذه   ، و�لثياب  �لبدن 
و�جبة ، قال �لإمام �لنووي » ي�ضتحب �أن يقر�أ وهو 
على طهارة فاإن قر�أ حمدثا جاز باإجماع �مل�ضلمني 
�حلرمني  �إمام  قال  معروفة  كثرية  فيه  و�لأحاديث 

ول يقال �رتكب مكروها بل هو تارك للأف�ضل » .

�ليقني :
�أل يخطر ببالك قط �أن �هلل تعاىل يردك! وتذكر 
�أنك يف  تعاىل  �هلل  و�أنت تدعو  �أنك  �هلل  رحمك 

عبادة ؛ قال ﴿ :) �لدعاء هو �لعبادة (.
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خل�ضر بن يو�ضف

الدراما املو�ضمية

والكوميدي  الدرامي  االإنتاج  يرتبط 
طويلة  �شنوات  منذ  اجلزائر  يف 
 ، الف�شيل  رم�شان  �شهر  بحلول 
ملحاولة  املناف�شة  ت�شتد  حيث 
هذا  لكن   ، االأعمال  اأف�شل  تقدمي 
ب�شبب  كثريا  تختلف  االأمور  العام 
امل�شتجد    « كورونا     « فريو�ش 
وحتكم  االإنتاج  على  �شيطر  الذي 
الرباجمية  ال�شبكة  خارطة  يف 
الرم�شانية لهذه ال�شنة على القنوات 
الكوميدية  الربامج  اأما   ، اجلزائرية 
رغم غياب اأعمال �شخمة هذا العام 
 ، الدراما  من  اأكرث ح�شورا  اأنها  اإال 
اجلزائري  التلفزيون  يعر�ش  حيث 
 « ال�شيتكوم    « برامج  من  جمموعة 
“طيمو�شة  ال�شي�شوار”،  “عمر  منها 
 ، عزوز”   ”  ،  ” وعلينا  ”،”فينا 
التلفزيونية  براجمه  �شبكة  عرب 
الرم�شانية ، التي واإن عرفت بع�ش 
التعرث على م�شتوى ا�شتكمال بع�ش 
االأعمال  خ�شو�شا الدرامية ، ب�شبب 
اأدى  الذي   ، ال�شحي  احلجر  فر�ش 
االإنتاجات  تاأجيل ت�شوير بع�ش  اإىل 
 ، ذلك  مع  اجلديدة  الربجمة  فاإن   ،
الربامج  من  متنوعة  باقة  تت�شمن 
اجلديدة التي ي�شتاأنف بع�شها اأجزاء 
جديدة من بع�ش االأعمال الفكاهية 
رم�شان  خالل  التلفزيون  بثها  التي 
املا�شي ، والتي حققت جناحا كبريا 

 ، امل�شاهدة  ن�شب  عك�شته 
الدراما  اأعمال  ت�شمل  كما 
بالغ  باهتمام  حتظى  التي 
امل�شاهدين  طرف  من 
الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف 
امل�شل�شل  بني  وتتوزع   ،
وال�شيتكوم  وال�شل�شلة 
التلفزيونية  واالأفالم 
الرباجمية  ال�شبكة   ،
ال�شنة  لهذه  الرم�شانية 
جمموعة  كذلك  �شمت 

واحلوارية  الوثائقية  الربامج  من 
والتحقيقات التلفزيونية ، ف�شال عن 
مع  تتنا�شب  ديني  بُعد  ذات  برامج 

االأجواء الروحية ل�شهر رم�شان .
اختيارات عبثية

الرم�شانية  الربامج  �شبكة  مو�شوع 
من  موجة  خلف  العام   لهذا 
امل�شاهد  لدى  والغ�شب  اال�شتنكار 

احلرب  من  الكثري  واأ�شال  واملتابع 
من لدن الكتاب والنقاد واملخت�شني 
واأ�شئلة  ت�شاوؤالت  يطرح  حقيقة   ،
اختلف  واإن  التي  ومتنوعة  كثرية 
توحدت  اأنها  اإال  عموما  �شكلها  يف 
اأن  لنا  كيف   : وهي  م�شمونها  يف 
ما اجلديد  ؟  الربامج   نناق�ش هذه 
�شكال  به  جاءت  الذي  وامل�شتجد 
هذه  عن  لالإجابة  ؟  وم�شمونا 
االأر�شيف  اإىل  العودة  علينا  االأ�شئلة 
الرم�شاين لالأعوام ال�شابقة  ، غالبا 
ما  اأو  املخفية  الكامريا  حتمل  ما 
الكوميديا  اأو  بال�شكات�ش  ي�شمى 
عن  والرتويح  الرتفيه  من  موجة 
عليه  يغلب  حمرتم  جو  يف  النف�ش 
معاجلة موا�شيع اجتماعية وتربوية 
اإيجابية  نقدية  كقيمة  واأخالقية 
متار�ش بنية التقومي وك�شف العيوب 
الأجل اإعادة بناء االن�شان واملجتمع 
لكن ما كان باالأم�ش مل يعد باالإمكان 
اليوم يف ظل االنتقادات التي تطال 
ازدادت  والتي  اخلفّية   الكامريا 
وباتت مفرغة من حمتويات  تغوال  
تروج  اأ�شبحت  لقد   ، وهادفة  بناءة 
ولو  والالاأخالقيات  لالنحراف 
حمتوى  لكل  مبا�رشة  غري  بطريقة 
قد  ما  على  وتركز  ومنحرف  نازل 
وباتت  املجتمع  يف  اجلدل  يثري 
على  ال�شخط  مرحلة  اإىل  ت�شل 
تغيري  دون  اجلزائرية  ال�شا�شة  واقع 
االإبداع  �شوب  ودفعها  �شيا�شتها 

