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ع�شو جمل�س الأمة عبدالوهاب بن زعيم ي�شرح لـ"الو�شط":

ا�ستغالل كورونا لإجراء تغيريات 
اجلامعات "انتهازية" يف 

فتح ال�شيناتور مبجل�س الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، اأم�س، النار 
على وزير التعليم العايل، �شم�س الدين �شيتور، مطالبا الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالتدخل يف 

ر�شالة مفتوحة، لوقف حركة التغيريات املثرية، على م�شتوى روؤ�شاء اجلامعات، يف الوقت الذي ين�شغل 
فيه اجلميع مبحاربة جائحة »كورونا«.

مرمي خمي�شة

ت�رصيح  يف  زعيم  بن  ال�سيناتور  واأكد 
قد  اأنه  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
هذا  يف  يتم  كيف  وت�ساءل،  تعجب 
رئي�ص  تغيري  احل�سا�ص،  الظرف 
الزوار، وجامعة اجلزائر  باب  جامعه 
بوزريعة  جامعة  اإىل  بالإ�سافة   ،2
اإبراهيم  ودايل   ،3 اجلزائر  وجامعة 
وم�سنني،  متقاعدين  اأ�ستاذة  وتعيني 
هناك  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  م�سريا 
�سباب دكاترة، قادرون على الن�سجام 

مع التطور التكنولوجي احلا�سل.
عن  الأمة،  جمل�ص  ع�سو  عرب  حيث 
كيف  فهمت  الآن  قائال:  ا�ستغرابه، 
العايل،  التعليم  وزارة  ت�ستطيع  مل 
على  يرتكز  للتدري�ص  برنامج  و�سع 
به  معمول  ماهو  مثل  الآيل،  الإعالم 

باملنا�سبة،  معربا  العامل،  دول  يف 
يعتمدها  التي  التغيريات  هاته  اأن 
ال�سبعينات،  بتعيني متقاعدي  الوزير، 
ثالثني  جامعاتنا  ح�سبه  ترجع  �سوف 
�سنة للوراء، بل ولن جندها يف قائمة 
م�سيفا  الراقية،  اجلامعات  ترتيب 
باملوازاة مع ذلك، اأن هاته التعيينات 
اجلمهورية،  رئي�ص  �سيا�سة  تخالف 
اإعطاء فر�سة  تبون، يف  عبد املجيد 
للكفاءات ال�سابة من دكاترة واأ�ساتذة، 
هوؤلء،  اجلامعات  مديري  اأن  خا�سة 
�سداقات  على  بناءا  وظفوا  قد 

وعالقات �سخ�سية، ل غري.
اأنه  املتحدث،  ذات  ك�سف  حيث   
يقوم  مبا  مقتنًعا،  لي�ص  �سخ�سًيا 
اأنه  منوها  العايل،  التعليم  وزير  به 
واأكرث  اأكرث  مبوجب ذلك هو متخوف 
طالب  ومنه  اأبنائنا،  م�ستقبل  على 

ع�سو جمل�ص الأمة، عن حزب جبهة 
الأول،  الوزير  الوطني،  التحرير 
التعليم  قطار  لإرجاع  بالتدخل،  
خالل  من  ال�سحيحة،  ل�سكته  العايل 
والأجدر  لالأكفاأ  املن�سب  اإعطاء 
»متقاعدي  للم�سنني  ولي�ص  وفقط، 

ال�سبعينات« على حد قوله.
تعيني  فجر  قد  اأنه  الإ�سارة،  وجتدر 
عاما،   68 �سن  يف  مزراق  خمتار 
مديًرا جلامعة اجلزائر 3، قادما من 
كلية العلوم ال�سيا�سية يف زمن الراحل 
غ�سب  موجة  مهري،  احلميد  عبد 
اأن  ب�سبب  الأكادميية،  الأو�ساط  يف 
اأنه حاول  العايل، يرجح  التعليم  وزير 
تعيني  عرب  الأول،  الوزير  »جماملة« 
تقاعده  رغم  منه،  مقربة  �سخ�سية 
الإطارات  �سندوق  من   ،1993 عام 
ال�سامية للدولة، وحم�سوب على جيل 

كما  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات 
اأنه اأخذ ن�سيبه بالكامل من الوظائف 
الكفاءات  اآلف  بينما  احلكومية، 
مل  الوطنية،  اجلامعة  بها  تزخر  التي 
تنل حظوتها، حتى يف زمن اخلطاب 
املنا�سب  يروج ملنح  الذي  الر�سمي، 

الرفيعة لل�سباب، من ذوي الكفاءات.

اأين هي وزارة الت�شامن يف
 زمن كورونا ؟

عبد  الأفالن،  ال�سيناتورعن  قال 
حديثه  خالل  زعيم،  بن  الوهاب 
ت�سامن  اجلميع  اإن  »الو�سط«،  مع 
با�ستثناء  كورنا،  فريو�ص  ملواجهة 
نف�ص  يف  م�سريا  الت�سامن،  وزارة 
وزارة  على  يتعني  كان  اأنه  ال�سدد، 
الت�سامن، النزول للميدان والإ�رصاف، 

على توزيع الإعانات و�رصف الرواتب، 
واملواد الغذائية وزيارة دور امل�سنني، 
واإيواء العائالت بدون ماأوى، يف حني 
اجلمهورية،  رئي�ص  قيام  يف  اأمله  عن 
بتعديل حكومي، وتعيني رجال الأزمة 
تعي�ص و�سعا غري  البالد  واأن  خا�سة، 

عادي.
وك�سف بن زعيم، اأنه يف نف�ص ال�سياق، 
قد طرح �سوؤال بهذا اخل�سو�ص، عرب 
الفاي�سبوك،  على  الر�سمية،  �سفحته 
جاء ن�سها كالتايل: هل اأح�س�ستم بدور 
وزارة الت�سامن الوطني يف وليتكم؟؟، 
مربزا باملنا�سبة، اأنه مل�ص غيابا �سبه 
الت�سامنية  امليدانية  لن�ساطات  تام 
التي  املعنية، يف ظل املحنة  للوزارة 
الردود  البالد، ح�سب معظم  بها  متر 

التي وردته من املواطنني.
يف حني عرب ال�سيناتور مبجل�ص الأمة، 

الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  عن 
ال�سحة  وزارة  تقوم  اأن  يف  اأمله،  عن 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان 
لإنقاذ  وجه،  اأكمل  على  بواجبها 
خالل  من  كوفيد-19،  من  البالد 
اإيجاد حلول فورية وبديلة، ملحا�رصة 
يف  كورونا،  فريو�ص  تف�سي  وتطويق 
املادية  لالإمكانيات  افتقارها  ظل 
يف  م�سريا  ال�رصورية،  والب�رصية 
توجيه  ينوي  كان  اأنه  الوقت،  ذات 
يف  ال�سفوية،  الأ�سئلة  من  العديد 
ال�سحة،عبد  لوزير  اخل�سو�ص،  هذا 
لالأ�سف  لكنه  بوزيد،  بن  الرحمان 
تعليق  ب�سبب  ذلك،  من  يتمكن  مل 
اإطار الإجراءات  اأ�سغال الربملان، يف 
الحرتازية للت�سدي لفريو�ص كورونا.

رئي�س جمعية العمل التطوعي "اأحمد ملحة"  لـ"الو�شط " 

»على الدولة اعتماد �سبكة جمعوية فاعلة  ملواجهة "كورونا"

خالل الف�شل الثالث للمو�شم الدرا�شي

عقبات كثرية ترهن جناح التعليم عن بعد  
لتقدمي امل�شاعدات على امل�شتوى الوطني

جتنيد اأكرث من 1500 فوج للك�سافة 
الإ�سالمية  الك�سافة  جندت 
فوج   1500 من  اأزيد  اجلزائرية 
لتقدمي  الوطني  امل�ستوى  على 
يف  وم�ساعدات  ن�ساطات  عدة 
اإطار الوقاية من فريو�ص كورونا 
قائدها  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 

العام  عبد الرحمان حمزاوي.
الك�سافة  ان  حمزاوي  واأكد  
�سبطت  اجلزائرية  لإ�سالمية 
ت�سيري  يف  جتربتها  وبحكم 
وعلى  وا�سعا  برناجما  الأزمات 
عدة مراحل حيث بادرت خالل 
الأيام لظهور الفريو�ص بحمالت 
م�سخرة  وحت�سي�سية  توعوية 
ازيد من 1500 فوج عرب الوطن 
لهذه العملية . كما �ساهمت من 
العام  القائد  ح�سب  اآخر  جانب 
جانب  اىل  املنظمة-  لهذه 
وعنا�رص  العمومية  ال�سلطات 
عمليات  يف  املدنية  احلماية 
واملوؤ�س�سات  ال�سوارع  تعقيم 
جانب  اإىل  واخلا�سة  العمومية 

الإجراءات  مبختلف  قيامها 
عرب  وال�سالمة  الوقائية 
جانب  من  وك�سف  القطر. 
األف  اآخر عن جتنيد حوايل 20 
املنظمة  لهذه  تابعا  متطوعا 
لتقدمي  العامة  املنفعة  ذات 
م�ساعدات تتمثل يف توزيع مواد 
تربع  تنظيف  ومواد  غذائية 
املحتاجني  على  حم�سنني  بها 
وقد  املعزولة.  باملناطق  �سيما 
�ساعدت هذه املنظمة وكعادتها 
مادة  توزيع  عملية  يف  البلديات 
ال�سميد ببع�ص املناطق حفاظا 
بني  الوقاية  مب�سافات  والتزاما 
املواطنني  حماية من تعر�سهم 
كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  اإىل 
املوؤهلة  الأفواج  ا�ستغلت  وقد 
جهة  من  الإ�سالمية  للك�سافة 
حمزاوي  اأ�ساف   كما  اأخرى 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
تربوية  برامج  لتقدمي 
وبيداغوجية وترفيهية لالأطفال 

وت�سجيع  ر�سم  م�سابقات  من 
موؤكدا  واألعاب  القراءة  على 
»تفاعل خمتلف الفئات العمرية 
ذات  واأو�سح  الربامج   هذه  مع 
باملنا�سبة  الك�سفي  امل�سوؤول 
اأفواج الك�سافة قامت كذلك  اأن 
الأ�سخا�ص  طوابري  بتنظيم 
الربيد  مكاتب  على  املقبلني 
فئة  �سيما  رواتبهم  ل�ستالم 
عمال  على  �سهل  مما  امل�سنني 

بريد اجلزائر هذه املهمة
باية ع

�شيال 

تعليق قطع املياه يف حالت عدم دفع الفواتري
والتطهري  املياه  �رصكة  اأعنت 
قامت،  اأنها  )�سيال(  للجزائر 
فريو�ص  جائحة  خ�سم  يف 
بتطبيق  )كوفيد-19(،  كورونا 
الن�ساطات  ل�ستمرارية  خطة 
الأولويات  على  فيها  وركزت 
التزويد  بعمليات  املتعلقة 
ومعاجلة  ال�رصوب  باملياه 

املياه امل�ستعملة.
بيان ملديرية الت�سال  واأو�سح 
لذات  امل�ستدامة  والتنمية 
احلد  اأجل  من  اأنه  املوؤ�س�سة 
فريو�ص  انت�سار  خطر  من 
زبائنها  وحلماية  كورونا 
وعمالها، قامت �سيال بغلق 29 

الهدف،  لنف�ص  للزبائن،  وكالة 
عمليات  بتعليق  كذلك  قمنا 
العدادات  موؤ�رصات  قراءة 
وبالتايل،  الفواتري،  وتوزيع 
ال�ستهالك  تقدير  �سيتم 
اخلا�ص بكل زبون على اأ�سا�ص 
ل�ستهالكه  ال�سابقة  احل�سيلة 
وذكر البيان اأنه وفقا لتعليمات 
�سيتم  املائية،  املوارد  وزير 
حالت  يف  املياه  قطع  تعليق 
اأّنه  بيد  الفواتري،  دفع  عدم 
م�سوؤولني  نكون  اأن  علينا  يجب 
وا�ستعمالنا  ا�ستهالكنا  يف 
عقالنية،  بطريقة  للمياه 
البيان  واأ�سار  تبذيرها  وتفادي 

تعمد  �سيال  موؤ�س�سة  اأن  اإىل 
بزبائنها  جوارية  عالقة  لإبقاء 
بعد  عن  خدماتها  وتقدمي 
مركز  على  الإبقاء  خالل  من 
العملياتي  الهاتفي  ل�ستقبال 
اإ�سافة اإىل 11 وكالة للزبائن يف 
م�ستوى  على  منها   8 اخلدمة، 
وكالت على  و3  ولية اجلزائر 

م�ستوى ولية تيبازة.
لتحميل  زبائنها  �سيال  ودعت 
الهاتف  على  وكالتي  تطبيق  
موقع  عرب  واملتوفرة  الذكي، 
اأو  الويب  على  الر�سمي  �سيال 

متجر غوغل بالي.
عطار ب

24 �ساعة

الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  قال 
ملحة  »اأحمد  التطوعي  للعمل 
باأبعادها   « »الكورونا  اأزمة  اإن   «
وا�سح  وب�سكل  ك�سفت  الدولية 
»التعبئة  نظام  ه�سا�سة 
على  يرتكز  الذي   « املجتمعية 
تاأ�سي�ص  يف  الدولة  انخراط 
ت�ساهم  فعالة  جمعوية  �سبكة 
وتوفري  الأزمات  اإدارة  يف 
والجتماعي  املعنوي  الدعم 
يف  الدولة  ومرافقة  للمواطنني 
وقال  التدخل  عمليات  تاأطري 
للعمل  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص 
العديد  عرب  الن�سطة  التطوعي 
»الأزمة  اإن  الوطن  وليات  من 
على  وتبعاتها  ومعقدة  خطرية 

ت�ستدعي  العمومية  ال�سحة 
الدولة  على  ويجب  عاما  قلقا 
املنا�سب  الوقت  تتدارك يف  اأن 
كما  �سارمة  تدابري  وتوا�سل يف 
املجتمع  دور  مراجعة  يجب 
الأزمات وا�ستحداث  املدين يف 
الفعالة  اجلمعوية  لل�سبكة  نظام 
البالد  تواجه  اأزمات  تدير 
ميدانية  تدخالت  وتتطلب 
الأ�ستاذ  ودعا  تطمني  واإيقاع 
»احمد ملحة » وزارات الداخلية 
والبيئة  والريا�سة  وال�سباب 
وغريها من القطاعات احليوية 
وطنية  بطاقية  ا�ستحداث  اإىل 
لرواد العمل التطوعي واجلمعوي 
تدير  ر�سمية  �سبكة  وتاأ�سي�ص 

الفواعل  خمتف  خاللها  من 
ال�سعيد  على  الأزمة  اأبعاد 
والجتماعي  والنف�سي  الإن�ساين 
معتربا  واللوج�ستيكي  واملعنوي 
لالإدارة  احلايل  العمل  منط  اإن 
الأزمات  اإدارة  فعال يف  يعد  مل 
الخطرية التي تواجه البالد على 
اجتماعية  اأو  �سحية  م�ستويات 
اأمام  الأزمة  اإدارة  يخ�ص  فيما 
رئي�ص  فاأ�سار  كورونا  فريو�ص 
اجلمعية اإىل تفاعل كبري للحركة 
وقرارات  مواقف  مع  اجلمعوية 
الدولة واحلكومة حتى يف بع�ص 
املدين  املجتمع  كان  الأحيان 
مقارنة   مبادرته  يف  �سباقا 
العمومية  املوؤ�س�سات  ببع�ص 

يف  اجلمعوية  احلركة  فاإيقاع 
اظهر  ال�سحية  احلالية  الأزمة 
فعال اإن الدولة يف حاجة ل�سند 
منوال  وذو  مبادر  جمتمعي 
جمعيات  من  يتكون  وفعالية 
ت�ساهم  ن�سطة  وتنظيمات 
عمل  خمططات  اعتماد  يف 
والتدخل  والتح�سي�ص  للوقاية 
بادر  اإذ  تطوعية  فرق  عرب 
ل�سناعة  ور�سات  عرب  �سباب 
الكمامات يف عدة وليات منها 
للعمل  الوطنية  اجلمعية  �سباب 
الذي  البليدة  بولية  التطوعي 
الت�سامني  العمل  بتج�سيد  بادر 

يف هذه الأيام ال�سعبة   .
حممد الأمني

الوطنية  الرتبية  وزارتا  طالبت 
الأ�ساتذة  العايل  والتعليم 
ب�رصورة �سب الدرو�ص  اخلا�سة  
الأر�سيات   يف  الأخري  بالف�سل 
وزارة   بكل  اخلا�سة  الرقمية 
بعد  عن  التدري�ص  ل�سمان 
للف�سل الثالث تفاديا للجوء اإىل  
ال�سري  و�سمان  البي�ساء   ال�سنة 
احل�سن للدرو�ص بعد اللجوء اإىل 
دامت  التي  ال�ستثناء  العطلة  
فريو�ص  بفعل ظهور   يوميا   21
بالكورونا  املعروف   19 كوفيد 
ومن املمكن اأن تتو�سع اإىل غاية 
19 اأفريل يف حالة ا�ستمرار توع 

دائرة الوباء .
اأ�سارت  اجلامعة  م�ستوى  فعلى 
ل�سان   على  الوطنية  الرابطة 
عبد  الوطني     املكتب  ع�سو 
ليوجد  اأنه  خالد  بن  القادر 
اأو الطلبة مع  تفاعل  لالأ�ساتذة 
لنق�ص  نتيجة  الرقمية  الأر�سية 
الإعالم  جمال   يف  التكوين 
الأ�ساتذة  قبل  من  �سواء  الآيل 
كيف  مت�سائلني   ، الطلبة  اأو 

يف  الدرو�ص  ا�ستيعاب  للطالب 
والأعمال  التطبيقات  غياب 
جند  ذلك   اإىل  �سف  املوجهة 
وانعدامها  النرتنيت  �سعف 
�سلبا  �سيوؤثر  �ستى  مناطق  يف 
اأن   موؤكدا  الطريقة   هذه  على 
ال�سنة  متديد  يف�سلون  الطلبة 
اأح�سن  اأوت  اإىل غاية  اجلامعية 
وان  و�سبق  الأر�سية خا�سة  من 
و�سلت ال�سنة اجلامعية للمو�سم 
اجلامعي 1997/1996 اإىل غاية 
الإ�رصاب  بفعل  اأوت  �سهر 

اآنذاك .
الرتبية  قطاع  م�ستوى  على  اأما 
بفعل  تعقيدا  اأكرث  الو�سع  فاأن 
جلدى  التكوين  قاعدة  انعدام 
�سف  اأوليائهم  وكذا  التالميذ 
اإىل دلك غياب تدري�ص الإعالم 
الأول   امل�ستوى  يف   الآيل 
امل�ستوى  يف  وتقيده  والثاين 
الورد  اأبجديات  على  الثالث 
�سعف  عن  ناهيك  غري   ل 
وانعدامها  املدن  يف  النرتنيت 
يف القرى واملدا�رص ، من جانب 

الأ�ساتذة واملعلمون   اآخر يعاين 
مع  التعامل  جمال  يف  �سعفا 
خا�سة  الآيل  الإعالم  جتهيزات 
يف املناطق النائية ، هذا واأ�سار 
احمد  التالميذ  اأولياء  ممثل 
اجلديد يف ات�سال بالو�سط انه 
بالنرتنيت   التعامل  ي�ستحيل  
يجهلها  التي  الأر�سيات  على 
قبل  والأ�ساتذة  املعلمون 
ت�ساءل  كما   ، وذويهم  التالميذ 
م�ستواه  الذي   للتلميذ  كيف 
الريا�سيات   يفهم  اأن  متو�سط 
حتتاج  التي  والفيزياء  والعلوم 
يف  والدرو�ص   التمارين  اإىل 
هل  ذلك  اإىل  �سف  املدار�ص 
ت�سمن الدولة  تدفق النرتنيت 
اأنحاء الوطن وبكميات  يف كافة 
اأن بلديات  كافية  ، ونحن نعلم 
الأنرتنيت   باأكملها حمرومة من 
واملناطق املتوفر فيها �سعيفة 
الأ�ساتذة   ممثلة  ،اأما  التدفق 
اأن  فاأـ�سارت  رجاء  قا�سمي 
ميكن  ول  جدا  �سعبة  العملية 
امل�ستوى  لدى  خا�سة  تطبيقها 

واملواد  واملتو�سط  البتدائي 
التكوين  ل�سعف  نتيجة  العلمية  
ونق�ص  الآيل  الإعالم  يف جمال 
الإمكانيات لدى الأولياء وانعدام 
اأغلب  يف  النرتنيت  تدفق 
املواقع  النائية والريفية ، حيث 
اأن نق�ص التكوين لدى الأ�ساتذة 
راجع اإىل انعدام  تكفل الوزارة 

بتقدمي  فر�ص لذلك .
اإطار  اأ�سار  اآخر  جانب  من   
عني  لولية  الرتبية  مبديرية 
بالو�سط  ات�سال  يف  متو�سنت  
ان امل�رصوع يف ظاهره  ممتاز 
ال�سنوات  يف  به  العمل  وميكن 
التكوين  �سمان  بعد  املقبلة 
النرتنيت  تدفق  وتوفري  
حاليا  الو�سع  اأن   موؤكدا   ،
الأر�سيات  با�ستعمال  لي�سمح  
لالأ�ساتذة  م�سبق  تكوين  دون 
لتبقى   ، والتالميذ  واملعلمني 
فر�سية متديد  ال�سنة الدرا�سية 
تقلي�ص  كبديل  اأو  الأوحد  احلل 

الدرو�ص  من الف�سل الثالث .
حممد بن ترار
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لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  طالبت 
لقطاع  املهنيني  العمال  و  امل�سرتكة 
الرتبية، يف بيان لها، اأم�س، بالإ�رساع 
لتوفري  والعاجل،  الفوري  والتدخل 
وال�رسورية،  املالئمة  ال�رسوط 
الرتبوية،  باملوؤ�س�سات  العمال  لتمكني 
من  امليدان،  يف  والعاملة  املكافحة 
يف  وجه،  اأح�سن  على  بواجبها  القيام 
الوقائية،  التدابري  جميع  توفري  ظل 
حلماية  حقيقة،  لها  يفتقرون  التي 
امل�سرتكة  الأ�سالك  فئتي  �سحة 
والعمال املهنيني، من عدوى فريو�س 
كرونا. ودعا بيان النقابة، اإىل �رسورة 
فئتي  و�سعية  يف  النظر،  اإعادة 

الأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني، 
تعبئة  اأجل  من  العاجل  والتدخل 
كورونا،  فريو�س  ملواجهة  ال�ساملة 
وحماية العمال الب�سطاء باملوؤ�س�سات 
من  الفتاك،  الداء  هذا  من  الرتبوية، 
خالل توفري كل الطاقات والإمكانيات 
قادرة  جلعلها  والب�رسية،  املادية 
للعمل، يف ظروف و�رسوط  وم�ستعدة 
تتالءم والحتياطات الواجب توفرها، 
لإجناح معركة الق�ساء على هذا الوباء 

وغريه من الأوبئة.
العمال  اأن  البيان،  ذات  اأو�سح  حيث 
يفتقرون  الرتبية،  لقطاع  الب�سطاء 
لأب�سط �رسوط الوقاية من هذا الوباء، 

رغم اأن النقابة اأبانت عن ح�س وطني 
للتجند  الكلي  ا�ستعدادها  وعن  عال، 
لالأ�سف  لكن  كورونا،  اآفة  ملواجهة 
هو  الوطني،  الرتاب  عرب  �سجلته  ما 
املحليني،  امل�سوؤولني  توا�سل  انعدام 
التكوين  اأجل  من  الفئتني  هذين  مع 
بامل�ستلزمات  ومدها  والتاأطري 
تنظيف،  مواد  من  والوقائية،  الطبية 
هذا  اأن  م�سرية  كحولية،  ومعقمات 
الأمر ي�سكل البيئة واملناخ املنا�سبني، 
هوؤلء  بني  العدوى،  وانت�سار  لنتقال 
العمال، والأطر الرتبوية، وبالتايل على 
عاتقنا ك�رسيك اجتماعي، العمل على 
حماية هذه املوؤ�س�سات الرتبوية، من 

كل الأخطار ومواجهة كل التحديات، 
�سونا لالأمن ال�سحي والوطني،

بيانها،  يف  النقابة  ثمنت  حني  يف 
قامت  التي  الحرتازية  الإجراءات 
بها، القيادة العليا للبالد، وعلى راأ�سها 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
للوقاية من هذا الوباء العاملي كورونا، 
وهو اإن دل على �سيء، اإمنا يدل على 
قدا�سة الأرواح، متمنني اأن يتم تنفيذ 
والتعليمات  الوقاية  التدابري  كل 
واحلجر  بالوقاية  اخلا�سة،  املركزية 
مهما  الوباء  هذا  لهزمية  ال�سحي، 

كانت الظروف.
مرمي خمي�شة

الوزير الأول بخ�شو�س التكفل بالفئات اله�شة اأثناء احلجر

اأ�شاد بحكمة ال�شلطات يف ت�شيري الأزمة

 باية ع

الأنباء  وكالة  ن�رستها  تعليمة  يف 
للولة  اأوامر  توجيه  مت   ، اجلزائرية 
اخلا�س  التنظيم  هذا  و�سع  ق�سد 
املواطنني،  مرافقة  و  مل�ساعدة 
احلجر  تدابري  اأثار  تذليل  بهدف 
للوقاية من فريو�س كوفيد 19  و اأمر 
امل�سدر  ذات  ح�سب  الأول،  الوزير 
وزير  اإ�رساف  حتت  بالعمل  الولة 
و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
تهيئة القليم و حتت طابع ا�ستعجايل 
ال�سعبية  املجال�س  روؤ�ساء  بتكليف 
بالقيام ، حتت اإ�رساف روؤ�ساء الدوائر 
احلالة  ح�سب  املنتدبني  الولة  و 
و  القرى  و  الأحياء  تاأطري  و  بتنظيم 
اأن  يجب  حيث  ال�سكانية  التجمعات 
و  القرى  و  الأحياء  تاأطري  �سمان  يتم 
الأعيان و اجلمعيات الولئية و البلدية 
يف  مبا  الت�سامن  جمال  يف  النا�سطة 
ذلك املكاتب املحلية للهالل الأحمر 
و  الإ�سالمية   الك�سافة  و  اجلزائري 
تعيني  نف�سها،  الوثيقة  ح�سب  �سيتم، 
على م�ستوى كل حي و قرية اأو جتمع 
املف�سل  من  و  جلنة  م�سوؤول  �سكني، 
اأن يتم من باب الأولوية تعيني م�سوؤويل 
الأحياء املذكور اأعاله و اإن تعذر ذلك 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  يعني 
باحلي  يقيمون  ممن  املواطنني  احد 
اأن  او القرية او التجمع ال�سكني على 
الإ�سارة  مع  ال�سكان  باحرتام  يحظى 

تاأطري  يتمثل يف و�سع  الهدف  اأن  اإىل 
اأو  اأنف�سهم  املواطنون  ي�سمنه  �سعبي 
ممثلوهم  و �ستتمثل املهام الرئي�سية 
�سيتم  التي  اللجان  بهذه  املنوطة 
املعوزة  الأ�رس  اإح�ساء  يف  تن�سيبها 
م�ساعدة  اإىل  حتتاج  التي  تلك  و 
و�سع   و  ال�سحي،  احلجر  فرتة  خالل 
كل  �سورة  يف  املحلية  ال�سلطات 
احتياجاتهم  و  ال�سكان  ان�سغالت 
م�ساعدة  و  احلجر  فرتة  خالل 
القيام  على  العمومية  ال�سلطات 

بالعمليات املوجهة لل�سكان.
 و ق�سد تاأطري هذه العملية، �سيدعو 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزير 
املجال�س  روؤ�ساء  الإقليم،  تهيئة  و 

خلية  تن�سيب  اإىل  البلدية  ال�سعبية 
اأزمة فريو�س  متابعة  و  لليقظة  بلدية 
اأن  يجب  اإذ  ت�سيريها  و   )19 )كوفيد 
يتم تن�سيق ن�ساط خاليا هذه الأزمة، 
طرف  من  البلدي،  امل�ستوى  على 
املنتدبني،  الولة  و  الدوائر  روؤ�ساء 
يتم  اأن  ينبغي  احلالة، يف حني  ح�سب 
م�ستوى  على  للمتابعة  منوذج  و�سع 
لذلك  املخ�س�سة  الولئية  اخلاليا 
يخ�س  فيما  اأما  الوثيقة  ا�سافت  و 
فاإنه  النظري،  منقطعة  وطنية  بتعبئة 
اأي�سا  يحافظوا  اأن  الولة  على  يتعني 
الب�رسية  املوارد  كل  تعبئة  على 
و  الظروف،  النافعة يف هذه  املحلية 
تاأطري العمل التطوعي من اأجل تذليل 

يتعلق  اإذ  املواطن،  على  الأزمة  اأثار 
رجال  جميع  بتعبئة  خ�سو�سا  الأمر 
النقاذ من املتطوعني، ل �سيما منهم 
املديرية  طرف  من  املكونني  اأولئك 
�سلك  كذا  و  املدنية  للحماية  العامة 
الظرف  يف  يوجدون  الذين  املعلمني 
الن�ساط، و العمل  يف فرتة توقف عن 
طبقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية على 
و�سع اآلية لإح�ساء املتطوعني من بني 
املتقاعدين  الطبيني  �سبه  و  الأطباء 
املحلية  املوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق 
التعليمة  العمومية  و خل�ست  لل�سحة 
اإىل اأنه يتعني على الوليات و�سع هذا 
التنظيم يف اأجل اأق�ساه يوم 31 مار�س 

اجلاري .

