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بارونات املخدرات يحولون الن�شاط نحو اجلنوب الغربي 

احلجر ال�صحي يحد من الهجرة 
غري ال�صرعية

.     الن�شاط ال�شتخباراتي يجه�ض عمليات كبرية
ك�شف اإح�شائيات مل�شالح الدرك الوطني باجلهة الغربية  اأن م�شاحله  ومنذ انطالق عملية  احلجر 

ال�شحي  بوباء الكورونا  �شهدت عدة تطورات هامة  على م�شتوى الوليات الغربية  منها تقل�ض 
اجلرمية املنظمة والهجرة الغري �شرعية   وارتفاع لن�شاط �شبكات تهريب املخدرات على م�شتوى 

املناطق احلدودية الغربية خا�شة جنوبي تلم�شان والنعامة يف حني انعدمت  الهجرة الغري �شرعية 
التي كانت ت�شكل هاج�شا مل�شالح الدرك الوطني وعنا�شر حر�ض ال�شواحل.

حممد بن ترار
	 	

اجلرائم	 ظهرت	 املقابل	 ويف	 	
االقت�ضادية	بقوة	على	راأ�ضها	امل�ضاربة	
الغذائية		الغري	 املواد	 وبيع	 واالحتكار	
بال�ضحة	 ي�رض	 ما	 لال�ضتهالك	 �ضاحلة	
عن	 يزيد	 ما	 العمومية	حيث	مت	حجز	
150	طن	من	ال�ضميد	والفرينة	املوجهة	
لالحتكار	و100	طن	من	خمتلف	املواد	
الغذائية	االأخرى		وما	يزيد	عن	70	طن	
لل�ضالحية		وما	 الفاقدة	 املواد	 من	
يزيد	عن	30	طن	من	الدواجن	واللحوم	
الكا�ضري	 من	 من	 طن	 الفا�ضدة		و02	
الغرب	 واليات	 مبختلف	 والباتي	
بفعل		تفعيل	 و13		وذلك	 ال	 اجلزائري	
خا�ص		حلماية	 امني	 خمطط	
املواطنني	من	بارونات	هذه	االأزمة	.
بارونات املخدرات  ينقلون 

ن�شاطهم اإىل اجلنوب الغربي

ك�ضف	التقرير	ال�ضهري	مل�ضالح	الدرك	
اال�ضتخباراتي	 ن�ضاطها	 الوطني		اأن	
لتهريب	 �ضبكات	 وجود	 عن	 ك�ضف	
احلجر	 ت�ضتغل		عملية	 املخدرات	

الكيف	 اأكرب	كمية	من	 لتهريب	 ال�ضحي	
ان�ضغال	 ظل	 يف	 خا�ضة	 	، املعالج	
يف	 واجلي�ص	 والدرك	 االأمن	 ك�ضالح	
باملواد	 التزود	 و�ضمان	 احلجر	 تاأمني	
لل�ضلع	 االحتكار	 وحماربة	 الغذائية	
اأن	 امل�ضادر	 ذات	 اأكدت	 حيث	 	،
واإمام	 املخدرات	 تهريب	 بارونات	
ال�ضمالية	 الغربية	 باحلدود	 ال�ضغط	
خا�ضة	بفعل	احلركة	الدوؤوبة	لدوريات	
الوطني	 احلدود		واجلي�ص	 حر�ص	
اجلنوب	 اإىل	 ن�ضاطهم	 ال�ضعبي		حولوا	
وجنوب	 خا�ضة		النعامة	 الغربي	
ال�ضبكات	 حافظت	 حيث	 	، تلم�ضان	
مت	 حيث	 ال�ضغرية	 الكميات	 على	
وحجز	 بتلم�ضان	 �ضبكات	 	03 توقيف	
كلغ		يف	 و14	 الواحد	 الكيلوغرام	 بني	
	80 كلغ		بالعري�ضة	 	130 مت		حجز	 حني	
كلم	جنوب	تلم�ضان		من	قبل	اجلمارك	
	، �ضاعة	فقط	 	48 وقوات	اجلي�ص	منذ	
يف	حني	مت	حجز	250	كلغ	بعني	الدفلى	
وهران	 من	 اأنها		حولت	 تبني	 وقد	
كما	 	، قليلة	 بكميات	 جتميعها	 بعد	
عن		تو�ضع		العملية	 التقارير	 ك�ضفت	
ت�ضجيل	 النعامة		من		خالل	 بجنوب	

كلغ	 	125 االأوىل	 يف	 عمليات		حجز	 	03
	06 خليل		وحوايل	 بن	 عني	 بنواحي	
واأكرث		من	 الق�ضدير	 مبنطقة	 قناطري	
جنوب	 مبنطقة		مغرار	 اأخرى	 	06
املحاوالت	 تزال	 ال	 املنطقة		يف	حني	
املنطقة	 �ض�ضاعة	 بفعل	 م�ضتمرة	
	، الوالية		ال�ضهبية	 بهذه	 احلدودية	
تهريب	 تو�ضعت	عملية	 اآخر	 من	جانب	
حجز	 مت	 املهلو�ضة		حيث	 االأقرا�ص	
ما	يزيد	50	اإلف	قر�ص		مهلو�ص		منها	
والتي	 	، بتيارت	 مهلو�ص	 قر�ص	 	8340
احلجر	 البارونات		ا�ضتغالل	 ي�ضعى	
االأمن	 م�ضالح	 ال�ضحي		وان�ضغال	
�ضمومهم		ما	جعل	 ترويج	 اجل	 به		من	
خمطط	 تعتمد		على	 االأمن	 م�ضالح	
ا�ضتعالماتي	للت�ضدي	لهذه	الظاهرة	.

تراجع اجلرائم 
واختفاء  قوارب املوت 

امل�ضالح	 ذات	 اآخر		ك�ضفت	 جانب	 من	
كبري		يف		اجلرائم		�ضد	 تراجع	 عن	
الوقت	 ففي	 العمومي	 وال�ضيء	 االأفراد	
قتل	 جرمية	 ت�ضجيل		اإال	 يتم	 مل	 الذي	
والية	 م�ضتوى	 على	 واحدة		بالغرب	

لالعتداءات	 جرائم	 و03	 تلم�ضان	
ظرف	 يف	 العمدي	 واجلرح	 بال�رضب	
من	 ت�ضجيل		الع�رضات	 مت	 	، اأ�ضبوع	
واالعتداءات		وتعترب	 ال�رضقة	 عمليات	
التي	 اأهم		الواليات	 اإحدى	 وهران	
حيث	 	، ال�رضقة	 عمليات	 �ضجلت	
ا�ضتغلت	 خا�ضة	 ظهرت		�ضبكات	
احلركة	 وقلة	 ال�ضحي	 احلجر	 عمليات	
وعلى	 املواطنني	 على	 لالإغارة	
على	 ا�ضتوجب	 الذي	 االأمر	 املحالت	
م�ضالح	االأمن	اليقظة	و	مراقبة	احلركة	
نهارا	،	كما	مت	ت�ضجيل	ملحاولة	�رضقة	
املركبات	،	من	جانب	اآخر		كان	لفريو�ص	
باجلزائر	 خا�ضة	 وتو�ضعه	 الكورونا	
على		حرا�ص	 خري	 بادرة	 واأوروبا	
ال�ضواحل	الذين	ا�ضرتاحوا		من	دوريات	
تنطلق	 التي	 املوت	 قوارب	 مراقبة	
وهران	 م�ضتغامن	 	، �ضلف	 �ضواحل	 من	
عرفت	 التي	 متو�ضنت		وتلم�ضان	 عني	
ال�ضنة		لكنها	 بداية	 منذ	 قوية	 عودة	
�ضجلت	اختفاء	تاما	منذ	بداية	احلجر	
اأية	 ت�ضجيل	 يتم	 مل	 ال�ضحي		حيث	
حماولة	للهجرة	ال�رضعية	منذ	اأكرث		من	
�ضهر		على	م�ضتوى	ال�ضواحل	الغربية	.

امل�شاربة  والحتكار واملواد 
الفا�شدة  توؤرق اأعوان الدرك 

االحتكار	 مكافحة	 جانب	 ويف	 هذا	
مطابق	 الغري	 التجاري	 والن�ضاط	
الوطني	 الدرك	 م�ضالح	 �ضجلت	
االأمن		من	 خمتلف		م�ضالح	 مبعية	
الرامي	 خمططها	 خالل	
بارونات	 من	 اإىل		حماية		املواطنني	
م�ضالح	 جنحت	 حيث	 التجارة		،	
عن	 يزيد	 ما	 الوطني	يف	حجز	 الدرك	
اإىل	 الدقيق		املوجه	 من	 طن	 	150
التجار	 قبل	 وامل�ضاربة	من	 االحتكار	
الغرب	 يف	 رائدة	 غليزان	 والية	 وتعد	
مع�ضكر	 من	 بكل	 اجلزائري		متبوعة	
	، والنعامة		�ضلف	 وتلم�ضان	 ،		تيارت	
�ضعيدة	،	عني	متو�ضنت	و�ضيدي	بلعبا�ص	
من	خمتلف	 طن	 حجز		100	 مت	 كما	 	،
املواد	الغذائية	املوجهة	لالحتكار		من	
لرفع	 حماولة	 التجار		يف	 بع�ص	 قبل	
اأ�ضعارها	،	من	جهة	اأخرى	مت	ر�ضد	ما	
يزيد	عن	الل70	طن	من	املواد	الفاقدة	
معرو�ضة	 كانت	 لل�ضالحية		والتي	
ما	 اإحالة	 قبل	جتار	حيث	مت	 للبيع	من	
	10 العدالة	 تاجر	على	 	300 عن	 يزيد	

مت	 كما	 	، النافذ	 باحلب�ص	 اأدينوا	 منهم	
اكت�ضاف	ما	يزيد	عن	70	حمل	ميار�ص	
ن�ضاطه	دون	ترخي�ص		،	كما	مت	مداهمة	
م�ضتودع		موجه	 ال400	 عن	 يزيد	 ما	
مت	 اأخرى	 ناحية	 من	 	، لالحتكار	
اللحوم	 حجز	ما	يزيد	عن	30	طن	من	
لال�ضتهالك	 �ضاحلة	 والدواجن	الغري	
اأو	املنقولة	بطرق		غري	�ضحية	وبدون	
وثائق	بيطرية	وال	جتارية			وتعد	وهران	
وتلم�ضان	وتيارت	وغليزان	و�ضعيدة	اأهم	
بوؤر	هذا	الن�ضاط،	حيث	مت	مداهمة	ما	
بهذه	 �رضعي	 غري	 مدبح	 	50 عن	 يزيد	
حجزت	 اأخرى	 ناحية	 من	 	، الواليات	
عن	 يزيد	 ما	 الوطني	 الدرك	 م�ضالح	
ال20	قنطار	من	الكا�ضري	والباتي		الغري	
�ضالح	لال�ضتهالك	اأو	يباع	دون	�رضوط	
وتعد	 	، وثائق	 دون	 منقول	 اأو	 للنظافة	
بقرابة	 املجال	 هذا	 يف	 رائدة	 وهران	
بحوايل	 بتلم�ضا	 متبوعة	 قنطار	 	14
اعتمدت	 وقد	 هذا	 	، قناطري	 	04
على	 الوطني	 االأمن		والدرك	 م�ضالح	
امل�ضتهلك	 حلماية	 خا�ضة	 خمططات	
من	بارونات	االأزمة	امل�ضاربني	وبائعي	

املواد	الفا�ضدة.

اخلبري الطاقوي«مهماه بوزيان«

ال�صرورة تقت�صي اإن�صاء وزارة للتخطيط و"اللوج�صتيك"

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي:

زمن التمييز بني اأبناء الوطن قد وىل 

يتلقى العالج بوهران

وزارة الداخلية تنفي وفاة وايل مع�صكر
و	 الداخلية	 وزارة	 اأكدت	
والتهيئة	 املحلية	 اجلماعات	
يف	 الثالثاء،	 اأم�ص	 العمرانية	
عبد	 مع�ضكر	 وايل	 اأن	 لها	 بيان	
امل�ضاب	 	، �ضيودة	 اخلالق	
حاليا	 يتلقى	 	 كورونا	 بفريو�ص	
املواطنني	 من	 كغريه	 العالج	
نافية	تعر�ضه	للوفاة	جراء	هذا	

الفريو�ص.
اأنه	 الوزارة	 بيان	 يف	 وجاء	
معلومات	 تداول	 اثر	 على	
التوا�ضل	 مواقع	 على	 مغلوطة	
وفاة	 مفادها	 االجتماعي	
اخلالق	 عبد	 مع�ضكر	 وايل	
بفريو�ص	 اإ�ضابته	 بعد	 �ضيودة	
وزارة	 فان	 +كوفيد19+	 كورونا	

الداخلية	و	اجلماعات	املحلية	
هذه	 تفند	 العمرانية	 والتهيئة	
املعني	 اأن	 وتوؤكد	 االإ�ضاعات	
باقي	 غرار	 على	 العالج	 يتلقى	
بهذا	 اأ�ضيبوا	 الذين	 املواطنني	
لهم	 نتمنى	 والذين	 الفريو�ص	

جميعا	ال�ضفاء	العاجل.
عطار باية  

امل�شيلة

ت�صجيل اأول حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ضيلة،	 والية	 اأم�ص	 �ضجلت	
موؤكدة	 اإ�ضابة	 حالة	 اأول	
تلقي	 بعد	 كورونا،	 بفريو�ص	
امل�ضالح	الطبية	نتائج	التحاليل	
كانت	 والتي	 با�ضتور	 معهد	 من	
ب�ضيخ	 تتعلق	 واحلالة	 اإيجابية،	

مغرتب	عائد	من	فرن�ضا	يقطن	
�ضمال	 ال�ضلعة	 حمام	 بلدية	 يف	
العمر	 من	 امل�ضيلة،يبلغ	 والية	
عليه	 قد	ظهرت	 وكان	 �ضنة	 	78
ثالثة	 منذ	 االإ�ضابة	 اأعرا�ص	
احلجر	 و�ضعه	حتت	 ،ليتم	 اأيام	

الزهراوي	 مب�ضت�ضفى	 ال�ضحي	
مبا�رضة	 مع	 الوالية،	 بعا�ضمة	
كل	 عن	 للك�ضف	 وبائي	 حتقيق	
االأ�ضخا�ص	الذين	كان	امل�ضاب	

على	اإت�ضال	مبا�رض	معهم	.
عبدالبا�شط بديار

24 �صاعة

دعا	خلبري	يف	�ضوؤون	الطاقوية،	
الدكتور	مهماه	بوزيان،	اأم�ص،	اىل	
�رضورة	اإن�ضاء	وزارة	خم�ض�ضة	لـ	
»اللوج�ضتيك«،	 ولـ	 »التخطيط«	
اأنهما	 اأقرب	االآجال،	معتربا	 يف	
غنى	 ال	 دولة«	 »م�ضاألة	 اأ�ضحيا	

عنهما.
من�ضور	 يف	 مهماه،	 وكتب	
الر�ضمي،	 ح�ضابه	 عرب	 له،	
قائال:	 الفاي�ضبوك،	 على	
�ضل�ضلة	 اأو	 اللوج�ضتيك	 »اأن	
جيو�ضا	 هزمت	 قد	 االإمدادات،	
مّر	 على	 جلبابرة	 جرارة	
ذات	 يف	 م�ضريا	 التاريخ،	 اأزمنة	

التخطيط	 غياب	 اأن	 الوقت،	
كل	 هزم	 قد	 واللوج�ضتيك،	
خارج	 للت�ضدير	 ا�ضرتاتيجياتنا	
هزمية	 فيها	 مبا	 املحروقات،	
ال�ضحي	 احلجر	 اإجراءات	

الطوعي،	اأمام	كي�ص	ال�ضميد.
املتحدث،	 ذات	 واأ�ضاف	
جند	 حولنا،	 ملن	 بالنظر	 اأنه	
توجد	 التي	 الدول،	 من	 العديد	
م�ضتويات	 يف	 اقت�ضادياتها،	
حتظى	 القت�ضادنا،	 مماثلة	
خم�ض�ضة	 وزارية	 بقطاعات	
لـلتخطيط	و	اللوج�ضتيك،	نظرا	
م�ضريا	 املحورية،	 الأهميتهما	

اأملانيا	 اأن	 املثال،	 �ضبيل	 على	
�ضواء،	 حد	 على	 ال�ضني،	 اأو	
تعتمد	قدراتهما	التناف�ضية	على	
خططهما	التنموية	والتطويرية،	
على	اللوج�ضتيات،	علما	اأن	هذه	
»اللوج�ضتيك	 من	 الدول،	جعلت	
االإمدادات«،	 �ضل�ضلة	 و	
لتنميتهم	 ا�ضرتاتيجًيا	 حموًرا	

االقت�ضادية.
الطاقوي،	 الباحث	 اأكد	 كما	
يف	 دكتوراه	 على	 احلا�ضل	
الهيدروجينية،	 الوقود	 خاليا	
الوزاري	 القطاع	 هذا	 اأن	
االإقليمي	 »التخطيط	 اجلديد	

دوره	 �ضيكون	 واللوج�ضتيك«،	
�ضيا�ضات،	 تن�ضيق	 على	 ال�ضهر	
املرتبطة،	 القطاعات	 خمتلف	
يتبعها	 التي	 تلك	 مع	 بالتوافق	
املحليني،	 الفاعلني	 من	 املزيد	
ويف	 الداخلية	 املناطق	 يف	
املدن	 يف	 و	 الكبري	 جنوبنا	
باال�ضتجابة	 وهذا	 الكربى،	
يف	 ال�ضكان،	 حاجيات	 لتلبية	
الوطني،	 اجلغرايف	 احلّيز	 كامل	
بالب�ضائع،	 االإمداد	 ذلك	 مبا	يف	
التحتية	املرتبطة	 البنى	 وتنمية	

بها.
مرمي خمي�شة

لفعاليات	 اأكد	املن�ضق	اجلهوي		
باجلنوب	 املدين	 املجتمع	
ال�رضقي	علي	بن	عيوة	،	ان	نزول	
جراد	 العزيز	 عبد	 االأول	 الوزير	
لوالية	البليدة	التي	تقرر	و�ضعها	
ر�ضالة	 ال�ضحي	 احلجر	 حتت	
الوقت	مطماأنة	 نف�ص	 قوية	ويف	
مفادها	اأن	الدولة	لن	تتخلى	عن	
املرحلة	 هذه	 مثل	 يف	 ال�ضعب	
العامل	 بها	 مير	 التي	 الع�ضيبة	

جراء	تف�ضي	فريو�ص	كورونا	.
لفعاليات	 اجلهوي	 املن�ضق	 قال	
باجلنوب	 املدين	 املجتمع	
يف	 عيوة	 بن	 علي	 ال�رضقي	
ت�رضيح	�ضحفي	خ�ص	به	يومية	
و	 العمل	 زيارة	 اأن	 »الو�ضط«،	
منت�ضف	 قادت	 التي	 التفقد	

االأول	 الوزير	 اجلاري	 االأ�ضبوع	
�ضجلت	 التي	 البليدة	 لوالية	
الوفيات	 ارتفاع	مقلق	ملعدالت	
و	االإ�ضابات	بوباء	كورونا	القاتل	
�ضفعة	 ذاتها	 حد	 يف	 تعترب	 	،
قوية	للم�ضككني	يف	هيبة	الدولة	
ت�ضيري	 على	 قدرتها	 مدى	 وما	
كالكوارث	 املفاجاأة	 االأزمات	
يف	 موؤكدا	 	، البيئية	 و	 ال�ضحية	
ذات	ال�ضدد	اأن	الزيارة	متخ�ص	
بر�ضائل	 البعث	 اأي�ضا	 عنها	
الوطن	 واليات	 جلميع	 مطمئنة	
مفادها	اأن	�ضناع	القرار	بالبالد	
واعون	بحجم	امل�ضوؤولية	امللقاة	
على	عاتقهم	بدليل	تاأكيد	الوزير	
باأن	 جراد	 العزيز	 عبد	 االأول	
جميع	 عن	 تتخلى	 لن	 الدولة	

االأمر	 تعلق	 �ضواء	 املواطنني	
اأو	 النائية	 باملناطق	 بالقاطنني	
املعزولة	عن	العامل	اخلارجي	.
بن	 جدد	 فقد	 ثانية	 جهة	 من	
معنا	 حديثه	 خ�ضم	 يف	 عيوة	
اخلوا�ص	 للم�ضتثمرين	 دعوته	
الوطني	 اجلهد	 يف	 لالنخراط	
الدولة	 طرف	 من	 املبذول	
اإن�ضانية	 مبادرات	 بتنظيم	
باحتياجات	 للتكفل	 وخريية	
املعوزة	 و	 الفقرية	 العائالت	
نار	 خط	 حتت	 ترزح	 التي	
احلملة	 اإجناح	 ثم	 ومن	 الفقر	
التح�ضي�ضية	و	التوعوية	الهادفة	
كورونا	عن	طريق	 وباء	 لتطويق	

اإلزام	اجلزائريني	ملنازلهم	.
اإىل	جانب	ذلك	فقد	ثمن	املن�ضق	

قرار	 املدين	 للمجتمع	 اجلهوي	
املركزية	 ال�ضحية	 ال�ضلطات	
با�ضتور	 ملعهد	 ملحقة	 بفتح	
حتليل	 من	 لتمكينها	 بورقلة	
نتائج	العينات	املر�ضلة	اإليها	من	
اجلنوب	جلميع	 واليات	 خمتلف	
اإ�ضابتها	 امل�ضتبه	 احلاالت	
بفريو�ص	كورونا	القاتل	،	م�ضيفا	
جمهودات	 اأن	 ال�ضدد	 ذات	 يف	
الوطنيني	 والدرك	 االأمن	 رجال	
برنامج	 ت�ضطري	 بخ�ضو�ص	
ا�ضتثنائي	ملحاربة	امل�ضاربني	و	
املواد	 يف	 لالأ�ضعار	 املحتكرين	
قال	 التي	 الوا�ضعة	 اال�ضتهالكية	
اأ�ضال	 هي	 انها	 حمدثنا	 عنها	

مدعمة	من	طرف	الدولة.
جناة ،ح

بعد ت�شجيل تو�شعا كبريا لالإ�شابة بال�شرق املغربي

حملة لتطهري املناطق احلدودية الغربية
ال�ضلطات	 اأم�ص	 نهار	 با�رضت	
مبعية	 تلم�ضان	 لوالية	 املحلية	
اجلمعيات	 من	 الع�رضات	
تلم�ضان	 	 بوالية	 النا�ضطة	
واحلماية	 االأمن	 وم�ضالح	
املدنية	والك�ضافة	االإ�ضالمية	يف	
للمناطق	 	 وا�ضعة	 تطهري	 عملية	
املواقع	 	 وخا�ضة	 	 احلدودية	

املحاذية		للمغرب	.
دائرة		 انطلقت	من	 التي	 العملية	
احلدودية		 اجلياليل	 �ضيدي	
ح�ضب	 �ضملت	 	 تلم�ضان	 بجنوب	

القادر	 عبد	 	 العملية	 من�ضق	
واملدا�رض	 القرى	 جميع	 �ضالمة	
احلرا�ضة	 ومراكز	 احلدودية	
وجاءت	 	، املغرب	 مع	 والتما�ص	
االنت�ضار	 خلفية	 على	 	 ذلك	
		19 كوفيد	 لفريو�ص	 املخيف	
املغربي		 ال�رضق	 م�ضتوى	 على	
بعمالة		 دائرته	 تو�ضعت	 والذي	
وجدة		وما	جاورها	بقوة	كبرية	ما	
ي�ضتوجب	العمل	على		حما�رضته	
،	خا�ضة	يف	ظل	رواج	ت�ضجيل	ما	
يزيد	عن	ال1000	حالة	مبناطق	

وجدة	و�ضيدي	بوبكر	االأمر	الذي	
على	 املحلية	 ال�ضلطات	 دفع	
ال�ضوارع	 ر�ص	 اأجل	 من	 التحرك	
وتوزيع	 باملطهرات	 واملنازل	
وقفازات	 كمامات	 من	 العوازل	
باالإ�ضافة	 املنطقة	 �ضكان	 على	
اإىل	لوازم	الوقاية	،	كما	مت		توزيع	
على	 للعمل	 اإ�ضهارية	 مطويات	
املثلى	 بالطرق	 ال�ضكان	 توعية	
اأ�ضبح	 الذي	 	 للوباء	 للت�ضدي	

عابرا	للقارات	والدول
حممد بن ترار
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مرمي خمي�شة

الفر�شة لتمركز التنظيمات 
املتطرفة

الأمريكي يف مكافحة  الباحث  اأو�ضح 
ق�ضية  اإن  كالرك،  كولن  الإرهاب، 
ال�ضاحل  منطقة  يف  الإرهاب  تف�ضي 
والوجه  للغاية،  مت�ضعبة  وال�ضحراء 
الأهم هو خ�ضو�ضية ذلك الإقليم على 
اأن  بالإ�ضافة  الدميوغرايف،  امل�ضتوى 
طبيعة  ذات  الأفريقي  الغرب  منطقة 
العبور،  �ضهلة  وحدود  ن�ضبيا  مفتوحة 
والكامريون،  والنيجر  نيجرييا  بني 
ما  وت�ضاد،  ومايل  فا�ضو  وبوركينا 
بني  ب�ضهولة  والتنقل  بالتو�ضع  ي�ضمح 
قدرة  عدم  مع  خا�ضة  البلدان،  تلك 
م�ضريا  الإرهاب،  دحر  على  جيو�ضها 
اأفقر  من  ال�ضاحل  اإقليم  اأن  باملقابل 
�ضكان  يتاأثر  وبالتايل  العامل،  اأقاليم 
اأ�ضعار  بارتفاع  ب�ضدة،  املنطقة  تلك 
املواد الغذائية، و�رسعة منو ال�ضكان، 
الداخلية  والتوترات  الف�ضاد  وانت�ضار 
اإىل جانب خطر  التي ل جتد حلول، 

العنف الأ�ضويل بني القبائل.
بالنظر  اأنه  كالرك،  اأف�ضح  حيث 
بال�ضاحل،  الداخلية  الأزمات  خلارطة 
والتي متتد فيها الأزمات امل�ضتع�ضية، 
ت�ضاد،  يف  الثنية  الأزمات  من  بداية 
الداخلية  النق�ضامات  اإىل  و�ضول 
تعرفها  التي  الأمنية  والتهديدات 
وبوركينا  وموريتانيا  ومايل  النيجر 

الجتماعية  الطبيعة  ب�ضبب  فا�ضو، 
التجان�س  املعقدة، ما يجعل م�ضتوى 
�ضعبة،  الندماج  وحركيات  �ضعيفا 
اأن هذا التمدد  مبينا يف ذات الوقت، 
التنظيمات  اأن  يك�ضف  اجلغرايف 
وال�ضحراء،  بال�ضاحل  املتطرفة، 
على  وقدرة  بديناميكية  تتمتع 
حملية  جمتمعات  يف  ال�ضتقطاب، 
القبلية  بال�رساعات  مدججة 
ال�ضمات  اأبرز  هي  وتلك  املعقدة، 
الذي يبحث  لتنظيم داع�س،  املعتادة 
دائما عن امل�ضاحات التي ل حتكمها 
حدود طبوغرافية، وحافلة بالعنا�رس 
الب�رسية الناقمة، والبيئة الرخوة التي 

تتكيف معها.
 

اأغلب املن�شمني اإىل الإرهاب ل 
ميتلكون دافعا دينيا 

الباحثة  اتفقت  اأخرى،  جهة   من 

املت�ضددة  احلركات  يف  املتخ�ض�ضة 
كالرك،  مع  كوملان،  باأفريقيا، جويل 
ال�ضعوب  �ضمات  حتليل  اأهمية  يف 
كمفتاح  املنطقة،  تلك  املوجودة، يف 
من  الع�رسات  انت�ضار  �ضبب  لفهم 
اإقليم  يف  املتطرفة،  اجلماعات 
املنظومة  وف�ضل  الأفريقي،  ال�ضاحل 

الأمنية يف ردع ذلك.
من  املائة  يف   75 اأن  كوملان  وقالت 
الإرهابية،  اجلماعات  اإىل  املن�ضمني 
حقيقيا،  دينيا  دافعا  ميتلكون  ل 
وبالتايل هم م�ضاقون بدوافع دنيوية . 
ف�شل حتالف القاعدة مع داع�ص 

يف  الهولندي  الباحث  جهته  من 
فون  األك�ضندر  ال�ضيرباين،  الأمن 
العتقاد،  اإىل  ذهب  فقد  رو�ضنباخ، 
ع�ضفت  قد  التحولت،  تلك  اأن 
والإ�ضرتاتيجية،  الأمنية  بالقدرات 

واأفقدتها  الإرهاب،  مكافحة  اأمام 
فاعليتها مع التو�ضع ال�رسيع، يف كل 
اإىل  و�ضلت  بوترية  الأفريقية  الدول 
�ضبه  ب�ضورة  اإرهابي،  هجوم  تنفيذ 

يومية، يف بع�س دول ال�ضاحل.
قدرات  اأن  رو�ضنباخ،  اأ�ضار  حيث 
�رسبات  لت�ضمل  تطورت،  الإرهاب 
مبا�رسة، للجيو�س الأفريقية ال�ضبعة 
مل  امل�ضاألة  اأن  مربزا  املتحالفة 
تقف عن ذلك احلد، ولكن الع�رسات 
اأكدت  واملعلومات،  الوثائق  من 
مدار  على  حثيثة،  حماولت  وجود 
داع�س  بني  املا�ضية،  الأعوام 
يف  تفاهمات،  لتحقيق  والقاعدة 
انت�ضار  لتوفري  ال�ضاحل  منطقة 

ونفوذ اأو�ضع.
الأمن  الهولندي يف  الباحث  ويعتقد 
عمودين  هناك  اأن  ال�ضيرباين، 
منطقة  يف  لالإرهاب،  اأ�ضا�ضيني 
القدرة  وهما  وال�ضحراء،  ال�ضاحل 
املجتمعات  داخل  الت�ضلل  على 
دون �ضعور بوجود دخيل، بالإ�ضافة 
لداع�س  املواليني  ن�ضاأة  طبيعة  اإىل 
الختالف  فرغم  والقاعدة، 
التنظيمني  اأن�ضار  فاإن  الفكري، 
الختالط  من  درجات  جتمعهما 
الأ�رسي، واجلرية لقدومهم من قرى 
م�ضرتكة، مبناطق يف مايل وكامريون 

وبوركينا فا�ضو.

