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حمكمة �سيدي �حممد 

15 �شنة �شجنا نافذا يف حق عبد الغاين هامل
�سفارة �ل�سني باجلز�ئر ت�ستنكر وتوؤكد

ت�شريحات فران�س 24 كاذبة وحاقدة
�لنقابة �لوطنية للم�سرفني و�مل�ساعدين �لرتبويني

دعوة الوزارة الإنقاذ املو�شم الدرا�شي 

رئي�ص �جلمهورية بخ�سو�ص �أزمة كورونا

ال تنق�شنا الو�شائل بل االن�شباط 
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�خلطوط �جلوية �جلز�ئرية

ISSN
 2761-7771

م�سار مليئ بالعرب و�لدرو�ص

كيف وملاذا انتهى بوتفليقة
ر�سالة �إىل �لرئي�ص

تبون و مالك بن ان�س و اأبو جعفر املن�شور
كورونا و�لنفط

معركة مفتوحة على جبهات عديدة
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مقاالت

  .           متديد غلق اجلامعات واملدار�س اإىل غاية ا�شتئ�شال الوباء

  .           طلب اقتناء 100 مليون قناع و30 األف طاقم اختبار



الأول  الوزير  حتادث 
جراد  العزيز  عبد 
رئي�س  مع  �صبيحة  الثالثاء 
كي  يل  ال�صيني  الوزراء 
اأ�صادا  حيث  هاتفيا  كيكيانغ 
التاريخية  العالقات  بجودة 
التي  و  البلدين  جتمع  التي 
بني  عميقة  ب�صداقة  تتميز 
ت�صامنية  روح  و  ال�صعبني 
كل  يف  تتجلى  �صادقة 
ظرف  اأي  حتت  و  منا�صبة 
و  اليوم  احلال  هو  مثلما 
جائحة  تف�صي  ي�صهد  العامل 
كورونا )كوفيد-19(, ح�صبما 
اأفاد به بيان مل�صالح الوزير 
للعواقب  بالتطرق  و  الأول. 
كورونا  جائحة  خلفتها  التي 
على امل�صتوى العاملي, جدد 
الوزير الأول و نظريه ال�صيني 
ا�صتعدادهما ملكافحة تطور 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
)كوفيد-19( �صويا و يف هذا 
اأن  البيان  ذات  تابع  ال�صدد, 
رئي�س الوزراء ال�صيني اأ�صار 
امل�صتعجلة  امل�صاعدة  اإىل 
حكومته  قدمتها  التي 
عتاد  يف  اأ�صا�صا  املتمثلة 
و  للحماية  م�صتلزمات  و 
و�صعها  و  ال�صحية  الوقاية 
يف  متخ�ص�س  خرباء  لفريق 
ال�صحية  الأزمات  ت�صيري 
ال�صلطات  ت�رصف  حتت 
هذا  يف  اجلزائرية و 
كيكيانغ  جدد  يل  الإطار, 
للم�صاهمة  بالده  ا�صتعداد 
حتتية  بنى  اجناز  يف 
اإطار  يف  متخ�ص�صة  �صحية 
اجلزائرية  احلكومة  تنفيذ 

بتطوير  املتعلق  لربناجمها 
ال�صحة العمومية

هناأ  جراد  جهته  من   و 
على  اجلزائر  با�صم  ال�صني 
يف  حققتها  التي  النتائج 
مكافحة الوباء وكذا للجهود 
يف  بذلتها  التي  الكبرية 
جمال امل�صاعدات املقدمة 
و  البلدان  من  كبري  لعدد 
كما  الدولية  املنظمات 
�صكر  الأول  الوزير  جدد 
ال�صينية  للم�صاعدة  اجلزائر 
للجزائريني. كما  املوجهة 
هذه  جراد  ال�صيد  اغتنم 
اإىل  ليدعوا  املنا�صبة 
تبادل  و  العالقات  تعزيز 
ال�صلطات  بني  املعلومات 
البلدين  لكال  ال�صحية 
ال�صلطات  دعم  طلب  و 
يف  املخت�صة  ال�صينية 
املتعلقة  الإجراءات  ت�صهيل 
الت�صليم  و  القتناء  بعمليات 
ال�صينية  املوؤ�ص�صات  لدى 
حم�س  جتاري  اإطار  يف  و 
التجهيزات  اأنواع  ملختلف 
الوباء  ملكافحة  ال�رصورية 

و التي مت تقدمي طلبات من 
اجلها. و لدى تطرقه لآفاق 
تطوير العالقات الثنائية اأكد 
الوزير الأول لنظريه ال�صيني 
مبوا�صلة  اجلزائر  التزام 
اإىل  الإ�صارة  مع  تعميقها 
حول  النظر  وجهات  تطابق 
و  الإقليمية  امل�صائل  اأهم 
الدولية  و بعد اأن عرب له عن 
اجلزائري  اجلانب  ارتياح 
امل�صجل يف املجال  للتقدم 
القت�صادي �صيما يف ميدان 
اجناز امل�صاريع الكربى ذكره 
التي �صبق توجيهها  بالدعوة 
اإىل  ر�صمية  بزيارة  للقيام 
قيام  اجل  من  اجلزائر 
خمطط  بتن�صيط  اجلانبني 
لل�رصاكة  جديد  خما�صي 
ال�صاملة  الإ�صرتاتيجية 

ل�صنوات 2024-2020.
الوزير  بلغ  اللقاء  عقب   و 
التحيات  كيكيانغ  يل  الأول 
اخلال�صة لرئي�س اجلمهورية 
لنظريه  تبون  املجيد  عبد 

ال�صيني �صي جني بينغ.
عطار .ب 
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رئي�س اجلمهورية بخ�شو�س اأزمة كورونا

ال تنق�ضنا الو�ضائل بل االن�ضباط
.     طلب اقتناء 100 مليون قناع و30 األف طاقم اختبار

.     متديد غلق اجلامعات واملدار�س اإىل غاية ا�شتئ�شال الوباء
.     ا�شتحداث منحة ا�شثتنائية ملوظفي قطاع ال�شحة العمومية 

طماأن رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون اأم�س على توفر اجلزائر لكافة  املواد 
امل�شتخدمة يف الوقاية من وباء »كوفيد19-« م�شيفا اأن اجلزائر طلبت من ال�شني �شراء 
األف طقم اختبار كما ك�شف عن قرار متديد غلق اجلامعات  100 مليون قناع و30 
واملدار�س اإىل غاية ا�شتئ�شال الوباء كما قرر ا�شتحداث عالوة ا�شثتنائية لعمال 

وموظفي قطاع ال�شحة العمومية نظري تعر�شهم ملختلف الأخطار والأوبئة الفتاكة

 باية ع 

وقال  رئي�س اجلمهورية يف 
الوطنية  ال�صحافة  مع  لقاء 
بث على التلفزيون الر�صمي 
طلبت  اجلزائر  اأن  الوطني 
من  ال�صينيني  ر�صميا 
الأقنعة  من  بعدد  تزويدها 
الختبار  واأطقم  والقفازات 
ومت منحها رزنامة ل�صتالم 
هذه  املواد  وت�صمل  هذه 
مليون   100 الطلبيات 
اختبار  طقم  األف   30 قناع 
الواقية  الألب�صة  اإىل  اإ�صافة 

وغريها  بالأطباء  اخلا�صة 
ح�صب  املعدات,  من 
هذه  الرئي�س, وت�صاف 
املخزونات  اإىل  الطلبيات 
حمليا  تنتج  التي  الوطنية 
الكلوركني  دواء  عن  ف�صال 
بقدرات  حمليا  ينتج  الذي 
األف   200 لعالج  تكفي 
نفاذ  حال  يف  جزائري, و 
حال  يف  املخزونات  هذه 
الوباء,  انت�صار  ا�صتمرار 
اأكد الرئي�س تبون اأنه �صيتم 
املعدات  اإىل  اللجوء  حينها 
والتي  ال�صني  من  القادمة 

�صيتم البدء يف ا�صتالمها بني 
1 و3 اأفريل اجلاري  و اأ�صار 
رئي�س اجلمهورية اأنه عندما 
ينق�س قناع اأو قفاز ل يعني 
عاجزة  الدولة  اأن  ذلك 
مربزا اأنه رمبا تنق�س بع�س 
املعدات يف بع�س الوليات 
اأنه  التوزيع  موؤكدا  ل�صوء 
الو�صائل  لي�س  ينق�صنا  ما 
الن�صباط  بل  الأموال  ول 
هذا  يف  وتعهد  فقط 
العقوبات  بتطبيق  ال�صياق 
املخالفني  الأ�صخا�س  على 
ال�صحي  احلجر  لقواعد 

قال  كما  ت�صل  والتي 
مايقره  وفق  ال�صجن  اإىل 

القانون
ك�صف  ال�صياق  نف�س  ويف 
اجلمهورية   اأنه  رئي�س 
مر�صوم  على  وقع, 
ل�صتحداث عالوة ا�صتثنائية 
م�صتخدمي  لفائدة 
واملوؤ�ص�صات  الهياكل 
لقطاع  التابعة  العمومية 
ال�صحة, املجندين يف اإطار 
وباء  انت�صار  من  الوقاية 
مو�صحا  ومكافحته  كورونا 
تدفع  العالوة  هذه  اأن   ,

ا�صتثنائية  لفرتة  �صهريا 
قابلة  اأ�صهر   )3( ثالثة  من 
هذه  للتجديد. وتدفع 
مبالغ  �صكل  يف  العالوة, 
بني  ما  ترتاوح  جزافية, 
بالن�صبة  دج  اآلف   10
الإداريني  للم�صتخدمني 
 20 الدعم,  وم�صتخدمي 
للم�صتخدمني  دج  األف 
األف دج  الطبيني و 40  �صبه 
الطبيني, كما  للم�صتخدمني 
ميكن  املر�صوم  اأن  اأعلن 
منه  ال�صتفادة  متديد 
من  اأخرى  فئات  اإىل 

هم  الذين  امل�صتخدمني 
على عالقة مبا�رصة مبهمة 
كورونا  فريو�س  من  الوقاية 
ومكافحته ويدخل املر�صوم 
 15 من  ابتداء  التنفيذ  حيز 
واإجراء  الفارط  فيفري 
رئي�س  اأعلن  وقائي 
متديد  عن  اجلمهورية, 
واجلامعات  املدار�س  غلق 
التكوين املهني  وموؤ�ص�صات 
اإجراءات  اإطار  يف  وهذا 
وباء  انت�صار  من  الوقاية 

كورونا ومكافحته.
اجلمهورية  رئي�س  وكان 

مار�س   12 يوم  اأمر  قد 
مدار�س  بغلق  املا�صي 
البتدائي  التعليم 
اىل  والثانوي  واملتو�صط 
غاية انتهاء العطلة الربيعية 
�صهر  من  اخلام�س  يف 
هذا  اأبريل 2020. وي�صمل 
املوؤ�ص�صات  اأي�صا  القرار 
لقطاع  التابعة  التكوينية 
املهنيني  والتعليم  التكوين 
القراآين  التعليم  ومدار�س 
والزوايا واأق�صام حمو الأمية 
وجميع املوؤ�ص�صات الرتبوية 

اخلا�صة وريا�س الأطفال.

�شفارة ال�شني باجلزائر ت�شتنكر وتوؤكد

ت�ضريحات فران�س 24 كاذبة وحاقدة على اجلزائر 

حمكمة �شيدي احممد 

15 �ضنة �ضجنا نافذا يف حق عبد الغاين هامل

24 �ضاعة

جمهورية  �صفارة  ا�صتنكرت 
ال�صني ال�صعبية, يف اجلزائر, 
الباحثني  احد  ت�رصيحات 
الفرن�صية  يف مركز العالقات 
الدولية يف بر�صلونة باإ�صبانيا 
على قناة فران�س 24  حيث 
واحلاقدة   بالكاذبة  و�صفتها 
و  و�رصكائها   اجلزائر  على 

املليئة باجلهل
ال�صني  �صفارة   كتبت  و 
�صفحتها  يف  باجلزائر 

الر�صمية اأن  �صفارة ال�صني يف 
اجلزائر لحظت اأن �صخ�صا 
غيال�س,  فران�صي�س  يدعى 
الدولية  العالقات  يف  باحث 
برب�صلونة,  الدويل  باملركز 
بت�رصيحات  اأدىل  قد 
مليئة  و  مغلوطة  حاقدة, 
الهبة  يخ�س  فيما  باجلهل, 
تلقتها  التي  امل�صاعدات  و 
اجلزائر من طرف ال�صينيني 
الدبلوما�صية  اأ�صافت  و 

ان   اجلزائر  يف  ال�صينية 
الباحث و خالل مداخلته يف 
القناة الفرن�صية حول كوفيد 
حول  العام  الراأي  غلط   ,19
قدمت  التي  امل�صاعدات 
حماربة  اإطار  يف  للجزائر 
تدخل  و  التاجي,  الفريو�س 
الدولية,  ال�صداقة  �صمن 
ال�صفري  �صدمت  ت�رصيحات 
يكذب  فاإنه  عليه  و  ال�صيني 

هذه املغالطات

طريق  عن  اجلزائر  وكانت 
اخلارجية  ال�صوؤون  وزير 
طلبت  قد  بوقادوم  �صربي 
اأم�س تو�صيحات من ال�صفري 
هذه  خلفية  على  الفرن�صي 
على  الناقمة  الت�رصيحات 
طريقها  ت�صق  التي  اجلزائر 
قيادة  حتت  امل�صتقبل  نحو 
ثابتة  بخطى  تبون  الرئي�س 

مع كافة القوى الوطنية
باية ع  

ق�صت حمكمة �صيدي اأحممد 
اأم�س  العا�صمة,  باجلزائر 
�صجنا   15 بعقوبة  الأربعاء, 
العام  املدير  حق  يف  نافذا 
عبد  الوطني,  لالأمن  ال�صابق 
مالية  وغرامة  هامل,  الغاين 
بعد  دج  ماليني   8 قدرها 
اأيام  لعدة  امتدت  حماكمة 
بتهم ذات �صلة مبلفات ف�صاد 
الأموال«  »تبيي�س  اأبرزها 
امل�رصوع«  غري  و«الرثاء 
وكذا   النفوذ«  و«ا�صتغالل 
»احل�صول على اأوعية عقارية 

بطرق غري م�رصوعة«.
عميار  ابنه  اإدانة  متت  كما 
نافذا  حب�صا  �صنوات  ب10 
ماليني  ب6  مالية  وغرامة 
�صنوات  ابنه �صفيق ب8  و  دج 
ب5  وغرامة  نافذا  حب�صا 
ب7  مراد  ابنه  و  دج  ماليني 
�صنوات حب�صا نافذا و غرامة 
ب5 ماليني دج وابنته �صهيناز 
مع  نافذا  حب�صا  �صنوات  ب3 
دج,  ماليني   5 قدرها  غرامة 
عناين  زوجته  اأدينت  فيما 
حب�صا   )2( بعامني  �صليمة 

 )1( مبليون  وغرامة  نافذا 
دج.

نف�س  يف  املحكمة  واأدانت 
املالك  عبد  من  كال  الق�صية 
�صابقا  واليا  ب�صفته  بو�صياف 
حب�صا  �صنوات   3 بـ  لوهران 
مبليون  مالية  وغرامة  نافذا 
)1( دج وكذا عبد الغاين زعالن 
لوهران  �صابقا  واليا  ب�صفته 
اأي�صا  ومتت  التهمة  بنف�س 
ب�صفته  زبري  �صبان  بن  اإدانة 
ب3  لتلم�صان  �صابقا  واليا 
وغالي  نافذا  حب�صا  �صنوات 

�صابقا  واليا  ب�صفته  مو�صى 
حب�صا  �صنوات  ب5  لتيبازة 
 )1( مبليون  وغرامة  نافذا 
دج وحممد رحاميية, املدير 
الرتقية  لديوان  ال�صابق  العام 
بح�صني  العقاري  والت�صيري 
داي, ب3 �صنوات حب�صا نافذا 
 500 قدرها  مالية  وغرامة 
األف دج كما ق�صت املحكمة 
بتغرمي ال�رصكات التي متلكها 
دج  مليون  ب32  هامل  عائلة 
الأمالك  جميع  م�صادرة  مع 

واملنقولت املحجوزة.

يف مكاملة هاتفية بني رئي�شا حكومة البلدين

اجلزائر وبكني توؤكدان ا�ضتعدادهما 
ملكافحة كوفيد- 19

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

متديد فرتة توقف رحالت اىل "ا�ضعار جديد"
اأعلنت �رصكة اخلطوط اجلوية 
الأربعاء عن  اأم�س  اجلزائرية 
رحالتها  توقف  فرتة  متديد 
الدولية  و  الوطنية  املنتظمة 
التي كان من املقرر اإىل غاية 
»اإ�صعار  اإىل  اجلاري  ابريل   5
جديد«, ح�صب ما اأفاد الناطق 

اأمني  للموؤ�ص�صة,  الر�صمي 
اأندل�صي و اأو�صح اندلو�صي يف 
ت�رصح اأن »ا�صتئناف الرحالت 
اجلوية الذي كان مقررا يوم 5 
ابريل اجلاري, مت تاأجيله اإىل 
اإ�صعار جديد«و ذكر امل�صوؤول 
اجلوية  اخلطوط  �رصكة  ان 

قررت  قد  كانت  اجلزائرية 
املن�رصم  مار�س   19 يوم 
رحالتها  جميع  توقيف 
اأن  حني  يف  موؤقتا,  الدولية 
الرحالت الوطنية مت اإلغاوؤها 
ال�صهر  نف�س  من   22 منذ 
الإجراءات  هذه  اتخذت  و 

-ح�صب نف�س امل�صدر- وفقا 
اجلمهورية  رئي�س  لتوجهات 
تبون,  املجيد  عبد  ال�صيد 
للحد  احلماية  تعزيز  بغر�س 
كورونا  فريو�س  انت�صار  من 
الرتاب  عرب   )  19  - )كوفيد 

الوطني.
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مرمي خمي�شة

بيانها،  يف  النقابة،  �شددت  حيث 
على  ال�رضوري  من  بات  اأّنه  على 
الوزارة اإيجاد �شّيغ عملية، ال�شتكمال 
االأطوار  يف  النهائية،  االأق�شام  درو�س 
التعليم  �شهادة  املقبلني على  الثالثة، 
االبتدائي، و�شهادتي التعليم املتو�شط 
خالل  من  وذلك  البكالوريا،  و�شهادة 
التفعيل االآيل حل�شاب االأولياء، �شمن 
النظام املعلوماتي، وعدم ح�رضه يف 
ن�رض  فقط، من خالل  النتائج  اإعالن 
الرتبوية،  املناهج  وفق  الدرو�س 
بتكنولوجيا ال�ّشمعي الب�رضي، وجميع 
مبا  املمكنة،  الو�شائط  التكنولوجية 

فيها مواقع التوا�شل االجتماعي.
كما دعا ذات البيان، الوزارة اإىل التعاون 

واالإيجابي، مع  الفّعال  والفّني  التقني 
العمومية  واالت�شال  االإعالم  و�شائل 
ة، من اأجل بث ح�ش�س لدعم  واخلا�شّ
الر�شمية،  االمتحانات  على  املقبلني 

فيها  ي�شاهم  تفاعلية،  بطريقة  وهذا 
ال�شاأن  يف  وخرباء  خمت�شون  اأ�شاتذة 
م�شت�شاري  دور  اإهمال  دون  الرتبوي، 
علم  وخرباء  املدر�شي  التوجيه 

الع�شيبة  الظروف  هذه  يف  النف�س، 
التي مير بها التالميذ.

باب  من  ا�شتعدادها،  النقابة  واأبدت 
االلتزام الوطني واملهني واالأخالقي، 
تربويني،  وٌم�رضفني  كٌم�شاعدين 
وكل  الوزارة،  ت�شاركيا مع  العمل  على 
هذه  لتجاوز  االجتماعيني،  ال�رضكاء 
جراء،  البالد  بها  متر  التي  املحنة، 
منا�شدة  كورونا،  فريو�س  تف�شي 
اأ�شالكها  ومبختلف  الرتبوية،  االأ�رضة 
الّت�شامن  بروح  الّتحلي  ورتبها، 
ا�شتدراك  على  العمل  و  الوطني 
الدرا�شة  ا�شتئناف  الدرو�س، يف حال 
الوباء، حماولني  وانح�شار  بعد جالء 
املتاحة  والطرق  الو�شائل  وبكل 
خدمة  بي�شاء  �شنة  التالميذ  جتنيب 

مل�شارهم الدرا�شي.

ثمنت النقابة الوطنية للم�شرفني وامل�شاعدين الرتبويني، اأم�س، يف بيان لها، قرار رئي�س اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون، بتمديد العطلة الربيعية، واعتربته قرارا حكيما وم�شوؤوال،  داعية الوزارة باملقابل، اإىل 

ا�شتثمار تكنولوجيا االإعالم واالت�شال، من اأجل حماولة ا�شتدراك الدرو�س ال�شائعة، والتي قد تفوق ما 
جمموعه 6 اأ�شابيع خا�شة، بالن�شبة لالأق�شام املقبلة على االمتحانات الر�شمية.