طالب  اأحمد  الدكتور  دعا 
اجلزائري،  البراهيمي ، ال�سعب 
الت�سامن  روح  تغليب  �رسورة  اىل 
الوطني والتحلي بالن�سباط والخذ 
من  ال�سحية  ال�سلطات  بتوجيهات 

اأجل الت�سدي لوباء فريو�س كورونا
 وجاء يف نداء للدكتور اأحمد طالب 
اجلزائري  ال�سعب  اىل  البراهيمي 
اأن وطننا الغايل يجتاز حمنة خطرية 
كورنا  فريو�س  وباء  انت�سار  فر�سها 
ال�سلطات  تعمل  الذي  العاملي 
العمومية بكل م�ستوياتها على ت�سيريه 
بحكمة وروؤية وم�سوؤولية بالإمكانيات 
املادية والقدرات الب�رسية املتوفرة 
هذه  مثل  يف  لنا  لي�س  انه  موؤكدا 

ال  واحل�سا�سة  ال�سعبة  الظروف 
 ، الوطني  الت�سامن  روح  نغلب  ان 
ونتحلى بالن�سباط وال�سرب ، وناأخذ 
يف  ال�سحية  ال�سلطات  بتوجيهات 
الطباء  لكلمة  ون�ستمع   ، البالد 
جميعا  احييهم  الذين  واملخت�سني 
الدكتور  دعا  ت�سحياتهم . كما  على 
النداء  نف�س  يف  البراهيمي  طالب 
اجلهود  حول  اللتفاف  �رسورة  اىل 
املبذولة يف القطاعني العام واخلا�س 
من  وذلك   ، الوباء  لهذا  للت�سدي 
خالل اجراءات وقائية لبديل عنها 
والعزل  كاحلجر  الراهن  الوقت  يف 
والتقليل من  احلركة  والتخفيف من 
التنقل مع الخذ بالر�سادات الطبية 

والهدوء  والتاآزر  التاأخي  يف روح من 
اهلل عز  اىل  والحت�ساب  والن�سباط 
عدم  �رسورة  على  �سدد  وجل . كما 
ال�ستهانة بخطر هذا الوباء الفتاك 
نف�س  يف  الب�رسية ،داعيا  على 
الجنرار  عدم  اىل  اأي�سا  ال�سياق 
التي تزرع  وراء اخلطابات املفزعة 
المنة  املواطنني  نفو�س  الرعب يف 
طاقات  يف  والواثقة  هلل  املحت�سبة 
ول  تهوين  ل  انه  م�سيفا  المة 
تهويل بل اليقظة واحليطة والوقاية 
كلما  اهلل  به  ب�رسنا  الذي  وال�سرب 
اأ�سابتنا م�سيبة واو�سح البراهيمي 
العزيز  وطننا  اأن  ندائه  ختام  يف 
وعزمية  اأول  اهلل  بف�سل  �سيتمكن 

ثانيا من جتاوز هذه املحنة  رجاله 
من  الكثري  ان  اىل  ب�سالم  م�سريا 
املحن التي حتداها اأباوؤنا واأجدادنا 
على مر الع�سور خرجوا منها بوحدة 

�سفهم واجتماع كلمتهم منت�رسين
باية ع

اأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد, الولة بو�شع يف اأجل اأق�شاه 31 مار�س اجلاري, تنظيم خا�س مل�شاعدة و مرافقة 
املواطنني ق�شد تذليل الآثار القت�شادية و الجتماعية لتدابري احلجر التي مت اإقرارها يف اإطار مكافحة تف�شي 

فريو�س كورونا امل�شتجد باجلزائر.

ملواجهة كورونا

ال�سفري اللبناين ي�ؤكد تعاطف 
بالده مع اجلزائر 

باجلزائر  لبنان  �سفري  اأعرب 
حممد ح�سن، عن ت�سامن بالده 
وتعاطفها مع اجلزائريني يف كافة 
الوليات، وخا�سة قاطني مدينة 
تعي�س حظر  التي  البليدة  الورود 
وباء  تف�سي  ب�سبب  كامال  �سحي 
فريو�س كورونا . واأو�سح ال�سفري 
تف�سي  نتيجة  ال�سحي  الو�سع  اأن 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  وباء 
العامل  دول  معظم  اجتاح  الذي 
باجلزائر  عقر  يف  اأي�ساً  ونزل 
الإ�سابات  من  عدداً  وخلّف 
الوفيات  من  ومثلها  املوؤكدة 
ويف  الفتاك،  الوباء  هذا  جّراء 
الع�سيبة  الظروف  هذه  ظّل 
ببلدان  اأ�رست  التي  وخملفاتها 
ت�ستثِن  مل  والتي  قاطبة،  العامل 

بلدينا  لبنان واجلزائر، ي�ستدعي 
الوقوف جنباً جلنب للت�سدي لهذا 
الوباء من خالل احرتام القرارات 
وعن  حكوماتنا  عن  ال�سادرة 
املنظمة العاملية لل�سحة حلفظ 
ال�سفري  وعرب  اجلميع.  �سالمة 
اللبناين يف بيانه عن اأمله  يخفف 
اهلل الوباء عن اجلزائريني يف هذا 
امل�ساب ويرحم ال�سهداء وي�سفى 
املر�سى، مت�رسعني هلل �سبحانه 
�سعبان  �سهر  غرة  يف  وتعاىل، 
البالء  عنا  يدفع  اأن  الف�سيل، 
وينزل  الوباء  هذا  عنا  ويرفع 
بعنايته  وي�سملنا  �سكينته  علينا 
يبلغنا �سهر رم�سان  واأن  ولطفه، 

�ساملني اآمنني بقدرته عّز وجّل.
باية ع 

بعدما اأكدت التجارب فعاليته يف معاجلة
 كوفيد 19

اجلزائر تقدم  طلب �سراء 190الف 
علبة  من دواء  الكل�روكني

.  رفع ح�شة العالج اإىل 320 األف �شخ�س

الديون الوطني للحبوب

 تدعيم 29 مطحنة لإنتاج 54 
األف قنطار ي�ميا من ال�سميد 

.   تقدمي ال�شميد لولية البليدة جمانا  ل�شمان  
موا�شلة احلجر

.    250 نقطة لبيعه ت�شديا للم�شاربة

ال�سحة   وزارة   ك�سفت  
لطلبية  تقدميها  عن  اجلزائريني 
املركزية  ال�سيدلية  لدعم 
دواء   من  وحدة  األف  ب190 
فعاليتة  اأثبت  الذي  الكلوروكني  
اثبت  الذي  الكلوروكني  دواء  
فعاليته يف عالج فريو�س كوفيد 
19  بعد ا�ستعماله يف الربوتوكول 
بفريو�س  للم�سابني  العالجي  
بالكورونا   املعروف   19 كوفيد 
الأمر الذي جعل  اجلزائر  تعمل 
منه  هامة  كميات  اقتناء  على 
ل�سمان  املقبل   الأ�سبوع  خالل 
معاجلة امل�سابني املوجودين يف 
واأ�سارت  هذا   . ال�سحي  احلجر 
ال�سيدلية  اأن  الأولية  املعطيات 
اأكرث  وجود  �سجلت  املركزية 
دواء   من  علبة  األف   130 من 

الكلوروكني، كما مت تقدمي طلبية 
األف علبة جديد يف  لقتناء 190 
غ�سون الثالثة اأيام املقبلة على 
اأكرث تقدير  ، الأمر الذي  ي�سمن 
هذا  من  اجلزائر  تعزيز خمزون 
من  وحدة  ب320الف  الدواء 
الذي  الأمر  الكلوروكني   دواء  
ي�سمح مبعاجلة 320 األف م�ساب 
نحن  الذي  الرقم  وهو  بالكورونا 
يف  خا�سة  عنه  جدا  بعيدون 
والتزامهم  املواطنني  وعي  ظل  
جهة   من  املنزيل  باحلجر 
القادمني  على  حجر  وفر�س 
مراكز  يف  اجلزائر  خارج  من 
الختالط  من   ومنعهم  خا�سة 
الطبية   للرقابة  اإخ�ساعهم  مع 

الدقيقة  .
حممد بن ترار

الديون  من  م�سادرمقربة  ك�سفت 
اجلافة  والبقول  للحبوب  الوطني 
نهار  تدخلت   قد  م�ساحله  ان 
من  جديد   خمطط  �سمن  اأم�س 
يف  ال�سميد  توفري   �سمان  اجل 
اختفائه  بعد  اجلزائرية  ال�سوق 
كرونا   جائحة  بداية  منذ  منها 
من  عليه  الكبري  التهافت  نتيجة 
قبل املواطنني من  جهة وعملية 
تخزينه من قبل التجار للم�ساربة 
واأ�سارت  هذا  اأخرى.  جهة  من 
املعطيات الأولية ان الديوان ورغم 
املخزنة  احلبوب  كميات  تناق�س 
حلكومة  ال�سابقة  ال�سيا�سة  بفعل 
بدوي التي قل�ست املخزون  فاأنها 
با�رست باإخراج احلبوب وتوزيعها 
مبناطق  خا�سة  املطاحن   على 

الو�سط التي عرفت ندرة كبرية يف 
مادة ال�سميد ، حيث �سيتم يف هذا 
ال�سدد متويل 29 مطحنة  ل�سمان 
اإنتاج 54 الف قنطار  من ال�سميد  
بدون  العمل  �سمان  مع  يوميا 
انقطاع 24 �ساعة  على 24 �ساعة  
، واإقامة 250 نقطة  لبيع ال�سميد 
�سيتم  ملواطني 47 ولية يف حني 
منح ال�سميد جمانا لولية البليدة 
املرابطة يف  على  ل�سكانها  دعما 
الكورونا  لوباء  للت�سدي  احلجر 
الديوان  قدم  اآخر  جانب  من   ،
دولية   طلبية  للحبوب  الوطني 
لتجاوز  احلبوب  لقتناء  جديدة  
حتاول  التي  الغذاء  واأزمة  الندرة 

بع�س البارونات  خلقها.
حممد بن ترار

النقابة الوطنية لالأ�شالك امل�شرتكة و العمال املهنيني لقطاع الرتبية

ت�فري التدابري ال�قائية حلماية العمال الب�سطاء

خاليا يقظة و متابعة على م�ست�ى البلديات

طالب البراهيمي يدع� لتغليب روح الت�سامن
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�شالح عو�س

وقائع كورونا:

نطرح هذا العن�رص من ال�صورة 
ولكن  خطورته  ندرك  ونحن  
الإعالم  مع  التفاق  عدم 
يف  يكمن  له  والتابع  الأمريكي 
من  اأخرى  عنا�رص  نرى  اأننا 

حركت  التي  هي  امل�صهد 
ب�صكل  الإعالمية  الآلة 
ب�صبب  لي�س  و  �صخم 
حجم املوت فلقد ق�صت 
األف   34 على  الأنفلونزا 
�صخ�س  يف اأمريكا خالل 
2018-2019.. ومل ن�صمع 

�صجيجا.
الفريو�س  يتحرك 
اأكرث  لي�صمل  ب�رصعة 
خملفا  دولة   177 من 

يف  وا�صطرابا  وم�صابني  قتلى 
العاملية،  ال�صحية  املنظومة 
 28000 من  اأكرث  بحياة  ويودي 
�صخ�س و اأكرث من 600000 حالة 
حلني  اأنحاء-  جميع  يف  موؤكدة 
ويعي�س  املقال-  هذا  كتابة 
�صكل  حتت  العامل  �صكان  ربع 
ارتفع  الإغالق.  اأ�صكال  من 
هذا الرقم عندما فر�صت الهند 
مليار   1.3 على  �صارًما  اإغالًقا 
الوليات  ت�صجيل  ..مع  مواطن 
املتحدة الآن اأكرث من اأي دولة 
الإ�صابات  بلغت  حيث  اأخرى 
البلد  اآلف، ما يجعل هذا   104
العامل  يف  الأوىل  املرتبة  يحتل 
الإ�صابات مبا يف ذلك  يف عدد 
ال�صني. وقد ق�صى حوايل 1709 
ح�صيلة  اآخر  ح�صب  اأ�صخا�س 
�صهدت  كما  ال�صبت،  �صدرت 
ارتفاعات  الأوروبية  الدول 
والوفيات،  الإ�صابات  يف  حادة 
واأ�صبحت املنطقة بوؤرة الأزمة 
اجلديدة.. الوفيات ففي اإيطاليا 
يرتفع العدد اإىل 9134 �صخ�س، 
فمن  وفاة..   4934 ا�صبانيا  ويف 
حاليا  الوباء  مراكز  ان  الوا�صح 
تدور بني اأمريكا وال�صني واأوربا 

واإيران..
على وقع حركة كورونا تتحرك 

حيث  الأمريكية    ال�صيا�صات 
الأوربية  الدول  بع�س  تعترب 
املوقف الأمريكي وبقية الدول 
الأمر  اأن  اإل  متخلية    الأخرى 
ل مير دون تعليقات من ترمب 
تخذله  اأوربا  ان  اعترب  الذي 
�صحفي:  موؤمتر  يف  قال  حيث 
�صدنا  يلعبون  جميًعا  »اإنهم 
�صدنا  يلعبون  كانوا  لقد  جيًدا؟ 

الأ�صخا�س  بع�س  ل�صنوات... 
منا؟  ميزة  اأكرب  ا�صتغلوا  الذين 
مالًيا  منا  ا�صتفادوا  حلفاوؤنا 

ا«. حتى ع�صكرًيا اأي�صً
وعلى وقع كورونا فر�س احلجر 
ظهر  بعد  من  اعتبارا  املنزيل 
من   %60 من  اأكرث  على  اجلمعة 
اتفق  وقد   هذا  الأمريكيني، 
ال�صيوخ  الأبي�س وجمل�س  البيت 
�صخمة  حتفيز  حزمة  على 
دولر  تريليون   2 قيمتها  تبلغ 
التاأثري  تخفيف  يف  للم�صاعدة 
اأعلن  للفريو�س.  القت�صادي 
كربى«  »كارثة  ترامب  الرئي�س 
وا�صنطن  وتك�صا�س  فلوريدا  يف 

وكاليفورنيا واأيوا ولويزيانا.
وعلى وقع حركة كورونا اأوقفت 
اأنحاء  جميع  يف  احلكومات 
هذا  اجلوية.  الرحالت  العامل 
ب�صحب  فرن�صا  قامت  وقد 
قواتها من العراق وقال اجلي�س 
التحالف  اإن  بيان  يف  الفرن�صي 
املتحدة  الوليات  تقوده  الذي 
هذا  انت�صاره«..  تعديل  »قرر 
وقد اأ�صبح احلديث متداول عن 
احتمال نزول اجلي�س الأمريكي 
وفر�س  البلد  على  لل�صيطرة 
حالة طوارئ يف ظل ت�رصيحات 
الأمريكان  الع�صكريني  للقادة 

اأ�صواأ  اأمريكا هو  تواجهه  ان ما 
�صيناريو على الإطالق ويف ظل 
الواقع الذي يقول ان: »الوليات 
جمموعة  لي�صت  املتحدة 
ولية  خم�صون  فهناك  موحدة، 
قررها  خمتلفة  حتركات  مع 
العامة  ال�صحة  واإدارات  احلكام 
املحلية«،كما اأكد اأ�صتاذ ال�صحة 
هارفرد  جامعة  يف  العامة 

اأن  »اأعتقد  ت�صاي«:  »توما�س 
ما نحن بحاجة اإليه هو جمهود 

وطني حقيقي بالتن�صيق«، 
العديد  كورونا  حركة  واأرغمت 
توقيف  على  العامل  مدن  من 
العمل  عن  وال�رصكات  امل�صانع 
بفعل  املرور  حركة  وتوقيف 
احلظر.. ومع حركة كورنا يزداد 
الطبية  املعدات  على  الطلب 
من كمامات واأجهزة تنف�س كما 
تعج و�صائل الإعالم بت�رصيحات 
حول عقاقري ولقاحات للت�صدي 
عدم  يعني  ايل  الأمر  للوباء.. 
حتمل م�صئولية م�صبقة ملواجهة 

الوباء.
الت�شلح واحلروب:

الأمريكي  الت�صلح  �صحية  اإن    
طرفان،  الأمريكية  واحلروب 
تقع  الذي  ال�صعب  هو  الأول: 
متاهوك  �صواريخ  روؤو�صه  على 
ال�صعب  والثاين:  وكروز، 
الذي يدفع من جيبه  الأمريكي 
والذي  ال�صواريخ  هذه  ثمن 
لالبتزاز..  دوما  �صيخ�صع 
العمالقة  ال�رصكات  هو  والرابح 
خ�رصت  فلقد  ال�صالح..  منتجة 
العراق  يف  ثمانية  تريليونات 
ال�رصيبة  دافع  كان  واأفغان�صتان 
احلقيقي   ممولها  الأمريكي 
النواب  جمل�س  وافق  لقد   ..
اخلدمات  وجلنة  الأمريكى 
ال�صيوخ،  جمل�س  فى  امل�صلحة 
امليزانية  قانون  م�رصوع  على 
الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 
مليار دولر، بزيادة 3 فى املائة 
باملوازنة  حلق  عجز  ظل  يف 
 2019 املالية  لل�صنة  الأمريكية 
التي انتهت يف �صبتمرب يبلغ 984 
مليار دولر، اأي 4.6 باملائة من 
اإجمايل الناجت الداخلي.. وكانت 
يف  ع�صكرية  موازنة  اأكرب  هذه 

العامل وكتب الرئي�س الأمريكى: 
ميزانية  اأ�صخم  على  »وقعنا، 
واأن�صاأنا  الإطالق،  على  دفاع 
متثل  اأ�صبحت  ف�صائية،  قوات 
واأ�صاف:  لنا«  حيويا  عامال 
»لدينا طائرات جديدة و�صواريخ 
كل  من  اأخرى  واأ�صلحة  و�صفن، 
حمليا«..  ن�صنعها  التي  الأنواع، 
وهذا ي�صري اإىل ان�رصاف الدولة 
اإىل  مواردها  وحتويل 
مادة ا�صتثمارية لأباطرة 
املال الذين ليهمهم اإل 
الربح و�صخ منتجاتهم يف 
الزبون  الدولة  حيا�س 

الكبري..
اأعلن  كرونا  وبفعل 
ومب�صادقة  الكوجنر�س 
جمل�س ال�صيوخ عن تقدمي 
ملواجهة  دولر  تريليون   2
الأموال  وهذه  كرونا.. 
املواطن  ي�صل  لن  ال�صخمة 
جميعا  ولكنها  الي�صري  اإل  منها 
ال�رصكات  خزانات  يف  �صت�صخ 
الراأ�صمالية  املوؤ�ص�صات  و 
واملوت  القهر  �صناعة  لتوا�صل 
لالإن�صانية.. فاإىل متى �صت�صمد 
تتجه  اأنها  الأمريكية  اخلزانة 

للك�صاد العظيم.
فل�شفة التكنولوجيا:

من املهم فهم ر�صالة التكنولوجيا 
الأمريكية لل�صيطرة على العامل 
كما  الالاإن�صانية،  وطبيعتها 
ندرك  اأن  املهم جدا  انه ملن 
يف  اأجيال  تن�صئة  يف  دورها 
مبنطق  مكونني  اأمريكا 
قمة  يف  الآن  هو  خا�س 
القت�صادي  الأمريكي  الهرم 
لقد  الربح..  اإل  يحركهم  ل 
التقنية يف  اكت�صبت �رصكات 
املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 

الطائلة  الرثوات  اإىل  اإ�صافة 
معنوية  قوة  امل�صبوقة،  وغري 
وثقافية واأخالقية على ال�صعيد 
مار�صال  قال  وكما  العاملي.. 
»العرو�س  كتابه  يف  ماكلوهان 
»نحن  )1951م(:  امليكانيكية« 
ل اأدواتنا، وبعد ذلك اأدواتنا  ن�صِكّ
ت�صكلنا«، و لقد تطرق كثري من 
الفال�صفة واملفكرين الأمريكان 
انتهى  ما  خلطورة  والغربيني 
بال  العلم  جنوح  من  الأمر  اإليه 
حتدثوا  لقد  و�صوابط.  قيم 
تقو�س  التقنيات  هذه  اأن  عن 
وكافة  واحلرية  الدميقراطية 
د حتى  قيم فرتة احلداثة، وتهِدّ
اإن�صانية الإن�صان نف�صها.. ولقد 
اآلن  ال�صهري  ر  املفِكّ ا�صتك�صف 
بحالة  ابتلينا  كيف  بوتون   دي 
لتطور  املرافقة  واخلواء  القلق 
يغن  ومل  التكنولوجي  الإنتاج 
الإنتاجية  ال�رصكات  جتلب  اأن 

الفل�صفة  تخ�ص�س  من  موظفني 
ملحاولة ملء الفراغ الإن�صاين يف 
وجدان املن�صغلني بالتكنولوجيا 
هل  حقيقيا:  ال�صوؤال  فاأ�صبح 
عمالقة  يقودون  الذين  اأولئك 
النا�س  اأفكار  ون  ويغرِيّ التقنية 
حول  حياتهم  وطرق  وثقافاتهم 
اأنف�صهم  هم  اأ�صبحوا  العامل، 
يف  هم؟  يغرِيّ من  اإىل  بحاجة 
املنطقة  وهو  ال�صيليكون  وادي 
اجلنوبية من منطقة خليج �صان 
كاليفورنيا  بولية  فران�صي�صكو 
ال�رصائح  اإنتاج  ب�صبب  م�صهورة 
ال�صيليكونية  الرقاقات  اأو 
جميع  ت�صم  وحالياً  وتطويرها، 
يف  العالية  التقنية  اأعمال 
املنطقة  هذه  يف  املنطقة، 
للغاية  تناف�صية  بيئة  تنمو 
خا�صة مع �صعود ال�صني حديثاً 
مبثيالتها  اللحاق  وحماولتها 
مما  تخطيها  حتى  اأو  الغربية 
غري  عاملية  تناف�صية  بيئة  ولَّد 
يحاولون  التاريخ..  يف  م�صبوقة 
تتباين يف تطرفها،  عرب و�صائل 
اإىل حقن  ال�صيام املتقطع،  من 
اأن  اجلذعية،  باخلاليا  اأنف�صهم 
واأدمغتهم  اأج�صادهم  يجعلوا 

قد  �صحة.  اأكرث  اأقوى،  اأف�صل، 
ل يبدو هذا للوهلة الأوىل �صيئا 
املتزايد  التعاطي  هذا  �صيئا، 
من�صط«  »خمدر  للنوتروبك�س 
وا�صع،  �صكل  على  ي�صتخدم 
بتكوين  للتالعب  وال�صتعداد 
زيادة  اأجل  من  نف�صه  اجل�صد 
عر�س  ذاته  حد  يف  هو  الإنتاج 
عاملنا  يغلف  ح�صاري  ملر�س 
لقاء  بالنجاح  الهو�س  اإنه  اليوم: 
اأي ثمن.. الأمر الذي يعني اأننا 
نقف اليوم اإزاء اأجيال م�صنوعة 
لقيم ل عالقة بها بقانون اأو قيم 
نف�صه  التناف�س  وان  اإن�صانية  اأو 
بالفل�صفة  امل�صتغلني  يدفع 
الرت�صانة  يف  املتواجدين 
يف  النخراط  اإىل  ال�صناعية 
�صبط  بدل  التناف�س  فل�صفة 
الدميقراطية  بقيم  الإنتاج 
الفردية..  والأخالق  والليربالية 
يبديه  كبري  قلق  وهناك 

والعلماء  الكبار  الفال�صفة 
الكبار، من بينهم الراحل �صتيفن 
ي�صمى  مما  وحتذيره  هوكينغ،  
:«وهو  التكنولوجي«،  »التفرد 
امل�صتقبل  يف  افرتا�صية  نقطة 
عندما ي�صبح النمو التقني غري 
خا�صع لل�صيطرة ول رجعة فيه، 
تغيريات خارجة  اإىل  يوؤدي  مما 
الإن�صانية«..  احل�صارة  على 
احد  وهو  الت�صلح  اأ�صبح  لقد 
ال�صناعية  التكنولوجيا  مظاهر 
ينمو ب�صكل جنوين مهددا ال�صلم 
وامل�صري الإن�صاين.. وهذا خطر 

ماحق يتهدد الب�رصية.

تلوث البيئة:

التحديات  اأكرب  من  واحدة 
ومع  العامل،  يواجهها  التي 
الت�صبب  يزداد  جديد  عام  كل 
اإ�صالحه  يتعذر  �رصر  بوقوع 
من  ينبعث  الأر�س،  على 
ا�صتخدام  يف  اجلنوين  التو�صع 
لت�صغيل  البرتولية  الطاقة 
وحركة   وال�رصكات  امل�صانع 
اأكا�صيد  اإطالق  وي�صبب  املرور 
اإىل  والكربيت  النتريوجني 
الأمطار  تكّون  اجلوي  الغالف 

احلم�صية، الحتبا�س احلراري: 
بع�س  تركيز  ارتفاع  يوؤدي 
الكربون  اأك�صيد  كثاين  الغازات؛ 
حب�س  اإىل  الهواء  يف  وامليثان 
الغالف  داخل  ال�صم�س  حرارة 
اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  اجلوي، 
حرارة  درجة  متو�صط  ارتفاع 
با�صم  تُعرف  بظاهرة  الأر�س 
تذيب  احلراري،  الحتبا�س 
ال�صمكية  الرثوة  وتهلك  اجلليد 
الأر�س  من  م�صطحات  وتهدد 
تبعات  اإىل  توؤدي  و  بالغرق 
وعنا�رصها  البيئة  على  �صارة 
كثري من  اأنذرت  ولقد  احليوية. 
املوؤ�ص�صات واملنظمات الأهلية 
اأ�صبحت  الذي  التلوث  بخطورة 
الآدمية  احلياة  مت�س  نتائجه 
منظمات  ت�صكيل  ومت  كلها 
دولية تتابع الأمر اإل اأن الإدارة 
الأمريكية ان�صحبت منها ومل يتم 
م�صببات  تقليل  �رصوط  مراعاة 

وكانت  احلراري  الحتبا�س 
امل�صاهمني يف  اكرب  ال�صني من 
احلراري  والحتبا�س  التلوث 
ال�صناعية  لنه�صتها  نظرا 

العمالقة..
التلوث  هذا  عن  ن�صا  ولقد 
كما  للقارات  عابرة  اأمرا�س 
انه يهدد ب�صكل مبا�رص عنا�رص 
احلياة على الكرة الأر�صية ويلقي 
بثقله على تغيري املناخات مما 
طبيعة  تدمري  عليه  يرتتب 
واإحلاق  الزراعية  الأرا�صي 

الكثري منها بعدم اجلدوى.

كورونا والتحديات:

املنطق  كورونا  �رصب  لقد 
املجنون للربح واأوقف ال�رصكات 
اأ�صهرا  كبرية  بن�صبة  وامل�صانع 
فاأوقف التلوث يف �صماء الأر�س 
ت�صتطيع  ولن  الزمن  من  لفرتة 
ال�صني  يف  ال�صناعية  العجلة 
�رصبت  اأن  بعد  �رصيعا  العودة 
يف �صمعتها، وهذا يف حد ذاته 
التناف�س  جمال  من  �صيقلل 
الب�رصية  تدفع  الذي  امل�صعور 
اأي�صا  كبرية  فر�صة  وهي  ثمنه 
اأخرى  مرة  الب�رص  يفكر  لكي 
ا�صتخدام  برت�صيد 
عن  والبحث  الطاقة 
دواعي  لتقليل  �صبيل 
احلراري،  الحتبا�س 
كورونا  �رصبت  ولقد 
الأمريكي  القت�صاد 
و�صع  واأ�صبح  بعنف 
ومن  خطر  يف  الحتاد 
ينزل  اأن  املحتمل 
الأمور  لت�صلم  اجلي�س 
يف  تغيريا  يعني  مما 
التكنولوجيا  �صيا�صات 
والتدخالت  واملوازنات 
فر�س  جتفيف  اأي  الأجنبية 
تعاين  التي  اخلارجية  احلروب 
�رصبت  كما  الب�رصية..  منها 
مهددة  الأوروبي  القت�صاد 
الأوروبي  الحتاد  بتفكيك 
ال�صني  اقت�صاد  كذلك  و�رصب 
اإيقاف  يعني  مما  بعنف 
وحتطيمها  العامل  على  تغوله 
النامية..  الدول  اقت�صاديات 
عن  ال�صغط  �صرتفع  وجملة 
اأعدائهم  قبل  من  العرب 
يف  ين�صغلون  الذين  وخ�صومهم 
هذه  جراء  اأو�صاعهم  مللمة 

احلرب ال�صاملة.
كورونا  اأعاد  ذلك  كل  قبل  ثم 
الإن�صاين  احل�س  للجميع 
وال�صعور بالقلق الإن�صاين واأعاد 
واأن  جديد  من  الأ�صياء  ترتيب 
على  مقدمة  الإن�صانية  الأخوة 

كل �صيء..