�شكلت فرن�شا وعدد من حلفائها قوة ع�شكرية جديدة ت�شمى »تاكوبا« موؤلفة ح�شرا من قوات النخبة بدعوى مواجه 
التنظيمات الرهابية يف منطقة ال�شاحل الإفريقي    و ي�شاهم يف القوة 13 بلدا تتقدمهم فرن�شا وبلجيكا و الت�شيك 

و الدامنارك و ا�شتونيا و اأملانيا ومايل وهولندا و النيجر و الرنويج و الربتغال و ال�شويد و بريطانيا خل�ص املوؤمتر 
الذي عقده املعهد الدويل ملكافحة الإرهاب، عن بعد، اخلمي�ص الفارط، حول بحث �شبل منع حتول منطقة ال�شاحل 

وال�شحراء الإفريقية، اإىل نقطة ارتكاز ميدانية جديدة، للتنظيمات الإرهابية املتطرفة، اإىل التفاق على �شرورة 
حترك الأجهزة الأمنية، لتو�شعة م�شاحة اخلالف بني تنظيمي داع�ص والقاعدة، واإحداث اخرتاق يف اأ�شا�ص تلك 

اجلماعات، ميهد لو�شع اإ�شرتاتيجية اأكرث جناعة لإنهاء عملية حتويل املنطقة اإىل بوؤرة عاملية لالإرهاب.

 جلنة ر�شد ومتابعة فريو�ص كورونا

لهذا ال�سبب يتاأخر  عن
اإعالن النتائج

الوطنية  الهيئة  رئي�س  ك�ضف 
البحث،  وتطوير  ال�ضحة  لرتقية 
خياطي،  م�ضطفى  الربوفي�ضور 
اإعالن  يف  تاأخر  هناك  اأن  اأم�س، 
وبالتايل  املخربية،  التحاليل  نتائج 
من  الرفع  عجل،  وعلى  يجب 
لهذا  والت�ضخي�س،  التحاليل  وترية 

الفريو�س املتف�ضي باجلزائر.
له  ت�رسيح  يف  خياطي،  قال 
اأن  الوطنية،  الإذاعة  اأمواج  على 
نتائج  اإعالن  يف  الزمني  التاأخر 
اإىل  يرجع  املخربية،  التحاليل 
امل�ضتعملة  التقنية  اأولها  �ضببني، 
 ADN الـ  ت�ضتعمل  التي     PCR
اأح�ضن  من  وهي  للت�ضخي�س، 
ولكن  الآن،  امل�ضتعملة  التقنيات 
يدوم  وقتا  تتطلب  اأنها  م�ضكلتها 
كوادر  اىل  بالإ�ضافة  �ضاعات،   6
موؤهلة لال�ضتغال على هذه التقنية، 
فقط،  با�ضتور  معهد  يف  موجودة 
اأما النق�س الثاين الذي يعاين منه، 
اجلزائر  الطبي يف  التحليل  م�ضكل 
يف  امل�ضجل  النق�س  هو  ح�ضبه، 

الطقمات الفيزيولوجية.
كما اأ�ضاف ذات املتحدث، اأن هناك 
ال�رسيعة،  الت�ضخي�س  من  اأنواعا 
الت�ضخي�س،  يف  ايجابية  متنح  التي 
املائة،  يف   80 اإىل  ن�ضبتها  ت�ضل 
اأخرى  عديدة  اأنواع  جانب  اىل 

للت�ضخي�س، ت�ضتخدم يف الكثري من 
البلدان كا�ضبانيا وتركيا، اىل جانب 
خمربا  اإل  متلك  ل  اجلزائر  اأن 
امل�ضتوى  على  للفريو�ضات،  واحد 
جدا،  قليل  �ضيء  وهو  الوطني، 
تن�ضئ  اأن  اجلزائر،  على  كان  حيث 
م�ضتوى  على  للفريو�ضات،  خمابر 
كل امل�ضت�ضفيات اجلامعية، خا�ضة 
الفريو�ضات،  من  الكثري  ظهور  بعد 
كفريو�س    ،2003 و   2002 �ضنة  يف 
واليبول   ،H1N1 و    SARS
وزيكا من بعدهما. وح�ضب م�ضادر 
با�ضتور  معهد  مدير  فاإن  اإعالمية، 
للتحاليل الطبية، فوزي درار، ك�ضف 
 400 اإجراء  املعهد  باإمكان  اأن 
يف  كوفيد-19  فريو�س  عن  ك�ضف، 
اليوم، ميكن اأن تت�ضاعف، باإ�ضافة 
واملخابر  لها،  التابعة  املالحق 
غرار  على  والـخا�ضة،  اجلامعية 
وهران،  وملحق  ق�ضنطينة،  ملحق 
لورقلة،  ال�ضت�ضفائي  املخرب 
وزو،  بتيزي  اجلامعي  واملخرب 
م�ضريا باملنا�ضبة، اإن نحو 100 اإىل 
يوميا،  اإىل املعهد  200 عينة ت�ضل 
للك�ضف عن حالت الإ�ضابة بالوباء 
التحليل  نتائج  اأن  م�ضيفا  العاملي، 
باملائة   10 ن�ضبته  ما  اإ�ضابة  تظهر 

منهم بالفريو�س.
مرمي خمي�شة

ملنع انت�شار عدوى كورونا

وايل البليدة ياأمر بغلق حمطات البنزين 

املجل�ص الوطني حلقوق الن�شان

الدعوة لاللتزام بتعليمات 
الوقائية من كورونا

ادارة مركب الندلو�شيات واملقيمني باحلجر 
اقاموا حفلة على �شرفها

�سيدة ت�سع مولودتها باحلجر   
وت�سميها اندلو�سية

كمال  البليدة،  ولية  وايل  ك�ضف 
الغلق  �ضيتم  اأنه  اأم�س،  نوا�رس، 
الوقود  حمطات  لكافة  الفوري، 

واخلدمات، على م�ضتوى الولية.

م�ضادر  عدة  ح�ضب  الوايل،  اأكد  كما 

من  جاء  الإجراء،  هذا  اأن  اإعالمية، 
اأجل احلد من احلركة والتنقل، داخل 
تراب الولية، م�ضيفا باأن قرار الغلق، 

وتف�ضي  انت�ضار  من  للحد  يهدف 
فريو�س كورونا، على م�ضتوى الولية.
مرمي خمي�شة

حلقوق  الوطني  املجل�س  دعا 
الن�ضان، يف هذه الظروف الع�ضيبة 
اأجمع،  والعامل  بلدنا  بها  مير  التي 
على  املقيمني  وكل  املواطنني 
بروح  التحلي  اىل  الوطني،  الرتاب 
ال�ضارم  واللتزام  امل�ضوؤولية 
عن  ال�ضادرة  بالتعليمات  والدقيق 
وعن  البالد  يف  العمومية  ال�ضلطات 
واملتعلقة  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

مبكافحة وباء كوفيد 12
اأن  له  بيان  يف  املجل�س  واأو�ضح 
املنزيل  احلجر  بقواعد  اللتزام 
والنظافة  الجتماعي  والتباعد 
احليطة  اأ�ضاليب  واتباع  امل�ضتمرة 
احلماية  تدابري  كل  واأخذ  واحلذر 
الوباء  انت�ضار  من  للحد  والوقاية 
مهمة  اأدوات  اأنها  اىل  م�ضريا 
يف  احلق  على  للحفاظ  واأ�ضا�ضية 
حقوق  اأقد�س  هو  الذي  احلياة 
لنا  يت�ضنى  لن  فبدونه  الن�ضان، 
الن�ضان  حقوق  بباقي  التمتع 
والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  املدنية 
اأن  واأ�ضاف  والثقافية  والجتماعية 

ال�ضحية  الرعاية  يف  املواطن  حق 
هو حق من حقوق الن�ضان ويقابله 
واجب الدولة وم�ضوؤوليتها يف توفري 
من  للوقاية  ال�رسورية  ال�رسوط 

الأمرا�س وعالجها
فعاليات  الوطني  املجل�س  ويدعو   
اإىل  املختلفة  املدين  املجتمع 
ال�ضلطات  م�ضعى  يف  النخراط 
اأنواع  خمتلف  بتقدمي  العمومية 
املواطنني  لكل  امل�ضاعدات 
كما  اله�ضة،  الفئات  وخا�ضة 
متكني  اإىل  ال�ضلطات  كافة  يدعو 
املدين  املجتمع  مهمة  وت�ضهيل 
تقدمي  يف  مب�ضوؤولياته  القيام  يف 
اأ�ضكالهوينا�ضد  مبختلف  الدعم 
وقفة  بالوقوف  اجلميع  املجل�س 
اإجالل وتقدير وت�ضامن مع اأطبائنا 
القطاع  عمال  وكل  وممر�ضينا 
احلماية  رجال  وكذلك  ال�ضحي 
الأمنية  الأ�ضالك  وخمتلف  املدنية 
�ضحتنا  على  ليال  ي�ضهرون  الذين 

واأمننا و�ضالمتنا.
باية ع

موجودة   �ضيدة  اأم�س  نهار  حولت 
ال�ضحي  تاحلجر  مركز  يف 
بالندلو�ضيات  بوهران اىل  م�ضلحة 
اجلامعي  بامل�ضت�ضفى   الولدة 
الدكتور بن زرجب  اين خ�ضعت اىل 
خاللها  اجنبت  عادية  توليد  عملية 
 « »اندل�ضية  اأ�ضم  عليها  اطلق  بنتا 
توجد  الذي  احلجر  مبركز  تيمنا 
من  املنحدران  زووجها   رفقة  فيه 
عائلة غر�ضيف  والتي ا�ضولها  ولية 
املا�ضي   مار�س   25 منذ  خن�ضلة  
رفقة 648 م�ضافرا الذين جاءو على 

وقد  هذا   ،2 طا�ضيلي  الباخرة  منت 
الندلو�ضيات  ادارة مركب  احتفلت  
اجنبت  التي  العائلة  مع  واملقمني 
الطفلة  واقامت على �رسفهم وليمة  
مدعمة  بالطمينة التي تنجز يف هذه 

املنا�ضبة .
الطبي  الطاقم  ا�ضار  جهتها   من 
الذي ا�رسف على توليد ال�ضيدة انها  
عليها  تظهر  ومل  جيدة  �ضحة  يف 
تنبئ  ولعالمات   م�ضاعفات  اية 

با�ضابتها بفريو�س كرونا .
حممد بن ترار

حتذير من حتفيز ال�سراع بني القاعدة وداع�ش
.    ن�شر وحدة »تاكوبا« الع�شكرية ملواجهة الإرهابيني

الناحية الع�شكرية الأوىل بالبليدة

قائد الأركان بالنيابة يتفقد وحدات ع�سكرية
�ضنقريحة،  ال�ضعيد  اللّواء  قام 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
بزيارة  اأم�س  بالنيابة،  ال�ضعبي 
عمل وتفقد اإىل الناحية الع�ضكرية 

الأوىل بالبليدة.
يف البداية، وبعد مرا�ضم ال�ضتقبال 
اأركان اجلي�س  رئي�س  اللّواء،  وقف 
رفقة  بالنيابة،  ال�ضعبي  الوطني 
الناحية  قائد  �ضيدان،  علي  اللّواء 
ترحم  وقفة  الأوىل،  الع�ضكرية 
»اأحممد  البطل  ال�ضهيد  روح  على 
التاريخية  الولية  قائد  بوقرة« 
قيادة  مقر  يحمل  والذي  الرابعة، 
اإكليال  و�ضع  حيث  ا�ضمه،  الناحية 
التذكاري  املعلم  اأمام  الزهور  من 
الكتاب  فاحتة  وتال  له،  املخلد 
ال�ضهداء  اأرواح  وعلى  روحه  على 

الأبرار.

ال�ضعيد  اللّواء  تراأ�س  ذلك،  اإثر 
�ضم  عمل  اجتماع  �ضنقريحة، 
وقادة  الناحية  واإطارات  قيادة 
وم�ضوؤويل  الع�ضكرية  القطاعات 
امل�ضالح الأمنية، حيث ا�ضتمع يف 
الناحية  قائد  عر�س  اإىل  البداية 
ت�ضمن  الذي  الأوىل،  الع�ضكرية 
املتخذة،  الإجراءات  خمتلف 
العليا،  القيادة  لتعليمات  تنفيذا 
كورونا  فريو�س  انت�ضار  ملواجهة 
الخت�ضا�س،  اإقليم  يف  امل�ضتجد، 
ل�ضيما على م�ضتوى ولية البليدة، 
قادة  لعرو�س  بعده  لي�ضتمع 
وخمتلف  الع�ضكرية  القطاعات 
اأ�ضدى  م�ضالح الأمن. عقب ذلك، 
ال�ضيد اللّواء جملة من التوجيهات 
حول  متحورت  والتعليمات 
هذا  انت�ضار  من  الوقاية  اإجراءات 

الوباء يف �ضفوف اجلي�س الوطني 
الالزمة  التدابري  واتخاذ  ال�ضعبي 
الوحدات  جاهزية  على  للحفاظ 

والقوات يف اأعلى م�ضتوياتها.
وبالفوج 52 الطبي بالبويرة، وقف 
ال�ضتعدادات  اآخر  على  اللّواء 
كافة  بها  تقوم  التي  والتح�ضريات 
للتدخل  حت�ضبا  الفوج،  مكونات 
املنظومة  لإ�ضناد  وقت،  اأي  يف 
الظرف  هذا  الوطنية يف  ال�ضحية 
عاين  كما  ال�ضتثنائي،  ال�ضحي 
خمتلف  كثب  عن  اللّواء  ال�ضيد 
والو�ضائل  احلديثة  التجهيزات 
على  الفوج،  يحوزها  التي  الطبية 
غرار امل�ضت�ضفى امليداين، القادر 
من  معترب  بعدد  التكفل  على 
الو�ضع  تطلب  حال  يف  امل�ضابني 

ذلك.

كما قام ال�ضيد اللّواء بزيارة الفوج 
12 للمظليني املغاوير، اأين ا�ضتمع 
الفوج، حول خمتلف  قائد  لعر�س 
اإطار  يف  املندرجة  الن�ضاطات 
لل�ضنة  القتايل  التح�ضري  برنامج 
اإىل  اللّواء  ال�ضيد  لينتقل  اجلارية، 
اإطارات  كان  اأين  العلم،  �ضاحة 
لي�ضدي  م�ضطفني،  الفوج  واأفراد 
التعليمات  اللّواء  ال�ضيد  لهم 
جمملها  يف  الرامية  والتوجيهات 
اإىل الوقاية من انت�ضار وباء كورونا 
واتخاذ الحتياطات الالزمة لذلك، 
عالوة على تاأكيد ال�ضيد اللّواء على 
ن�ضاطات  تنا�ضي  اأو  اإهمال  عدم 
التح�ضري القتايل واملحافظة على 
اجلاهزية العملياتية للفوج، ف�ضال 
عن تنفيذ املهام القتالية امل�ضندة 

بنف�س الوترية والتحفز والإتقان.
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اح�شن خال�ص   

امل�آل  ن�ستعر�ض  ونحن 
الذي انتهى اإليه بوتفليقة، 
من  الأي�م  هذه  مثل  يف 
ميكن  ل  املن�رصم،  الع�م 
الده�سة  ت�سيبن�  اأن  اإل 

نت�س�ءل:  ونحن 
مل�س�ر  كيف 
�سي  �سي�
�سي  م� يبلو د و
ع�م�   62 دام 
من  تكون  اأن 
هذه  ن�سيبه 
؟  ية لنه� ا
لرجل  وكيف 
له  ك�ن 
احلظ يف اأن 
يحتك بق�دة 

من اأمث�ل بن بله وبومدين 
واأولف  وعرف�ت  وك��سرتو 
الن��رص  وعبد  وتيتو  ب�مل 
خ�متته  تكون  اأن  وغريهم 
له؟  تكون  اأن  بدل  عليه 
اأ�سئلة ل ميكن البحث عن 
اإج�بته� يف الأقدار وحده� 
بل تظل ع�لقة وحتت�ج اإىل 
حلظ�ت من الت�أمل العميق 
املفكرين  قبل  من  لي�ض 
الت�ريخ  يف  والب�حثني 
ال�سي��سي للجزائر فح�سب 
والن�س�ء  الرج�ل  من  بل 
اأن  لهم  �سيقدر  الذين 
يقودوا م�ستقبال هذا البلد 

اأو غريه.
من ع�دة الق�دة ال�سي��سيني 
ر�سيدهم  يت�سكل  اأن 
ت�س�عدي�،  الت�ريخي 
من  ينطلق  من  فهن�ك 
اأرفع  اإىل  وينتهي  ال�سفر 

درج�ت الزع�مة الت�ريخية 
فيبقى حمفورا يف الذاكرة 
بعد موته على غرار بع�ض 
الزعم�ء  من  ذكرن�هم  من 
بلغ  وقد  الت�ريخيني. 
هوؤلء تلك الدرج�ت العلى 
طبيعة  اأدركوا  اأن  بعد 

عليهم  ك�ن  الذي  املق�بل 
اأ�سك�ل  ومن  يدفعوه،  اأن 
يقتنع  اأن  املق�بل  هذا 
اأنهم  �سلطتهم  حتت  من 
يف خدمتهم واأنهم يعملون 
اعوج�ج  ل  خطي  ب�سكل 
املثل  جت�سيد  على  فيه 
ير�سمونه�  التي  والق�س�ي� 
ويك�فحون  ودولي�  وطني� 

من اأجله�.
لقد احتك بوتفليقة برج�ل 
ك�ن لهم وعليهم، غري اأنهم 
ك�نوا يحملون مثل ال�سالم 
�سمن  وامل�س�واة  والعدل 
مر�سومة  للع�مل  روؤى 
التي  العهود  خالل  لت�سود 
ق�دوا فيه� بلدانهم وجزءا 
من الع�مل. وك�ن الأمل يف 
من  اجلزائر  ت�ستفيد  اأن 
الذي  هو  الر�سيد  هذا 
ع�م  اجلزائريني  جعل 

وي�أملون  ي�أمنون   1999
تلك  لعودة  يطمئنون  بل 
النم�ذج من جديد ب�لرغم 
مم� اعرتى عودة بوتفليقة 
اإىل احلكم من عيوب منه� 
الروح  تعوزه�  ك�نت  اأنه 
ك�نت  بل  الدميقراطية 
�سفقة  �سمن 
جن�ح  مع 
الق�دة  من 
يني  لع�سكر ا
ي�سمى  من  اأو 
م  حلك� ب�
الذين  الفعليني 
فر�س�  فر�سوه 
مر�سحني  دون 
يقلون  ل  اآخرين 
ر�سيدا  عنه 
م�  وهو  ت�ريخي�. 
رجل  من  يتحول  جعله 
ظل  من  ت�سوره  كم�  اأمة 
املعجزة  ب�لرجل  يوؤمن 
له  اأعدت  مهمة  رجل  اإىل 
الأزمة  اإنه�ء  وهي  م�سبق� 
الأمنية مب� يحفظ النظ�م 
حملي�  تداعي�ته�  من 
التي  املهمة  وهي  ودولي�. 
ا�ستغل عليه� بتف�ن واإتق�ن 
الوئ�م  وثيقت�  ومكنت 
وال�سلم   1999 يف  املدين 
يف  الوطنية  وامل�س�حلة 
الإجن�ز  اإمت�م  من   2005
وفق املق�يي�ض املر�سومة 
ل�سيم� واأن ارتف�ع مداخيل 
مع  املتزامن  املحروق�ت 
وال�ستقرار  الهدوء  عودة 
تنمية  على  �س�عد  قد 
الدول  من  الكثري  طموح 
خدم�ت  عر�ست  التي 
�رصك�ته� لإع�دة اإعم�ر بلد 

دمرت من�س�آته وموؤ�س�س�ته 
اأوقفت  دموية  ع�رصية 
عجلة النمو وو�سعت البلد 
املوؤ�س�س�ت  �سلطة  حتت 
اأن  قبل  الدولية  امل�لية 
من  بوتفليقة  يتخل�ض 
املرتاكمة  اجلزائر  ديون 

لديه�. 
هكذا حتولت اجلزائر اإىل 
ل�رصك�ت  جذاب  ف�س�ء 
و�سينية  وتركية  فرن�سية 
لال�ستثم�ر  وغريه�، 
املن�س�آت  جم�لت  يف 
وال�سكن�ت  الق�عدية 
كل  وك�نت  والت�س�لت 
ل�رصك�ته� عن  تبحث  دولة 
ال�ستثم�رات  من  ن�سيب 
الريع  من  لالأرب�ح  املدرة 
اخللفية  ويف  النفطي. 
احلر  للتب�دل  اتف�ق�ت 
الأوروبي  الحت�د  مع 
�رصاكة  واتف�ق�ت 
رو�سي�  مع  ا�سرتاتيجية 
اأخرجت  حيث  وال�سني 
النفطية  البحبوحة 
التي  العزلة  من  اجلزائر 
�سنوات  عليه�  فر�سته� 
الأمنية  ال�سي��سية  الأزمة 
وجعلت منه� ب�زارا لل�سلع 

واخلدم�ت امل�ستوردة.
فن  هي  ال�سي��سة  ولأن 
فقد  يق�ل  كم�  املمكن 
طموح�  كهذا  و�سع  ولد 
املهمة  اأن  يف  جديدا 
التي ك�ن مقررا اأن تنتهي 

ال�سلم  ميث�ق  �سدور  بعد 
يف  الوطنية  وامل�س�حلة 
متتد  اأن  ميكنه�   2005
ك�ن  مم�  بكثري  اأبعد 
الذين  حتى  يت�سوره 
ن�سبوه على راأ�ض البلد من 
اأول يوم، ف�ملهمة ال�سلمية 
به�  كلف  التي  النتق�لية 

حتولت فج�أة اإىل 
»برن�مج رئي�ض 
 » ية ر جلمهو ا
غم  لر ب�
اأعقب  مم� 
ء  �ستفت� ل ا
امليث�ق  على 
دخول  من 
تفليقة  بو
وعكة  يف 

�سحية 
 ، ىل و اأ

مب�ست�سفى  منه�  ع�لج 
الع�سكري  دوغرا�ض  ف�ل 
الفرن�سي، غري اأنه� اأورثته 
اأنق�ض  و�سع� �سحي� ه�س� 
من قدراته اجل�سدية ب�سكل 
ل ميكن اإخف�وؤه اإىل درجة 
اجلديد  الو�سع  هذا  اأن 
�س�ر حمل اهتم�م العديد 
من الدول التي اأق�م معه� 
بوتفليقة �رصاك�ت مرهونة 
ال�سلطة.   يف  ب��ستمراره 
ف�رقة  حلظة  تلك  ك�نت 
بوتفليقة  مكنت  ومف�سلية 
من التحرر من مق�م رجل 
اأقنع  رجل  اإىل  امله�م 

جزءا غري ي�سري من اأرك�ن 
مبلحق�ته  الق�ئم  النظ�م 
يف  ا�ستمراره  ب�رصورة 
ملوا�سلة  احلكم  �سدة 
»برن�جمه  جت�سيد 
الطموح« الذي ارتبطت به 
وخ�رجية  داخلية  م�س�لح 
حول  ت�سكلت  جديدة 

جددوا  ع�سكريني  ق�دة 
م�ل  وب�رون�ت  الولء  له 
ومنظم�ت  اأحزاب  وق�دة 
وهي  زواي�،  و�سيوخ 
اأف�سل  اأن  راأت  اأطراف 
من  لال�ستف�دة  �سبيل 
يوفره�  التي  المتي�زات 
اجلديد  امل�يل  الو�سع 
الرئي�ض  »فخ�مة  دعم 
جديدة«  رئ��سية  لولي�ت 
مبطلب  املغ�مرة  بدل 
النظ�م،  داخل  التغيري 
حتى اأن بع�س� ممن ارتبط 
احلكم  يف  ببق�ئه  م�سريه 
لو  فيه  يخلد  اأن  متنى 

على  حق�  املوت  يكن  مل 
يف  هن�ك  اأن  مع  اجلميع، 
قلب النظ�م اأو يف �سف�فه 
ك�ن  من  ال�سعب،  لدى  اأو 
ينتظر ال�س�عة التي يف�رق 
واأن  ل�سيم�  احلي�ة  فيه� 
تكن  مل  ال�سحية  ح�لته 
تب�رص بعودة بوتفليقة الذي 
عهده اجلزائريون. 
لقد و�سع اجلميع 
ترقب  ح�لة  يف 
م�سري  وجعل 
مرهون�  البلد 
و�سعه  بتطور 
ظل  يف  ال�سحي 
ت�سورات  غي�ب 
جديدة  �سي��سية 
التحكم  لوحة  خ�رج 
التي هي�أه� بوتفليقة 
من  حوله  ومن 
امللتفة  اجلديدة  الع�سب 
الذين  وهم  الريع،  حول 
 2008 نوفمرب  يف  جنحوا 
يف اإزالة الع�ئق الد�ستوري 
ولي�ت  عدد  يحدد  الذي 
اثنتني بتعديل  الرئي�ض يف 
للد�ستور  د�ستوري  غري 
العهدات  مبوجبه  فتح 
الرئ��سية ليمكن لبوتفليقة 
من ولية ث�لثة اأم�م �سمت 
قد  ك�ن  ومريب  غريب 
ع�ر�ض  من  بع�ض  التزمه 
من بعد تر�سحه للعهدتني 

الرابعة واخل�م�سة.
...يتبع

كيف وملاذا انتهى بوتفليقة
نعي�ص هذه الأيام ذكريات تعيدنا اإىل اللحظات الأخرية للرئي�ص ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة على راأ�ص الدولة، وتدفعنا 
للوقوف على خما�شاتها الع�شرية التي بداأت من اللحظة التي طالبت فيها قيادة اجلي�ص بتطبيق املادة 102 من الد�شتور يف 
26 مار�ص من العام املا�شي حتت �شغط ال�شعب املطالب برحيله، وانتهت يوم قدم ر�شالة ا�شتقالته يوم 2 اأفريل حتت �شغط 

القيادة ذاتها التي دعته اإىل الن�شراف الفوري. 

لقد احتك بوتفليقة برجال 
كان لهم وعليهم، غري اأنهم 
كانوا يحملون مثل ال�شالم 

والعدل وامل�شاواة �شمن روؤى 
للعامل مر�شومة لت�شود خالل 
العهود التي قادوا فيها بلدانهم 

وجزءا من العامل.

هكذا حتولت اجلزائر اإىل ف�شاء 
جذاب ل�شركات فرن�شية وتركية 

و�شينية وغريها، لال�شتثمار 
يف جمالت املن�شاآت القاعدية 

وال�شكنات والت�شالت وكانت كل 
دولة تبحث ل�شركاتها عن ن�شيب 

من ال�شتثمارات املدرة لالأرباح من 
الريع النفطي.

م�شار مليئ بالعرب والدرو�ص
اجلزء الثاين
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يف الوقت الذي تعالت فيه نداءات التحذير و التنبيه عرب العامل من �شا�شة و خرباء و نا�شطني ، تدعو اإىل الت�شامن و التاآزر و 
التعاون الدويل ، ملجابهة فريو�س كورونا ، ل�شمان املعاجلة الفعالة لهذا الوباء ، حتت وقع �شدمات الأرقام املهولة ل�شحايا هذه 
اجلائحة ، اعتربت اأ�شوات اأخرى اأن هذا املر�س يعد فر�س للوليات املتحدة الأمريكية وال�شني من اأجل التعاون والت�شارك يف 

النت�شار على هذا املر�س ، الذي يعترب كارثة عاملية. 

من اأ�شلحة معركة الفريو�س الفوقوطني

االحتبا�س املنزيل و احلكومة االلكرتونية

الوليد فرج

ال�صني  حتقيق  بعد  �صيما  ال 
ال�صيطرة  يف  ملمو�صا  جناحا 
عدة  اأعلنت  حيث   ، عليه 
اأنه   ، ر�صمية  �صينية  قنوات 
مدار  وعلى  االإثنني  يوم  منذ 
ت�صجيل  يتم  مل   ، اأيام  �صبعة 
بالفريو�س  جديدة  اإ�صابة  اأي 
 ، االأوىل  بوؤرته  يوهان  يف   ،
 271 امل�صت�صفيات  وغادر 
من  التحذير  رغم   ، مري�س 
احتمال حدوث موجة جديدة 
 693 ت�صجيل  بعد   للمر�س 
دولة   42 من  وافدة  حالة 
حتى نهاية يوم ال�صبت ، رغم 
اإىل  العدوى  انخفا�س حاالت 
يف  اجلهود   3000 من  اأكرث 
اإىل  و�صلت   ، م�صتمر  تكاثف 
معاجلة حاملي الفريو�س دون 

اأعرا�س .
الثقافة  بديهيات  توازيا مع  و 
هذه  مثل  يف  ال�صينية 
ال�صني  تكتفي  مل  االأو�صاع 
الوقاية و  بتقدمي خرباتها يف 
مكافحة هذا الوباء ، باعتبار 
فوقوطني  الفريو�س  هذا  اإن 
 ، اآفاق  وال  بحدود  يوؤمن  ال 
قدمت  �صينخوا  عن  فنقال 
دعم  من  م�صاعداتها  ال�صني 
لوجي�صتكي طبي لـ 89 دولة و4 

على  مق�صمة  دولية  منظمات 
لهذا  الت�صدي  يف  دفعات   4
الوباء، يف انتظار االنتهاء من 
من  اخلام�صة  الدفعة  اإعداد 
قررته  الذي  الدويل  الربامج 
بكني يف  تنفيذ امل�صاعدات .