–دون جدوى-

قنوات حتا�ضر اجلزائريني يف 
منازلهم

بداية  مع  اجلزائري  امل�شاهد 
خمتلفة  قنوات  عرب  تابع  رم�شان 
ال�شحي  احلجر  يف  حما�رش  وهو 
منه  رغبة   2020 رم�شان  برامج 
وم�شتجدها  انتاجها  على  للوقوف 
منذ  �شيا�شية  حتوالت  خ�شم  يف 

الثورة  اأفرزتها  الفارط  فرباير   22
اأنتجت  والتي  ال�شلمية  ال�شعبية 
واجتماعية  ثقافية  حتوالت 
اخلطاب  م�شتوى  على  واأخالقية 
مع  يتما�شى  منتوجا  تفر�ش  العام 
حول  النقا�ش   ، الراهنة  املتغريات 
اخلفّية   الكامريا   – امل�شاألة  هذه 
-  قدمي اإال اأنه م�شتمر ومل يتوقف 
تر�شم  واأ�شحت  تدهورت  فهي   ،
كانت  اأن  بعد  االإعالمية  للتفاهة 
كانت  اأن  بعد  وتعميمها  ؛  �شعبوية 
التعبري  حرية  م�شادرة  من  خا�شة 
 ، اأخالقي  والال  العفن  اف�شاء  اإىل 
كل هذا يدفعنا يف احلقيقة لل�شوؤال 
عن  امل�شوؤول  من   : امل�شوؤولية  عن 
ما يت�شبب به االإعالم اليوم وكل ما 
يعر�شه من م�شامني وحمتويات حكم 
عليها �شلباً : االإن�شان اأم االإعالم  ؟ 
امل�شتخدم اأم املر�شل م�شاألة مهمة 

البد منها وال حل لها ؟ 
اتفاقاً  جتد  لن  االأ�شئلة  هذه  كل 
حولها ، كما لن جتد حال اأو خمرجاً 
اإ�شكالية  اأمام  ير�شي اجلميع فنحن 
بامتياز  واإن�شانية  ثقافية  اأخالقية 

....
حول  اليوم  الدائرة  اخلالفات  اأكرب 
خالل  الف�شائيات  يف  يعر�ش  ما 
ال�شل�شة الرباجمية الرم�شانية تتعلق 
بامل�شمون الذي يتم عر�شه ، ومبدى 
يتعلق  فيما  فيه  املنت�شبني  حرية 
وبدرجة   ، ين�رشونها  التي  باملواد 
التي  بالر�شالة  اأي   ، عنهم  تعبريها 
يقدمونها اأو ال�شورة التي ير�شمونها 

عن �شخ�شياتهم .

وحدة ع�ضوية غائبة
تبعث  ر�شالة  يحمل  االإعالم 
لها  بد  ال  والر�شالة   ، متلٍق  اإىل 
فالوحدة   ، به  ت�شاغ  �شكل  من 
)الر�شالة(  املادة  بني  الع�شوية 
واملتلقي  )ال�شكل(  والو�شيلة 
ال�رشط   ، وتكوينه  وكيفياته 
االإعالمي  للنجاح  الرئي�ش 
واالإقناع( وهذا  الر�شالة  )تو�شيل 
ما جنح فيه غرينا واأخفقنا نحن فيه 
�شمعي ب�رشي  وانتاج  �شيئة  رداءة   ،
احلد  يحرتم  ال   ، هواة  �شبه  وطني 
لالأخالقيات  وال  للقواعد  االأدنى 
املهنية ، غالبا ما تكون املحتويات 
 ، االأخرية  اللحظة  يف  مرجتلة 
غياب  يف  كاتبا  نف�شه  يخرتع  الكل 
ال�شيناريو ، خمرجني متدربني بدون 
ثقافة ال�شورة ، اأ�شخا�ش ال عالقة 