وزارة التجارة تنفي اأي اأمربغلقها 
االإ�ساعات وراء االكتظاظ 

مبحطات الوقود
عا�شت �شبيحة اأم�س اغلب حمطات 
مثيل  له  ي�شبق  مل  اكتظاظا  الوقود 
على  خا�شة  الوطن  اإنحاء  مبختلف 
كالعا�شمة  الكربى  املدن  م�شتوى 
ق�شنطينة   ، وهران   ، والبليدة 
حمطات  عرفت  حيث   ... وعنابة 
الأ�شحاب  كبريا   الوقود  نزول 
الوطن   واليات  مبختلف  ال�شيارات 
ما خلق طوابري كبرية   يف املحطات 
يف  ت�شل  اإن  كادت  وم�شاحنات  
العديد  من احلاالت اىل  ال�شجارات 
، هذا ورغم قرار ال�شلطات ، باإلغاء 
التجمعات . هذا وقد تفاجاأ عمال  
ح�شود  بنزول   ، الوقود  حمطات 
كبرية من املواطنني على املحطات  
اأنهم  تبني   بعدما   ، بالوقود  للتزود 
اطلعوا على من�شور  مبواقع التوا�شل 

حمطات  توقيف  يوؤكد   االجتماعي 
الوقود بداية من يوم  االأربعاء م�شاء 
االكتظاظ  اإىل  اأدى  الذي  ،  االأمر 
جهتها  من    ، الباكر  ال�شباح  منذ 
اأ�شدرت  اأنها  التجارة   وزارة  نفت 
حمطات  بغلق  يق�شي  قرار  اأي 
اقرتاح  جمرد  هو  واإمنا  الوقود   
تقدم  قد  البليدة  والية  وايل  كان 
احلجر  عملية  تدعيم  اجل   من  به 
تنقالت  تخفيف  يف  وامل�شاهمة   
اإقليم والية  املواطنني على م�شتوى 
البليدة املوجودة يف حجر تام  وهو  
مواقع  رواد   تناقله  الذي  الت�رضيح 
اإىل  وطوروه  االجتماعي  التوا�شل 
الهلع يف نفو�س  ، خلق  قرار  وطني 

املواطنني .
حممد بن ترار

للتخفيف من معاناة الفقراء

توزيع اآالف  احل�س�ص الغذائية على املعوزين

الرئي�ص ي�سدر عفوا لفائدة 
5037  حمبو�سا 

ال�شركة ال�شينية لبناء ال�شكك احلديدية 
تربع بـ100 جهاز تنف�ص 

ا�سطناعي مل�ساعدة اجلزائر 

البلديات  من  العديد  با�رضت 
بالواليات  النا�شطة  واجلمعيات 
الغربية وبدعم من ال�رضكات  ورجال 
من  املئات  توزيع  يف  االأعمال  
يف  املعوزة  العائالت  على  القفف 
قادها  ن�شاطات  الوطن �شمن  واليات 
ورجال  الن�شطة  اجلمعوية  االإطارات 
كيف  عرفوا  الذين  واالأئمة  الدين 
يف  التجار  وكبار  املال  رجال  يقنعون 
املواد  من  كبرية  بكميات  الت�شدق 
اكرب  والبطاطا واخل�رض  يف  الغذائية 
عملية ت�شامن  �شهدتها هذه الواليات 
، من اأجل التخفيف من عبئ املعوزين 
والرفع من ح�س احلجر ال�شحي  ومعه 

تقلي�س االإ�شابات بوباء الكورونا .

ففي وهران جنحت اجلمعيات الفاعلة 
قفة  حتوي   3000 من  اأكرث  توزيع  يف 
وبع�س  االأ�شا�شية  الغذائية    املواد 
حيث   ، املعوزة  الفئات  على  اخل�رض 
وراديوز   ، ال�شباب  جلمعيات  جنحت 
واحلركات  املنظمات   وبع�س   ،
االإر�شاد  جمعية  غرار  على  اجلمعوية 
جمعية  اإىل  باالإ�شافة  واالإ�شالح 
امل�شاجد  واأئمة  امل�شلمني   العلماء 
على  امل�شاعدات  وتوزيع  جمع   يف 
وبعني  اآخر  جانب  من   ، املعوزين 
قفة    800 حوايل  توزيع  مت  متو�شنت 
اجلمعيات  بع�س  من  املعوزين  على 
الفاعلة ويف مقدمتها جمعية االإ�شالح 
واالإر�شاد ، ومبع�شكر  جنحت العديد 

�شبل  مقدمتها   ويف  اجلمعيات  من 
ذات  قفة   توزيع1200  يف  اخلريات  
مبلغ 5000دج على  الفقراء وامل�شاكني 
يف  ،اأما  مع�شكر  اأنحاء  مبختلف 
قفة   1500 توزيع  مت  فقد  غليزان 
ونف�س االأو�شاع بكل من �شلف وتيارت  
 1500 توزيع  والية  كل  عرفت  حيث 
قفة  مدعمة باملواد االأولية والبطاطا 
والزيت والدقيق  للتخفيف من معاناة 
ال�شكان وبتلم�شان مت توزيع 2000 قفة   
وخا�شة   الن�شيطة  اجلمعيات  قبل  من 
واأئمة  والك�شافة  واالإر�شاد  االإ�شالح 
امل�شاجد  ، حيث قام اأحد الفالحني 
البطاطا كما  بالتربع ب80 قنطار من 
م�شتوى  على  �شالت  ا�شتحداث  مت 

املحالت  جلمع املواد الغذائية وتقبل  
االأموال حيث تربع نواب الوالية ورجال 
مكنت  هامة   مالية  مببالغ  االأعمال 
 ، الفقراء  على  ال�شغط  تخفيف   من 
وب�شيدي بلعبا�س فقد مت توزيع 1870 
قفة على الفقراء وامل�شاكني من قبل 
توزيع  مت  كما  الن�شيطة  اجلمعيات 
بوالية  قفة  و920  بالنعامة   قفة   650

�شعيدة .
التدعيمات  هذه  �شاعفت  وقد  هذا 
اأجل  من  املجتمع  من حلمة  املالية  
من  والرفع  الكورونا  لوباء  الت�شدي 
درجة احلجر والت�شدي  النت�شار هذا 

الوباء .
حممد بن ترار

وقع رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
مر�شوم  على  االأربعاء  اأم�س  تبون، 
لفائدة 5037  بالعفو  رئا�شي يق�شي 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  حمبو�شا، 
لرئا�شة اجلمهورية. وجاء يف البيان: 
»وقع رئي�س اجلمهورية ال�شيد عبد 
 01 االأربعاء  اأم�س  تبون  املجيد 
رئا�شي  اأبريل  2020، على مر�شوم 
يق�شي بالعفو لفائدة 5037 حمبو�شا 
االإجراءات  هذه  من  وي�شتفيد 
املحبو�شني  غري  االأ�شخا�س 
املحكوم عليهم نهائيا الذين ت�شاوي 
عقوبتهم  من  تبقى  ما  اأو  عقوبتهم 
الذين  وكذلك  اأقل،  اأو  �شهرا   12
عقوبتهم  من  تبقى  ما  اأو  ي�شاوي 
18 �شهرا اأو اأقل«كما ن�س املر�شوم 
الرئا�شي-- ح�شب ذات امل�شدر--  
للعقوبة ب18  جزئي  تخفي�س  على 
اإذا كان ما تبقى من العقوبة  �شهرا 
 20 وي�شاوي  �شهرا   18 عن  يزيد 
اأن  اإىل  م�شريا  االأقل«،  على  �شنة 
الكلي  اأو  اجلزئي  التخفي�س  مدة 
لفائدة  �شهرا   24 اإىل  ترفع  للعقوبة 

نهائيا  عليهم  املحكوم  املحبو�شني 
الذين ي�شاوي اأو يزيد �شنهم عن 60 

�شنة عن تاريخ اإم�شاء املر�شوم.
العفو  اإجراءات  اأن  البيان  اأو�شح  و 
ال ت�شمل »االأ�شخا�س الذين حكمت 
عليهم اجلهات الق�شائية الع�شكرية. 
منها  اال�شتفادة  من  ي�شتثنى  كما 
يف  عليهم  املحكوم  االأ�شخا�س 
االإرهاب  جرائم  اإرتكاب  ق�شايا 
والتقتيل  والتج�ش�س  واخليانة 
والهروب  باملخدرات  واملتاجرة 
وجنح  والت�شميم،  االأ�شول  وقتل 
وجنايات الفعل املخل باحلياء مع اأو 
بغري عنف على قا�رض واالإغت�شاب، 
وجرائم التبديد العمدي واختال�س 
االأموال العامة، وعموما كل جرائم 
يف  عليها  املن�شو�س  الف�شاد 
بالوقاية  املتعلق   01-06 القانون 
وتبيي�س  ومكافحته،  الف�شاد  من 
والتهريب،  النقود  وتزوير  االأموال 
بالت�رضيع  املتعلقة  واملخالفات 
بال�رضف  اخلا�شني  والتنظيم 

وحركة روؤو�س االأموال«.

ال�شكك  لبناء  ال�شينية  ال�رضكة  تربعت 
�رضكة  وهي   )CRCC( احلديدية 
�شينية مهمة ت�شارك يف بناء »احلزام 
والطريق« بـ100 جهاز تنف�س ا�شطناعي 
مل�شاعدة اجلزائر يف التغلب على وباء 
فريو�س  عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب 
كورونا اجلديد. واإنها تظهر م�شوؤولية 
جمتمع  بناء  لدفع  ال�شينية  ال�رضكات 
م�شري م�شرتك للب�رضية يف هذه الفرتة 
يف  الوباء  فيها  يتف�شى  التي  اخلا�شة 
اأنحاء العامل. يف جمال الوقاية واحلد 
واجلزائر  ال�شني  تت�شارك  الوباء،  من 
بع�شهما  وي�شاعد  امل�شري  نف�س  يف 
الفرتة  خالل  فرباير،   2 يف  البع�س. 
ال�شني،  يف  الوباء  ملكافحة  الهامة 
لل�شني،  امل�شاعدة  يد  اجلزائر  مدت 
ويف الر�شالة اإىل الرئي�س ال�شيني �شي 
جني بينغ، اأعرب الرئي�س عبد املجيد 
تبني عن دعمه لل�شني نيابة عن ال�شعب 
اجلزائري واحلكومة احلزائرية، قائال 
اإن اجلزائر �شتكون مع ال�شني يف هذه 
الوباء  انت�شار  مع  ال�شعبة.   الفرتة 
منطقة  يف  الفرعية  ال�رضكة  بادرت 
�شمال اإفريقيا لل�رضكة ال�شينية الدولية 
 )CRCCI( احلديدية  ال�شكك  لبناء 
اإىل االت�شال بوزارة ال�شحة اجلزائرية، 

ذلك،  بعد  تربعها،  نية  عن  وعربت 
ال�شني  داخل  معدات  ال�رضكة  ا�شرتت 
ال�شينية  ال�شفارة  اإىل  و�شلّمتها  فورا، 
مدير  نائب  اأعرب  اجلزائر   لدى 
خطابه  يف  ت�شونغ  وان  وانغ  ال�رضكة 
هي  امل�شاعدات  من  الدفعة  هذه  اأن 
�شينية  �رضكة  قدمتها  خال�شة  هبة 
اجلزائر  يف  نف�شها  تخو�س  من 
100جهاز  تربع  قال:«يعرب  ثم  واإليها. 
مل  االأخرية،  ال�شنوات  يف   . تنف�شي 
ال�شكك  لبناء  ال�شينية  ال�رضكة  تقم 
ال�شيار  الطريق  بت�شييد  احلديدية 
فح�شب،بل  اجلزائر  يف  وغرب  �رضق 
بت�شييد  التوايل  علي  اأي�شا  قامت 
مثل  الهند�شية،  امل�شاريع  من  العديد 
ال�رضيع وطريق تلم�شون  طريق بجاية 
ال�رضيع واالإ�شكان واملدينة اجلامعية. 
ال�شكك  لبناء  ال�شينية  ال�رضكة  اإن 
مهمة  موؤ�ش�شة  باعتبارها  احلديدية 
والطريق،  احلزام  مبادرة  بناء  يف 
للدول  االقت�شادي  البناء  يف  �شاركت 
على طول الطريق. ويف الوقت نف�شه، 
امل�شوؤوليات  لتحمل  باملبادرة  قامت 
م�شتوي  مع  تتوافق  التي  االجتماعية 

قدراتها اخلا�شة.
و.ل

دعوة الوزارة ال�ستثمار التكنولوجيا 
الإنقاذ املو�سم الدرا�سي 

اخلبري االقت�شادي اأحمد �شواهلية يوؤكد:

للمحروقات" مهم  ا�سرتاتيجي  بديل  الفالحي  "القطاع 
اأحمد  اقت�شادي،  اخلبري  ك�شف 
حمتمة  اجلزائر  اإن  اأم�س،  �شواهلية، 
على اخلروج من التبعية، يف اقت�شادها 
التحكم  ميكنها  ال  الذي  النفط،  من 
 ، االإنتاج  وال يف  االأ�شعار،  ال يف  فيه، 
بالفالحة  يهتم  متنوع،  اقت�شاد  اإىل 
على  باالعتماد  وال�شياحة،  وال�شناعة 
�شغرية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  مقاربة 
املجاالت،  هاته  يف  ومتو�شطة، 
باالحتياجات  تعلق  فيما  خا�شة 
يوفرها  اأن  ميكن  التي  الغذائية، 
على  يعتمد  الذي  الفالحي،  القطاع 
ال  التي  والب�رضية،  الطبيعية  القدرات 

ترتبط ن�شبيا بالتغريات العاملية.
من�شور  يف  �شواهلية،  اأكد  حيث 
على  الر�شمية،  �شفحته  عرب  له، 
الفالحي،  القطاع  اإن  الفاي�شبوك، 
اأهم  اأحد  هو  الراهن،  الوقت  يف 
نظرا  للنفط،  البديلة  القطاعات 
وحيواين،  نباتي  انتاج  من  يوفره  ملا 
ال�شياق،  ذات  يف  م�شريا  جدا،  مهم 
للناجت  امل�شافة  القيمة  يف  ي�شهم  اأنه 
ن�شبة  من  والرفع  اخلام،  الداخلي 
على  تتوفر  ملا  االقت�شادي،  النمو 

اجلزائر، من مقومات طبيعية هائلة، 
وموارد  متنوعة،  زراعية  اأرا�شي  من 
وحيوانية، ميكن  نباتية  وموارد  مائية 
وتوفري  ا�شتغاللها،  الب�رضي  للعن�رض 
املوارد  جلب  و  الغذائية،  احلاجات 
حالة  يف  ال�شعبة،  العملة  من  املالية 
يف  امل�شاهمة  اأن  م�شيفا  الت�شدير، 
ال�شغرية  ال�شناعات  وتطوير  ترقية 
االأولية،  املواد  بتوفري  واملتو�شطة، 
والغذائية،  الن�شيجية  كال�شناعات 
للت�شغيل،  وامل�شاهمة يف خلق فر�س 
االإن�شان  الرتباط  معتربة،  بن�شب 
هي  االأر�س  اأن  منوها  باالأر�س، 
لربع  والرئي�شي،  االأ�شا�شي  امل�شدر 

احتياج االإن�شان، املتمثل يف الغذاء،
من جهة اأخرى، اأف�شح ذات املتحدث، 
اأن اإ�شباع الرغبات اال�شتهالكية ، هو ما 
يدفع بالدول، اإىل اإ�شهامها يف التمويل 
وتوجيه الدعم له، لكن مع هذا، منذ 
جاهدة  ت�شعى  واجلزائر  اال�شتقالل 
جدوى،  دون  وتنميته  به  للنهو�س 
واالإ�شالحات  ال�شيا�شات  خالل  من 
الرثوة  الذاتي،  الت�شيري  املتعاقبة من 
الزراعية، اإعادة الهيكلة، امل�شتثمرات 

الوطني  املخطط  اإىل  الفالحية، 
للتنمية الفالحية �شنة 2000، من حيث 

الهيكلة والتنظيم.
التمويل،  جانب  يخ�س  فيما  اأما 
قد  اأنه  �شواهلية،  الدكتور  قال 
الفالحي،  بالقطاع  االهتمام  تزايد 
معتربة،  اأموال  ت�شخري  خالل  من 
كبنك  لتمويله،  متخ�ش�شة  واأجهزة 
الفالحة والتنمية الريفية، الذي واكب 
لتحقيق  املذكورة،  اال�شطالحات 
لعل  التنمية،  خمططات  اأهداف 
ذات  يف  معربا   ،2000 �شنة  اأخرها 
ال�شدد، اأنه رغم تفعيل هاته املوارد، 
،بفعل  املرجوة  النتيجة  يلق  مل 
معوقات ا�شتغالل االأموال، وتوجيهها 
ت�شهده  ملا  متاأ�شفا  م�شتحقيها،  لغري 
ا�شترياد  توا�شل  من  اليوم،  اجلزائر 
الدعم  القرو�س  افتقار  مع  القمح، 
مل  حيث  الرقابة،  وانعدام  لالأولوية، 
التخلي  الدولة،  و�شع  يف  ح�شبه  يكن 
ظل  يف  التمويل،  عمليات  توجيه  عن 
وبالتايل  ال�شوق،  اقت�شاد  التوجه نحو 
الفالحية  القرو�س  م�شاكل  برزت 
غري امل�شددة، ومت م�شح اأغلبها �شنة 

دج،  مليار   41 بلغت  حيث   ،  2009
اقت�شادية،  واآثار  اختالالت  اأنتج  مما 
نعي�س  الزلنا  العمومية،  اخلزينة  على 

انعكا�شاتها اإىل يومنا هذا.
ا�شتحداث  امل�شدر،  نف�س  ثمن  كما 
الوطنية  كالوكالة  جديدة،  اآليات 
اإياها  معتربا  الفالحي،  لال�شتثمار 
�شيخت�س  حيث  اإيجابية،  جد  خطوة 
هذا الهيكل بتن�شيط الفالحة، وتعزيز 
مكانة الفالحة بكل اأ�شنافها، وتغطية 
اال�شتهالك ال�شكاين، من االحتياجات 
االأمن  م�شتوى  وحت�شني  الغذائية، 
االحتياطات  بتوفري  وهذا  الغذائي، 
الالزمة لذلك، وترقية االإنتاج املوجه 
العملة  من  الواردات  ودعم  للت�شدير، 
ترقية  ح�شبه،  �شيعزز   كما  ال�شعبة، 
دائمة،  �شغل  منا�شب  بتوفري  ال�شغل 
االآليات  اإيجاد  ال�رضوري  من  منه 
و  الفالح،  و�شعية  لت�شوية  القانونية، 
�شغرية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  من  متكينه 
ومرافقة  م�شاعدة  مع  ومتو�شطة، 
بتوفري  الفالحية،  املوؤ�ش�شات  هاته 
يف  تنجح  لكي  والالزم،  املهم  الدعم 

امل�شاهمة االقت�شادية .
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اح�شن خال�س   

ميكن  ما  �إح�صاء  ميكن  ال 
�ملرء  عليه  يقف  �أن 
وهو  وعرب  درو�س  من 
�للحظات  ي�صتح�رض 
بوتفليقة  حلكم  �الأخرية 

�إىل  �أتى  �لذي 
�جلز�ئريني من 
�لع�صب  زمن 
ت  با نقال ال � و
ئ�س  �صا لد � و
�مر�ت  و�ملوؤ
ه  �صتقبلو فا
معزز� مكرما 
زمنهم  يف 
�أن  ور�صو� 
 ، � جلو يوؤ
�أجل  من 
ي�صود  �أن 

عليهم، طموحاتهم يف دولة 
يبنون  دميقر�طية  حديثة 
بكفاء�تهم  موؤ�ص�صاتها 
وي�صعون لها د�صتور� يتالءم 
وطموحات  ن�صجهم  مع 
مل  �لذي  �جلديد  �جليل 
يع�س �رض�عات و�نقالبات 
وما  �ال�صتقالل  قبل  ما 

بعده.  
قبل  بوتفليقة،  كان  لقد 
�جل�صد  متاعب  تخونه  �أن 
مفوها  خطيبا  و�لعقل، 
كل  توظيف  على  وقادر� 
و�لت�صور�ت  �ملفاهيم 
حد�ثة  �الأكرث  فيها  مبا 
بها  يوؤمن  يكن  �أنه مل  غري 
�إال  يج�صدها  ومل  يوما 
ويربر  بالغر�س  يفي  مبا 
�لو�صيلة. مل يخف يوما �أنه 
�لد�صتور وال يعري  ال يحب 

�لد�صتورية  للموؤ�ص�صات 
��صطر  و�إن  �هتمام،  �أدنى 
�صكليا  ميتثل  الأن  �أحيانا 
مقت�صياتها،  لبع�س 
�لربملان  ��صتدعى  فقد 
يوما  �إليه  ينزل  مل  �لذي 
ثالث  بغرفتيه  لالجتماع 

 2002 يف  �أولها  مر�ت 
 2008 يف  وثالثها  وثانيها 
تعديالت  الإقر�ر  و2016 
يحبه  يكن  مل  د�صتور  على 
يعيق طموحه يف  كان  الأنه 
فاأز�ل  �حلياة  مدى  �حلكم 
متاما ما كان يبدو فيه �أنه 
�لهيئات  ��صتقالل  يحرتم 
وتو�زنها  و�ملوؤ�ص�صات 
يف  �ل�صلطات  جميع  وركز 
يده مبا فيها �صلطة تطبيق 
�ملادة 102 منه �لتي حتدد 
�ل�صلطة  من  تنحيه  �آليات 
حتت  �إال  يطبقها  فلم 

�صغط رهيب.
�ملثرية  �لتعديالت  �أتاحت 
�أدخلها  �لتي  للجدل 
�لد�صتور  على  بوتفليقة 
�لغطاء �لد�صتوري لتكري�س 
�نفر�ده �لتام بال�صلطة �لذي 

كان و�قعا �صيا�صيا ل�صنو�ت 
�لطريق  ف�صارت  قبل  من 
والية  لتوليه  ممهدة  بذلك 
لي�س  علني،  بتاأييد  ثالثة 
�لتحرير  جبهة  حلزب 
�لوطني  و�لتجمع  �لوطني 
بل  فح�صب  �لدميقر�طي 
مثل  الأحز�ب 
جمتمع  حركة 
�ل�صلم �لتي ر�أى 
رئي�صها �أبو جرة 
�آنذ�ك  �صلطاين 
بوتفليقة  �أن 
على  بهذ�  مقبل 
عهدة �أوىل �صمن 
جديد  د�صتور 
�لعمال  وحزب 
�لذي كانت �أمينته 
�لويزة  �لعامة 
حنون ترى �أنه لي�س 
و�لدميقر�طية  �لعدل  من 
�لرئا�صية  �لواليات  حتديد 
�هلل  جاب  �إ�صالح  وحركة 
�لدرب  على  �صارت  �أي�صا 
�أخرى  و�أحز�ب  ذ�ته 
منها  ن�صتثني  �أن  ميكن 
�لثقافة  �أجل  من  �لتجمع 
وجبهة  و�لدميقر�طية 
�للذين  �ال�صرت�كية  �لقوى 
رف�صهما  �ملالأ  على  �أعلنا 
على  �عتد�ء  �عترب�ه  ما 
لنا  ويروي  �لد�صتور. 
بومالة  ف�صيل  �الأ�صتاذ 
�آنذ�ك  با�رض  كان  �لذي 
توقيعات  جمع  حملة 
�مل�صعى،  لذلك  �لر�ف�صني 
خيبة �أمله وهو يرى رجاال 
فلي�س  وبن  حمرو�س  مثل 
و�آخرين ما عد� �حمد بن 
�ل�صمت  يف�صلون  بيتور، 