اإدارة  يف  املتفح�س  اإن 
االأزمة  لهذه  بكني  ومعاجلة 
الكارثية  البيولوجية  ال�صحية 
اأكرث  املتعددة املخاطر على 
ال�صيا�صة  اأن  ،يجد  من �صعيد 
و  ال�صحي  للحجر  ال�صارمة 
للحجر  ال�صعبية  اال�صتجابة 
كانت   ، الطوعي   املنزيل 
لتحقيق  احلقيقي  املنعرج 
يف  املمتازة  النتائج  هذه 
مقارعة هذا الفريو�س الفتاك 

.
التدبري  هذا  جنح  فكيف   
؟  ال�صيني  املجتمع  داخل 
ملاذا األتزم ال�صينيون منازلهم 
من  حياتهم  اأداروا  وكيف  ؟ 

غرفهم ؟
يعترب  ال�صيني  ال�صعب  لعل 
و  ا�صتجابة  ال�صعوب  اأكرث 
املرفق  تعاليم  حتاقال  
بقراراته  التزاما  و  العمومي 
ت�صامنا  و  ان�صجاما  واأكرث   ،
لطبيعة  نظرا   ، بينه  فيما 
الرتبوي  املوؤ�ص�صاتي  النظام 
له  تخ�صع  الذي  ال�صارم 

اإدارة  و  االجتماعية  التن�صئة 
غر�س  الذي   ، العامة  احلياة 
ما  خلقت  جمعية  ثقافة 
التعن�رص  مبجتمع  ن�صميه 
كل  ي�صبح  اأين   ، الوظيفي 
الكتلة  داخل  فرد هو عن�رصا 
يكمل  دورا  يوؤدي  املجتمعية 
دور الذي �صبقه ، ممهدا دور 
الذي يليه يف ارتباط وظيفي ، 
حتت �رصامة القيادة االإدارية 

املرفقية  . 
يف  العلمية  الطفرة  اأن  كما 
االإعالم  تكنولوجيات  ميدان 
كان  العامل  يف  التوا�صل  و 
 ، منها  وافر  ن�صيب  لل�صني 
اقت�صادية  قوة  جعلها  مما 
كونية ، ا�صتطاعت من خاللها 
توظيف الذكاء ال�صيني يف كل 
االخت�صا�صات  و  املجاالت 
و  الربامج  اأجنع  با�صتغالل   ،
وتاأتي  ال�صيا�صات  و  النظم 
اليوم  ي�صمى  ما  راأ�صها  وعلى 
والتي  االلكرتونية  احلكومة 
يف  االأ�صا�س  املحور  كانت 
جناح احلجر ال�صحي املنزيل 
. اأي ت�صري احلياة و املعاي�س 

رهن كب�صة زر .
تعترب  االلكرتونية  احلكومة 
و  املتكاملة  الطريقة 
اخلدمات  لتوفري  امل�صتمرة 
واعتمادا  العمومية 

االأمثل  اال�صتعمال  على 
 ، االت�صاالت  لتكنولوجيات 
نوعية  بتح�صني  ت�صمح  حيث 
املوردة  العمومية  اخلدمات 
كانعكا�س حقيقي   ، الكرتونيا 
التطور  اأوجه  من  وجه  و 
احلكومة  اإليه  ت�صل  الذي 

البريوقراطية الكال�صيكية .
نقال  ال�صدد  هذا  ويف 
�رصح  �صينخوا  وكالة  عن 
رئي�س  وين،  بو  ت�صو 
والذكاء  ال�صحابية  احلو�صبة 
جيه  مبجموعة  اال�صطناعي 
التكنولوجيا  دي ورئي�س جلنة 
باملجموعة، اإن من�صة الذكاء 
االإبداعية  اال�صطناعي 

االإمداد  ل�صل�صلة  املفتوحة 
الذكي ت�صطلع بدورها بف�صل 
لل�صلطات  امل�صرتكة  اجلهود 
و   ، وال�رصكات  احلكومية 
اأ�صلحة  اأول  اأن  اعتبار  على 
 ، املعلومة  هي  معركة  اأي 
بعباقرتها  ال�صني  ا�صتحدث 
واملطابقة  الن�رص  »من�صة   :
الطوارئ«  موارد  ملعلومات 
 15 من  اأكرث  لديها  �صار  التي 
 66 ووفرت  م�صتخدم،  األف 
االإمدادات  من  قطعة  مليون 
و  حكومية  موؤ�ص�صة   600 لـ 
اأنحاء  يف  طبية  موؤ�ص�صة   500
امل�صدر  لنف�س  طبقا  البالد. 
املن�صة  ا�صتحداث   مت  و 

للخدمة   : االلكرتونية 
الكربى  للبيانات  العامة 
الإمدادات  الوطنية  ال�صناعية 
الوباء  من  الوقاية  اأعمال 

ومكافحته«.
�صد  احلرب  اأن  لنا  لتبني 
القادمة  العاملية  الفريو�صات 
بالويل  الب�رصية  تتهدد  التي 
ومنها   ، االأ�صلحة  متعددة   ،
الذي   ، املنزيل  االحتبا�س 
تتوفر  مل  اأن  ي�صتحيل  
وعلى   ، �رصوطه  و  موجباته 
االلكرتونية  احلكومة  راأ�صها 
دون  ت�صتحيل  بدورها  التي  و 
يف  الرديئة  اخلدمات  رقمنه 
�صكلها الكال�صيكي اأ�صال ، مع 

التي  البنكية  املنظومة  تاأخر 
و  الورقي  العهد  يف  مازالت 

طابورات االنتظار.
مفاخرات  تبقى  حني  يف 
زيارته  مبنا�صبة  االول  الوزير 
فانون  فرانز  مل�صت�صفى 
باملقدرات الكفاءات الب�رصية 
قبل  املهرتئ  ال�صحة  لقطاع 
فريو�س كورونا ، جمرد دوباج 
�صيا�صي ، ال يلقح و ال يقي من 
واإ�صاداته   ، كورونا  فريو�س 
وفرتها  التي  الت�صامن  باآليات 
الدولة حيث تعهد على ل�صانها 
واحد  مواطنا  ترتك  لن  باأنها 
الوقت  يف   . م�صاعدة  دون 
الذي �صارت فيه حفنة �صميد 
كي�س  و   ، بالذهب  تقاي�س 
احلليب قبل كورونا اأثار زوابع 
من  دونكي�صوتية  معارك  و 

نافلة القول اإعادة ذكره .
الرقمية  احلوكمة  تبقى 
و  االلكرتونية  احلكومة  و 
منذ  انفجرت  التي   ، اأدواتها 
اخل�صب  لغة  عن  بعيدة   1998
الرتقيعية  ال�صيا�صات  و   ،
يف  عجزت  التي  الفا�صلة 
املرفق  و  العام  ال�صاأن  اإدارة 
التقليدية  بالطريقة  العمومي 
ميكن  فال   ، الكال�صيكية 
حمرتيف  مع  عنها  احلديث 

البالي�صتي�س .

مع احلدث

كورونا  .... عار القنوات التلفزيونة اخلا�سة
بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف

كوفيد  الكورونا  وباء  اأزمة  التزال  
19-  والذي اعتربه من وجهة نظري 
تلعبها  قذرةٌ  لعبة  تفكريي  وزاوية 
بيولوجية  وحرب  الكربى  القوى 
للقيادة بني  الكت�صاب �رصعية عاملية 
ومل  بداياتها  يف   - واأمريكا  ال�صني 
�صتوؤدي  التي  املاآالت  بعد  تعرف 
اأعمق  نتائجها  �صتكون  وقطعا  اإليها 
فاإن   ، و خمتلفة متاما عن ذي قبل  
املوؤكد اأن ال�صعوب التي تت�صلح بالعلم 
مما  وتاأكل  قوية  موؤ�ص�صات  ومتتلك 
 ، ال�صمود  على  اأقدر  �صتكون  تنتج 
وموؤهلة اأكرث من غريها للخروج باأقل 
ال�رص�س  الفريو�س  هذا   ، اخل�صائر 
 ، اأ�صا�صية  حقيقة  اأمام  العامل  و�صع 
العلمي  للبحث  نهاية  ال  اأنه  مفادها 
يف جمال مقاومة االأمرا�س واالأوبئة 
الب�رصية  املناعة  نظم  طب  وتطوير 
كلما طورت   ، الطب  تقدم  كلما  اإذ   ،
يف  حقها  ل�صمان  نف�صها  الفريو�صات 

رهيبة  حرب  يف  واال�صتمرار،  البقاء 
بني االإن�صان وكائنات مفرت�صة تتحرك 

و�صط اأن�صجة �صغرية جدا .  
كوفيد  كورونا  اأن  القول  ميكن 
�صياق  �صمن  ق�صة  امل�صتجد    19
العامل  جبابرة  و�رصاعات  مناف�صات 
عاملية  واأزمة  العاملية  القيادة  على 
اليوم  العامل  اأن  اعتقادنا  يف  ر�صخت 
�صئيل  فمخلوق   ، �صغرية  قرية  بات 
على  قادر  املجردة  بالعني  يرى  ال 
من  الب�رص  من  ملح  يف  االنتقال 
طرف العامل لطرفه االآخر يف غ�صون 
يف  والتمايز  التباين  رغم   ، �صاعات 
وما   ، والتاريخ،  واجلغرافيا  الثقافة 
اإاَلاّ  ب�صيٍط  بزكام  االإن�صان  يُ�صاب 
ديد من اأنَاّه اأُ�صيب  ومتلَاّكه اخلوف ال�َصاّ
 « اخلبيث  املرعب  الفريو�س  بهذا 
املرئي  ة  خا�صاّ واالإعالم   ،  » كورونا 
يف  �صاهم  العامل  ويف  بلدي  يف  منه 
والذعر  والهلع  والبلبلة  اخلوف  ن�رص 
 ، اإعالمنا  من  نياّة  بح�صن  والقلق 
القوى املعادية  ِقــبَـــِل  نياّة من  وب�صوء 

�صجن  اإىل  الـنَاّـا�س  ا�صطَراّ  حتاّى 
اأنف�صهم باأنف�صهم .

اننا اليوم ونحن نعي�س ثورة معلوماتية 
تقنيات  يف  ثورة  ت�صاحبها   ، هائلة 
الو�صول  و�صهولة  والتوا�صل  االت�صال 
نرهن  اأن  يجب  ال  احلقائق  اإىل 
 ، وذاك  هذا  اإعالم  لو�صائل  عقولنا 
لو�صيلة  وجود  ال  اأنه  تعلم  اأن  يكفي 
 ، الزمن  هذا  يف  حمايدة  اإعالمية 
 ، اخلا�صة  اأجندتها  و�صيلة  لكل  بل 
ا�صتخدامها  يتم  واأخرى  ب�صورة  اأو 
واأجندات  ر�صائل  لتمرير  ج�رصاً 
اأو  موؤ�ص�صات  اأو  لدول  �صواء   ، معينة 
هناك   ، ذلك  مع  اأنه  على  �رصكات.. 
يف  واأخرى  و�صيلة  بني  كبري  تفاوت 
وهذا   ، والثقة  امل�صداقية  درجة 
تنتجه  ما  ن�صتقبل  اأن  اإىل  يدفعنا  ما 
بكثري  وهناك  هنا  االإعالمية  االآلة 
الت�صديق  قبل   ، والتمعن  احلذر  من 
واإعادة الن�رص وبناء االأمور على نتاج 
هذه االآلة االإعالمية اأو تلك ، املتابع 
النقا�صات  اأو  واحلوارات  للربامج 

التلفزيونية  القنــــــوات  يف  تقام  التي 
اخلا�صة يكون قــــــد ال حظ اأداء هذه 
القنوات و من اأهم هذه املالحظات 
ال�صارع  يف  وكاأننا  نت�رصف  اأننا  هو 
اأو يف �صالون مغلق فال  اأو يف مقهى 
  ، وتف�صريا  حتليال  متمكن  املحاور 
ال�صيوف  وال   ، ودليال  واقناعا  حجة 
باملو�صوع حمل  ملم  الكل-  ولي�س   -
وتبعاته  واأخطاره  وحيثياته  النقا�س 
واالأ�رصار التي تنجم عنه بل قد يكون 
معلومات  تقدمي  املرات  بع�س  يف 
تكلف  كورونا  فريو�س  عن  خاطئة 
اأخبار  بع�س  ونقل  حياتهم  النا�س 
التوا�صل  ناهيك عن و�صيلة   ، م�صللة 
من  التي  امل�صتعملة  اللغة  مبعنى 
االأول   املقام  يف  ووظيفتها  �رصوطها 
تكون  اأحيانا  جتدها   ، االفهام  هو 
وتارة  بالفرن�صية  املخلوطة  بالعامية 
املحور  عن  البعد  كل  بعيدة  اأخرى 
النقا�س  حوله  الدائر  املركزي 
للتاأين  للجميع  اأي�صاً  دعوة  هذا  ويف 
والرتيث مع ما ت�صخه و�صائل االإعالم 

املختلفة.
لنا  يو�صح   ، اليوم  بالعامل  يحدث  ما 
البالغ  التاأثري  االإعالم من  لو�صائل  ما 
والعميق ، فاأزمة تف�صي فريو�س كورونا 
تو�صح  قيا�صية  وب�رصعة  العامل  يف 
كله  العامل  اأ�صاب  الذي  الهلع  اأن  لنا 
وخ�صو�صا عاملنا العربي واالإ�صالمي 
، والذعر الذي يعي�صه ماليني الب�رص، 
و�رصعة  الفريو�س  ب�صبب  لي�س  اإمنا 
انت�صاره ، ولكن ب�صبب ت�صخيم و�صائل 
االإعالم لالأمر واملتابعات لهذا الوباء 
، ون�رص تفا�صيله وما يتعلق به يف كل 
للعامل  يعد  مل  حتى   ، وثانية  دقيقة 
حديث �صوى كورونا ، اأدى اإىل تعطل 
اأو تكاد تتعطل احلياة يف اأجزاء كبرية 
الرئي�صي  املطلب  �صار  و  العامل  من 
هو كيفية وقف انت�صار هذا الفريو�س 
التي  االعالمية  املنظومة  توجد   .
هي اأ�صا�صية  ، اأمام امتحان حقيقي 
اأنها  كما   ، متابعيها  ثقة  ال�صتعادة 
الذين يخ�صعون  فر�صة للجمهور من 
الوقائي  ال�صحي  واحلجر  للعزل 

الكبرية  االإعالم  و�صائل  الختيار 
ب�صبب   ، بها  يثقون  التي  وال�صغرية 
ومتطور،  م�صتجد  فريو�س  تداعيات 

وميكن القول :
هاته  مالك  يا   ، اأوىل  كخال�صة 
اأحرارا يف ت�رصفاتكم  ل�صتم  القنوات 
هذه فقبل اأن تكون قناتكم فهي قناة 
للجزائر وال ميكن  واأخريا  اأوال  ترمز 
ال�صورة  بهذه  اجلزائر  »متمرد«  اأن 
يكون  وماذا  الداخل  يف  لنا  امل�صينة 

راأي االآخرين علينا يف اخلارج ؟
اأي  اإن�صاء  اإن   ، الثانية  اخلال�صة  اأما 
فيه  يراعى  اأن  يجب  تلفزيونية  قناة 
اأ�صل  اأن  يل  كيف  االأول  املقام  ويف 
م�رصقة  منارة  تكون  اأن  القناة  بهذه 
اأهياأ  اأن  علي  يتعني  واأي�صا  للوطن 
وكذا  املتمكنة  الب�رصية  املوارد  لها 
املالية لتتمكن من اأداء وظيفتها على 
الهدف هو  اأن يكون  اأما  اأح�صن وجه 
جني املال من االإعالنات االإ�صهارية 
رجال  منكم  يجعل  ال  فهذا  وفقط 

اإعالم بل م�رصي لالإعالم
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التابعة  اأدل�س  بلدية  �سكان  يعاين 
عن  كلم   280 تاظروك  لدائرة 
اإنعدام  من  مترنا�ست  والية  مقر 
باملنطقة  االأخ�سائيني  االأطباء 
ال�سحي  القطاع  على  اأبقى  ما   ،
الرغم  على  ذلك  و   ، بها  متعفنا 
بها  يديل  التي  الت�رصيحات  من 
با�ستمرار وزير ال�سحة    يف �سبيل 
م�ستوى  على  بالقطاع  النهو�س 
 ، الوطن  واليات  و  مناطق  جميع 
يواكبوا  مل  اأدل�س  �سكان  اأن  غري 
بعد م�ستوى التقدم و لو الطفيف 
احلال مع خمتلف  هو  كما  متاما 
 ، الكبري  اجلنوب  واليات  مناطق 

املجاورة  البلديات  ذلك  يف  مبا 
من  الع�رصات  قال     . الأدل�س 
ال�سكان القاطنني ببلدية اأدل�س يف 
»الو�سط«  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
اأنهم جمربون على قطع م�سافات 
اأغلب  يف  ي�سلون    ، طويلة  
و  ال�سحية  املراكز  اإىل  احلاالت 
قلب  املتواجدة يف  امل�ست�سفيات 
عا�سمة الوالية ، و ذلك من اأجل 
اإجراء الفحو�سات الطبية حتى و 
اإن كانت فحو�سا عاديا و ذلك على 
م�ستوى املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية » 
بام�سون »  ، بالرغم من اأن املهمة  
ال تكون عادة �سهلة املنال ، و ذلك 

راجعا اأ�سا�سا اإىل االكتظاظ الكبري 
م�سالح  خمتلف  ت�سجله  الذي 
يق�سده  الذي   ، امل�ست�سفى  هذا 
بالقرب  املتواجدين  املر�سى 
منه فظال عن نظرائهم الوافدين 
اأخرى  بلديات  و  مناطق  من 
يجد  الذي  االأمر   ، الوالية  من 
عن  عاجزا  نف�سه  الطبي  الطاقم 
من  الهائلة  االأعداد  بتلك  التكفل 
التنقل  ي�ستدعي  مما   ، املر�سى 
يف البداية من اأجل احل�سول على 
الفح�س  اإجراء  تاريخ  و  موعد 
مبالغ  املري�س  يكلف  ما  هذا   ،
اإليه  اأ�سار  مثلما  كبرية  مالية 

العديد من املر�سى الوافدين من 
املناطق البعيدة على غرار بلدية 
يعانون  الذين  خا�سة  و   ، اأدل�س  
ما  وعادة  ع�سبي  ت�سنج  من 
املرفق  هذا  اإىل  املري�س  يتنقل 
على  احل�سول  اأجل  من  ال�سحي 
جمددا  لي�سطر  الفح�س  موعد 
 ، املحدد  املوعد  خالل  العودة 
و هو ما يكلفه مبالغ مالية كبرية 
،  خا�سة والدخل املحدود لهم ، 
اأكرث مع  االأمر �سعوبة  يزداد  كما 
يف  يعانون  الذين  امل�سنني  فئة 
وداء  القلب  اأمرا�س  من  الغالب 

ال�سكري .
�شالح  ،ب

 
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�سلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
اأن  منه  ن�سخة  »الو�سط«  يومية 
ورود  اإثر  تعود  الق�سية  حيثيات 
قيام  مفادها  موؤكدة  معلومات 
للمواد  �سلع  بتخزين  �سخ�سني 
اأحياء  باأحد  مب�ستودع  الغذائية 
التنقل  مت  الفور  على   ، املدينة 
هذا  ومعاينة  املكان  عني  اإىل 
�ساحبة  يتخذه  التي  امل�ستودع 
املواد  وتخزين  الحتكار  كمكان 
بطريقة  اال�ستهالك  الوا�سعة 
غري �رصعية لهذه املنتجات بعد 
اتخاذ جميع االإجراءات القانونية 
بالتن�سيق مع   وكيل اجلمهورية اأين 
مت ا�ست�سدار اأذن بالتفتي�س عليه 
مت مبا�رصة العملية ال�رصطية التي 
كللت بحجز 50 قنطار  و 74 كلغ 
اال�ستهالك.  الوا�سعة  املواد  من 
من بينها 2290 كلغ من الفرينة من 
االأنواع واالأحجام، 1416  خمتلف 
كلغ من الفول ال�سوداين، 200 كلغ 

من  كلغ   750 ال�سلب،  القمح  من 
احلبوب اجلافة،  262 كلغ حليب 
االأحجام،  و  االأنواع  خمتلف  من 
خمتلف  من  طماطم  كلغ   118
باالإ�سافة  واالأحجام  االأنواع 
خمتلف  من  عجائن  كلغ   42 اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  واالأحجام  االأنواع 
توقيف امل�ستبه فيهما وحتويلهما 

اإىل مقر امل�سلحة.

االإجراءات  ا�ستكمال كافة  بعد  و 
اإجناز ملف ق�سائي  القانونية مت 
اأمام  وتقدميهما  �سدهما، 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.
من  املبذولة  للجهود  موا�سلة  و 
اأمن والية ورقلة يف  قبل م�سالح 
املواد  يف  امل�ساربة  مكافحة 
م�سالح  متكنت  اال�ستهالكية، 
باأمن  ال�سابع  احل�رصي  االأمن 

�سخ�س  توقيف  ورقلة من  والية 
متورط  �سنة   29 العمر  من  يبلغ 
يف ق�سية امل�ساربة يف االأ�سعار 

وتخزين ال�سلع ق�سد االحتكار.
اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  و 
ال�رصطة  لقوات  راجلة  دوريات 
باإقليم  ال�سابع  احل�رصي  لالأمن 
انتباههم  لفت  اأين  االخت�سا�س 
جمموعة من االأ�سخا�س يقومون 
احد  من  ال�سميد  مادة  باإفناء 
امل�ستودعات                 بحي 
مكنت  املراقبة  عملية  ال�رصفة 
حمل  امل�ستودع  حتديد  من 
اأذن من  ا�ست�سدار  ليتم  ال�سبهة، 
مبوجبه  مت  املخت�س  ال�سلطة 
العملية  االأخري،  هذا  تفتي�س 
بـ  تقدر  كمية  حجز  من  مكنت 
08 قناطري ون�سف      من مادة 
ال�سميد يقوم �ساحبها بتخزينها 
داخل  للمواطنني  وعدم عر�سها 
االنتهاء  بعد  و  التجاري  حمله 
من جمريات التحقيق  مت اجناز 
حق  يف  جزائية  اإجراءات  ملف 
املعني قدم مبوجبه اأمام النيابة 

املحلية . 

ال�سكنية  االأحياء  اأغلب  تعاين 
العديد   يف  خا�سة  و   ، بورقلة 
تراب  على  املتوزعة  االأحياء  من 
حا�سي  املحروقات  عا�سمة 
التي  امل�ساكل  عديد  من  م�سعود 
�سارت  و  قاطنيه  عي�سة  اأنغ�ست 
اأربكهم  و  اأقلقهم  مروعا  كابو�سا 
م�ستوى  على  اليومية  حياتهم  يف 
معظم االأحياء املتواجدة بحا�سي 

م�سعود .
خا�سة  املح�سوبة  امل�ساكل  تلك   
على قطاع االأ�سغال العمومية نظرا 
و كونها تتعلق يف االأ�سا�س بالتهيئة 
العمرانية للمدينة ، و يف مقدمتها 
النق�س الفادح فيما يخ�س االإنارة 
 ، النقاط  من  الكثري  يف  العمومية 
تف�سي اجلرمية يف  �ساهم يف  مما 
التزام  �سكانها  على  حكم  مدينة 
بيوتهم باكرا خوفا على �سالمتهم 
املحاور  لبع�س  احلال  هو  كما   ،
ليال  فيها  ال�سري  اأ�سبح  التي 
حمفوفا باملخاطر ، و ذلك جراء 
االعتداءات التي قد تطالهم ب�سبب 
العمومية  االإنارة  م�سابيح  احرتاق 
اأو انعدامها نهائيا ، و ذلك متاما 
كل  يف  املعا�س  الواقع  يعك�سه  ما 
 ، التوميات   ، بوعمامة  حي  من 

كثرية  اأخرى  نقاط  و  م�سكن   200
باملنطقة ال�سناعية على غرار كل 
و  للم�سافرين  الربية  املحطة  من 
ا�ستغاللها  التي مت  القدمي  ال�سوق 
 ، املنحرفني  من  كثري  قبل  من 
مرتع  اإىل  الظروف  لتلك  لتتحول 
و  الكحولية  امل�رصوبات  لتعاطي 
املهلو�سة  احلبوب  و  املخدرات 
مع كل غروب ، مما يهدد �سالمة 

املارة ويعر�سهم للخطر .
اإ�ستنكر   ، ال�سياق  ذات  يف  و 
مدينة  قاطني  من  الع�رصات 
على  الو�سع  بقاء  م�سعود  حا�سي 
حاله ، و اأثار اإ�ستغرابهم اأن االأمر 
دراية  من  الرغم  على  عالقا  بقي 
ذلك  و   ، باالأمر  املعنية  امل�سالح 
لها  مرا�سلتهم  و  منا�سدتهم   بعد 
يف العديد من املرات ، ما جعلهم 
ي�سعرون باأن االأمر مق�سودا ، و لهذا 
نا�سد عدد من �سكان املدينة من 
ال�سلطات املعنية التدخل العاجل 
كتابة  حلد  العالقة  االأزمة  حلل 
هذه االأ�سطر ، رغم اأن البع�س من 
االأحياء االأخرى و املجاورة  تبقى 
فيها االإنارة العمومية م�ستعلة ليال 

نهارا .
جناة ،ح 

اأفاد بيان خللية االعالم و االت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  ت�سلمت  تيندوف  والية 
اإطار  اأنه يف  »الو�سط »ن�سخة منه 
قوات  م�ساركة  تكثيف  و  تعزيز 
اخلرجات  خمتلف  يف  ال�رصطة 
لغر�س  امليدانية  العمليات  و 
الأ�سحاب  امل�ساربة  مكافحة 
و  تزامنا   ، التجارية  املحالت 
كورونا(  )فريو�س  العاملي  الوباء 
الذي  االأمر  ب�رصعة  ينت�رص  الذي 
اأجل  من  لهوؤالء  فر�سة  اأعطى 
املواد  احتكار  و  االأ�سعار  اإلهاب 

اأمن  م�سالح  نظمت   ، الغذائية 
خرجات  عدة  تندوف  والية 
االقت�ساديني  للمتعاملني  ميدانية 
باإقليم الوالية بالتن�سيق مع م�سالح 
م�سالح  وكذا  الوطني  الدرك 
مديرية التجارة ، حيث مت مراقبة 
اإ�سافة  جتارية  حمالت  عدة 
امل�ستهلكني  بع�س  حت�سي�س  اإىل 
مل  حني  يف  املحالت  واأ�سحاب 
نظرا  خمالفة  اأي  ت�سجيل  يتم 
التجار  لدى  االجتماعي  للوعي 

واملواطنني.
اأحمد ،ب  

اجلاري   االأ�سبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
باجلنوب  ال�رصعية  غري  الهجرة 
الكبري على غرار مترنا�ست ،ورقلة  
، اأدرار ، ب�سار و االأغواط من توقيف 
واعتقال 22 رعية افريقي يحملون 
جن�سيات خمتلفة لدول مايل،النيجر 
ليتم حتويلهم  الكامريون  و  ت�ساد   ،
اإعداد  ليتم   املعنية  للم�سالح 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 

اإحالتهم على وكالء اجلمهورية كل 
اأين مت   ، اإقليم االخت�سا�س  ح�سب 
�سجنا موقوفة  ب�سنة  اجلميع  اإدانة 
منهم   واحد  كل  تغرمي  مع  النفاذ 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
نحو  ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال 
البالد  بجنوب  احلدودية  املعابر 
قبل ترحيلهم نحو بلدانهم االأ�سلية 
ال�رصعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .
اأحمد ،ب 

يف اإطار مراقبة وحماربة ظاهرة احتكار ال�شلع ال�شتهالكية الأ�شا�شية، واإثر املخطط الأمني امل�شطر 
ملحاربة �شتى اأنواع امل�شاربة باملواد ال�شتهالكية ل�شيما منتجات املواد الغذائية من خالل ت�شديد 

عمليات الرقابة على خمتلف اأماكن بيع هذه املواد �شواء حمالت اجلملة اأو التجزئة .

�شبط وا�شرتجاع 50 قنطار  من املواد الوا�شعة ال�شتهالك

�شكان بلدية اأدل�س بتمرنا�شت 

اأحمد ،ب

 غياب الأطباء الأخ�صائيني 

على الرغم اأن املنطقة عا�شمة للمحروقات 

 مع التوعية والتح�شي�س �شد وباء فريو�س كورونا

بتهمة الإقامة غري ال�شرعية 

نقائ�ص بقطاع الأ�صغال 
العمومية بحا�صي م�صعود 

خرجة ميدانية للحد من 
امل�صاربة بتيندوف 

توقيف  22 رعية اإفريقي 
باجلنوب الكبري  

اأخبار اجلنوب

اأمن ورقلة ي�صرب بيد من حديد امل�صاربني 

نتيجة الفتقار خلندق رئي�شي من اأجل ت�شريفها 

مياه النز تهدد املزارع الفالحية بقرية ن�صيغة بالوادي 
مبدينة  الفالحي  القطاع  يعرف 
يف  ملحوظ  وحت�سن  تطور  املغري 
اإنتاج التمور واملحا�سيل الزراعية 
االأخرى ، وتعترب قرية ان�سيغة على 
م�سافة 7 كم �سمال مدينة املغري 
املحلية  الفالحية  املناطق  من 
الفالحية ومن  باملزارع  املعروفة 
الوا�سعة  التي  الفالحية  املناطق 
،  اإال  �سا�سعة  مب�ساحات  تزخر 
خطر  حتت  االأمور  هذه  كل  اأن 
.  ففي املحيطات  الزائدة  املياه 

مهري�س  من  كل  يف  الفالحية 
على  حتوي  والتي  املراخي  و 
نخلة  مثمرة  10االف  من  اأكرث 
مهددة  فالحية  وا�ست�سالحات 
الزائدة  املياه  ب�سبب  بالزوال 
ب�سبب   ، بالنز  بالعامية  املعروفة 
عدم وجود خندق رئي�سي لت�رصيف 
النداءات  رغم  الزائدة  املياه 
املنطقة  لفالحوا  املتكررة 
من  اأكرث  منذ  املخت�سة  للجهات 
7 �سنوات ولكن ال حياة ملن تنادي 

اإىل  يوم  من  تتفاقم  االأو�ساع  و 
»الو�سط  يومية  ، ويف حديث  اأخر 
املزارع  فالحي  مع  بع�س   «
ان  �رصحوا  الفالحية  املذكورة 
 ، طويلة  �سنوات  مند  املعاناة 
الزائدة  املياه  تراكم  �سبب  وان 
يرجع اىل �سقي الفالحني للمزارع 
املجاورة  والبعيدة   الفالحية 
م�ستنقعات  ال�سقي  بعد  ترتك 
مائية على النخيل و ت�سل يف بع�س 
و  الفالحية  اإىل امل�سالك  االأحيان 

كذلك ح�سب ت�رصيحهم  مل تكلف 
اجلهات املعنية اأي عناء يف اإجراء 
على  الوقوف  اأو  ميدانية  درا�سة 
الفالحية  خا�سة  املزارع  هذه 
كرثة  بالنز  معروفة  املنطقة  وان 
املياه الزائدة ونتيجة لهدا الو�سع 
املزارع جعل  يطالب فالحو هده 
لت�رصيف  رئي�سي  كبري  خندق 
مهدد  ا�سبح  النخيل  الن  املياه 

بهده املياه الزائدة  .
�شالح ،ب 
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بقلم الدكتور عاليل 
خمتار/اأ�شتاذ حما�شر 
بجامعة احمد بن يحي 

الون�شري�شي
تي�شم�شيلت- اجلزائر-

على  وقعا  لها  كان  الآثار  وتلك 
يف  تعتمد  التي  القت�صاديات 
مداخيل  على  ميزانياتها  بناء 
الطلب  نق�ص  مت  حيث  النفط 
ال�صناعية  الدول  من  عليه 
ب�صبب غلق امل�ؤ�ص�صات املنتجة 
اب�ابها او تخفي�ص عدد عمالها 
على  الطلب  نق�ص  وتزامن   ،
داخل  التفاهم  عدم  مع  النفط 
املنتجني  ومع  الوبك  منظمة 
تخفي�ص  على  الوبك  خارج 
الإنتاج ، خا�صة مع رو�صيا ، اإىل 
ال�صع�دية  اأرامك�  جانب مبادرة 
اأدى  نفطها  اأ�صعار  بتخفي�ص 

�صعره  انهيار  اىل 
اىل اأقل من �صعره 
بالن�صف الذي كان 
للربميل  دولر   63
وانهار اىل غاية 25 

دولر للربميل 
النهيار  هذا  ان 
النفطية  ال�ص�ق  يف 
احلالية  املرحلة  يف 
وباء  جعل  التي 
قرية  العامل  ك�رونا 

 ، الأ�صباح  بقرية  �صبيهة  �صغرية 
حيث تاأثرت به و ل يرى بالعني 
دول  كربياء  ودمر  املجردة  
عظمى وح�لها اىل مدن خ�ف 
رغم  ظاهر  �صالح  دون  ورعب 
 ، للن�وي  منها  البع�ص  امتالك 
على  يتباك�ن  زعماوؤها  وجعل 
انقاذهم  عن  وعجزهم  قتالهم 
طرق  يف  حتى  لهم  حيلة  ل  و 
م�اجهته ، والذي ي�صبب ارتفاعا 
يف  وارتفاعا  البطالة  ن�صب  يف 

ن�صب الت�صخم 
هذا ال�باء الذي و�صل اجلزائر، 
وحل بها يف ظل واقع مر تعي�صه  
عن  تبحث  فيها  احلك�مة  ظلت 
البطالة  مب�صكلة  يرتبط  حل 
التح�صن  لتحقيق  وثيقا  ارتباطا 
املحلي  الناجت  من�  اأداء  يف 
غالبية  كانت  حيث  الجمايل 
التي  والإ�صالحات  ال�صيا�صات 
املتعاقبة  احلك�مات  اقرتها 
املناخ  لتح�صني  حماولتها  اىل 
الالزم للنم�  وخا�صة عن طريق  
القت�صاد. ا�صتقرار  ا�صتعادة 

الكلي واحلفاظ عليه 
�رضورة  اجلزائر  عززت  لهذا 

امام  واقت�صادها  ا�ص�اقها  فتح 
اىل  اخلا�ص  القطاع  ن�صاط 
الجنبية  ال�صتثمارات  جانب 
املنتجة للرثوة خللق  املناف�صة  
ومن� النتاجية وهذا ما يخفف 
حترير  يف  احلقيقي  دورها 

واإلغاء  اخلارجية  التجارة 
ال�رضكات  دخ�ل  القي�د،على 
العمالقة الجنبية اىل ال�ص�اق 
مناف�صة  يخلق  مما  املحلية  
والتي  املحلية  ال�رضكات  مع 
يفر�ص عليها ال�اقع التحالف او 
لل�صم�د  بع�صها  فيما  الندماج 
وهذا  العمالقة  ال�رضكات  امام 
النتاجية  زيادة  اإىل  ماي�ؤدي 
ويحفز النم� القت�صادي، ولهذا 
قدمت مقرتحات تتعلق بالعمل 
على جت�صيد الت�اأمة القت�صادية 
بني البلديات اجلزائرية وبلديات 
اخل�صائ�ص  نف�ص  لها  دول 
بالتي  �صبيهة  مبراحل  ومرت 
متر بها اجلزائر ل�صيما ظاهرة 
الف�صاد وقد حققت هاته الدول 
اقت�صادياتها  يف  ن�عية  قفزة 
والدول  �صنغاف�رة  �صاكلة  على 

الوربية واأمريكا وماليزيا .