ال�شمعية  الفنون  وظائف  بدقة  لهم 
�شعيفة  انتاج  موؤ�ش�شات   ، الب�رشية 
املنتجني  ا�شتهتار  على  غ�شب   ،
بالذوق العام ، وعدم الرتدد يف طرح 
منتوجات ال تاأبه باجلانب االأخالقي 
 ، الهادف  والرتبوي  اجلمايل 
يف  ال�شخرية  اعتماد  يف  ا�شتمرار 
مبظهر  تتجلى  الفنية   االأعمال 
م�شتوى   ، وم�شتت  واع  غري  �شوقي 
يف  اإعالمية  وم�شامني  اإعالمي 
وكلي  تام  وانحطاط  رهيب  تراجع 
يف القيم واالأخالق والرتبية والوعي 
والرتبوي  والثقايف  االجتماعي 
يكر�ش  اليوم  اإعالم   ، واملعريف 
االأخالقي  واالنحالل  الرذيلة 
 ، للتفاهة  ويوؤرخ  العنف  وميار�ش 
والرداءة  االبتذال  لثقافة  يوؤ�ش�ش 

والتهريج .
االنتقاء العبثي والع�شوائي

العبثي  االنتقاء  هذا  اإىل  ي�شاف 
معايري  اأي  دون  والع�شوائي 

لعر�ش الوجوه على امل�شاهد 
اجلزائري الذي يتمتع بالذوق 
حيث   ، الفنيني  واحل�ش 
ال  �شبابا  ال�شا�شات  تعر�ش 
يف  التحكم  عليهم  يظهر 
ميار�شونه  عمل  اأبجديات 
ويتوّجهون به اإىل املتلقي ، 
ميكن اأن نقول عنه عجز اأم 
�شوء اختيار وعدم توفيق ، 
ال  اإذ   ، اختيار  فو�شى  اأم 
وجوه  ظهور  تكرار  يعقل 
موهوبة  وال  معروفة  غري 
وفر�شها على جزائري فاّر 
من ح�شار احلجر ال�شحي 

ومن واقع اجتماعي قلق ليجد نف�شه 
وجها لوجه مع ا�شطراب االأداء و�شح 
املوهبة الذي مل يتمكن من عزله اأو 
العام  ال�شخط  وال  النقد  ال  اإيقافه 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
م�شمون   ، الفارطة  ال�شنوات  طيلة 
وال  مقبول  وال  مقنع  غري  اإعالمي 
الق�شية  والعدالة   ، احلقيقة  ي�شمل 
والتزييف  الت�شليل  عليه  يغلب   ،
واملهارات   ، وال�شخرية  واالبتذال 
ت�شوه  ما  كثرياً  فيه  امل�شتخدمة 
بعواطف  وتتالعب   ، احلقائق 
املتلقني ومواقفهم ، ال يعتمد على 
ي�شتند  ونظرية  فكرية  مرجعيات 
القيم  من  منظومة  على  وال   ، اإليها 
على  وقدرته  اأداءه  حتدد  املعيارية 
اإىل  يعمد  فهو  اأهدافه  اإىل  الو�شول 
اال�شتخفاف بعقول النا�ش ب�رشفهم 

عن املتابعة ، وي�شكل عندهم مواقف 
ال مبالية يف كثري من االأحيان ، مما 
الأنه  امل�شاهدة  فعل  عن  ي�رشفهم 
والتهريج  االبتذال  لثقافة  يكر�ش 
االأفعال  ب�شبب  والتفاهة  والعنف 

القلب  جدار  ت�رشخ  التي  ال�شلبية 
وتدعه ينزف حزنا مما يرتتب عنه 
االأثر املعنوي ال�شلبي املت�شكل يف 
، يف  النف�ش  ويف  والتفكري  ال�شلوك 
بل  ل�شيء  ال   ، التفكري  ويف  الروح 
املادة  وهو  ووحيد  واحد  ل�شبب 
ورائها  من  تخلف  التي  املقدمة 
الكراهية واال�شمئزاز والتنمر وهي 
اأفعال توؤدي اإىل االنحالل االأخالقي 

والثقايف والرتبوي واالجتماعي . 