على  متفرجني  و�لوقوف 
�الأ�صا�صي  �لن�س  �غت�صاب 
جميع  �أقر  بطريقة  للدولة 
تكن  مل  �أنها  �ملخت�صني 
�لتعديالت  كون  د�صتورية 
مت�س  كانت  �ملدرجة 
ف�صال  �ل�صلطات  بتو�زن 
عن �أنها تفتح �لباب للحكم 
�لفردي مدى �حلياة لرجل 
د�خل  نف�صه  يرى  يكن  مل 
�الإطار �ملوؤ�ص�صاتي �لقائم 
يف  �لبالد  يدير  كان  بل 
بد�صتور  �الأحو�ل  �أح�صن 
عام 1976 �لذي كان ينظر 
�الأخرى  �ل�صلطات  �إىل 
باأنها جمرد وظائف ميكن 
يتالعب  �أن  �لدولة  لرئي�س 

بها كما ي�صاء.
�للحظة  تلك  عند  توقفنا 
بوتفليقة  م�صار  من 
الأهميتها  �لرئا�صي 
�إىل  بينت  فقد  �لق�صوى 
�لطبقة  تدجنت  مدى  �أي 
�ل�صيا�صية و�أظهرت ق�صور� 
�صيا�صيا وموؤ�ص�صاتيا رهيبا 
�الأ�صو�ت  خ�صعت  وكيف 
مل  �إذ  و�حد  فرد  الإر�دة 
هم�صا  �إال  ن�صمع  نكن 
عن  تعبري�  �أوهناك  هنا 
دون  و��صتنكار  �متعا�س 
�أن يرتجم �إىل حركة رف�س 
كان  لقد  وفعالة.  منظمة 
�لرئا�صية  �لواليات  فتح 
للم�صار  قا�صية  �رضبة 
بني  �لذي  �لدميقر�طي 

طعنا  بل  �الأنف�س،  ب�صق 
�لتزم  من  كل  فيه  �صارك 
�أو  �أو دعمه خوفا  �ل�صمت 
تالزم  تبعاته  وظلت  طمعا 
�لبلد، حيث مكن بوتفليقة 
�أفريل  يف  ر�بعة  والية  من 
من عام 2014 على �لرغم 
�لذي  �ل�صحي  و�صعه  من 

يوؤهله  يكن  مل 
يف  للبقاء  �إال 
ومتابعة  بيته 
يف  عالجه 
تامة  ر�حة 
�لذي  وهو 
عاد  قد  كان 
فال  �إىل 
�س  � غر و د
ثانية وق�صى 
فيه 80 يوما 
�إثر �جللطة 
غية  ما لد �
لتي  �

تعر�س لها عاما قبل ذلك، 
�صلت ما بقي من موؤ�ص�صات 

�لدولة. 
بناه  �لذي  �لنظام  بد�  لقد 
حمتوما  قدر�  بوتفليقة 
على جميع من حوله حيث 
�ل�صري  �إال  �أمامهم  يبق   مل 
و�لهروب  م�صماره  يف 
�الأمام  �إىل  كرها  �أو  طوعا 
وكاأنهم ي�صاقون �إىل �ملوت 
�أنهم  غري  ينظرون،  وهم 
ينتظرون  باملقابل  كانو� 
�ل�صماء  من  �آخر  قدر� 

وفاة  بعد  ما  يف  ويفكرون 
حول  يجمعهم  كان  �لذي 
�أن  غري  نظامه.  مائدة 
لقد  ذلك.  �أر�د غري  �لقدر 
�حتدم �ل�رض�ع على خالفة 
ومل   2017 منذ  بوتفليقة 
يكن م�صل�صل �ل�صيف �لذي 
�الأول  �لوزير  �أبطاله  كان 

علي  �الأعمال  ورجل  تبون 
�لنقابة  عام  و�أمني  حد�د 
ومدير  �صعيد  �صيدي 
�أويحيى  �حمد  �لديو�ن 
ذلك  موؤ�رض�ت  �إحدى  �إال 
�نتهى  �لذي  �ل�رض�ع 
منذ  يعرف  بات  ما  بتفوق 
غري  بالقوى  �لوقت  ذلك 

�لد�صتورية.
�حلر�ك  �أ�رضع  لقد 
بعجلة  �ل�صلمي  �ل�صعبي 
كان  و�صعا  و�أنهى  �لتاريخ 
وو�صع  باالنفجار  ينذر 

كانت  ملناور�ت  حد� 
على  لال�صتمر�ر  تهدف 
تعد  فلم  ذ�ته،  �خلط 
�ل�صعبي  �ل�صيل  مع  يجدي 
ندوة  مقرتحات  ال  �لعرم 
�لفرتة  متديد  وال  وطنية 
»للقيام  �لر�بعة  �لرئا�صية 
من  عميقة  باإ�صالحات 
جذري  تغيري  �أجل 
ومل  للنظام«. 
قيادة  �أمام  يبق 
تذكري  �إال  �جلي�س 
قاله  مبا  بوتفليقة 
فدعته   ،1999 عام 
بيته  �إىل  للذهاب 
رب  للكعبة  ماد�م 

يحميها.
بوتفليقة  �نتهى 
يز�ل  وال  �لرئي�س 
على  �لفرد  بوتفليقة 
ويبقى  �حلياة،  قيد 
مطروحا:  �لت�صاوؤل 
هل ز�ل نظام بوتفليقة من 
ز�لت  وهل  �لدولة؟  �أروقة 
و�صلوكا؟  فكر�  �لبوتفليقية 
�ملوؤكد �أن ن�صاالت �ل�صعب 
من  تتوقف  ولن  م�صتمرة 
خلفته  ما  ركام  �إز�لة  �أجل 
�ال�صتبد�د  من  عقود 
دولة  وبناء  و�لف�صاد 
�لقانون  قو�مها  موؤ�ص�صات 
وهو  �حلريات  و�أ�صا�صها 
�أكرث وعيا منذ �أن ��صتيقظ 
�لعام  من  فرب�ير  يف 

�ملا�صي.

كيف وملاذا انتهى بوتفليقة
نعي�س هذه الأيام ذكريات تعيدنا اإىل اللحظات الأخرية للرئي�س ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة على راأ�س الدولة، وتدفعنا 
للوقوف على خما�شاتها الع�شرية التي بداأت من اللحظة التي طالبت فيها قيادة اجلي�س بتطبيق املادة 102 من الد�شتور يف 
26 مار�س 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. 

اأتاحت التعديالت املثرية 
للجدل التي اأدخلها بوتفليقة 

على الد�شتور الغطاء الد�شتوري 
لتكري�س انفراده التام بال�شلطة 
الذي كان واقعا �شيا�شيا ل�شنوات 
من قبل ف�شارت الطريق بذلك 

ممهدة لتوليه ولية ثالثة 
بتاأييد علني.

انتهى بوتفليقة الرئي�س 
ول يزال بوتفليقة الفرد على 

قيد احلياة، ويبقى الت�شاوؤل 
مطروحا: هل زال نظام 

بوتفليقة من اأروقة الدولة؟ 
وهل زالت البوتفليقية فكرا 

و�شلوكا؟

م�شار مليئ بالعرب والدرو�س
اجلزء الأخري
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رفع اهلل �شريرتك ، وب�شط دوحتك ، و مّدك بالعافية ، و وقاك و ال�شعب اجلزائري و النا�س اأجمعني من غوائل هذه النازلة ، و 
�شّدد خطاك و اأقل عرثك ، و �شد اأزرك ببطانة تكون عونك و �شندك ، من اأوىل النهى و اأ�شحاب احلجى ، فاخلطب جلل ، و العراك 
حمتمد و الت�شابق يف دروب التهور االمربيايل متعددة اأوجهه و غائلة اأ�شلحته ، وما هذا الفريو�س الفّتاك اإال قطرة اأفا�شت كاأ�شهم، 

واأخرجت اأنيابهم ، وا�شتجمعت �شمهم منه التاريخي و منه امل�شتجد ،  فقربت اأجلها ، و �شرعت اإّبانها ، و �شدقت تلك اجلارية حني 
قالت :  )اإَنّ وراء االأََكَمة ما وراءها( .

ر�شالة اإىل الرئي�س

عبداملجيد تبون و مالك بن ان�س و اأبو جعفر املن�سور

الوليد فرج

�شيدي الرئي�س ..

على  بحنوها  للجزائر  اإن 
اجلوائح  يف   ، اأبناءها 
كتبه  ما    ، الأزمات  و 
و  منا�شط  من  التاريخ 
مع  لل�شعب  و   ، هّبات 
اأزمت  اإذا  اجلزائر  اأمه 
 ، الأزمات  ا�شتدت  و 
 ، معجزات  و  عجائب 
لها قواه  �شّدة خارت  فال 
خطر  من  َجَزع  ول   ،
لها  فنحن   ، حماه  هدد 
املاأ�شو�س  اأ�شا�شها  اأُ�س 
ال�شديد  بنيناها  نحن  و   ،
و �شم  املتني املر�شو�س 
وذنبه  التاريخي  العدو 
يطمئن  فلن  املد�شو�س، 
لن  ،و  بيننا  خائن  بال 
جبان  عدو  م�شجع  يهناأ 
ف�شرية   ، اأر�شنا  خارج 
من  ون�شف  �شنون  �شبع 

املعارك(  )غبار  الرهج 
 ، الرجال  �شدور  يف 
د�شتور لأحفادهم الرجال 
. وان عادوا هم وغريهم 
بطرق  نراها  واإن  عدنا، 
و  الأفق،   تلوح يف  اأخرى 
تخبطهم  و  تنطعهم  ما 
اأبواقهم  بوا�شطة  الأخري 
اأن  على  دليل  اإل  القذرة 

البو�شلة �شقطت منهم .
�شيدي الرئي�س ..

مكانك  تتبواأ  اأن  قبل 
وال�شعب   ، رئي�شا  فينا 
لك  يكون  اختارك  الذي 
باأن  وعدتنا   ، مروؤو�شا 
تاأخذ  و  قولنا  ت�شمع 

فكنت  عقالئنا  بن�شيحة 
مع  اأبوبكر  كان  كما  فينا 
منهم  طلب  حني  �شحبه 
تقومي اعوجاجه ولو بحد 

ال�شيف .
�شيدي الرئي�س

حديثكم  مع  تو�شلت    
ا�شطفوا  رجال  ثالثة  اإىل 
اأدنى  اأمامك كان حديثهم 
اأ�شفل من  من احلدث ، و 
اخلطب ، واأنا لهم منكر ، 
و لأ�شئلهتم الرتيبة ناكر ، 
ول  هم�شا  لهم  ن�شمع  فلم 
املغر�شون  كان  يوم  ركزا 
عتبات  على  يناورون 

�شارخني   ، امل�شاجد 
اأبكم اهلل اأفواههم البخراء 
غلقها  على  حمتجني 
الوباء،  وقائي من  كاإجراء 
اأقالمنا  كانت  حينها 
�شما  الدين  جتار  ت�شقي 
حني  مقالنا  انظر  ناقعا 
قرناهم يف #مقال بالطفل 
وكيف  اأدلر  نوح  الأملاين 
مبن�شة  �شعبه  مع  �شارك 
الكرتونية وهو ابن 15 �شنة 
املت�شدقة  عندنا  بينما   ،
بالدين  تتاجر  ال�شيا�شية 
الإمام  و�شدق  الوجع  و 
مالك حني قال : قال ابن 
 : مالك  قال   : اأوي�س  اأبي 
ربيعة  يوم  ذات  علي  اأقبل 

ال�شفلة  من   : يل  فقال 
الذي   : قلت  ؟  مالك  يا 
 : يل  فقال   ، بدينه  ياأكل 
؟ قلت  ال�شفلة  �شفلة  ومن 
: الذي ياأكل غريه بدينه ، 

فقال : زه و �شدرين .
اإن معركتنا التي خ�شناها 
امل�شتجد  الفريو�س  �شد 
منذ اأن اكت�شفت اأول حالة 
�شحيفة  كانت    ، بيننا 
ثلة  َع�شبُها  التي  الو�شط 
من ال�شباب النقي ، منربا 
، و �شوتا مرتفعا  للتوعية 
و  الت�شامن  لدعوات 
احليطة  باإجراءات  الأخذ 
اأقالم  منها  و   ، الوقاية  و 

عقول  لرهق  ت�شدت 
ال�شما�رسة  و  املغر�شني 
الذين  من  الفا�شلني 
املنابر  بع�س  اختاروا 
فراحوا   ، الإعالمية 
فكنا   ، �شمومهم  يبثون 
كل  يف   ، باملر�شاد  لهم 
اآن و حني و اجلمنا الكثري 
فكتبنا  هلل  احلمد  و  منهم 
نحارب  اإننا  )#ا�شمتوا   :

كورونا( .
معركتنا  يف  ن�شتثني  مل   
عن  املن�شلخون  اأولئك 
الوطنية  املجموعة 
عقولهم  املاأ�شورة 
الإرهابي  موروث  اإىل 
روبي�شبري  ماك�شيميليانو 
الفرن�شية  الثورة  عراب 
املزعومة ، حني اإبان هذا 
حتري�شه  نية  عن  اللفيف 
يف  بال�شتمرار  النا�س 
فكان   ، للحراك  اخلروج 
من�شات  يف  انزال  لنا 
الجتماعي  التوا�شل 
اأخر�س و اأجه�س دعواتهم 
يف  طالئعنا  اأوىل  وكانت 
كتبه  ر�شيد  مقال  ذلك  

اإىل  ال�شعيف  املواطن 
ربه القوي باأترابه من بني 
بانتمائه  العزيز  جلدته 
مقال  لبلده 
عنوان  حتت 
)#فريو�س   :
بني  كورونا 
بيا  فو و جر لأ ا
مقوم  و 
 . الت�شامح( 
عززنا  زدنا  و 
اإخواننا  عي  و 
هوؤلء  اأن  على  مبقال 
قد  عقولهم  املغرتبة 
خارجية  اأجندة  يحملون 
فيها  فرن�شا   تقودها   ،
من  يتغذى  ما  الدم  من 

الإرهابي  تاريخها 
اأول  كانوا  الذي 
ومع   ، �شّناعه 
كرثة لغطها حول 
الداخلي  ال�شاأن 
تتبجح  اأن  وقبل 
مقدم  حول 
ئنا  قا �شد اأ
جاء  ال�شينيني 

مقال : )#روب�شبري جمرم 
الدولة املدنية( مذكرا لهم 
بتاريخهم الدموي ، فكانت 
لذيولهم  �شادما  املقال 
حربا  علي  �شنوا  الذين 
على مدار عقارب ال�شاعة 
كالنكت  ر�شائلهم  فكانت 
تروى على م�شامعي لنقرر 
اإخراج اجلناح الثاين الذي 
تازر معهم من جتار الدين 
حقيقة  حول  ناري  مبقال 
عرابهم : )#حماكمة عراب 

فلم  الإ�شالمية(  اجلماعة 
عن  يل  اأو�شافهم  تخرج 
اخلبيث و الزنديق . لأكون 
قد جنحت يف تعرية هذه 
 ، بجناحيها  ال�رسذمة 
والتي اأجزم اأنها تغذي كل 
�شد  حتاك  التي  ال�رسور 
بعدها  تفرغت   . الوطن 
ال�شغرية  الأبواق  لبع�س   ،
ممن  املحظوظني  من 
العام  الراأي  �شفو  �شو�شوا 
و�شائل  داخل  �شيما  ل   ،
 : الجتماعي  التوا�شل 
فيه  ك�شفت  مقال  فكتبت 
خفة عقول هوؤلء �شحايا 
)فريو�س    : نرج�شيتهم 
كورنا بني نزق ِدحّية و رهق 

عقل مراهق(  فا�شرتجعت 
ك�شفنا  و  بهم  املغرر  جل 
اآخر  بقال  خطابهم  زيف 
حتت  طرحنا  به  عززنا 
التعبري  )#حرية   : عنوان 
ميلر  اختبار  �شوابط  بني 

و العطوي( .
م�شتمر  معركتنا  وبقيت 
�شد  اأقالمنا  لنوجه 
امل�شاربني  و  ال�شما�رسة 
و   ، النا�س  معاي�س  يف 
خذرنا اأخواننا من اجل�شع 

و التالهف فكتبت عمودا : 
اأين يو�شف و اننربى قلمي 
مدرارا يف م�شمار التوعية 
فكتب عمود #اإجراء احلي 
�شيدي  واأنت  املغلق(. 
حني  البارحة   ، الرئي�س 
الطوارئ  حالة  عن  �شئلت 
�شيا�شتكم  و�شحت 
هذه  اإدارة  يف  الر�شيدة 
مطلع  انك  ذكرت  الأزمة 
ل�شيما  احلالت  كل  على 
اأننا  وقلت  بالعا�شمة 
حالة  الو�شع  مع  نتما�شى 
وقد   ، تهويل  دون  بحالة 
ن�شطر لغلق بع�س الأحياء 
نادى  من  اأول  كنت  قد  و 
 . الإجراء  هذا  بتطبيق 

ال�شدد  هذا  يف  وذكرتني، 
ب�شيدنا مالك حني وعظ ابا 
جعفر املن�شور يف افتقاده 
الرعية فقال له : األي�س اإذا 
بكت ابنتك من اجلوع تاأمر 
كي  فيحرك  الرحا  بحجر 
بكاءها  اجلريان  ي�شمع  ل 
ما  اهلل  و  مالك  فقال  ؟ 
فقال   ، اهلل  اإل  بهذا  علم 
له جعفر : علمت بهذا ول 

اأعلم اأحوال الرعيتي ؟!
 و لو قراأ الذي �شاألك مقالنا 

)#الحتبا�س   : بـ  املو�شوم 
احلكومة  و  املنزيل 
يف  لكفاه  اللكرتونية( 
حالة  مبوجبات  العِيّ  دفع 
اعرتاف  ومع   . الطوارئ 
ال�شني  التاريخي  ال�شديق 
منكم  اأعتذر   ، بجميلنا   ،
فقد  الرئي�س  �شيدي 
من  �شكر  ر�شالة  اأر�شلت 
اليومي  وعمودي  خالل 

باجلريدة ،
ال�شيني  لنظريك  موجة 
اأن ن�شتاأذنكم يف ذلك  دون 
بع�س  افتتاح  منه  طلبنا  و 
كوف�شيو�س  ملعهد  الفروع 
الدول  باقي  غرار  على 
ال�شقيقة  و  ال�شديقة 
و  اأكرث  العالقة  لتوطيد 
بني  تثاقف  م�شاحات  فتح 
ال�شعبني . كما عربت له يف 
)#من  بعنوان  اآخر  عمود 
دخل ال�شني فهو اآمن( عن 
الطماأنينة و املحبة بيننا .
�شيدي  يفوتني  ل  كما 
لبع�س  اأ�شري  اأن  الرئي�س 
من  اأردنا  التي  املقالت 
و  اأُجاج  تعذيب  خاللها 
خطاب  اعوجاج  تقومي 
حر�شا  امل�شوؤولني  بع�س 
متظهر  على  منا 
مبظاهر  الدولة 
القوة من خالل ل�شان 
 ، با�شمها  املتحدثني 
ح�شب  ذلك  يف  وكنت 
  ، املقام  يقت�شيه  ما 
ح  امُللِمّ و  امُل�رِسّح  بني 
، اأن تعلق الأمر بوطني 
، كا�شفا فا�شحا اأن تعلق 
التاريخي  بعدونا  الأمر 
�شل�شلة  انظر  الأبدي 
)#الإن�شات  مقالت 
اخللفية  الغرفة  لنجوى 

للتاريخ(
اأول  بيان  حرب  دواة  لتبقى 
حرب  دواة  هي  نوفمرب 
يتعدى  ن�شالنا  و  اأقالمنا 
تغ�شي  اأو  ال�شحف  ت�شويد 

اأ�شتوديو تلفزي .
�شيدي  منك  نحن  فاأين 

الرئي�س
  املواطن فرج الوليد

اإن للجزائر بحنوها على اأبناءها ، يف اجلوائح و 
االأزمات ،  ما كتبه التاريخ من منا�شط و هّبات 
، و لل�شعب مع اأمه اجلزائر اإذا اأزمت و ا�شتدت 

االأزمات ، عجائب و معجزات ، فال �شّدة خارت لها 
قواه ، وال َجَزع من خطر هدد حماه ، فنحن لها 

اأُ�س اأ�شا�شها املاأ�شو�س

موجة لنظريك ال�شيني دون اأن ن�شتاأذنكم يف 
ذلك و طلبنا منه افتتاح بع�س الفروع ملعهد 

كوف�شيو�س على غرار باقي الدول ال�شديقة و 
ال�شقيقة لتوطيد العالقة اأكرث و فتح م�شاحات 

تثاقف بني ال�شعبني .
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�شالح عو�س

رواية م�شللة:

خالل  من  االن  ن�رشه  يتم  ما 
خ�سارات  عن  االعالم  و�سائل 
تلحق باالرواح واالقت�ساد لي�س 
امل�سهد  يف  احلقيقة  كل  هو 
ال�سطح  على  يبدو  ما  فهو 
�سخم  تهويل  حلقه  ولقد 
او  االعالم  لو�سائل  وجتنيد 

من  م�سئول  غري  ت�سابق 
لرتويع  املتحدثني  قبل 
الدرجة  اىل  الب�رشية 
الكهنة  بع�س  التي جتند 
دين  ورجال  والق�ساو�سة 
باحلديث  الطوائف 
وقرب  القيامة  عن 