هل هناك قراءة اأخرى لآثار هجوم كورونا على العامل؟ ومبنطق جدلية اخلري وال�شر هل 
هناك ما ميكن اإبرازه من فوائد يف هذه العملية القا�شية.. نبداأ بالت�شاوؤل: ملاذا كل هذا 

الذعر فيم مل ي�شرب كورونا اأكرث مما تفعله حوادث الطرق يف العامل يوميا؟ اأو ما يلحق 
بالب�شرية من موت بفعل اجلوع واملر�س بال قدرة على �شراء العالج يوميا؟.. وهنا تظهر 
اأ�شرار التهويل الرهيب املرافق للوباء.. ثم األي�س من حقنا اأن نبحث عن وجه اآخر للواقع 

وان نتحرر من الرببوغاندا العاملية.. ونقرتب من فهم امل�شهد بحقيقته حتى ل نكون �شحايا 
اخلديعة مرات عديدة؟ هنا نطرح اأ�شئلتنا: هل يكون كورونا مبا فر�شه علينا من حجر 

وتوقف لعجلة القت�شاد قد جنبنا ويالت اأخطر؟ و اأجنى الب�شرية من هالك فتاك اأعم؟ 
فلنحاول القرتاب باملعطيات والوقائع لر�شم �شورة اأكرث �شمول للم�شهد لرنى احلقيقة كما 

هي.. مبعنى لنفتح الآفاق لروؤيتنا خارج الن�شق املعد واملنظومة املهيمنة التي يريدوا ان 
ميرروها على الب�شرية كما مرروا علينا رواياتهم ال�شابقة كلها.. يف هذا احليز ن�شلط ال�شوء 

على دوائر يحاولون القفز عنها ل جتد اهتماما من الراأي العام رغم خطورتها.

عامل جديد

ركائز ال�سر العاملي تنهار.. اأين العرب؟

لقد �شرب كورونا املنطق املجنون للربح واأوقف 
ال�شركات وامل�شانع بن�شبة كبرية اأ�شهرا فاأوقف 

التلوث يف �شماء الأر�س لفرتة من الزمن ولن 
ت�شتطيع العجلة ال�شناعية يف ال�شني العودة 

�شريعا بعد اأن �شربت يف �شمعتها

اإن �شحية الت�شلح الأمريكي واحلروب 
الأمريكية طرفان، الأول: هو ال�شعب الذي تقع 
على روؤو�شه �شواريخ متاهوك وكروز، والثاين: 

ال�شعب الأمريكي الذي يدفع من جيبه ثمن 
هذه ال�شواريخ والذي �شيخ�شع دوما لالبتزاز.. 

والرابح هو ال�شركات العمالقة منتجة ال�شالح
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اح�شن خال�س   

غري اأن اأكرث اخلرباء تفا�ؤال 
يدعون اإىل االنتظار اأكرث من 
عام كامل لتكتمل العمليات 
قبل  التقليدية  املخربية 
النور.  الرتياق  يرى  اأن 
الكثري  يقدر  ذلك  �قبل 

االأطباء  من 
ملخت�صني  ا
يوجد  ال  اأنه 
الب�رش  اأمام 
التباعد  اإال 
ل  ا نعز ال ا �
عي  جتما ال ا
ف  �صعا الإ
ر  نت�صا ا
�س  � لفري ا
من  �احلد 
 ، ته � جرب

خبريا  �صمعنا  �قد 
احلل  اإن  يقول  �صوي�رشيا 
االأمثل املتوفر حاليا يتمثل 
يف العزل التام لن�صف عدد 
االأر�صية  الكرة  على  الب�رش 
اأربعني  عن  تقل  ال  ملدة 
اخلا�س  �بتعبريه  يوما 
الكرة  ن�صاط  اإيقاف  يجب 
ن�صمح  فال  االأر�صية 
للمجاالت  اإال  باحلركة 

احليوية القاعدية.
الذي  الو�صع  هو  هذا 
يقرتحه كور�نا على الب�رش، 
طبيعتهم  عن  يتخلوا  اأن 
�اأن  اأمكن  ما  االجتماعية 
يهجر�ا حياتهم االقت�صادية 
املاألوفة  �حتى �رشاعاتهم 
الدينية  �موا�صمهم 
�اأعيادهم  الدينية  �غري 

يركنوا  �اأن  �احتفاالتهم 
�تغيري  �الفراغ  العزلة  اإىل 
جذري لعاداتهم اليومية يف 
احلياة. يدعوهم كور�نا اإىل 
مغادرة ال�صوارع �ال�صاحات 
�القاعات  �املالعب 
العي�س  ك�صب  �اأماكن 
ف�صار  احلياة،  �مواجهة 

الب�رش  اإىل  اأحب  ال�صجن 
كور�نا  به  يتهددهم  مما 

اللعني.
لقد اأظهرت ال�صجة الكربى 
اأن  الغز�  هذا  اأثارها  التي 
االإقامة  ترف�س  الب�رشية 
اجلربية التي فر�صها عليها 
العاملي  الديكتاتور  هذا 
اجلديد، فخرجت منتف�صة 
االأد�ات  جميع  يدها  �يف 
املور�ث  يتيحها  التي 
الثقايف �املخيال اجلماعي 
يخاف  التي  االإبداع  �ر�ح 
االإن�صان  �صياعها  من 
الوظيفة  �الأن  املعز�ل. 
التطوريون  يقول  كما 
حتافظ على الع�صو �تنميه 
القدرات  توظيف  فاإن 
العقلية �الوجدانية الفردية 

باحلفاظ  كفيل  �اجلماعية 
على النوع الب�رشي.

نتائج  انتظار  �قت  �الأن 
الإيجاد  العلمي  البحث 
حلول طبية للوباء قد يطول 
فاإن النف�س امللول تلجاأ اإىل 
الإيجاد  �النكتة  الفكاهة 
ملقا�مة  بديلة  اأ�صكال 
التي  املخا�ف 
انت�صار  يحملها 
�ال�صجر  الوباء 
�االحتقان الذي 
العزل  ي�صحب 
عي  جتما ال ا
يعد  مل  الذي 
القرن  اإن�صان 
الواحد �الع�رشين 
الذي  �هو  ياألفه 
االحتكاك  اعتاد 
بالرغم  �االزدحام 
تكنولوجيات  �فرته  مما 
االإعالم �االت�صال من ف�صح 
�تبادل  بعد،  عن  للتوا�صل 
االأفكار �املعطيات �تناقل 
عن  �امل�صتجدات  االأخبار 
اليومية  الفري��س  ح�صائل 
�القتلى عرب  من امل�صابني 
العامل �هي الو�صائط ذاتها 
املجتمع،  �صخرها  التي 
اجلبار  من  لي�صخر  لي�س 
من  لي�صخر  بل  كور�نا، 
�من  �جماعاته  اأفراده 
�هم  �حمكوميه  حاكميه 
اجلديد  الغازي  يواجهون 
مبتدعني اأ�صكاال جديدة من 
�ال�صحك  الفكاهة  مظاهر 
تختلف كثريا عن االأ�صاليب 
التقليدية  �االأ�صكال 
املاألوفة يف النكت ال�صعبية 

متتزج  اأنها  اإذ  املر�ية، 
�ت�صتدعي  املعربة  بال�صور 
اإبداعات جديدة يف طرائق 
املواقف  بني  التاأليف 
�امل�صاهد �اأ�صاليب مغايرة 
ما  مع  تتالءم  التبليغ  يف 
من  الهائل  الكم  يتطلبه 

املواد املتدا�لة.
�اإن كانت النكت �الفكاهات 
عندنا يف جمتمعاتنا حتمل 
للذات  قا�صيا  جلدا  عادة 
متدا�ليها  من  الكثري  فاإن 
فيها  ير�ن  �م�صتهلكيها 
املتوفر  الوحيد  ال�صالح 
لديهم اليوم، لي�س ملواجهة 
كور�نا بل ملواجهة اأنف�صهم 
ال�صعوبات  اأمام  امللولة 
التي  االإرهاق  �حاالت 
يف  يوميا  يعي�صونها 
يف  اال�صطراري  منفاهم 
من  بع�س  �ذهب  منازلهم. 
الفكاهة  د�ر  عن  �صاألناهم 
اأن  اإىل  الظرف  هذا  يف 
ال�صفاء  يف  يفيد  ال�صحك 
نف�صية  اأمرا�س  عدة  من 
االإن�صان.  يف  �ع�صوية 
اأحد  نظر  يف  اأنها،  حتى 
�صاألناهم،  الذين  االأطباء 
»االمفيتامينات«  حترر 
�«ال�صري�تونني« التي تن�صط 
الذهن �حت�صن املناعة �قد 
املجالت  يف  عياديا  ثبت 
�تو�صيات  املتخ�ص�صة 
العلمية.  املجتمعات 
يراها  من  هناك  اأن  غري 
الهر�ب  اأ�صكال  من  �صكال 
�املاآ�صي  الهموم  من 

جراء  اأمامنا  تتماثل  التي 
مفاتيحه  ال منلك  م�صتقبل 
�هي  نهايته،  نرى  ال  �نفق 
املقا�مة  اأ�صكال  من  �صكل 
حما�لة  اأ�  اآخرين  لدى 

الو�صع  جتا�ز 
العربة  �اأخذ 
�ا�صرتجاع  منه 
النف�صية  القدرة 
املواجهة  على 
�جتديد الطاقة 
بية  يجا الإ ا
لتغلب  ا �
الطاقة  على 
التي  ال�صلبية 
الهلع  ين�صئها 

الفري��س  اأحدثه  الذي 
التفكري  من  العقل  �متكني 
بالتحرر  خمتلف  ب�صكل 
اال�صت�صالم  اإىل  النزعة  من 
التي  املتدفقة  للمعلومات 
يحمل جلها م�صحة ت�صا�ؤمية 
الذي  التهويل  اإىل  بالنظر 
اخلا�س  االإعالم  ي�صاحب 
اإعالم  �هو  كور�نا  باأزمة 

اخلطر �املخاطر.
ذكر  �صو�صولوجية  �بنظرة 
عن  �صاألناهم  من  اأحد  لنا 
ظاهرة  اأنها  النكتة  د�ر 
تعي�صها  �صحية  اجتماعية 
الب�رشية  املجتمعات  كل 
�صيكوعالجي  رافد  فهي 
�الهموم  الكبت  يحررنا من 
�الهموم  القهر  عن  �يعرب 
عيوب  عن  اللثام  �مييط 
ف�صيلة  من  فهي  النا�س. 
اأنها  اإال  الكوميدية  االأنواع 

�تتوارثها  الن�صب  جمهولة 
جماعي  كاإرث  االأجيال 
تختلف  قد  اأنها  مع  م�صاع 
اأخرى  اإىل  مرحلة  من 
فنكت عهد بومدين تختلف 

ال�صاذيل  عهدي  نكت  عن 
عن  التعبري  يف  �بوتفليقة 
قهر  اأ�  احلاكم  �صفات 

االإن�صان �ال�صعوب.
يف  النكتة  د�ر  يتوقف  �ال 
املقا�مة  اأ�صكال  تفعيل 
تعرب  بل  املذكورة  النف�صية 
اجلن�صي  الكبت  عن  كذلك 
�االأنانية  اجلهل  �عن 
االأزمات  اأ�قات  يف  حتى 
ال�صديدة كتلك التي نعي�صها 
االإغالق  ب�صبب  االأيام  هذه 
�يف�رش  االجتماعي. 
يف  النكتة  اأهمية  حمدثنا 
كونها  يف  الظرف  هذا 
اأف�صل اأنواع االأدب ال�صعبي 
ربطا للعالقات االجتماعية 
بطابعها املخت�رش �القابل 
لالنت�صار اأفقيا �عموديا يف 
اآخرين  اأن  غري  املجتمع. 
�صلبية  جوانب  فيها  ير�ن 

املدمنني  لدى  تفقده  مبا 
امل�صوؤ�لية  ر�ح  من  عليها 
يف  �االإفراط  االجتماعية 
�االبتعاد  احلياة  تهوين 
عن جدية �خطورة الو�صع 
العام �امل�صاركة 
مواجهة  يف 
التي  التحديات 
على  تفر�س 
املجتمع، فهي يف 
نظرهم ال تختلف 
يف هذه احلال عن 

املخدر.
من  قليال  اأن  غري 
بل  يقتل  ال  النكتة 
معنويات  يرفع 
على  �ي�صاعده  الفرد 
االآالم  �ن�صيان  التعايف 
على  �التغلب  �االأحزان 
اخلوف لذا فالنكتة حا�رشة 
يف احلر�ب �اجلنائز �كيف 
زمن  يف  عنا  تغيب  اأن  لها 
�اأنها  ال�صيما  الكور�نا 
ت�صاعد على تطوير الوعي 
بني  ق�صمة  اأكرث  �جعله 

النا�س.
ال  من  هناك  اأن  غري 
اإذ  بجد�ى  للنكتة  يعرتفون 
ال جمال للت�صلية يف الوقت 
الذي قد يتعر�س كل �احد 
منا للخطر ف�صال عن اأنها 
�اال�صتغفار  الدعاء  تن�صينا 
�العودة اإىل اهلل �التدبر يف 
خلقه �ملكوته �التفكري يف 
املئات من الذين يواجهون 
امل�صابني يف امل�صت�صفيات 
بقلة الو�صائل �االإمكانات.

النكتة يف مواجهة اإعالم الأزمة
اأطلقت احلرية التي اأدخل فيها انت�شار فريو�س كورونا الب�شرية العنان للحديث يف كل �شيء وكاأننا بهذه الأزمة تطرح 

م�شكالت وجودية وجوهرية وت�شع اأ�شئلة متعددة الأبعاد اأمام  الإن�شانية جمعاء. فالأول مرة تتوجه اأنظار بني الب�شر على 
اختالف األ�شنتهم واألوانهم واأفكارهم اإىل ما يخرج من اأكرث من 500 خمترب بيولوجي معرتف به عامليا من لقاحات واأدوية 

لهذا الوباء املهدد ل�شحة الإن�شان.

واإن كانت النكت والفكاهات 
عندنا يف جمتمعاتنا حتمل عادة 

جلدا قا�شيا للذات فاإن الكثري 
من متداوليها وم�شتهلكيها يرون 

فيها ال�شالح الوحيد املتوفر 
لديهم اليوم

ويف�شر حمدثنا اأهمية النكتة 
يف هذا الظرف يف كونها اأف�شل 

اأنواع الأدب ال�شعبي ربطا 
للعالقات الجتماعية بطابعها 
املخت�شر والقابل لالنت�شار اأفقيا 

وعموديا يف املجتمع.

اأمام جماهيل معادلة كورونا
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اإن العنف طبع حيواين ، قد يجد اأ�شا�شا له يف اجلينات البيولوجية ، يتهذب اإطرادا مع ال�شيفرات الثقافية ، التي ت�شنع العنف 
الرمزي داخل البيئة الفكرية و منظومة الأفكار التي تنبني عليها العملية العقلية التي جعلت من الن�شان اأ�شر�س من 

احليوان يف ممار�شة العنف باأب�شع الطرق .

التاريخ الّدامي

حماكمة عّراب اجلماعات الإ�سالمية

الوليد فرج

اكرب  التاريخ  يبقى 
حديثا  و  قدميا  �شاهد 
الإن�شان  ف�شاعة  عن 
ذبح  فمن   ، املجرم 
العامري  ود  بن  عمرو 
ذبح  اإىل   ، اهلل  با�شم 
با�شم  علي  بن  احل�شني 
بني اأمية ، اإىل رمي ابن 
املقفع يف نار حامية اإىل 
و�شلبه  باحلالج  التنكيل 
و  �شفني  حرب  اإىل   ،
�شجت  التي  الدم  انهار 
التاريخ  �رسايا  بخريرها 
العنف  جند  وحا�رسا  ؛ 
اأكرث ف�شاعة يغنيني علم 
اجلميع بها ، عن ذكرها 

.
الأكرث  ال�ش�ؤال  ليبقى 
ت�شتمد  اأين  من  اإحلاحا 
الإرهابية  التنظيمات 

فكرها  املتطرفة 
و  ا�شتمد  اأين  من  ؟ 
اأب�  ال�شيخ  غرف 
امل�دودي  الأعلى 
اجلماعات  م�ؤ�ش�س 
فكره  الإ�شالمية 
يعترب  الذي 
التطبيقي  املنهج 

الإرهابية  للجماعات 
؟!  من اأين ا�شتمد و يف 
فكر  تبل�ر  مدر�شة  اأي 
بثه  الذي  ر�شا  ال�شيخ 
اي  ؟  املنار  جملة  يف 

عليها  ا�شتند  مرجعية 
ال�شيخ قطب ؟

ان ه�ؤلء جميعا تخرج�ا 
تيمية،  ابن  كلية  من 
راأي  قراأ  من  فيهم  فهل 
املحدث  الفقيه احلافظ 
بن  العراقي  الدين  ويل 
زين  احلافظ  ال�شيخ 
كتابه  العراقي يف  الدين 
عن  املر�شية  الأج�بة 
)علمه   : املكية  الأ�شئلة 
وقال  عقله(  من  اكرب 
)خرق الجماع يف م�شائل 
كثرية قيل تبلغ 60 م�شاألة 
و  الأ�ش�ل  يف  بع�شها 
بع�شها يف الفروع خالف 
فيها بعد انعقاد الإجماع 
عليها( فت�شدى له علماء 
من  ومنهم  منهم  ع�رسه 
بدعه على راأ�شهم الإمام 
احلافظ حجة زمانه تاج 
حيث  ال�شبكي  الدين 

امل�شيئة  الدرة  يف  قال 
فاإنه  بعد  :)اأما  ن�شه  ما 
تيمية  ابن  احدث  مّلا 
ا�ش�ل  يف  اأحدث  ما 
من  ونق�س  العقائد 

الأركان  الإ�شالم  دعائم 
كان  اأن  بعد  املعاقد  و 
الكتاب  بتبعية  م�شترتا 
داع  انه  ال�شنة مظهرا  و 
اىل احلق هاد اإىل اجلنة 
اإىل  الإتباع  عن  فخرج 

البتداع وقال مبا يق�شي 
-مذهب  اجل�شمية 
يف  والرتكيب  ظال- 
وان   ، املقد�س  الذات 
)اأي  اجلزء  اإىل  الفتقار 
اجلزء(  اإىل  اهلل  افتقار 

اأن  )اأي   ، مبحال  لي�س 
و  اأجزاء  من  مركب  اهلل 
وقال  اأجزاء(  اإىل  يحتاج 
بذات  احل�ادث  بحدوث 
اهلل( تعاىل اهلل عم ي�شف 

.
الكتفاء  لعل  و 
م�شاألة  باإثارة 
ب�شيطة  فرعية 
فيها  ن�شتجلي   ،
العلماء،  راأي 
اإثارة  عن  يغنينا 
زخم  و  زحم 
فكر  يف  التكفري 
ابن تيمية ، وهي م�شاألة: 
التلفظ بالنية يف ال�شالة 
عبد    : يق�ل  حيث   ،
اجلزيري،  الرحمن 
الأزهري  الفقيه 
 ،)1941 �شنة  )املت�يف 
بالنية  التلفظ  اإن  يق�ل 
جائز باتفاق ال�شافعية 
واملالكية،  واحلنابلة 
تنبيها  ذلك  يف  »لأن 

للقلب« .
فكيف اأفتى ابن تيمية يف 
لل�شالة  بالنية  املتلفظ 
يف  تيمية  ابن  يق�ل   :
)الفتاوى الكربى(  كتابه  
جملد    37  : لـ  احلاوي 
)اجلهر بلفظ النية لي�س 
ادعى  ومن  م�رسوعا.. 
واأنه  اهلل  دين  ذلك  اأن 
تعريفه  يجب  واجب، 

وا�شتتابته  ال�رسيعة 
فاإن  الق�ل.  هذا  من 
قتل.(  ذلك  على  اأ�رس 
عن  تيمية  ابن  يقتل  و   .
م�شاألة راآه علماء غريه ل 
بالبدعة ول احلرام ، بل 
اأنها  اإىل  فيهم من ذهب 
نف�س  ويف   . م�شتحب 
الكربى  الفتاوى  املرجع 
م�ؤخر  تيمية  ابن  قتل 
كان عذره  ال�شالة مهما 
ال�شالة  اأخر  »من  يق�ل 
اأو  �شيد  اأو  ل�شناعة 
خدمة اأ�شتاذ حتى تغيب 

عق�بته  وجب  ال�شم�س 
عند  قتله  يجب  بل 
اأن  بعد  العلماء  جمه�ر 

ي�شتتاب«.
 ، املتطرفة  الآراء  هذه 
دفعت الكثري من الفقهاء 
على  للرد  املحدثني  و 
ابن تيمية و اإتباعه ، من 
جمتهدا  يعتربونه  الذين 
رغم   ، اتباعه  وجب   ،

من  كثري  يف  مروقه 
)العامل  كم�شاألة  الأ�ش�ل 
اأن  اأي   ، بجن�شه(  اأزيل 
يتقدم  مل  العامل  جن�س 
تقدم  واإمنا  بال�ج�د  اهلل 
وقد   ، املعينة  الأفراد 
على  امل�شلم�ن  اتفق 
باأزلية  يق�ل  من  تكفري 
�ش�اء   ، اهلل  مع  العامل 
فقط  بن�عه  اأزيل  جعله 
تركيبه  و  بن�عه  اأزيل  اأو 
وقد   ، املعينة  اأفراده  و 
ن�س على هذا ابن تيمية 

يف خم�شة من كتبه .

وقال بدر الدين الزرك�شي 
وغريه  الأ�ش�يل  العامل 
الق�ل  بهذا  قال  من  اأن 

كافر !
التي  امل�شائل  وقائمة 
تيمية  ابن  فيها  خالف 
ط�يلة  تبقى  الإجماع 
من  الكثري  بها  اوقع   ،
كم�شالة  العَيّ  يف  الع�ام 
راأى  التي  الطالق  ميني 

عليه  بل   ، تقع  ل  باأنها 
ومل    ، كفارة ميني  فيها 
اأحد  قبله  بالكفارة  يقل 
احلائ�س  طالق  وان   .
ل يقع و طالق يف طهر 
طالق  وان   ، فيه  م�شها 
واحدة  اإىل  يرد  الثالث 
تط�ف  احلائ�س  وان   ،
كفارة  غري  من  بالبيت 
وان   ! لها  مباح  وه� 
ملن  حالل  املك��س 
اأخذت  وان   ! اقطعها 
اأجزاأتهم  التجار  من 
تكن  مل  وان  الزكاة  عن 
وان    ! الزكاة  با�شم 
تط�عا  ي�شلي  اجلنب 
وغريها   ! تيمما  بالليل 
التي مل  البتداعات  من 
قبله  ل  غريه  بها  ياأتي 
ول بعده كرث اللغط على 

اأثره .
و  مرارا  ا�شتتيب  قد  و 
عن  للكف  مرارا  دعي 
اإل  لالأ�ش�ل   مغايراته 
اأنه كان ينق�شها كل مرة 
، حتى مت �شجنه بفت�ى 
للق�شاة  امل�شه�رة 
اأحدهم  وكان  الأربعة 
�شافعيا  والآخر  مالكيا 
والآخر  حنفيا  الآخر  و 
وحكم�ا   . حنبليا 
يجب  �شال  باأنه  عليه 
كمال  منه  التحذير 
الكتبي  �شاكر  ابن  قال 
وه�  التاريخ  عي�ن  يف 
وا�شدر   . تالمذته  من 
بن  حممد  امللك  بذلك 
يقراأ  من�ش�ر  قالوون 
م�رس  يف  املنابر  على 
و  منه  يحذر  ال�شام  و 
يف  )انظر   . اأتباعه  من 
الدين  جنم  كتاب  ذلك 

املهتدي ( .
اإن تاريخ �شفك الدم ، من 
اإىل  لأخيه  اآدم  ابن  قتل 
اآخر جرمية قتل تُقرَتف 
على هذه الأر�س ، تبقى 
اآخر  عن�ان  اأي  دون 
يزاحم عن�ان : حي�انية 

الإن�شان .

اإن تاريخ �شفك الدم ، من قتل ابن اآدم 
ف  لأخيه اإىل اآخر جرمية قتل ُتقترَ

على هذه الأر�س ، تبقى دون اأي عنوان 
اآخر يزاحم عنوان : حيوانية الإن�شان .

ان هوؤلء جميعا تخرجوا من كلية 
ابن تيمية، فهل فيهم من قراأ راأي 
املحدث  الفقيه احلافظ ويل الدين 

العراقي بن ال�شيخ احلافظ زين 
الدين العراقي
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يعاين املواطنني القاطنني مبنطقة 
عني زقة و التي تبعد حوايل 40 كلم 
عن بلدية الروي�سات التابعة لوالية 
اأزيد  على  تتوفر  التي  ، و  ورقلة 
من 200 ن�سمة جملة من النقائ�ص 
وجعلتهم  حياتهم  نغ�ست  التي 
عن  بعيدا  بدائية  حياة  يعي�سون 
املتطورة  التكنولوجية  الو�سائل 
التي غزت دول العامل و حولته اإىل 
قرية �سغرية ، حيث يتخبط هوؤالء 
اجتماعية  ظروف  يف  املواطنني 
منذ  منها  ي�ستكون  التي  و  قا�سية 
حوايل ربع قرن من الزمن ، جراء 
التنموية  امل�ساريع  من  اإق�ساءهم 
التي اأقرتها احلكومة وحث عليها 
جراد   العزيز  عبد  االأول  الوزير 
للتقليل من معاناة  يف وقت �سابق 

ال�سكان  .
وهو ما اأثار حفيظتهم و اأخرجهم 
احلياة  كنف  يف  العي�ص  دائرة  من 
التقنيات  با�ستخدام  املريحة 
، و احل�سول على كافة  املتطورة 
احلياة  لهم  حتقق  التي  امل�ساريع 
هوؤالء  يعاين  حيث   ، ال�سعيدة 
املرتاكمة  النقائ�ص  من  رزمة 
واأرقتهم  حياتهم  نغ�ست  التي 
يف  املعنية  اجلهات  متاطل  منها 
ب�سبكة  قنوات  اأحياءهم  ربط 
ال�رشف ال�سحي ، و هو امل�رشوع 
له احلكومة مبالغ  الذي خ�س�ست 

عدم  عن  ف�سال   ، �سخمة  مالية 
تخ�سي�ص �سور للمقربة املتواجدة 
بذات القرية وغريها من النقائ�ص 
، ياأتي هذا يف الوقت الذي ا�ستفاد 
املجاورة  املناطق  العملية  من 
القائمة  املع�سلة  دفعت  ،  وقد 
بحفر  اال�ستعانة  اإىل  املواطنني 
امل�ستعملة  املياه  لت�رشيف  االآبار 
تكاثر  اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ،
غرار  على  ال�سامة  احل�رشات 
تتكاثر  التي  والعقارب  البعو�ص 
 ، ال�سيف  ف�سل  يف  كبري  ب�سكل 
وهو ما  ت�سبب يف وفاة عدد منهم 
اإىل  ،  باالإ�سافة  العقربي  بالل�سع 
مبختلف  باالإ�سابة  تهديدهم 
تكون  التي  االأوبئة  و  االأمرا�ص 
احل�رشات ال�سامة ال�سبب يف نقلها 
داء  غرار  على  لل�سع  طريق  عن 

املالريا  .
توفري غاز املدينة مطلب  

�شكان قرية عني زقة

املذكورة  القرية  �سكان  عرب  كما 
وتذمرهم  ا�ستياءهم  عن 
ال�سعبة  احلياة  ال�سديدين  ب�سبب 
�سنوات  منذ  فيها  يتخبطون  التي 
�سمت  يف  يعانون  جعلتهم  والتي 
احلا�سلة  الرتاكمات  ب�سبب 
مترير  يف  االأف�سلية  مبداأ  واإتباع 
طرف  من  التنمية  امل�ساريع 

املنتخبني املحليني ، حيث يعاين 
هوؤالء ال�سكان من م�سكلة التماطل 
الغاز  ب�سبكة  اأحيائهم  ربط  يف 
ممتع�سون  جعلهم  ما   ، الطبيعي 
اأن  و  خا�سة  �سمت  يف  يعانون  و 
بانخفا�ص  معروفة  املنطقة 
ال�ستاء  ف�سل  يف  احلرارة  درجات 
على  اأجربهم  الذي  االأمر   ،
اال�ستنجاد باحلطب الذي يجلبونه 
ا�ستعماله  و  نخيلهم  غابات  من 
عدم  حال  يف  والتدفئة  للطهي 
قارورة  على  احل�سول  من  التمكن 
من  جلبها  يتم  التي  البوتان  غاز 
وهو   ، البلدية  بذات  البيع  نقاط 
نق�ص  ظل  يف  حياتهم  نغ�ص  ما 
التي  اجلهة  بذات  النقل  و�سائل 
تبقى بعيدة عن اأعني امل�سوؤولني و 
ياأمل قاطنيها مببادرة من  من�سية 
تخ�سي�سه  و  الوالية  وايل  طرف 
ال�سكنية  جتمعاتهم  اإىل  زيارة 
التي  املعاناة  حجم  على  للوقوف 

يعي�سونها يف �سمت.

التدعيم بابتدائية حلم 
يراود ال�شكان والتالميذ  

عدم  امتعا�سهم  من  زاد   وما 
تخ�سي�ص م�رشوع تدعيم املنطقة 
من  زاد  ما  وهو   ، بابتدائية  ذاتها 
ال�سكان  اأو�ساط  يف  االأمية  عدد 
حرموا  الذين  االإناث  فئة  خا�سة 

من الدرا�سة خارج تراب املنطقة 
املنطقة  لطبيعة  نظرا  ذاتها 
رغم  هذا  ياأتي   ، املحافظة 
بتدعيم  الو�سية  الوزارة  تعليمات 
باملوؤ�س�سات  املناطق  كافة 
التي  االأمية  من  للتقليل  الرتبوية 
توفر  نتيجة  تتال�سى  اأ�سبحت 
لتعليم  مراكز  املناطق  من  بعدد 

الكبار  .
انعدام مرافق �شحية يحول 

مر�شى القرية لفئران 
جتارب

ا�ستياء  و  امتعا�ص  من  زاد  ما  و 
�سكان قرية عني زقة  انعدام عيادة 
الذي  االأمر   ، مبنطقتهم  جوارية 
املر�سى  من  عدد  وفاة  اإىل  اأدى 
لدغة  يتعر�سون  الذين  خا�سة 
العقارب التي تكرث بجهتهم نتيجة 
و  النخيل  غابات  على  احتوائها 
اأخطر  من  عقاربه  تعد  الذي 
اأكرثها ت�سمما ، االأمر  العقارب و 
الذي دفعهم اإىل اال�ستنجاد بالطب 
البديل ملعاجلة خمتلف االأمرا�ص 
مزري  واقعا   ، ت�سيبهم  التي 
يعي�سونه هوؤالء ال�سكان ، الذين  ال 
املعاناة  كنف  يف  يقبعون  يزالون 
امل�سوؤولني  عليهم  فر�سها  التي 
قبل  من  املنطقة  يزورا  الذين مل 
، ما جعل املواطنني بذات اجلهة 

التي  و  البدائية  حياة  يعي�سون 
حرمتهم من ا�ستعمال التكنولوجيا 
املتطورة التي غزت دول العامل و 

حولته اإىل قرية �سغرية .