حم�ضلة �ضلبية

وكاأنن  فظيع  ب�شكل  كارثة  النتيجة 
�شاعات  اأبدا  ت�شهد  مل  اجلزائر 
والدراما  ال�شينمائي  املجد  من 
قرن  ن�شف  من  قليال  اأكرث  وكاأن   ،
مت  املجال  هذا  يف  اخلربة  من 
نكت�شف  نحن  الب�رش،  بلمح  ن�شفها 

الكثري من االأذلني الذي مييز برامج 
والتقارير  وامل�شل�شالت  الرتفيه 
دور  هو  ما   ، اخلفّية   والكامريات 
الب�رشي  ال�شمعي  تنظيم  �شلطة   «

»  ؟
االإعالمية  امل�شامني 
ما مل  اإذا  تنجح  لن  عندنا 
والعوملة  الع�رشنة  تواكب 
والو�شائل  االمكانيات  يف 
واملواد  واال�شرتاتيجيات 
النمطية  عن  وتبتعد   ،
ومتلك   ، التلقني  واأ�شاليب 
ثقافة مو�شوعية ، وتخ�ش�شاً 
يف  متطورة  واأ�شاليب  دقيقاً 
ا�شتخدام الثقافة وتوظيفها. 

 ، وحمموله  االإعالم  عالقة 
بامل�شمون  ال�شكل  كعالقة 
 ، الفكرة  هو  فاملحمول   ،
وعليه  ال�شكل   هو  واحلامل 
ميكننا القول : االإعالم الذي يتوخى 
النجاح ، جتده يراعي هذه العالقة 
، لذا ال جتده يعاين اخللل يف اأحد 
الطرف  ي�شعف  ال  مما  طرفيها 
فال�شكل   ، اإليه  ي�شيء  وال  االآخر، 
بلغت  مهما  الفكرة  يقتل  املتخلف 

درجتها من النبل واالأهمية. 

ختاما 
ميكنني القول : بات اليوم امل�شتوى 
تراجع  يف  وم�شامينه  االإعالمي 
يف  وكلي  تام  وانحطاط  رهيب 
والوعي  والرتبية  واالأخالق  القيم 
والرتبوي  والثقايف  االجتماعي 
يكر�ش  اليوم  اإعالم   ، واملعريف 
االأخالقي  واالنحالل  الرذيلة 
وميار�ش العنف ويوؤ�ش�ش للتفاهة ، 

وي�شجع على االبتذال والتهريج . 

كورونا ... الكامريا اخلفّية  

قنوات حتا�شر اجلزائريني يف عز احلجر ال�شحي؟ 
يف ظل احلجر ال�ضحي، الذي لزلنا نعي�ض واقعه اليوم ، والذي مل يكن هناك التزام تام به من لدن البع�ض ، اأ�ضحى التلفزيون من بني الو�ضائل 

ال�ضرورية لرتفيه النف�ض والطالع على كل امل�ضتجدات.. عن هذا الوباء الفتاك. اجلزائر، التي مل تخرج عن النطاق العاملي ، حل عليها  �ضهر رم�ضان 
منذ اأيام معدودة ، وهو اإذا كان �ضهر عبادة بامتياز ، فهو �ضهر اأي�ضا لطرح اأهم واأبرز الإنتاجات التلفزيونية الوطنية ، باعتبار الإقبال اجلماهريي 

الكبري التي يكون عليها لأجل الت�ضلية والرتفيه ، وهو الأمر الذي �ضيكون كذلك يف هذه الظرفية ، التي من املنتظر اأن تكون ا�ضتثنائية على م�ضتوى 
امل�ضاهدة مقارنة بال�ضنوات الفارطة بحكم » احلجر املنزيل « الذي �ضيلزم املواطنني باللتزام مبقرات �ضكناهم .

حول  اليوم  الدائرة  اخلالفات  " اأكرب 
ما يعر�ض يف الف�ضائيات خالل 
ال�ضل�ضة الرباجمية الرم�ضانية 

تتعلق بامل�ضمون الذي يتم عر�ضه 
، ومبدى حرية املنت�ضبني فيه 

فيما يتعلق باملواد التي ين�ضرونها 
، وبدرجة تعبريها عنهم ، اأي 

بالر�ضالة التي يقدمونها اأو ال�ضورة 
التي ير�ضمونها عن �ضخ�ضياتهم "

فظيع  ب�ضكل  كارثة  " النتيجة 
وكاأنن اجلزائر مل ت�ضهد اأبدا 
�ضاعات من املجد ال�ضينمائي 

والدراما ، وكاأن اأكرث قليال من 
ن�ضف قرن من اخلربة يف هذا 
املجال مت ن�ضفها بلمح الب�ضر "
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قلم جاف16

الرداءة عدو النه�ضة 
الوليد فرج

بالأمل  املفعم  الرئي�س  خلطاب  امل�ستمع 
باإمكانية  ورا�سخ  قوي  اعتقاده  اأن  يلتم�س   ،
تتوفر  التي  باملقدرات  واإميانه  و  التغيري 
اأ�سباب  كل  يوفر  اأن  ي�ستطيع  اجلزائر  عليها 

النهو�س بهذا البلد الغني الفقري .
اإن اأي تغيري ل يتطلب �سيء �سوى تلك الإرادة 
احلية ، التي تنبثق من تربية النتماء للأمة و 
بني  التاأ�سي�سي  الروحي  اللتحام  و  الرتباط 