حدوثها..
كورونا  فريو�س  ان 
فعال  ويتحرك  موجود 
وا�سعة  قطاعات  يف 

وهناك وفيات متزايدة ولكنها 
حتى االن مل تبلغ الدرجة التي 
الت�سخيم  حجم  مع  تتنا�سب 
بعمق  �رشب  الذي  االعالمي 
اقت�ساد العامل مهددا باحداث 
امل�ستوى  على  خطري  واقع 
االنتاج  و�سائل  بتعطيل  العام 
ال�سارع  اىل  املاليني  والقاء 
العمل..   فر�س  عن  بعيدا 
ولكن االن هناك معركة كبرية 
انها  كورونا  مع  مرتابطة 
انخفا�س �سعر النفط واحلرب 
وامريكا،  رو�سيا  بني  اخلفية 
واخلا�رش االكرب يف العملية هو 
وم�ساريعنا  وبراجمنا  ثرواتنا 

التنموية.
خ�شائرنا من كورونا: 

�سهد العامل اأ�رشاًرا اقت�سادية 
ون�رش  الفريو�س  جراء  فادحة 
موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 
»مذكرة  )االأونكتاد(  والتنمية 
فريو�س  تاأثري  تتناول  تقنية« 
كورونا على التجارة بني الدول، 
تدابري  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
ال�سني  يف  الفريو�س  احتواء 
قد ت�سببت يف »انخفا�س كبري 
االأمم  وقدرت  االإنتاج«..  يف 

املتحدة، 

اخل�سائر  حجم  االأحد، 
النامية  الدول  يف  املتوقعة 
املليارات  مئات  من  باأكرث 
فقدان  الدوالر ف�ساًل عن  من 
بلدان  يف  الوظائف  ن�سف 
من  وكان  االأفريقية  القارة 
تكبدت  التي  العامل  دول  بني 
دول  ثالث  كبرية  خ�سائر 
خ�سائرهم  ت�سدرت  عربية، 

ال�سعودية.. 
املنطقة  ان  التقارير  تفيد   

خ�سائر  من  �ستعاين  العربية 
حيث  فادحة،  اقت�سادية 
مليون   1.7 نحو  �ستخ�رش 
احلايل.  العام  خالل  وظيفة 
الناجت  تراجع  املنتظر  من  و 
للدول  االإجمايل  املحلي 
مليارات  بع�رشات  العربية 
نتيجة  مئات  او  الدوالرات 
اأ�سعار  انخفا�س  توا�سل 
تقديرات  اإىل  اإ�سافة  النفط، 
خل�سائر يف راأ�س املال ال�سوقي 
لل�رشكات يف حدود 420 مليار 
تتوقف  اأن اخل�سائر مل  دوالر. 
الدخل  مردود  على  فقط 
امتدت  بل  الوافدة  لل�سياحة 
االنفاق  مردود  على  اآثارها 
عربيا،   الداخلية  لل�سياحة 
االن�سطة  كافة  لتوقف  ونتيجة 
والفعاليات ال�سياحية  نتج عن 
ذلك خ�سائر ت�سل اإىل اأكرث من 
90% واأن عدد الفقراء يف العامل 
اأكرث  ويتحول  �سريتفع،  العربي 
من ثمانية ماليني من الطبقة 
وهذا  الفقرية  اإىل  الو�سطى 
نتيجًة  لالرتفاع  مر�سح  الرقم 
النخفا�س  امل�ساعفة  لالآثار 
والتباطوؤ  النفط  اأ�سعار 
الناجم  الكبري  االقت�سادي 
موؤ�س�سات  اإغالق  عن 
القطاع العام 
واخلا�س.. 
جم  لنا ا و

العاملة  الطبقة  توقف  عن 
االنتاجية  املوؤ�س�سات  و�سل 
حالة  اىل  املجتمع  وحتول 
دوامة  اىل  وان�رشافه  ركود 
وال�سطربة  القلقة  املواجهة 

لكورونا.   
معركة النفط:

يف  النفط  معركة  جاءت 
تعي�سها  �سعبة  تاريخية  حلظة 
كورونا  �رشب  فقد  الب�رشية 

الدول وال�سعوب وعطل االنتاج 
ونتيجة  امل�سانع  واوقف 
تلقائية لذلك يتاأثر الطلب على 
املحروقات االمر الذي يعر�س 
�سعر النفط اىل التدهور اال ان 
حدود  عند  يتوقف  مل  االمر 
املغامرة  فح�سلت  ذلك 
تكن  ومل  الرو�سية  ال�سعودية 
لتوجه  منفذا  اال  ال�سعودية 
امريكي قبل ان ت�رشب كورونا 
ترتيب  يتم  كان  لقد  امريكا 
االوبك  منظمه  داخل  االمور 
يف حتديد �سعر الربميل ولكن 
�سوق  اىل  رو�سيا  دخول  بعد 
اليوم  وهي  العاملي  النفط 
ا�سبح  للنفط  منتج  اكرب  ثاين 
اوبك  لدول  املمكن  غري  من 
وحدها رفع و تخفي�س االنتاج 
تريده  كما  بال�سعر  للتحكم 
ما  فا�سبح  املتحدة  الواليات 
 . رو�سيا  اي   )+ )اوبك  ي�سمى 
التن�سيق  يف  رو�سيا  وا�ستمرت 
وخف�س  برفع  ال�سعودية  مع 
باالأ�سعار،  للتحكم  االنتاج 
املا�سي  اجلمعة  يوم  ويف 
رو�سيا  قررت   )2020/03/06(
وان  انتاجها  تخفي�س  عدم 
االخرين  من  التخفي�س  يكون 
املتحدة.  الواليات  فيهم  مبا 
وهكذا وخالل ثالثة ايام هبط 
�سعر النفط �سباح اليوم االثنني 
اىل حوايل 33 دوالر ل الربميل . 
كان املطلوب تخفي�س االنتاج 
مليون    3.50 حلوايل  العاملي 
م�سكلة  الن  باليوم  برميل 
خف�ست  قد  الكورونا 
ال�سني حوايل  ا�ستهالك 
 2.8 حوايل  اأي    %20
باليوم  برميل  مليون 
هبوط  ذلك  اىل  ي�ساف 
كوريا  يف  اال�ستهالك 

دول  من  كثري  ويف  اجلنوبية 
العامل نتيجة لتباطوؤ النمو.. اال 
انه رغم ذلك انربت ال�سعودية 
�سخ  من  �ستزيد  انها  معلنة 
البرتول اىل اكرث من 12 مليون 
رو�سيا  و�سعدت  يوميا  برميل 
ال�سخ  معدل  يف  باملقابل 
متحدية ال�سعودية ومعلنة انها 
الو�سع  هذا  حتمل  ت�ستطيع 

لع�رش �سنوات ا�سافية.

التي  االأخطاء  اأكرب  من 
ال�سعودية  ارتكبتها 
حربهما  يف  ورو�سيا 
يف  النفط  اأ�سعار  على 
ظنهما  الدويل  ال�سوق 
مفاتيح  بيدهما  اأن 
�ساحبتا  واأنهما  اللعبة، 
كل املتغريات يف معادلة 
وبال  النفط،  اأ�سعار 
الكبرية  القدرة  اأن  �سك 
يف  و�سخه  االإنتاج  على 
ولكنه  مهم،  عامل  االأ�سواق 
و�ستجد  العوامل..  كل  لي�س 
نف�سيهما  وال�سعودية  رو�سيا 
ولن  ا�سرتاتيجية  خ�سارة  يف 
يف  قدما  امل�سي  ت�ستطيعا 
املتبادلة..  التك�سري  معركة 
لديها  ال�سعودية  اأَنّ  فربغم 
تبلغ  اأجنبي  نقد  احتياطيات 
ورو�سيا  دوالر،  مليار   490
ان �سبط  اال  440 مليار دوالر 
ال�سنوية  ميزانيتها  ال�سعودية  
برميل  �سعر  بلوغ  اإىل  يحتاج  
بينما  دوالًرا،   82 النفط 
يكفي رو�سيا 40 دوالًرا ل�سعر 
النفط  ي�سري  فيما  الربميل.. 
اىل مادون اخلم�س وع�رشين 

دوالرا.
للت�رشف  رو�سيا  فقراءة   
ال�سعودي انه ينطلق مرتبطا 
واإن  االأمريكية،  بامل�سالح 
على  ال�سعودية  حر�س 

ي�سب  االإنتاج  �سقف  خف�س 
يف �سالح �رشكات اإنتاج النفط 
ال�سخري االأمريكية التي عنيت 
وتوقفها  بل  كبرية  بخ�سائر 
انخفا�س  ب�سبب  االإنتاج،  عن 
نظر  فوجهة  النفط،  اأ�سعار 
ال�سعودية  اأن  هي  رو�سيا 
لقد  بالوكالة..  حربا  تخو�س 
اأراد الرئي�س الرو�سي بوتني اأن 
تظل االأ�سعار منخف�سة موجها 
ل�سناعة  اقت�سادية  �رشبة 
االأمريكي،  ال�سخري  النفط 
ورجح مراقبون اآخرون اأنَّه كان 
لغزو  طويلة  فرتة  منذ  ي�ستعد 
عملية  بعد  االآ�سيوية  ال�سوق 
اقت�سادية حمكمة �سد الهيمنة 
االمريكية على ال�سوق العاملية 
العملية  تظل  النفطية..مل 
وال�سعودية  رو�سيا  بني  فقط 
االع�ساء  ا�سوات  ان  ورغم 

االخرين يف االوبك غري فاعلة 
الوقت  بان  امريكا رات  ان  اال 
غري منا�سب للتعمق يف االزمة 
معقدة  حرب  يف  واملغامرة 
فاعلنت ان الت�رشف ال�سعودي 
النه  �سديد  جتاوز  واالمريكي 
�سيعطل انتاج النفط ال�سخري 
فيه  انفقت  الذي  االمريكي 
باه�سة  امواال  النفط  �رشكات 
وكان من املمكن ان ت�ستوعب 
النفط  املتحدة   الواليات 
ال�سعودي واخلليجي يف تخزين 
ا�سرتاتيجي لديها كما فعلت يف 
تقوم  بعد  ومن  �سابقة  مراحل 
يت�سنى  عندما  بيعه  باحتكار 
لها رفع ال�سعر كما فعلت اكرث 
من مرة لكنها االن يف غري وارد 
ذلك يف ظل ازمة كورونا وعدم 
امواال �سخمة  لتوجيه  قدرتها 
الواليات  تتعر�س  ذلك..  يف 
ار�سيه  هزه  اىل  املتحدة 
هبوط  بي�سبب  م�سبوقة  غري 
ل�سناعة  كارثه  انها  ال�سعر 
و  عموما  االمريكي  النفط 
ال�سخري  الزيت  انتاج  �سناعة 
طرق  فاإن  .كذلك  خ�سو�سا 
وخ�سو�سا  االخرى  االنتاج 

العميقة  املياه  من  االنتاج 
�سي�سيبها اخل�سارة. 

من  الواردة  االأخبار  تفلح  ومل 
على  �سيطرتها  ب�ساأن  ال�سني 
الوباء يف حتريك االأ�سعار ب�سوق 
فاإذا  اأو حتى متا�سكها،  النفط 
كان الوباء قد �سهد انح�سارا يف 
ال�سني فاإنه ينطلق ب�سكل كبري 
يف اأمريكا �ساحبة اأكرب اقت�ساد 
يف  تتحكم  والتي  العامل،  يف 
ب�سكل  العاملي  النفط  �سوق 
متعددة  �رشكاتها  عرب  كبري 
اجلن�سية يف جماالت اال�ستثمار 
اأو  النفط،  ب�سوق  املختلفة 
اال�ستهالك  بيانات  خالل  من 
اأو  بها،  اخلا�سة  الداخلية 
اأر�سدة املخزون االإ�سرتاتيجي 
لديها من النفط، والتي تتحكم 
النفط  اأ�سعار  يف  ببياناتها 

�سعودا وهبوطا. 

االأ�سعار  حرب  يف  ال�رشاع  ان 
اأكرث  لي�س  النفط  ب�سوق 
فمنظمة  مغارم،  �رشاع  من 
موقعها  عرب  ن�رشت  »اإ�سكوا« 
املنطقة  خ�سائر  اأن  موؤخرا 
اأ�سعار  انخفا�س  من  العربية 
 30 عند  منخف�سة  النفط 
ذلك  فاإن  للربميل  دوالرا 
النفطية  للدول  خ�سائر  يعني 
مليون   550 بحدود  باملنطقة 
دوالر يوميا تقريبا. . وبال �سك 
الرو�سية  امليزانية  خ�سائر  اأن 
انخفا�س  ب�سبب  تزداد  �سوف 
اأ�سعار النفط يف ال�سوق الدويل 
منت�سف  يف  عليه  كانت  عما 
وهاهو   ..2020 مار�س/اآذار 
�سقف  عن  ينزل  النفط  �سعر 

اخلم�سوع�رشين دوالر. 
اإىل  طبيا  التو�سل  مت   لو  حتى 
كورونا  لوباء  م�سل  اأو  عالج 
املقبلة،  ال�ستة  االأ�سهر  خالل 
يدفع  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو 
االقت�سادي،  الن�ساط  لتحريك 
النفط،  اأ�سعار  حت�سن  وبالتايل 
ولكن لن تعود اإىل ما كانت عليه 
بل   ،2020 مار�س/اآذار  قبل 
منخف�سة  معدالت  يف  �ستظل 

للربميل  دوالرا  الـ30  حدود  يف 
.. وبالتايل �سيكون على كل من 
ال�سعودية ورو�سيا القبول باتفاق 
والو�سول  االإنتاج،  كميات  على 
الأ�سعار مقبولة، ولكن بعد فوات 
باثاره  �سيلقي  وهذا  االأوان.. 
العربية  الدول  على  الكبرية 
الدول  ال�سيما  ومغربا  م�رشقا 
التي جتعل موزانتها قائمة على 

النفط.
حرب  هي  اليوم  النفط  حرب 
اخلام�س  اجليل  حروب  من 
عامليه  وحرب  االقت�سادية 
لها  و�سيكون  عظام  وطحن 
اجلغرافيا  على  عميقه  اثار 
يف  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
انعكا�ساتها  وهذه  العامل.. 
االقت�ساد  خرباء  يوؤكد  الدولية. 
النفط  اأ�سعار  انخفا�س  ان   ،
�سيمار�س �سغوطا على موازنات 

كونها  النفطية  العربية  الدول 
على  كامل  وب�سكل  تعتمد 
واأي�سا   ، النفط  بيع  اإيرادات 
اخلليجية  الدول  على  �سيوؤثر 
من  لالقرتا�س  �سيدفعها  مما 
ملواجهة  العاملية  االأ�سواق 
االإيرادات  تراجع  تداعيات 
يف  االإغراق  من  مزيد  وهذا 
من  البد  انه  كما  املديونية.. 
العاملي  الطلب  اأن  اىل  االنتباه 
باأكرث  ينخف�س  قد  النفط  على 
من 10%  ف�سال عن االنخفا�س 
القائم اليوم، مع جلوء مزيد من 
اأجل  للعزل من  الدول االأوروبية 
فهل  كورونا.  فريو�س  مكافحة 
ينتظر العامل مزيدا من الكوارث 
الدول  تدخل  �سيتطلب  ام 
العاملية  االزمة  حلل  العظمى 
اأخرى  واطراف  ال�سعودية  مع 
ا�ستقرار  الإعادة  حماولة  موؤثرة 

اأ�سعار النفط العاملي..

اعادة القراءة:

عيوبا  لتظهر  كورونا  جاء  لقد 
كثرية يف برامج الدول وخططها 
ان  لنا  ليوؤكد  جاء  اي�سا  ولكنه 
قراءة جديدة لطاقاتنا وثرواتنا 
بعيدا  تو�سع  ان  يجب 
بعجلة  ربطها  عن 
العاملي..  االقت�ساد 
االن  ثرواتنا  فكل 
م�ساريع  ركيزة  وهي 
مرتبطة  لدينا  التنمية 
مبا�رشة  اخلارج  بارادة 
ودول  كال�سعودية 
مبا�رش  غري  او  اخلليج 
العربية  الدول  كبقية 
نحن  احلالتني  كلتا  ويف 
قمارا  نلعب  احلقيقة  يف 
يف  الننا  وم�ستقبلها..  ب�سعوبنا 
االمر ال منلك موازنات  حقيقة 
منلك  امنا  حقيقي  ر�سيد  وال 
خطط  بها  تع�سف  اوهاما 
االمريكان  الكبار  الالعبني 

والرو�س وال�سني.
البديل  واحدا  دربا  ان  هنا  من 
العربي  التكامل  درب  انه  عنه 
متكامل  عربي  اقت�ساد  وبناء 
للنفط  ا�سافية  عنا�رش  يحرك 
ركيزة  هو  النفط  اليعدو  بحيث 
على  يعتمد  وهذا  موازناتنا 
تبني م�ساريع تنموية واقت�سادية 
م�سرتكة  عربية  و�سناعية 
خماطر  تقلل  ان  ت�ستطيع 
يف  حت�سل  التي  االنهيارات 

االقت�سادات العاملية.
عنه  البديل  امامنا  واحد  درب 
ال�سارة  ولعلها  متنوعا  تكامال 

النافعة لكي ن�سحو من غفلتنا.

يف حلظة واحدة هجم علينا كورونا وانهيار اأ�شعار النفط.. اأي فو�شى �شتلحق 
بخططنا التنموية؟ وم�شاريعنا يف العمران والتعليم وال�شحة اأي م�شتقبل لها؟ و قبل 

ذلك ان الذعر الذي نال جمتمعاتنا جراء الإعالم املبالغ فيه و روافده اأقعدنا عن 
الإنتاج والعمل بل ويكاد ي�شنع لنا ثقافة وقيما جديدة.. فلئن كان لكورونا وفاعليه 

ال�شبب يف الذعر واملوت الزاحف على عوا�شم كثرية يف العامل، فاإن انهيار اأ�شعار 
النفط و مت�شببيه عليهم امل�شئولية يف ا�شتفحال الذعر واخلوف من املوت واجلوع 
وف�شل خطط التنمية.. ويف املقابل هل هذا كل امل�شهد؟ اأم اأن هناك بعدا اآخر يف 

ال�شورة اأكرث اأهمية واإثارة ل بد ان نراها؟ هل ربحنا �شيئا يف هبوط اأ�شعار النفط 
وتداعيات كورونا؟ لعلنا نكون �شورة اأكرث جالء هذا ما ي�شغلنا يف هذا احليز.

كورونا والنفط

معركة مفتوحة على جبهات عديدة.. فماذا نفعل؟

من هنا ان دربا واحدا لبديل عنه انه درب التكامل 
العربي وبناء اقت�شاد عربي متكامل يحرك عنا�شر 

ا�شافية للنفط بحيث ليعدو النفط هو ركيزة موازناتنا 
وهذا يعتمد على تبني م�شاريع تنموية واقت�شادية 
و�شناعية عربية م�شرتكة ت�شتطيع ان تقلل خماطر 

النهيارات التي حت�شل يف القت�شادات العاملية.