انعدام الكهرباء الريفية 
وامل�شالك الفالحية يوؤرق 

الفالحني

 ، اجلهة  فالحو  ي�ستكي  كما 
و  الكهرباء  انعدام  مع�سلة  من 
امل�سالك  الفالحية ، وهو ما اأرق 
هوؤالء وجعلهم ي�ستنجدون بالطرق 
م�ست�سلحات  �سقي  يف  التقليدية 
على  االعتماد  منها  الزراعية 
بالوقود  ت�ستغل  التي  امل�سخات 
و  مزارعهم  اإىل  املياه  لتاأمني 
حمايتها من املوت عط�سا ، ف�سال 
عن توفر لقمة العي�ص لعائالتهم ، 
على  الفالحني  ذات  اعتمد  قد  و 
جراء  منتجاتهم  لنقل  الدواب 

الرمال التي حتا�رش غاباتهم .
املواطنني  هوؤالء  نا�سد  وعليه 

راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
وايل الوالية اأبوبكر ال�سديق بو�ستة  
من  واإخراجهم  العاجل  بالتدخل 
عليهم  املفرو�سة  املعاناة  دائرة 
منذ ربع قرن ، من خالل منحهم 
التنموية  امل�ساريع  من  ر�سيدهم 
لتح�سني ظروفهم املعي�سية ، وكذا 
العمل على اإعطاء اأهمية لتجمعهم 
عن  بعيدا  بقى  الذي  ال�سكني 
يتعمدون  الذين  امل�سوؤولني  اأعني 
االإمنائية  امل�ساريع  من  اإق�ساءه 
التي حث الوزير االأول عبد العزيز 
لكافة  جراد  على �رشورة منحها 
اأنحاء املعمورة ، و ذلك من خالل 
جهتهم  اإىل  ميدانية  زيارة  ر�سد 
للوقوف على الو�سع الكارثي الذي 
البدائية  احلياة  و  فيه  يتخبطون 
امل�سوؤولني  عليهم  فر�ستها  التي 
ح�ساب  من  اأخرجوها  الذين 
املناطق امل�ستفيدة من امل�ساريع 

االإمنائية  .
 جناة ،ح 

 
لل�سباب  الوطنية  املنظمة  اأكدت 
املواطنة  وترقية  ال�سغل  و 
ي�سري  العامل  اأن  مترنا�ست  لوالية 
جميع  ويف  الق�سوى  بال�رشعة 
الكيفية  عن  للبحث  االجتاهات 
املثالية للت�سدي لهاته الفريو�سات 
التي اأ�سبحت �سالح خطري وحرب 
و�سالمات  لتاأمني  الدول  تدخلها 
والتهويل  التاأويل  بني  و  �سعبها 
م�سدرها  ما  القائم  والغمو�ص 
من اين اأتت �سبل الوقاية منها اإىل 
التهم  ترا�سق  هنالك  �ساعة  حد 
بني الدول عن م�سدرها والغر�ص 
حماربة  �سالح  اأن  اإال  بينهم  قائم 
وتثمني  بالعلم  هو  االأمور  هاته 
املخت�ص  والطبيب  الباحث  دور 
والطالب  الباحث  واالأ�ستاذ 
راأ�سهم  على  واملخربي  اجلامعي 

يف القائمة.
رئي�ص  اأكد  مت�سل  مو�سوع  يف  و 

املنظمة الوطنية لل�سباب و ال�سغل 
وترقية املواطنة بوالية مترنا�ست 
�سحفي  ت�رشيح  يف  �سقة  اأحمد 
خ�سنا به ،اأن  اجلزائر بها كفاءات 
االأدمغة هي  اأن هجرة  اإال  وعلماء 
من تاأثر فينا لكن عندما يلبى نداء 
الوطن الكل يتجند من اجل وطنه 

ميلكه  ما  كل  تقدمي  يف  و�سعبه 
اأن فريو�ص  ،موؤكدا  ومال  من علم 
االأخري  وال  االأول  لي�ص  كورونا 
االخت�سا�ص  باأهل  حماربته  لكن 
طرق  يف  امل�ستقبلية  والروؤية  
لفرتة  ولي�ص  ولغريه  له  الوقائية 

معينة وفقط.

يف  ال�سقة  دعا  ذلك  جانب  اإىل 
وجوب  اإىل  معنا   حديثه  خ�سم 
تخ�سي�ص جناح خم�س�ص يف حالة 
اإ�سافة  االأمرا�ص  لهاته  الطوارئ 
لو�سع خمرب متطور خمت�ص فقط 
حتليلها  وطرق  الفريو�سات  لهاته 
تطوير  مع   عليها،  والق�ساء 
البحوث اجلامعية وفتح جمال لها 
يف تثمني بحوثها واالعتماد عليها 
االأ�ستاذ  ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة 
اجلامعي  والطالب  الباحث 
وتوفري االإمكانيات لهم يف املخرب 
اجلامعي للو�سول اإىل نتائج قيمة، 
املخابر  تقييد  عدم  عن  ناهيك 
�سيق  حيز  يف  للخوا�ص  االأخرى 
وترك جمال لها يف جميع البحوث 
اي  جلب  من  ومتكينها  والتحاليل 
عتاد حتتاجه من اخلارج يف اإطار 
املرجو  والغر�ص  اخت�سا�ساتها 
بدورات  القيام  ن�سيان   دون  منه، 
ف�ساءات  يف  وف�سلية  تكوينية 
اجلامعة واإبراز اأي جديد يف هذا 

املجال وتبادل اخلربات

الطبيني  قرية  �سكان  يتخبط 
، يف  ورقلة  بوالية  العالية  ببلدية 
الف�سل  جراء  باجلملة  م�ساكل 
الذريع مل�رشوع ال�رشف ال�سحي 
الرقابية  االأدوات  تفاوت  ب�سبب 

على املال العام .
قال �ساكنة قرية الطيبيني ببلدية 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
الواقعة 100 كلم عن والية ورقلة  
ال�سحي  ال�رشف  م�سكلة  اأن   ،
�سنة  البداية  منذ  اإنه  باخت�سار 
وغري  بع�سوائية  2012اجنز 
املعمول  املعايري  الأدنى  مطابق 
غياب  عبثا  ل�سطرين  ق�سم  بها 
واالكتفاء  الثانوية  لل�سبكة  كلي 

اأن م�سكلة  اإال  باالأحياء الرئي�سية 
)حمطة  املحطة  تاأهيل  عدم 
امل�سخة  وال  بالكهرباء  ال  الدفع 
واإال القنوات االأخرية التي ترمي 

من املحطة  اإىل الفيايف.
من  املت�رشرين  اأن  ومعلوم 
امل�سكل القائم قد را�سلوا كل من 
الذين  الدائرة  و  البلدية  رئي�ص 
لعب دور املتفرج عو�ص  ف�سلوا 
من  النت�سالهم  العاجل  التحرك 
تلوح  باتت معاملها  وبائية  كارثة 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، االأفق  يف 
مع  تزامنت  امل�ستمرة  املع�سلة 

تف�سي فريو�ص كورونا القاتل . 
اأحمد ، ب

�شدد املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�شباب و ال�شغل وترقية املواطنة لولية مترنا�شت وجوب 
تثمني الكفاءات املحلية مل�شاعدة الدولة يف جتاوز الظروف ال�شحية التي متر بها البالد جراء تف�شي 

فريو�س كورونا القاتل .

املنظمة الوطنية لل�شباب و ال�شغل وترقية املواطنة بتمرنا�شت توؤكد »:

منطقة عني زقة بالروي�شات

جناة ،ح 

الظروف ال�صحية تتطلب تثمني 
الكفاءات املحلية  

هنا تنتهي احلياة و تبداأ رحلة املعاناة

قرية الطيبيني بورقلة

مطالب بالتحقيق يف م�صروع 
ال�صرف ال�صحي 

اأخبار اجلنوب



�إ�سباين  �سحفي  تقرير  حتدث 
تطور�ت  عن  �ل�سبت،  �ليوم 
عقد  متديد  بخ�سو�ص  ممكنة 
ريال  قائد  ر�مو�ص  �سريخيو 
تف�سي  بعد  �لإ�سباين  مدريد 
دول  �أغلب  يف  كورونا  فريو�ص 
�لعامل وح�سب �سحيفة »ماركا« 

عقد  متديد  فاإن  �لإ�سبانية، 
عامه  �سيكمل  �لذي  ر�مو�ص 
�أ�سبح  �لثنني،  غد  بعد  �لـ34 
مو�سع �سك بعد تف�سي فريو�ص 

كورونا.
�أنه  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
�ملفاو�سات  �إجر�ء  �سابقا  مت 
�لعقد  متديد  ب�ساأن  �لتمهيدية 
باأن  و��سحا  وكان  بالفعل، 
�لأمر  ح�سم  يتعجل  ل  �لريال 
�أزمة  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
غريت  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
على  �لكروية  �لأمور  من  �لكثري 
ورمبا  باأكمله،  �لعامل  م�ستوى 
جتديد  على  بظاللها  تلقي 

دفاع  و�سخرة  قائد  عقد 
»�ملريينغي«وقالت �ل�سحيفة �إن 
ر�مو�ص عرب د�ئما عن رغبته يف 
يكون  ولن  �لريال،  مع  �لعتز�ل 
�لطرفني  بني  نز�ع  �أي  هناك 
�لأمر  يتعلق  بل  �لر�تب،  ب�ساأن 
يريد  �لذي  �لعقد  مبدة  فقط 
قائد �مللكي جتديده لأكرث من 

عام.
حاليا  مدريد  ريال  ميدد  ول 
تزيد  �لذين  �لالعبني  عقود 
�أعمارهم عن 30 عاما، �أكرث من 
مو�سم و�حد، رغم قيامه �سابقا 
يف  �ل�ستثناء�ت  من  بالعديد 

هذ� �خل�سو�ص.
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تداعيات  هي  ما  براأيك      .
على  الريا�شي  الن�شاط  جتميد 

الأندية؟
ع�سفت  �حلالية  �لأزمة  �أن  �أظن   -
ول  �لعامل،  �أندية  جميع  با�ستقر�ر 
�ملايل  �جلانب  يف  تلخي�سها  ميكن 
�أع�سابه،  على  فاجلميع  فح�سب، 
خ�سو�سا �لأندية �لتي قطعت �أ�سو�طا 
كبرية نحو �لتتويج باللقب، على غر�ر 
ليفربول، ت�سور �أن يتم �إعالن مو�سم 
�أبي�ص يف �جنلرت�، كيف �سيكون �سعور 

�لنادي بعد كل هذ� �جلهد.

على  ينطبق  الأمر  وهل     .
الأندية اجلزائرية؟

�لأمر  �جلز�ئرية  لالأندية  بالن�سبة   -
�ملحلية  فالفرق  ما،  نوعا  خمتلف 
حت�سلت على م�سكنات، وتخل�ست ولو 
�ملرتتبة  �مل�ساكل  من  موؤقت  ب�سكل 
بالإ�رض�ب،  �لالعبني  تهديد  عن 
م�ساكل  ب�سبب  �ملباريات،  ومقاطعة 

�مل�ستحقات �لعالقة.
�ملالية،  للم�ساكل  بالن�سبة  �أما   -
فاأعتقد �أن �إلغاء عقود �لإ�سهار يعترب 
فال�رضكات  لالأندية،  �لأكرب  �لهاج�ص 
عقود  تف�سخ  �أن  ميكن  �ملمولة 
ب�سبب  و�حد،  طرف  من  �لرعاية 

�لإخالل ببنود �لعقد.

.   ماذا عن عقود الالعبني؟
- عقود �لالعبني �أي�سا تعترب هاج�ًسا 

من  �لعديد  فهناك  لالأندية،  حقيقًيا 
�سهر  يف  عقودهم  �ستنتهي  �لالعبني 
يونيو/حزير�ن �ملقبل، وهذ� �سي�سكل 
�أزمة لالأندية، خا�سة و�أنها لن تتمكن 
على  �حل�سول  �أو  لهم،  �لتجديد  من 

مقابل مادي نظري بيعهم.

.   ما هي التدابري التي يجب 
لتجاوز  الأندية  تتخذها  اأن 

الأزمة؟
�أجور  تخفي�ص  �أن  يعتقد  �جلميع   -
�سيكون  ت�رضيحهم  �أو  �لالعبني 
خاطئ،  �عتقاد  وهذ�  ب�سيطا،  �أمر� 
�لقو�نني  وكل  بعقد  فالالعب حممي 
�أن  �أظن  ولكن  �ساحله،  يف  ت�سب 
تد�بري  تتخذ  �أن  ميكن  �لأندية 
ك�سن  �أكرث،  �سفها  يف  تكون  �أخرى 

لالعبني  و�إر�سالها  �إ�سافية،  قو�نني 
للم�سادقة عليها.

بتقارير  �ل�ستعانة  باإمكاننا  فمثال   -
�لوزن  للح�سول على  �للياقة،  مدربي 
�ملرجعي لكل لعب �أوقات �ملناف�سة، 
�ل�ستئناف،  بعد  بوزنه  ومقارنته 
بالتدريبات  �لتز�مه  مدى  ملعرفة 
وهذ�  �ل�سحي،  �حلجر  فرتة  طيلة 
�سد  �لفرق  �سالح  يف  نقطة  �سيكون 

�لالعبني.

الأندية  اأن  تعتقد  هل     .
قادرة على جتاوز الأزمة املالية 

التي متر بها؟
- �لو�سعية �ملالية لالأندية �جلز�ئرية 
و�خلا�ص،  �لعام  لدى  معروفة 

يف  حتى  عجز�  تعاين  فجميعها 
ت�سديد �أجور �لالعبني.

متولها  �لتي  �لفرق  با�ستثناء   -
يعتمد  �لكل  �لوطنية،  �ل�رضكات 
�لدولة  �لرعاية، ودعم  على �رضكات 
�ملو�سم،  طيلة  نفقاته  لتغطية 
وباء  وليدة  لي�ست  �لأزمة  وبالتايل 
كورونا، بل هي ح�ساد �سيا�سة فا�سلة 

مت �عتمادها منذ �سنو�ت.

الإدارات  اأن  ترى  هل     .
خا�س  تكوين  اإىل  بحاجة 

لتنويع م�شادر الدخل؟
�أعتقد ذلك، هم لي�سو� بحاجة  - ل 
مطالبون  لأنهم  خا�ص  تكوين  �إىل 
خا�سة  �لتيار،  مع  بال�سباحة  د�ئما 
و�أنهم يعتمدون ب�سكل كبري على دعم 

وبالتايل  �ملمولة،  و�ل�رضكات  �لدولة 
م�سري �لأندية يقف على ما متر به 
هذه �ل�رضكات، �أما بالن�سبة لعائد�ت 
بيع �لتذ�كر، وحقوق �لنقل �لتلفزيوين 

فهي تعترب �سبه معدومة.

يف  كخبري  النهاية  يف     .
تن�شح  مباذا  الأعمال،  اإدارة 

اإدارات الأندية؟
مل�سوؤويل  بن�سيحة  �ساأجيبك   -  w
فالكرة  �جلز�ئر،  يف  �لريا�سة 
جذري  لإ�سالح  بحاجة  �ملحلية 
لالرتقاء بامل�ستوى، و�أقرتح �أن جنرب 
�سيا�سة  على  �لعتماد  على  �لفرق 
لالعبني  �أكرب  فر�ص  ومنح  �لتكوين، 
�لفا�سد  �ملال  نبعد  حتى  �ل�سباب، 

عن �لكرة.

ت�شبب توقف الن�شاط الريا�شي يف اجلزائر عقب تف�شي فريو�س كورونا، يف م�شاعفة قلق الأندية املحلية، خ�شو�شا يف 
ظل الأزمة املالية اخلانقة التي متر بها منذ انطالق املو�شم واأو�شح اأحمد بوخزرة امل�شاهم يف ال�شركة املحرتفة للنادي 
الريا�شي الق�شنطيني، وع�شو جمل�س اإدارة النادي، عدة نقاط تتعلق بتاأثري قرار تعليق الدوري على الأندية وخ�س 
بوخزرة موقع  بحوار ك�شف خالله عن عدد من م�شاكل الأندية، واحللول التي باإمكانها تخفيف الأ�شرار، كما اقرتح 

اآليات عمل ميكنها النهو�س بالكرة اجلزائرية على ال�شعيد العام.

ع�شو جمل�س ق�شنطينة يف حوار ملوقع كوورة اللكرتوين

اأزمةاأنديةاجلزائرلي�ستوليدةكورونا
.     الفرق تخل�شت موؤقتا من تهديدات الالعبني بالإ�شراب

مناملوؤجلةللن�سخةحمتملموعد
اأوملبيادطوكيو

�أفادت تقارير �سحفية يابانية 
 2021 جويلية   23 باأن  �لأحد 
هو موعد حمتمل من وجهة 
لنطالق  �ملنظمني  نظر 
�لأوملبية  �لألعاب  دورة 
بعد  طوكيو،  يف  �ل�سيفية 
ب�سبب  �ملقبل  للعام  تاأجيلها 

فريو�ص كورونا.
كاي«  �أت�ص  »�إن  قناة  ونقلت 
�ليابانية �لر�سمية عن م�سادر 
يف �للجنة �ملحلية �ملنظمة، 
�أن �ملوعد �ملرجح لنطالق 

جويلية   23 �سيكون  �لدورة 
�ل�سحفية  �لتقارير  و�أفادت 
�ملحلية  �للجنة  باأن  �ليابانية 
يو�سريو  برئا�سة  �ملنظمة 
نقا�ساتها  تو��سل  موري، 
�لأوملبية  �للجنة  مع  حاليا 
�ملوعد  ب�ساأن  �لدولية 
حني  ويف  لالألعاب  �جلديد 
زمنية  مهلة  حتديد  يتم  مل 
لتخاذ قر�ر بهذ� �ل�ساأن، قال 
لقناة  ت�رضيحات  يف  موري 
تلفزيونية يابانية ليل �ل�سبت، 
�إىل  �سيتو�سلون  �ملعنيني  �إن 

»خال�سة ما« خالل �أ�سبوع.
�أفادت  �آخر،  �سعيد  على 

باأن  كاي«  �أت�ص  »�إن  قناة 
كان  �لتي  �لأوملبية  �ل�سعلة 
من �ملقرر �أن تبد�أ م�سريتها 
�لأ�سبوع  هذ�  �ليابان  يف 
تاأجيل  بعد  �إرجاوؤها  ومت 
على  �ستعر�ص  �لألعاب، 
»جاي  جممع  يف  �سهر  مدى 
مدينة  �لريا�سي يف  فيالدج« 
�لنطالق  )نقطة  فوكو�سيما 
مدى  على  �سابقا(  �ملقررة 

�سهر.
�ختارو�  قد  �ملنظمون  وكان 
هذ� �ملجمع لنطالق م�سرية 
�ل�سعلة، ملا يحمله من رمزية 
�إذ  �ليابان،  �إىل  بالن�سبة 

من  لآلف  كقاعدة  ��ستخدم 
�أعقاب  يف  �لإغاثة  عمال 
وت�سونامي  �ملدمر  �لزلز�ل 

و�لكارثة �لنووية عام 2011.
�لألعاب  �إىل  طوكيو  وتنظر 
ل�ست�سافتها  �ختريت  �لتي 
�أنها  على   ،2013 �لعام  يف 
�لبالد وطي  دليل على تعايف 
فوكو�سيما  كارثة  �سفحة 
�سينزو  �لوزر�ء  رئي�ص  ور�أى 
تاأجيل  �إعالن  بعد  �آبي 
�لعام  يف  �إقامتها  �أن  �لدورة، 
دليل  مبثابة  �سيكون  �ملقبل 
و�حتفال بتغلب �لب�رضية على 

»كوفيد-19«.

ي�شت�شهد باآية من القراآن الكرمي 

كوروناعنيتحدثحبيبالرو�سي
نور  حبيب  �لرو�سي  ن�رض 
منظمة  بطل  حممدوف 
�لقتالية  للفنون   UFC
�ملختلطة �ل�سبت عرب ح�سابه 
يف »�إن�ستغر�م« �آية من �لقر�آن 
�لكرمي، وقدم ن�سائح ملتابعيه 
بفريو�ص  �لإ�سابة  لتجنب 
كورونا �مل�ستجد ون�رض حبيب 
�لآية رقم 41 من �سورة �لروم 

»َظَهَر  �لكرمي:  �لقر�آن  يف 
َا  مبمِ َو�لْبَْحرمِ   ّ �لرَْبمِ يفمِ  �لَْف�َساُد 
يَقُهْم  لمِيُذمِ �لنَّا�صمِ  ي  �أَيْدمِ َك�َسبَْت 
لََعلَُّهْم  لُو�  َعممِ ي  �لَّذمِ بَْع�َص 
ُعوَن«ودعى حبيب متابعيه  يَْرجمِ
وحمبيه �إىل عدم �ل�ستخفاف 
و�لعتناء  كورونا  بفريو�ص 

بالنظافة �إىل �أق�سى حد.
عن  �سيد�فع  حبيب  �أن  يذكر 

من  �لـ18  يف  �لعاملي  لقبه 
دورة  �سمن  �ملقبل  �أفريل 
يالقي  249«عندما   UFC«
توين  �لأمريكي  متحديه 
حبيب  ويحتفظ  فريغ�سون 
بـ  �لهز�ئم  من  خال  ب�سجل 
�أما  نز�ل،   28 يف  فوز�   28
فوز�   25 فحقق  فريغ�سون، 

مقابل 3 هز�ئم.

متديدعلىكوروناتف�سيسيوؤثر�هل
عقدرامو�سمعريالمدريد؟

جديدحتديفالقدمكرةجنوم
بظلاحلجرال�سحي

هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي  بد�أ 
جنم ريال مدريد حتديا جديد� 
بالكامل،  بنف�سه  �سعره  بحالقة 
لعبني  عدة  من  يطلب  �أن  قبل 
�لت�سجيع  تقليده �سمن حمالت 
يف  �ملنزل  يف  �لبقاء  على 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  ظل 
ت�رضيحات  �أثارت  ولطاملا 
�لنجم �لفرن�سي بول بوغبا جنم 
مان�س�سرت يونايتد حديث و�سائل 
وتنوع  بهرجتها  لكرثة  �لإعالم، 
�ألو�نها �إل �أنه ��ستجاب لتحدي 

هاز�رد وظهر حليق �لر�أ�ص.
هيكتور  �لتحدي  �إىل  و�ن�سم 

�لأمين  �لظهري  بيلريين 
�لإجنليزي،  �أر�سنال  لفريق 
ميل«  »ديلي  �سحيفة  ون�رضت 
لبع�ص  �سور�  �لربيطانية، 
بحالقة  قامو�  �لذين  �لالعبني 
�سعرهم للهروب من ملل �ملنزل 
�لربيطانية  �ل�سحيفة  ون�رضت 
�حلالقة،  بعد  للثالثي  �سور� 
بتوجيهها  قامو�  ر�سالة  بجانب 
�لعامل،  م�ستوى  على  للجماهري 
ب�رضورة �لبقاء يف منازلهم للحد 
من خطر تف�سي فريو�ص كورونا 

�مل�ستجد.
من  عدد  للمجموعة  و�ن�سم 

نيجيز  �ساوؤول  منهم  �لالعبني 
�لإ�سباين،  مدريد  �أتلتيكو  من 
لعب  مار�سيال  و�أنطوين 
وبري�سنيل  يونايتد،  مان�س�سرت 
من  هريير�  و�أندير  كيمبيمبي 
باري�ص �سان جريمان �لفرن�سي.

طريقتهعلىتعافيهابعدبوالدتهيحتفيرونالدو
كري�ستيانو  �لربتغايل  ن�رض 
يوفنتو�ص  جنم  رونالدو 
�لإيطايل، �سورة له مع و�لدته 
بعد  وذلك  �أفريو،  دولوري�ص 
خروجها من �مل�ست�سفى عقب 
دماغية  جلطة  من  تعافيها 
رونالدو  وكتب  بها  �أملت 
تعليقا على �سورته مع و�لدته: 
�ل�سديد  بالمتنان  »�أ�سعر 

من  �ملنزل  �إىل  و�لدتي  لعودة 
وتعافيها«وظهر  �مل�ست�سفى 
»�لدون  �إىل جانب  �ل�سورة  يف 
وو�لدته �سقيقتاه �إيلما وكاتيا، 
�لتمرينات  �سالة  د�خل 

�لريا�سية يف �ملنزل.
ميل«  »ديلي  ل�سحيفة  ووفقا 
�لربيطانية، فقد خرجت و�لدة 
�ل�سبت،  يوم  �لربتغايل  �لنجم 

بعد ما يقارب �لأ�سبوعني من 
معاناتها �سحيا.

يف  حاليا  رونالدو  ويتو�جد 
نادي  قر�ر  بعد  �لربتغال، 
فرد�   121 خ�سوع  يوفنتو�ص 
عقب  للحجر،  �أع�سائه  من 
فريو�ص  حالة  �أول  ظهور 
�إ�سابة  �إثر  بالفريق،  كورونا 
روغاين،  د�نيلي  �ملد�فع 

ثانية  حالة  ت�سجل  �أن  قبل 
باإ�سابة  �ليويف،  �سفوف  يف 

�لفرن�سي بليز ماتويدي.
م�سقط  يف  رونالدو  و�سيبقى 
غمو�ص  ظل  يف  ر�أ�سه، 
�لإيطايل  �لدوري  م�ستقبل 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  ب�سبب 
�لدوريات  جميع  عطل  �لذي 

�لكربى يف �أوروبا.

قال نيويورك نيك�ص يف ح�سابه 
دولن  جيم  �إن  »تويرت«  على 
مالك �لنادي �ملناف�ص يف دوري 
كرة �ل�سلة �لأمريكي للمحرتفني 
�أ�سيب بفريو�ص كورونا و�أ�ساف 
ذ�تي  عزل  يف  دولن  �أن  نيك�ص 

ب�سيطة  �أعر��ص  من  ويعاين 
�إد�رة  على  �لإ�رض�ف  ويو��سل 

�لفريق.
وعن حالت �ل�سفاء بات مهاجم 
كري�ستيان  بي�ستونز  ديرتويت 
�لذين   NBA جنوم  �أول  وود 

�أن  قبل  �ملر�ص،  من  يتعافون 
عن  �ل�سبت،  جاز  يوتا  يعلن 
رودي  �لفرن�سي  لعبيه  �سفاء 
من  ميت�سل  ودونوفان  غوبريت، 

فريو�ص كورونا.