مكوناتها و عنا�رصها . 
يف  تفاهة  و  تب�سيط  من  اليوم  نعي�سه  ما  ان 
 ، جوفاء  جمعية  اأهواء  و  رداءة  و  ال�سلوكات 
وت�سطيح للهام ، وت�سخيف للمعترب ل ننتظر 
منه تطور عقلي جمتمعي �سحي ، ول ننتظر 
من هذا التب�ّسط و التب�سيط الذي تف�سى يف 
اأُثر  اأو حتول ،  اأو نهو�س  اأي اإقلع  املجتمع 
على اأن�ستاين قوله : )كل �سيء يجب اأن يكون 
يكون  ل  اأن  يجب  لكن   ، اأ�سكاله  اأب�سط  يف 
اأب�سط مما هو عليه(. ولعل اأول دليل على ما 
اأقوله هنا ، هو ما بلغه قطاع الثقافة من تدين 
يف امل�ستوى و�سل اإىل حد انتحال اأفكار الغري 
، وما �سحبه من لغط و فو�سوى ، ناهيك على 
ب�سبب   ، املجتمعي  الهم  عن  الثقافة  انزياح 
مما  الثقافة  لدور  احلقيقي  املعنى  غياب 
اأدى اإىل غياب �سيا�سة ثقافية حقيقية ، هذا 
اأب�سط دليل عن ف�سل النخبة يف اإدارة ال�ساأن 
منها  ينتظر  ال�سعب  كان  والتي   ، العمومي 
الكثري . ل ميكن احلديث عن اأي نه�سة مهما 
كانت بعيدا عن اإحياء روح النتماء املح�سنة 
داخل منظومات اأخلقية ..جتعل من الرداءة 

عدوها الأول .

اأوروبا

نزاعات ق�ضائية تهدد 
دوريات كرة القدم 

تهدد النزاعات الق�سائية دوريات كرة القدم 
يف اإ�سكتلند وبلجيكا وهولندا، حيث الجتاه 
لإلغاء املو�سم ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا، 
اعتربت  التي  الأندية  بع�س  �سخط  ظل  يف 
القرارات تع�سفية بحقها واعرت�ست الأندية 
اأو  الأوروبية،  البطولت  اإىل  املتاأهلة  غري 
الأوىل،  الدرجة  اإىل  ال�سعود  املحرومة من 
الهولندي  . وكان الحتاد  الإلغاء  على قرار 
لكرة القدم اأول من يلغي ر�سميا مو�سمه دون 
اعتماد البطل اأو هبوط وت�سعيد الأندية بني 
الدرجتني الأوىل والثانية وينتظر اأن يبت يف 
اإلغاء الدوري البلجيكي يف 4 مايو، لكن بع�س 
غرار  على  بالظهور،  بداأت  العرتا�سات 
اأنتويرب الراغب بخو�س نهائي الكاأ�س �سد 
مبا�رصا  موقعا  �سيحجز  فوزه،  بحال  بروغ، 
يف دور املجموعات �سمن الدوري الأوروبي 
"يوروبا ليغ". يف اإ�سكتلندا، اعتقدت رابطة 
خلل  من  جيد  بعمل  قامت  اأنها  الدوري 
للدرجات  فوري  اإيقاف  م�رصوع  تقدمي 
وي�سمح  الـ42،  الأندية  من  وبت�سويت  الدنيا 
بحال  النخبة  لدوري  لحق  باإيقاف  لها 

ا�ستحالة عودة املباريات.

ي�شرف عليه رئي�س اجلمهورية

اجتماع دوري  
ملجل�س الوزراء

اإجتماعه  اليوم  �سباح  الوزراء  جمل�س  يعقد 
رئي�س  تبون،  املجيد  عبد  برئا�سة  الدوري 
ب�سفة  الأعمال  جدول  ويت�سمن  اجلمهورية 
امل�رصوع  على  وامل�سادقة  الدرا�سة  خا�سة 
ل�سنة  التكميلي  املالية  لقانون  التمهيدي 
تنظيم  باإعادة  املتعلقة  والعرو�س   ،2020
واملنظومة  اجلارية،  الدرا�سية  ال�سنة  نهاية 
ال�سوق  وتاأطري  متوين  ملتابعة  الرقمية 
باملواد الأ�سا�سية، بالإ�سافة اإىل اإعادة بعث 

جهاز دعم ت�سغيل ال�سباب.

مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شغل

وايل املدية يكرمي 
الأ�ضرة ال�ضحية  

ع�سية  عبا�س  بداوي  املدية  ولية  وايل  خ�س 
حممد  مل�ست�سفى  ال�سحي  الطاقم  اأم�س  اأول 
وتكرمي  باجلميل  اعرتاف  بزيارة  بو�سياف 
املوؤ�س�سة  بهذه  املرابط  الأبي�س  للجي�س 
ال�ست�سفائية مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي 
لل�سغل املوافق للفاحت ماي من كل �سنة، وذلك 
الطاقم  قبل  من  املبذولة  اجلهود  نظري  
الداء على ملزمة  اآثر جمابهة  الذي  ال�سحي 
الأ�رصة والأبناء م�ستجيبا لنداء ال�سمري املهني 
والوطني، ويف كلمة األقاها على م�سامعهم ، اأكد 
النبيلة،  مهامهم  لهم يف  املطلق  دعمه  الوايل 
لعبوه يف حماربة  الذي  الدور املحوري  مثمنا 

داء كورونا "كوفيد19". 
ر. بوخدميي

�ضيدة بعمر106 
اأعوام تقهر كورونا 

ك�سفت �سحيفة "لو باريزيان" اأن امراأة فرن�سية 
تبلغ من العمر 106 اأعوام متكنت من قهر فريو�س 
كورونا والتعايف منه، خلفا للمعتقد ال�سائد اأن 
املتقدمني يف العمر هم اأكرث عر�سة للموت بهذا 
هيلني  اأن  اأم�س،  ال�سحيفة  وذكرت  الفريو�س. 
ليفبفر، التي تعي�س يف دار رعاية يف ق�سم اإيفلني 
مبنطقة العا�سمة، اجتازت اختبارا اإيجابيا )اأي 
تبني اأنها م�سابة( لفريو�س التاجي يف 15 اأبريل، 
اأعرا�س ال�سعف واحلمى  بعدما لوحظت عليها 
املرتفعة، فتم عزل املراأة يف غرفتها، ومل تكن 
تعافت  والآن  امل�ست�سفى  دخول  اإىل  بحاجة 
واملراأة  للقلق  تدعو  ليفبفر، وحالتها ل  امل�سنة 
دار  يف  تعي�س  اأقارب،  لها  يبق  مل  التي  امل�سنة 
موظفا  و160  نزيل   200 ت�سم  التي  امل�سنني 
وبذلك خالفت هذه املعمرة الفرن�سية العتقاد 
اأكرث خطرا  التاجي  كورونا  باأن فريو�س  ال�سائد 
مقالة  وك�سفت  ال�سن  يف  املتقدمني  حياة  على 
"املتيب�سة/ الرئة  اأن�سجة  اأن  جديدة  مراجعة 
ال�سلبة" لدى كبار ال�سن قد تكون ال�سبب يف كون 

"كوفيد 19" اأكرث فتكا باملر�سى كبار ال�سن.

رو�شيا

رئي�س الوزراء يعلن 
اإ�ضابته بكورونا

ميخائيل  الرو�سي،  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
كورونا  فريو�س  بعدوى  اإ�سابته  مي�سو�ستني، 
اجتماع  "COVID-19"وخلل  امل�ستجد 
الرئي�س  مع  اخلمي�س  اليوم  عقده  افرتا�سي 
مي�سو�ستني  قال  بوتني،  فلدميري  الرو�سي، 
بفريو�س  خا�س  طبي  لفح�س  خ�سع  اإنه 
واأكد  اإيجابية  نتائج  اأعطى  امل�ستجد  كورونا 
ال�سحي  العزل  بنظام  �سيلتزم  اأنه  مي�سو�ستني 
اقرتح  فيما  باملر�س،  اإ�سابته  ظل  يف  الذاتي 
اأن يتوىل نائبه الأول، اأندريه بيلوو�سوف، مهام 
الفرتة  هذه  يف  الوزراء  رئي�س  باأعمال  القائم 
بال�سفاء  متنياته  عن  بوتني  اأعرب  جانبه،  من 
العاجل ملي�سو�ستني، فيما وقع لحقا مر�سوما 
قائما  بيلوو�سوف  تعيني  على  ين�س  رئا�سيا 

باأعمال رئي�س الوزراء الرو�سي.  

م.�س

و يف ر�سالة تهنئة مبنا�سبة حلول 
لل�سغل، امل�سادف  العاملي  اليوم 
تقدم  �سنة،  كل  من  ماي  للفاحت 
بلحيمر،  عمار  الت�سال،  وزير 
التربيكات  و  التهاين  "باأخل�س 
ال�سحفيني،  و  ال�سحفيات  لكافة 
العاملني يف قطاع  العاملت و  و 

عيدا  للجميع  متمنيا  الت�سال 
�سعيدا و مباركا".