ما يتم ن�شره الن من خالل و�شائل العالم عن 
خ�شارات تلحق بالرواح والقت�شاد لي�س هو كل 
احلقيقة يف امل�شهد فهو ما يبدو على ال�شطح ولقد 

حلقه تهويل �شخم وجتنيد لو�شائل العالم او ت�شابق 
غري م�شئول من قبل املتحدثني لرتويع الب�شرية اىل 
الدرجة التي جتند بع�س الكهنة والق�شاو�شة ورجال 
دين الطوائف باحلديث عن القيامة وقرب حدوثها..
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القاطنني  املواطنني  عرب 
لبلدية  التابعة  الزياينة  مبنطقة 
الروي�سات و التي تبعد حوايل 05 
كلم عن مقر الوالية ورقلة ، عن 
ا�ستياءهم و تذمرهم ال�سديدين 
ل�سبكة  املزرية  الو�سعية  جراء 
الطرقات و االأر�سفة التي ينبعث 

منها الغبار و االأتربة .
من  هوؤالء  طالب  و  
راأ�سها  وعلى  ال�سلطات  املعنية 
العمومية  االأ�سغال  مديرية 
العاجل  بالتدخل  الوالية  بذات 
و  الطرقات  تعبيد  على  والعمل 
التي  و   ، االأر�سفة  تهيئة  اإعادة 
ومزري  كارثي  و�سع  يف  باتت 
احلفر  كرثة  و  اهرتائهما  جراء 
�سبكة  متلئ  التي  املطبات  و 

ت�سكل  اأ�سبحت  التي  الطرقات 
ال�سائقني  �سالمة  على  خطرا 
امل�سكل  حدة  من  زاد  ما  و   ،
من  عدد  ترك  املطروح 
امل�ساريع معلقة دون العمل على 

تكملتها  .
ويف مو�سوع مت�سل فقد ا�ستكى 
املواطنني و كذا ال�سائقني بذات 
يومية  لهم مع  احلي يف ت�رصيح 
اهرتاء  مع�سلة  من  »الو�سط«، 
�سبكة الطرقات واالأر�سفة خا�سة 
مبحاذاة املوؤ�س�سات الرتبوية ، و 
هو ما اأ�سبح  ي�سكل  خطرا على 
،  حيث  املتمدر�سني  �سالمة 
القائمة  يف  امل�سكلة  ت�سببت 
حتت  ده�سا  منهم  عدد  هالك 
ف�سال   ، املركبات  عجالت 

باأمرا�ض  اإ�سابة  اآخرين  عن 
نتيجة  العيون  و  احل�سا�سية 
تطاير  الغبار و االأتربة   الناجتة 
عن ت�رصر االأر�سفة ، ياأتي هذا 
فيه  خ�س�ست  الذي  الوقت  يف 
�سخمة  مالية  مبالغ  احلكومة 
تهيئة  اإعادة  و  الطرقات  لتعبيد 
بعدد  دفع  مما   ، االأر�سفة 
عديد  طرح  اإىل  ال�سكان  من 
تلك  عن  وجهة  الت�ساوؤالت 
االأموال . و ح�سب ت�رصيح عدد 
من ال�سائقني لـ » الو�سط  » فاإن 
جعلتهم  املطروحة  املع�سلة 
لت�سليح  طائلة  اأموال  ينفقون 
االأعطاب  نتيجة  مركباتهم 
ت�سيبها يف كل مرة  ب�سبب  التي 
ل�سبكة  املزرية  الو�سعية 

 ، احلفر  متلئها  التي  الطرقات 
املواطنني  من  بعدد  دفع  مما 
مكان  يف  اإ�سارات  تثبيت  اإىل 
جتنبا  ال�سائقني  لتنبيه  احلفر 

لوقوع  حوادث مرور مميتة .
و عليه طالب ال�سائقني و ال�سكان 
التدخل  ال�سلطات  املحلية  من 
لتعبيد الطرقات وفق املقايي�ض 
عامليا  بها  املعمول  العاملية 
الطرقات  اإرهاب  من  للتقليل 
من  عدد  يالحق  اأ�سبح  الذي 
يذهبون  الذين  املواطنني 
و  احلا�سلة  التالعبات  �سحية 
ف�سال   ، العمومي  املال  تبديد 
غري  م�ساريع  يف  �رصفه  عن 

مهمة  .  
�شالح ،ب 

 
الوطنية  املنظمة  رئي�ض  دعا 
لل�سباب و ال�سغل وترقية املواطنة 
يف  ال�سقة  اأحمد  مترنا�ست  لوالية 
»الو�سط«  يومية  مع  له  ت�رصيح 
�سناع القرار بالبالد وعلى راأ�سهم 
رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون 
جراد  العزيز  عبد  االول  الوزير  و 
االخت�سا�ض  دوائر  لدى  بالتدخل 
املعنية وعلى راأ�سهم وزير ال�سحة 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
ب�رصورة التدخل ال�سخ�سي الإعادة 
النظر يف الطرق غري املفهومة و 
الغام�سة يف اإر�سال عينات امل�ستبه 
من  كورونا  بفريو�ض  اإ�سابتهم  يف 
مترنا�ست احلدودية باجتاه ملحقة 
با�ستور بورقلة على م�سافة 1600 
كلم عرب طريق حتول ب�سبب اإهمال 
املحلية   و  املركزية  ال�سلطات 
على   وذلك  ترابي  مب�سلك  الأ�سبه 
التقنية  امل�سالح  اإح�ساء  خلفية 

ملئات النقاط ال�سوداء .
اأحمد  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
اىل   معنا  حديثه  خ�سم  يف  ال�سقة 
لنقل  طائرة  تخ�سي�ض  حتمية 
اإ�سابتهم بهذا  عينات امل�ستبه يف 

والية  اأن  باعتبار  القاتل  الفريو�ض 
اأق�سى  تقع يف  مترنا�ست حدودية 
الأدنى  وتفتقر  ال�رصقي  اجلنوب 
 ، املطلوبة  ال�سحية  اخلدمات 
وهو ما يطرح  الكثري من عالمات 

االأموال  م�سري  عن  اال�ستفهام 
ال�سخمة التي تر�سد �سنويا بهدف 

تقريب ال�سحة من املواطن .
ذهب  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
للمنظمة  الوالئي  املكتب  رئي�ض 
وترقية  ال�سغل  و  لل�سباب  الوطنية 
اإىل  مترنا�ست  بوالية  املواطنة 
اأبعد من ذلك موؤكدا اإلزامية الرفع 
من حجم احلمالت التح�سي�سية و 
امل�ستثمرين  دعوة  مع   ، التوعوية 
اجلهد  يف  لالنخراط  اخلوا�ض 
يف  للم�ساعدة  للدولة  الوطني 
وقائي  كاإجراء  التعقيم  عمليات 
مبادرات  تنظيم  مع  احرتازي  
خريية لتوزيع ال�سلل الغذائية على 
و  املحتاجة  و  الفقرية  العائالت 
خط  حتت  تعي�ض  التي  املعوزة 
القرى  عرب  املوزعة  الفقر  نار 
�سنفها  التي  النائية  املناطق  و 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
االأخري  احلكومة  لقاء  خالل  تبون 

مع الوالة كمناطق الظل .

منطقة  فالحي  من  الع�رصات  جدد 
�سهل تونزة ببلدية بن نا�رص بن �سهرة 
باالأغواط املعروفة بخ�سوبة اأرا�سيها 
اخل�رصوات  من  الوافرة  ومنتجاتها 
التي تغطي ال�سوق املحلية ،ب�رصورة 
اجل  من  الو�سية  اجلهات  تدخل 
،من  ملنطقتهم  االعتبار  اإعادة 
جانب التعجيل باإحاطتها ب�سد واقي 
من  وم�ستثمارتهم  اأرا�سيهم  ،حلماية 
ما  كثريا  التي  الفي�سانات  اأمطار 
ت�سببت لهم يف خ�سائر مادية ج�سيمة 
ب�سبكة  �سكناتهم  ربط  على  ،والعمل 
اإىل  م�سريين  الفالحية.   الكهرباء 
متطلبات  اأدنى  من  حمرمون  اأنهم 
على  �سلبا  انعك�ض  مما   ، احلياة 
من  حرمانهم  ظل  يف  معي�ستهم 
خ�س�ستها  التي   ، الربامج  جميع 
باأماكن  الريف  �سكان  لتثبيت  الدولة 
تواجدهم ، كما ا�ستكى �سكان القرية 
الرحمان  عبد  بن  بحي  الفالحية 
،الذين ي�رصفون على االإهتمام بذات 
احل�رصية  التهيئة  غياب  ،من  ال�سهل 
،و  ال�سحية  املياه  جماري  ،واإنعدام 
حرمانهم من نقطة توقف احلافالت 
،وكذا قلة االإنارة العمومية التي �سكل 
اإىل  ،ت�ساف  اأخرى  معاناة  غيابها 
املوؤدية  الريفية  امل�سالك  اإهرتاء 
اأرا�سيهم الفالحية ، مما دفعهم  اإىل 

وكذا  الطرقات،  بتعبيد  للمطالبة 
مدر�سية  جممعات  بناء  يف  االإ�رصاع 
الأبنائهم الذين ا�سطر بع�سهم ال�سيما 
البنات ، اإىل مغادرة مقاعد الدرا�سة 

ب�سبب بعد امل�سافة .
كما طالب عديد املوالني املنت�رصين 
على جوانب اجلهة ب�رصورة انت�سالهم 
يعي�سونه  الذي  املزري  الواقع  من 
حرمانهم  جراء  طويلة  �سنوات  منذ 
وفك  ال�سم�سية  الطاقة  وحدات  من 
امل�سالك الريفية وقلة التزود بنقاط 
مبوا�سيهم  التكفل  اجل  من  املياه 
موجة  ب�سبب  بالهالك  املهددة 
اجلفاف التي �رصبت املنطقة خالل 
واقع حال هوؤالء   ، االأخرية  ال�سنوات 
ارتفاع  يف   ، املوالني  ح�سب  ت�سبب 
م�ستويات  اإىل  العلفية  املواد  اأ�سعار 
يف  تباع  اأ�سبحت  بعدما   ، قيا�سية 
ال�سوق ال�سوداء باأ�سعار باه�سة تفوق 
جزائري  دينار   3600 �سقف  اأحيانا 
،موؤكدين اأنهم بحاجة اإىل رفع ح�سة 
املواد  من  احلريان  ق�رص  دائرة 
العلفية ال�سيما ال�سعري ،لتمكينهم من 
اإعانتهم  تغطية خمتلف حاجياتهم و 
من  املئات  تربية  على  باخل�سو�ض 
روؤو�ض االغنام التي ت�ستهر بها اجلهة 

اجلنوبية ال�رصقية .
�شالح ،ب 

و  املال  رجال  من  عدد  اأخذ 
البالد  جنوب  بواليات  االأعمال 
تنظيم  عاتقهم  على  الكبري 
بتوزيع  وان�سانية  خريية  مبادرات 
العائالت  على  غذائي  1900 طرد 
الفقرية و املحتاجة التي ا�سطرت 
اللتزام م�ساكنها جراء تف�سي وباء 

كورونا القاتل .
قال الع�رصات من املهتمني بال�ساأن 
املحلي بواليات ورقلة ، ب�سكرة ، 
، يف  الوادي  و  غرداية   ، االغواط 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط »، 

فئة  من  املال  رجال  من  عدد  اأن 
امل�ستثمرين اخلوا�ض اأخذوا على 
عاتقهم مبادرة االنخراط يف اجلهد 
 1900 بتوزيع  الطوعي  الوطني 
للفئة  مبا�رصة  موجه  غذائي  طرد 
اله�سة من املجتمع املحلي وذلك 
بهدف متكينهم من م�ساعدتهم يف 
التزاما  املنزيل  باحلجر  االلتزام 
و  التوعوية  احلمالت  بتو�سيات 
تف�سي  بوؤر  للتطويق  التح�سي�سية 

وباء كورونا .
اأحمد ،ب 

ندد املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية لل�شباب و ال�شغل وترقية املواطنة بورقلة ، مما و�شفته 
بالتجاوز غري املقبول بتاتا يف مثل هذه الظروف ال�شحية ال�شعبة التي مير بها العامل وذلك باإر�شال 

عينات امل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا من مترنا�شت باجتاه ملحقة با�شتور بورقلة برا على 
م�شافة 1600 كلم .

املنظمة الوطنية لل�شباب واملواطنة  بتمرنا�شت : 

طرقات منطقة الزياينة بورقلة  

 جناة ،ح 

 و�ضعية كارثية و ال�ضائقون ممتع�ضون

بن نا�شر بن �شهرة باالأغواط

مببادرة من امل�شتثمرين اخلوا�س 

مطالب بتثبيت الفالحني واملوالني 

توزيع 1900 طرد غذائي 
على الفئة اله�ضة باجلنوب  

اأخبار اجلنوب

اإر�ضال عينات امل�ضتبه فيهم 
بالكورونا برا جرمية 

ورقلة

اأكرب م�ضنع للجافيل باجلنوب م�ضلول 
ملادة  م�سنع  اكرب  �ساحب  نا�سد 
ببلدية  الكائن  باجلنوب  جافيل  
�سيدي خويلد بورقلة ، ال�سلطات 
بالكهرباء  لتزويده  بالبالد  العليا 
من اأجل التغطية امل�سجل يف هذه 
املادة التي يكرث عليها اال�ستعمال 
فريو�ض  مواجهة  بهدف  للتعقيم 

كورونا .

�ساحب  عتماين  �سالح  طالب 
بواليات  للجافيل  م�سنع  اكرب 
رئي�ض  من   ، الكبري  البالد  جنوب 
االأول  الوزير  و  اجلمهورية 
التدخل  ب�رصورة  الطاقة  ووزير 
املدير  الرئي�ض  لدى  ال�سخ�سي 
الغاز  و  الكهرباء  ل�رصكة  العام 
م�ستحقات  يف  النظر  الإعادة 

الكهرباء التي بلغت فاتورتها اأكرث 
بتق�سيم عملية  من مليار مطالب 
ت�سديدها لق�سمني وهو ما رف�سه 
للكهرباء  التوزيع  امتياز  مدير 
اأن  حيث   ، ورقلة  و�سط  الغاز  و 
�سل  يف  �ساهمت  الو�سعية  هذه 
واإحالة  املذكور  امل�سنع  ن�ساط 
على  عائالتهم  يعيلون  عامل   50

البطالة املقننة .
واأكد نف�ض املتحدث اأنه يف حالة 
على  فاإنه  ملطلبه  اال�ستجابة 
ا�ستعداد تام باالنخراط يف جهد 
م�سار  يف  امل�ساهمة  و  الدولة 
التنظيف  ملواد  املجاين  التوفري 

ملختلف واليات اجلنوب .
اأحمد ،ب 

تعالت اأ�سوات �ساكنة واليات جنوب 
جاد  تدخل  ب�رصورة  الكبري  البالد  
اأجل  ،من  بالبالد  القرار  �سناع  من 
دوائر  لدى  ال�سخ�سي  التدخل 
و�سع  اجل  من  املعنية  االخت�سا�ض 
واإثارة  ال�سائعات  الأ�سحاب  حد 
تتعلق  ومعطيات  اأرقام  بن�رص  البلبلة 
ال  الكورونا  بداء  اإ�سابات  بت�سجيل 

اأ�سا�ض لها من ال�سحة .
بال�ساأن  املهتمني  عديد  نا�سد 
على  ال�سحي  و  عموما  املحلي 
 ، ورقلة  بواليات  اخل�سو�ض  وجه 
لهم  ت�رصيح  يف  اأدرار   ، مترنا�ست 
مع يومية »الو�سط«، اجلهات املعنية 
�سواء  االأمنية اأو الق�سائية  بالتحرك 
اأ�سموه  ملا  و�سع  اأجل  من  العاجل 

مبر�ض وهو�ض ال�سائعات التي تن�رص 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
اإ�سابة  حاالت  ت�سجيل  بخ�سو�ض 
اأثار حالة من  بداء الكورونا وهو ما 
الذعر و الهلع الكبريين لدى ال�ساكنة 
الذين وجد اأنف�سهم غالبيتهم تائهني 

بني تاأكيد اأو نفي املعلومة .
الوزراء قد �سن  اأن جمل�ض  ومعلومة 
موؤخرا جملة من القرارات والقوانني 
ملا  كبري  بحزم  الت�سدي  تقت�سي 
ال�سائعات  مظاهر  بتف�سي  و�سفته 
�ساأنها  من  التي  الكاذبة  االأخبار  و 
للبالد  القومي  باالأمن  امل�سا�ض 
خا�سة يف مثل هذه الظروف ال�سعبة 

التي متر بها البالد .
اأحمد ،ب

ا�شتغالل مواقع  التوا�شل االجتماعي كاأداة لذلك 

مطالب بو�ضع حد لأ�ضحاب 
ال�ضائعات واثارة البلبلة باجلنوب 
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الون�شري�شي
تي�شم�شيلت- اجلزائر-

�أن  �إال  �الآثار  هذه  ورغم 
خطو�ت  خطت  �جلز�ئر 
��صد�ر  خا�صة  عمالقة 
لفتح  قانونية  ت�رشيعات 
وكذ�  �ال�صالمية  �لبنوك 
�مل�صارف للعمالت �الجنبية 
وهذه  �صوقها   وحترير 
�الإجر�ء�ت �صتحقق مد�خيل 
دوالر   مليار   200 تفوق 
بالنظر �ىل �المو�ل �ملوجودة 
جانب  �ىل  �جلز�ئر  د�خل 
�لعرب  �مل�صتثمرين  دخول 
�ملال  ورجال  و�مل�صلمني 
منهم �ىل �ال�صتثمار باجلز�ئر 

ثرو�تهم  وحتويل 
�لبنوك  �ىل 
مية  �صال ال �
بالنظر  باجلز�ئر 
�لتي  �لثقة  �ىل 
هذ�  ميتلكها 
�لنوع من �لبنوك ، 
�ال�صتثمار  وجمال 
�إىل  بها  �خل�صب 
جانب عامل �المن 
�لذي  و�ال�صتقر�ر 

على  ولهذ�   . تعي�صه 
�لقيام  �جلز�ئرية  �حلكومة 
�لتالية  �ل�رشيعة  باالإجر�ء�ت 

كحلول للبطالة
�ل�صباب  بفئة  �لدولة  �هتمام 
�مل�صاريع  �إيجاد  طريق  عن 
 ، طاقاتهم  ت�صتوعب  �لتي 
خاللها  من  وي�صتطيعون 
عملهم وذلك  يف  �الإبد�ع 
يف  �قحامهم  طريق  عن 
�ل�رش�كة مع موؤ�ص�صات �خرى 
ناجحة  حملية  �و  �جنبية 
من  ومر�فقتهم  خربة  ذ�ت 
�لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  طرف 
وخرب�ء �لبنوك وجتميعهم يف 
�لكارتل  �صاكلة  على  تكتالت 

�أو �لرتو�صت .
 �ال�صتغناء عن �لعمالة �لو�فدة 
�لنامية  �لدول  من  �لقادمة 
وتكوين  �ل�صينية   وحتى 
�ملعاهد  يف  �جلز�ئر  �صباب 
بتكوينات  و�جلامعات 
�مل�صاجني  وحتى  ميد�نية 
�ملحلية  �لعمالة  وتوظيف    ،
�لتعليم يف �جلز�ئر  و تطوير 
علمية  تبادالت  باإجر�ء 

متطورة  دول  مع  وفكرية 
وترقية �لتعليم باإعطاء مكانة 
للمعلم  �إىل م�صتوياٍت تنا�صب 
�حتياجاته وح�صب متطلبات 
�ل�صوق �ملتطورة و�ملتالحقة 
�لع�رش  متطلبات  لتو�كب 

لتكوين  و�ملعرفية  �لعلمية 
ر��س مال ب�رشي فعال .

�ال�صتثمار  وت�صهيل  ت�صجيع   
د�خل �لدولة �لذي �صي�صاعد 
عمٍل  فر�س  �إيجاد  على 
�ال�صهار  طريق  جديدٍة.عن 
يف دول �لعامل وذلك بتن�صيط 

�لدبلوما�صية �القت�صادية 
و�أجور  رو�تب  تخفي�س   
و�ل�صفر�ء  و�لوزر�ء   �لنو�ب 
و�أع�صاء  و�لقنا�صلة 
و�إلغاء  �لد�صتوري  �ملجل�س 
وتخفي�س  �الأمة   جمل�س 
ال  �لتي  �لعالية  �لرو�تب  كل 
يوؤّدي  مّما  تنا�صب جهودهم، 
توفري هذ� �جلزء من �لر�تب 
وقطاٍع  جماٍل  يف  و��صتثماره 
من  �حلد  يف  ي�صاعد  �آخر 

�لبطالة.
مع  �لتعاون  وت�صجيع  دعم   
لي�صاهم  �خلا�س  �لقطاع 
م�صكلة  حّل  يف  �الآخر  هو 
توفري  يف  ولي�صاهم  �لبطالة، 
فر�س عمل لل�صباب وتطوير 

مهار�تهم.

الآفاق امل�شتقبلية 
لالقت�شاد اجلزائري �شمن 

م�شتجدات كورونا :

�ملجتمع  من  قليل  تاأثر  رغم 
�لنو�حي  كل  من  �جلز�ئري 
مبر�س كرونا �لذي فر�س 
�اللتز�م  �لغالبية  على 
وقف  الأجل  بالبيوت 
ال  عدو  فهو   �متد�ده 
لكل  فتاك  لكنه  يرى 
توقفه  ، مل  �ملجتمعات 
�لنووية  �لدول  �صو�ريخ 
�لدول  حكومات  وال 
�أكرث  وز�ر     ، �لكبار 
وحطم  دولة   190 من  
�لعاملي  �القت�صاد 
�صيحقق  �لذي  �لوباء  وهو   ،
تتحدث  مل  جديدة  حتالفات 
�ال�صرت�تيجيات  كتب  عنها 
حتى  وال  �لدبلوما�صية   وال  
كما  �ملعا�رشة  �لدولة  مفاهيم 
�لتحالفات  خارطة  �صيغري  �نه 
�الحتاد  وتفكك  �مل�صتقبلية 
�الأوروبي و�صقوط عملة �ليورو 
من �ل�صوق �لنقدية وظهور قوى 
عودة  منها  جديدة  �قت�صادية 
�ل�صني  وتو�صع  �يطاليا  �جماد 
وحتالفات مع دول عربية على 
�إقليمية  كقوة  �جلز�ئر  غر�ر 
�لدول  وباإمكان   ، حقيقية 
بقوة  �لظهور  و�أمريكا  �الوربية 
��صتغالل  طرق  عرفت  �إذ� 
حتالفات  باإجر�ء  �لفرتة 
�لعربية  �لدول  مع  ��صرت�تيجية 
قاعدة  �إطار  يف  و�الإ�صالمية 
على  و�لعمل   ، ر�بح  ر�بح 
م�صاعدة تلك �لدولة و�ملبادرة 
بدعمها باال�صتثمار �ملنتج بها 
�لرثو�ت  ��صتغالل  يف  خا�صة 
م�صلحة  على  بناء�  و�ملعادن 

�لدولتني و�صعبيهما .