القت�شاد اجلزائري 
وا�شتهداف الت�شخم 

اإن مكافحة الت�صخم يف اجلزائر 
خالل  من  بارزا  جناحا  عرفت 

نقدية  اأهداف  لتحقيق  ال�صعي 
معدل  تراجع  يف  جت�صدت 
من  وا�صحة  ب�صفة  الت�صخم 
اإىل   1995 �صنة    %30 ح�ايل 
واحد  رقم  من  ت�صخم  معدل 
اأقل من 3% يف املت��صط خالل 
 %  2.3 اىل   )2002-1999(
�صنة 2009اىل 4.1 % �صنة 
2020 وذلك رغم ا�صتكمال 
م�ا�صلة  الأ�صعار،  حترير 
من   اخلزينة  تخل�ص 
العتماد على املدي�نية 
الداخلية ، هي يف ال�اقع 
نح�  دافعة  ع�امل 

ارتفاع الت�صخم.
اأن  الق�ل  ميكن  وهنا 
تخفي�ص الت�صخم اإىل م�صت�يات 
دنيا كانت تكلفته بطالة مرتفعة 
من   %28 املت��صط  يف  بلغت 
)منطق  الن�صطة  العاملة  الق�ة 
منحنى فيليب�ص( ما بني )1989-
 %  11 اىل  انخف�صت  2002(.ثم 
�صنة 2019 ،ومن جهة اأخرى فاإن 
ل  الت�صخمية  ال�صغ�ط  م�صادر 
برفع  املطالبة  مت�فرة:  زالت 
خمتلف  طرف  من  الأج�ر 
القطاعات، حركات الإ�رضابات 
القطاع  هيكلة  اإعادة  العمالية، 
العام وما ينتج عنه، الإبقاء على 
يف  الت��صع  على  ق�ي  �صغط 
على  ال�رضائب  زيادة  القر�ص، 
تغريات  املنتجات،  من  العديد 
يدفع  ما  وه�  ال�رضف،  اأ�صعار 
اأ�صعار ال�صتهالك،  ارتفاع  نح� 
الق�ل  ال�صعب  من  وبالتايل 
يف  �صيبقى  الت�صخم  معدل  اأن 
الت��صع  مع  خا�صة  دنيا،  حدود 
خالل   من  العام  الإنفاق  يف 
واآثار  التنم�ية  الدولة  برامج 

وباء ك�رونا احلايل 
اجلزائرية  للحك�مة  وميكن 
ب�رضط  الت�صخم  ا�صتهداف 

ا�صتيفاء ثالثة معايري: اأن تلتزم 
معدل  بتحقيق  �رضيحا  التزاما 
اأو  م�صتهدف  حمدد  ت�صخم 
اإطار  خالل  م�صتهدف  مدى 
ب�ص�رة  تعلن  واأن  حمدد،  زمني 
للجمه�ر،  اأهدافها  منتظمة 
ترتيبات  لديها  تك�ن  اأن  اأو 
بنك  اإخ�صاع  ل�صمان  م�ؤ�ص�صية، 
حتقيق  عن  للم�صاءلة  اجلزائر 
اجلزائر  بنك  مادام  الهداف 
م�صتقال عن احلك�مة  ، اأي اأنه 
هدفه  لتحقيق  ال�صعي  يف  حر 
حددته  واإن  حتى  الت�صخم  من 
احلك�مة  واإبقاء  احلك�مة، 
العامة  املالية  م�ازنة  على 
اأن ل حتاول  و  ال�صيطرة،  حتت 
اإجبار بنك اجلزائر على مت�يل 
الت��صع  من خالل  مفرط  عجز 

ميكنها  كما  النقدي 
ا�صتعمال الدبل�ما�صية 
ال�صيا�صية والقت�صادية 
الم�ال  ا�صرتجاع  يف 
واملهربة  املنه�بة 
ل�صتقطاب  باخلارج 
مزيد من العملة ال�صعبة 

.
وجتري عملية ا�صتهداف 

الت�صخم باأن ي�جه بنك اجلزائر 
مبا�رضة  �صيا�صته  اأدوات  جميع 
يبداأ  وعندما  الت�صخم،  نح� 
بعيدا  النحراف  يف  الت�صخم 
املدى  اأو  املعلن  الهدف  عن 
بنك  ي�صتخدم  امل�صتهدف، 
اجلزائر اأدوات �صيا�صية النقدية 
الذي  امل�صت�ى  يجعل  لكي 
يت�قعه من الت�صخم متما�صيا مع 
)�ص�اء معدل م�صتهدف  الهدف 

اأو نقطة و�صطى اأو حد اأعلى(.
اإخ�صاع  يتم  ل  اأن  يجب  ولكن 
اأكرث  لل�صيطرة ب�رضعة  الت�صخم 
لأن ذلك �صيك�ن بتكلفة اأعلى من 
حيث النم� القت�صادي والعمالة 

اللذان �ص�ف يتم افتقادهما. 
اأو اأن تتجه احلك�مة اجلزائرية 
مثل  بع�ص البلدان ، كال�ليات 
ل  باأن  الأمريكية،  املتحدة 
من  بالرغم  الت�صخم  ت�صتهدف 
بتحقيق  اجلزائر  بنك  التزام 
الت�صخم،  م�صت�ى منخف�ص من 
اأرقام  عن  تعلن  ل  حني  يف 
تك�ن  اأو  �رضيحة  م�صتهدفة 
مثل  اأخرى  اأهداف  لديها 
من  حد  اأق�صى  على  الت�صجيع 
فائدة  اأ�صعار  اأو حتقيق  العمالة 
اإ�صافة  الأجل،  ط�يلة  معتدلة 

اإىل اأ�صعار م�صتقرة.
هذا القرتاح �صيدفع باجلزائر ل 
حمالة اىل ك�صب خربة بلدياتها 
التنمية   نح�  الت�جه  يف  جتربة 
لتحقيق الهداف املرج�ة منها 
الع�ائق  باإزاحة  حتى   وتدفع 
والتدخالت  والإدارية  القان�نية 
التي  القت�صاد  يف  الدارية 
كانت ت�رض باملناف�صة ال�رضيفة 
مناخ  وتعكر  النم�  وتكبح 
مبادرتها هاته  ال�صتثمار  ومن 
قيمة  من  �صرتفع  بها  قامت  اأن 
، وترفع من  الإبداع واملناف�صة 
الفكرية   امللكية  حق�ق  احرتام 
املبا�رض   الجنبي  وال�صتثمار 
املالية   املعامالت  وحترر 
وحترر النظام الق�صائي  وترفع 
ال�رضيبي   النظام  �صريورة  من 
ب�صيطرة  الف�صاد  وحتارب 
املحاولني  كل  وتبعد  القان�ن 

ل  وي�صبح  العام  باملال  بالعبث 
يتقن�ن  الذين  اإل  فيها  مكانة 
وح�صن  املال  واإدارة  اأعمالهم 
ت�جيهه ويك�ن ال�ص�ق باجلزائر 

�ص�قا منتجا .

القت�شاد اجلزائري 
وا�شتهداف البطالة 

يف  اجلزائر  الي�م  اأن  رغم 
مفرتق الطرق  حيث انهار �صعر 
الركيزة  انهيار  وبالتايل  النفط 
العامة  مليزانيتها  ال�صا�صية 
الذي  الك�رونا  وباء  وانت�صار 
حت�ل اإىل وباء عاملي وهاج�ص 

خ�ف �رضب القت�صاد العاملي 
يف حمركاته الرئي�صية فاأدى اىل 
اثر على القت�صاد  رك�د خطري 
اجلزائري ثم على حياة املجتمع 
يف كل ج�انبه ولهذا كان تكيف 
اخلارجي  املحيط  مع  اجلزائر 
م�صطربا  ال�باء  هذا  ظل  يف 
لها  الع�امل  من  العديد  لن   ،
ومتغرية   مغايرة  تداعيات 
تعطلت  امل�رضوعات  فحتى 
اليد  على  ي�ؤثر  مما  منها  كثري 
الدولة  مداخيل  وكذا  العاملة 
وجت�صيد براجمها التنم�ية التي 
�صتت�قف ب�صبب نق�ص املداخيل 
على  ال�اردات  تف�ق  ظل  يف 
ي�صتهان  ل  بفج�ة  ال�صادرات 
بها حمققة بذلك عجز جتاري 
لتغطية  مايل  عجز  اىل  ي�ؤدي 
حتما  والتي  ال�اردات  فات�رة 
�صتدفع باحلك�مة اىل ا�صتعمال 
ال�صعبة  العملة  من  احتياطها 
،رغم قرارات رئي�ص اجلمه�رية 
ال�اردات  فات�رة  بتقلي�ص 
بع�رضة ماليري دولر ، ومن ذلك 
ال�زراء  جمل�ص  قرارات  كانت 
 ،2020 مار�ص   22 الأحد  ي�م 
امل�صجلة  امل�صاريع  وقف  هي 
ينطلق جت�صيدها مما  والتي مل 
ي�ؤثر �صلبا على القطاع اخلا�ص 
بديل  رغم �رضورته امللحة ول 
اليد  على  ي�ؤثر  ومنه  ذلك  عن 
حل  يعترب  ذلك  لكن  العاملة 
وي�ؤدي   ، منه  مفر  ل  ا�صتثنائي 
العمل  جم�د.�ص�ق  اإىل 
على  ا�صا�صي  قيد  ومنه  
يف  خا�صة  النم�  درجة 
القليمية  التح�لت  ظل 
العاملية  وامل�صتجدات 
ال�باء  من  احلالية 
وم�ؤثراته غلى القت�صاد 
والتط�رات   ، العاملي 
ارتفاع  يف  املحلية 
الجتماعية  التح�يالت  فات�رة 
الجتماعي  المان  م�قع  ومنه 
والفئات  العمل  عن  للعاطلني 
اله�صة عن العمل الذي ل ميكن 
ال�صتمرار يف حتمل تكاليفه يف 
وانخفا�ص  ال�صعيف  النم�  ظل 
وي�صتمر  الت�ظيف  منا�صب 
القطاع  يتط�ر  مل  اذا  التعفن 
ت�فري  لتحمل  ايجابا  اخلا�ص 
 ، العمل  للعاطلني  عن  منا�صب 
ومن ذلك كله وجب اعادة النظر 
العم�مية  ال�صفقات  قان�ن  يف 
للمناف�صة  كبري  جمال  لإعطاء 

امل�رضوعة ووقف الحتكار 

كورونام�ستجداتسمن�اجلزائرياالقت�ساداآفاق
يعترب القت�شاد اجلزائري اقت�شاد ريعي نفطي ولذلك كانت قدرة حتمله �شعيفة بتاأثريات وباء كورونا الذي ع�شف بالقت�شاد 

العاملي حيث كانت تاأثريات الوباء اأقوى على الدول الكربى ال�شناعية بداية من ال�شني اىل الدول املجاورة لها اإىل اأوروبا واأمريكا ، 
حيث اأن الوباء للوقاية منه يجب تفرقة اجلموع ومنه تقلي�ص حجم العمالة املوجودة باملوؤ�ش�شات التي اأغلقت بع�شها اأبوابها فكانت 

الآثار اجلانبية لقت�شاديات الدول ال�شناعية هو م�شكلة البطالة بغلق املوؤ�ش�شات ابوابها بعيدا عن روح امل�شوؤولية الجتماعية 
بتلك املوؤ�ش�شات اخلا�شة رغم تدخل احلكومات من اأجل حتمل اخل�شائر ودعم الطبقة العمالية 

رغم اأن اليوم اجلزائر يف مفرتق الطرق  
حيث انهار �شعر النفط وبالتايل انهيار 
الركيزة ال�شا�شية مليزانيتها العامة 

وانت�شار وباء الكورونا الذي حتول اإىل 
وباء عاملي وهاج�ص خوف �شرب القت�شاد 

العاملي يف حمركاته الرئي�شية فاأدى اىل 
ركود خطري اثر على القت�شاد اجلزائري

وهنا ميكن القول اأن تخفي�ص الت�شخم 
اإىل م�شتويات دنيا كانت تكلفته بطالة 

مرتفعة بلغت يف املتو�شط %28 من 
القوة العاملة الن�شطة )منطق منحنى 

فيليب�ص( ما بني )2002-1989(.ثم 
انخف�شت اىل 11 % �شنة

اجلزء 01



الإذاعة  هيئة  ذكرت 
�سي«،  بي  »بي  الربيطانية 
اأ�سبح  يونايتد  نيوكا�سل  اأَنّ 
الإجنليزي  بالدوري  ناد  اأول 
موؤقتة  اإجازة  مينح  املمتاز 
يف  العاملني  من  ملجموعة 
غري ن�ساط كرة القدم، نتيجة 

لأزمة فريو�س كورونا.
وقال التقرير، اإَنّ يل ت�سارنلي 
لنيوكا�سل  الإداري  املدير 
ر�سالة  يف  العاملني  اأبلغ 

اأن  الإلكرتوين  الربيد  عرب 
من  القرار  اتخذت  الإدارة 
م�ستقبل  على  احلفاظ  اأجل 
بذلك  نيوكا�سل  و�سار  النادي 
على خطى اأندية من الدرجة 
الثانية مثل برمنجهام �سيتي، 
اإجازة  منحت  التي  وميلوول، 
العاملني  لأغلب  موؤقتة 
الالعبني  با�ستثناء  بالنادي 
والتدريبي  الفني  واجلهاز 

للفريق الأول.

وزير  �سوناك  ري�سي  كان 
هذا  قال  الربيطاين  املالية 
نح  الذي ميمُ العامل  اإن  ال�سهر 
اإجازة ي�ستطيع احل�سول على 
وبحد  رواتبه  من  باملئة   80
جنيه   2500 اإىل  ي�سل  اأق�سى 
دولًرا«   3081« اإ�سرتليني 
اإجراءات  �سمن  �سهرًيا 
ب�سبب  الوظائف  مع  التعامل 

فريو�س كورونا.
ول يحظى مايك اآ�سلي، مالك 

بني  كبرية  ب�سعبية  نيوكا�سل، 
امل�سجعني، وغاب الآلف عن 
ح�سور املباريات هذا املو�سم 
اعرتا�سا على وجوده وتعر�س 
اآ�سلي لنتقادات جديدة هذا 
ال�سهر بعدما حتمل جمموعة 
تذاكر  قيمة  امل�سجعني  من 
توقف  رغم  املقبل،  املو�سم 
الدوري  من  اجلاري  املو�سم 
�سكوك  ووجود  الإجنليزي 

حول م�ستقبله.

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قال 
ريال  على  �سيتحتم  اإنه 
خطى  على  ال�سري  مدريد 
بر�سلونة والعديد من الأندية، 
ب�سبب  الرواتب  بتخفي�س 
الناجتة  القت�سادية  امل�ساكل 
وبح�سب  كورونا  فريو�س  عن 
فاإنه  »اإلبايي�س«،  �سحيفة 
لريال  ال�رضوري  من  �سيكون 
النهج،  هذا  اتخاذ  مدريد 
امل�سابقات،  توقفت  بعدما 
من  الدخل  النادي  وفقد 
اأموال البث والرعاية واأ�سافت 
اأيام  ب�سعة  »قبل  ال�سحيفة: 
فلورنتينو  الرئي�س  حتدث 
الأول  الفريق  قائد  مع  برييز 

للتاأكيد  رامو�س،  �سريجيو 
على التعامل بهدوء مع الأزمة 
امل�سا�س  يتم  لن  واأنه  احلالية 
بالعبي  اخلا�سة  بالرواتب 
باقي  اأو  ال�سلة،  اأو  القدم  كرة 
عددهم  البالغ  املوظفني 
التقرير،  800«واأ�سار  حوايل 
هادئة،  الريال  اإدارة  اأن  اإىل 
املا�سي  العام  اأنهت  بعدما 
يورو،  مليون   156 بفائ�س 
يواجه  النادي  جعل  ما  وهذا 
اخلمول،  من  بحالة  الأزمة 
اتخذ  الذي  بر�سلونة  عك�س 
اإجراءات طارئة للتخفيف من 

الأزمة القت�سادية.
ال�سنة  يف  مدريد  ريال  واأنفق 

مليون   46.9 املا�سية  املالية 
الريا�سيني  غري  لالأفراد  يورو 
و299.8  ال�سلة،  كرة  وفريق 
وموظفي  لالعبي  يورو  مليون 
واأفادت  الأول  الفريق 
الأيام  يف  باأنه  ال�سحيفة، 
خطط  و�سع  �سيتم  املقبلة 

يف  للنادي  املالية  للت�سوية 
البث  اأموال  وجود  عدم  ظل 
وحال  والرعاية،  التلفزيوين 
ب�سبب  احلايل  الو�سع  ا�ستمر 
مدريد  ريال  �سي�سطر  الوباء، 
التخفي�س  قرار  لتنفيذ 

بالتفاق مع الالعبني.

يعي�س عامل كرة القدم فرتة �سعبة 
لتف�سي وباء كورونا يف  جًدا، نظًرا 
ت�سبب  والذي  الأخرية،  الأ�سابيع 
يف  الريا�سي  الن�ساط  جتميد  يف 
العامل وت�سبب جتميد  اأنحاء  جميع 
فادحة  مادية  خ�سائر  يف  الن�ساط، 
تدفق  لإيقاف  نظًرا  لالأندية، 
املباريات،  تذاكر  بيع  من  الأموال 
وهو  والرعاة،  التلفزيوين،  والبث 
على  �سلبية  تبعات  له  �سيكون  ما 

النتقالت ال�سيفية املقبلة.
ولن تكون الأزمات اقت�سادية فقط، 
ا لعدم وجود موعد  بل قانونية اأي�سً
ما  وهو  املو�سم،  لنهاية  دد  ممُ
لالأندية فيما يخ�س  اأزمة  �سيمُ�سبب 
وعقودهم  املمُعارين  الالعبني 
التايل،  التقرير  خالل   »« ويمُ�سلط 
ال�سوء على التاأثريات ال�سلبية على 

مريكاتو الأندية يف اإ�سبانيا:
ريال مدريد 

زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  ي�سع 
عينه  للمريجني،  الفني  املدير 
لعب  بوجبا  بول  مواطنه  على 
يونايتد،  مان�س�سرت  و�سط  خط 
والذي ف�سل يف �سمه موؤخًرا نظًرا 

للمطالب املالية املرتفعة لناديه.
القت�سادية  الظروف  ومع 
امللكي  �سيجد  املرتقبة،  ال�سعبة 
�سيما  ل  �سمه،  يف  اأكرب  �سعوبة 
 110 حدد  يونايتد  مان�س�سرت  واأن 
ماليني يورو للتخلي عنه كما يمُعاين 

مركز  يف  اأزمة  من  مدريد  ريال 
يمُخطط  وكان  ال�رضيح،  املهاجم 
النادي ل�سم مهاجم مميز وبداأ يف 
و�سع عدة اأ�سماء اأمثال هاري كني 
واإيرلينج هالند واأوباميانغ، يف ظل 
تراجع م�ستوى بنزميا واأزمة تاأقلم 

يوفيت�س وماريانو دياز.
�سيمُخطط  الأزمة،  هذه  ظل  ويف 
ريال مدريد لال�ستفادة من لعبيه 
اأمثال  با�ستعادتهم  املمُعارين 
اأوديغارد  ومارتن  حكيمي  اأ�رضف 
مع  لونني  واحلار�س  وريجيلون، 
تدعيم املراكز املنقو�سة بالعبني 

من فريق ال�سباب.
و�ستوؤثر الأزمة على ت�سويق لعبني 
وعلى  زيدان  ح�سابات  من  خرجوا 
الذي  بيل،  غاريث  الويلزي  راأ�سهم 
بات مبثابة عبء ثقيل على النادي 

لراتبه املرتفع دون اأي اإ�سافة.
بر�شلونة 

يف  لرب�سلونة  الأول  الهدف 
نيمار جنم  الربازيلي  املريكاتو هو 
الذي رف�س  باري�س �سان جريمان، 

ناديه كل
ال�سيف  ل�سمه  البار�سا  ماولت 
املا�سي، و�ستكون فر�س البلوجرانا 
�سعيفة جًدا لتلبية الرغبات املالية 

للبي اإ�س جي ل�ستعادته.
مع  للتعاقد  بر�سلونة  يمُخطط 
مارتينيز  لوتارو  الأرجنتيني 
مهاجم اإنرت ميالن الإيطايل، ليكون 

ال�سنوات  يف  �سواريز  لوي�س  خليفة 
املقبلة.

مع  بعقد  لوتارو  ارتباط  لكن 
النرياتزوري، ووجود �رضط جزائي 
يورو،  مليون   112 بقيمة  عقده  يف 
النادي  على  متاما  املهمة  ي�سعب 
بتخفي�س  قام  والذي  الكتالوين، 
لتغطية   %70 بن�سبة  لعبيه  رواتب 
النادي  و�سيمُعاين  الأزمة  هذه 
الربازيلي  من  للتخل�س  الكتالوين 
ل�سفوف  املمُعار  كوتينيو  فيليب 
النادي  رف�س  حال  ميونخ،  بايرن 
البافاري �سمه ب�سكل نهائي مقابل 
120 مليون يورو وهو القرار الأقرب 
الذي  ا عثمان دميبلي  واأي�سً حالًيا، 
منه  ي�ستفد  ومل  اإ�ساباته  تكررت 

الفريق.
للتخل�س  يخطط  بر�سلونة  وكان 
اأومتيتي  �سامويل  الفرن�سي  من 
وال�ستفادة منه مادًيا والتعاقد مع 
مدافع �ساب، لكن الأمر �سيكون �سبه 

م�ستحيل يف الظروف احلالية.
�أتلتيكو مدريد 

العديد  مثل  مدريد  اأتلتيكو  يعي�س 
�سعبة،  فرتة  العامل  الأندية يف  من 
ولذلك قررت الإدارة تقلي�س رواتب 

اجلهاز الفني والالعبني.
وكان املدير الفني دييجو �سيميوين، 
�سان�سيز  األيك�سي�س  ل�سم  يمُخطط 
املمُعار  يونايتد  مان�س�سرت  لعب 

ل�سفوف اإنرت ميالن
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وكالت

مدير  عبود،  باي  �سالح  وك�سف 
اجلزائري،  الكرة  باحتاد  الإعالم 
املكتب  اأن  اجلزائرية،  لالإذاعة 
التنفيذي لالحتاد يتجه يف اجتماعه 
اإقرار  الثالثاء،  املقرر  الفرتا�سي 
ال�سلطات  جهود  لدعم  خطة 
فريو�س  ماربة  يف  احلكومية 

كورونا.
الحتاد  دعم  اأن  عبود  واأو�سح 
التربع  �سكل  �سياأخذ  اجلزائري 
ال�سندوق  يف  ي�سب  مايل  مببلغ 
كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطني 
وم�ستلزمات  مبعدات  التربع  اأو 
ال�سحة  وزارة  هيئات  ل�سالح 
رئي�س  زط�سي،  الدين  خري  واأبدى 
ا�ستعداده  �سابق،  وقت  يف  الحتاد، 
املنتخبات  حت�سري  مركز  لو�سع 
حتت  مو�سى«  »�سيدي  اجلزائرية 
ت�رضف ال�سلطات ال�سحية من اأجل 

ا�ستغالله يف احلجر ال�سحي.
�سباب  نادي  اأعلن  جهته،  من 
املحرتفني  دوري  مت�سدر  بلوزداد 
اأن جمموعة »مدار« املالكة لغالبية 
�رضكتها  عرب  التربع  قررت  اأ�سهمه 
بتجهيزات  عناية«   « الفرعية 
ال�سيدلية  وم�ستلزمات طبية ل�سالح 
تتبع  التي  للم�ست�سفيات  املركزية 

وزارة ال�سحة.
ت�سكل  املبادرة  هذه  اأن  لفت  كما 
اأخرى  تتبعها  قد  اأوىل  م�ساهمة 
نادي  وكان  الوباء  تطور  حال  يف 
تربع  عن  اأعلن  بلوزداد  �سباب 
جميع منت�سبيه من لعبني ومدربني 
الطبي،  اجلهاز  واأع�ساء  واإداريني 
لفائدة  ال�سهري  الراتب  بربع 
ال�سندوق الوطني ملكافحة فريو�س 
جمعية  نادي  لعبو  وقرر  كورونا 
اأمل عني مليلة التربع براتب �سهري 
�سحايا  من  املت�رضرين  لفائدة 
كورونا، ا�ستجابة على ما يبدو لنداء 

رئي�س  مدوار،  الكرمي  عبد  اأطلقه 
رابطة دوري املحرتفني.

رئي�س  زرواطي  ممد  اأكد  بينما 
ناديه  التزام  على  ال�ساورة  �سبيبة 
الت�سامن  حملة  يف  بامل�ساركة 
اأن  الوطني مع �سحايا كورونا، دون 

يك�سف عن فحوة هذه امل�ساعدات، 
حتت  الفريق  اأكادميية  و�سع  عدا 
بولية  ال�سحية  مديرية  ت�رضف 
اجلزائر،  جنوب  غربي  ب�سار 
ل�ستخدامها يف احلجر ال�سحي اإذا 

اقت�ست ال�رضورة.

عبد �ملومن جابو

فريق  ومنها  اأخرى  اأندية  وتتح�رض 
عن  لالإعالن  اجلزائر  مولودية 
مبادرات ت�سامنية، بعدما اأعلن لعبه 
بـ100  تكفله  عن  جابو،  املوؤمن  عبد 
اأطلق عادل  عائلة فقرية. من جهته، 
ال�سابق  الإعالمي  املن�سق  حاجي 
لالحتاد اجلزائري مبادرة لبيع مالب�س 
وم�ستلزمات خا�سة بالعبي املنتخب 
احلاليني وال�سابقني يف املزاد العلني، 
على اأن تعود عائداتها لالأ�رضة الفقرية 
بولية البليدة املوبوءة، حيث اأح�ست 
اإ�سابة   220 جمموع  من  وفيات   10
حاجي،  واأعلن  بالفريو�س  موؤكدة 
من  العديد  اأن  اجلزائري  للتلفزيون 
الالعبني حتم�سوا للفكرة بينهم جميد 
واحلار�س  �سايفي  ورفيق  بوقرة 
قرر  الذي  مبوحلي،  راي�س  وهاب 
ارتداه  الذي  اخلا�س  بقفازه  التربع 
 2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة  يف 

واملدافع  اجلزائر،  بها  توجت  التي 
التربع  قرر  الذي  بلكالم،  �سعيد 
به يف مباريات  �سارك  الذي  باحلذاء 
بالربازيل. وك�سف  العامل 2014  كاأ�س 
لكاأ�س  الر�سمية  الكرة  اأن  عن  بلكالم 
الالعبني  توقيع  2019 حتمل  اأفريقيا 
الـ23 للمنتخب اجلزائري، والتي تعترب 
اأول  �ستكون  ال�سخ�سية،  من مقتنياته 
لأندية  و�سبق  للبيع.  يعر�س  �سيء 
اأهلي برج بوعريريج وو�سبيبة القبائل 
مقارها  و�سعت  اأن  املدية،  واأوملبي 
ال�سحية  الهيئات  ت�رضف  حتت 
املحلية ل�ستخدامها كمراكز للحجر 
ال�سحي. ويدور احلديث يف الأو�ساط 
الكروية اجلزائرية عن قيام عدد من 
بعيدا عن  الالعبني مببادرات خريية 
اأعني الإعالم ودون احلاجة لالإعالن، 
اخل�رض«   « قائد  نفي  مع  تزامنا 
�سيتي  مان�س�سرت  جنم  مرز  ريا�س 
ماليني  باربعة  تربعه  الجنليزي، 

و500 األف يورو.

ت�شارعت وترية خطو�ت كرة �لقدم يف �جلز�ئر لالإ�شهام يف جهود مكافحة وباء كورونا �مل�شتجد، يف �لبالد و�أعلنت 
�ل�شلطات �ل�شحية يف �جلز�ئر، ، �رتفاع عدد �لوفيات بالوباء �إىل 35 من جمموع 584 حالة �إ�شابة موؤكدة �شفي منها 37.

كرة �لقدم �جلز�ئرية 

مبادراتجماعيةوفرديةلدعممواجهةفريو�سالكورونا
.    بيع مالب�س وم�شتلزمات لعبي �ملنتخب يف �ملز�د �لعلني

�ضباببلوزداديبا�ضرحمالته�ضدكورونا

املالك  »مدار«  جممع  ان�سم 
بلوزداد،  �سباب  لنادي 
الريا�سية  ال�رضكات  لقائمة 

يف  امل�ساهمة  اجلزائرية 
فريو�س  انت�سار  �سد  احلرب 
واأ�سدر  امل�ستجد  كورونا 
ح�سابه  عرب  بياًنا  النادي، 
بوك«،  »في�س  على  الر�سمي 
�رضكة  تربع  خالله  من  اأكد 
من  معتربة  بكمية  »مدار« 
املعدات والتجهيزات الطبية 

اجلزائرية،  للم�ست�سفيات 
الت�سدي  على  مل�ساعدتها 

لنت�سار وباء »كوفيد 19«.
يف  املعدات  ومتثلت 
املحمول،  للتنف�س  اأجهزة 
اإ�سافة  وال�سطناعي، 
العادية،  الإنعا�س  لأجهزة 
لنب�سات  من�سمة  واأخرى 

�رضكة  تعهدت  كما  القلب. 
ثانية من  بتقدمي دفعة  مدار 
الأيام  يف  الطبية،  املعدات 
املقبلة، حيث اأكدت التزامها 
بامل�ساهمة  الالم�رضوط 
حد  لو�سع  امليدانية 
عن  العبء  وتخفيف  لالزمة، 

امل�ست�سفيات اجلزائرية.