هذه  اإحياء  "اإن  الوزير  اأو�سح  و 
يف  ال�سنة  هذه  ياأتي  املنا�سبة 
فر�سته  ا�ستثنائي  مهني  ظرف 
علينا الأو�ساع ال�سحية القاهرة، 
يف  اخلال�سة  ت�سكراتي  اأجدد  اإذ 
هذه الظروف لكافة ال�سحفيني و 
العمال يف خمتلف اأماكن عملهم 

يف  املبذولة  املجهودات  على 
الر�سالة  تاأدية  موا�سلة  �سبيل 

الإعلمية النبيلة".
اأن  جل  و  عز  اهلل  اأدعو  "كما  و 
يوفقنا جميعا خلدمة وطننا، واأن 

الأوبئة  و  الأ�سقام  يرفع عنا �رص 
عائلتكم.  و  جميعا  يحفظكم  و 
للبلد  اخلري  فيه  ملا  اهلل  وفقكم 
واأنتم بخري"،  عام  وكل  العباد،  و 

ي�سيف بلحيمر.

وزير االت�شال عمار بلحيمر

الإعالم يوؤدي ر�ضالته النبيلة يف 
ظرف ا�ضتثنائي 

اأعرب وزير االت�شال الناطق الر�شمي با�شم 
احلكومة, عمار بلحيمر, , عن "�شكره اخلال�س" 

لكافة ال�شحفيني و العمال يف خمتلف اأماكن 
عملهم على املجهودات املبذولة "يف �شبيل 

موا�شلة تاأدية الر�شالة االإعالمية النبيلة" يف 
هذا الظرف اال�شتثنائي التي تعي�شه البالد 

جراء جائحة كورونا.

اأ�رصفت �سهرة اأم�س اللجنة الولئية 
على  بالبويرة  بالدم  املتربعني 
املادة  بهذه  للتربع  حملة  تنظيم 
البويرة  مدينة  بو�سط  احليوية 
الوزارة  من  الأخرية  التعليمة  بعد 
الو�سية بال�سماح املواطنني التربع 
الليلية  الفرتات  خلل  بدمهم 
خا�سة  الف�سيل  ال�سهر  اأيام  طيلة 
ت�سهدها  التي  الكبرية  الندرة  بعد 
الدموية  الزمر  يف  امل�ست�سفيات 
ويف   ، كورونا  جائحة  فرتة  خلل 
طريق  عن  العملية  متت  ال�سياق 
عن  املتربعني  اأ�سماء  ت�سجيل 
التكفل  اأجل  من  الهاتف  طريق 
كون  اإ�ستثنائية  برخ�س  بنقلهم 
للحظر  تخ�سع  البويرة  ولية 

ليل  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اجلزئي 
وثمن  هذا   ، �سباحا  ال�سابعة  اإىل 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  باملنا�سبة 
الإقبال  �سائح"  املالك  "عبد 
ولية  مواطني  طرف  ن  الوا�سع 
اأخرى  مرة  برهنوا  الذين  البويرة 
هذه  مبثل  اليجابي  تفاعلهم 
والت�سامنية  اخلريية  املبادرة 
الذين  ال�رصكاء  بكافة  منوها 
غرار  على  اإجناحها  يف  �ساهموا 
وال�سلطات  ال�سحية  امل�سالح 
الإعلمية  الأ�رصة  وكذا  املحلية 
ك�سف  و  احلدث  غطت  التي 
عملية  برجمة  عن  املتحدث 

مماثلة �سهرة الأربعاء املقبل .
اأح�شن مرزوق

يف �شهرة رم�شانية

اإقبال وا�ضع على التربع بالدم 
بالبويرة

حورية   " اجلمعيتان  عمدت 
 " و   " املراأة  وترقية  للطفولة 
ال�رصطان  ملر�سى  الأمل  نور 
لتكييف  بالبويرة  بولية   "
والت�سامنية  اخلريية  ن�ساطاتها 
احل�سا�سية  الفرتة  هذه  خلل 
انت�سار  البلد جراء  التي متر بها 
حيث  احلدث  مع  كورونا  فريو�س 
خلياطة  ور�سة  فتح  اإىل  بادرت 
الكمامات الواقية واملاآزر الطبية 
الريا�سي  املركب  م�ستوى  على 
اجلواري مبدينة البويرة باإ�رصاف 

م�سوؤويل قطاع لل�سباب والريا�سية 
منظمات  ك�سفت  ال�سياق  ويف   ،
لنا  ت�رصيحاتهن  يف  املبادرة 
كمامة   500 من  اأزيد  خياطة  عن 
ويتم  يومية  ب�سفة  ماآزر   10 و 
توزيعها دوريا على عمال القطاع 
وممر�سني  اأطباء  من  ال�سحي 
نداء  املتحدثات  وجهت  كما   ،
جلميع املح�سنني من اأجل للتربع 
خياطة  يف  للم�ساهمة  بالقما�س 