اإ�سابةمالكنيويوركنيك�سبفريو�سكورونا
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

تهنئة
يوم عيد ميالد حبيبي "�أمين " هو يوم ميالد 

�أغلى �إن�سان يف حياتي يجعله عام فرحة عليه. يف 
�أجمل يوم بال�سنة حبيت �أن �أ�رسع و�أهنيك بعيد 
ميالد �أرق �إن�سان و�أغلى �لب�رس و�أدعو ربي �أن 
يحفظك د�ئًما. كل عام و�أنت  1000 خري  



بقلم ال�شيخ الدكتور: 
يو�شف جمعة �شالمة 

خطيب امل�شجد الأق�شى 
املبارك

 وزير الأوقاف وال�شئون 
الدينية ال�شابق 

كرمياً،  �أخاً  �فتقدنا  لقد 
و�صحفًيا  ومفكر�ً  وكاتبًا 
�أعمدة  و�أحد  مميًز�، 
�ل�صحافة �جلز�ئرية �صاحب 
و�مُلخل�ص  �مُلبدع  �لقلم 
�لأمة ويف مقدمتها  لق�صايا 
�إنه  �لفل�صطينية،  �لق�صية 
�بن  �لكبري،  �لإعالمي 
�جلز�ئر، �لأ�صتاذ/عز �لدين 
�لعام  �ملدير  كردو�ص  بو 
�ل�صعب  جلريدة  �ل�صابق 
يفتقده  مل  �هلل-،  –رحمه 
�جلز�ئريون فقط بل �فتقده 
و�لإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 
�هلل-   رحمه   - وبفقد�نه   ،
�إعالمياً  �جلز�ئر  فقدت 
كبري�ً له ب�صمات و��صحة يف 
�ملجال �لإعالمي، وله عطاء 
�ملجالت،  كّل  يف  متميز 
�لذين  �لرموز  �أحَد  وكان 
تركو� ب�صماتهم على م�صرية 
�حلياة  وتاريخ  وجتربة 
يف  و�لإعالمية  �ل�صحفية 
�ملعلوم  ومن   . �جلز�ئر 

�ل�صعب  جريدة  �أن 
�ل�صحافة  عميدة  �لغر�ء، 
�ل�صوت  هذ�  �جلز�ئرية، 
�لذي  �لكبري  �لإعالمي 
للجز�ئر  خدمة  �لآفاق  مالأ 
ودفاًعا  و�لإن�صان،  �لوطن 
ومتابعة  �لأمة،  ق�صايا  عن 
و�لعربية  �ملحلية  لالأحد�ث 
هذ�  فاأ�صبح  و�لعاملية، 
مدر�صة  �لإعالمي  �ملنرب 
هذه  و�أ�صحت  متميزة، 
جلماهري  جريدة  �جلريدة، 
ب�صفة  �جلز�ئري  �ل�صعب 
و�أكادميييه  ومثقفيه  عامة، 
عرفُت  لقد  خا�صة.  ب�صفة 
�صنو�ت  ع�رش  قبل  �لفقيد 
)�أيار(  مايو  �صهر  يف  تقريبًا 
�صنة 2009م، عندما �صعدُت 
لإلقاء  يل  دعوته  بتلبية 
�ل�صعب  مركز  يف  حما�رشة 
�لإ�صرت�تيجية  للدر��صات 
�ل�صعب  جلريدة  �لتابع 
من  نخبة  بح�صور  �لغر�ء 
و�لدبلوما�صيني  �ل�صيا�صيني 
و�لإعالميني،  و�ملفكرين 
)�ملخاطر  بعنو�ن  وكانت 
باملدينة  �مُلْحدقة 
و�مل�صجد  �ملقد�صة 
كما  �ملبارك(،  �لأق�صى 
يف  با�صت�صافتي  تف�صل 
حتدثنا  حيث  �لعامر  بيته 
و�آمال  �آلم  عن  �صوًيا 

�أمام  نف�صي  فوجدُت  �لأمة، 
لفل�صطني  عا�صقة  �صخ�صية 
فقد  و�أق�صاها،  وقد�صها 
يف  جتربته  عن  حدثني 
يف  لبنان  �أحد�ث  تغطية 
�ملا�صي،  �لقرن  ثمانينات 
نا�صًحا  �هلل-  –رحمه  وكان 
�لفل�صطيني  ول�صعبنا  لنا 
ول  حرية  ل  باأنه  �ملر�بط 
�لفل�صطيني  ل�صعبنا  �إجناز 
خيارنا  �لوحدة  تكن  مل  �إن 
ذلك؛  غري  خيار  ول  �لأول 
�صعبنا  لأهد�ف  للو�صول 
و�ل�صتقالل  بالتحرر 
�لفل�صطينية  دولتنا  و�إقامة 
�مل�صتقلة وعا�صمتها مدينة 
–رحمه  و�صّدد  �لقد�ص، 

�هلل- على �أن �لأمتني �لعربية 
ما  �آملها  قد  و�لإ�صالمية 
و�نق�صام  ُفرقة  من  حدث 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  لأبناء 
�لذي  �لوقت  يف  �لو�حد، 
�إىل  فيه  يكون  ما  �أحوج  هو 
�آخر  مو�جهة  يف  �لوحدة 
�لأر�ص  وجه  على  �حتالل 
ة  ِعَزّ ر�أيُت يف فقيدنا  . لقد 
ور�أيُت  و�صموخها،  �جلز�ئر 
و�صمعُت  عينيه،  يف  �لقد�ص 
د�ئماً  يَُرّدده  �لذي  دعاءه 
�صبحانه  �هلل-  يحفظ  باأن 
�لأق�صى  �مل�صجد  وتعاىل- 
و�لقد�ص  �ملقد�صات  و 
وفل�صطني من كل �صوء، و�أن 
مَيَُنّ على �صعبنا �لفل�صطيني  

و�لثبات  �لوحدة  بنعمة 
و�لن�رش . لقد وجدُت نف�صي 
قوي  كبري  �إعالمي  �أمام 
عاب،  �ل�صّ يَُجابه  �لعزمية، 
يُوؤمن بقيمة �لكلمة و�لفكرة، 
�لر�أي  يف  تاأثري  من  لها  مِلَا 
�لعام. لقد كانت له – رحمه 
َقَدُم �صدق ويٌد بي�صاء  �هلل- 
�لعربية  �لق�صايا  خدمة  يف 
طليعتها  ويف  و�لإ�صالمية 
 – �لفل�صطينية،  �لق�صية 
لالأمتني  �ملركزية  �لق�صية 
�لعربية و�لإ�صالمية-، حيث 
دفاعاً  ول�صانه  بقلمه  �صاهم 
عن ق�صية �لقد�ص وفل�صطني 
، وق�صية �لأ�رشى و�ملعتقلني 
�لإ�رش�ئيلية.  �ل�صجون  يف 

نُثمن  فل�صطني  يف  ونحن 
قامت  �لذي  �لكبري  �لدور 
به جريدة �ل�صعب �لغر�ء يف 
م�صاندة �لق�صية �لفل�صطينية 
ب�صفة عامة، وق�صية �لقد�ص 
و�لأ�رشى  و�ملقد�صات 
فعندما  خا�صة.  ب�صفة 
عا�صمة  �لقد�ص  �ختريت 
بادرت   �لعربية،  للثقافة 
�لغر�ء  �ل�صعب  جريدة 
فقيدنا  من  بتوجيهات 
ملحق  باإ�صد�ر  �لغايل 
)ملحق  بعنو�ن  �أ�صبوعي 
هذ�  �ملقد�صي(،  �ل�صعب 
ق�صية  �أبرز  �لذي  �مللحق 
بكل  و�ملقد�صيني  �لقد�ص 
ما  وتابع  و�إخال�ص،  �أمانة 
يجري يف �ملدينة �ملقد�صة 
وق�صية  ل؟  باأول،كيف  �أولً 
هي  وفل�صطني  �لقد�ص 
لالأمتني  �ملركزية  �لق�صية 
�لعربية و�لإ�صالمية، ورحم 
�هلل �لرئي�ص بومدين عندما 
فل�صطني  مع  نحن   ( قال: 
كما   مظلومة(.  �أو  ظاملة 
�ل�صعب  جريدة  خطت 
مهمة  �أخرى  خطوة  �لَغّر�ء 
ا  �أي�صً بتوجيهاته  جًد� 
عندما  �هلل-،  –رحمه 
�مل�صرتك  �لقا�صم  لََم�َصْت 
�لفل�صطيني  �صعبنا  لأبناء 
يف  �لأ�رشى  ق�صية  وهي 

�لإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون 
جديًد�  ُملحًقا  فاأ�صدرت 
�لأ�صري(،  )�صوت  بعنو�ن 
و�لذي يتابع ق�صية �لأ�رشى 
موؤ�ص�صاتهم  وفعاليات 
ويعر�ص  �ملختلفة، 
جر�ئم  ويف�صح  معاناتهم، 
بحقهم،  �لبغي�ص  �ملحتل 
مدوًيا  قوًيا  �صوًتا  فكان 
َحّية،  �أمتنا  �أّن  على  يدّل 
�لأ�صّم  ْود  كالَطّ باقية  و�أنها 
�لعو��صف  تهزها  لن 
�لهوجاء ول �لرياح �لعاتية، 
�لتي  �لر�ئدة  �لتجربة  هذه 
طبقتها �لعديد من �ل�صحف 
�هلل  ف�صل  ومن  �جلز�ئرية. 
�أن �لتو��صل بيننا مل ينقطع 
و�لر�صائل،  �لهاتف  عرب 
فقد كان –رحمه �هلل- د�ئم 
على  و�لطمئنان  �ل�صوؤ�ل 
�صعبنا �لفل�صطيني وق�صيته 
حلظات  يف  حتى  �لعادلة، 
�هلل  رحم  �لأخري.  مر�صه 
و��صعة،  رحمة  فقيدنا 
جناته.  ف�صيح  و�أ�صكنه 
لأ�رشة  �ل�صادقة  وتعازينا 
جريدة  و�أ�رشة  �لفقيد، 
و�لأ�رشة  �لغر�ء،  �ل�صعب 
�لإعالمية جمعاء، و�ل�صعب 
و�إنا هلل  �ل�صقيق،  �جلز�ئري 

و�إنا �إليه ر�جعون.
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احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الأمني حممد – �شلى اهلل عليه و�شلم -، وعلى اآله واأ�شحابه الطيبني الطاهرين، ومن اقتفى 
ًة َفاْدُخِلي  َيّ ْر�شِ َيًة َمّ ُة اْرِجِعي اإَِل َرِبِّك َرا�شِ ْف�ُس امْلُْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ اأثرهم و�شار على دربهم اإل يوم الدين، اأما بعد: يقول اهلل تعال يف كتابه الكرمي:}َيا اأََيّ

ن نفقد  ِن  ال�شرب َعَمّ ، واأَّن كَلّ َمْن عليها فاِن، واأن كتاب اهلل َلَيِعُد ِبُح�شْ ِتي{.اإّن عقيدة الإ�شالم عّلمتنا اأن اخللود هلل عَزّ وجَلّ يِف ِعَباِدي   َواْدُخِلي َجَنّ
ا لن�شتنجُز اهلل وعده اأن يهبنا– ونحن ال�شعفاء– قوة من عنده ورحمة من لدنه. َن العو�س منه، واإَنّ ُح�شْ

الأ�ستاذ عز الدين بوكردو�س.. قامٌة اإعالمية جزائرية

اخلليل - اإعالم الأ�شرى

من  �لأ�رشى  �إعالم  مكتب  حذر 
حياة  على  �حلقيقة  �خلطورة 
تف�صي  ظل  يف  �لأطفال  �لأ�رشى 
حيث  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
�صجون  يف  �ل�صعبة  �أو�صاعهم  �أن 
م�صاعد  عامل  تعترب  �لحتالل 
وتعري�ص  بينهم  �ملر�ص  لنت�صار 
�إعالم  و�أ�صار  للخطر.  حياتهم 
يتم  �لأطفال  �أن  �إىل  �لأ�رشى 
�إن�صانية  ل  ظروف  يف  �عتقالهم 
�لأوىل  �للحظة  منذ  ويتعر�صون 
ثم  و�لهانة،  لل�رشب  لالعتقال 
�لتحقيق  مركز  �إىل  نقلهم  يتم 

كل  �إىل  تفتقد  �لتي  و�لتوقيف 
ول  �لعامة،  �ل�صحة  مقومات 
�لرعاية  عو�مل  �أدنى  فيها  يتوفر 
و�أ�صاف  و�ملعي�صية.  �ل�صحية 
�إعالم �لأ�رشى باأن مر�كز �لتوقيف 
و�لقاذور�ت  �لأو�صاخ  فيها  تنت�رش 
و�حل�رش�ت ول يتوفر فيها �أغطية 
نظيفة،  مالب�ص  �أو  فر�صات  �أو 
�أدو�ت  توفري  �لحتالل  ويرف�ص 
يجعل  ذلك  كل  لالأ�رشى  تنظيف 
�أر�صية  �ملعي�صي  �لو�صع  هذ�  من 
خ�صبة لنت�صار �لأوبة و�لفريو�صات 
�لقاتلة �لتي من �ملمكن �أن ت�صيب 
�لعدوى  وتنقل  �لأطفال  �لأ�رشى 
باأن  �لأ�رشى  �إعالم  بينهم. و�عترب 

وزناً  تقيم  ل  �لحتالل  �صلطات 
حتتجزهم  فهي  �لأطفال  حلياة 
�أق�صام وغرف ل  �لتحقيق يف  بعد 
تتوفر  ول  �لآدمية،  للحياة  ت�صلح 
�جليدة،  �ملعي�صة  �صبل  �أدنى  فيها 
�رشوط  من  �لأدنى  �حلد  ول 
�لظروف �ل�صحية �ملنا�صبة، وهذ� 
كله يهيئ لنت�صار �ملر�ص ل قدر 
�هلل لو و�صل �إىل �أق�صامهم وخا�صة 
مياطل  يز�ل  ل  �لحتالل  �أن 
و�ملمر�ت  �لـاأق�صام  تعقيم  يف 
�ل�صجون  �إد�رة  �أن  كما  و�لغرف. 
على  حقيقية  فحو�صات  جترى  ل 
حديثاً  يعتقلون  �لذين  �لأطفال 
زنازين  من  �إح�صارهم  يتم  �أو 

�لتحقيق بعد �نتهاوؤه، وو�صعهم يف 
�أق�صام �لأطفال مبا�رشه وقد يكون 
خالل  �لفريو�ص  يحمل  �أحدهم 
باجلنود  �لحتكاك  �أو  �لتحقيق 
خالل �لعتقال فينقل �لعدوى �ىل 
زمالئه كما جرى يف �صجن جمدو 
�أعرب  وقد   . �لبالغني  �أق�صام  يف 
�لبالغ  �لأطفال  �لأ�رشى  �أهايل 
عددهم 200 طفاًل وموزعني على 
�صجون )عوفر – جمدو- �لد�مون( 
حياة  على  �ل�صديد  قلقهم  عن 
�لتي  �لأنباء  بعد  �أبنائهم  و�صالمة 
�أفادت بو�صول �ملر�ص �إىل �صجن 
�لأ�رشى  من   4 و�إ�صابة  جمدو 
دويل  بتدخل  وطالبو�  هناك، 

بحقوق  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  من 
فور�ً  �رش�حهم  لإطالق  �لأطفال 
�إعالم  وقال  �رشط،  �أو  قيد  دون 
�ل�صهيوين  �لحتالل  �إن  �لأ�رشى 
مع  يتعامل  ل  �لذي  �لوحيد  يُعترب 
�لقانون  وروؤية  مبنظور  �لأطفال 
�إليهم  ينظر  بل  �لإن�صاين،  �لدويل 
كمخربني و�رهابيني ويتعامل معهم 
و�لكر�هية،  �حلقد  �أ�صكال  بكل 
�لعذ�ب  �أ�صناف  و�أذ�قهم 
من  و�ملهينة  �لقا�صية  و�ملعاملة 
�لنوم  من  وحرمان  و�صبح  �رشب 
و�صتائم،  وتهديد  �لطعام،  ومن 
و��صتخدم  �لزيارة،  من  وحرمان 
�لنف�صية  �لو�صائل  �أب�صع  بحقهم 

�لعرت�فات  لنتز�ع  و�لبدنية 
منهم ، وبني باأنه رغم كل ن�صو�ص 
�أفردت  �لتي  �لدويل  �لقانون 
م�صاحة جيدة حلقوق �لأطفال، �إل 
بها  ت�رشب  �لحتالل  �صلطات  �أن 
�ملادة  و�أبرزها  �حلائط،  عر�ص 
�لعاملي  �لإعالن  من  �خلام�صة 
و�لأطفال  �لن�صاء  حماية  ب�صاأن 
�مل�صلحة  �لنز�عات  حالت  يف 
�لقمع  �أ�صكال  جميع  يعترب  و�لذي 
و�لال�إن�صانية  �لقا�صية  و�ملعاملة 
ذلك  يف  مبا  و�لأطفال،  للن�صاء 
و�لعتقال  و�لتعذيب،  �حلب�ص 
�جلماعي،  و�لعقاب  باجلملة 

�أعمالً �إجر�مية.

الأ�سرى الأطفال فري�سة �سهلة لكورونا داخل ال�سجون
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! للأ�سرى  يرتب�سان  "كورونا" واالحتلل 
ما زالت عائلة الأ�شري اأحمد ن�شار من بلدة مادما جنوب مدينة نابل�س تكابد قلقها وحزنها على تكتم الحتالل حول �شحة جنلها 
يف �شجونه، فهو واحد من اأربعة اأ�شرى قامت اإدارة ال�شجون بعزلهم بعد ال�شتباه باإ�شابتهم بفريو�س "كورونا" امل�شتجد. وتعي�س 

عائالت اأكرث من خم�شة اآلف اأ�شري فل�شطيني وجعا م�شاعفا خ�شية من دخول الفريو�س اإىل ال�شجون التي تفتقر لأدنى املقومات 
ال�شحية ومقايي�س ال�شالمة والوقاية، وهو ما ترتجمه كلماتهم قلقًا وترقبًا.

اإعالم الأ�شرى

مكتب  لـ  ن�صار  الأ�صري  والد  ويقول 
الآن  حتى  العائلة  اإن  الأ�رسى  اإعالم 
ل تعلم �صيئا عن جنلها الأ�صري منذ اأن 
على  الحتالل  يتكتم  حيث  عزله،  مت 
باأن الحتالل  حالته ال�صحية. ويو�صح 
الأ�صري  جلب  بعدم  العائلة  اأبلغ  كان 
له  مقررة  كانت  حماكمة  جل�صة  اإىل 
مع  عزله  ب�صبب  اأ�صبوع  من  اأكرث  قبل 
اأن  تبني  اأن  بعد  اآخرين  اأ�رسى  ثالثة 
حتقيق  مركز  يف  �صهيونيا  حمققا 
"بيتح تكفا" م�صاب بالفريو�س. ويوؤكد 
للعائلة  النف�صي  الو�صع  اأن  على  ن�صار 
الرابع  كان �صيئا منذ اعتقال جنله يف 
ازداد  ولكنه  اآذار احلايل،  مار�س/  من 
�صوءا مع ورود هذه الأنباء حول عزله 
بالفريو�س.  اإ�صابته  احتمالية  وبالتايل 
وي�صيف:" اأبلغنا الحتالل اأن اأعرا�صا 
عدة ظهرت على الأ�رسى الأربعة ومن 
احلرارة  درجة  وهي  اأحمد؛  بينهم 
العام،  والتعب  والإعياء  املرتفعة 
يف  خا�صة  لدينا  القلق  يزيد  ما  وهو 
من  زيارته  ومنع  الحتالل  تكتم  ظل 
اجلهات  الوالد  املحامني".وينا�صد 
ال�صغط  ب�رسورة  املختلفة  احلقوقية 
عن  الك�صف  اأجل  من  الحتالل  على 
عائالتهم  واإبالغ  الأ�رسى  م�صري 
وزيارتهم  حالتهم  وطبيعة  بو�صعهم 
لالطمئنان  خمت�س  طبيب  قبل  من 
موؤ�ص�صة  قالت  بدورها  �صحتهم.  على 
ال�صمري لرعاية الأ�صري وحقوق الإن�صان 
اإ�صابتهم  امل�صتبه  الأربعة  الأ�رسى  اإن 
ظروف  من  يعانون  "كورونا"  بفريو�س 
الرملة،  �صجن  عيادة  يف  �صيئة  �صحية 
حيث متكن اأحد حماميها من التحدث 

هاتفي  ات�صال  عرب  منهم  ثالثة  مع 
�صمحت به اإدارة ال�صجون؛ وهم اأحمد 
عواد،  واإبراهيم  دراغمة  وقي�س  ن�صار 
واأو�صح اأن كل واحد منهم حمتجز يف 
غرفة منف�صلة ل يخرجون منها بتاتا، 
الغرف،  اإىل  الغذاء  وجبات  فتاأتيهم 
ال�صنبور  مياه  �صوى  بها ماء  يوجد  ول 
الأ�رسى  واأكد  الغرفة.  يف  املتواجد 
للمحامي اأنهم مل يخ�صعوا لأي فح�س 
خا�س بوباء كورونا، ويقت�رس الفح�س 
قيا�س درجة حرارتهم مرتني يف  على 

اليوم فقط ل غري.

خطر حقيقي

ل�صوؤون  ومتابعون  مراقبون  ويعترب 
الأ�رسى باأن الأو�صاع القا�صية احلالية 
الحتالل  ا�صتمر  اإذا  ال�صجون  يف 
بفر�صها ف�صتكون بيئة خ�صبة لنت�صار 
وزير  ويقول  كورونا.  وخا�صة  وباء  اأي 
املهند�س  الأ�صبق  الأ�رسى  �صوؤون 
الأ�رسى  اإعالم  مكتب  لـ  قبها  و�صفي 
امل�صتوى  فاإن  فيه  �صك  ل  مما  اإن 
وحتديدا  الحتالل  لدى  ال�صيا�صي 
خطرا  هناك  اأن  حتدث  "نتنياهو" 

من  ال�صهيوين  املجتمع  على  داهما 
الفريو�س؛ واأنه خالل �صهرين قد ت�صل 
اأ�صل  من  اإ�صابة  مليون  اإىل  الإ�صابات 
هذا  اأن  حيث  ن�صمة،  ماليني  �صبعة 
ن�صبته  ما  اإىل  ي�صل  جدا  مهول  الرقم 
باأن  ويو�صح  ال�صكان.  تعداد  من   ٪١٥
�صهيوين  جندي  اآلف  اأربعة  وجود 
م�صاب  بع�صهم  ال�صحي  احلجر  يف 
يف  املحققني  اأحد  وكذلك  بالفريو�س 
لأن  يكفي  تكفا؛  بيتح  حتقيق  مركز 
الأ�رسى  حياة  على  القلق  ي�صاعف 
�رسعة  على  ال�صيطرة  عدم  ب�صبب 
احتمالية  وبالتايل  الفريو�س،  انت�صار 
والأق�صام  ال�صجون  يف  به  اإ�صابتهم 
الأ�رسى  لأعداد  اإ�صافة  ت�صهد  التي 
اإىل  عرب اعتقالت �صبه يومية. وي�صري 
ولكن  مغلقة  جمتمعات  ال�صجون  اأن 
ب�صجانيه  الحتالل  هو  فيها  املتغري 
وهذا  اجلنائيني،  ومعتقليه  وحمققيه 
بينما  الفريو�س  من  يعاين  املجتمع 
للخطر  الأ�رسى  جمتمع  يتعر�س 
احلقيقي؛ وكل ذلك جاء يف ظل تطبيق 
تو�صيات ما ت�صمى بلجنة "اردان" التي 
�صكلت عام 20١8  والتي بداأت ب�صحب 

وحتديدا  امل�صرتيات  من  �صنفا    ١70
هناك  اأن  كما  املنظفاتواملعقمات، 
ببع�س  الأ�رسى  تزويد  يتم  اأنه  حديثا 
وهي  ال�صيئة  اجلودة  ذات  الأ�صناف 
يف  امل�صتخدمة  املواد  اأردى  من 
غري  فعالية  وذات  ال�صهيوين  ال�صوق 
باأن  قبها  ويبني  التعقيم.  يف  موجودة 
التعامل  حيث  من  تف�رس  املتغريات 
الذين  ال�صجون  واإدارة  ال�صجان  مع 
ثم  امل�صاب  جمتمعهم  يف  يعي�صون 
وهذا خطر  اأ�رسانا  مع  للتعامل  ياأتون 
اأن توفر كل  حقيقي جدا، حيث يجب 
دون  للحيلولة  املوجودة  الإمكانيات 
اإ�صابة هذا املجتمع املغلق؛ حيث اإذا 
اأ�صيب اأ�صري واحد �صي�صاب كل الق�صم 
املرافق والزنازين املغلقة التي ل ترى 

ال�صم�س اأ�صال.
الأ�رسى  بع�س  طلب  حني  وي�صيف:" 
ا�صتخدموا  اجلواب  كان  الكمامات 
بحياة  ا�صتخفاف  وهو  اجلوارب! 
وهو  وقادتنا؛  منا�صلينا  الأ�رسى 
ي�صتجوب حتركا عاليا �صاغطا؛ �صحيح 
اأنه ل توجد م�صريات اأو جتمعات ولكن 
واإجراءات  مبواقف  ت�صتبدل  اأن  يجب 
قانونية على �صعيد الحتالل وحماكمه، 
وعلينا اللجوء للمحاكم لالإفراج املبكر 
للحيلولة  منهم  املر�صى  عن  خا�صة 
اأنهم  خا�صة  بالفريو�س  اإ�صابتهم  دون 
ما ل  مر�صى وجهاز مناعتهم �صعيف 
ميكنهم من مقاومته".وي�صف قبها ما 
اإعدام بطيئة،  يح�صل لالأ�رسى بعملية 
حتى  الإ�صابة  ينتظر  من  هناك  واأن 
من  ليتخل�صوا  عام  املر�س  اإن  يقولوا 
ظروف  �صمان  يجب  ولكن   الأ�رسى؛ 
�صحية منا�صبة حتى نتمكن من اإجبار 

الحتالل على الإفراج عنهم.

يف بيان �صادر عن حملة اإنقاذ الأ�رسى 
كورونا  من خطر  الحتالل  �صجون  يف 
الحتالل  �صجون  يف  الأ�رسى  با�صم   ،
اأن  حر  م�صوؤول  كل  الأ�رسى  نا�صد 
الذي  املوت  من  وينقذوهم  يغيثوهم 
اأن  و   ، زنازينهم  اأبواب  يطرق  بات 
عن�رسيتها  اأظهرت  الحتالل  �صلطات 
اأ�رسى  فا�صتثنت  جديد  من  �صلفها  و 
الإفراجات  من  الفل�صطينية  املقاومة 
التي متت ل�صجناء يهود، لتبقيهم طعماً 

لكورونا املوت 
وفيما يلي ن�س البيان :

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اأبناء الأمة العربية  يا اأحرار العامل، يا 

والإ�صالمية، يا �صعبنا الفل�صطيني..
ويحا�رس  العامل  فيه  ينكم�س  زمن  يف 
الأخ�رس  تاأكل  خطرية  بجائحة 
وتف�صيها  بانت�صارها  وتت�صّعر  والياب�س 
الب�رسية  نرى  تذر،  ول  تبقي  ل  حتى 
وي�صمد  اإن�صانيتها  اإىل  العودة  حتاول 
اإزار  �رسقها  وي�صد  بع�س  وجع  بع�صها 
وتتاأمل  �صمالها  جنوبها  وين�رس  غربها 
اأمل اجل�صد الواحد ونحن ندعو ون�صلي 
للخال�س للعامل اأجمع. ويف ظل ح�صار 
احلياة  حجب  الذي  القاتل  الكورونا 
تعيد  بداأت  قد  العامل  حكومات  نرى 
ح�صاباتها كي ت�صتطيع مواجهة الكارثة 
اأوتيت من قوة وبكل ما ملكت  بكل ما 
من و�صائل؛ واأي�صا مل تبق دولة يف هذا 
�صجنائها  عن  اأفرجت  وقد  اإل  العامل 
الحتالل  دولة  اأن  حتى  واأ�رساها؛ 
الإفراج  وبداأت  اأقرت  قد  الإ�رسائيلي 
اأنها  غري  املجرمني،  �صجنائها  عن 
اأظهرت عن�رسيتها و�صلفها من جديد 
فا�صتثنت اأ�رسى املقا ومة الفل�صطينية 
طعما  لتبقيهم  الإفراجات  هذه  من 
تلتهمهم على مهل، بل  لكورونا املوت 
وراحت تزيد عليهم عقوبات وتتع�صف 
وعليه  والإذلل.  الت�صييق  باإجراءات 
القاهرة  ال�صجون  اأتون  ومن  فاإننا 
والنف�صية  ومن قلب املعاناة اجل�صدية 
ومن بني براثن كورونا املوت الهاجمة 

علينا يف �صجون الظلم املو�صدة نطلق 
املعمورة  اأرجاء  يف  مدوية  �رسختنا 
والرعب  بالقهر  م�صبوقة  نطلقها 
حر  كل  ي�صمعها  كي  والأمل،  واخلوف 
وننادي  حر،  م�صوؤول  وكل  وم�صوؤول 
�صاحب  كل  املوت  عتبة  على  من 
اأنقذونا  واأن  اأغيثونا  اأن  رحيم  قلب 
فاملوت يطرق اأبواب زنازيننا ول يلبث 
م�صاألة  اإل  هي  فما  وينه�صنا؛  يتقاذفنا 
الال  الإجراءات  ظل  يف  خا�صة  وقت 
م�صوؤولة التي ل ترقى اإىل احلد الأدنى 
هذا  ملواجهة  املطلوب  امل�صتوى  من 
الوباء املميت. اأيها العامل اإننا نناديك 
اأن  املوت  قبل  الأخرية  ال�رسخة 
حررونا قبل فوات الأوان واإن كان ل بد 
من املوت فليكن على الأقل موتا بعد 
النظرة الأخرية ننظرها يف وجوه اآبائنا 
الوداع  ُقبلة  بعد  موتا  وليكن  واأمهاتنا؛ 
ثم  وبناتنا،  اأبنائنا  جباه  على  الأخري 
ليكن موتا حرا من غري قيد ول �صل�صلة. 
يا �صعبنا الكرمي.. قد ل ي�صعفنا الوقت 
فاأقالمنا  اإليك؛  و�صايانا  نكتب  حتى 
الكورونا؛  هول  من  الرعا�س  اأ�صابها 
ولكننا ن�رسخ و�صايانا يف اأذن ما تبقى 
من �صوت بداأ يختنق يف حناجرنا التي 
الفريو�س ويرعى جوفه؛ فها  يزاحمها 
مغ�صول  مبحوحا  ياأتيك  �صوتنا  هو 
اأن  نريد  ل  يقول  لكنه  املوت  برعب 
منوت يف ال�صجون، فاأنقذنا فلي�س لها 

بعد اهلل كا�صفة اإل اأنت.
اأ�رساكم يف �صجون الحتالل

�صجون  يف  الأ�رسى  اإنقاذ  حملة 
الحتالل من خطر كورونا

الأ�شرى يف بيان لهم :