على  بقي  �مل�صمون  هذ�  من 
لتغيري.  حثيثا  �لعمل  �جلز�ئر  
�لتنوع  �ىل  �القت�صادي  �لنمط 
�ملتجددة   �لطاقات  من  بد�ية 
لكن  �ل�صحر�وية  و�لفالحة 
��صتقطاب  يف  �ال�رش�ع 
�ملبا�رش   �الجنبي  �ال�صتثمار 
و�لرثو�ت  �ملعادن  ال�صتغالل 
�لنفقات  تر�صيد  مع  �لثمينة  
�لتي  �لقطاعات  خو�ص�صة  و 
�لدولة  ميز�نية  على  �أثرت 
�لوز�ر�ت   تقلي�س  على  و�لعمل 
�خلا�صة  �حل�صابات  و��صتغالل 
�لبطاقة  يف  و�الإ�رش�ع   ،
و�لعمل   ، �لعقارية  �اللكرتونية 
حثيثا لرقمنة �الد�رة  و�لتعجيل 
على  مبني  ر��صد  حكم  باإقامة 

مقومات  ��صا�س 
ئ�س  خ�صا و
�أن  كما   ، �أ�صا�صية 
�لعمل على جت�صيد 
�لتو�أمة �القت�صادية 
�لتعامل  وتطوير 
�ملوؤ�ص�صات  مع 
الإعطاء  �مل�صغرة 
�و�صاط  يف  �لثقة 
موؤ�ص�صات  �صباب 

وربطهم   ANSEJ،CNAC
عرب  موؤ�ص�صاتهم  بتطوير 
�لرتو�صت  �أو  �لكارتل  منوذجي 
�صوق  يف  �إقحامهم  مع   ،
�أجنبية  موؤ�ص�صات  مع  �ل�رش�كة 
��صتغلت  �ذ�  �لرتكية  ال�صيما 
�حلكومة �لرتكية جمال �قرت�ح 
�ال�صتثمار يف �جلز�ئر وخا�صة 
�مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  دعم 
ن�صاطاتها  تو�صيع  على  و�لعمل 
يف  �ال�صتثمار  و�عتماد   ،
�لرثو�ت و�ملعادن لتحويلها �ىل 
فت�صتفيد  م�صدرة  موؤ�ص�صات 
�لدول  وت�صتفيد  �جلز�ئر 
�ىل  بالنظر  و�أمريكا  �الوربية 

ما حتتويه �جلز�ئر من معادن 
وثرو�ت ومنها �ملعادن �لثمينة  
�أكرث  تو�صيحات  والإعطاء 
�التر�ك  �مل�صتثمرين  لتحفيز 
بال�صوق  �الهتمام  �أر�دو�  �ذ� 
ما  �أهم  لهم  نربز  �جلز�ئرية 
معادن  من  �جلز�ئر  متتلكه 
م�صاعدة  ن�صتطيع  وثرو�ت 
�ملوؤ�ص�صات �لرتكية و�جلز�ئرية 
ر�صمي  �طار  توجيهها يف  على 
بني �لدولتني متا�صيا و�لرخ�صة 
من  عليها  �حل�صول  �لو�جب 
�ال�صتغالل  بطري  �الد�رة 
على  تتوفر  �لتي  و�لواليات 
�قت�صادية  قو�عد  لو�صع  ذلك 
بها ، ومن بني �ملعادن �لكربى 
هي  �جلز�ئر  متتلكها  �لتي 
و�لر�صا�س  ،�لزنك  �لفو�صفات 
�ملو�رد  هذه   ، �ليور�نيوم 
طريق  عن  ��صتغاللها  باإمكاننا 
�ل�رش�كات مع �ل�رشكات �لرتكية 
�إىل  �ل�صينية،  �أو  �لكورية  �أو 
مّما   ، �الأملاين  �لعمالق  جانب 
�إىل  بها  فقرية  مناطق  يحول 
و�لتكنولوجيا  �ل�صناعات  قبلة 
وتكون   ، �لعامل  يف  �حلديثة 
قيمة  من  يرفع  هاّما  قطبا 
و��صتفادة  �جلز�ئري  �القت�صاد 
�لدولة �مل�صتثمرة فيها حيث �ن 
، وتكون منتجات  �صوقها فارغ 
�الأ�صو�ق  يف  �ملناطق   تلك 

�لعاملية مّما ي�صاعد �القت�صاد 
تغطية  حتقيق  على  �جلز�ئري 
رفع  من  �ملحلية متكن  للعملة 
�ملالية  �الأ�صو�ق  يف  قيمتها 
�ملو�رد  تتمثل  كما   ، �لعاملية 
�ملناطق من  تلك  �لطبيعية يف 
�لنفط ، �لغاز �لطبيعي ، وحتى 

�لغاز �ل�صخري 
حتتوي  منها  نو�حي  �ن  كما 
على مادة �لزئبقي ، و�أخرى بها  
 ، و�مللح   ، و�ملنغنيز  �لباريت  
�لذهبية  و�لرمال  و�جلري  
�لزجاج  ل�صناعة  �ل�صاحلة 
،و�لرخام  �لفوالذي  وحتى 
�لعامل  �الجود يف  و�ل�صري�ميك 

الن  �ملناطق  هاته  يوؤهل  مما 
الإن�صاء  خ�صبا  جماال  تكون  
منطقة جتارية حّرة �لتي تعمل 
�حلكومة �حلالية على �إن�صائها.
كما توجد بها ثرو�ت ثمينة هامة 
باأنو�عهم.  و�الأملا�س  �لذهب 
على  �جلز�ئر  �صتعتمد  لهذ� 
وموؤ�ص�صات  خرب�ء  جتربة 
بع�س  ال�صتغالل  �خرى  دول 
وتطويرها  �لذهب  مناجم 
كما  �الإنتاجية  كفاءتها  ورفع 
�أن �إجناز م�صانع �الإ�صمنت من 
خالل حتقيق �نهاء �الأ�صغال يف 
�خرى  مناطق  الز�لت  بع�صها 
�الولية  �ملو�د  على  حتتوي 
الجناز م�صانع بها  �لتي ميكن 
�ن حتقق وحدها �إىل حدود 23 
�أن  وينتظر  �صنويا،  طن  مليون 
�لو�عدة هذه  تف�صي �مل�صاريع 
 30000 نحو  ��صتحد�ث  �إىل 
وغري  مبا�رش  �صغل  من�صب 
مبا�رش وكذلك ما حتتويه هاته 
�ملناطق كواليتي ب�صار وتندوف 
�الحتياطات  ��صخم  من 
و�ملنغنيز  �حلديد  يف  �لعاملية 
�ملناطق  هذه  حتتوي  كما   ،
�لتي  �لطبية  �الع�صاب  على 
تقتنيها �لدول �الوربية و�أمريكا 
�صاكلة  على  مرتفعة  باأ�صعار 
�ل�صيح و�لطلح و�ل�رشو، وبع�س 
�الأع�صاب �ملنتجة بها كالنعناع 
�ملناطق  هذه  وحتتوي 
تربية  مناطق  على  كذلك 
و�الإبل  و�الأبقار  �ملا�صية 
لتكون  توؤهلها  حيث   ،
�جللود  ل�صناعات  قبلة 
وما  �الأحذية  و�صناعات 
بها من حمافظ  يرتبط 
جانب  �ىل  وغريها 
�العالف  مطاحن 
�لن�صيجية  و�ل�صناعات 
و�ل�صمن �لعربي وحليب 
باملو�د  �لغنية  و�ملاعز  �البل 
جانب  �إىل   ، �ل�صيدالنية 
تباع  وزو�حف  حيو�نات  توفر 
باأ�صعار  �لعاملية  باالأ�صو�ق 
،�لذي  �لعقرب  ك�صم  خيالية 
 11 �ل�صنة  هذه  �صعره  جتاوز 
 ، �لو�حد  للرت  دوالر  مليون 
باملو�د  �لغني  �ل�صب  وكذلك 
�ملالريا  ملر�س  �مل�صادة 
�ىل  ذلك  �لتجارب  و�أثبتت 
جانب فعاليته يف دو�ء �أمر��س 
جناحا  حقق  �لذي  �ل�صكري 
�جلنوب  �صكان  لدى  باهر� 
مر�س  مكافحة  يف  �جلز�ئري 

�ل�صكري .

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�س 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 

كما ان نواحي منها حتتوي على مادة الزئبقي ، 
واأخرى بها  الباريت  واملنغنيز ، وامللح ، واجلري  

والرمال الذهبية ال�شاحلة ل�شناعة الزجاج 
وحتى الفولذي ،والرخام وال�شرياميك الجود 

يف العامل مما يوؤهل هاته املناطق لن تكون  
جمال خ�شبا لإن�شاء منطقة جتارية حّرة التي 

تعمل احلكومة احلالية على اإن�شائها.

توظيف العمالة املحلية و تطوير التعليم يف 
اجلزائر باإجراء تبادلت علمية وفكرية مع 

دول متطورة وترقية التعليم باإعطاء مكانة 
للمعلم  اإىل م�شتوياٍت تنا�شب احتياجاته 

وح�شب متطلبات ال�شوق املتطورة واملتالحقة 
لتواكب متطلبات الع�شر العلمية واملعرفية 

لتكوين را�س مال ب�شري فعال .

اجلزء 02
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FLEXIBILITÉ
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RIGUEUR
METIER 
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

تهنئة
يوم عيد ميالد حبيبي "الزميل عبد الرحمان �سماعيلي" 
هو يوم ميالد اأغلى اإن�سان يف حياتي يجعله عام فرحة 

عليه. يف اأجمل يوم بال�سنة حبيت اأن اأ�رسع واأهنيك 
بعيد ميالد اأرق اإن�سان واأغلى الب�رس واأدعو ربي اأن 

يحفظك دائًما. كل عام واأنت  1000 خري  
ANEP N°:  2016006592الو�شط:2020/04/02



بقلم : عي�سى قراقع

الأ�سري اأمين ال�رشباتي حمل 
اأن  لقناعته  املواطن  لقب 
على  فقط  لي�ست  املواطنة 
املحررة  فل�سطني  اأر�ض 
ال�سجن،  داخل  اأي�سا  واأمنا 
تعبريا اأن ال�سجن مل ي�سيطر 
الفل�سطيني  مواطنة  على 
اأو  الن�سالية  وهويته 
يطوعها، لقد لفظ املواطن 
وحلق  داخله  من  ال�سجن 
فعل  و�سار  ال�سجن،  خارج 
الفل�سطينية  املواطنة 
واخلنوع  للأ�رشلة  نقي�ض 
املواطن   . وال�ست�سلم 
يف  الكورونا  اأحرق  الذي 
�رشخة  وجه  نفحة  �سجن 
اىل العامل واملجتمع الدويل 
انت�سار  خطورة  من  حتذر 
الكورونا يف �سفوف ال�رشى 
يف ظل ال�ستهتار ال�رشائيلي 
اأ�سعل  و�سحتهم،  بحياتهم 
النريان لريى العامل �سحابات 
اأجر�ض  اىل  وينتبه  الدخان 
خلف  قرعه  الذي  الإنذار 
يحرق  املواطن  اجلدران. 
نفحة،  �سجن  يف  الكورونا 
تنت�رش  الذي  ال�سجن  يحرق 

اخلطرية،  الإمرا�ض  فيه 
اإدارة  وتباطوؤ  تخاذل  يحرق 
بحملة  ،يطالب  األ�سجون 
واإقليما  حمليا  وا�سعة  دولية 
الأ�رشى  لإنقاذ  ودوليا 
القاتل،  الكورونا  وباء  من 
لهذا  خ�سبة  تربة  ال�سجون 
ال�رشى  ،اأج�ساد  املر�ض 
الإمرا�ض  ب�ستى  منخورة 
املواطن:  يقول  ال�سعبة، 
يف  منوت  اأن  اخرتنا 
املواجهة مع اجللدين ولكن 
لن منوت بالكورونا ال�سامت 
العاملي  املجتمع  ك�سمت 
القبور.  �سمت  ي�سبه  الذي 
الكورونا يف  املواطن يحرق 
�سجن نفحة، واأذا كان املوت 
نكره  لكننا  النا�ض،  كل  قدر 
املوت مكبلني مع�سوبني يف 
الأرقام  مقابر  اىل  الطريق 
اأو الثلجات الباردة، املوت 
املواطن،  يقول   ، بكرامه 
ووجوهنا  منتف�سني  املوت 
اأن  نريد  ل  الإمام،  اىل 
خلفنا،  من  املوت  ياأتينا 
ورئتنا  قلوبنا  اىل  يت�رشب 
مقاومة،  دون  ويخنقنا 
اأرادتنا هي الكمامة والدواء 
ال�ساملة  واحلرية  والقرار 

النهاية.  حتى  البداية  منذ 
املواطن ال�رشباتي يعي�ض يف 
ال�سجن داخل �رشخة غ�سب 
، فقد اأقدم على حرق العلم 
مرة،  من  اأكرث  ال�رشائيلي 
ال�سجن  برج  عن  اأنزله 
ظل  حتت  نبقى  لن  وحرقه، 
الحتلل  رمز  العلم  هذا 
والقهر والظلم والغت�ساب، 
�ساحات  يف  ال�رشى  �سوت 
الن�سيد  ي�سدح  ال�سجون 
وكلما  الفل�سطيني،  الوطني 
اأحرق املواطن علم اإ�رشائيل 
ال�سجون  يف  اندلعت  كلما 
والإ�رشابات  املظاهرات 
�رشوط  حت�سني  �سبيل  يف 
ورف�سا  الإن�سانية،  احلياة 
امل�سددة  للإجراءات 
املواطن   . بحقهم  واملذلة 
�سجن  يف  الكورونا  يحرق 
ال�رشى  �سوت  ي�سم  نفحه، 
اىل �سوت احلملت الدولية 
التي تطالب بحماية ال�رشى 
من فريو�ض الكورونا، وي�سم 
�سوت  اىل  ال�رشى  �سوت 
وقيادته  الفل�سطيني  ال�سعب 
بكل  الكورونا  تواجه  التي 
اآثار  وحتد  وعزمية  اإرادة 
 ، العامل  وانبهار  ده�سة 

اىل  �سوته  ي�سم  املواطن 
الفل�سطيني  الرئي�ض  �سوت 
اىل  وجه  عندما  مازن  اأبو 
الأمني العام للأمم املتحدة 
من�سقة  دولية  اآلية  اقرتاح 
موؤ�س�سي  دويل  وجهد 
ولأجل  الوباء  هذا  ملواجهة 
م�ستقبل  على  احلفاظ 

الب�رشية والإن�سانية.
الكورونا يف  املواطن يحرق 
روتني  لك�رش  نفحة  �سجن 
�ساعته  يحطم  ال�سجن، 
زمننا  لنا  اململة،  الرتيبة 
حركتنا  تظل  لن  اخلا�ض، 
ال�سجن  زمن  عقارب  وفق 
اأ�سري  كل  ال�سجان،  واأجندة 
وقت  لدمنا   ، �ساعته  له 
وقت،  الناب�سة  لقلوبنا   ،
لأرادتنا وقت، الوقت عندنا 
ونظام  املحتلون  يراه  ل 
لهذا  البائ�ض،  ال�سجن 
. املواطن  �سنقلب املعادلة 
ال�سجن  �سنوات  عباأته  الذي 
باأنا�سيد ال�سوق واحلنني اىل 
والأ�سدقاء،  والعائلة  الوطن 
يرى زملءه ال�رشى يكتبون 
الر�سائل لطفالهم ، ير�سمون 
القادمة   احلياة  �سور  اأجمل 
در�سوا   ، دفاترهم  يف 

ال�سهادات،  على  وح�سلوا 
املدر�سة  �سيكونوا  يف  غدا 
اأو اجلامعة، مل ي�ستوعب اأن 
امل�سافة   يف  الأ�سري  ميوت 
ويحرتق  البيت   اىل  القريبة 
مل  الطريق،  يف  الأمل 
الأ�رشى  يخرج  اأن  ي�ستوعب 
كل  �سوداء  اأكيا�ض  يف  جثثا 
عام،  يقول: ل اأريد ان ابقى 
ال�سهداء،  للأ�رشى  م�سيعا 
الوداع  حزن  اك�رش  ان  اأريد 
الطريق،  نهاية  اىل  وا�سل 
نحتاج اىل نهار طليق، ل اأريد 
ان اخجل من دمع امي حني 
ال�رشباتي  املواطن  اللقاء. 
علم عينيه كيف ت�سهر، علم 
قلبه كيف ينب�ض، علم جوعه 
كيف ي�ستعل، علم �سوته كيف 
ال�سجانون  وظل  يغ�سب، 
باب  اىل  باب  من  يتعرثون 
ومن ليل اىل ليل، ال�سجانون 
من  املواطن  يلحقون 
مثقلني  زنزانة،  اىل  زنزانة 
ل  وبالقيود،  بالنعا�ض 
�سماء.  ول  حتتهم  ار�ض 
الكورونا يف  املواطن يحرق 
اأدىل  وعندما  نفحة،  �سجن 
خلل  ب�سهادته  ال�سجان 
حماكمة املواطن قال: راأيت 

اأ�سريا يهز جذع جنمة واآخر 
غيمة،  جوعه  مباء  ي�سقي 
يتحدثون  الأ�رشى  راأيت 
واأولدهم  حبيباتهم  مع 
واأ�سجارهم املثمرة، راأيتهم 
يو�سو�سون ال�سم�ض فت�سحك 
لهم يف الظهرية، راأيت عيونا 
الأ�سلك  بعد  ما  ترى 
يف  الأ�رشى  راأيت  ال�سائكة، 
القد�ض  وكنائ�ض  م�ساجد 
القيامة  �ساحة  يف  ي�سلون 
اأ�رشى  راأيت  الرحمة،  وباب 
يعودون من البحر املتو�سط 
يف يدهم موجة، يتنهد البحر 
على �سدورهم، راأيت نف�سي 
والدخنة.  العتمة  يف  اختنق 
ويقول ال�سجان يف �سهادته : 
حتولنا اىل �سياطني ووحو�ض 
�ساروا  الأ�رشى  اآدمية، 
انحطاطنا  على  �سهودا 
والخلقي،  الن�ساين 
تلحقنا  لعنة  اىل  حتولوا 
منذ  اليقظة،  ويف  النوم  يف 
ونحن  74عاما  من  اأكرث 
اجلدران  بني  حمبو�سني 
ما  هذا  لي�ض  الرطبة، 
اإ�رشائيل،  دولتنا  به  وعدتنا 
احل�سارية  الدولة  اأين 
�سدقنا  والرفاهية؟  املدنية 

اىل  فقادتنا  الأ�سطورة 
تخلت  الروحي،  الهلك 
وتركتنا  عنا  الأ�سطورة 
املقابر  هذه  يف  حم�سورين 
ال�سجان:  ويقول  احلجرية. 
نحن امل�سجونني يف �سجون 
اآلت  اىل  حتولنا  بنيناها، 
تنفذ الأوامر، عمياء �سماء، 
ل  اإجازة  ل  م�ساعر،  ل 
�سارت  ال�سجون  مغادرة، 
�سبكة ل ت�سيد اإل �سجانيها، 
نعي�ض داخل ال�سجن او حتت 
�سقف من احلديد، راأيت نار 
ندور  فينا،  ت�ستعل  اخلطيئة 
الدائرة.  يف  ونحرتق  وندور 
نهاية  يف  يكتب  املواطن 
ما  ال�سجن  داخل  حماكمته 
را�سد  الكبري  ال�ساعر  قاله 

ح�سني:
يا �سانق الناَر ما اغباك من 

بطل
الناَر حبل عظمه  ي�سنق  هل 

وبُر
بعث  اأعدنا  �سنقتم  مهما 

ميتنا
بطلقة، مبلك املوت تاأمتُر

فقد حلفنا واأعلنا اإرادتنا
هبت  اذا  ال�سعوب  ان 

�ستنت�رُش .
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يوم 2020/3/26 اأقدم الأ�سري اأمين ربحي ال�سرباتي �سكان القد�س 52 عام املحكوم مدى احلياة منذ عام 1988  
وامللقب باملواطن على اإ�سعال النريان يف غرفة ال�سجانني يف �سجن نفحه ال�سحراوي، مما اأدى اىل �سبوب حريق يف باب 

الغرفة اخل�سبي، وقد اأقدم على ذلك احتجاجا على جتاهل اإدارة �سجون الحتالل ملطالب الأ�سرى وعدم اتخاذها 
التدابري ال�سحية الالزمة داخل ال�سجون ملنع انت�سار فريو�س الكورونا امل�ستجد ل �سيما بعد اأن اأعلنت �سلطات 
ال�سجون اإ�سابة عدد من ال�سجانني بهذا الوباء. حالة ا�ستنفار وا�سعة دبت يف �سفوف ال�سجانني الذين اقتحموا 
الأق�سام يف �سجن نفحة واقتادوا الأ�سري ال�سرباتي اىل العزل يف الزنازين واأجراء حماكمة داخلية له وفر�س 

عقوبات قا�سية عليه بحرمانه من الزيارة والكنتني وغرامة مالية وتعوي�سات عن خ�سائر احلريق .

املواطن...يحرق الكورونا يف �سجن نفحة

بقلم لوؤي الغول 

�سعبنا  يحيى  عام  كل  يف 
اأماكن  العظيم يف كل  الفل�سطيني 
تواجده "يوم الأ�سري الفل�سطيني"، 
و ق�سية الأ�رشى الفل�سطينيني يف 
�سجون الحتلل ال�سهيوين لي�ست 
فهي  فح�سب،  اإن�سانية  ق�سية 
ال�رشاع  ق�سايا  اأهم  اأحد  ت�سّكل 
اأ�سا�سًيّا  وجزًءا  الحتلل،  مع 
من ن�سال حركة التحرير الوطني 
القوى  وجميع  الفل�سطيني"فتح"، 

الفل�سطينية. 
الوطني  املجل�ض  اأقّر  اأن  وكان 
الفل�سطيني عام )1974( باعتباره 
التحرير  ملنّظمة  العليا  ال�سلطة 
الفل�سطينية، خلل دورته العادية 

ني�سان/ من  ع�رش  ال�سابع  يوم 
اأبريل، يوًما وطنًيا للوفاء للأ�رشى 
وت�سحياتهم،  الفل�سطينيني 
الهمم  ل�سحذ  يوماً  باعتباره 
لن�رشتهم  اجلهود،  وتوحيد 
حقهم  ودعم  وم�ساندتهم 
اإحياء  من  الهدف  و  باحلرية. 
يوم الأ�سري هو، مطالبة املجتمع 
وبرملانات  وحكومات  الدويل 
املوؤ�س�سات  وكافة  الدول، 
والهيئات الدولية املعنية، بتحمل 
م�سوؤولياتها الأخلقية وال�سيا�سية، 
لإلزام  والعاجل  الفوري  وتدخلها 
الإ�رشائيلي  الحتلل  حكومة 
والقرارات  القوانني  كافة  بتطبيق 
الدولية، بالأخ�ض القانون الدويل 
الثالثة  جنيف  واتفاقية  الإن�ساين، 

والرابعة 1949، واتفاقية مناه�سة 
التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، 
باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد 
ويتبع  وال�سيا�سية.  املدنية 
من  اأ�ساليب  ال�سهيوين  الحتلل 
على  واجل�سد  الإرادة  اإ�سعاف 
ال�سواء ثنائية ماأ�ساوية، متبعة يف 
التي  الإ�رشائيلي  الحتلل  دولة 
ي�رشع  اإذ  الدميقراطية؛  تدعي 
والق�سائي  ال�سيا�سي  نظامها 
بحق  النف�سي  وال�سغط  التعذيب 
الفل�سطينيني  الأ�رشى واملعتقلني 
نظريها  يقل  �سابقة  يف  والعرب، 
يعد  ما  العاملي؛  امل�ستوى  على 
املعاهدات  من  للعديد  خمالفة 
فالعتقال  الدولية.  واملواثيق 
م�ستمرة،  �سيا�سة ممنهجة  اأ�سبح 

للقمع  واأداة  يومية  وظاهرة 
ال�سجون  اأ�سبحت  حتى  والقهر، 
الإ�رشائيلية مكان للتعذيب، وزرع 
الأمرا�ض، واإحلاق الأذى اجل�سدي 
بالأ�رشى  املتعمد  والنف�سي 
للت�سفية  ومكان  الفل�سطينيني، 
البطيء.  واملوت  اجل�سدية 
الحتلل  قوات  اأ�ساليب  ومن 
الأ�رشى  توقيع  الغا�سم  ال�سهيوين 
الأطفال بالأخ�ض خلل التحقيق 
على اأوراق مكتوبة باللغة العربية، 
اإقرار  على  العادة  يف  حتتوي 
�سلطات  توجهها  التي  بالتهم 
الفل�سطيني،  للطفل  الحتلل 
الدولية  للقوانني  خمالف  وهذا 
اإح�سار  وجوب  على  توؤكد  التي 
باللغة  الأوراق  لرتجمة  مرتجم 

الأ�رشى  وزارة  وذكرت  العربية. 
 190 حوايل  اأّن  واملحررين، 
يتواجدون  فل�سطينياً  طفًل 
داخل الأ�رش موزعني على �سجن 
التوقيف  ومراكز  وجمدو،  عوفر 
والتحقيق املختلفة، من بينهم 20 
طفًل حتت �سن الـ16 عام، طم�ض 
اأحلمهم  الإ�رشائيلي  الحتلل 
حقوقهم  اأب�سط  من  وحرمهم 
ا�ستخدمت  وكانت  التعليم.  يف 
العتقال  �سيا�سة  اإ�رشائيل 
احتلل  بداية  منذ  والحتجاز 
على  لل�سيطرة  كو�سيلة  فل�سطني، 
اأبناء �سعبنا وقهرهم، ومعاقبتهم، 
فيهم،  واخلوف  الرعب  وبث 
وتدمري  بهم  ال�رشر  واإحلاق 
املجتمع الفل�سطيني باأكمله. ومع 

الفل�سطيني  الأ�سري  يوم  اقرتاب 
التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  ويف 
انت�سار  باأ�رشه من  العامل  يعي�سها 
وباء "كورونا"، ل بد من خطوات 
اأ�رشانا  لإنقاذ  وفاعلة  عملية 
الحتلل  �سجون  من  البوا�سل 
اإن  حيث  الغا�سم.  ال�سهيوين 
ال�سجون  يف  الطبية  العيادات 
تفتقر  الإ�رشائيلية،  واملعتقلت 
اخلدمات  من  الأدنى  احلد  اإىل 
والأدوية  واملعدات  ال�سحية، 
والأطباء  اللزمة  الطبية 
ومعاجلة  ملعاينة  الأخ�سائيني 
احلالت املر�سية املتعددة، واأن 
املتوفر  الوحيد  ال�سحري  الدواء 
التي  )الأكامول(  حبة  هو  فيها 

تقدم علًجا لكل مر�ض وداء.