اأكرب كمية خلل الفرتة املقبلة .
اأح�شن مرزوق

�سيتم بداية هذا الأ�سبوع مبنطقة 
تيغزيرت �سمال تيزي وزو ، اإطلق 
عملية "كمامة للجميع" لتزويد كل 
و ذلك يف  بكمامة حماية  �سخ�س 
كورونا  فريو�س  من  الوقاية  اإطار 
، ح�سبما علم من اخللية املحلية 
اأو�سح  و  كوفيد-19  للت�سامن 
م�سوؤويل  اأحد  وليد  �سابة  الدكتور 

التي  العملية  هذه  اأن  اخللية  هذه 
املتخذة  القرارات  اإحدى  تعد 
خلل اجتماع جمع اأم�س اخلمي�س 
اأع�ساء اجلمعية التي تت�سكل منها 
اخللية ، تهدف "ملرافقة ال�سكان 
املتخذة  اجلديدة  الإجراءات  يف 
على امل�ستوى املركزي" مبنا�سبة 

�سهر رم�سان.

متطوعات بالبويرة

فتح ور�ضة خلياطة الكمامات 
واملاآزر الطبية

تيزي وزو

عملية "كمامة للجميع" بتيغزيرت 
وال�سلب  احلديد  مركب  حت�سل 
)�رصق  ببطيوة  الكائن  "تو�سيايل" 
مطابقة  �سهادة  على  وهران( 
اإنتاج الأنابيب  الدولية يف  املعايري 
بقطاع  اخلا�سة  احلديدية 
بذلك  اأفاد  ح�سبما  املحروقات، 
التجارة  مدير  اجلمعة  اليوم 

ال�ستثمارات  ومتابعة  اخلارجية 
بذات املركب.

التي  ال�سهادة  هذه  و�ست�سمح 
"تو�سيايل"  �رصكة  عليها  حت�سلت 
الأمريكي  املعهد  من  موؤخرا 
الأحجام  خمتلف  باإنتاج  للأنابيب 
املوجهة  احلديدية  الأنابيب  من 

الغاز  من  املحروقات  مواد  لنقل 
ملا  وفقا  وم�ستقاتها،  والبرتول 
م�سريا  رمزي،  عزي  به  �رصح 
معتمدة  ال�سهادة  هذه  اأن  اإىل 
لإنتاج  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
الأنابيب احلديدية اخلا�سة بقطاع 

املحروقات. 

�شركة "تو�شيايل"  بوهران 

احل�ضول على �ضهادة  مطابقة املعايري الدولية 

عائلت   5 اأم�س  اأول  ليلة  ق�ست 
حي  يف  بال�سارع  العراء  يف  ليلتها 
بعد  بوهران  العتيق  بيار  �سان 
التي  للعمارة  اجلزئي  النهيار 
الإفطار  بعد  دقائق  بها  قيمون 
تنقلت م�سالح احلماية  وقد  هذا 
اين  املكان  عني  اإىل  املدنية 
وقفت على اخل�سائر املادية التي 

التي  العمارة  م�ست جزء هام من 
تقطنها العائلت  والتي اأ�سبحت 
يف  خا�سة   ، للإيواء  �ساحلة  غري 
ظل خطر النهيار التام الذي �سار 
كافة  اإجلء  مت  حيث   ، يهددها 
العائلت  تفاديا  خل�سائر  اإفراد 

ب�رصية .
حممد بن ترار

بعد انهيار العمارة التي تاأويها بوهران

05 عائالت تبيت يف العراء 
بحي �ضابيار

املهرجان االفرتا�شى للفيلم املنزيل بعنابة

الفيلم ال�ضوري " الأم " يتوج 
بجائزة الأروباز الذهبي

الق�سري  ال�سوري  الفيلم  توج 
بجائزة  �سل�س  لنا�سيف  "الأم" 
الأروباز الذهبي ملهرجان عنابة 
الفرتا�سي للفيلم املنزيل الذي 
الف�ساء  على  فعالياته  دارت 
اأبريل   30 اىل   5 من  الأزرق 
من  علم  ما  ح�سب  املن�رصم 
بهذه  الت�سال  مل�سوؤول  بيان 
الفرتا�سية  الفنية  التظاهرة 
جائزتا  عادت  و  جبنون  حكيم 
الأروباز الف�سي والربونزي لكل 

 " �سيكو  "كورونيات  فيلم  من 
 " و  الكويت  من  فيليل  لو�سيلة 
كل�س يجوز " لها�سمى م�ستور و 
حممد ملني بوزيدي من اجلزائر 
البيان  ذات  ح�سب  التوايل  على 
عن  الإعلن  باأن  اأو�سح  الذي 
املهرجان  بجوائز  املتوجني 
افرتا�سية  مرا�سم  خلل  مت 
انتظمت على ال�سفحة الر�سمية 

للمهرجان عرب الفاي�سبوك.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