اأنقذونا قبل فوات االأوان

نعي منا�سلة واأ�سرية حمررة
الفل�صطيني يف  الأ�صري  نادي  ينعى 
املنا�صلة  الوطن  حمافظات  كافة 
الأردنية الفتحاوية ” ترييزا هل�صة 
تعاىل،  رحمته  اإىل  انتقلت  التي 
الأردنية  املنا�صلة  ال�صبت،  �صباح 
عن  هل�صة  ترييزا  فتح  حركة  ابنة 
املنا�صلة  عاماً.   66 يناهز  عمر 
هل�صة، ولدت يف مدينة عكا لعائلة 
اإ�صحاق هل�صة،  م�صيحية، ووالدها 
و�صل  الأردنية  الكرك  مدينة  من 
 ،١946 العام  يف  فل�صطني  اإيل 
مدينة  من  حنا  نادية  من  وتزوج 
 ١972 عام  ا�صمها  برز  النا�رسة، 
طائرة  خطف  يف  �صاركت  عندما 
واأ�صبح  اللد  مطار  اإىل  متجهة 
وهدفت  رهائن.   ١40 ال  ركابها 
عملية اخلطف اآنذاك اإىل املبادلة 
يف  وفل�صطينيني  اأردنيني  باأ�رسى 

�صجون الحتالل كما اأ�صابت كتف 
احلايل  الإٍ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س 
بنيامني نتنياهو اأثناء اعتقالها من 
عن  اأفرج  ا.  الحتالل  جي�س  قبل 
عام  يف  هل�صا  ترييزا  املنا�صلة 
١983 واأكملت حياتها يف الأردن.. 
نعت  جانبها  اهلل.ومن  رحمها 
واملحررن  الأ�رسى  �صوؤون  هيئة 
قدري  اللواء  برئي�صها  ممثلة 
والأ�صرية  املنا�صلة  بكر،  اأبو 
م�صوؤولة  هل�صة،  ترييز  املحررة، 
ال�صاحة  على  اجلرحى  ملف 
يوم  املنية  وافتها  حيث  الأردنية، 
 2020/03/28 املوافق  ال�صبت 
عمان،  الأردنية  العا�صمة  يف 
املر�س.  مع  طويلة  معاناة  بعد 
وتقدم اأبو بكر، من عائلة الفقيدة 
باأحر  وال�صتات  الوطن  يف  هل�صة 

احلزن  م�صاعر  واأ�صدق  التعازي 
اأن  اهلل  من  متمنياً  واملوا�صاة، 
ال�صرب  ذويها  ويلهم  يرحمها 
باأن  ذكره  اجلدير  من  وال�صلوان. 
الفدائيات  اأوائل  من  هل�صة  ترييز 
م�صيحية  من  العربيات،  اأردنية 
 ،١9٥٥ عام  عكا  مدينة  مواليد 
مدينة  من  الأ�صل  اأردين  والدها 
واأمها  اإىل فل�صطني  الكرك هاجر 
�صفوف  اإىل  ان�صمت  فل�صطينية، 
�صبابها  خالل  الفل�صطينية  الثورة 
جمموعة  يف  وانخرطت  املبكر 
 ١972 عام  خالل  الأ�صود.  اأيلول 
طائرة  اختطاف  بعملية  �صاركت 
كان  والتي   ، البلجيكية  "�صابينا" 

على متنها ركاب اإ�رسائيليني.
الرحمة للفقيدة ولروحها اخللود 

وال�صالم.
ANEP N°:  2016006460الو�شط:2020/03/30

اإ�سهار
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بقلم :الدكتور عاليل خمتار /
املركز اجلامعي تي�شم�شيلت

يف املجال امليداين لبد من 
ا�شتحداث:

م�سانع الن�سيج واملالب�س اجلاهزة 
�سباغة  معدات  تت�سمن  ال  التي 
مثال  ال�سناعية.  املناطق  يف  وتقع 
التي  اجلديدة  الواليات  يف  اقامتها 

ان�ساأتها الدولة الع�رش اجلنوبية 
املطاط  منتجات  م�سانع 
على  تعتمد  التي  والبال�ستيك 
الت�سخني اإىل ما دون انبعاث الغازات 
من  الفوران  غاز  )كانبعاث  ال�سارة 
الواقعة   ).P.V.C خام  ت�سخني 

املناطق  داخل 
وهذه  ال�سناعية 
بالواليات  تكون 
الكربى للقيام باإعادة 

ر�سكلة البال�ستيك 
وتعبئة  جتهيز  م�سانع 
وامل�رشوبات  االأغذية 
داخل  وتقع  املختلفة 
ال�سناعية  املناطق 
وتفتحها يف كل الواليات 
من  اال�ستثمار  الأجل 
طرف ال�سباب ل�سهولتها 

وحياكة  تف�سيل  م�سانع 
و  واالأحذية  اجللود 

اأعمال  اأي  تت�سمن  ال  والتي  احلقائب 
دباغة وتقع داخل املناطق ال�سناعية 
بواليات اله�ساب العليا وكذا الواليات 

اجلنوبية 
الطاقة  خلطوط  الب�سيطة  التو�سعة 
املتجددة  الطاقات  وال�سيما 

وباخل�سو�س بالواليات اجلنوبية 
يزيد  ال  مبا  القائمة  الطرق  تو�سعة 
التو�سيع  اأو  االمتداد  من   %15 عن 
وفتح طرق مزدوجة على �ساكلة والية 
ال�سيار  الطريق  باجتاه  تي�سم�سيلت 
و�سعيدة  والبي�س  تيارت  وواليات 

وغليزان 
بحرية  اأر�سفة  تو�سعة  اأو  تعديل       
جديدة   اأخرى  وا�ستحداث  قائمة 
بحيث اأال ت�سبب اأي تلويث اأو جتريف 
تاأجريها  اأجل  من  للموقع  موؤثر 
منها  وت�سدير  العمالقة  لل�رشكات 
�ساكلة  على  املحلية  املنتجات 
على  ا�ستعمالها  و�رشورة  �سانغافورة 

�ساكلة اثيوبيا 
وال�رشف  الري  من�ساآت  يف  التو�سع 
مبا ال يزيد عن 10% منها يف املناطق 
ال�ساحلية لتهيئتها  وحت�سريها ملا بعد 
الكورونا ال�سيما باملناطق ال�سحراوية 
غلقها  مع  الكورونا  مت�سها  مل  التي 
الت�سهري  اطار  يف  ذلك  على  للحفاظ 
لل�سياحة ال�سحراوية وت�سديد الرقابة 
الطبية  املراقبة  يف  ال�سواح  على 
العالجية  ال�سياحة  جمال  فتح  بعد 

والرتفيهية والريا�سية والدينية . 
وم�سابك  واحلديد  ال�سلب  م�سانع 

يقل  التي  احلديدية  غري  املعادن 
وذلك  طن/يوم   150 عن  اإنتاجها 
االجنبية  ال�رشكات  مع  بال�رشاكة 
الكربى واملتخ�س�سة ال�سيما يف والية 
بني  بوالية  تبلبالة  ومنطقة  تندوف 
املنغنيز  على  لتوفرها  نظرا  عبا�س 

والباريت   
    م�سانع املعاجلة واجللفنة والطالء 
املدية  بواليات  واملعادن  للحديد 

اجللفة ام البواقي و�سطيف   
  اأعمال املحركات وور�س املاكينات 
وعنابة  بف�سنطينة  املوا�سري  وم�سانع 

و�سكيكدة وقاملة 
   ت�سنيع وجتميع ال�سيارات واملركبات 
التابع  ودجمهم مع م�سنع مار�سيد�س 
وذلك  بتيارت  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 
حني  يف  ادارة  جمل�س  يف  بجمغهم 

ان  على  مقرها  يف  ال�رشكات  تبقى 
وطويوطا   هوندا  ل�رشكتي  مينح 
واليتي  يف  باال�ستثمار    اليابانيتني 
ادرار وغرداية و�سيارة فيات االيطالية 
بوالية م�ستغامن و�سيارة الدا الرو�سية 

بوالية اجللفة 
املادة  لتوفر  نظرا  الزجاج  م�سانع 
ب�سار  بواليات  الرمال  وهي  االولية 
خمتار  باجي  وبرج  عبا�س    وبني 
وتامرنا�ست وعني قزام وورقلة واليزي 

وادرار  بجودة عالية 
واحلراريات  الطوب  م�سانع 
والبور�سلني  واخلزف  وال�سرياميك 
فراج  وعرق  عبا�س  ببني  بلوقارتة 

وبني ونيف بب�سار وجنني بالنعامة .
ومواد  واالأدوية  الكيماويات  �سناعة 
بطاقة  وال�سمغ  واملنظفات  الطالء 
النعامة   مبناطق  25طن/يوم  من  اأقل 

وعني متو�سنت وب�سكرة واالغواط  .
وم�سانع  والتك�سري  التحجري  وحدات 
وم�سانع  االإ�سفلت  وخالطات 
مع  بال�رشاكة  اجلاهزة  اخلر�سانة 
ال�رشكات الرتكية بالواليات ال�سخرية 

ال�سمالية وكذا اجلنوبية 
وبني  بالعبادلة  االحمر  االجر  م�سانع 
بادرار  تيميمون  بب�سار  وحلمر  ونيف 

وعني قزام وبو�سعادة بامل�سيلة
بالبي�س  والكرتون  الورق  م�سانع 
ىرنات  وعني  وبو�سعادة  واجللفة 

ب�سطيف وبريكة بباتنة .
اأعمال ال�سباغة للمن�سوجات الأقل من 
واجللفة  والبي�س  باتنة   . 10طن/يوم 

وافلو باالغواط
م�سانع املن�سوجات والغزل وال�سليلوز 
الواقعة خارج املناطق ال�سناعية  افلو  
لغا�سول  ونيف  بني  بريكة 

بالبي�س .
م�سانع املطاط والبال�ستيك 
املدن  خارج  الواقعة 
البواقي  ام  ال�سناعية  

بومردا�س  .
وتعبئة  جتهيز  م�سانع 
واخل�رشاوات  االأغذية 
1000طن/�سنة   من  الأكرث 
تيبازة  البليدة  العا�سمة 
�سوف   الدفلى.واد  عني 

املنيعة 
جمازر ومالحم املوا�سي 
تي�سم�سيلت  والطيور 
ادرار  اجللفة  البي�س 

ومترنا�ست والليزي وب�سار 
الدواجن  برتبية  اخلا�سة  امل�ساريع 
جمازر  اأو  االأمهات  اإنتاج  اأو  الالحمة 
يف  20000طائر  من  الأقل  الدواجن 
.الطارف  امل�سيلة  �سطيف.  الدورة  

تلم�سان
قدم  مليون  من  الأقل  الدباغة  اأعمال 
مربعة �سنويا اأو 750 جلد حيوان يومياً 
امل�سيلة  النعامة  البي�س  اجللفة  ب�سار 

�سطيف.
واملنتجات  االأ�سماك  جتهيز  م�سانع 
/�سنة  1000طن  من  الأكرث  البحرية 
جيجل   �سكيكدة  عنابة  الطارف 
بومردا�س   وزو  تيزي  بجاية   تيبازة  
عني  وهران  م�ستغامن  بال�سلف  تن�س 

متو�سنت تلم�سان
االأعالف  واإنتاج  ت�سنيع  م�ساريع 
االغواط  امل�سيلة  �سطيف  باجللفة 
ب�سكرة  ادرار   النعامة  ب�سار  البي�س 

وواد �سوف.
مواقع وم�ستودعات تخزين الكيماويات 
خن�سلة  اهرا�س  �سوق  البرتولية  غري 

ال�سلف .
واالأحذية  وال�سنط  اجللود  م�سانع 
خارج  والواقعة  دباغة  حتوي  ال  التي 
تلم�سان  ق�سنطينة  ال�سناعية  املدن 

املدية �سعيدة .
من�ساآت ومواقع اأعمال التدوير واإعادة 
ال�سناعية  للمخلفات  اال�ستخدام 
و�سكيكدة  وهران  البرتولية  والنفايات 

.
البرتول  اأنابيب  خطوط  م�ساريع 

البحرية اأو الربية. تيارت البي�س
م�ستودعات تخزين البرتول اأو الغاز اأو 
املنتجات البرتولية )بخالف حمطات 
15000مرت  من  اأقل  ل�سعة  الوقود( 
البي�س  اجللفة  .االغواط  مكعب 

�سعيدة �سطيف ق�سنطينة 
حمطات الطاقة احلرارية الأقل من 30 
ميجاوات  واليات اجلنوب اجلديدة .

وحمطات  الطاقة  نقل  خطوط 
التحويل تب�سة  وواد �سوف .

امل�ست�سفيات اجلديدة اأو املو�سعة كل 
واليات اجلنوب .

الطبية   والكيماويات  االأدوية  م�سانع 
البويرة  �سيدي بلعبا�س .

اإن�ساء الطرق املزدوجة التي تقل عن 
50 كم وال ي�سمل ذلك الطرق ال�رشيعة 
تي�سم�سيلت   احلديد  و�سكك  واالأنفاق 
اهرا�س  �سوق  خن�سلة  البي�س  تيارت  

تب�سة 
وتعديل  تو�سعة   
القائمة  الطرق 
يزيد  ال  مبا 
بكل   .  %15 عن 
الواليات الداخلية 
امل�ساريع الزراعية  
الفالحة  لت�سجيع 

ال�سحراوية .
املزارع  م�ساريع   
.بواليات  ال�سمكية 

اجلنوب الكبري 
ت  �سعا لتو ا
والتعديالت الأقل من 

10% مل�ساريع الري وال�رشف و�سبكاتها 
بالواليات الداخلية واجلنوبية .

االنتاج  بكل واليات  مطاحن احلبوب  
الفالحي للقمح وال�سعري  .

اجلدد  وتن�سيط  االإ�سمنت   م�سانع 
على  والعمل  االكتفاء  لتحقيق  منها 

الت�سدير .
بالواليات  خا�سة  املعادن   ا�ستخراج 
وادرار  ب�سار  واليات  ال�سيما  اجلنوبية 
وتامرنا�ست  واإيليزي  وورقلة  وتندوف 

وعني قزام وبرج باجي خمتار 
البرتوكيماوية  الكيماوية  ال�سناعات 
واملنتجات  ال�سماد  ك�سناعة  الكربى 
بالواليات  وغريها  واالأدوية  البرتولية 

التي بها تكرير البرتول 
وم�سانع الطالء واملنظفات التي تنتج 
�سوق  .بواليات  50طن/يوم  من  اكرث 

اهرا�س وخن�سلة وتيارت 

وعنابة  وهران  املبيدات   م�سانع 
وقاملة .

م�سانع اإنتاج لب الورق الكربى امل�سيلة 
وبرج بوعريريج .

من  الأكرث  املن�سوجات  �سباغة  اأعمال 
10 طن/يوم برج بوعريريج وخن�سلة .

اأعمال الدباغة الأكرث من مليون قدم2 
يف ال�سنة بوالية ميلة .

بب�سار  ونيف  ببني  الر�سا�س  م�سابك 
وعني  وغرداية  باأدرار  الدباغ  وزاوية 

امنا�س .
النباتية  الزيوت  تكرير  م�سانع 
واالغواط  بجاية  وغريها  واحليوانية 

وتيزي وزو وتلم�سان وب�سار 
وتنمية  واال�ستخراج  التنقيب  اأعمال 
النامو�س  بواد  والغاز  البرتول  حقول 
فراج  بعرق  وزريقات  ونيف  بني 

العبادلة بوالية ب�سار 
النووية   الطاقة  حمطات  ت�سييد   ·  .

اجللفة والبي�س.
الطاقة  وقرى  حمطات  ت�سييد   ·

ال�سم�سية برج باجي خمتار .
الطاقة  نقل  وخطوط  حمطات  بناء 
الدولية عرب الدول الواليات ال�ساحلية 

والواليات احلدودية .
املاحلة   املياه  حتلية  حمطات  بناء   ·
التتوفر  التي  ال�ساحلية  الواليات  بكل 

عليها .
ال�سخمة كمرتو  النقل  اأنظمة  تطوير  
احلديدية  ال�سكك  وخطوط  االأنفاق 

والطرق ال�رشيعة 
املدنية  املطارات  كل  تفعيل 

والع�سكرية .

· تهيئة املوانئ وتو�سعاتها من اأر�سفة 
وم�ساحات وغريه .

بناء املوانئ اجلافة بالواليات اجلنوبية 
احلدودية

بناء ·املنتجعات وامل�ساريع ال�سياحية 
واملناطق  احل�سا�سة  البيئات  قرب 
واملجمعات  واملحميات  االأثرية 

ال�سكنية و�سواطئ البحر .
و�سبكات  الري  م�ساريع  تو�سيع  
تو�سعاتها  اأو  العامة  ال�سحي  ال�رشف 

مبا يف ذلك ال�سدود. 
املعاجلة  حمطات  م�ساريع   جت�سيد 

ملياه ال�رشف ..
ان�ساء م�ساريع اإن�ساء املدن واملناطق 

ال�سناعية النموذجية . 
اعادة النظر يف )م�ساريع التخل�س من 
 - والتجميع  النقل   ( الطبية  النفايات 

تقنيات – مرادم بكل الواليات

املنزلية  النفايات  معاجلة  م�ساريع 
ومرامي البلدية العامة بكل الواليات

من�ساآت التخزين واملعاجلة والتخل�س 
بكل  واخلطرة  ال�سامة  النفايات  من 

الواليات
 

التو�شيات للنهو�س 
بالقت�شاد الوطني:

التي  املجاالت  هذه  من  وانطالقا 
بالواليات  �سناعية  قواعد  تكون  قد 
عليه  تتوفر  ملا  نظرا   ، اجلزائرية 
على  ت�ساعد  وثروات  مواد  من 
و�سعها ، وتطويرها ، با�ستغالل هاته 
االإمكانيات والرثوات ، ولذلك البد من 
يجب  والتي  التالية  التو�سيات  طرح  
القيام بها من طرف احلكومة لتحقيق 
كورونا  وباء  بعد  اقت�سادية  قفزة 

وحتقيق موقع يف االقت�ساد الدويل : 
ت�سجيع  و  االقت�سادي  االنفتاح   _
اال�ستثمارات التي تعتمد على تقنيات 
االقت�ساد  مبادئ  مع  تتما�سى  حديثة 
ال�رشكات  مع  بال�رشاكة  االأخ�رش 

العاملية املعروفة يف هذه امليادين
_ احلر�س على و�سع وتطوير الربامج 
املتكاملة  االإدارة  حيث  من  واخلطط 

ال�ستعماالت :
املتكاملة  االإدارة  وتبني  -العقارات 

للم�سادر املالية 
البيئية  الت�رشيعات  وحتديث  -تطوير 

والتوعية
والتقنيات  ال�سيا�سات  -تطبيق 

ال�سديقة للبيئة 
ا�ستخدام  ودعم  -تفعيل 
الطاقة  كفاءة  رفع  اأ�ساليب 

والطاقات املتجددة 
التنمية  اآليات  -ا�ستخدام 
على  تعتمد  التي  النظيفة 
�ساأنها  من  م�ساريع  اإقامة 
االنبعاثات  من  التخفيف 
من  البيئة  على  واحلفاظ 

التلوث
الدول  مع  -التعاون 
على حتقيق  اال�سالمية  
امل�ستدامة  التنمية 
اموال  روؤو�س  ال�ستقطاب 

منها
الطاقات  ا�ستخدام  على  -ت�سجيع 
النظيفة ال�سيما بال�رشاكة مع ال�رشكات 

العمالقة
واحلفاظ  امل�ستدام  النقل  -ت�سجيع 
البيئية  والنظم  احليوي  التنوع  على 
اليات جديدة تعتمد على  وا�ستحداث 

تكوين راأ�س املال الب�رشي لتاأهيله 
-ت�سجيع التنمية ال�سياحية امل�ستدامة 

وال�سناعات التقليدية 
-اإقامة م�ساريع كربى واإنارة الطرقات 

العامة واحلدائق بالطاقة ال�سم�سية 
الطاقة  حفظ  نظام  م�رشوع  -اإقامة 
واالعتماد  لالأبنية  احلراري  والعزل 
اجلزائرية  البلديات  بني  التواأمة  على 
نف�س  لها  التي  الدول  وبلديات 
الف�ساد  من  عانت  والتي  خ�سائ�سها 

�سابقا ك�سنغافورة وتركيا وماليزيا  

نقا�س

وفقالبيولوجيةاحلرببعداجلزائرياالقت�صاداآفاق
اجليواقت�صاديةالروؤية

كان ح�شار العراق الذي دام لأكرث من 10 �شنوات مت من خالله و�شع قاعدة  اأمريكية رخي�شة مبقاي�شة برميل النفط بعلبة 
الدواء ليموت اأطفال العراق  متاأثرين باأمرا�س خبيثة �شببها اأ�شلحة اليورانيوم  وب�شوء التغذية  وقبل ذلك كان الدور 

على اأفغان�شتان التي دكروا بنيتها التحتية وطول نف�س مقاتليها اذل اأمريكا للخروج منها اإل اأنهم قبل ذلك ارادوا جتريب 
حرب بيولوجية على �شكانها لندري مايحدث هناك يف ظل ال�شمت العاملي لأنهم كونوا تفاعالت غاز ال�شريان بها من طرف 

الكتيبة التي تاأخرت يف اخلروج منها والتي مت توجيهها مبا�شرة اإىل العر�س الع�شكري يوهان ال�شينية حيث و�شعوا جتربتهم 
البيولوجية فيها   فاأي نتيجة كانت تنتظرها امريكا للق�شاء على القت�شاد ال�شيني ؟

اجلزء 02

هذه احلرب اجلديدة مل ت�شتعمل امريكا ومل 
تفكر يف  اقت�شام كعكة احلرب وامنا كانت تنتظر   

طريقة ال�شخرية من انهيار القت�شاد ال�شيني 
اإل اأن القدر و�شح طريقة انقالب ال�شحر على 

ال�شاحر اأو اأنها توهم العامل باأنها �شحية موؤامرة 
�شينية لت�شوق رمبا دواء من م�شانعها  ،  ول 

عجب يف اأن تتبادل الدول الكربى برقيات التهاين 
اذا وجدوا الدواء للوباء 

اإن وقوف كل من الحتاد الوربي 
خا�شة  فرن�شا واأملانيا يف ده�شة امام 

التو�شع ال�شيني يف العامل وال�شتنجاد 
باأمريكا التي مل ت�شتطع وقف تو�شعه 
خا�شة بعد ا�شدار ال�شني لتفاقية 

القرن اتفاقية احلرير  فكانت مقا�شات 
التح�شري للحرب على ال�شني التي 

و�شلت خ�شارتها اإىل 143مليار دولر 
وتراجع اقت�شادها  نحو 0.4باملائة
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تاريخ  هو  االن�سان  فتاريخ 
من  الطبيعة  وبني  بينه  ال�رصاع 
حيث ال�سيطرة عليها واإخ�ساعها 
منها  اال�ستفادة  وكيفية  تارة 
فلوال  اأخرى،  تارة  وا�ستعمالها 
حققالعلم  ملا  احلياة  ع�رص 
التكنولوجيا  كذا  واالخرتاعاتو 
من  اأ�سا�سي  جزء  باتت  التي 
االأمرا�ض  تكن  مل  يومياتنا،ولو 
ما  اإىل  تو�سل  ملا   واالأوبئة 
وم�سادات  اأدوية  من  اإليه  و�سل 
فريو�ض  اإال  كورونا  وما  حيوية، 
�ساأنه �ساأن االأنفلونزا املو�سمية 
عالج  اإىل  �سي�سل  املالريا  و 
لكن  عليها.  ويتغلب  لها  م�ساد 
ما  وبني  بينها  التفاوت  درجة 
التي  ال�سدمة  يف  تكمن  �سبق 

اأحدثتها يف منط حياة الب�رص. 
الثانية  العاملية  احلرب  فمنذ 
تهديدا  الب�رصية  ت�سهد  مل 
ا�ستغل  الذي  كورونا  كتهديد 
العالقات االجتماعية واللقاءات 

والزيارات للت�سلل واالنتقال.
ذهلنا اليوم باالأخبار عن الواليات 

األف   120 عتبة  ببلوغ  املتحدة 
فال  كورونا،  بفريو�ض  اإ�سابة 
وال  اأ�ساطيلها  وال  اأبراجها 
حتول  اأن  ا�ستطاعت  جامعاتها 
بني �سعبها والفريو�ض، واإيطاليا 
وا�سبانيا وكذا ال�سني التي بلغت 
والوفاة  االإ�سابة  بني  االرقام 
يدل  هذا  كل  االآالف،  مبئات 
مع  معركة  خ�سم  يف  اننا  على 

جمهول.

�شوؤال وحرية:

جمموعة  االأيام  هذه  حت�رصين 

من االأ�سئلة تتعلق اأ�سا�سا بكيفية 
العي�ض يف عامل يفرت�سه كورونا.
ماذا لو ا�ستمرت حياتنا من دون 
وال�ساحات  اخلارج  اإىل  الذهاب 
التوا�سل  دون  ومن  امل�ساجد  و 

مع النا�ض مثلما �سبق؟ 
وفر�ض  تخطيط  فيه  وكاأنه 
ال�سابقة،  احلياة  يح�رص  لقانون 
اللقاءات  عن  منعنا  لقد 
دفعا  مدفوعني  والزيارات 
املغلقة،  واملنازل  البيوت  نحو 
اأمام  االنزواء  نحو  خا�سعون 
والهواتف  وال�سا�سات  التقنية 

اجتاه  غرباء  نحن  واالأجهزة، 
ذواتنا وم�سيوؤون يف معامالتنا.

العي�س يف ظل كورونا...
حياة مييزها الغرتاب 

والت�شيوؤ 
�سابقا   اأر�سطو  تغنى  لقد 
»االن�سان  قال  حينما  باإن�سانيته 
وفعلها  بالطبع«  اجتماعي 
اأ�س�ض  عندما  اأفالطون  قبله 
اأكد  الفا�سلة حينما  جلمهوريته 
على قيامها نتيجة توافر اجلزار 
واخل�سار والع�سكري والكل ميِل 
الدرب  وهو  االآخر.  حاجيات 
فال�سفة  معظم  �سايره  الذي 
نًظروا  حينما  واالنوار  احلداثة 
احلداثة    االجتماعيوقيم  للعقد 
)العدالة   modernité
واحلقوق...(وكورونا  وامل�ساواة 
االرث  هذا  كل  ين�سف  اليوم 

ويدفعنا للت�سكيك فيها.
لقد تاأ�س�ست اوروبا يف ظل هذه 
املطمئنة  وامل�سطلحات  القيم 
بني  تف�سل  ال  موحدة،  واحدة 
اأعالم  األوان  �سوى  دولها  حدود 
كنف  يف  فقط  واإ�سارات  دولها 
تتيح  التي  »�سنغن«  اتفاقية 
العبور والتنقل، كل هذا اإىل غاية 

اجلائحة التي مزقت كل عبارات 
االأخوة واالحتاد وفر�ست قانون 
من نوع اآخر، اخلوف، االنغالقو 
عدِو  افرازات  كلها  العدوى 
نف�سه  يحمي  والكل  الظالم 
واالن�سان ذئب لالإن�سان مبنطق 

»هوبز«.
الفاكهة  الوطواط  اأ�سقط  لقد   
ال�سجرة  اأعلى  من  املتعفنة 
االعرتاف  معاين  وا�سمحلت 
نق�ض  بدت  التي  وال�سالم 

وزخرف اأعلى اجلدول.
يعطي  الذي  هو  االن�سان  اإن   
منه  يكت�سب  و  قيمتها  لالأ�سياء 
كان  اإذا  لكن  قيمته،  ال�سيء 
حلت  م�سيبة  فاإنها  العك�ض 
قيمته  تتدنَى  حيث  باالإن�سان، 
التي  لالأ�سياء  فيلجاأ  وت�سمحل 
ليكت�سب  ومراده  مبتغاه  تكون 
منها قيمته vallaire  وي�سنعها 
وقيمه  االن�سان  فيغدو  بهم 
عبدا  في�سري  بال�سيء  منوطة 
وبالتايل  رحمته  حتت  لل�سيء 
يكت�سبون  عبيدا  الب�رص  ي�سبح 
خالل  من  ويحققون  ذواتهم 
وي�سبح  لل�سيء  املادية  القيمة 
قيمة  ح�سب  يُقيم  االن�سان 
التي  احلالة  هذه  ال�سيء. 

الفال�سفة،  منها  حذرنا  طاملا 
االغرتاب   « مارك�ض  �سماها 
الفرد  �سعور  تعيني  والتي   «
ولعائلته  لنف�سه  االنتماء  بعدم 
االإ�سكالية  هذه  حميطه،  وكذا 
تواجه االن�سان الكوروين وتهدد 
يف  االن�ساين  ووجوده  كيانه 
والعلم  والتقدم  احل�سارة  ظل 
الت�سيوؤ  اأزمة  اإنها  والتقنية، 

  .REIFICATION
يعني  والذي  الت�سيوؤ  فمو�سوع 
اإىل  الب�رص  بني  العالقات  حتول 
االأ�سياء  بني  العالقات  ي�سبه  ما 
ان�سانية،  غري  اآلية  عالقات  اأي 
باعتبارها  النا�ض  ومعاملة 
الب�رص  اأن  اأي  للتبادل  مو�سعا 
معامالتهم  يف  اأ�سياء  ي�سبحون 
اإن�سانيتهم  فيفقدون  وذواتهم 
االن�سانية  العالقات  وت�سبح 
االن�ساين  التحكم  تتجاوز  اأ�سياء 
بل  فاعل  غري  االن�سان  في�سبح 
اأمره  من  ميلك  ال  به  مفعول 

�سيئا. 
تغري  ونتائج  رهانات  كلها  هي 
ق�سري  وقت  يف  املعي�ض  منط 
جدا تدعونا اإىل التفكري والتاأمل 
حياتنا  على  خوفا  الغد  يف 

ومكت�سباتنا. 