الأ�سرى الفل�سطينيني حكاية اأمل �سعب
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اإطالق عري�ضة للمطالبة بالإفراج عن 
الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل

اأطلق نادي الأ�شري ومركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدينة "حريات" ومب�شاركة العديد 
من املوؤ�ش�شات، عري�شة تطالب بتدخل دويل عاجل للإفراج عن اأكرث من )1000( اأ�شري يف �شجون 

الحتلل الإ�شرائيلي من بني قرابة )5000( اأ�شري، وهم من املر�شى وكبار ال�شن، والأطفال، 
والأ�شريات، واملعتقلني اإداريًا، وذلك يف ظل انت�شار عدوى فريو�س كوفيد 19  )كورونا(، وتزايد 

ت�شجيل الحتلل الإ�شرائيلي لإ�شابات بني ال�شجانني.

ق.د

من  جملة  العري�ضة  وتت�ضمن 
مب�ضري  حتيط  التي  املخاوف 
االحتالل،  �ضجون  يف  االأ�رسى 
التدابري  انعدام  يرافقها  والتي 
املغلقة  االأ�رسى  اأق�ضام  داخل 
�ضجون  اإدارة  واكتفاء  واملكتظة، 
منها:  خارجية  بتدابري  االحتالل 
االأ�رسى،  عائالت  زيارات  وقف 
واإجراءات  املحامني،  وزيارات 
وجزء  املحاكم.  داخل  خا�ضة 
ت�ضمنتها  التي  املطالبات  من 
االأحمر  لل�ضليب  دعوة  العري�ضة، 
به  املنوط  بدوره  بالقيام  الدويل 
اأن  كون  زيادة طاقمه،  من خالل 
االأرا�ضي  يف  املتواجد  الطاقم 
غري  املحتلة،  الفل�ضطينية 
االأ�رسى  ق�ضايا  ملتابعة  كاٍف 
حالة  وتلبية  الفل�ضطينيني، 
املوؤ�ض�ضات  وتدعوا  الطوارئ. 
امل�ضاركة  بالتوقيع على العري�ضة 
ومطالب  مطالبنا  الإي�ضال 
احلا�ضلة  وتخوفاتهم  االأ�رسى، 
من انت�ضار عدوى فريو�س كورونا 

بني �ضفوف االأ�رسى.
العري�ضة 

عري�ضة تطالب باالإفراج عن اأكرث 
من )1000( اأ�ضري فل�ضطيني 

واالأفراد  املوؤ�ض�ضات  نحن، 
بتدخل  نطالب  اأدناه،  املوقعني 
اأكرث  عن  لالإفراج  عاجل  دويل 
يف  فل�ضطيني  اأ�ضري   )1000( من 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �ضجون 
 )5000( قرابة  بني  من  وهم 
االحتالل  �ضلطات  توا�ضل  اأ�ضري 
من  خ�ضية  وذلك  اعتقالهم، 
تعر�ضهم لالإ�ضابة بعدوى فريو�س 
وخا�ضة  امُل�ضتجد،   )19( كوفيد 
بعد اإعالن االحتالل عن ت�ضجيل 
وت�ضمل  �ضجانيه.  بني  اإ�ضابات 
فئات  عن  االإفراج  املطالبة 
وعددهم  ال�ضن  وكبار  املر�ضى 
بينهم  من  اأ�ضري   )700( قرابة 
يعانون من  اأ�ضري   )200( اأكرث من 
اأمرا�س مزمنة، منهم )16( اأ�ضرياً 
يقبعون يف �ضجن "عيادة الرملة" 
خطرية  �ضحية  اأو�ضاعاً  ويعانون 
وعددهن  واالأ�ضريات  جداً، 
من  اأي  واالأطفال،  اأ�ضرية،   )41(

عاماً،   )18( عن  اأعمارهم  تقل 
طفاًل،   )180( قرابة  وعددهم 
اإ�ضافة اإىل اأكرث من )430( معتقاًل 
االحتالل  يحتجزهم  اإدارياً 
�ضجون  اإدارة  اإن  تهمة.  دون 
االحتالل - اجلهة امل�ضوؤولة عن 
احلد  توفر  ال   - االأ�رسى  حياة 
الالزمة  التدابري  من  االأدنى 
واكتفت  الفريو�س،  تف�ضي  ملنع 
االأ�رسى  بو�ضع  باإجراءات متثلت 
توفر  اأن  دون  اإ�ضايف،  عزل  يف 
والزنازين  االأق�ضام  داخل  تدابري 
باالأ�رسى،  واملكتظة  املغلقة 
ال�رسوط  اأدنى  فيها  تنعدم  التي 
ال�ضحية، عدا عن اأن بنية �ضجون 
بيئة  تُ�ضكل  االحتالل االإ�رسائيلي 
التي  االأمرا�س،  النت�ضار  خ�ضبة 
�ضيا�ضة  اإىل  باالإ�ضافة  ت�ضببت، 
مدار  على  الطبي،  االإهمال 
العقود املا�ضية، باإ�ضابة االأ�رسى 
اإىل  واأدت  خمتلفة،  باأمرا�س 
ا�ضت�ضهاد الع�رسات منهم. ونر�ضد 
هنا جملة من التخوفات املحيطة 
الفل�ضطينيني،  االأ�رسى  مب�ضري 
ال�ضجون  اإدارة  اإعالن  مع  خا�ضة 

وحمققني،  �ضجانني،  اإ�ضابة  عن 
يعملون  اأطباء  باإ�ضابة  واال�ضتباه 
ال�ّضجانني  اأن  يعني  ما  لديها، 
اإ�ضافياً  خطراً  يُ�ضكلون  اأ�ضبحوا 
على االأ�رسى باإمكانية نقل عدوى 
فعلياً  املعزول  لالأ�ضري  الفريو�س 
عن العامل اخلارجي. وتتمثل هذه 
التخوفات با�ضتغالل اإدارة �ضجون 
االإ�ضافية  العزل  االحتالل عملية 
فيها،  االأ�رسى  و�ضعت  التي 
زيارات  االحتالل  اأوقف  اأن  بعد 
من  ومنعهم  االأ�رسى  عائالت 
لقاء حماميهم ملتابعة ق�ضاياهم 
ق�ضايا  رفع  ذلك  يف  مبا  امللحة 
منهم،  البع�س  �رساح  الإطالق 
االإجراءات  من  جملة  واإقراراه 
قرار  اإىل  اإ�ضافة  داخل حماكمه، 
ب�ضحب  االحتالل  �ضجون  اإدارة 
"كانتينا"  اأ�ضناف  من  الع�رسات 
مواد  تت�ضمن  التي  االأ�رسى، 
تُ�ضكل  تنظيف  ومواد  غذائية، 
الفريو�س،  اأ�ضا�ضاً ملواجهة  اليوم 
من  احلا�ضل  التخوف  عن  عدا 
اإىل  االحتالل  �ضلطات  تلجاأ  اأن 
اإداري  اعتقال  اأوامر  اإ�ضدار 

على املعتقلني حتت ظرف حالة 
من  واأكرث  الراهنة.  الطوارئ 
االحتالل  �ضلطات  متعن  ذلك، 
اقتحاماتها  بتنفيذ  االإ�رسائيلي 
الفل�ضطينيني  ملنازل  لياًل 
اإىل  بع�ضهم  وحتويل  واعتقالهم 
الذي  االأمر  االإداري،  االعتقال 
قد ي�ضاهم بانتقال الفريو�س اإىل 
اإىل  اإ�ضافة  املواطنني،  منازل 
مع  التحقيق  عمليات  ا�ضتمرار 
املعتقلني، ونقل االأ�رسى املتكرر 
"البو�ضطة"  تُ�ضمى بعربة  عرب ما 
من �ضجن الآخر، والتي قد تُ�ضاهم 
كذلك بنقل الفريو�س. وعلى �ضوء 
اخلا�ضة  مطالبتنا  جندد  ذلك، 
بزيادة  الدويل  االأحمر  لل�ضليب 
االأرا�ضي  يف  العامل  طاقمه 
ملتابعة  املحتلة،  الفل�ضطينية 
الفل�ضطينيني يف  االأ�رسى  ظروف 

�ضجون االحتالل االإ�رسائيلي.
املوؤ�ض�ضات 

نادي االأ�ضري الفل�ضطيني
احلريات  عن  الدفاع  مركز 

واحلقوق املدنية
هيئة �ضوؤون االأ�رسى واملحررين

االأ�ضري  لرعاية  ال�ضمري  موؤ�ض�ضة 
وحقوق االإن�ضان

االإن�ضان  جمل�س منظمات حقوق 
الفل�ضطينية

�ضوؤون  ملتابعة  العليا  الهيئة 
االأ�رسى واملحررين

موؤ�ض�ضة مانديال حلقوق االإن�ضان 
ورعاية �ضوؤون االأ�رسى

جلنة اأهايل اأ�رسى القد�س
�رساح  الإطالق  ال�ضعبية  احلملة 

القائد مروان الربغوثي 
موؤ�ض�ضة احلق 

 - حلوة  وادي  معلومات  مركز 
�ضلوان 

حياة  الإنقاذ  الوطنية  اللجنة 
االأ�رسى 

مركز القد�س للم�ضاعدة القانونية 
وحقوق االإن�ضان 

حقوق  لدرا�ضات  اهلل  رام  مركز 
االإن�ضان

عن  للدفاع  العاملية  احلركة 
االأطفال – فرع فل�ضطني

موؤ�ض�ضة ال�ضمري حلقوق االإن�ضان 
– غزة 

مركز امليزان حلقوق االإن�ضان

االأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين يف تقرير �ضادر عنها، 
اأن االأ�ضري اإياد جرجاوي )34 عاماً( 
من مدينة خانيون�س جنوب قطاع 
"جلبوع"  مبعتقل  حمتجز  غزة، 
حرج  �ضحي  بو�ضع  االإ�رسائيلي، 
اأن  الهيئة  واأو�ضحت  وخطري. 
�رسطاين  ورم  من  يعاين  االأ�ضري 
مت  بالدماغ  الع�ضبية  الكتلة  يف 
بحاجة  وهو  حديثاً،  اكت�ضافه 
خالل  جراحية  عملية  اإىل  ما�ضة 
املعتقل  اإدارة  لكن  اأ�ضابيع،  ثالث 
العالج  لتلقي  بتحويله  متاطل 
واأ�ضافت  ال�ضعبة.  حلالته  الالزم 
االأ�ضري  نقل  يتم  مل  حال  يف  اأنه 
باأ�رسع  امل�ضفى  اإىل  جرجاوي 
وقت ممكن، فاإنه مهدد باأن يفقد 
ب�رسه والقدرة على احلركة باإحدى 
الهيئة  ولفتت  ج�ضده.  جوانب 
االأ�ضري  بداأ  اأ�ضهر  عدة  منذ  اأنه 
جرجاوي ي�ضتكي من �ضداع موؤمل 
متكررة،  وت�ضنجات  وم�ضتمر 

اإ�ضافة اإيل معاناته من م�ضاعفات 
متفجر  �ضابقة  بر�ضا�س  اإ�ضابة 
قبل  لها  تعر�س  البطن،  يف 
اأوجاعه احلادة مل  اعتقاله، ورغم 
تكرتث اإدارة املعتقل له، وماطلت 
مما  الفحو�ضات  الإجراء  بتحويله 
ال�ضحي.  و�ضعه  تفاقم  اإىل  اأدى 
تقريرها  بختام  الهيئة  وحملت 
اإدارة �ضجون االحتالل امل�ضوؤولية 
ال  املعتقلني،  حياة  عن  الكاملة 
�ضيما املر�ضى منهم كحال االأ�ضري 
جرجاوي والذي يعترب من الفئات 
املناعة  ذوي  ومن  �ضعفاً  االأكرث 
املتهالكة، وخا�ضة يف ظل االأو�ضاع 
اال�ضتثنائية تزامناً مع تف�ضي )وباء 
وطالبت  اإ�رسائيل،  داخل  كورنا( 
عنهم  الفوري  االفراج  ب�رسورة 
االأ�ضري  �رسوط.  يذكر باأن  وبال 
تاريخ  منذ  معتقل  جرجاوي 
بال�ضجن  وحمكوم   2011/6/13
على  اأو�ضكت  التي  �ضنوات   9 لـ 

االنتهاء.

بعد اكت�شاف اإ�شابته بورم �شرطاين

الأ�ضري اإياد جرجاوي 
حمتجز مبعتقل "جلبوع" 

بو�ضع �ضحي حرج

 �شهري زقوت - ال�شليب 
الأحمر

تردنا بني الفينة واالأخرى مطالبات 
فيما  عمليٍة  خطواٍت  باّتخاذ 
الفل�ضطينيني  باملعتقلني  يتعلق 
كما  االإ�رسائيلية،  ال�ضجون  يف 
التي  للحملة  بالن�ضبة  احلال  هو 
تف�ّضي  مع  موؤّخراً.  اأُطلقت 
ب�ضاأن  قلقون  جميعنا  اجلائحة، 
اأولئك  �ضيما  وال  اأحبائنا،  رعاية 
نحن  ال�ضجون.  يف  يقبعون  الذين 
وعائالتهم  املعتقلني  قلق  نتفهم 

واملهتمني برعايتهم.
كبرياً  حتدياً  كوفيد-19  ي�ضّكل 
واجبها  ولكن  االحتجاز،  ل�ضلطات 
قائماً  يزال  ال  املحتجزين  جتاه 
التي  ال�ضعوبات  من  الرغم  على 
كتوّجه  الراهن.  الو�ضع  يفر�ضها 
عاملي، ن�ضحنا �ضلطات االحتجاز 
املحتلة  واالأرا�ضي  اإ�رسائيل  يف 
بالنظر يف تقليل عدد املحتجزين، 
على �ضبيل املثال اقرتحنا اإطالق 
املعر�ضني  املحتجزين  �رساح 
للخطر ب�ضكل خا�س يف �ضوء اأزمة 
كوفيد-19. ومع ذلك، نوؤّكد على اأن 
م�ضوؤولية اتخاذ التدابري املنا�ضبة 
الوقت  يف  العالج  توفري  و�ضمان 
الأولئك  فعالة  وبطريقة  املنا�ضب 
الذين قد يحتاجون اإليها تقع على 

عاتق �ضلطات االحتجاز.
التي  ال�ضعبة  الظروف  ظل  يف 
الأماكن  زياراتنا  تزال  ال  بها،  منّر 
�ضمان  بهدف  م�ضتمرة  االحتجاز 
كان  لطاملا  املحتجزين.  رعاية 
واملعتقلني  العائالت  بقاء  �ضمان 
وهذا  اأولوياتنا،  اأحد  ات�ضال  على 
ظل  يف  االآن  خا�س  ب�ضكل  ينطبق 
العائلية. وكما هو  تعليق الزيارات 
دواعي  اأي  �ضنتناول  دائماً،  احلال 
لدينا يف حوار غري علنّي مع  قلق 
نتفهم  نحن  االحتجاز.  �ضلطات 
احلملة  دفعت  التي  املخاوف 
احلالية للمطالبة باتخاذ اإجراءات 
الفل�ضطينيني،  باملعتقلني  تتعلّق 
دورنا  لتو�ضيح  فر�ضة  ونعتربها 
واجلهود التي نبذلها ل�ضمان رعاية 
التواجد  يف  �ضن�ضتمر  املعتقلني. 
وعائالتهم،  املعتقلني  اأجل  من 

كما هو احلال دائماً.

املحرومون من احلرية اأولويتنا  
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 با�شم را�شد/مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات والأبحاث املتقدمة

�شالحيات حمدودة:

�سلطات  الأوروبي  الحتاد  ميتلك 
من  النوع  هذه  ملثل  للت�سدي  حمدودة 
الدول  لأن  ذلك  عام،  ب�سكل  الأوبئة 
ال�سحي،  القطاع  الأع�ساء ت�رشف على 
وميكن للمفو�سية الأوروبية فقط تن�سيق 
ودعم الدول الأع�ساء يف جمال ال�سحة، 
وتقدمي تو�سيات واإعطاء امل�سورة، من 
تظل  لكن  احلكومي،  عرب  الدور  خالل 
احلكومات الوطنية حرة يف اعتماد هذه 

التو�سيات. 
وهذه القاعدة من�سو�ص عليها يف املادة 
168 من معاهدة عمل الحتاد الأوروبي؛ 
الأوروبي  لها- ميكن لالحتاد  اإذ -وفًقا 
الوطنية«  ال�سيا�سات  »ا�ستكمال  فقط 
الأع�ساء«  الدول  بني  التعاون  و«ت�سجيع 
و«تقدمي الدعم عند ال�رشورة لعملها«. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن لدى املفو�سية 
دور  الأدوار:  من  اأنواع  ثالثة  الأوروبية 
داعم.  ودور  م�سرتك،  ودور  ح�رشي، 
التفاقيات  يت�سمن  احل�رشي  فالدور 
لالحتاد  ويكون  والدولية،  التجارية 
الثاين  الدور  اأما  فيها.  النهائي  الراأي 
الحتاد  بني  بال�سرتاك  تقا�سمه  فيتم 
والدول الأع�ساء، ويغطي جمالت مثل 

دة.  الزراعة اأو ال�سوق املوَحّ
الداعم  الدور  فهو  الثالث  الدور  اأما 
تقع  حيث  فقط؛  الأع�ساء  للدول 
على  القرار  اتخاذ  يف  النهائية  ال�سلطة 
تندرج  والذي  الأع�ساء،  الدول  عاتق 
الحتاد  دور  لأن  كورونا،  اأزمة  حتته 
يف  الوطنية  الإجراءات  دعم  هو  فقط 
املجالت الجتماعية كال�سحة. وجتدر 
زالت  ما  الحتاد  دول  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ال�سحية  ال�سلطات  ت�سليم  يف  مرتددة 
اأن  خا�سة  الوطني،  فوق  امل�ستوى  اإىل 
ال�سيا�سة الجتماعية هي جمال يت�سمن 
والتي  كبرية،  وطنية  ميزانيات  عادة 
احلكومة  يف  للتغيريات  عر�سة  تظل 

والئتالفات ال�سيا�سية.
برغم ذلك، ميكن تفعيل املادة 222 يف 
التي ت�سرتط  معاهدة الحتاد الأوروبي 
حالة  الأوروبية يف  الدول  بني  الت�سامن 
لهجوم  �سحية  الحتاد  يف  دولة  وقوع 
اأو  الإن�سان  �سنع  من  كارثة  اأو  اإرهابي 
دول  تُلزم  اإنها  حيث  طبيعية؛  كارثة 
الحتاد الأوروبي بالعمل ب�سكل م�سرتك 
الدول  وم�ساعدة  الت�سامن«  »بروح 

الأع�ساء التي طلبت امل�ساعدة.
املجل�ص  لرئا�سة  مرتوًكا  الأمر  ويكون 
وتن�سيق  القيادة  لتويل  الأوروبي 
لالأزمة.  الأوروبي  الحتاد  ا�ستجابة 
ي�سمى  ما  تفعيل  خالل  من  ذلك  ويتم 
لالأزمة  املتكاملة  »ال�ستجابة  برتتيب 
الحتاد  على  اأن  يعني  مبا  ال�سيا�سية«، 
مبا  بو�سعه،  ما  كل  يفعل  اأن  الأوروبي 
يف ذلك الو�سائل الع�سكرية التي تتيحها 
اأولئك  دعم  اأجل  من  الأع�ساء،  الدول 

املعر�سني للتهديد. 
لتن�سيق  الحتاد  حماولت  وبرغم 
الأع�ساء،  الدول  بني  م�سرتكة  ا�ستجابة 
الأوروبية  الدول  من  العديد  اأن  اإل 
تتخذ تدابري غري من�سقة اإىل حد كبري، 
يُقِوّ�ص  قد  مبا  متناق�سة،  وحتى  بل 
امل�سرتكة  اجلهود  املطاف  نهاية  يف 
مطلع  ففي  الفريو�ص  تف�سي  ملكافحة 

مار�ص منعت اأملانيا وفرن�سا وجمهورية 
مكافحة  معدات  ت�سدير  الت�سيك 
الفريو�سات للدول الأوروبية، ف�ساًل عن 
قيام بع�ص الدول الأع�ساء باإعادة اإدخال 
�سوابط احلدود اأو حتى اإغالق احلدود 
لغري املواطنني كما فعلت فرن�سا، وهو 
ما اأظهر نوًعا من التفكك يف ال�ستجابة 
لفكرة  انتقادات  واأثار  للوباء،  الأوروبية 

من  الأوروبي  الت�سامن 
جانب قادة بع�ص الدول 
وغري  كاإيطاليا  الأع�ساء 

الأع�ساء ك�رشبيا.
تلك  دفعت  وقد 
املفو�سية  النتقادات 
الأوروبية اإىل اتخاذ قرار، 
يف 14 مار�ص، يلزم الدول 
باإ�سدار  فقط  الأع�ساء 
املعدات  لت�سدير  تفوي�ص 
ا�سرت�ساًدا  الطبية، 
الداخلية لالحتاد  بالقواعد 
الأوروبي يف حالت الأزمات 
املفو�سية  لقانون  وفًقا 
على  ت�سدد  التي  الأوروبية 

معدات  �سادرات  خ�سوع  �رشورة 
ي�سمن  تفوي�ص  اإىل  ال�سخ�سية  احلماية 
لتلبية الطلب  كفاية الإمداد يف الحتاد 
من  املعدات  هذه  فت�سدير  احليوي. 
عدمه، لن يعتمد على قرارات بروك�سل، 
للدول  الفردية  القرارات  على  بل 
الأع�ساء ال�سبع والع�رشين، اعتماًدا على 

توريدها للمعدات.