كورونايجربنيوكا�ضلعلىخطوةا�ضتثنائيةكوروناي�ضربخططكبارالليغايفاملريكاتو

كوروناميهدل�ضريريالمدريدعلىخطىبر�ضلونة

�سحفي  تقرير  ك�سف 
الفرن�سي  ك�رض  عن  اإ�سباين، 
املدير  زيدان  الدين  زين 
للحجر  مدريد،  لريال  الفني 
الطبي الإجباري الذي خ�سع 
وموظفي  لعبي  جميع  له 
موؤخًرا.  امللكي  النادي 
فر�س  النادي  اإدارة  وقررت 
الالعبني  على  طبي  حجر 
واملوظفني  الفني  واجلهاز 
اإثبات  مت  بعدما  النادي،  يف 

لعب  تومبيكنز  تري  اإ�سابة 
مار�س   12 يوم  ال�سلة  فريق 
�سحيفة  اجلاري.وبح�سب 
فاإن  الإ�سبانية،  "�سبورت" 
الأ�سبوع  نهاية  يف  زيدان 
تومبكينز،  فيه  اأ�سيب  الذي 
منزله  اإىل  الذهاب  قرر 
دي  �سيريا  منطقة  يف  الثاين 
و15   14 يومي  بني  مدريد، 
ال�سحيفة:  مار�س.واأ�سافت 
اجلريان  بع�س  "هناك 

زيدان  �ساهدوا  الفرن�سيني 
كان  والذي  الوقت،  ذلك  يف 
قبل قرار احلكومة الإ�سبانية 
جميع  على  احلظر  بفر�س 
 ، مار�س   14 يوم  املواطنني 
 16 يوم  التنفيذ  حيز  ودخل 
ال�سهر".وتابعت:  ذات  من 
اإىل  عاد  ذلك  بعد  "زيدان 
مدريد،  العا�سمة  يف  منزله 
وظل به منذ ذلك احلني مثل 

باقي   ال�سبانيني

زيدانيك�ضراحلجرال�ضحي
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�لأ�سري �ملحرر �أحمد 
�ملدموج �سرية وم�سرية 

�لأ�سري �ملحرر �أحمد �أ�سامه 
مو�ليد  من  �ملدموج  عدنان 
�لتا�سع من  نابل�س يف  مدينة 
وت�سعمائة  �ألف  عام  حزير�ن 
عائلة  من  وثمانون  وثمان 
�سقيقات  خم�س  من  مكونة 
وو�لدة,  وو�لد  �أ�سقاء  و�أربع 
�لأ�سا�سي, وقد  �لتعليم  �أنهى 
روى جتربته �لن�سالية ملركز 
مطارد�ً  كنت   . جهاد  �أبو 
يف  �لإحتالل  قو�ت  قبل  من 
وعمري  �لأق�سى  �إنتفا�سة 
وكنت  عاماً  �سبعة ع�رش  كان 
�أمني  �ل�سهيد  جمموعة  من 
�لفقيه  ن�سال  و�ل�سهيد  لباده 
قنديل  �سفيان  و�ل�سهيد 
�لرطوط  ر�ئد  و�ل�سهيد 
 , �لكتائب  فهود  جمموعة 
مطارد  و�أنا  عامني  مكثت 
من  لأكرث  تعر�ست  بحيث 
�لإحتالل  قو�ت  من  هجمة 
�إجتياح  يف  كان  �آخرها 

مدينتي وذلك يف يوم �ل�سابع 
عام  حزير�ن  من  و�لع�رشين 
قامت  حيث   . و�سبعة  �ألفان 
قوة كبرية من قو�ت �لإحتالل 
و�لآليات  باجليبات  �ملدعمة 
�لع�سكرية و�لكالب �لبولي�سية 
�حلبله  مبحا�رشتنا يف حارة 
يف منزل �لطبوق وكان هناك 
��ستباكات بيننا وبينهم وقامو� 
من  و�إعتقالنا  �ملنزل  بهدم 
د�خل  �إقتادونا   . د�خله 
�لكالب  مع  �لإعتقال  عربة 
و�ل�ستم  �لركل  مع  �لبولي�سية 
نعلم  ل  قريبة  م�ستوطنة  �إىل 
ما هي كنا مقيدي ومكممي 
ثم  ومن  قلياًل  مكثنا  �ألأعني 
لعر�سنا  حو�رة  مع�سكر  �إىل 
على �لعيادة �لطبية هناك مع 
�ملع�سكر  يف  ميد�ين  حتقيق 
�أنا  �سباب  �أربعة  عددنا  كان 
�لطبوق  عنان  �ل�سهيد  و�لأخ 
و�لأخ  �سهاب  ر�غب  و�لأخ 
عدة  بعد   . لباده  حممد 
مركز  �إىل  نقلنا  مت  �ساعات 
وهناك  تكفا  بيتاح  حتقيق 

�أنا  �لعيادة  على  عر�سونا 
خا�س  �سحي  و�سع  يل  كان 
يجب  كما  �أعامل  مل  ولكن   ,
ل�ساعات  �لتحقيق  كان  فقد 
نف�سي  �سغط  مع  متو��سلة 
وقلة  و�سبح  �إهانات  �سديد 
�لعديد  هناك  كان   . نوم 
�ل�سيء  منهم  �ملحققني  من 
مل  ولكن  �لأ�سو�أ  ومنهم 
�عرتف . بعدها قامو� بنقلي 
�إىل غرف �ل�سافري وقد كنت 
�أظن �أنني �إنتقلت �إىل �ل�سجن 
�أنني  علم  لدَي  يكن  فلم 
كانو�  فقد  �لع�سافري  د�خل 
وحمرتمني  ملتزمني  �أ�رشى 
�أقول  ل  �أن  �أخربوين  بحيث 
وثقت  و�أنا  عندي  �سيئ  �أي 
لدي  ما  بكل  و�عرتفت  بهم 
بيتاح  �إىل  �أعادوين  عندها   ,
�لتحقيق  لإ�ستكمال  تكفا 
بعد   , �مللف  على  و�لتوقيع 
�لتحقيق  يف  ون�سف  �سهر 
 . جمدو  �سجن  �إىل  نقلي  مت 
للتفتي�س  تعر�ست  جمدو  يف 
�إهانات  كمية  مع  �لعاري 

حرب  ب�سبب  وذلك  مذلة 
 , غزة  و�إنقالب  �هلل  حزب 
و�سع  كان  �لفرتة  تلك  يف 
�لغرف  جد�ً  �سيء  �ل�سجون 
مرعبة  و�حلمامات  مكتظة 
ل  و�لأكل  كانتني  يوجد  ول 
�إد�رة  �أكل   ( �لنف�س  تقبله 
�ل�سجون ( كنا نقوم بخطو�ت 
كثرية لتح�سني �لو�سع بحيث 
�لوجبات  باإرجاع  نقوم  كنا 
�لأبو�ب  على  و�خلبط 
ولكن ل حياة  �لفورة  ورف�س 
يعاقبونا  كانو�   , تنادي  ملن 
د�خل  وعزل  جماعي  عقاب 
�لزنازين وتفتي�س مع تك�سري 
ما يوجد د�خل �لغرف , ثالث 
�سجن  د�خل  ون�سف  �سنو�ت 
�سنو�ت  �أق�سى  من  جمدو 
و�إىل  من  �أتنقل  كنت  �لأ�رش. 
عربة  د�خل  �سامل  حمكمة 
��ستمرت  �للعينة  �لبو�سطة 
�لعام  حو�يل  �لتنقالت  هذه 
�حلكم  مت  حتى  و�لن�سف 
باإثني ع�رش عاماً بعد تدخل 
�سفقة   ( �حللبي  �ملحامي 

�إىل  نقلي  مت  جمدو  بعد   .  )
�لو�سع  كان  �لنقب  �سجن 
متعاونني  و�لأ�رشى  مقبول 
بني  مناو�سات  هناك  كان 
ولكنها  و�جلنود  �لأ�رشى 
�ستة  بعد   . ن�سبياَ  مقبولة 
د�خل  تو�جدي  من  �أ�سهر 
�لنقب  �إد�رة  قامت  �لنقب 
�ملدير  وهذ�  �ملدير  بتغيري 
 , �لأ�رشى  من  لينتقم  قادم 
يف  مر�ت  ثالث  �لعدد  كان 
و�مل�ساء  و�لظهرية  �ل�سباح 
معاملة  متتالية  قمعات   ’
�سيئة  تفتي�س ليلي مع دخول 
و�خليام  للغرف  �لو�حد�ت 
 , فيها  ما  وتك�سري  وقلبها 
باإ�رش�بات  نقوم  كنا  ونحن 
وترجيع وجبات ولكن �ملدير 
كان يهدد ويتوعد , ويف ق�سم 
كانو�  حما�س  �أ�رشى  ت�سعة 
�لأو�ساع  بتح�سيني  يطالبو� 
ولكن  �ليومية  و�لظروف 
�أ�رشى  لنا  يقول  كان  �ملدير 
لهم  و�سننتقم  بغزة  عندكم 
�ل�سجن  �لأ�رشى بحرق  فقام 

باإطفاء  �جلنود  قام  عندها 
�جلميع  ومعاقبة  �حلريق 
ب�سورة  ليلي  بتفتي�س  وبد�أو� 
�ل�سباب  �أحد  فقام  همجية 
بطعن �سابط برقبته عندها 
�ىل  �لوحد�ت  جميع  دخلت 
ب�رشب  وقامو�  �ل�سجن 
وغاز  �ملطاطي  �لر�سا�س 
وقد  �لأ�رشى   على  �لفلفل 
ورموهم  �سباب  ثالثة  �أخذو� 
غاز  ور�سو�  �لأر�س  على 
�لفلفل مبا�رشة عليهم بحيث 
حتت  �ل�سباب  �أحد  ظل 
�إىل  نقله  مت  بحيث  �خلطر  
�أحد �مل�سايف عندهم وقامو� 
�ل�ساب  باأن  �لأ�رشى  باإخطار 
��ست�سهد فجن جنون �لأ�رشى 
ت�سعيدية  بخطو�ت  وبد�أو� 
�لإد�رة  تاأكدت  عندما  ولكن 
�أن �ل�سابط �ملطعون  �أ�سبح 
بنفي  قامو�  جيدة  ب�سحة 
خرب �إ�ست�سهاد �ل�ساب وقالو� 
 . �خلطر  مرحلة  جتاوز  �أنه 
بعدها جاءت جلنة من �إد�رة 
من  جلنة  و�سكلنا  �ل�سجون 

�لأ�رشى لتغيري �لو�سع د�خل 
و�سع  على  فاتفقو�  �ملعتقل 
وتو�سيع   , عمومية  تلفونات 
وحت�سني  �ملعتقل  غرف 
و�لظروف  �ليومية  �حلياة 
�ملعي�سية لالأ�رشى وهذ� كله 
من حقوق �لأ�سري وقد و�فقت 
ذلك  على  �ل�سجون  �إد�رة 
,ولكن كان هناك مماطلة من 
�لإد�رة لتنفيذ �لإتفاق عندها 
�أخرى  رجعنا لالإ�رش�ب مرة 
, وعاد �لتفتي�س �لليلي بحيث 
كرثة  من  �ل�سباب  �أحد  �أن 
�سابط  ب�رشب  قام  �ل�سغط 
قامو�  عندها   , عينه  على 
و�رشب  �لغرف  بتخريب 
زيار�ت   . �لأ�رشى  على  غاز 
�لأهل يف جمدو ممنوعة يف 
كانت  �لنقب  �لفرتة ويف  تلك 
متباعده . وحتى خروجي من 
�ل�سجن يف �ل�سابع و�لع�رشين 
�ألفان  عام  حزير�ن  من 
�سيئ  يتغري  مل  ع�رش  وت�سعة 
فهم فقط يفاو�سو� ول يتغري 

�سيئ د�خل �ملعتقالت .
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يو��سل مركز �أبو جهاد ل�سوؤون �حلركة �لأ�سرية يف جامعة �لقد�س، ن�سر جتارب 
�لأ�سرى،حيث ين�سر بحلقة هذ� �لأ�سبوع جتربة �لأ�سري �ملحرر �أحمد �ملدموج من 

مدينة نابل�س . 

الأ�سري املحرر اأحمد املدموج يروي 
جتربته الن�سالية فى ال�سجون ال�سهيونية

للقوى  �لأ�رشى  جلنة  قامت 
قطاع  يف  و�لإ�سالمية  �لوطنية 
يف  �لعاملة  و�ملوؤ�س�سات  غزة 
�لأ�رشى  و�أهايل  �لأ�رشى  �سوؤون 
�لحتالل  �سجون  يف  و�ملعتقلني 
�ملو�فق  �لإثنني  �ليوم  �لإ�رش�ئيلي 
يوم  مع  وتز�منا   2020 �آذ�ر   30
مذكرة  بت�سليم  �خلالد  �لأر�س 
�لدولية  �ملنظمات  ممثلي  �إىل 
يف  ورد  ما  وهذ�  و�لإن�سانية 

�ملذكرة : 
�ملنظمات  /   ممثلي  �ل�سادة 

�لدولية و�لإن�سانية/  �ملحرتمني
للقوى  �لأ�رشى  جلنة  تهديكم 
�لوطنية و�لإ�سالمية يف قطاع غزة 
�سوؤون  يف  �لعاملة  و�ملوؤ�س�سات 
�لتحيات  �أطيب  و�لأهايل  �لأ�رشى 
بني  وت�سع  �ل�سالمة  لكم  وتتمنى 
�أو�ساع  �ملوجز حول  هذ�  �أيديكم 

�لفل�سطينيني  و�ملعتقلني  �لأ�رشى 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سجون  يف 
و�نت�سار وباء كورونا �لعاملي حيث 
حياة  يتهدد  �لذي  �ملوت  خطر 
�إد�رة  ��ستمر�ر  ظل  يف  �أ�رش�نا 
م�سلحة �ل�سجون بارتكاب جرمية 
�لإهمال �لطبي �ملتعمد خا�سة �أن 
�ملر�سى  �لأ�رشى  ع�رش�ت  هناك 
�مل�سابني باأمر��س مزمنة خطرية 
�إىل جانب �لأ�رشى كبار �ل�سن وهم 
�لوباء  ل�ستقبال  خ�سبة  �أر�س 
ب�سبب نق�س �ملناعة . �إن �لأ�رشى 
�لفل�سطينيني يف �سجون �لحتالل 
للموت  يتعر�سون  �لإ�رش�ئيلي 
حيث  خمتلفة  و�أ�ساليب  بو�سائل 
و�لعزل  �ملتعمد  �لطبي  �لإهمال 
�لفحو�سات  ومنع  �لنفر�دي 
�إ�رش�ئيلي  �سيا�سي  بقر�ر  �لطبية 
يف  خمت�سني  �أطباء  وجود  وعدم 

دخول  منع  ويف  �ل�سجون  عياد�ت 
�أكرث من 140 �سنفا من م�ستلزمات 
وعلى  و�لغذ�ئية  �لوقائية  �لأ�رشى 
و�لتنظيف  �لتعقيم  مو�د  ر�أ�سها 
بني  �لهاتفي  �لت�سال  ومنع 
�ملنع  ظل  يف  وذويهم  �لأ�رشى 
�نت�سار  وبعد  قبل  �لزيارة  من 
�ملحامني  لقاء  ومنع  كورونا  وباء 
�ل�سجون  م�سلحة  �إد�رة  و��ستمر�ر 
�لبو�سطة  �سيارة  با�ستخد�م 
�حتكاكا  تخلق  �لتي  �حلديدية 
�جلنائيني  و�ل�سجناء  �لأ�رشى  بني 
باإ�سابتهم  �مل�ستبه  �لإ�رش�ئيليني 
بفريو�س كورونا و�إخ�ساع �لأ�رشى 
�أيدي  على  للتحقيق  �لفل�سطينيني 
حمققني م�سابني بالفريو�س . �إننا 
�لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة  يف 
�لعاملة  و�ملوؤ�س�سات  و�لإ�سالمية 
غزة  قطاع  يف  �لأ�رشى  �سوؤون  يف 

يف  و�ملعتقلني  �لأ�رشى  و�أهايل 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سجون 
و�جباتكم  �أمام  بالوقوف  نطالبكم 
�حلماية  توفري  يف  و�لتز�ماتكم 
�سجون  يف  لأ�رش�نا  �لوقاية  و�سبل 
ظل  يف  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
�نت�سار وباء كورونا و�ل�سغط على 
من  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  دولة 
�أجل �لإفر�ج عن �لأ�رشى �ملر�سى 
 800 عن  �أعد�دهم  تزيد  �لذين 
ع�رش�ت  بينهم  فل�سطيني  �أ�سري 
باأمر��س  �مل�سابني  �لأ�رشى 
يعانون  �لذين  �ل�سن  وكبار  مزمنة 
�أي�سا من نق�س يف �ملناعة وهذ� 
و�ملو�ثيق  �لأعر�ف  كفلته  حق 
و�لإن�سانية  �لدولية  و�لتفاقات 
�ل�سجون  م�سلحة  �إد�رة  �إن   .
يف  �أ�سدرت  كانت  �لإ�رش�ئيلية 
عن�رشيا  قر�ر�  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

تع�سفيا بوقف �لفحو�سات �لطبية 
و�هية  حجج  حتت  لالأ�رشى 
�نتهاك خطري حلقوق  خمتلفة يف 
�لأ�رشى  حياة  يهدد  ما  �لإن�سان 
ومن  كورونا  بفريو�س  بالإ�سابة 
هنا فاإننا نطالبكم بتوفري �حلماية 
بت�سكيل  فور�  و�ل�رشوع  لأ�رش�نا 
�لأ�رشى  لزيارة  دويل  طبي  فريق 
و�ملعتقلني �لفل�سطينيني و�لطالع 
�أو�ساعهم وظروف �عتقالهم  على 
ي�سمن  مبا  و�ل�سحية  �لعتقالية 
�أنياب  بني  �ملوت  من  �إنقاذهم 
�لحتالل �لإ�رش�ئيلي . �إن �سيا�سة 
�لتعبري عن �لقلق وم�ساو�ة �ل�سحية 
�ملنظمات  تنتهجها  �لتي  باجلالد 
�لدولية ل ت�سمن �أو تغني �لأ�رشى 
عن جوعهم وعط�سهم �إىل �حلرية 
ول  و�حلياة  �لعالج  يف  و�حلق 
و�لقو�نني  �ل�سيا�سات  من  حتميهم 

�لعن�رشية  �ملوت  و�أ�ساليب 
�لإ�رش�ئيلية �لتي تدمي �أج�سادهم 
ندعوكم  فاإننا  وعليه  و�أعمارهم 
لإنقاذ  و�حد  �آن  يف  ونطالبكم 
�لتي  �لإن�سان  وحقوق  �أ�رش�نا 
متوت كل يوم �ألف مرة بني �أنياب 
�لحتالل �لإ�رش�ئيلي ونذكركم باأن 
ق�سو�  فل�سطينيا  �أ�سري�   67 هناك 
�لإهمال  مق�سلة  حتت  نحبهم 
وهم  �ملتعمد  �لإ�رش�ئيلي  �لطبي 
نحبهم  ق�سو�  �أ�سري�   222 بني  من 

�سهد�ء يف �ل�سجون �لإ�رش�ئيلية .
�لحرت�م  فائق  بقبول  وتف�سلو� 

و�لتقدير
�لوطنية  للقوى  �لأ�رشى  جلنة 

و�لإ�سالمية
�سوؤون  يف  �لعاملة  و�ملوؤ�س�سات 

�لأ�رشى و�أهايل �لأ�رشى
قطاع غزة

جلنة �لأ�سرى و�ملوؤ�س�سات �لعاملة و�أهايل �لأ�سرى

ي�سلمون املنظمات الدولية مذكرة حول اأو�ساع الأ�سرى يف �سجون الحتالل ال�سهيونى
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�س عرَب الق�ضبان  متنَفّ
بداأت م�شواري التوا�شلّي مع اأ�شرى اأحرار يكتبون رغم عتمة ال�شجون؛ زرت اأحمد واأحمد، با�شم، ح�شام، �شامر، �شائد، �شادي، 

طيون، عا�شم، كرمي، كميل، مروان، نا�شر، هيثم، وائل ووائل، وليد ومعتز وغريهم ودّونت على �شفحتي انطباعاتي 
الأولّية؛عّقبت ال�شديقة هدى عثمان اأبو غو�ش:"�شدًقا، اأحيانا اأحاول الهروب من قراءة حروفك القّيمة عن وجع 

الأ�شرى، ب�شبب امل�شهد الإن�شاين املعّذب للأ�شرى. اللهّم الفرج جلميع الأ�شرى والّلطف بهم".اأما الروائي م�شطفى عبد الفتاح 
فعّقب:"حمزن جًدا ومثري لل�شخط من عامل ل يعرف احلد الأدنى من الإن�شانية. اإّنه يدمي القلب. ويزيد النف�ش حزًنا. 

بقلم : ح�شن عبادي

واحلرية  ال�شفاء.  ولهم  له  اأمتنى 
الفورّية واالنعتاق من براثن ال�شجون. 
الأنك  حتية  األف  ح�شن  �شديقي  ولك 
بعاملهم  وتو�شلنا  ماأ�شاتهم  تعي�ش 
جميعا". لهم  احلرية  بُعد.  عن  ولو 
تعا�شفنا وتثاقفنا، نعم، وجدت اللقاء 

وما يكتبونه متنّف�ًشا عرب الق�شبان.
اأهلي يعرفوا" "بّدي�ش 

ع�شقالن  �شجن  ال�شباح  هذا  زرت 
بعبع  و�شبح  اأ�رسى،  ثالثة  للقاء 
طلبت  ف�شائنا؛  يف  يخّيم  الكورونا 
مّني اإدارة ال�شجن اأن اأبّكر الإجراءات 
اأمنّية وو�شلت ال�شاعة ال�شابعة والربع 
اخلفيفة  ال�شري  حركة  ب�شبب  �شباًحا 
الكورونا،  ب�شبب  املعتاد  غري  على 
على  باالأ�شري"X"بناًء  بدايُة  والتقيت 
وجدته  معتز؛  �شديقي  من  تو�شية 
التي  الطلّة  بعك�ش  �شاحبًا  مرتبًكا 
االأ�رسى  جميع  من  عليها  اعتدت 
االأخرية،  االأ�شهر  يف  التقيتهم  الذين 
�شبب  عن  �شاألته  االأجواء  ولتلطيف 
باكًرا من  ا�شتيقاظه  كان  واإذ  �شحوبه 
دون فطور؟ فاأجابني: بل هي ُخزعة 
ال�شجن،  يف  قبل"مطّببة"اأ�شنان  من 
قلبت حياتي راأ�ًشا على عقب! تبّي اأّن 
له خدًرا  �شّببت  اخلبيثة  اخُلزعة  تلك 
وجعلته مهوو�ًشا، يعاين من اأوجاع يف 
وال  اأطرافه  واملعدة، خدر يف  احللق 
ينام الليل، ورغم ذلك مل يتلَقّ اأّي عالج 
غري امل�شّكنات التي ال تُ�شمن وال تغني 
يومًيا  ال�شجن  الإدارة  توّجه  عن جوع. 
حتى  خمت�ّش  طبيب  يفح�شه  ومل 
يفح�شه طبيب  باأن  وكّل طلباته  اليوم 
من خارج ال�شجن باءت بالف�شل. كان 
وحالته  اأ�رسه  ُقبيل  متمّيًزا  ريا�شًيا 
ال�شحّية ت�شوء من يوم اإىل اآخر! �شكا 
يل انعدام الظروف ال�شحّية املالئمة 
خماوفهم  يزيد  مّما  االأ�رس  داخل 
وقلقهم يف ظّل العّمة كورونا وزيارتها 
االإهمال  ظاهرة  لعاملنا.  املباغتة 
الفل�شطينّيي  االأ�رسى  جتاه  الطبي 
اأودت بحياة عدد كبري منهم، وما زالت 

وال�شلطات  الع�رسات،  حيوات  تهّدد 
احلائط  بعر�ش  �شاربة  تتجاهل 
القانون الدويل. رغم االأوجاع واالأمل، 
حي  واإ�رساًرا.  اأماًل  ت�شّعان  عيناه 
وّدعته قال يل:"وحياتك؛ بّدي�ش اأهلي 
رمال  على  يعرفوا"."وااو...اإ�شمي 
ع�شقالن؟!"مبا�رسة حي انتهاء اللقاء 
اأبو  يا�شي  االأ�شري وائل حجازي  اأطّل 
�شخدم احل�شيني وابت�شامته العري�شة 
ت�شبقه باأمتار. حتّدثنا بداية عن زيارة 
العّمة كورونا غري املرغوب بها وثقل 
يّتخذونها  التي  واالحتياطات  دّمها 
قلقهم  ملواجهتها،  الق�شبان  خلف 
االأ�رسى  غالبّية  اأّن  ة  وخا�شّ جتاهها 
ويعانون  مر�شى  ع�شقالن  �شجن  يف 
�شاألته  املريب؛  الطبّي  االإهمال  من 
الطبيخ  يع�شق  فهو  اليوم،  طبخة  عن 
بالفطرة، اأجابني اأّنه �شيفاجئ رفاقه 
والفلفل... الباذجنان  مبحا�شي 

م�رسوعه  عن  حّدثني  واخليار. 
كان  ديوانه"امل�شتاق"الذي  االأدبي؛ 
الإ�رسائه  معنونة  ومتّني  ع�شق  ر�شالة 
وكم كان �شعيًدا حي و�شلتها الر�شالة 
عرب الديوان ومت االرتباط واخلطوبة 
ال�شباح"،  الثاين"اأمرية  ديوانه  فتولّد 
حّدثته  اإ�رساء  هي  من  اأخربين  وحي 
ال�شندغة  رواية  حول  مداخلتي  عن 
توفيق  قا�شم  الروائي  ل�شديقي 

حيفا  �شاطئ  يف  والء  و�شطحة 
على  النابل�شّي  خطيبها  ا�شم  لرت�شم 
يف  اإ�رساء  فعلت  كما  متاًما  رماله، 
االأخرية  الزيارة  من  عودتها  طريق 
رمال  على  وائلها  اإ�شم  ر�شمت  حي 
على  ال�شورة  ون�رست  ع�شقالن  بحر 
ومنفعاًل  �شعيًدا  كان  كم  �شفحتها، 
حي اأخربته بذلك ف�رَسح مع امل�شهد 
�شار  خطوبته  منذ  طويلة.  للحظات 
بفارغ  ينتظرها  اآخر،  مذاٌق  للزيارة 
زيارتها  ليلتقي خطيبته �شاعة  ال�شرب 
الأخيها معتز، وهي االأمل مب�شتقبل حّر 
ليتمّتعا مًعا بعناق �شم�ش احلرّية على 
موؤّبداتهم!  املتو�ّشط...رغم  �شاطئ 
حتّدثنا عن ديوانه القادم وكان �شعيًدا 
االأديب  �شديقي  بتعّهد  اأخربته  حي 
بتنقيحه  حممد  حج  عمر  فرا�ش 
وعيناه  الوقت  داهمنا  وحتريره. 

ت�شّعان اأماًل بغٍد ُم�رسق.

اأمل" "�شعلة 
فخري  حممد  معتز  االأ�شري  وثالثهم 
عبد اهلل الهيموين الذي اأطّل بابت�شامة 
طفولة.  اأ�شدقاء  وكاأّننا  م�شتعلة 
حتّدثنا بداية عن زيارة كورونا الكونّية 
واحد  اآن  يف  املعمورة  اأرجاء  لكّل 
وقلقهم جتاهها، اآخذين بعي االعتبار 
اأ�رسانا يف �شجن ع�شقالن  اأّن غالبّية 

الطبّي  االإهمال  من  ويعانون  مر�شى 
كان  مهما  باأّنه  يوؤمن  فهو  امُلزمن، 
اإذا ما  االإن�شان قوًيا ف�شي�شقط حتًما 
كان نظيًفا يف داخله، واإذا نّظفنا املّخ 
ينظف كّل �شيء. حّدثته عن انطباعاتي 
من زيارتي ل"ملتقى اأكادميية ال�شعلة 
يف   22.02.20 ال�شبت  الثقايف"يوم 
وحلمه  الرائع  طاقمه  ولقاء  اخلليل 
انفعاله  عن  عرّب  حقيقة،  �شار  الذي 
مهّمة  حلم"،نعم،  تغريدتي"لدّي  من 
على  نحافظ  جتعلنا  اأن  الثقافة 
اإن�شانّيتنا! ناق�شنا روايته"�رساج ع�شق 
خالد")قيد الطبع و�شت�شدر قريبًا عن 
وقراأت  النابل�شّية(  ال�شعبّية  املكتبة 
يل  كان  التي  املقّدمة  م�شامعه  على 
ن�شري  معتز  للرواية.  ت�شّدرها  �رسف 
ممّيز  ن�شايل  دور  وللمراأة  املراأة، 
�رسف  ن�رسين  ومنح  الرواية،  يف 
وتخلي�ش  العميل  را�شي  اأخيها  قتل 
املجتمع منه لتقول:"لن اأحرم نف�شي 
اأنا  الثمن،  كان  �رسف ما فعلت مهما 
اأنني  وال�شغري  الكبري  ليعلم  قتله،  من 
فكرة  بيدي".ناق�شنا  عاري  غ�شلت 
نة  حمحِ معك"ملتابعة  م�رسوع"اإحنا 
االإهمال الطّبي الذي يعاين منه اأ�رسانا 
قريبًا.  اإطالقها  عن  �شيُعلن  التي 
يطول...  واحلديث  الوقت  هرول 
عنوان  يل:"خلّي  قال  وّدعته  حي 
 ،"X"اللقاء: �شعلة اأمل"!!لكم اأعزاءي
احلرّية  التحّيات،  اأحلى  ومعتز  وائل 
اأ�رسى  من  دربكم  رفاق  وجلميع  لكم 
احلرّية على اأمل لقاء قريب يف حيفا 
كما تواعدنا. - االأ�شري"X"من مواليد 
1988، اأُعتقل يوم 5 اأيار 2009، حكمت 
االإ�رسائيلّية  الع�شكرّية  املحكمة 
مدى  املوؤبد  بال�شجن  حكماً  بحّقه 
احلياة. - االأ�شري وائل اأبو �شخدم من 
ني�شان   16 يوم  اأُعتقل   ،1982 مواليد 
الع�شكرّية  املحكمة  حكمت   ،2002
موؤّبدات.  �شبعة  بحّقه  االإ�رسائيلّية 
مواليد  من  الهيموين  معتز  االأ�شري   -
 ،2002 ني�شان   25 يوم  اأعتقل   ،1981
الع�شكرّية  املحكمة  عليه  حكمت 
بال�شجن املوؤبد 6 مرات  االإ�رسائيلّية 

وع�رسون عاًما.