كورونا والن�شان

وُم�شَيئا"   ُمغرِتبا املواطن يعي�ش حينما"
منذ مطلع 2020م اأ�شبح العامل كله م�شدود �شوب جائحة يحاول اليومي فهمها وتف�شريها وكيفية اجتنابها من جهة وطريقة الق�شاء عليها من جهة اأخرى، 

فريو�س كورونا ا�شتطاع افرتا�س منط عي�س اأكرث من 7مليار �شخ�س على �شطح الكرة الأر�شية وتغيري �شلوكياتهم ومنط حياتهم. واأ�شفى خوف من 
امل�شتقبل ومن القادم.

�شعف الطالب واملطلوب

الكوروناي�شّيع�شفقةالقرناإىلمثواهاالأخري!
وليد الهوديل/كاتب 

فل�شطيني

بدا العم �سام وهو ي�سّدر لنا ما 
مغروًرا  القرن  �سفقة  اأ�سماها 
اليد  �ساحب  واأنه  متبّجًحا 
ت�ساء،  ما  تفعل  التي  الطوىل 
ربيبته،  ويد  بيده  كله  االأمر  واأّن 
غري  من  حتى  ي�ساء  ما  يفعل 
و�سع الطرف االآخر يف ال�سورة 
معه،  التحاور  اأو  راأيه  اأخذ  اأو 
القدر  الأنه  هذا  لكّل  داعي  ال 
يفعل  املنطقة  لهذه  املحتوم 
بها ما ي�ساء، يعّز من ي�ساء ويذّل 
من ي�ساء! بلغ به غروره اأن يقول 
اأريكم  »اإن  االأوىل:  فرعون  قولة 
اإال ما اأرى«، ر�سم وق�ّسم وخّطط 
مع  متاما  يتنا�سب  مبا  ل  وف�سّ
مقا�ض �سّيده املدلّل »نتنياهو«، 
حليفه  بعيني  اال  يرى  يكن  مل 
وتنّكر  بعيًدا  ذهب  املقّد�ض، 
واالتفاقيات  املفاو�سات  لكل 
دولته  رعاية  حتت  كانت  التي 
القرارات  لكل  ظهره  واأدار 
دولته  حلفاء  كل  و�سفع  الدولية 
التاريخيني واال�سرتاتيجيني حتى 
ح�ساب،  اأي  لهم  يح�سب  مل  اأنه 

لتحقيق  اأدوات  اإال  فيهم  يَر  ومل 
قّدم  لنزواته،  واالن�سياع  اأهوائه 
ذهب  من  طبق  على  القد�ض 
لهم  وقدم  املنطقة،  ل�سيطان 
على  بو�سلته  وو�سع  اجلوالن 

مبتغى ومراد هذا ال�سيطان.

العتّو  من  بلغ  ما  بلغ  ومّلا 
�سمعه  اإىل  وتناهى  والعجرفة 
و�سيًعا  حقرًيا  فريو�ًسا  اأن 
اخل�سوم،  دول  من  دولة  ي�سيب 
وغرورا  وازداد غطر�سة  انت�سى 
و�سفة  الفريو�ض  هذا  وو�سف 
عن�رصية، اإذ اإن العامل كلّه يقول 
كوفيد  اأو  كورونا  فريو�ض  عنه 
الفريو�ض  عنه  يقول  وهو   19
باأنه  عنده  �سك  ال  اإذ  ال�سيني، 
املختار  اهلل  �سعب  حالف  من 
اأر�سه  يف  اهلل  ظّل  وهم  فهو 
اهلل  واإىل  واالأتقى  االأطهر  وهم 
واأحباوؤه  اهلل  اأبناء  وهم  االأقرب، 
وهذا وباء ي�سيب اهلل به اأعداءه 
وكل من ال يرى ما يراه العم �سام 

ونتنياهو.
رعدت �سفقة القرن واأبرقت ثم 
يف �سماء الكورونا اجلديد الذي 
بالب�رصية  واأحاط  بهم  اأحاط 

روحها،  جمعاء تال�ست وزهقت 
اأبواب  الفريو�ض  طرق  اأخرًيا 
ل�سفقة  العايل  الباب  �ساحب 
اهلل من حيث مل  واأتاهم  القرن، 
مانعتهم  اأنهم  ظّنوا  يحت�سبوا، 
بعلّوهم  بنوها  التي  ح�سونهم 
وجربوت طغيانهم من الكورونا، 
ظّن اأن التكاثر باالأموال وطغيان 
االقت�ساد اأهم من �سحة وعافية 
فالرجل  االأمر  االإن�سان، جتاهل 
ال  واالأ�سفر  واالأ�سقر  االأبي�ض 
هذا  و�رّصه!  ال�سني  باطل  ياأتيه 
من  اإال  يخرتق  ال  الفريو�ض 
واأ�سناف  اأجنا�ض  من  دونه  هم 

الب�رص.
اأن يقهر من يظّن  اإال  وياأبى اهلل 
يف نف�سه اأنه فوق الب�رص، اأو من 
مبا  وهو  عليها  قادر  اأنه  ظّن 
وقدرات  علوم  من  اإليه  و�سل 
واأنه  احلياة  هذه  اإله  اأ�سبح  قد 
ي�سيغ  كلّه،  االأمر  �ساحب  هو 
يائها  اإىل  األفها  من  ال�سفقات 
اأو  الب�رص  يراعي حقوق  اأن  دون 
األقيت  الب�رص،  يراهم من  من ال 
رجل  ب�سلف  جزاًفا  بظلمك 
احلمقاء  وعن�رصيته  الكابوي 
بروح  م�ستكرًبا  عاتًيا  وم�سيت 

واالإمربيالية  والنازية  الفا�سية 
من  االأر�ض  جمعت  ما  وكل 
والعن�رصية  التوح�ض  اأ�سكال 
املظلومني  حقوق  بها  تدو�ض 

من الب�رص.
نف�سك  ظننت  من  يا  اأنت  ها 
طغيانك،  بجربوت  الب�رص  اإله 
تخّر راكًعا اأمام فريو�ض يحيلك 
مدحورا،  مذموما  معزواًل 
اأحالك  و�سحاها  ع�سّية  بني 
حّد  )على  ال�سيني!  الفريو�ض 
تعبريك العن�رصي( اأنت ودولتك 
تخ�سون  اأ�سباح  مدينة  اإىل 
من  تُرعبون  لل�سارع،  اخلروج 
االأ�سياء  ومل�ض  الهواء  ن�سائم 
هذا  البع�ض،  بع�سكم  وتوا�سل 
امل�سطنع  االإله  اأيها  الفريو�ض 
يطاردك ومينعك من كل �سيء، 
اأنت  يديك  ما بني  كل  لك  يقول 
حمروم منه ولي�ض لك اأن تلم�سه 
اأنت  لك  يقول  يديك،  ت�سيبه  اأو 
هو  وما  بعو�سة  من  اأ�سعف 
من  وكل  اأنت  واأخ�ّض،  منها  اأقّل 
لك  قبل  ال  جربوتك  وكل  معك 
بذبابة، واإن ي�سلبك هذا الذباب 
�سعف  منه،  ت�ستنقذه  فلن  �سيئا 
اإن  اليوم  واملطلوب،  الطالب 

�سيئا  كورونا  فريو�ض  ي�سلبك 
هو  ما  وهذا  منه،  ت�ستنقذه  لن 
اأحقر واأقل على اهلل من الذبابة، 
كنت  وطغيانك  بظلمك  الأنك 
اأخ�ّض واأقّل على اهلل من الذبابة 
كتابه  يف  مثال  لنا  �رصبها  التي 

العزيز. 
الفريو�ض  هذا  �سّيع  لقد 
الكبري  حجمه  يف  ال�سغري 
عّم  يا  غطر�ستك  فعله،  يف 
لقد  االأخري،  مثواها  اإىل  �سام 
وطغيانك  ا�ستكبارك  �سّيع 
و�سوجلانك  واأّبهتك  وظلمك 
وخمططاتك  وعن�رصيتك 
احلمقاء  و�سيا�ساتك  الفاجرة 
واإعالمك  العاتية  واقت�سادياتك 
�سّيع  ولقد  الكاذب.  املفرتي 
ما  االأخري  مثواه  اإىل  �سّيع  فيما 

ادعيته و�سّميته �سفقة القرن.
بقي اأال نعتمد فيما نعتمد على 
فح�سب،  الفريو�ض  هذا  فعل 
اأفعالنا،  يرى  اأن  يريد  اهلل  الأن 
جّدنا واجتهادنا، الثقة بقدراتنا 
وخرباتنا، وحدتنا والوقوف اأمام 
ن�سنع  ما  اهلل  لرني  حتدياتنا، 
بعد اأن راأينا ما فعل اهلل بجنوده 
الذين ال يعلمهم اإال هو �سبحانه: 
هو«.  اال  ربك  جنود  يعلم  »وما 
طويل  الظاملني  مع  م�سوارنا 

واملطلوب منا ما زال كثرًيا.
ن�سمت  ال  اإننا  نقول  اأن  بقي 
هو  امل�ساب  هذا  واأن  باأحد، 
ولكننا  جمعاء،  للب�رصية  ابتالء 
من  �سعف  نرى  اأن  اجلميل  من 
اهلل  قدر  اأنهم  اأنف�سهم  يرون 

علينا.



الإثنني 30  مار�س  2020  املوافـق  ل 05 �شعبان  1441ه 14

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

الباحثة �شذى خليل وحدة 
الدرا�شات القت�شادية /
مركز الروابط للبحوث 

والدرا�شات الإ�شرتاتيجية

كما اأن اأزمة الكورونا غري املتوقعة 
ال�شني  يف  النمو  على  اأثرت  قد 
ما  العاملي..  النمو  على  وبالتايل 
اال�شطرابات  هذه  عن  ينتج  قد 
االقت�شادية عواقب غري حم�شوبة 
يتم  مل  ما  كارثية  نتائجها  تكون 
االأزمة  حلل  طاولة  حول  اجللو�ش 
لدى  ومقبول  عقالين  ب�شكل 

اجلميع .
من املهم جدا اأن تطلب الواليات 
املتحدة من دول اخلليج تخفي�ش 
 50 �شعر  على  للمحافظة  االإنتاج 
على  للمحافظة  للربميل  دوالرا 

�شناعة الزيت ال�شخري.
املتحدة  الواليات  اأ�شبحت  حيث 
حيث  العامل  يف  للنفط  منتج  اأكرب 
بلغ اإنتاجها 2019 حوايل 13مليون 
ال�شوائل  ذلك  اإىل  ي�شاف  برميل 
لي�شبح  الغاز  النفطية املنتجة مع 
حوايل  ال�شائل  االيدوكربون  اإنتاج 
15 مليون برميل باليوم . ولكن من 
املتحدة  الواليات  اأن  املغالطات 
اأنها  فاحلقيقة  ذاتيا..  مكتفيه 
ماليني   5 ا�شترياد  اإىل  بحاجه 

برميل يوميا.

ابعاد احلرب النفطية اليوم 
وابعادها القت�شادية

ترتب  االمور  كانت 
االأوبك  منظمه  داخل 
دخول  بعد  ولكن 
رو�شيا اإىل �شوق النفط 
اليوم  وهي  العاملي 
للنفط  منتج  اكرب  ثاين 
املمكن  اأ�شبح من غري 
وحدها  اأوبك  لدول 
االإنتاج  تخفي�ش  و  رفع 
كما  بال�شعر  للتحكم 

فاأ�شبح  املتحدة  الواليات  تريده 
رو�شيا  اأي   )+ )اأوبك  ي�شمى  ما 
مع  التن�شيق  تقبل  االأخرية  .كانت 
االإنتاج  وخف�ش  برفع  ال�شعودية 
اليوم  ويف  باالأ�شعار،  للتحكم 
قررت   )2020/03/06( املوافق 
يكون  وان  اإنتاجها  تخفي�ش  عدم 
فيهم  مبا  االآخرين  من  التخفي�ش 
الواليات املتحدة. وهكذا وخالل 

ثالثة اأيام هبط �شعر النفط �شباح 
اليوم االثنني اإىل حوايل 33 دوالرا 

للربميل .
االإنتاج  تخفي�ش  املطلوب  كان 
مليون   3٫50 حلوايل  العاملي 
برميل باليوم الن م�شكلة الكورونا 
ال�شني  ا�شتهالك  خف�شت  قد 
 2٫8 حوايل  اأي   %20 حوايل 
اإىل  ي�شاف  باليوم  برميل  مليون 
كوريا  يف  اال�شتهالك  هبوط  ذلك 
العامل  اجلنوبية ويف كثري من دول 

نتيجة لتباطوؤ النمو .
اأن   ، االقت�شاد  خرباء  يوؤكد 
�شيمار�ش  النفط  اأ�شعار  انخفا�ش 
الدول  موازنات  على  �شغوطا 
كونها  العراقية  باالأخ�ش  النفطية 
تعتمد وب�شكل كامل على اإيرادات 
على  �شيوؤثر  واأي�شا   ، النفط  بيع 
�شيدفعها  مما  اخلليجية  الدول 
العاملية  االأ�شواق  من  لالقرتا�ش 
تراجع  تداعيات  ملواجهة 
االإيرادات وهذا مزيد من االإغراق 

يف املديونية :
العراق

املوازنة  يف  الهائل”  “العجز 
العراقية ،  والذي قد ي�شل اإىل 40 
املتوقع  العجز  وهذا  دوالر  مليار 
حتدث عنه نواب يف منت�شف اأوت 
النفط  �شعر  كان  حينما   ،2019
اأعلى بنحو 20 دوالرا للربميل من 

�شعره احلايل.
االقت�شادي  امل�شت�شار  اأكد   حيث 

للحكومة امل�شتقيلة مظهر حممد 
يف  العام  االإنفاق  “اإن  �شالح 
الناجت  العراق ي�شكل نحو 45% من 
من  حمذرا  االإجمايل”،  املحلي 
وتعرث  املوازنة  اإقرار  “توقف  اأن 
املخطط  اال�شتثماري  االإنفاق 
تزايد  اإىل  �شيقودان  اجلديد  اأو 
ن�شب  وارتفاع  البطالة  معدالت 
الفقر ب�شبب النمو ال�شنوي لل�شكان 

اإىل  تتطلع  التي  العاملة  والقوى 
الكثري من  �شتتعطل  وبهذا  العمل، 
واملعتمدة  املرتابطة  امل�شالح 
على االإنفاق اال�شتثماري وال�شيما 
يقود  الذي  اجلديد  احلكومي 

اإىل  املطاف  نهاية  يف 
الركود”.

ال�شعودية

 70 من  ال�شعر  انخفا�ش 
يكلف اململكة  اإىل 30 دوالر 
ب  خ�شارة  ال�شعودية  العربية 
اأي  يوميا  دوالر  مليون   400
حوايل 150 مليار يف ال�شنة .. 

اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ويكلف 
باأكمله 300 مليار دوالر .

واأقرت احلكومة ال�شعودية خف�شا 
موازنتها  بنود  بع�ش  يف  جزئيا 
 13٫3( ريال  مليار  خم�شني  بقيمة 
مليار دوالر(؛ نتيجة تراجع اأ�شعار 
اإثر  واملتوقعة،  احلالية  النفط 
�شنتها  التي  االأ�شعار  حرب 
رو�شيا  مع  اتفاق  ف�شل  بعد 
هناك  اآخرين،  ومنتجني 
النفطية  احلرب  هذه  اأثار 
االقت�شادية  وانعكا�شاتها 

على العامل .
ياأتي  رو�شيا  اإىل  بالن�شبة 
مو�شكو  اأعلنت  بعدما  ذلك 
حرب  يف  الثاين  -الطرف 

خ�شائر  عن  النفط-  اأ�شعار 
مليار  اأربعني  تقارب  متوقعة 

انخفا�ش  ب�شبب  دوالر 
االأ�شعار ، ميزانية رو�شيا يف 

الظرف الطبيعي لن تتاأثر 
ميزانية االحتاد الرو�شي 
 42 فوق  ال�شعر  مادام 
وهو  للربميل  دوالر 
اعتمدته  الذي  ال�شعر 

ذلك  �شيوؤثر  ولكن  رو�شيا  ميزانية 
ال�شعبة  العملة  من  اإيراداتها  على 
ال�شعر اقل من ذلك  عندما يهبط 
من  الن�شف  اإىل  يهبط  اليوم  وهو 
اخل�شارة  لت�شجيل  االأدنى  احلد 

الرو�شية .

اأما الوليات املتحدة:

التي  االأوىل  املرة  هذه  �شتكون 
تتعر�ش الواليات املتحدة ل�شدمة 
�شوق  خرباء  يعتقد  حيث  كبرية، 
النفط اأن هناك اإمكانية اإىل هبوط 
ال�شعر اإىل 26 دوالرا للربميل وهذا 

النفط  ل�شناعة  كارثة  يعني 
و  عموما  االأمريكي 

�شناعة اإنتاج الزيت 
ي  ل�شخر ا

خ�شو�شا. 

من  النفط  برميل  اإنتاج  كلفة 
ال�شخر الزيتي من اأكرث احلقول هي 
حوايل 50 دوالرا للربميل ولبع�شها 
بني 40-45 دوالرا للربميل . �شعر 
اليوم 32 دوالرا للربميل اأو �شعر 26 
خرباء  يتوقع  كما  للربميل  دوالرا 
ال�شوق يف حال حرب اأ�شعار واإنتاج 
يعني تعرث الكثري من �رشكات نفط 
االأمر  طال  واأن  ال�شخري  الزيت 

يعني اإفال�شها
وهذا يعني اأي�شا خ�شارة الواليات 
اإنتاجها  من  كبريا  جزءا  املتحدة 
ال�شخر  يكون  حيث  اليومي 
الزيتي حوايل ثلثي اإنتاج الواليات 
املتحدة احلايل .كذلك فاإن طرق 
االإنتاج  االأخرى وخ�شو�شا  االإنتاج 
�شي�شيبها  العميقة  املياه  من 

اخل�شارة.
هبوط   ، اأخرى  جهة  من 
يفيد  النفط  اأ�شعار 
االأمريكي  االقت�شاد 
على  العواقب  ولكن 
�شتكون  النفط  قطاع 
كارثية مما يعني حاجة 
اإىل  املتحدة  الواليات 
اال�شترياد  من  مزيد 
يف  العجز  من  ومزيد 
اإىل  ي�شاف  املدفوعات.  ميزان 
ذلك انح�شار منو االقت�شاد العاملي 

والذي يزيد االأمر �شعوبة.

ـ ال�شني:
هبط اال�شتهالك يف ال�شني بن�شبة 
20% اأي حوايل 2٫8 مليون برميل 
باليوم نتيجة الكورونا ، يعني قبل 

اأ�شعار  لنفط هبوط  ا
اأ�شال ، 

هما  والعراق  ال�شعودية  بان  علما 
 . لل�شني  لنفطهما  م�شدرين  اكرب 
حوايل  ا�شترياد  اإىل  ال�شني  حتتاج 
 30 وب�شعر  يوميا  برميل  مليون   7
دوالر مقابل حوايل 70 دوالرا قبل 
اأزمة الكورونا اأي اأن فاتورة النفط 
دوالر  مليون   280 ب  �شتنخف�ش 
دوالر  مليار   100 حوايل   ، يوميا 

�شنويا .

دول الحتاد الأوروبي 

تتاأثر دول االحتاد االأوربي بهبوط 
نتيجة  العاملية  التنمية  معدل 
كورونا و هبوط االقت�شاد ال�شيني 
الدول  من  العديد  اأزمة  �شيزيد 
من  �شت�شتفيد  اأنها  اإال  االأوروبية 
كذلك  واحلال   . للنفط  ال�شعر 
بالن�شبة لبقية الدول غري املنتجة 
على  حيث  مثال  كاالأردن  للنفط 
ال�شعر املذكور �شتنخف�ش فاتورة 

النفط اإىل اأكرث من الن�شف !
ويف اخلتام حذرت �رشكات لتجارة 
النفط من اأن الطلب العاملي على 
من  باأكرث  ينخف�ش  قد  النفط 
الدول  من  مزيد  جلوء  مع   ،%10
االأوروبية للعزل من اأجل مكافحة 
فريو�ش كورونا. فهل ينتظر العامل 
�شيتطلب  اأم  الكوارث  من  مزيدا 
تدخل الدول العظمى حلل االأزمة 
واأطراف  ال�شعودية  مع  العاملية 
الإعادة  حماولة  موؤثرة  اأخرى 

ر  ا �شتقر النفط ا اأ�شعار 
العاملي .

رهانات

خ�شائر حرب اأ�شعار النفط واأثرها على اجلغرافيا القت�شادية وال�شيا�شية 
ي�شهد العامل حرب اأ�شعار النفط ، و�شت�شل ذروتها يف �شهر اأفريل املقبل، حيث �شينتهي تطبيق اتفاق خف�س الإنتاج الذي كان 
قائما بني دول اأوبك واملنتجني الكبار بقيادة رو�شيا، اأو ما بات ي�شمى “اأوبك بل�س”، مما يعيني اأن الأ�شواق �شوف تغرق بالنفط، 

ومن ثم املزيد من انخفا�س اأ�شعار النفط”، وهذا الأمر يدعو للقلق والإرباك يف �شوق النفط، خ�شو�شا من انخفا�س الطلب على 
خلفية تداعيات انت�شار فايرو�س كورونا عامليا الذي اثر وب�شكل مبا�شر على اكرب اقت�شاديات العامل .

ملف كورونا 

من املهم جدا اأن تطلب الوليات 
املتحدة من دول اخلليج تخفي�س 
الإنتاج للمحافظة على �شعر 50 
دولرا للربميل للمحافظة على 

�شناعة الزيت ال�شخري.

تتاأثر دول الحتاد الأوربي بهبوط 
معدل التنمية العاملية نتيجة 

كورونا و هبوط القت�شاد ال�شيني 
�شيزيد اأزمة العديد من الدول 

الأوروبية اإل اأنها �شت�شتفيد من 
ال�شعر للنفط
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رئي�س نوفارت�س للأدوية

عالجاملالريا"اأكرباأمل" ملواجهةكورونا
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  ك�شف 
نارا�شيمهان  فا�س  نوفارت�س، 
اأم�س الأحد، اأن العالج املخ�ش�س 
واأمرا�س  املالريا،  مر�س  لعالج 
اأمل« ملواجهة  »اأكرب  اأخرى، ميثل 
�شحيفة  »كوفيد-19«ونقلت 
ال�شوي�رشية  زونتاغ-ت�شايتونغ 
قوله  نارا�شيمهان  فا�س  عن 
با�شم  املعروف  الدواء  اإن 
والذي  »هيدروك�شيكلوروكوين«، 
ي�شتخدم يف عالج املالريا والذئبة 
والتهاب املفا�شل، هو »اأكرب اأمل« 
لل�رشكة يف مواجهة فريو�س كورونا 
»نوفارت�س«  وتعهدت  اجلديد. 
ودعم  جرعة  مليون   130 مبنح 
ال�رشيرية  اأو  الإكلينيكية  التجارب 
ا�شتخدام  اإقرار  قبل  الالزمة 
كورونا،  فريو�س  عالج  يف  الدواء 
رويرتز.  وكالة  ذكرت  ما  بح�شب 
ت�رشيح  يف  نارا�شيمهان  وقال 
لل�شحيفة ال�شوي�رشية: »الدرا�شات 
على  ال�رشيرية  الختبارات  قبل 
احليوانات وكذلك البيانات الأوىل 
تظهر  ال�رشيرية  الدرا�شات  من 
يقتل  هيدروك�شيكلوروكوين  اأن 
نعمل  نحن  كورونا...  فريو�س 

ال�شوي�رشية  امل�شت�شفيات  مع 
املمكنة  العالج  بروتوكولت  على 
لال�شتخدام ال�رشيري للدواء ولكن 
�شيء  اأي  قول  لأوانه  ال�شابق  من 

ب�شكل قاطع«.
تبحث  ال�رشكة  اأن  واأ�شاف 
فعالة  دوائية  مكونات  عن  حاليا 
عقار  من  املزيد  لإنتاج  اإ�شافية 
اإذا  »هيدروك�شيكلوروكوين«، 

جنحت التجارب ال�رشيرية.
الأمريكي  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�شار 
لهذا  روج  قد  كان  ترامب  دونالد 
للفريو�س  حمتمل  كعالج  الدواء 
موؤمتراته  اأحد  خالل  اجلديد، 
من  الرغم  على  ولكن  ال�شحفية. 
امل�شابني  عالج  يف  ي�شتخدم  اأنه 
بالفريو�س، اإل اإنه مل ي�شل ملرحلة 
للوباء،  النهائي  العالج  يكون  اأن 

كما مل تتم امل�شادقة عليه ليكون 
الذي  للفريو�س  �شافيا«  »عالجا 
األف �شخ�س  اأكرث من 660  اأ�شاب 

واأزهق اأرواح 30 األفا اآخرين.
الذين  عدد  اأن  بالذكر  اجلدير 
بالفريو�س  الإ�شابة  من  تعافوا 
األف �شخ�س يف  اأكرث من 141  بلغ 
خمتلف اأنحاء العامل، غالبيتهم يف 

ال�شني.

منللتحولدعوات..كورونالتفادي
العد�صاتالال�صقةاإىلالنظارات

للحد  اأخرى  حماولة  يف 
كوفيد-19،  وباء  تف�شي  من 
الأ�شخا�س  الأطباء  ين�شح 
العد�شات  يرتدون  الذين 
اإىل  بالتحول  الال�شقة 
لتجنب  الطبية  النظارات 
خالل  من  الفريو�س  انتقال 

العينني.
التقارير  بع�س  وت�شري 
فريو�س  اأن  اإىل  ال�شحية 

كورونا اجلديد ميكن اأن ي�شبب ما يعرف مبر�س التهاب امللتحمة 
اأو كما يعرف اأي�شا بـ«العني الوردية«وتقرتح الأ�شتاذة يف الأكادميية 
اأن ي�شتبدل النا�س النظارات  الأمريكية لطب العيون، �شونال تويل، 
ويجرب  التهيج  من  »يقلل  اأن  ذلك  �شاأن  فمن  الال�شقة،  بالعد�شات 
الأ�شابع امللوثة  العني«، ورمبا مينع  التوقف عن مل�س  املرء على 

من مل�س العني.
اأكرث  اأي�شا طريقة  اإىل ذلك، قد يكون ارتداء النظارات  وبالإ�شافة 
فعالية ملنع القطرات امل�شابة يف الهواء من دخول العني، بح�شب 
جميع  يف  ال�شحة  م�شوؤولو  واأكد  الربيطانية  الإندبندنت  �شحيفة 
اأنحاء العامل، اأن غ�شل اليدين بال�شابون واملاء الدافئ ب�شكل متكرر 
وجتنب مل�س الوجه والعينني من بني اأف�شل الدفاعات �شد انتقال 

عدوى فريو�س كورونا اجلديد.
وعلى الرغم من اأنه نادرا ما يتم الإبالغ عنه يف احلالت املوؤكدة، 
فقد اأفاد الأطباء اأن بع�س املر�شى الذين دخلوا امل�شت�شفى م�شابني 
اإىل  امللتحمة،  والتهاب  العينني  يف  احمرارا  يعانون  كانوا  بكورونا 

جانب اأعرا�س اأخرى.
ووفقا لالأكادميية الأمريكية لطب العيون، ميكن اأن يكون املر�شى 
اأي�شا  يعانون  والذين  امللتحمة،  التهاب  اأعرا�س  من  يعانون  الذين 
التنف�س وغريها من  و�شيق  التنف�شي  واأعرا�س اجلهاز  من احلمى 
الأعرا�س املرتبطة بكوفيد-19، من امل�شابني بالفريو�س الفتاك.

العيون  بزيارة عيادات  قاموا  بع�س املر�شى  اإن  الأكادميية  وتقول 
واأق�شام الطوارئ ب�شبب معاناتهم من م�شاكل يف العني لكنهم رمبا 
اأ�شيبوا بعدوى فريو�س كورونا، مما »يزيد من احتمال  يكونون قد 
اأن يكون اأطباء العيون اأول مقدمي اخلدمات لتقييم املر�شى الذين 

ي�شابوا كوفيد-19«.
ونظرا لأن الفريو�س ميكن اأن ينتقل من خالل العني، يو�شي الأطباء 
بالفريو�س  امل�شابني  الآخرين  برعاية  يقومون  الذين  الأ�شخا�س 
اأي�شا بحماية عيونهم،  ولكن  واأنوفهم  اأفواههم  بتغطية  لي�س فقط 

با�شتخدام نظارات ال�شالمة وغريها من النظارات الواقية.

»ال�شحة العاملية« جتيب

باخللالغرغرةتقتلهل
فريو�سكورونا؟..

التوا�شل  و�شائل  من تعج  بالكثري  الجتماعي 
ت  ما ملعلو على ا بالق�شاء  املتعلقة 
العديد فريو�س كورونا،  اأن  اإل 

هذه  غري من  املعلومات 
اأ�ش�س �شحيحة ول  اإىل  ت�شتند 

وطبية.علمية 
بني  التي ومن  الطرق 

كثري  م�شتخدمي يتداولها  من 
التوا�شل  اأن و�شائل  الجتماعي 

باخلل  وامللح الغرغرة  الدافئ  املاء  اأو 
يخل�س املري�س من الفريو�س القاتل وردا على ذلك، تقول منظمة 
ال�شحة العاملية اإنه ل يوجد دليل ي�شري اإىل اأن املياه املاحلة تق�شي 
وتو�شح  لالأنباء  رويرتز  وكالة  ذكرت  ما  وفق  كورونا،  فريو�س  على 
الأنف  �شطف  اأن  على  املحدودة  الأدلة  بع�س  هناك  اأن  املنظمة 
با�شتخدام حملول ملحي )ماء مالح( قد ي�شاعد النا�س على ال�شفاء 
من الربد ب�شكل اأ�رشع، لكن هذا مل يثبت اأنه مينع التهابات اجلهاز 

التنف�شي.
الغرغرة  اأن  ال�شحي  هوبكنز  جونز  معهد  يف  الأطباء  اأكد  كذلك 
باملاء املالح ل ت�شاعد على احلماية من الفريو�شات التاجية، ومن 
الغرغرة باملاء املالح  اأن  �شمنها فريو�س كورونا وعلى الرغم من 
اأثبتت فعاليتها كعالج منزيل للتهاب احللق، فاإن التهاب احللق لي�س 
من الأعرا�س الأكرث �شيوعا عند الإ�شابة فريو�س كورونا ول توجد 
اأو  الدافئ  واملاء  امللح  با�شتخدام  تو�شي  ر�شمية  طبية  اإر�شادات 
اخلل للتخل�س من فريو�س كورونا، �شواء من املراكز املتخ�ش�شة 

اأو حتى احلكومات.

منهمالأكرثعر�صةلالإ�صابةبفريو�سكورونا؟
ت�شري الدرا�شات اإىل اأن امل�شابني 
الأكرث  هم  املزمنة  بالأمرا�س 
عر�شة لالإ�شابة بفريو�س كورونا 
امل�شتجد، وخ�شو�شا امل�شابني 
القلب  واأمرا�س  ال�شكري  بداء 

والرئتني.
قلق  م�شدر  الأمر  هذا  وميثل 
يف  النا�س  ملاليني  بالن�شبة 
العامل، ومنهم نحو 7.4 ماليني 
�شكل  من  يعانون  بريطانيا،  يف 
اأو  القلب  اأمرا�س  اأ�شكال  من 
اأي�شا  ومنهم  الدموية،  الدورة 
من  يعانون  �شخ�س  مليون   4.8

مر�س ال�شكري.
وفاة  اأ�شباب  من  تبني  وكما 
عامل  فاإن  كوفيد-19،  مر�شى 
هو  �شيوعا  الأكرث  اخلطر 
من  الذي  الع�شو  لأنه  الرئتني، 
املحتمل اأن يت�رشر من فريو�س 

كورونا ب�شكل اأكرب.
بح�شب اأ�شتاذ الأمرا�س املعدية 
برايتون  يف  الطب  كلية  يف 
فاإن  كوهني  جون  و�شا�شك�س، 
عدوى  ي�شبب  كورونا  »فريو�س 
يف الرئتني، اأو اللتهاب الرئوي. 
وعندما ت�شاب الرئتان بالعدوى، 

الرئوي،  اللتهاب  من  نوع  اأي 
متتلئ  كوفيد-19،  فقط  ولي�س 
بال�شوائل التي ي�شببها اللتهاب. 
بجد  يعمل  اأن  اجل�شم  على  لذا 
اإىل  الأك�شجني  لتو�شيل  اأكرب 
�شحيفة  نقلت  ح�شبما  الدم«، 

»غارديان« الربيطانية.
والرئتان  القلب  اأن  واأ�شاف 
لذا  متكامل،  »كفريق  تعمالن 
التهاب  هناك  يكون  عندما 
القلب  يعمل  اأن  يجب  رئوي، 
اأنه  الوا�شح  ومن  اأكرب،  بقوة 

قلبية  اأمرا�س  هناك  كان  اإذا 
�شتوؤدي  فاإنها  م�شبقا  موجودة 
اإىل زيادة ال�شغط على القلب«.

حول  الأولية  التقارير  واأ�شارت 
اجلديد،  كورونا  فريو�س  وباء 
اأواخر  يف  ال�شني  يف  بداأ  الذي 
اأن  اإىل  املا�شي،  دي�شمرب 
الذين  الأ�شخا�س  من  يف   40
اأ�شيبوا بالفريو�س كانت حالتهم 
وعانوا  للغاية  �شعبة  ال�شحية 
يف  العالج  تلقيهم  اأثناء  كثريا 
معاناتهم  ب�شبب  امل�شت�شفى 

اأمرا�س القلب  اإما من  ال�شابقة 
اأمرا�س  اأو  الدموية  والأوعية 
الدماغية،  الدموية  الأوعية 
اإىل  الدم  تدفق  على  يوؤثر  مما 

الدماغ، مثل ال�شكتة الدماغية.
اأ�شتاذة  قالت  لذلك،  وتف�شريا 
نظم  يف  امل�شاعد  الطب 
بجامعة  ال�شحية  الرعاية 
اإن  فارديني  اأوريل  ميني�شوتا، 
اأن  تعني  ل  الإح�شاءات  »تلك 
باأمرا�س  امل�شابني  الأ�شخا�س 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  القلب 
بفريو�س كورونا، واإمنا اأن هوؤلء 
عر�شة  اأكرث  فقط  هم  النا�س 
مبجرد  مب�شاعفات  لالإ�شابة 

اإ�شابتهم بالعدوى«.
اأن  ميكن  لفارديني،  ووفقا 
يعانون  الذين  الأ�شخا�س  يكون 
لويحات  اأو  دهني  تراكم  من 
خلطر  عر�شة  �رشايينهم  يف 
لأن  قلبية،  بنوبة  الإ�شابة 
امل�شابهة  الفريو�شية  الأمرا�س 
تزعزع  اأن  ميكن  لكوفيد-19، 
والتي  اللويحات،  هذه  ا�شتقرار 
�شد  ذلك يف  بعد  تت�شبب  ميكن 

ال�رشيان املوؤدي اإىل القلب.

ميكن القول اإن مر�شى ال�شكري، 
النوع  اأو  الأول  النوع  من  �شواء 
الثاين، معر�شون للخطر الناجم 
كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  عن 

اجلديد، ولأ�شباب مماثلة.
مر�شى  »يعاين  لكوهني  ووفقا 
م�شاعفات  من  غالبا  ال�شكري 
اأي�شا  ولكن  بالقلب،  تتعلق 
الطريقة  وبنف�س  الكلى، 
�شغط  اأي  ي�شبب  اأن  ميكن 
عن  ناجم  اجل�شم،  على  اإ�شايف 

تلك  ثانوية يف  م�شاكل  العدوى، 
ذلك،  على  عالوة  الأع�شاء... 
املناعة  اأجهزة  اأن  نعلم  نحن 
لي�شت  ال�شكري  مر�شى  لدى 
مثل  العدوى  مكافحة  يف  جيدة 

غري امل�شابني بال�شكري«.
يف  الرعاية  ق�شم  رئي�س  وقال 
يف  ال�شكري  اأمرا�س  جمعية 
»ميكن  هوارت  دان  بريطانيا، 
ي�شبب  اأن  كورونا  لفريو�س 
اأكرث  وم�شاعفات  اأعرا�شا 

خطورة لدى مر�شى ال�شكري.. 
ال�شكري  بداء  كنت م�شابا  فاإذا 
ال�شعال  مثل  اأعرا�س  ولديك 
و�شعور  احلرارة  درجة  وارتفاع 
اإىل  بحاجة  فاأنت  التنف�س،  يف 
مراقبة ن�شبة ال�شكر يف الدم عن 
الإ�شعاف  بق�شم  والت�شال  كثب 
وتعتمد  ال�شحة«.  لوزارة  التابع 
لها  يتعر�س  التي  املخاطر 
املجموعتني  كلتا  يف  املر�شى 
مثل  �شخ�س،  كل  �شحة  على 

وعدد  املر�س،  فرتة  طول 
من  فيها  يعانون  التي  املرات 
اأخرى  حالت  واأي  م�شاعفات 
يف  م�شكلة  مثل  منها،  يعانون 
معدلت  تبني  لكن  التنف�س. 
الذين  الأ�شخا�س  ن�شبة  الوفاة، 
يعانون من اأمرا�س وميوتون، اأن 
الأ�شخا�س الذين تزيد اأعمارهم 
عر�شة  اأكرث  هم  عاما   65 على 
اأولئك  للوفاة بخم�س مرات من 

يف الفئات الأقل خطورة.

مر�صىال�صكريوكورونا
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م�ستغامن

تكتل جمعوي ملواجهة 
وباء "فريو�س الكورونا "

يف بادرة جمعوية اأ�س�ست عدد من اجلمعيات 
التعبئة  لتج�سيد  جمعويا  تكتال  مب�ستغامن 
 « الكورونا  فريو�س  ل«وباء  مواجهة  ال�ساملة 
ذات  اجلمعيات  روؤ�ساء  من  عدد  اجتمع  وقد 
الطابع االجتماعي واخلريي يف لقاء تنظيمي 
اجلمعوي  العمل  توجهات  لتحديد  وتن�سيقي 
ملواجهة  تاأطريه  �سيتم  الذي  امل�سرتك 
التكتل  �سم  وقد  اخلطرية  ال�سحية  االأزمة 
حدود  بال  اخلري  جمعية   « من  كل  اجلمعوي 
اليتيم  كافل  جمعية   , اخلري  فاعل  جمعية   ,
االأحياء  جلان  رابطة   , حم�سنون  جمعية   ,
�ساركت  فيما  واالإ�سالح  االإر�ساد  جمعية   ,
عدد من املوؤ�س�سات والتنظيمات املهنية يف 
للحرفيني  الوالئية  الغرفة  منها  التكتل  هذا 
ما  ح�سب  اللقاء  خل�س  وقد  اجلزائريني 
الفاعلني  اأحد  وهيب  قارة  الدكتور  اأ�سار 
اأزمة  خلية  ت�سكيل  اإىل  اجلمعوي  التكتل  يف 
جمعوية وطلب لقاء م�ستعجل مع خلية االأزمة 
املن�سبة بوالية م�ستغامن للتن�سيق معها �سمن 
العمل التعبوي امل�سرتك واالت�سال باملجال�س 
البلدية لتفعيل عمليات تعقيم االأحياء ال�سكنية 
واملرافق العمومية كما خل�س اللقاء اجلمعوي 
اإطار  يف  الغذائية  املواد  تقدمي  اإىل  املو�سع 
من  للمت�رضرين  االجتماعية  امل�ساعدات 
االأزمة احلالية مع دعوة اجلمعيات لاللتحاق 
بالتكتل اجلمعوي ودعم املح�سنني لالأن�سطة 

التي �ستنظم �سمن هذا التكتل اجلمعوي 
م.�أمني

�لدرك �لوطني بامل�سيلة

حجز واإتالف121 قنطار 
من اللحوم الفا�شدة 

الدرك  االإقليمية  املجموعة  وحدات  حجزت 
مراقبة,  نقطة  و�سع  بامل�سيلة,اثناء  الوطني 
بوالية  ال�ساكن  ع(  )خ  للم�سمي  ملك  �ساحنة 
ح(  )خ  امل�سمي  طرف  من  االغواط,املقتادة 
ال�ساكن بوالية �سطيف,كانت قادمة من اجتاه 
اجللفة,وبعد  والية  اجتاه  يف  بو�سعادة  بلدية 
اإخ�ساعها املراقبة الروتينية تبني باأنها حمملة 
,11375كلغ  البي�ساء  اللحوم  ب 121قنطار من 
اأح�ساء  160كلغ  رومي  ديك  كلغ   578 دجاج, 
 2415467.50 قدرها  اإجمالية  دجاج,بقيمة 
وبعد  الالزمة,  الوثائق  الميلك  �ساحبها  دج 
معاينة الب�ساعة من طرف املفت�س البيطري, 
التابع ملديرية الفالحة لوالية امل�سيلة, وممثل 
اأنها غري �ساحلة  ات�سح  التجارة,  عن مديرية 
االإجراءات  اتخاذ  الب�رضي,وبعد  لال�ستهالك 
اللحوم  كمية  واإتالف  جلنة  القانونية,ت�سكيل 
ال�ساحنة  ,وو�سع  الردم  املحجوزة عن طريق 
توقيف  مع  الهامل  لبلدية  البلدي  باملح�رض 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  وتقدميه  ال�سائق, 

حمكمة عني امللح .
عبد�لبا�سط بديار

نظم نائب املجل�س ال�سعبي الوالئي 
بورقلة قا�سم دقناتي مبادرة خريية 
متثلت يف توزيع 300 قفة من املواد 
الغذائية لفائدة العائالت املعوزة و 
املحتاجة يف ظل الظروف ال�سحية 

ال�سعبة التي متر بها البالد.
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  نائب  قال 
يف  دقناتي  قا�سم  بورقلة  الوالئي 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رضيح 
ال�سحية  الظروف  »الو�سط«اأن 
ال�سعبة التي مير بها العامل عموما 
اخل�سو�س  وجه  على  اجلزائر  و 
لفريو�س  املرعب  التف�سي  جراء 
ت�ستدعي  باتت  القاتل  كورونا 
ابناء  من  اخلرييني  جهود  تظافر 
العزيز �سواء كانوا منتخبني  الوطن 
ورقلة  بوالية  خا�سة  م�ستثمرين  اأو 
من  اله�سة  الفئة  دعم  اأجل  من 

املجتمع املحلي باملوؤونة الغذائية 
خا�سة ما تعلق باملواد اال�ستهالكية 
اأن ال�سعب  ال�رضيعة التلف , موؤكدا 
املعمورة  عرب  معروف  اجلزائري 
يف  اخلال�سة  االإن�سانية  مبواقفه 
بلد  بها  مر  التي  االأزمات  جميع 
املليون ون�سف املليون �سهيد . من 
جهة ثانية فقد ثمن عدد من �ساكنة 
الت�سامنية  املبادرة  ورقلة  والية 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�س  لنائب 
على  وذلك  دقناتي  قا�سم  بورقلة 
لفائدة  قفة  لـ300  توزيعه  خلفية 
ومن  واملحتاجني  املعوزين  فئات 
الرامي  الدولة  ثم جت�سيد خمطط 
لبيوتها  العائالت  بالزام  للتح�سي�س 
كورونا  فريو�س  انت�سار  لتفادي 

القاتل 
جناة ،ح

�لنائب باملجل�س �لوالئي قا�سم دقناتي يقود مبادرة خريية

توزيع 300 قفة لفائدة الفئات 
اله�شة بورقلة

قلم جاف16

و من دخل ال�شني 
فهو اآمن ..

�لوليد فرج

وهو  الرهيب  كورونا  فريو�س  يف  املتمعن  اإن 
الزوؤام  املوت  درو�س  من  در�سا  الب�رضية  يُلّقن 
بجرائمها  يذكرها  كاأنه   , اجلماعية  االإبادة  و 
�سلخت  و  نحرت  و  اأبادت  التي  اجلماعية 
اأ�سنع  و  الطرق  باأب�سع   , البع�س  بع�سها  فيها 
االأ�ساليب, قدميا و حديثا , ال �سيما اإبان العهد 
تنتظر  مازالت  املحاكم  فمكاتب  اال�ستعماري 
التي  االإن�سانية  �سد  اجلرائم  جدولة  لليوم 
اقرتفتها فرن�سا و اأمريكا و رو�سيا و اأملانيا و 
اجنلرتا و بلجيكا و ا�سبانيا و الربتغال وغريهم 

يف بقاع املعمورة .
ولعل انتفاء الرباءة التاريخية عن اأي اأمة , مرُده  
اإن ِجبلة و �سفة العنف اأ�سا�سها الطبع احليواين 
, الذي يتغذى من عنف رمزي تُ�سكله منظومات 
كائن  كاأ�رض�س  االإن�سان  فيها  يت�سكل   , فكرية 
هي  الذكية  االأمم  تبقى   . االأر�س  على  م�سى 
تاريخها  ا�ستفزاز  من  ا�ستفادت  التي  تلك 
املا�سي(  )م�ستقبل  فكرة  على  مركزة  فل�سفيا 
فا�ست�سفت منه مناطق النور ال�ستجالء مواطن 
, مثلما  , و�سناعة م�ستقبلها  اأقدامها حا�رضا 

تنهجه ال�سني العظمى اليوم .
طريقة  و  تاريخية  اآلية  ا�ستح�سار  يل  يروق 
و  تاريخها  العامر  ال�سني   , ا�ستعلمتها  تقليدية 
منها   , االن�سانية  بالكنوز   , الزاخرة ح�سارتها 
تطبيقه  مت  الذي  التقليدي  ال�سيني  الطب 
الت�سدي لفريو�س كورونا  على نطاق وا�سع يف 
ال�سينية  االإعالم  و�سائل  بع�س  عن  نقال  و 
يف  كبرية  جناعة  اثبت  التقليدي  التطبيب  اأن 
ال�سيد  , حيث �رضح  املر�س  هذا  من  ال�سفاء 
التقليدي  للطب  الوطنية  االإدارة  م�سوؤول  )يل( 
يف موؤمتر �سحفي , اإن حوايل 96.37 يف املائة 
من امل�سابني باملر�س خارج هوبي, املقاطعة 
االأكرث ت�رضرا , و91.05 يف املائة من املر�سى 
ال�سيني  بالطب  العالج  تلقوا  هوبي  يف 
الطب  و�سفات  جميع  اأن  اأظهرت  التقليدي. 
تاأثريات �رضيرية جيدة  لها  التقليدي,  ال�سيني 
الطب  يف  خمت�س  طبيب   5000 و�سارك  جدا. 
يف   . يوهان  معركة  داخل  التقليدي  ال�سيني 
خ�سم هذه املعركة االإن�سانية �سد عدو عادل 
مل ي�ستثني جبابرة االأر�س من �سعفائها , نبقى 
نبحث عن �رض غياب موؤ�س�سات التبادل الثقايف 
داخل جمتمعنا  اجلزائرية  ال�سينية  التثاقف  و 
 , جامعاتنا  داخل  كوفي�سيو�س  معاهد  ال�سيما 
اأكرث من 400 معهد و 500 حجرة  رغم تواجد 
و   . العامل  دولة عرب   108 اأكرث من  در�س   يف 
ال�سيني  الطبي  الطاقم  اأن  لو  نطمح  نبقى 
الت�سدي  يف  خرباته  لنقل  موؤخرا  الينا  الوافد 
اأن   , لفريو�س كورونا , املحمل بهبة من بكني 
لتعزيز  ثقايف  تبادل  موؤ�س�سات  و  بطاقم  يعزز 

الروابط بني ال�سعب ال�سيني و اجلزائري .

للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
الوطني ال�سعبي باالأخ�رضية, بوالية 
االإرهابية  للجماعات  خمباأ  البويرة 
ومواد  ال�سنع  تقليدية  قنبلة  يحوي 
ح�سب  اأخرى,  واأغرا�س  �سيدالنية 
لوزارة  بيان  االأحد  اأم�س  اأورده  ما 
الدفاع  الوطني . وجاء يف البيان انه 

» يف اإطار مكافحة االإرهاب, ك�سفت 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
 2020 مار�س   28 يوم  ال�سعبي, 
البويرة/ن.ع.1,  والية   , باالأخ�رضية 
االإرهابية  للجماعات   )01( خمباأ 
ال�سنع  تقليدية   )01( قنبلة  يحوي 

ومواد �سيدالنية واأغرا�س اأخرى«.

�الأخ�سرية يف والية �لبويرة  

ك�شف وتدمري خمباأ للجماعات 
الإرهابية 

وكاالت

وح�سب اآخر بيانات ن�رضتها جامعة 
التي  االأمريكية  هوبكينز  جونز 
املعروف  الفريو�س  تف�سي  تتابع 
ارتفع  العامل,  يف  بـ«كوفيد-19« 
بالفريو�س  الوفيات  عدد  اإجمايل 
بلغ  فيما   ,31700 اإىل  اليوم  حتى 

عدد االإ�سابات به 678720 حالة.
دولة  اأول  اأم�س  اإيطاليا  واأ�سبحت 
على م�ستوى العامل جتاوزت ح�سيلة 
�سحايا الفريو�س فيها ع�رضة اآالف 
االآن  و�سجلت هناك حتى  �سخ�س, 
10023 حالة وفاة كما من املتوقع 
دولة  ثاين  قريبا  اإيطاليا  ت�سبح  اأن 
املتحدة  الواليات  بعد  العامل  يف 
اإ�سابة  األف   100 حد  �ستتخطى 
حتى  هناك  و�سجلت  بالفريو�س, 
االآن 92472 اإ�سابة يف الوقت نف�سه, 
�سدارتها  املتحدة  الواليات  تعزز 

ت�رضرا  االأكرث  الدول  قائمة  يف 
اإذ  الوفيات,  بالوباء من حيث عدد 
فيها  االإ�سابات  ح�سيلة  ارتفعت 
حتى االآن اإىل 124686 على االأقل, 
مع 2191 وفاة. وعلى الرغم من اأن 
يف  الثالثة  باملرتبة  حتتفظ  ال�سني 
قائمة الدول االأكرث ت�رضرا بكورونا 
وفاة,  و3304  اإ�سابة  بـ82120 
كورونا  تف�سي  وترية  انخف�ست 

ومل  حاد  ب�سكل  الدولة  هذه  يف 
من  حمدود  عدد  اإال  هناك  ير�سد 

االإ�سابات اجلديدة.
املرتبة  بدورها  اإ�سبانيا  وحتتل 
ال�سوداء  القائمة  يف  الرابعة 
عدد  حيث  من  بكورونا  اخلا�سة 
عدد  حيث  من  والثانية  االإ�سابات 
و6528  اإ�سابة  بـ78797  الوفيات, 
فيها  الفريو�س  ويتف�سى  وفاة, 

ح�سيلة  و�سهدت  حادة,  بوتائر 
قيا�سيا  ارتفاعا  هناك  �سحاياه 
وحتتل  التوايل  على  الثاين  لليوم 
اأملانيا املرتبة اخلام�سة يف قائمة 
بـ58247  العامل  بوؤر كورونا يف  اأكرب 
بيانات  ح�سب  وفاة,  و455  اإ�سابة 
املراتب  ويف  االأمريكية.  اجلامعة 
كل  حتل  والعا�رضة,  ال�ساد�سة  بني 
و2640  اإ�سابة   38309( اإيران  من 
اإ�سابة   38150( وفرن�سا  وفاة( 
 17320( وبريطانيا  وفاة(  و2317 
اأ�ساب  حيث  وفاة(  و1021  اإ�سابة 
الفريو�س عددا من كبار امل�سوؤولني 
بوري�س  احلكومة  رئي�س  بينهم 
جون�سون, و�سوي�رضا )14352 اإ�سابة 
و282 وفاة( وبلجيكا )10836 اإ�سابة 
ال  العربي,  العامل  ويف  وفاة(  و431 
تزال ال�سعودية الدولة الوحيدة التي 
جتاوز عدد االإ�سابات فيها االألف, 

بـ1203 واأربع وفيات.

�لواليات �ملتحدة و�إيطاليا يف �سد�رة �لقائمة �ل�سود�ء

عدد �شحايا الكورونا يتجاوز 30 األفا عامليا
يو��سل فريو�س كورونا �مل�ستجد تف�سيه بوتائر مت�سارعة يف خمتلف �أنحاء �لعامل، حيث تعزز 

�لواليات �ملتحدة و�إيطاليا �سد�رتهما يف قائمة �لدول �الأكرث ت�سرر� بالوباء من حيث عدد 
�الإ�سابات و�لوفيات.

الوطني   الدرك  عنا�رض   متكنت 
من   مب�ستغامن   فرناكة  لبلدية 
حاولوا  مل�ساربني  حد  و�سع 
مل�ساربني  حد  و�سع  حتويل  
من  قنطار   230 حتويل  حاولوا 
الدجاج  من  كلغ   و320  الفرينة 

وذلك اثر عمليتني .
توقيف  اثر  متت  االأوىل  العملية 
�ساحنة مقطورة تبني انها حمملة 
الفرينة   من  قنطار   ب230 

وزن  دو  كي�س   460 على  موزعة 
50 كلغ  كانت موجهة للم�ساربة 
, يف حني مت حجز 3 قناطري من 
االأح�ساء  من  كلغ  و20  الدجاج  
كانت  منقولة على  �ساحنة تربيد 
بيطري  بطاقة  وال  وثائق  دون 
اأ�سحاب  حتويل  ومت  هذا   ,
املركبتني  للتحقيق قبل احالتهم 

على الق�ساء
حممد بن تر�ر

الوطني   الدرك  عنا�رض  متكنت 
من   و�سعيدة  وهران  من  بكل 
حجز ما يقارب ال10 اأطنان من 
وموجهة  خمزنة  كانت  الفرينة 
من  هائلة  وكميات  للم�ساربة 
احلليب   وم�ستقات  البي�س 
عمليات  اثر  الفا�سدة  واللحوم 
مداهمة مل�ستودع  وغرفة تربيد 

معطلة  .
على  متت  االأوىل  العملية 
اأين  بطيوة  منطقة  م�ستوى  
الوطني  الدرك  عنا�رض  داهمت 
ر�سمية  معلومات  على  بناءا 
كان  التي  امل�ستودعات  ,اأحد 
�ساحبها يخزن بها كميات هائلة 

بق�سد  املدعمة   الفرينة  من  
من  باأكرث  قدرت  بها  امل�ساربة 
حجزها  مت  حيث  قنطار    92
الق�ساء  على  �ساحبها  واإحالة 
فرقة  داهمت  وب�سعيدة    ,
الدرك  حيث مت حجزها واإحالة 
�ساحبها على الق�ساء , وب�سعيدة  
الوطني  الدرك  فرقة  داهمت 
باأوالد اإبراهيم  غرفة  تربيد تبني 
اأنها معطلة اأين مت  حجز كميات 
كبرية جدا من البي�س والياغورت 
واللنب والكا�سري الفا�سدة  والتي 
مبعية  واإتالفها   حجزها  مت 
�ساحبها  واإحالة  التجارة  اأعوان 

على الق�ساء .

بفرناكة يف م�ستغامن

حجز 230 قنطار من الفرينة 
موجهة للم�شاربة  

�إثر مد�همات بوهر�ن و �سعيدة

حجز قرابة ال10 اأطنان
 من الفرينة 

حممد بن تر�ر

�سكان  غرار  على  اجلزائريني  يعي�س 
املعمورة يف احلجر ال�سحي املنزيل 
بالن�سبة  االإجباري  وحتى  االختياري 
الكائن  بهذا  باالإ�سابة  فيهم  للم�ستبه 
الوبائي الغادر لكن يا ترى هل تعي�س 
منها  واحلزبية  ال�سيا�سية  الطبقة 
وال  �سيا�سيا  �سحيا  حجرا  خ�سو�سا 
اأظنه �سحيا يف النهاية الأن ما يقوم به 
هوؤالء حلد ال�ساعة لي�س حجر �سحي 
بل حجر �سيا�سي "مقيتا" فيه كم هائل 

من التعايل على ال�سعب اجلزائري.
االأحزاب  لبع�س  ع�سري  "نطق"  فرغم 
ال�سيا�سية التي تربعت برواتب نّوابها 
بالد  من  القادم  الفريو�س  ملواجهة 
قلّتها  وعلى  ال�سيقة  العيون  اأ�سحاب 
وتقليد  م�ستح�سنة  مبادرة ح�سنة  هي 
يّدعون  من  اجلميع  على  وجب  جيد 
الرفيعة  الطبقة  من  �سيا�سيني  اأنهم 
اأن ي�سريوا خلفهم ويحذو حذوهم ولو 

بال�سيء الي�سري .

اأم اأن هذا ال�سعب يبقى بالن�سبة لهاته 
ولو  "�سغريها"  و  "كبريها"  االأحزاب 
اأن احلراك ال�سعبي مل يبق على كبري 
مّر  اجلميع  على  مّر  منها  �سغري  وال 
ال�سيا�سية  القوالب  وك�رض  ال�سحاب 
ترى   , جديد  واقع  اإىل  و�سعى  البالية 
وعاء  اجلزائري  ال�سعب  يف  فقط 
املنا�سبات  يف  ت�ستغله  انتخابي 
خلفها  وترميه  االنتخابية  واملواقع 
االنتخابية  العهدة  اإياه طول  متجاوزة 

غارقني يف ال�سيادة والتعنت ..؟
وال  اأموال  ال  منكم  يريد  ال  فال�سعب 
اأيها  منكم  يريد  ما  بقدر  تربعات 
واأنه  منه  اأنكم  ت�سعروه  اأن  ال�سا�سة 
واجلربوت  التعايل  فهذا   , منكم 
انتهى  اأنه  نظن  واحلزبي  ال�سيا�سي 
من  فيفري   22 يف  �سنعه  من  بنهاية 
هذه  جلبتم  اأنكم  اأم  املا�سية  ال�سنة 
ر�سالة  ,لكم يف  اليوم  اإىل  املمار�سات 
االإبراهيمي  طالب  اأحمد  الدكتور 

لكنه  �سنه  كرب  فعلى  ح�سنة  اأ�سوة 
ورا�سله  اأحبه  الذي  ال�سعب  ين�س  مل 
يظنون  من  عك�س  ومناديا  نا�سحا 
ال�سعب  من  �ساأناً  اأعلى  اأنهم  اأنف�سهم 
اإال  لي�س  الدميغرايف  العدد  هذا  واأن 
"الزرد"  يف  ن�ستغله  انتخابي  وعاء 
من  فاخرجوا  االنتخابية  واالأعرا�س 
جحوركم ال�سيا�سية واك�رضوا حجركم 
كما  اأخرى  مرة  التاريخ  يلعنكم  ال  كي 

لعنكم مرات ومرات ؟؟

احلجر ال�شيا�شي..!جمرد كالم
 بقلم /عالء �لدين مقورة

كوفيد-19:

57 حالة جديدة موؤكدة 
وحالتي )2( وفاة

مت ت�سجيل 57 حالة جديدة بفريو�س كورونا 
يف اجلزائر لريتفع العدد االإجمايل اإىل 511 
حالة موؤكدة, فيما مت ت�سجيل حالتي )2( وفاة 
حالة,   31 الوفيات  عدد  لي�سبح  جديدتني 
الناطق  االأحد  اأم�س  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س كورونا 

,الربوفي�سور جمال فورار.
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