قال نادي االأ�شري،فى تقرير �شادر 
عنه ، اإن هناك خماوف كبرية على 
�شجون  يف  اأ�شري  اآالف   5 م�شري 
عقب  االإ�رسائيلي،  االحتالل 
من  مزيد  ت�شجيل  عن  اإعالنه 
�شجانيه  �شفوف  بي  االإ�شابات 
"كورونا"  بفريو�ش  وحمققيه 
بيان  يف  النادي  واأكد  امل�شتجد. 
عدوى  انتقال  خماوف  اأن  له، 
حدتها،  تزداد  لالأ�رسى  الفريو�ش 
احل�شول  �شعوبة  مع  خا�شة 
بظروفهم  تتعلق  معلومات  على 
ب�شبب  االأخرية،  االآونة  يف 
التي  االإ�شافية  العزل  اإجراءات 
االحتالل،  �شجون  اإدارة  فر�شتها 
عائالتهم  زيارات  وقف  ومنها 
مطالبته  وجدد  واملحامي. 
راأ�شها  وعلى  الدولية  للمنظمات 
ال�شليب االأحمر كجهة اخت�شا�ش، 
القيام بدور اأكرث فاعلية من خالل 
زيادة طاقمه العامل يف فل�شطي، 
تلبيًة الحتياجات الظرف الراهن، 
على  االطمئنان  اإمكانية  وحتقيق 

عائالتهم،  وطماأنة  االأ�رسى، 
وال�شغط من اأجل وجود جلنة طبية 
معاينة  يف  تُ�شارك  حمايدة  دولية 
�شالمتهم،  من  والتاأكد  االأ�رسى 
ت�شدر  التي  املعلومات  اأن  كون 
�شجون  اإدارة  م�شدرها  االآن  حتى 
على  عملت  والتي  االحتالل، 
مدار العقود املا�شية على طم�ش 
احلقيقة، وحماربة رواية االأ�رسى. 
وكان االأ�رسى قد اأكدوا عرب ر�شائل 
عدة، اأن اإدارة �شجون االحتالل مل 
اأي من االإجراءات والتدابري  توفر 
املغلقة  االأق�شام  داخل  الالزمة 
من  باالأ�رسى، وبدالً  واملكتظة 
تف�شي  ملنع  باإجراءاتها  تقوم  اأن 
الفريو�ش، اأقرت اإجراءات تنكيلية 
اأرجعوا  اإثرها  وعلى  بحقهم، 
االأق�شام  واأغلقوا  الطعام  وجبات 
ويُ�شار  اأولية.  احتجاجية  كخطوة 
اأ�شري،   )5000( بي  من  اأنه  اإىل 
)700( اأ�شري مري�ش، و)200( اأ�شري 
باالإ�شافة  مزمنة،  اأمرا�شاً  يعانون 

اإىل )180( طفاًل، و)41( اأ�شرية.

عقب اإعلن الحتلل عن اإ�شابات بني �شجانيه بـ )كورونا(

خماوف كبرية على م�ضري
 5 اآالف اأ�ضري 

نادي الأ�شري

االحتالل يوا�ضل اعتقال )41( اأ�ضرية يف �ضجن "الدامون"
االإ�رسائيلي  االحتالل  يوا�شل 
�شجن  يف  اأ�شرية   )41( اعتقال 
اآالء  عن  اأفرج  اأن  بعد  "الدامون"، 
موؤخراً.  �شليمية  و�شهري  الب�شري 
واأو�شح نادي االأ�شري، اأن من بينهن 
باأحكام  حمكومات  اأ�شرية   )26(
عاماً   )16( ملدة  اأعالها  متفاوتة 
االأ�شريتي  �شدرت  بحق  والتي 
�رسوق دويات من القد�ش، و�شاتيال 

املحتلة  االأرا�شي  من  عياد  اأبو 
اأّماً،   )18( بينهن  ومن   ،1948 عام 
منهن االأ�شرية وفاء مهداوي، والدة 
كان  والتي  نعالوة،  اأ�رسف  ال�شهيد 
تاريخ  عنها يف  االإفراج  املقرر  من 
اأن  اإال  اجلاري،  اآذار/ مار�ش   19
اأن  واأ�شاف  ذلك.  اأجل  االحتالل 
ثالث  اعتقال  يوا�شل  االحتالل 
البدن  �رسوق  وهن:  اإدارياً  اأ�شريات 

من بيت حلم، و�شذى ح�شن، وب�رسى 
نادي  ولفت  اهلل.  رام  من  الطويل 
يعاني  االأ�شريات  اأن  اإىل  االأ�شري 
"الدامون"  �شجن  يف  �شعبة  ظروفاً 
على  التخوفات  تزايد  حجم  مع 
عدوى  انت�شار  ظل  يف  م�شريهن 
من  يرافقه  وما  )كورونا(،  فريو�ش 
االحتالل،  �شجون  اإدارة  اإجراءات 
عائلتهن،  زيارات  وقف  ومنها 

االأ�شري  نادي  وجدد  واملحامي. 
االأ�شريات  عن  باالإفراج  مطالبته 
الفريو�ش،  انت�شار  خوفاً عليهن من 
االأ�شريات  من  عدداً  اأن  خا�شة 
يعاني اأمرا�شاً واإ�شابات، اأخطرها 
جعابي�ش  اإ�رساء  االأ�شرية  حالة 
 )11( ملدة  بال�شجن  املحكومة 
عاما، والتي تُعاين من حروق بن�شبة 

60% يف ج�شدها.

احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  �شكك 
اأبو جهاد ل�شوؤون  مدير عام مركز 
جامعة  يف  االأ�شرية  احلركة 
التي  اخلطوات  بجدوى  القد�ش 
ال�شجون  م�شلحة  عنها  اأعلنت 
االأ�رسى  و�شملت  االإ�رسائيلية 
منع  ت�شمل  والتي  الفل�شطينيي، 
تنظيف  مواد  وتوزيع  الزيارات 
املحاكمة  جل�شات  وعقد  وتعقيم 
يرد  مل  االآن  اإىل  قائال  بعد،  عن 
على  االأ�رسى  قبل  من  تاأكيد  اأي 
هذه االإجراءات والتي واإن �شحت 
االأ�رسى  حت�شي  اإىل  تقود  ال 
الفل�شطينيي ومنع تف�شي الفريو�ش 
هناك  كانت  اأنه  مذكرا  بينهم. 
مطالبات عديدة ب�رسورة االإفراج 
الوحيدة  ال�شمانة  وهي  عنهم 
الفريو�ش،  تف�شي  من  حلمايتهم 
ت�شتجب  مل  االحتالل  وحكومة 
اإي�شال  وحتاول  املطالبات  لهذه 
حمايتهم  على  بقدرتها  ر�شائل 
بينهم،  ما  الفريو�ش  تف�شي  ومنع 
الذريع  ف�شلها  من  الرغم  على 
الفريو�ش  تف�شي  مبنع  واملف�شوح 
ما بي �شكانها،موجها ت�شاوؤل هل 
حتاول دولة االحتالل اإقناع العامل 

اأنها تويل االأ�رسى اأهمية اأكرث من 
�شلطات  مطالبته  وجدد  �شعبها. 
االإفراج  ب�رسورة  االحتالل 
واأن  املعتقلي،  كل  عن  الفوري 
من  كان  الدويل  االأحمر  ال�شليب 
يف  بواجباته  يقوم  اأن  املفرت�ش 
ي�شمل  تقرير  واإعداد  ال�شاأن  هذا 
واخلطر  لالأ�رسى  احلايل  الو�شع 
الكبري لبقائهم باملعتقالت، وهذا 
على  االحتالل  �شيف�شح  االإجراء 
اأن  اإىل  م�شريا  الدويل،  امل�شتوى 
الكل الفل�شطيني يتابع عن كثب كل 
واأن  املعتقالت  داخل  املجريات 
�شعبنا لن يرتك االأ�رسى يف خ�شم 

كل هذه االأخطار .

الدكتور اأبو احلاج ي�ضكك 
بجدوى االإجراءات التي اأعلنت 

عنها م�ضلحة ال�ضجون
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خل�شر بن يو�شف

كوفيد  كورونا  �أن  �لقول  ميكن 
�سياق  �سمن  ق�سة  �مل�ستجد    19
جبابرة  و�رص�عات  مناف�سات 
�لعامل على �لقيادة �لعاملية و�أزمة 
�أن  �عتقادنا  يف  ر�سخت  عاملية 
�سغرية  قرية  بات  �ليوم  �لعامل 
بالعني  يرى  ال  �سئيل  فمخلوق   ،
يف  �النتقال  على  قادر  �ملجردة 
�لعامل  طرف  من  �لب�رص  من  ملح 
�ساعات  غ�سون  يف  �الآخر  لطرفه 
، رغم �لتباين و�لتمايز يف �لثقافة 
و�جلغر�فيا و�لتاريخ، ، وما يُ�ساب 
ومتلَّكه  �إاَلّ  ب�سيٍط  بزكام  �الإن�سان 
�أُ�سيب  �أنَّه  من  ديد  �ل�َسّ �خلوف 
بهذ� �لفريو�س �ملرعب �خلبيث » 
ة �ملرئي  كورونا « ، و�الإعالم خا�سّ
منه يف بلدي ويف �لعامل �ساهم يف 
ن�رص �خلوف و�لبلبلة و�لهلع و�لذعر 
�إعالمنا  من  نّية  بح�سن  و�لقلق 
�لقوى  ِقــبَـــِل  من  نّية  وب�سوء   ،
�إىل  �لـنَّـا�س  ��سطَرّ  حّتى  �ملعادية 

�سجن �أنف�سهم باأنف�سهم .
ثورة  نعي�س  ونحن  �ليوم  �ننا 
ثورة  ت�ساحبها   ، هائلة  معلوماتية 
و�لتو��سل  �الت�سال  تقنيات  يف 
ال  �حلقائق  �إىل  �لو�سول  و�سهولة 
لو�سائل  عقولنا  نرهن  �أن  يجب 

�أن تعلم  ، يكفي  �إعالم هذ� وذ�ك 
�إعالمية  لو�سيلة  وجود  ال  �أنه 
لكل  بل   ، �لزمن  هذ�  يف  حمايدة 
�أو   ، �خلا�سة  �أجندتها  و�سيلة 
��ستخد�مها  يتم  و�أخرى  ب�سورة 
و�أجند�ت  ر�سائل  لتمرير  ج�رص�ً 
معينة ، �سو�ء لدول �أو موؤ�س�سات �أو 
�رصكات.. على �أنه مع ذلك ، هناك 
تفاوت كبري بني و�سيلة و�أخرى يف 
وهذ�   ، و�لثقة  �مل�سد�قية  درجة 
ما يدفعنا �إىل �أن ن�ستقبل ما تنتجه 
�الإعالمية هنا وهناك بكثري  �الآلة 
من �حلذر و�لتمعن ، قبل �لت�سديق 
على  �الأمور  وبناء  �لن�رص  و�إعادة 
تلك  �أو  �الإعالمية  �الآلة  هذه  نتاج 
�أو  و�حلو�ر�ت  للرب�مج  �ملتابع   ،
�لنقا�سات �لتي تقام يف �لقنــــــو�ت 
قــــــد  يكون  �خلا�سة  �لتلفزيونية 
من  و  �لقنو�ت  هذه  �أد�ء  حظ  ال 
�أننا  هو  �ملالحظات  هذه  �أهم 
�أو  �ل�سارع  يف  وكاأننا  نت�رصف 
مغلق  �سالون  يف  �أو  مقهى  يف 
حتليال  متمكن  �ملحاور  فال 
ودليال  و�قناعا  حجة    ، وتف�سري� 
، وال �ل�سيوف - ولي�س �لكل- ملم 
باملو�سوع حمل �لنقا�س وحيثياته 
�لتي  و�الأ�رص�ر  وتبعاته  و�أخطاره 
بع�س  يف  يكون  قد  بل  عنه  تنجم 
خاطئة  معلومات  تقدمي  �ملر�ت 

�لنا�س  تكلف  كورونا  فريو�س  عن 
حياتهم ونقل بع�س �أخبار م�سللة ، 
ناهيك عن و�سيلة �لتو��سل مبعنى 
�للغة �مل�ستعملة �لتي من �رصوطها 
هو  �الأول   �ملقام  يف  ووظيفتها 
تكون  �أحيانا  جتدها   ، �الفهام 
بالفرن�سية  �ملخلوطة  بالعامية 
عن  �لبعد  كل  بعيدة  �أخرى  وتارة 
�أن  لالأ�سف  ولكن  �لنقا�س  حمور 
�أهل  �أنهم  يظنون  ممن  �لكثري 
لطريقة  يفتقدون  �الخت�سا�س 
تو�سيل �ملعلومة للمو�طن �لب�سيط 
�سو�ء ويف هذ�  حّد  و�ملتعلم على 
دعوة �أي�ساً للجميع للتاأين و�لرتيث 
�الإعالم  و�سائل  ت�سخه  ما  مع 

�ملختلفة
لالأ�سف �أن �الإعالم عندنا �سعيف 
�خلرب  �إعد�د  كيفية  يف  �مل�ستوى 
�ملادة  �نتقاء  وكيفية  وحتليله 
وكيفية  متناهية  بدّقة  �الإعالمية 
�لو�سائط  كّل  عرب  وبثها  ت�سويقها 
و�ملن�سات �الإعالمية وعرب �أجهزة 

�ل�سا�سات �ل�سمعية �لب�رصية .
يو�سح   ، �ليوم  بالعامل  يحدث  ما 
�لتاأثري  لو�سائل �الإعالم من  لنا ما 
تف�سي  فاأزمة   ، و�لعميق  �لبالغ 
فريو�س كورونا يف �لعامل وب�رصعة 
�لذي  �لهلع  �أن  لنا  تو�سح  قيا�سية 
�أ�ساب �لعامل كله وخ�سو�سا عاملنا 

�لعربي و�الإ�سالمي ، و�لذعر �لذي 
لي�س  �إمنا  �لب�رص،  ماليني  يعي�سه 
�نت�ساره  و�رصعة  �لفريو�س  ب�سبب 
و�سائل  ت�سخيم  ب�سبب  ولكن   ،
لهذ�  و�ملتابعات  لالأمر  �الإعالم 
، ون�رص تفا�سيله وما يتعلق  �لوباء 
، حتى مل  وثانية  دقيقة  كل  به يف 
كورونا  �سوى  حديث  للعامل  يعد 
تتعطل  تكاد  �أو  تعطل  �إىل  �أدى   ،
�لعامل  من  كبرية  �أجز�ء  يف  �حلياة 
و �سار �ملطلب �لرئي�سي هو كيفية 

وقف �نت�سار هذ� �لفريو�س .
�لتي  �العالمية  �ملنظومة  توجد 
�متحان  �أمام   ، �أ�سا�سية   هي 
 ، متابعيها  ثقة  ال�ستعادة  حقيقي 

كما �أنها فر�سة للجمهور من �لذين 
�ل�سحي  و�حلجر  للعزل  يخ�سعون 
�الإعالم  و�سائل  الختيار  �لوقائي 
بها  يثقون  �لتي  و�ل�سغرية  �لكبرية 
، ب�سبب تد�عيات فريو�س م�ستجد 
ومتطور، �لعامل �ليوم  ميّر باأحلك 
�لظروف وهو يو�جه معركة علمية 
مع �لوباء ، معركة ال ميكن ك�سبها 
�ليقظ  �الإعالم  معركة  بتوفر  �إال 
حقائق  على  �ملوؤ�س�س  �لفطن 
ومعارف علمية �سحيحة بعيد� عن 
�أذقان  على  و�ل�سحك  �ل�سخرية 

�لب�سطاء وميكن �لقول :
مالك  يا   ، �أوىل  كخال�سة 
يف  �أحر�ر�  ل�ستم  �لقنو�ت  هاته 

تكون  �أن  فقبل  هذه  ت�رصفاتكم 
قناتكم فهي قناة ترمز �أوال و�أخري� 
»متمرد«  �أن  ميكن  وال  للجز�ئر 
�مل�سينة  �ل�سورة  بهذه  �جلز�ئر 
ر�أي  يكون  وماذ�  �لد�خل  يف  لنا 

�الآخرين علينا يف �خلارج ؟
�إن�ساء  �إن   ، �لثانية  �خلال�سة  �أما 
�أي قناة تلفزيونية يجب �أن ير�عى 
�أن  كيف يل  �الأول  �ملقام  فيه ويف 
منارة  تكون  �أن  �لقناة  بهذه  �أ�سل 
علي  يتعني  و�أي�سا  للوطن  م�رصقة 
�لب�رصية  �ملو�رد  لها  �أهياأ  �أن 
�ملتمكنة وكذ� �ملالية لتتمكن من 
�أد�ء وظيفتها على �أح�سن وجه �أما 
�ملال  جني  هو  �لهدف  يكون  �أن 
وفقط  �الإ�سهارية  �الإعالنات  من 
�إعالم  رجال  منكم  يجعل  ال  فهذ� 

بل م�رصي لالإعالم
فالذي ال ي�ستطيع �أن يقدم خدمة 
بكل  للمجتمع  مفيدة  عمومية 
�لكل مع مر�عاة  ويلبي ذوق  فئاته 
ميتنع  �أن  عليه  وطنه  خ�سو�سيات 
قناة  �إن�ساء  جتربة  خو�س  عن 
�جلز�ئر  بب�ساطة  الأن  تلفزيونية 
�الإر�دة  فمع  جتارب  حقل  لي�ست 
�الأهد�ف  تتحقق  و�الإخال�س 
فقط  بهذ�   ، �مل�ستحيل  ويح�سل 
ب�سالم  �المتحان  جنتاز  �أن  ميكن 

يف �أزمة يُعز فيها �ملرء �أو يهان

ميديا

كورونا....عبثيةالقنواتالتلفزيونيةاخلا�صة
لتزال  اأزمة وباء الكورونا كوفيد -19  والذي اعتربه من وجهة نظري وزاوية تفكريي لعبة قذرٌة تلعبها القوى الكربى وحرب بيولوجية لكت�شاب 
�شرعية عاملية للقيادة بني ال�شني واأمريكا - يف بداياتها ومل تعرف بعد املاآلت التي �شتوؤدي اإليها وقطعا �شتكون نتائجها اأعمق و خمتلفة متاما عن ذي 
قبل  ، فاإن املوؤكد اأن ال�شعوب التي تت�شلح بالعلم ومتتلك موؤ�ش�شات قوية وتاأكل مما تنتج �شتكون اأقدر على ال�شمود ، وموؤهلة اأكرث من غريها للخروج 

باأقل اخل�شائر ، هذا الفريو�ض ال�شر�ض و�شع العامل اأمام حقيقة اأ�شا�شية ، مفادها اأنه ل نهاية للبحث العلمي يف جمال مقاومة الأمرا�ض والأوبئة 
وتطوير طب نظم املناعة الب�شرية ، اإذ كلما تقدم الطب ، كلما طورت الفريو�شات نف�شها ل�شمان حقها يف البقاء وال�شتمرار، يف حرب رهيبة بني 

الإن�شان وكائنات مفرت�شة تتحرك و�شط اأن�شجة �شغرية جدا .  

الدكتور اأحمد موني�ض/ اأ�شتاذ 
الفل�شفة ال�شيا�شية جامعة 

البليدة 2

» من �لو��سح �أن �لدولة تاأتي بالطبيعة 
حالة  يف  �لفرد  كان  و�إذ�  �لفرد،  قبل 
عزلة ومكتفيا بذ�ته فال بد �أن يرتبط 
ترتبط  مثلما  متاما  ككل،  بالدولة 
�أنه لي�س  �الأجز�ء �الأخرى بالكل، غري 
مبقدور �الن�سان �لعي�س �سمن �حلياة 
�الجتماعية عندما يكتفي بذ�ته. ويف 
هذه �حلالة ال ميكن �عتباره جزء� من 
�لدولة الأنه يكون �إما �إالها �أو حيو�نا«.

�أر�سطو... �ل�سيا�سة
على جمموعة  �الجابة  مقالنا  يحاول 
بالو�قع  �ملرتبطة  �لت�ساوؤالت  من 

�جلز�ئري وبالظرف �ملعا�س.
ـــ ماذ� نعني باالعرت�ف و�لت�سامن ؟

�ملعياريتان  �لقيمتان  �أهمية  ما  ـــ   
وخا�سة  �ملجتمع  وتقوية  تعزيز  يف 
من  ت�سامنية  هبة  ت�سهد  و�جلز�ئر 

كافة ربوعها ؟
�لذي  هو  و�ل�سليم  �ل�سحي  �ملجتمع 
وكذ�  �جتماعية  ثقافية  رو�بط  متيزه 

بالتوحد  له  ت�سمح  �أخالقية  معايري 
�أكد  لقد  �حلاجة،  وقت  �ل�سمل  ومل 
�أر�سطو �سابقا على �أهمية �لتفاعالت 
و�إر�ساء  �لدولة  بناء  يف  �الجتماعية، 
جذورها. فاالإن�سان �جتماعي بطبعه، 
ومن �أجل تعامل �لفرد مع �لفرد وجب 
�لتعامل  ثم  ومن  ككيان  به  �العرت�ف 
يظهر  قد  �لدولة،  تت�سكل  وهنا  معه 
عن  ما  ب�سكل  يعرب  �العرت�ف  �أن 
لل�سلوك  �أخالقي  �أو  جتريدي  فهم 
وت�سيطر  �الن�سانية،  وللعالقات 
لها  عالقة  ال  معيارية  م�سامني  عليه 
بال�رصورة بحركية �لو�قع وبالعالقات 
�لتذ�وتية �أو مب�سار جمتمع و�حلال �أن 
�العرت�ف �إىل جانب �لثقة ميثالن �أهم 
�أ�س�س �لفكر �لع�رصي و�لنظر �حلديث 
�أفق  يف  و�البد�ع  وللعمل  لالإن�سان 
�إغناء �لر�أ�سمال �لرمزي و�الجتماعي، 
الحقا  �ستوؤكد  �ملنطلق  هذ�  من 
»نان�سي  الحقا  �الأمريكية  �لفيل�سوفة 
فر�يزر« على �رصورة خلق �لتفاعالت 
�العرت�ف  ال�ستح�سار  �الجتماعية 
ومن ثم ��ستح�سار �البد�ع و�لتطور.  

يف  �جلز�ئري  �ملجتمع  ي�سهده  فما 

�لنفطية  و�ل�سدمة  كورونا  �أزمة  ظل 
يحمل  �ملو�طن  �أن  و��سحة  لدالالت 
�ملو�طنة  وخ�سال  �لدولة  هموم  معه 
و�لتي تتمثل يف قيم �لت�سامن و�لتعاون 
�ملعا�س  فالو�قع  �مل�سوؤولية.  وروح 
من  نعزز  �أن  جمتمعنا  على  يفر�س 

حلمة �لوحدة �لوطنية.
غر�ر  على  �الإعالم  يف  تابعت 
�لقو�فل  ع�رص�ت  و�سول  �جلز�ئريني 
كونها  �لبليدة  والية  �إىل  �لغذ�ئية 
�الأكرث ت�رصر� من جائحة كورونا وكذ� 
وهي  �سحي،  حجر  عليها  مفرو�س 
بروح  و�لتحلي  �لتح�رص  �سمات  كلها 
داللة  جو�نبها  يف  وحتمل  �ملو�طنة 
�لفرد �ملو�طن �لقادر على تخطي �أي 

�زمة تو�جه �لبلد.

الإعرتاف والت�شامن ...نحو 
تاأ�شي�ض لفل�شفة اجتماعية

يف  �جلز�ئرية  �لثقافية  �ملنظومة  �إن 
بفل�سفة  تعزيزها  �إىل  ما�سة  حاجة 
 la philosophie �جتماعية 
منظورنا  من  هي  و�لتي   sociale
يف  �لتفكري  يف  و�آلية  منهج  عن  عبارة 

�الجتماعيةوهي  �لق�سايا  من  �لكثري 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لفل�سفة  عن  متميزة 

تهتم بنظرية �لدولة و�نظمة �حلكم.
تهتم  فهي  �الجتماعية  �لفل�سفة  �أما 
وتالم�س عمق �ملجتمع تهتم مب�ساكل 
من  جلملة  للحلول  وتوؤ�سل  �لفرد 
�مل�ساكل كاالحتقار و�لظلم �الجتماعي 
و�أدورنو  )هوركهامير  ي�سميها  ما  �أو 
 lesالجتماعية� باالأمر��س  وماركيز( 
�لتي    pathologies sociales
ناجح.  جمتمع  حتقيق  دون  حتول 
يف  �لفال�سفة  هوؤالء  بحث  حيث 
�إىل �سبب  و�أرجعوها  �الأمر��س  هذه 
�لعقالنية  هيمنة  هو  ح�سبهم  و�حد 
�حلياة  جمموع  على  �الأد�تية 
هذه  تتحول  بحيث  �الجتماعية 
للتطور  عائق حقيقي  �إىل  �لعقالنية 
ن�سخ�س  �أن  وميكننا  �الجتماعي، 
جمتمعنا فنجد كذلك هيمنة خطاب 
يف  خا�سة  و�لعن�رصية  �لكر�هية 
وجب  و�لذي  �الأخرية  �الأ�سهر  هذه 
وكذ�  فكرية  بن�سو�س  جمابهته 
هاذين  عن  يتولد  توعوية.  حمالت 
�ل�سببني »�لعقالنية �الأد�تية وخطاب 

و�لت�سيوؤ  طابعياالغرت�ب  �لكر�هية« 
مقالنا  يف  �الأم�س  �أ�رصنا  مثلما 
�لو�سط  بجريدة  �ل�سادر  �ل�سابق 

�جلز�ئري.
 لقد �سبق لهيجل و�أن بحث يف �سبل 
�لرغبة  عن  ببحثه  �ل�سعادة  �إتيان 
تكون  بحيث  لالإن�سان،  �حلقيقية 
توفري  هي  �ملن�سودة  �لرغبة  تلك 
�ل�سعادة. وهنا يتفق مع �أر�سطو من 
جانب �إيتيقي وهو �أن غاية �الأخالق 
هي �ل�سعادة وبلوغها، يف �سياق بحث 
�أن  �ل�سعادة الحظ  �سبل  هيغل حول 
بلوغها يحركها طموح عميق  عملية 
باالإن�سان،  عالقته  يف  �الن�سان  لدى 
الأن كل و�حد يريد �أن يكون معرتفا 
به من طرف �الآخرين بو�سفه وعيا 
متر  �لرغبة  هذه  �أن  �إال  بالذ�ت، 
عرب ن�سال يبذل كل و�حد بو��سطته 
لرتجمة  �ل�رصوري  �ملجهود 
بالر�سا  �إح�سا�س  �إىل  �العرت�ف 
هذ�  من  وعالقات،  �أفعال  و�إىل 
�ملنطلق جتربة �العرت�ف هي قبول 
ي�سمح  ما  د�خلي  ور�سا  وطماأننه 
تلك  بالنف�س، وترجمة  �لثقة  بتعزيز 

�لثقة بني �أع�ساء �ملجتمع، فال�سالم 
نتائج  �أهم  و�لتكامل هي من  و�لبناء 

�العرت�ف.   
هذه �ملقاربة قد �سبق و�ن وظفتها 
�أملانيا وعملت بها يف �سبيل �خلروج 
مبجتمع �سحي. فالفيل�سوف �الأملاين 
�ملعا�رص �أك�سل هونيث و�لذي ي�سغل 
باعتباره  »فر�نكفورت«  معهد  مدير 
�لهيجلي،  لالإرث  ود�ر�سا  مو��سال 
بو�سفها  قد طرح مبادرة �العرت�ف 
�الجتماعية  للفل�سفات  تتويجا 
هيجل  ثم  كانط  يد  على  �ملوؤ�س�سة 
ومن ثم هوركهامير ماركيوز و�أدورنو 
ثم  لفر�نكفورت  �الأول  �جليل  �أو 
�إىل  �لتو��سلي  و�لفعل  هابرما�س 
مفهوم  �ساغ  و�لذي  هونيث  غاية 
ثالث  من  يت�سكل  و�لذي  �العرت�ف 
�حلق  �حلب،  هي«  معيارية  قيم 
و�لت�سامن« ك�سبيل وحيد الإر�ساء قيم 
�الحتقار  على  و�لق�ساء  �لت�سامن  
�إىل  ندعو  �ننا  و�لظلم.  و�جلور 
�الأفكار  هذه  كل  وت�سجيع  توظيف 
نحو  قيمه  يالئم  مبا  جمتمعنا  يف 

�خلروج من �الأزمات وجمابهتها.

العرتاف الت�شامن

مناأجلجمابهةاأزمةكوروناوال�صدمةالنفطية
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اقت�شادية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

دور الحتياطي الفيدرايل 
الأمريكي

و«جانيت  برنانكي«  »بن  �أ�شار 
�شابقان  )رئي�شان  يلني« 
لالحتياطي �لفيدر�يل �لأمريكي( 
يف مقال بعنو�ن »على �لحتياطي 
�أن يحد من �لأ�رض�ر  �لفيدر�يل 
عن  �لناجمة  �ملدى  طويلة 
على  �أن  �إىل  كورونا«،  فريو�س 
جميع  يف  �ل�شيا�شات  �شانعي 
�أنحاء �لعامل �لعمل على �حتو�ء 
تد�عيات �نت�شار فريو�س كورونا 
خرب�ء  يقوم  حيث  �مل�شتجد، 
قيادي  بدور  �لعامة  �ل�شحة 
ويقدم  للفريو�س،  �لت�شدي  يف 
و��شعو �ل�شيا�شات �ملالية حزًما 
مالية للم�شاعدة يف �لتغلب على 
�لدعم  وتقدمي  �ل�شحية  �لأزمة 
�ملت�رضرين  لالأ�شخا�س  �ملايل 
�نت�شار  تد�عيات  من  �قت�شادًيّا 
�لبنوك  لعبت  وقد  �لفريو�س. 
�لحتياطي  مثل  �ملركزية، 
ا  �لفيدر�يل �لأمريكي، دوًر� هاًمّ

ا.  �أي�شً
�لحتياطي  جمل�س  �أعلن  فقد 
من  حزمة  عن  �لفيدر�يل 
�لقت�شاد  لدعم  �لإجر�ء�ت 
�شعر  كتخفي�س  �لأمريكي، 
�لفائدة على �ملدى �لق�شري �إىل 
ما يقرب من �ل�شفر. كما �أعلن 
يقل  ل  ما  ل�رض�ء  ��شتعد�ده  عن 
عن 700 مليار دولر من �شند�ت 
�ملالية  و�لأور�ق  �خلز�نة 
�لعقاري.  بالرهن  �ملدعومة 
وت�شبه هذه �لإجر�ء�ت تلك �لتي 

�ل�شيا�شة  �شناع  �تخذها 
�لأزمة  خالل  �لنقدية 
�ملالية �لعاملية عام 2008. 
�أزمة  �أن  �لكاتبان  يرى 
فريو�س كورونا تختلف عن 
�لعاملية،  �ملالية  �لأزمة 
�لنظام  �نهيار  �أدى  حيث 
�إىل   2008 عام  �ملايل يف 
جتميد �لئتمان و�لإنفاق. 

لي�شت  فاإنها  �حلالية  �لأزمة  �أما 
�ملالية،  �لأ�شو�ق  عن  نا�شئة 
�ملخاوف  فقط  تعك�س  لكنها 
�ملحتمل  �ل�رضر  حول  �لكامنة 
�لفريو�س،  �نت�شار  عن  �لناجم 
و�لذي ل ميكن لل�شيا�شة �لنقدية 

�لتاأثري عليه.
تتطلب  �لقريب،  �ملدى  فعلى 
�لأ�شخا�س  من  �لعامة  �ل�شحة 
عن  بعيًد�  منازلهم  يف  �لبقاء 
�لت�شوق و�لعمل، خا�شًة �إذ� كانو� 
للخطر،  معر�شني  �أو  مر�شى 
عليه خف�س  يرتتب  �لذي  �لأمر 
�لوقت.  لبع�س  و�لإنفاق  �لإنتاج 
�لأ�شو�ق  تعمل  �أن  يجب  كما 
�شحيح،  ب�شكل  �ملهمة  �ملالية 
مبا يف ذلك تلك �خلا�شة باأذون 
و�لأور�ق  �لأمريكية  �خلز�نة 
بالرهن  �ملدعومة  �ملالية 
�لعقاري، حيث على �ملقر�شني 
تقدمي  ب�شاأن  بالثقة  ي�شعرو�  �أن 
و�ل�رضكات  �لأ�رض  �إىل  �لئتمان 
غري  �لأوقات  هذه  مثل  يف 

�لعادية. 
ويعترب �ل�شيناريو �ملثايل هو �أنه 
�لفريو�س،  �حتو�ء  يتم  عندما 
�لعمل،  �إىل  �لأ�شخا�س  �شيعود 
ويعود  و�ملتاجر،  و�ملد�ر�س، 
ويف  طبيعته.  �إىل  �لقت�شاد 
يكون  قد  �ل�شيناريو،  هذ� 
�لركود عميًقا، ولكن على �لأقل 
لي�س  هذ�  لكن  ق�شرًي�.  �شيكون 
حال  ففي  �لوحيد،  �ل�شيناريو 
�لقت�شادية  �لعالقات  تعطلت 
�لن�شاط  �نخفا�س  ب�شبب 
فقد  �أ�شهر،  لعدة  �لقت�شادي 
طوياًل  وقًتا  �لقت�شاد  ي�شتغرق 
ذلك،  بخالف  يتعافى.  حتى 
�لأعمال  موؤ�ش�شات  ت�شطر  قد 
�نخفا�س  ب�شبب  �لإغالق  �إىل 
�أ�شهر. ومبجرد  لعدة  �لإير�د�ت 
يكون  ل  قد  �لإفال�س،  �إعالن 
من �ل�شهل �إعادة �إن�شاء �لئتمان 
�لعادية.  �لعمليات  �إىل  و�لعودة 
من  تعاين  �رضكة  قامت  فاإذ� 
�شائقة مالية بت�رضيح �أو خف�س 
تفقد  ف�شوف  �لعمالة،  توظيف 
�لالزمة  �خلربة  ذوي  �ملوظفني 

ل�شتئناف �لعمل �لعادي. �أو قد 
لديها  لي�س  �لتي  �لأ�رض  ت�شطر 
بيع  �إىل  موؤقت  ب�شكل  ولو  دخل 

منازلها. 
نتيجة  �لد�ئم  �ل�رضر  ولتجنب 
�لنكما�س �لناجم عن �لفريو�س، 

�ملهم  �أنه من  �إىل  �ملقال  يُ�شري 
�لئتمان  يكون  �أن  على  �لتاأكيد 
�لذين  للمقرت�شني  متاًحا 
ا يف �لدخل �أو  يو�جهون �نخفا�شً

�لإير�د�ت ب�شكل موؤقت.

مهمة البنوك املركزية

)�لرئي�س  روك«  »بالك  يرى 
�لبنك  �إد�رة  ملجل�س  �ل�شابق 
مقال  يف  �ل�شوي�رضي(  �لوطني 
�ملركزية  �لبنوك  »على  بعنو�ن 
�حلكومات  مل�شاعدة  �لتحرك 
يف �لت�شدي لفريو�س كورونا«، �أن 
�ل�شتجابة  يف  �ملتمثل  �لتحدي 
كورونا  لفريو�س  �ملدمر  للتاأثري 
هو حلظة حا�شمة لهذ� �جليل من 

�شناع �ل�شيا�شات �لقت�شادية.
حزًما  �حلكومات  �إطالق  فمع 

ملكافحة  �شخمة  مالية 
�لقت�شادية  �لآثار 
كورونا،  فريو�س  لتف�شي 
فاإن �أحد �ملخاطر �لتي 
�لعائد  �أن  هو  تو�جهها 
�حلكومية  �لديون  على 
�لرتفاع.  يف  �شيبد�أ 
حدوث  حال  ويف 

��شتجابة  يقو�س  ف�شوف  ذلك، 
باأكملها  �لعامة  �ل�شيا�شات 
للفريو�س عن طريق جعل �لدين 
وهذ�  تكلفة،  �أكرث  �حلكومي 
�ملركزية  �لبنوك  من  يتطلب 

�شمان عدم حدوث ذلك.
وقد �أ�شار �ملقال �إىل �أن �أ�شو�ق 
�نخف�شت  قد  �لعاملية  �لأ�شهم 
�شهر  خالل   %25 من  باأكرث 
�ل�شطر�ب  يعك�س  ما  و�حد، 
�مل�شتمر وحالة من عدم �ليقني 
�أنحاء  جميع  يف  �لقت�شادي 
�أن  �حلكومات  على  لذ�  �لعامل. 
و�لبعد  �لحتو�ء  �شيا�شات  تنفذ 
لتجنب  و�لتدخل  �لجتماعي، 
�لعمالة،  ت�رضيح 
�أعباء  وتخفيف 
يف  �لنقدي  �لتدفق 
�لقطاع �خلا�س. ويتم 
ذلك من خالل �رضف 
لالأ�رض  �لعامة  �لأمو�ل 
بنهج  و�ل�رضكات، 
»�لدعم �ملبا�رض« �لذي 
يتم  عندما  �أنه  ي�شمن 
�لفريو�س، �شيظل هناك  �حتو�ء 
�لأن�شطة  لبدء  متبٍقّ  �قت�شاد 

�لإنتاجية.
�ل�شيا�شة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
يف  تُ�شاعد  �أن  ميكن  �لنقدية 
يف  �ل�شيولة  م�شكالت  تخفيف 

�أن  ميكن  ل  �أنها  �إل  �ل�شوق؛ 
�حلايل  �لوقت  يف  فعالة  تكون 
فعلى   .2008 عام  كانت  كما 
�أ�شعار  لأن  نظًر�  �ملثال،  �شبيل 
�إىل  و�شلت  ما  غالبًا  �لفائدة 
ميكن  ل  لذ�  م�شتوياتها،  �أدنى 
لل�شيا�شة �لنقدية معاجلة �ل�شبب 
ومع  �حلالية.  لالأزمة  �جلذري 
�ملالية  لل�شيا�شة  ميكن  ل  ذلك، 
حيث  �ملهمة،  حتمل  وحدها 
�حلكومي  �لإنفاق  ترك  �إذ�  �إنه 
يوؤدي  ف�شوف  وحده  �لهائل 
�لديون  �رتفاع  �إىل  �لنهاية  يف 
�أن  �شاأنه  من  وهذ�  �ل�شيادية، 
يف  كبرية  �أزمة  حلدوث  يوؤ�رض 
لذ�  م�شتقباًل.  �لعام  �لدين 
يجب على �حلكومات �ّتباع نهج 
من�شق تقوم فيه ب�رضف �لأمو�ل 
�ملالية  �حلماية  لتوفري  �لالزمة 

و�ل�رضكات.  �ملعي�شية  لالأ�رض 
دعوة  تتم  نف�شه،  �لوقت  ويف 
عدم  ل�شمان  �ملركزية  �لبنوك 
ب�شكل  �لفائدة  �أ�شعار  �رتفاع 
غري من�شبط و�شط �أكرب برنامج 

لالإغاثة من �لكو�رث �لطبيعية.
ويف �شياق مت�شل، �أ�شارت »�شيال 
بري« )رئي�س �شابق ل�رضكة تاأمني 
�لأمريكية(  �لفيدر�لية  �لود�ئع 
�لبنوك  »�إلز�م  بعنو�ن  مقال  يف 
�ملنح  تعليق  على  �لعاملية 
نتيجة  �أنه  �إىل  و�ملدفوعات« 
فريو�س  لتف�شي  �ل�شلبي  للتاأثري 
�لدولية،  �لتجارة  على  كورونا 
�أن  �ملركزية  �لبنوك  على  يجب 
تعمل ب�شكل حا�شم ملنع حدوث 
�أزمة مالية عاملية. وحتى �لآن، 
�لفائدة،  �أ�شعار  بخف�س  قامو� 
و�شخ  �لأ�شول،  �رض�ء  وتو�شيع 
�أ�شو�ق  �لدولر�ت يف  تريليونات 
ولكن  �لأجل.  ق�شرية  �لديون 
�ملايل  �لنظام  �إغر�ق  يُعترب 
غري  �أهميته،  رغم  بال�شيولة، 
كاٍف. كما �أنهم بحاجة �إىل دعم 
للنظام  �لر�أ�شمالية  �لقاعدة 
يف  �لكربى  فالبنوك  �مل�رضيف. 
معر�شة  �لعامل  �أنحاء  جميع 
خا�شة  �لوباء،  لهذ�  كبري  ب�شكل 
�أنه يُعّر�س �ل�رضكات �ملقرت�شة 
�لتي  �لقطاعات  ومن  لالأذى. 

�لطاقة،  هي:  ب�شدة،  ت�رضرت 
و�لنقل، و�لتجزئة، و�ل�شيافة.

لذ�، يجب �أن تكون �لبنوك �لكربى 
��شتيعاب  من  مُيّكنها  و�شع  يف 
تو�شيع ميز�نياتها  �خل�شائر، مع 
�لعمومية يف �لوقت نف�شه لدعم 
�حلقيقي،  �لقت�شاد 
�إىل  بحاجة  فهم 
من  يتمكنو�  �أن 
يف  �ل�شتمر�ر 
تفاقم  مع  �لإقر��س 
يجب  كما  �لأزمة. 
�لحتياطي  على 
�لأمريكي  �لفيدر�يل 
�لأخرى  �ملركزية  و�لبنوك 
من�شقة  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
بناء  �ملهمة  �لبنوك  من  تتطلب 
ر�أ�س  من  �لحتياطي  �ملخزون 
خالل  من  بها  �خلا�س  �ملال 
�لحتفاظ باأرباحها. وهذ� يعني 
جميع  �شتعلق  �لبنوك  هذه  �أن 
يف  مبا  �ملال،  ر�أ�س  توزيعات 
لكبار  �لتقديرية  �ملكافاآت  ذلك 
�ملديرين �لتنفيذيني، حتى يبد�أ 

�لقت�شاد �لعاملي يف �لتعايف.

مهمة م�شرتكة

يُ�شري »ر�غور�م ر�جان« )�أ�شتاذ 
يف  �شيكاغو(،  بجامعة  �ملالية 
للدول  ميكن  »ل  بعنو�ن  مقال 
على  وحدها  تنت�رض  �أن  �لغنية 
فريو�س كورونا«، �إىل �أن �شانعي 
�أنحاء  جميع  يف  �ل�شيا�شات 
�لعامل يدركون �أنه ل توجد دولة 
حم�شنة �شد �لفريو�س. وتتمثل 
�ل�شتجابة يف �لدول �ل�شناعية 
�لفريو�س،  �نت�شار  �حتو�ء  يف 
�لهائل  �ل�شطر�ب  من  و�حلد 
وو�شع  و�ل�رضكات،  لالأ�رض 
وجٍه  �أف�شل  على  �لقت�شاد 
�لأ�شخا�س  قيام  فمع  للتعايف. 
بعزل �أنف�شهم، وتباطوؤ �لن�شاط 
�حلكومات  تتقدم  �لتجاري، 
ما  هو  وهذ�  �لفجو�ت،  مبلء 

ينبغي �أن يكون.
كبري،  عجز  وجود  مع  لكن 
حّيز  و�نخفا�س  مرتفع،  ونفوذ 
�ملتبقية  �لنقدية  �ل�شيا�شة 
�ملالية  لالأزمة  ��شتجابتها  بعد 
�لدول  تكن  مل  �لعاملية، 
ومع  جيد.  و�شع  يف  �ل�شناعية 
�لإد�رية  �أجهزتها  فاإن  ذلك، 
�لطبية  و�ملوؤ�ش�شات  �لقوية، 
�لقادرة و�لرثوة �لهائلة �شت�شمح 

لهم بفعل ما يلزم. 
لي�شت  �لتي  للدولة  بالن�شبة  �أما 
كاٍف  وقٌت  �أو  قدرة  لديها 
لال�شتجابة، مثل �إير�ن و�إيطاليا 
تتفاعل  مل  فاإنها  و�إ�شبانيا، 
هذ�  كافية،  بقوة  �أو  ب�رضعة 
�لنظام  �نهيار  �إىل  بالإ�شافة 
�ل�شحي. فبالنظر �إىل د�خل كل 
قليل  عدد  وجود  يالحظ  دولة 

من �ملو�رد �ملتاحة.
ونظًر� �إىل �أن �نت�شار �لفريو�س 
فهناك  عاملية،  حرًبا  يُعترب 
حاجة �إىل تنظيم �إنتاج �لأ�شلحة 
�أدو�ت  مثل:  �لأ�شا�شية، 
�لتنظيف  ومو�د  �لختبار، 
�لكيميائية، و�لأقنعة، و�ملالب�س 
يف  �لتهوية  و�أجهزة  �لو�قية، 
مُيكن  لذ�  �لعامل.  �أنحاء  جميع 
ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، على 
�لنظم  �لعمل مع  �شبيل �ملثال، 
يف  وخا�شة  �لوطنية،  �ل�شحية 
�لدول �لنامية، لتقدير �ملعد�ت 
للت�شدي  �لالزمة  �لطبية 
ميكن  حيث  بنجاح.  للفريو�س 
للبنك �لدويل وم�رضف �لتنمية 
�شندوًقا  ينظما  �أن  �لإفريقي 
�لقرو�س  خالل  من  عاملًيّا، 
�جلهات  من  �ملقدمة  و�ملنح 
يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة 
�لدول �لغنية، وبالتايل م�شاعدة 
�ل�شرت�ك  يف  �لنامية  �لدول 
خا�شة  �لعاملية،  باملناق�شات 
بالن�شبة للمعد�ت �لتي ل ميكن 

ت�شنيعها حملًيّا.

ا�شتجابات متنوعة:

خيار�ت�قت�صاديةللحدمنتد�عيات�أزمةكورونا
اهتمت �شحيفة »فاينان�شال تاميز« خالل الأ�شبوعني املن�شرمني ببحث التداعيات القت�شادية لنت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد )COVID-19( يف جميع 

اأنحاء العامل، من خالل حتليالت متنوعة ملجموعة من اخلرباء القت�شاديني، الذين طرحوا بع�ض املقرتحات التي قد ت�شهم يف احلد من تلك اخل�شائر، 
والتخفيف من التباطوؤ القت�شادي العاملي املتوقع الناجت عن انت�شار الفريو�ض. 

اأعلن جمل�ض الحتياطي الفيدرايل عن 
حزمة من الإجراءات لدعم القت�شاد 
الأمريكي، كتخفي�ض �شعر الفائدة على 
املدى الق�شري اإىل ما يقرب من ال�شفر. 

على الرغم من اأن ال�شيا�شة النقدية 
ميكن اأن ُت�شاعد يف تخفيف 

م�شكالت ال�شيولة يف ال�شوق؛ اإل اأنها 
ل ميكن اأن تكون فعالة يف الوقت 

احلايل كما كانت عام 2008.

اجلزء 01
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بقلم اأ.د. غادة عامر/وكيل 
كلية الهند�شة للدرا�شات 

العليا والبحوث- جامعة بنها 
امل�شرية

ورغم اأنها لي�شت تنبوؤًا بامل�شتقبل 
وخمرجات  كفاءة  لرفع  دعوة  بل 
التقنيات  لتطوير  وروؤية  العمل، 
تعزز  بطرق  واإدارتها  ون�رشها 
وتعاوًنا  متكيًنا  اأكرث  اأ�شا�ًشا 
االجتماعية  للتنمية  وا�شتدامة 
القيم  على  مبنًيا  واالقت�شادية، 
امل�شرتكة لل�شالح العام والكرامة 
االإن�شانية واالإ�رشاف بني االأجيال. 
وكذلك رغم املبادرات والقرارات 
عديدة  حكومات  تبنتها  التي 
م�رش  مثل  العربية  املنطقة  يف 
واالأردن،  وال�شعودية  واالإمارات 
احلكومية  الهيئات  معظم  اأن  اإال 
واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  وال�رشكات 

التعليمية جتنبتها – اأو مبعنى 
ب�شبب   – جتاهلتها  اأ�شح 
هذه  يقود  ممن  الكثري  اأن 
التغري،  يخافون  اجلهات 
التحول  ان  منهم  اعتقادا 
يهدد  �شوف  الرقمي 
اأماكنهم الأنهم يجهلونه اأو 
الأنهم يعتقدون اأن الطرق 
تعمل  تزال  ال  القدمية 

ب�شكل اأف�شل.
احلايل،  مار�ش  �شهر  بداية  ومع 
يف  وال�رشكات  احلكومات  دخلت 

اأزمة  و�شع  العامل يف  دول  معظم 
مع  تت�شارع  كانت  حيث  حادة 
من  العمال  �شالمة  على  احلفاظ 
بتقليل  امل�شتجد  كورونا  فريو�ش 
احلكومية  االعمال  كل  اإيقاف  اأو 
وهذا  وال�شناعية،  والتجارية 
ب�شكل  يوؤثر  و�شوف  اأثر  بالتاأكيد 
خطري وغري متوقع على اال�شتقرار 
لتلك  واالقت�شادي  االجتماعي 
اأ�شف  واملوؤ�ش�شات،  احلكومات 
االأعمال  فعاليات  اإلغاء  هذا  اىل 
املوؤمترات  من  العامل،  حول 
وغريها  املباريات  اإىل  الرئي�شية 
م�شدر  كانت  التي  االأحداث  من 
املحلية.  االقت�شادات  لرفع 
ولتقليل االآثار االقت�شادية الناجتة 
تلك االإجراءات التي مل يكن هناك 
احلكومات  �شعت  منها،  مفر 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
طرق  على  للح�شول  جاهدة 

املنزل.  من  العمل  الإمتام  بديلة 
واجلامعات  املدار�ش  وانتقلت 

التدري�ش  اإىل  جماعي  ب�شكل 
يف  ظلت  لكنها  االإنرتنت،  عرب 
قطاعات  مع  التعامل  يف  حرية 
م�شاركة  تتطلب  التي  االأعمال 
حتتاج  التي  كال�شناعات  ج�شدية 
والتي  كثيفة  عمالة 
القوي  على  تعتمد 
اأكرث  والعمالة  الب�رشية 
على  االعتماد  من 
مثل  احلديثة  التقنيات 
والن�شيج  العزل  م�شانع 
اجلاهزة  واملالب�ش 
الغذائية  وال�شناعات 

والدوائية وغريها.
كانوا  ممن  الكثري  ان 
الرقمي  التحول  يرف�شون 
للتاأقلم  االآن  �شعوبة  يواجهون 
التكنولوجيا  مع  التعامل  مع 
عن  العمل  فر�ش  بعد  وخا�شة 
الأنهم  عديدة،  قطاعات  يف  بعد 
للتعامل  م�شطرين  اأ�شبحوا 
ال  حتى  الرقمي  التحول  وقبول 
الوظيفي  م�شتقبلهم  على  يوؤثر 
بعد االأزمة. مثلما يحدث مثال يف 
التعليم ما قبل اجلامعي  قطاعي 
القواعد  وب�شبب  العايل.  والتعليم 
ملنع  فر�شت  التي  االحرتازية 
االبتعاد  مثل  الوباء،  انت�شار 
رجال  �شفر  وحظر  االجتماعي، 

االجتماعات  وتقلي�ش  االأعمال 
بداأت  املنظمات  فاإن  املبا�رشة، 
وقت  حتى  كانت  اأدوات  تتبنى 
تقريبًا  بالكامل  حم�شورة  قريب 
املعلومات  تكنولوجيا  عمال  يف 
تقنيات  وفرت  وقد  وال�رشكات. 
لتقدمي  امل�شتخدمة  تلك  مثل 
الندوة عرب االإنرتنت يف قلب عامل 
العمل اجلديد الذي اأ�شبح ممكًنا 
الرابعة.  ال�شناعية  الثورة  بف�شل 
حتى ال�رشكات التي كانت “ك�شولة 

�شت�شطر  رقمياً” 
تكثيف  اإىل  االآن 
الرقمية  تعامالتها 
عرب  موؤمترات  مثل: 
وم�شاركة  االنرتنت، 
 ، ت ا مل�شتند ا
ال�شحابية،  واحللول 
املعلومات،  واأمن 
مفهوم  حتول  لقد 
عن  “العمل 

رفاهية  م�شاألة  كونه  من  بعد” 
اأي  االأعمال،  بقاء  م�شاألة  اإىل 
ال،  اأم  ذلك  البع�ش  اأعجب  �شواء 
التقنيات  ا�شتخدام  االن  �شيتعني 
ت�شغيل  على  للحفاظ  الرقمية 
دخول  مع  كذلك  عملياتهم. 
ا�شطر  احلظر،  يف  البلدان 
النا�ش اإىل احلفاظ على امل�شافة 

التقنيات  با�شتخدام  االجتماعية 
يو�شف  ما  وبقدر  الرقمية. 
والروبوتات  اال�شطناعي،  الذكاء 
االأبعاد  ثالثية  الطباعة  واأمثال 
للثورة  الرائدة  احلافة  باأنها 
تلك  اأن  اإال  الرابعة،  ال�شناعية 
العمليات الرقمية الب�شيطة ن�شبًيا 
داخل  الثورة  �شتقود  التي  هي 
واملوؤ�ش�شات.  املجتمعات  جميع 
بعد  عن  العمل  فوائد  و�شتكون 
لتلك  و�شوًحا  االأكرث  النتيجة  هي 

االأزمة.
اأخري  تكنولوجية  تقنيات  هناك 
مهمة للتعامل احلكومات مع الوباء 
 ،Blockchain تكنولوجيا  مثال 
للبنية  اأ�شا�شية  تكنولوجيا  وهي 
التحتية الرقمية للثورة ال�شناعية 
ا�شتخدمتها  والتي  الرابعة، 
بالفعل  اجلنوبية  وكوريا  ال�شني 

الذكية  الهواتف  تطبيقات  يف 
امل�شابني  االأ�شخا�ش  ملراقبة 
التقنيات  هذه  تت�شمن  باملر�ش. 
املوقع  تتبع  من  بدًءا  �شيء  كل 
مراقبة  ميكنه  الذي  اجلغرايف 
خالل  من  االأ�شخا�ش  موقع 
هواتفهم اإىل اأنظمة التعرف على 
ال�شور  التي ميكنها حتليل  الوجه 
قد  الذين  االأ�شخا�ش  لتحديد 
االأفراد  مع  ات�شال  على  يكونون 
بالفريو�ش  اإ�شابتهم  ثبتت  الذين 
من  واحدة  جمرد  هذه  الحًقا. 
اال�شتخدام  حاالت  من  العديد 
الثورة  تقنيات  اإن  اأي  املمكنة. 
ال�شناعية الرابعة هي ما �شيمكن 
هذه  من  النجاة  من  احلكومات 

اجلائحة.
منحنى  اأن  كله  هذا  من  النتيجة 
ال�شناعية  الثورة  التقنيات  تعلم 
الرابعة ب�شبب االأزمة �شوف يكون 
القادة  و�شيالحظ  و�رشيع.  حاد 
الذين ابتعدوا عن ال�شماح للنا�ش 
بع�ش  اأن  املنزل  من  بالعمل 
اإنتاجية  اأكرث  ي�شبحون  النا�ش 
بيئاتهم  يف  العمل  من  اإذا متكنوا 
اخلا�شة. كل هذا ميكن اأن يوؤدي 
العقلية  يف  حتول  اإىل 
جلهود  الطريق  وميهد 
ال�شنوات  يف  كبرية  رقمية 
هي  الرقمنة  املقبلة، 
فيه  �شيكون  الذي  املكان 
القادمة،  العقود  يف  النمو 
احلالية  االأزمة  تعطيه  وقد 

دفعة هائلة.
ويف النهاية احلقيقة هي اأن 
هو  جوهره  يف  اال�شطراب 
اأو  تقني  اأكان  �شواء  اال�شطراب، 
اأو  �شيا�شي  اأو  بيئي  اأو  اقت�شادي 
االإ�رشابات  واإن  وباء،  اأو  حروب 
ودائما  تنتهي،  لن  حياتنا  يف 
اأمام  الوحيدة  اخليارات  �شتكون 
االأعمال  وقطاعات  احلكومات 
اأو  التكيف  نف�شها:  هي  دائًما 

املوت.

كورونا 

ت�شريع  تبني الأدوات التي تقودنا اإىل 
الرثوة ال�شناعية الرابعة

قد يكون وباء كرونا جاء ليعمل ال�شدمة املطلوبة والتي كنا نحتاجها لكي نتحول لطرق العمل اجلديدة التي تدخلنا 
ايل الثورة ال�شناعية الرابعة. ورغم اأن الثورة ال�شناعية تقوم على احلو�شبة ال�شحابية والذكاء ال�شطناعي واإنرتنت 

الأ�شياء والتعاون الرقمي وم�شاحات العمل الفرتا�شية والربط بني الأمور الرقمية والفيزيائية والبيولوجية، وكل 
هذه الأمور تزيد من الإنتاجية وحت�شن م�شتوى املعي�شة للب�شر.

ملف كورونا 

ان الكثري ممن كانوا يرف�شون التحول 
الرقمي يواجهون �شعوبة الآن للتاأقلم 

مع التعامل مع التكنولوجيا وخا�شة 
بعد فر�ض العمل عن بعد يف قطاعات 

عديدة، لأنهم اأ�شبحوا م�شطرين للتعامل 
وقبول التحول الرقمي حتى ل يوؤثر على 

م�شتقبلهم الوظيفي بعد الأزمة.

النتيجة من هذا كله اأن منحنى تعلم 
التقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة 

ب�شبب الأزمة �شوف يكون حاد و�شريع. 
و�شيالحظ القادة الذين ابتعدوا عن 

ال�شماح للنا�ض بالعمل من املنزل اأن 
بع�ض النا�ض ي�شبحون اأكرث اإنتاجية اإذا 

متكنوا من العمل يف بيئاتهم اخلا�شة.
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كوروناضحايا�يقتلقدالذيما
اأ�ضرعمنالوباءبحدذاته؟

املنطقي  غري  اخلوف  ي�ساهم 
فريو�س  جائحة  من  وال�سامل 
�سحاياه،  عدد  زيادة  يف  كورونا 
بحد  املر�س  من  اأ�رسع  واأحيانا 

ذاته.
وموؤخرا، ان�سمت ممر�سة اإيطالية 
املتزايدة،  االنتحار  حاالت  اإىل 
فريو�س  من  الفزع  ي�سببها  التي 
تريزي،  دانيال  واأ�سيبت  كورونا 
املركزة  العناية  يف  تعمل  التي 
يف  جرياردو  �سان  م�ست�سفى  يف 
االإيطالية،  لومباردي  منطقة 
كورونا  بفريو�س  �سديدة  اإ�سابة 
ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
وقتلت نف�سها نتيجة ذلك. وقالت 
الفدرالية الوطنية للممر�سات يف 
اإيطاليا يف بيان �سادر، بعد تاأكيد 
بالرعب  �سعرت  اإنها  وفاتها، 
لبع�س  اإ�سابتها  احتمال  من 
حتاول  كانت  الذين  االأ�سخا�س 

جاهدة اأن ت�ساعدهم.

Covid-19 اخلوف من -

كيف  نتخيل  اأن  ال�سعب  من  لي�س 
واملمتدة  املفاجئة  للعزلة  ميكن 
بعد  خا�سة  ال�سحي،  للحجر 
الطويلة  القا�سية  التحوالت 
دورة  تغذي  اأن  املر�سى،  لرعاية 
�سامة من الذنب واالتهام. وحتى 
بيننا  نف�سيا  االأكرث �سحة  االأفراد 
ميكن اأن يعانوا ب�رسعة من العزلة. 
العامل  مينع  وجيه  �سبب  وهناك 
االنفرادي يف  احلب�س  تطبيق  من 
بع�س ال�سجون، الأ�سباب اإن�سانية.

ممر�سة  اأول  تريزي  تكن  ومل 
من  خوفا  نف�سها  تقتل  اإيطالية 
انت�سار الوباء، حيث اأقرت جمموعة 
باأن  �سادر  بيان  يف  املمر�سات 
االنتحار[  ]من  مماثلة  »حلقة 
البندقية،  يف  اأ�سبوع  قبل  حدثت 
الكامنة نف�سها«. ووفقا  لالأ�سباب 

ملوؤ�س�سة Gimbe، التي تقدر اأن 
اإ�سابتهم  ثبتت  طبيا  مهنيا   5760
باملر�س حتى يوم الثالثاء الفائت، 
فاإن زهاء 8% من حاالت االإ�سابة 
هم  اإيطاليا  يف  كورونا  بفريو�س 

من العاملني يف املجال الطبي.
املحيطة  املخاوف  كانت  واإذا 
يف  العاملني  تدفع  بالفريو�س 
املجال الطبي اإىل االنتحار، فاإن 
االأ�سخا�س  يرى  اأن  يتوقع  املرء 
حتى  باخلوف  ي�سعرون  العاديني 
�سابة  وتوفيت  اأي�سا.  املوت 
بعد  بالتوحد،  م�سابة  بريطانية 
اأيام فقط من حماولتها االنتحار 
كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  بدافع 

التي تركتها يف حالة حرجة.

خماوف ب�شاأن الت�شخي�ص

هندي  وهو  كري�سنا،  باال  يكن  مل 
بفريو�س  م�سابا  عاما،   50 عمره 
كورونا، عندما �سنق نف�سه ال�سهر 
املا�سي بعد اأن عانى من اأعرا�س 
لكنه   - االإنفلونزا  اأعرا�س  ت�سبه 
واقتناعا  بها.  اأ�سيب  اأنه  اعتقد 

منه باأنه م�ساب باملر�س بعد اأن 
جماورة  عيادة  يف  االأطباء  اأر�سله 
احلمى  بت�سخي�س  املنزل  اإىل 
بتطبيق  كري�سنا  قام  الفريو�سية، 
يف  نف�سه  على  ال�سحي  احلجر 
االكتئاب  فخ  يف  ووقع  غرفته، 
بعد م�ساهدة مقاطع فيديو حول 

فريو�س كورونا.
عائلته  منزل  من  خرج  واأخريا، 
حيث  املقربة  يف  حياته  واأنهى 

دفنت والدته.
لديه  كان  كري�سنا  اأن  حني  ويف 
انتحار  اأول  متييز مريب يف كونه 
اأن  منذ  كورونا،  فريو�س  ب�سبب 
االأخبار  عناوين  الوباء  ت�سدر 
توجد  ال  دي�سمرب،  يف  ووهان  يف 
طريقة ملعرفة عدد االأ�سخا�س 
الوباء  اأدرجوا  الذين  االآخرين 
التفكري يف قرار  املنت�رس، عند 

اإنهاء حياتهم.
وبح�سبما ورد، زادت املكاملات 
اإىل اخلط ال�ساخن الوطني ملنع 
املتحدة  الواليات  يف  االنتحار 
 ،%300 بن�سبة   ،)Hotline(
احلجر  وحدات  جترب  حيث 

ال�سحي التي تفر�سها احلكومة 
يف  العزلة،  على  االأ�سخا�س 
 Crisis Text حني اأفاد موقع
عدد  �سعف  اأجرى  اأنه   Line
كاملعتاد  امل�سورة  جل�سات 

خالل االأ�سبوع ال�سابق.
العزلة  الن�سيحة لدرء  اأن  ويبدو 
من خالل الدرد�سة عرب الهاتف 
ال  االأحباء،  مع  االإنرتنت  اأو 
فالب�رس  كثريا.  الفجوة  ت�سد 
خملوقات اجتماعية، وال ميكن 
�سغوط  معاجلة  بال�رسورة 
واملخاوف  الوظائف  فقدان 
الدرد�سة مع  املالية عن طريق 

االأهل واالأ�سحاب.
باأن  �سك  ال  اإنه  القول  وميكن 
االجتماعية«  »امل�سافات 
اأنقذت بع�س االأرواح، لكنها قد 
تنهي حياة البع�س االآخر. ولكن 
لالأ�سف الو�سع الراهن النت�سار 
حول  كورونا  فريو�س  جائحة 
اجلميع  على  تفر�س  العامل، 
احلكومية،  االإر�سادات  اتباع 
وح�ساد  الو�سع  تفاقم  لدرء 

املر�س الأرواح اأكرث.

ون�ضبةضائع�لقاحبنيعالقة
الوفياتبفريو�سكورونا

االأوبئة  اكت�سف خرباء 
االأمريكيون عالقة بني 
ب�سبب  الوفيات  ن�سبة 
ولقاح  كورونا  فريو�س 
امل�ستخدم   BCG
مر�س  مكافحة  يف 
موقع  ويفيد  ال�سل 
باأن   ،medRxiv
اكت�سفوا  اخلرباء 
التي  »الدول  اأن 

وهولندا  اإيطاليا  �سمنها  ومن   ،BCG لقاح  فيها  ي�ستخدم  مل 
فريو�س  بوباء  غريها  من   ت�رسرا  االأكرث  هي  املتحدة،  والواليات 
اأن لقاح BCG خف�س من االإ�سابات  كورونا«وقد اكت�سف اخلرباء 
بعدوى فريو�س كورونا، وهذا وفقا لهم قد يجعل هذا اللقاح اإحدى 
كيف  الباحثون  اخترب  لهذا  ا�ستنادا  مكافحته.  الفعالة يف  الو�سائل 
ب�سببه،  الوفاة  وخطر  الوباء  انت�سار  يف  التاأثري  اللقاح  لهذا  ميكن 
املعي�سة  م�ستوى  تاأثري  ودر�سوا  �سعفا،  املجتمع  �رسائح  اأكرث   يف 
يف البالد وم�ستوى تطور الرعاية ال�سحية يف انت�سار وباء فريو�س 
كورونا ون�سبة الوفيات ب�سببه وات�سح لهم اأن وتائر انت�سار الفريو�س 
ون�سبة الوفيات ترتبط باملوؤ�رسات االقت�سادية. ولكن يف عدد من 
وبلجيكا  واإيطاليا  واإيران  املتحدة  الواليات  يف  وخ�سو�سا  البلدان 
وهولندا وبلدان اأوروبية اأخرى، مل يكن االأمر كذلك. الأنه يف جميع 
هذه البلدان اإما مل ي�ستخدم لقاح BCG على نطاق وا�سع اأو بداأوا 
با�ستخدامه قبل فرتة ق�سرية. وهذا براأي الباحثني كان ال�سبب يف 

ازدياد عدد االإ�سابات والوفيات اأي�سا.
ب�سبب  الوفيات  عدد  انخفا�س  يالحظ  اأنه  اإىل  الباحثون،  واأ�سار 
فريو�س كورونا يف البلدان الفقرية التي ت�ستخدم لقاح BCG دائما 
جلميع ال�سكان. وهذا وفقا للخرباء يدل على اأن هذا اللقاح فعال يف 
الوقاية من هذا الفريو�س وي�سيف اخلرباء، بداأت ال�سني ت�ستخدم 
لقاح BCG يف خم�سينيات القرن املا�سي ولكن خالل فرتة »الثورة 
وهذا  اللقاح.  هذا  ا�ستخدام  توقف   1976-1966 اأعوام  الثقافية«، 
ما  ال�سكان،  من  �سعيفة  �رسيحة  خلق  ميللر،  اآرون  الباحث  براأي 

�ساعد على انت�سار الفريو�س يف املراحل االأوىل للوباء يف ال�سني.

اأنت�شا بارانوفا، اأ�شتاذة العلوم البيولوجية 
يف جامعة جورج ما�شون الأمريكية

الأ�ضطحعلى»يف�ضد«كورونا
21+حرارةدرجةمعاخلارجية

اأنت�سا  قالت 
اأ�ستاذة  بارانوفا، 
البيولوجية  العلوم 
البيولوجيا  بكلية 
جورج  جامعة  يف 
االأمريكية،  ما�سون 
احلار  الطق�س  اإن 
درجات  مع  واجلاف 
 21 من  اأعلى  حرارة 
درجة مئوية ميكن اأن 
تتبخر وجتف  الرطوبة  اأن  بارانوفا،  انت�سار كورونا وبينت  يبطئ 

مع ارتفاع احلرارة، ويتغري الفريو�س و«يف�سد«.
كان  »اإذا  البيولوجيا:  علوم  يف  املتخ�س�سة  االأكادميية  وقالت 
االأ�سطح  على  يبقى  اأن  ي�ستطيع  احلالية  الظروف  يف  الفريو�س 
اأيام، فهو يف الطق�س احلار لن يبقى على  اخلارجية ملدة ثالثة 
االأ�سطح ذاتها ملدة ثالث �ساعات«ولفتت اخلبري اإىل اأن قلة من 
اأن ي�سابوا بالعدوى بانتقال الفريو�س من مالم�سة  النا�س ميكن 
عن  نتحدث  نحن  ذلك،  »ومع  اأنه  مو�سحة  اخلارجي،  ال�سطح 
الهواء الطلق، ولي�س عن املباين«واأ�سارت بارانوفا يف هذا ال�ساأن 
اإىل اأن تكييف الهواء داخل املباين حني يعمل، ي�ساعد الفريو�س 
يف اأن يبقى على قيد احلياة وذكرت اخلبرية اأن فريو�س االإنفلونزا 
ينخف�س  اأن  ال�سيف ميكن  يف  لذلك،  وتبعا  ال�سيف،  يف  ي�سعف 
تف�سي الفريو�سات التاجية، خا�سة اإذا ارتفعت درجة احلرارة يف 

النهار اإىل ما فوق 21 درجة مئوية.
اإذا ما بلغت 22 – 23 درجة مئوية  اأن درجة احلرارة  واأو�سحت 
كافيا  ذلك  »ف�سيكون  االأقل  على  النهار  يف  واحدة  �ساعة  خالل 

لتقليل ن�ساط الفريو�س«.

رو�شيا

تطويراختبارعايلالدقةللك�ضف
عنكوفيد-19

بعد خ�سوعه للتجارب ال�رسيرية، 
ر�سميا  ت�سجيله  من  اأ�سبوع  وقبل 
اأ�سبح  البالد،  يف  لال�ستخدام 
الدقة،  عايل  اجلديد  االختبار 
الذي مت تطويره يف معهد الدولة 
االأوبئة  علوم  الأبحاث  الفدرايل 

جاهزا للعمل.
الرقابة  هيئة  ذلك  عن  اأعلنت 
نادزور«،  تريب  »رو�س  الرو�سية 
اجلهاز  اأن  عن  ك�سفت  التي 
على  وقادر  للغاية،  دقيق  اجلديد 
التمييز بني فريو�س كورونا وغريه 
وقالت  التاجية  الفريو�سات  من 
اجتاز  قد  االختبار  اإن  الهيئة 
التجارب ال�رسيرية بنجاح، ومتكن 

»�سار�س-2،  على  التعرف  من 
االأو�سط  ال�رسق  منطقة  و�سار�س 

الفريو�سات  عائلة  وكافة 
اأعلنت  مت�سل  �سياق  التاجية«ويف 

الفدرالية  الطبية  الوكالة  رئي�سة 
الرو�سية، فريونيكا �سكفورت�سوفا، 
ال�سبت 28 مار�س، عن تطوير دواء 
ي�ستند  كوفيد-19،  يعالج فريو�س 
والعالج  الوقاية  دواء  اأ�سا�س  اإىل 

من املالريا »ميفلوخني«.
عن  اأي�سا  �سكفورت�سوفا  واأعلنت 
طورتها  للقاح  اأولية  مناذج  �سبعة 
الوكالة الطبية الفدرالية الرو�سية، 
بالهند�سة  باال�ستعانة  جمعها  مت 
فاإن  لها،  ووفقا  الوراثية. 
�سوف  اللقاحات  هذه  اختبارات 
على  القادم،  يوليو  بحلول  تنتهي 
اللقاح جاهزا يف موعد  يكون  اأن 

ال يتجاوز 11 �سهرا من االآن.
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حملة الت�ضامن الوطني ملواجهة 
وباء كورونا

فتح ح�شاب بريدي 
جاري ل�شتقبال 

امل�شاهمات 
مت فتح ح�ساب بريدي جاري لدى م�ؤ�س�سة 
م�ساهمات  ال�ستقبال  اجلزائر"  "بريد 
على  املبذولة  اجله�د  دعم  يف  الراغبني 

امل�ست�ى 
مثلما  ك�رونا,  جائحة  ملجابهة  ال�طني 
الثالثاء,  اأم�س  امل�ؤ�س�سة,  ذات  به  اأفادت 

يف بيان لها.
اإطالق  اإطار  يف  اخلط�ة  هذه  تندرج  و 
اأكدت  حيث  ال�طني,  الت�سامن  حملة 
و  اأنها  على  اجلزائر"  "بريد  م�ؤ�س�سة 
جندت  فقد  م�اطنة"  "م�ؤ�س�سة  ب�سفتها 
الب�رشية  و  املادية  االإمكانيات  "كل 
الت�سامنية"   احلملة  هذه  الإجناح  الالزمة 
اأو�سحت  العملية,  تفا�سيل  بخ�س��س  و 
باأن رقم احل�ساب اجلاري  ذات امل�ؤ�س�سة 
ه�  امل�ساهمات  ال�ستقبال  املخ�س�س 
 : فه�  احل�ساب  ا�سم  اأما   12/200  :
اله�ية  و   ,  Algérie-19-COVID
 99999 077 :RIP الربيدية للح�ساب هي
0000000200 91 و ميكن للم�ساهمني دفع 
�سابق  الربيدي  احل�ساب  عرب  تربعاتهم 
املتمثلة  الكيفيات  اإحدى  وفق  الذكر 
جاري  ح�ساب  من  بعد  عن  "التح�يل  يف 
ب�ا�سطة  و  الذهبية  البطاقة  با�ستعمال 
 077  :RIP  ( الربيدية  اله�ية  ا�ستعمال 
99999 0000000200 91( و ذلك عن طريق 
ال�سباك االآيل )GAB( اأو تطبيق "بريدي 

م�ب" اأو م�قع "بريدي واب".
مكاتب  يف  فتتمثل  الثانية  الطريقة  اأما 
التح�يل  اإما  طريق  عن  ذلك  و  الربيد 
طريق  عن  جاري  بريدي  ح�ساب  من 
رقم  احل�ساب  لفائدة  يحرر  بريدي  �سك 
التح�يل  اأو  )ك�فيد-19(   12 مفتاح   200
با�ستعمال  جاري  بريدي  ح�ساب  من 
امل�حد  النم�ذج  و  الذهبية  البطاقة 
الذكر  �سابق  احل�ساب  لفائدة   SFP01
اإجراء  اأي�سا  امل�ساهمني  باإمكان  كما 
�سك  اأو  بريدي  التح�يل عن طريق �سك 
بالدفع نقدا, ت�سيف  اأو,ا�ستثناء,  اخلزينة 
تدع�  التفا�سيل,  من  للمزيد  و  امل�ؤ�س�سة 
م�ؤ�س�سة بريد اجلزائر اإىل زيارة م�قعها: 

.www.poste.dz
م�ضتغامن

انت�شال ثالث جثث
واإنقاذ  جثث  ثالث  انت�سال  مب�ستغامن  مت 
من  ال�رشعية  غري  للهجرة  مر�سحا   13
ح�سبما  البحر,  بعر�س  اإفريقية  جن�سيات 
علم اأم�س الثالثاء من املجم�عة االإقليمية 

حلرا�س ال�س�احل .

يف 24 �ضاعة الأخرية

132حالة جديدة موؤكدة 
بكورونا و 9 وفيات

ك�سف الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
فريو�س ك�رونا, الربوفي�س�ر جمال ف�رار, 
اأم�س, اأنه قد مت ت�سجيل 132 حالة اإ�سابة 
جديدة بال�باء يف اجلزائر , لريتفع بذلك 
العدد االإجمايل اىل 716 حالة م�ؤكدة, منها 
ال�فيات44  عدد  لي�سبح  وفاة,  حاالت   9
حيث  لل�سفاء  م�سابا   37 متاثل  مع  حالة, 
ت��سعت رقعة االإ�سابات جغرافيا, م�زعة 

مرمي خمي�ضةعلى 39 والية.

لها,  بيان  يف  العدل,  وزارة  اأعلنت 
العمل  وقف  متديد  عن  اأم�س, 
اأفريل   15 تاريخ  اإىل  الق�سائي, 

املقبل.
واأفاد بيان ال�زارة, اأن هذا القرار, 
االإ�سافية  التدابري  التخاذ  جاء 
انت�سار  من  لل�قاية  ال�رشورية, 
متديد  تقرر  منه  ك�رونا,  فريو�س 
ال�زارية  املذكرة  مفع�ل,  �رشيان 
رقم 001/و.ع.ح.اأ, امل�ؤرخة يف 16 
مار�س 2020, اخلا�سة بال�قاية من 
غاية  اإىل  ك�رونا,  فريو�س  انت�سار 

ي�م 15 اأفريل 2020.
حت�ز  الذي  البيان,  ذات  اأوىل  كما 
"ال��سط" ن�سخة منه, اأهمية بالغة 
املر�سلة  املذكرة,  حمت�ى  لتنفيذ 
اىل �سادة الروؤ�ساء والن�اب العامني, 
وروؤ�ساء  الق�سائية,  املجال�س  لدى 
املحاكم  لدى  الدولة,  وحمافظي 
العق�بات  تطبيق  وق�ساة  االإدارية, 
العقابية,  امل�ؤ�س�سات  ومدراء 
العدل  وزير  قبل  من  وامل�قعة 

حافظ االأختام, بلقا�سم زغماتي.
مرمي خمي�ضة

 اإىل 15 اأفريل املقبل

متديد وقف العمل الق�شائي

قلم جاف16

ر�شالة ال�شني
الوليد فرج

جمه�رية  رئي�س  بينغ  جني  �سي   : ال�سيد  اإىل 
ال�سني العظمى

 , الغبطة  ع�الج  و  ال�رشور  دواعي  ملن  اإنه 
و�سامي اآيات االفتخار الت��سل معكم عرب هذه 
ل�سكركم  ول� ح�سدت   , امل�ستعجالت  الكلمات 
ت مياه اأنهارها و بحرها  اأقالم اجلزائر و �سريرّ
تق�دون  وانتم   . حقكم  كفتكم  ملا   , مدادا 
اأمتكم يف معركة �رش�سة قبل اأن تك�ن �سد هذا 
ال�باء الذي حل بكم وبنا , هي معركتة النبل و 

االإن�سانية  �سد ت�ح�س االمبرييالية .
الك�نية  بهبتكم  اأهيب  اإذ  الرئي�س  �سيدي 
كان   , م�ساعدتكم  بكرم  دولة   89 بتغطيتكم 
نزول هبتكم على اأر�سنا , نزول غدق حمبة بني 
و  القيمة  براغماتيه  جتازوت  عالقتها  �سعبني 
االقت�ساد , واإين اأمام هذه اجلائحة التي هددت 
ج�س�ر  اأن  االلتفات  منكم  اطلب  بالفناء  اأمما 
ال�سداقة ي�ستع�سى بناءها دون لغة , وجمتمعنا 
ال�سينية عدا  اللغة  لتعلم  اأي و�سيلة  تنعدم فيه 
اأن  اأرى  واإين   , الر�سمية  املعاهد  يف  وجد  ما 
الظرف منا�سب لفتح معهد ك�ف�سي��س باأربعة 
�سبق  التي  العامل  دولة  باقي  غرار  على  فروع 
الذي  النبيل  املعهد  هذا  فيها  افتتحتم  واأن 
بني  حركة  اأب�اب  فتح  اإىل   , خالله  من  ن�سعى 
واالأعمال  املال  و  التجارة  خارج  ال�سعبني 
بني  يتقرر  ما  و  الر�سمية  الدفاتر  وخارج   ,
و  �سعبي  ا�ستقطاب  نريده   , وبيكني  اجلزائر 
تالحم ينبني على ما يربطنا من مبادئ كانت 
 , اأئمتها  احد  وكنتم   , لها  منربا  ي�ما  باندونغ 
فال ميكن لالأمتني جمعها التحرر من ا�ستبداد 
ال�سني  .عا�ست  �سئ  يفرقهما  ان  امل�ستعمر 
من  للتحرر  الت�اقة  لل�سع�ب  ح�سني  جدارا 
باأقلمة  املرتب�سة   , االمربيالية  الع�ملة  نري 
واأننا   . ال�سعيفة  الر�ساميل  و  االقت�ساديات 
انتباه  القادم  ن�فمرب  بعد  ما  ب�سغف  ننتظر 
ال�سعب االأمريكي للطريق اخلطاأ الذي و رطته 
 , ال�سهاينة  امل�ردين  و  املالية  الل�بيات  فيه 
بعد انك�ساف كذبة االحتاد االأوروبي , وظه�ر 
التمركز القطري لدوله اإنكارا لل�سيا�سات التي 
و  ال�سديقة  وايطاليا   , دوله  بها  تتغنى  كان 
كارثتها خري دليل على ذلك , التي كنتم و رو�سيا 
من  اأ�سقائها  اأنظار  حتت  لنجدتها  ال�سابقني 
دول االحتاد االأوروبي, التي مازالت مل تتخل�س 
من اأنانيتها و انح�سارها يف م�ساحلها ال�سيقة 
واين الأرى اأن مالمح حم�ر دويل و قطب ق�ي 

قد بداأت تت�سكل .
ك�رونا  در�س  بعد  االأر�س  تك�ن  اأن  وندع� 

القا�سي اأقل �رشا واأكرث اإن�سانية .
دمتم ذخرا لالإن�سانية �سيدي الرئي�س .
م�اطن جزائري .

 باية ع  

نظرا  اأنه  امل�ؤ�س�سة  بيان  يف  وجاء 
متر  التي  اال�ستثنائية  للحالة 
انت�سار  يف  واملتمثلة  البالد,  بها 
ويف   ,)19 )ك�روناك�فيد  فريو�س 
التي  ال�قائية  التدابري  جملة  اإطار 
اجلزائر,  بريد  م�ؤ�س�سة  اتخذتها 
بتعميم  املتعلقة  تلك  �سيما  ال 
االإلكرتوين,  الدفع  و�سائل  واإتاحة 
واملتعاملني  التٌجار  علم  اإىل  يُنهى 
االقت�ساديني امُلرخ�س لهم مبزاولة 
الفرتة, اأنه  هذه  خالل  ن�ساطهم 
الدفع  اأجهزة  اقتناء  االآن  ميكنهم 
TPE( لدى م�ؤ�س�سة  االلكرتوين )
بريد اجلزائر, جمانا ويتم احل�س�ل 
البيان  –ح�سب  االأجهزة  هذه  على 
ذاته --على م�ست�ى مديرية بريد 
ا�ستيفاء  بعد  والية,  لكل  اجلزائر 
ال�رشورية,  االإدارية  االإجراءات 
الكميات املت�فرة  وذلك يف حدود 
واأبرزت م�ؤ�س�سة بريد اجلزائر اأنه 

امل�اد  لتجار   " االأول�ية  يتم  منح 
والـملبنات,  الـمخابز  الغذائية, 
والف�اكه,  البقالة, اخل�رش  حمالت 
ال�سيدالنية  امل�اد  وكذا  اللح�م 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سيدالنية  و�سبه 
املت�اجدين  واملتعاملني  التجار 
باحلجر  "املعنية  ال�اليات  يف 
ال�سحي الكلي اأو اجلزئي واأ�ساف 
--امل�سدر ذاته-- اأنه دعما لهبة 

وم�ساهمة  ال�طنية,  الت�سامن 
ال�قاية من تف�سي  منها يف حملة 
م�ؤ�س�سة  وبك�نها  ال�باء,  هذا 
اجلزائر,  بريد  تقرتح  م�اطنة, 
املذك�رين  الذين  التجار  على 
االلكرتوين,  الدفع  جهاز  يقتن�ن 
املتعلقة  اخلدمات  كل  جمانية 
 )2( �سهرين  ملدة  االأجهزة,  بهذه 
اال�سرتاك  خدمات  من  كاملني 

بال�سبكة  وهي  االت�سال 
والت�سغيل,  والتثبيت  املعل�ماتية, 
اال�ستعمال,  كيفية  يف  والتك�ين 
اإىل  اإ�سافة  الخ(  وال�سيانة.... 
بـ 20 حزمة  جمانا  تزويدهم 

الأوراق الطبع
واأ�سارت امل�ؤ�س�سة اىل اأن  اأجهزة 
مُتكن   ,)TPE( االإلكرتوين الدفع 
وكذا  الذهبية,  البطاقة  اأ�سحاب 
من   ,CIB بطاقة اأ�سحاب 
ت�سديد املقتنيات واخلدمات عن 
طريق هذه البطاقة, والتقليل من 
النقدية  ال�سي�لة  تداول  خماطر 
والتنقل اإىل مكاتب الربيد ل�سحب 
دعت  املنا�سبة  وبهذه  االأم�ال 
اإىل  زبائنها  كافة  اجلزائر  بريد 
احلماية  بق�اعد  االلتزام  �رشورة 
اإ�سافة  التباعد,  وق�اعد  واالأمن 
يف  الفاعلني  كل  م�ساهمة  اإىل 
مــن  لــلــ�قــايــة  الــ�طــني  اجلهــد 
ك�رونا  فريو�س  وبـاء  انــت�سار 

"ك�فيد 19" ومكافحته.

بريد اجلزائر 

 تزويد التجار واملتعاملني القت�شاديني 
باأجهزة  الدفع اللكرتوين جمانا

.     للوقاية من فريو�س كورونا

اأعلنت موؤ�ض�ضة بريد اجلزائر اأم�س يف بيان لها , عن منح  اأجهزة الدفع الإلكرتوين )TPE(   للتجار 
واملتعاملني القت�ضادين مع �ضمان خدماته ب�ضفة  جمانية ملدة �ضهرين , وذلك يف  اإطار التدابري الوقائية 

التي اتخذتها املوؤ�ض�ضة يف اإطار جهود مواجهة فريو�س كورونا وتعميم و�ضائل الدفع اللكرتوين .

دائرة  م�سالح اأمن  متكنت 
والية  الأمن  الكيحل التابع  عني 
مع  بالتن�سيق  مت��سنت  عني 
التجارة من  مديرية  م�سالح 
م�جهة  غذائية  م�اد  حجز 
للم�ساربة منها ح�ايل 16 قنطار 
غذائية  م�اد  و  الفرينة  من 

ال�سالحية  واإحالته  منتهية 
�سدر يف  الق�ساء  اأين  على 
حقة 06 اأ�سهر حب�س نافذة بدون 
مقدرة  مالية  غرامة  و  اإيداع 
جزائري , هذا  دينار  ب50 األف 
املث�ل  اإجراءات  اإطار  يف 

الف�ري .

ت�ساهم املنظمة ال�طنية حلماية 
مكتبها  عرب  وال�سباب  الطف�لة 
بتيارت يف جه�د حماربة فريو�س 
ك�رونا من خالل يف االنخراط يف 
جه�د تعقيم الف�ساءات العم�مية  
فروعها  كافة  ا�ستنفار  عرب 

البلدية عرب تراب ال�الية.
املنظمةعلى  ذات  وعربت 
عن  ح�سني   زمام  رئي�سها  ل�سن 

�سكرها  للتعاون الذي مل�سته يف 
رئي�س  وخا�سة  البلديات  اأغلب 
بعني  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
االأخرية  ت�سهد هذه  اأين  دزاريت 
لتنظيف  م�ستمرة  حمالت 
املحيط وتعقيم االأماكن و �سبق 
جائزة  نالت  اأن  البلدية  لهذه 
والئية  مناف�سة  يف  بلدية  اأنظف 

نظمتها ال�سلطات الر�سمية.

بعد حجز   16 قنطار من الفرينة ببلدية عني الكيحل

اإدانة   تاجر ب06 اأ�شهر حب�س 
نافذة  يف عني متو�شنت

املنظمة الوطنية حلماية الطفولة وال�ضباب بتيارت

م�شاهمة يف تعقيم ال�شوارع 
والف�شاءات العمومية

حممد بن ترار

من2021 اإىل 2022  

تاأجيل الألعاب 
املتو�شطية بوهران 

اأجلت الن�سخة ال19 من االألعاب املت��سطية, 
التي كانت مقررة من 25 ج�ان اإىل 5 ج�يلية 
يف  �ستنظم  حيث  ب�سنة,  ب�هران,   2021
الثالثاء  الأم�س  عنه  اأعلن  ح�سبما   ,2022
�سيد  الريا�سة,  و  ال�سباب  وزير  باجلزائر 
فاإن  خالدي,  ال�سيد  ح�سب  خالدي.و  علي 
اللجنة  ال�زارة و  القرار اتخذ من قبل  هذا 
الت�ساور  بعد  املت��سطية  لالألعاب  الدولية 
الراهن  الدويل  للظرف  ال�سامل  التقييم  و 
ل�باء  م�سب�ق  غري  انت�سارا  ي�سهد  الذي 
فر�س  الذي  )ك�فيد-19(  العاملي  ك�رونا 
تاأجيل العديد من التظاهرات و املناف�سات 
االألعاب  راأ�سها  على  و  الدولية,  الريا�سية 
اإرجاوؤها  مت  التي  ط�كي�-2020  االأوملبية 
مرف�قا  كان  الذي  ال�زير  وقال   .2021 اإىل 
برئي�س اللجنة الدولية لالألعاب املت��سطية, 
اجلزائري عمار عدادي: "اتخذت احلك�مة 
الألعاب  الدولية  اللجنة  مبعية  اجلزائرية, 
م�سرتكا  قرارا  املت��سط,  االأبي�س  البحر 
ملدة  ب�هران  املت��سطية  االألعاب  بتاأجيل 
من  بطلب   2022 يف  �ستجرى  حيث  �سنة, 

اللجنة الدولية لالألعاب املت��سطية". 

اأكد ق�سم الط�ارئ يف م�ست�سفى ماجي�ري مبدينة 
بارما �سمال اإيطاليا, ت�سجيل انخفا�س يف ا�ستقبال 
بـ"ك�فيد -19".  احلاالت احلرجة من امل�سابني 
م�س�ؤول  عن   "repubblica" �سحيفة  ونقلت 
بق�سم الط�ارئ تاأكيده ت�سجيل انخفا�س يف اإقليم 
اإميليا رومانيا الأعداد "خدمة �سيارات االإ�سعاف 
حلاالت ك�فيد - 19 ب�سكل عام"ولفت امل�س�ؤول 
الطبي االإيطايل املحلي اإىل اأن مدينة بيات�سينزا 

ال�اقعة �سمال البالد باإقليم اإميليا رومانيا �سجل 
اإىل  م�سريا  اإ�سعاف,  خدمة   57 االأحد  ي�م  فيها 
بت�سجيل  مقارنة  الكبري  االنخفا�س  يالحظ  اأنه 
اإ�سعاف بذروة ال�باء منت�سف مار�س  157 مهمة 
مقارنة  الثلث  بلغنا  "اأننا  يعني  هذا  اأن  واأو�سح 
نتيجة  اإنها  اأ�سب�عني,  قبل  ال��سع  عليه  كان  مبا 
ال�سحايا  من  الكثري  �سق�ط  بعد  حقا,  اإيجابية 
االنخفا�س  هذا  باأن  اأي�سا  بيات�سينزا"واأفيد  يف 

ي�رشي على حمافظات اأخرى "ففي بارما, كانت 
 172 مع  مقارنة  اأم�س,  اإ�سعاف  مهمة   75 هناك 
الذروة يف 16 مار�س"كما �سجلت يف  اأثناء  رحلة 
مدينة ريجي� اإميليا 74 مهمة اإ�سعاف, مقارنة بـ 
119 رحلة يف 23 مار�س وي�سدد امل�سدر الطبي 
املحلي على اأن "تدابري االحت�اء تعطي ثمارها, 
وعلينا الي�م اأن ن�سبط ب�سكل خا�س املر�سى يف 

املنازل واأماكن العزل".

فريو�س كورونا

موؤ�شرات اإيجابية يف مناطق من �شمال اإيطاليا!

ملكافحة كورونا

برملاين يدعو النواب الأطباء 
لاللتحاق بامل�شت�شفيات

ال�سعبي  املجل�س  يف  النائب  دعا 
ال�طني, عن كتلة االحتاد من اأجل 
ت�اقني  والبناء,  والعدالة  النه�سة 
الن�اب  اأم�س,  احلميد,  عبد 
االأطباء لاللتحاق بامل�ست�سفيات, 
يف  امل�ساعدة,  تقدمي  اأجل  من 
فريو�س  جائحة  انت�سار  مكافحة 

ك�رونا.

يف  ت�اقني,  الدكت�ر  اأورد  و 
من�س�ر له, عرب ح�سابه الر�سمي, 
اقرتاحه  اأن  الفاي�سب�ك,  على 
االأطباء  الن�اب  لاللتحاق  هذا, 
التخلي  يعني  ال  بامل�ست�سفيات, 
خدمة  بل  النيابية,  مهامهم  عن 
ل�طنهم,  يقدم�نها  اإ�سافية 

مرمي خمي�ضةالغري.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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