اإجراءات املواجهة:

يف 10 مار�ص 2020، عقد روؤ�ساء الدول 
عرب  موؤمتًرا  الأوروبية  واحلكومات 
ال�سبل  الفيديو كونفران�ص لالتفاق على 
كورونا،  فريو�ص  ملواجهة  امل�سرتكة 
اتباع  �رشورة  على  الت�سديد  مت  حيث 
مع  وثيق  وتن�سيق  م�سرتك  اأوروبي  نهج 
على  والتاأكيد  الأوروبية،  املفو�سية 
وزراء ال�سحة ووزراء الداخلية ب�رشورة 
الت�ساور يومًيّا ل�سمان التن�سيق املنا�سب 
امل�سرتك.  الأوروبي  التوجيه  اأجل  من 
وخالل الجتماع مت حتديد 4 اأولويات: 

اتفقت  وامل�ساورة:  التن�سيق   -1
التي  التدابري  اأن  على  الأع�ساء  الدول 
اإىل  ت�ستند  اأن  يجب  اتخاذها  �سيتم 
خالل  من  والطبية  العلمية  امل�سورة 
الأمرا�ص  من  للوقاية  الأوروبي  املركز 
تكون  واأن   ،ECDC ومكافحتها 
تكون  ل  بحيث  متنا�سبة  التدابري  تلك 
املجتمعات  على  مفرطة  نتائج  لها 
على  كذلك  القادة  اتفق  كما  الأوروبية. 

ذات  املعلومات  جميع  �سيتبادلون  اأنهم 
التن�سيق  اآليات  تعزيز  خالل  من  ال�سلة 

القائمة. 
التفاق  مت  الطبية:  املعدات  2-توفري 
بتحليل  املفو�سية  تكليف  على 
مببادرات  واخلروج  الحتياجات، 
واأبلغت  الطبية.  املعدات  نق�ص  ملنع 
ارتباطها  �ستوا�سل  اأنها  املفو�سية 

العامة  امل�سرتيات  وتتابع  بال�سناعة 
تعتزم  ذلك،  على  عالوة  امل�سرتكة. 
احلماية  معدات  �رشاء  املفو�سية 
احلماية  اإطار  خالل  من  ال�سخ�سية 
اإيالء  RescEU، مع  املدنية الأوروبي 
اهتمام خا�ص لالأقنعة واأجهزة التنف�ص.
ويف هذا ال�سياق دعت املفو�سية يف 28 
فرباير و17 مار�ص ال�رشكات واملنتجني 
املعدات  ب�ساأن  عطاءات  تقدمي  اإىل 
قدم  مار�ص   24 حتى  وبالفعل  الطبية، 
الحتياجات  تُغطي  ا  عرو�سً املنتجون 
وجتدر  الأع�ساء.  الدول  طلبتها  التي 
املفو�سية يف هذا  دور  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ت�سرتي  ول  فقط،  تن�سيقي  ال�سدد 

املعدات نيابة عن الدول.
واقرتحت املفو�سية يف 19 مار�ص 2020 
اإن�ساء خمزون ا�سرتاتيجي من املعدات 
الطبية لإنقاذ الحتاد الأوروبي كنوع من 
معلنة  امل�سرتك،  الأوروبي  الحتياطي 
متويلها 90٪ من تكاليف التخزين واإدارة 
تذهب  اأنها  من  للتاأكد  املعدات  توزيع 
داخل  اإليها  احلاجة  ت�ستد  حيث  اإىل 

اأوروبا.
مار�ص   20 يف  املفو�سية  وافقت  كما 
الأوروبية  املعايري  جميع  اأن  على 
جماًنا  ا�ستثنائي  ب�سكل  توفريها  �سيتم 
لل�رشكات املهتمة بهدف زيادة القدرات 
الإنتاجية الأوروبية مبا �سي�سمح بت�سنيع 
الكمامات،  مثل:  اجلودة،  عالية  اأجهزة 
واملطهرات،  الطبية،  والقم�سان 
يف  و�سخها  وغريها،  التعقيم،  واأدوات 

الأ�سواق املحلية.
الدول  �سددت  العلمي:  البحث  دعم   -3
اجلهود  تعزيز  اأهمية  على  الأع�ساء 
يتعلق  فيما  ل�سيما  البحث  جمال  يف 
املفو�سية  قامت  وقد  اللقاح،  باإنتاج 
بالفعل بتوفري 140 مليون يورو لالأبحاث 
للقيام  م�رشوًعا   17 واختارت  العلمية، 

بذلك.
اتفقت  الوباء:  تداعيات  4-مواجهة 
ال�ستعداد  على  الأع�ساء  الدول 
الالزمة  الأدوات  جميع  ل�ستخدام 
عن  الناجتة  التداعيات  ملواجهة 
الفريو�ص، بالرتكيز على دعم ال�رشكات 
والقطاعات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
هناك  و�ستكون  وموظفيها.  املت�رشرة 
اإىل تطبيٍق مرٍن لقواعد الحتاد  حاجة 
فيما  اخل�سو�ص  وجه  على  الأوروبي 
ال�ستقرار  على  الدول  مب�ساعدة  يتعلق 

والنمو.
املفو�سية  اأعلنت  الإطار،  هذا  ويف 
عن   2020 مار�ص   يف  الأوروبية 
تخ�سي�ص نحو 40 مليار دولر ملواجهة 
اأزمة »كورونا«، كما دعت 9 دول اأوروبية 
الحتاد  يف  نظراءها   2020 مار�ص  يف  
اأ�سمته  اإ�سدار ما  اإىل  الأوروبي 
اأداة  وهي  كورونا«،  »�سندات 
دين جديدة جتمع بني الأوراق 
اأوروبية  دول  من  املالية 
خمتلفة، خا�سة يف ظل تزايد 
ال�سغط يف القارة للتو�سل اإىل 
من  للتخفيف  جديدة  طرق 
لفريو�ص  القت�سادي  الأثر 
الذي  الأمر  وهو  كورونا، 
يظل حتى الآن مو�سع جدل 

بني دول الحتاد.
اإ�سافة ملا �سبق، مت تفعيل 
املتكاملة  ال�ستجابة 
كورونا  وباء  انت�سار  لأزمة 
دور  تفعيل  ومت  اأوروبا،  يف 
مركز تن�سيق ال�ستجابة للطوارئ التابع 
دوًرا  يلعب  والذي  الأوروبية  للمفو�سية 
مل�ساعدة  الإغاثة  جهود  يف  رئي�سًيا 
جميع البلدان التي تطلب دعًما حمدًدا، 
والذي يتخذ �سكل امل�ساعدة يف التمويل 
احلماية  معدات  توفري  اأو  امل�سرتك 

ال�سخ�سية.
منت�سف  يف  املفو�سية  لت  �سَكّ كما 

من  العلماء  من  جلنة  مار�ص 
�ست دول يف الحتاد الأوروبي 
لو�سع اإر�سادات وتن�سيق اإدارة 
اللجنة  ويرتاأ�ص  املخاطر. 
الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة 
لني«، وهي  دير  فون  »اأور�سول 

عر�ست  كما  مدربة.  طبيبة 
املفو�سية مبادئ توجيهية ب�ساأن 
تدفق  على  للحفاظ  احلدود 

الب�سائع بني الدول الأوروبية.

حدود الفعالية:

ميكن  ال�سابق،  العر�ص  واقع  من 
-على  الأوروبي  الحتاد  اإن  القول 

عك�ص ما يُ�ساع- يقوم بالدور املنوط به 
يف التعامل مع اأزمة كورونا، وهو الدور 
الحتاد  معاهدات  عليه  فر�سته  الذي 
املمنوحة  وال�سالحيات  الأوروبي، 
كال�سحة  امللفات  بع�ص  يف  لالحتاد 
على  يُوؤخذ  قد  ما  اأن  بيد  وغريها. 
كورونا  اأزمة  مع  التفاعل  يف  الحتاد 
التي  والقرارات  الإجراءات  بطء  هو 

لو  املمكن  من  كان  والتي  اتخاذها،  مت 
اإنقاذ القارة العجوز  مت اتخاذها مبكًرا 
من اإحدى اأخطر الأزمات التي تواجهها 

موؤخًرا.
برغم ذلك، مل يَتََواَن الحتاد عن القيام 
بهذا الدور من خالل التن�سيق بني وزراء 
الأع�ساء،  الدول  يف  والداخلية  ال�سحة 
ف�ساًل عن تفعيل ا�سرتاتيجية ال�ستجابة 
من  برزت  والتي  لالأزمة،  املتكاملة 
مع  للتعامل  الحتاد  اأولويات  خاللها 
خ�س�ص  كما  وتداعياته،  الوباء  انت�سار 
من  للتخفيف  دولر  مليار   40 الحتاد 

التداعيات القت�سادية لالأزمة. 
على  التحفظات  بع�ص  تثار  ذلك  برغم 
اأداء الحتاد يف التعامل مع الأزمة، واأنه 
مل يثبت فعاليته يف املواجهة امل�سرتكة 
للوباء وتداعياته، لذا جتدر الإ�سارة اإىل 
اأن هذه النتقادات نابعة من عدة اأمور، 
لعل اأهمها عدم فهم اخلط الفا�سل بني 
دور الحتاد واأدوار الدول الأع�ساء طبًقا 
خا�سة يف  الحتاد،  تاأ�سي�ص  ملعاهدات 
بع�ص امللفات وذلك لأن الحتاد ككيان 
فوق وطني له �سلطة التن�سيق بني الدول 
الن�سيحة  اإبداء  و�سالحية  الأع�ساء، 

والراأي ولي�ص فر�ص قراراته عليهم.
احلكومات  مدح  ب�سيا�سة  والتالعب 
وانتقاد  الإجناز  حالة  يف  الوطنية 
وهو  والأزمة،  الف�سل  حالة  يف  الحتاد 
ال�سا�سة  بع�ص  اعتاده  الذي  التوجه 
للح�سول على دعم مواطنيهم بالعتماد 
على عدم الفهم اجلمعي الكايف حلدود 

دور الحتاد وحمدوديته.
الوزراء  اآراء  اختالف  هذا  اإىل  ي�ساف 
يف بروك�سل عنها يف بالدهم؛ اإذ يذهب 
قراًرا يف  ليتخذوا  بروك�سل  اإىل  الوزراء 
يف  للدول  ممثلني  ب�سفتهم  املجل�ص 
من  يتن�سلون  لكنهم  ت�رشيعية،  عملية 
اإىل  عودتهم  مبجرد  القرارات  هذه 
بالدهم. بل اإنه يف بع�ص الأحيان ينتهي 
الأمر بهم اإىل اإلقاء اللوم على »بروك�سل« 
تاأييد  يُك�سبهم  مبا  القرار  هذا  لتخاذ 
ثقة  ر�سيد  من  ويخ�سم  اجلماهري، 

املواطنني يف الحتاد الأوروبي.

م�شتقبل الحتاد الأوروبي: 

احتمال  اإىل  التحليالت  بع�ص  تذهب 

اأزمة  بتداعيات  الأوروبي  الحتاد  تاأثر 
دول  خروج  احتمالت  وتطرح  كورونا، 
�سبيل  على  اإيطاليا  مثل  منه  اأخرى 
ما  اأوًل  اأمرين؛  اإىل  م�ستندين  املثال، 
من  حالة  وجود  عن  مزاعم  من  يُثار 
الأوروبي  الحتاد  �سد  ال�سعبي  الغ�سب 
)مثل: حرق علم الحتاد  اإيطاليا  داخل 
الأوروبي، واإنزال علم الحتاد يف مقابل 

ال�ستياء  وثانًيا حالة  ال�سني(،  علم  رفع 
على امل�ستوى الر�سمي الإيطايل النابعة 
مار�ص  يف  الأوروبي  الحتاد  رف�ص  من 
وهولندا،  اأملانيا،  )بالتحديد   2020
ت�سع  طلب  اأوروبا(  �سمال  دول  وبع�ص 
ما  باإ�سدار  اإيطاليا  منها  اأوروبية  دول 
ي�سمى بـ«�سندات كورونا« للتخفيف من 

الآثار القت�سادية للوباء.
يف  دقيقة  غري  التحليالت  تلك  اأن  بيد 
احلكم  ا  جًدّ املبكر  من  لأنه  تناولها، 
الكيان  الأمر وتداعياته على  على هذا 
يف  ال�سعبي  الغ�سب  فحالة  الأوروبي؛ 
تنعك�ص  الأوروبي مثاًل مل  دول الحتاد 
�سوى يف ت�رشفات فردية ومل تعرب عن 
الإيطايل  املجتمع  داخل  عام  توجه 
بعالج  اأملانيا  قيام  مع  خا�سة  حالًيّا، 
والإيطاليني  الفرن�سيني  املواطنني 
اجلهاز  اأمرا�ص  من  يعانون  الذين 
التنف�سي التي ي�سببها فريو�ص كورونا يف 

امل�ست�سفيات الأملانية.
اأما بالن�سبة حلالة ال�ستياء على امل�ستوى 
الر�سمي يف اإيطاليا واإ�سبانيا والربتغال 
على �سبيل املثال ب�سبب رف�ص الحتاد 
رغبة  عن  تعرب  ل  فهي  كورونا  �سندات 
ب�سكل  الحتاد  مغادرة  يف  الدول  تلك 
فعلي، لكنهم ي�ستخدمون تلك النربة يف 
خطابهم لل�سغط على الحتاد الأوروبي 
اإىل  بالإ�سافة  ملطالبهم.  لال�ستجابة 
قادة  بني  الأخري  الجتماع  فاإن  ذلك 
الحتاد اأمهل وزراء مالية منطقة اليورو 
اأ�سبوعني للتو�سل اإىل حل للتخفيف من 
على  لالأزمة  القت�سادية  التداعيات 

جميع الدول الأع�ساء. 

ختامًا

احلكومات  بع�ص  اأن  القول  ميكن   
الوطنية تريد حتميل الحتاد الأوروبي 
م�سكالت اإخفاقها الداخلي يف مواجهة 
عدم  على  وانتقاده  كورونا،  اأزمة 
يف  عليه  من�سو�ص  غري  بدور  القيام 
املعاهدات الأوروبية ول ت�سمح به حتى 
الدول الأع�ساء. ومن ثم اأ�سبح التوجه 
العام داخل بع�ص املوؤ�س�سات الأوروبية 
بتمكني  املطالبة  الوقت احلايل هو  يف 
الحتاد الأوروبي ككيان فوق وطني يف 
خا�سة  وغريها،  ال�سحة  مثل  ملفات 
اأظهرت  كورونا  اأزمة  اأن 
الحتاد  �سلطات  �سعف 
الأع�ساء؛  الدول  على 
الدول  بع�ص  قامت  حيث 
نف�سها  بو�سع  الأوروبية 
ب�رشاء  وقامت  اأوًل 
على  الأدوية  وتخزين 
مبا  الوطني  امل�ستوى 
و�سول  �سعوبة  من  زاد 
اإىل  الطبية  املنتجات 
يف  هم  اأخرى  دول 
اإليها،  احلاجة  اأم�ّص 
النهاية  يف  اأدى  مما 
يف  املر�ص  لنت�سار 
دون  اأوروبا  �سائر 

ا�ستثناء.
لذا اأ�سحى من ال�رشوري ملكافحة مثل 
هذا النوع من التهديدات، اإعادة النظر 
يُعطي  مبا  الأوروبية  املعاهدات  يف 
الأوروبي  ال�سلطات لالحتاد  مزيًدا من 
ومزيًدا  اأكرب،  بفعالية  دوره  ملمار�سة 
املواجهة  لتعزيز  ال�سالحيات  من 

»امل�سرتكة« لأي اأزمة

فاعلية مفقودة:

هليتجه�لحتاد�لأوروبي�إىل�لتفككبعد�أزمةكورونا؟
ك�شفت اأزمة فريو�س كورونا عن حمدودية دور الحتاد الأوروبي يف التعامل مع الأزمة وفًقا حلدود �شالحياته املن�شو�س عليها يف معاهدات تاأ�شي�س 

الحتاد، ووفًقا ملدى التزام الدول الأع�شاء بتنفيذ ما يتم التفاق عليه يف بروك�شل لإدارة الأزمة ب�شكل م�شرتك. وبرغم النتقادات التي ُوجهت 
لالحتاد ب�شعف تعاطيه مع الأزمة، وغياب الت�شامن الأوروبي فيها؛ اإل اأن هذا احلكم ي�شتدعي اأوًل ا�شتك�شاف وفهم طبيعة دور الحتاد الأوروبي 

وفًقا للمعاهدات، وا�شتعرا�س الإجراءات التي اتخذها منذ بدء الأزمة ثانًيا، للو�شول ثالًثا اإىل تقييم متكامل لدور الحتاد يف اأزمة كورونا.

ميتلك الحتاد الأوروبي �شلطات حمدودة 
للت�شدي ملثل هذه النوع من الأوبئة ب�شكل 

عام، ذلك لأن الدول الأع�شاء ت�شرف 
على القطاع ال�شحي، وميكن للمفو�شية 

الأوروبية فقط تن�شيق ودعم الدول 
الأع�شاء يف جمال ال�شحة، وتقدمي 

تو�شيات واإعطاء امل�شورة، من خالل 
الدور عرب احلكومي، لكن تظل احلكومات 
الوطنية حرة يف اعتماد هذه التو�شيات. 

تذهب بع�س التحليالت اإىل احتمال تاأثر 
الحتاد الأوروبي بتداعيات اأزمة كورونا، 

وتطرح احتمالت خروج دول اأخرى منه مثل 
اإيطاليا على �شبيل املثال، م�شتندين اإىل اأمرين؛ 

اأوًل ما ُيثار من مزاعم عن وجود حالة من 
الغ�شب ال�شعبي �شد الحتاد الأوروبي داخل 
اإيطاليا . وثانًيا حالة ال�شتياء على امل�شتوى 
الر�شمي الإيطايل النابعة من رف�س الحتاد 

الأوروبي يف مار�س 2020
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 جمموعة موؤلفني /عر�س: 
بثينة فرج حممد - باحثة 

اقت�شادية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

�أف�ضل  كما ميكن للدول م�ضاركة 
توجيه  خالل  من  �ملمار�ضات 
عدٍد قليٍل من �ملوظفني �لطبيني 
�لأكرث  �لدول  �إىل  �خلربة  ذوي 
تكنولوجيا  با�ضتخد�م  �حتياًجا 
��ضتخد�م  خالل  من  �لت�ضالت 
�ضوء  ويف  بعد«،  عن  »�لتطبيب 
�لتكنولوجيا  ذلك ميكن ل�رشكات 
�إن�ضاء  يف  ت�ضاعد  �أن  �لكربى 

�لبنية �لتحتية �لالزمة لذلك.

جهود املركزي الأوروبي

لجارد«  »كري�ضتني  ترى 
�ملركزي  �مل�رشف  )رئي�س 
بعنو�ن  مقال  يف  �لأوروبي( 
�ملركزي  �مل�رشف  »�ضيقوم 
هو �رشوري  ما  بكل  �لأوروبي 
�أن  كورونا«  فريو�س  ملو�جهة 
هي  كورونا  فريو�س  جائحة 
مل  عامة  �ضحية  طارئة  حالة 
�لتاريخ  يف  مثيل  لها  ي�ضبق 
�إن�ضانية  ماأ�ضاة  فهي  �حلديث. 
�أنها  �لعامل، كما  �أنحاء  يف جميع 
�ضدمة �قت�ضادية �ضديدة تتطلب 
رد فعل �ضيا�ضًيّا طموًحا ومن�ضًقا 
�جلبهات  جميع  على  وعاجاًل 
و�ل�رشكات  �لأ�ضخا�س  لدعم 

�ملعّر�ضة للخطر.
�لفرتة  يف  حدث  ملا  وخالًفا 
�ل�ضدمة  فاإن   ،)2009-2008(
�ضائعة  فهي  عاملية،  �حلالية 
�رش�ئح  جميع  وعرب  �لدول  عرب 
�جلميع  على  ويجب  �ملجتمع، 
�ليومية،  �أن�ضطتهم  تقلي�س 
و�إنفاقهم، طاملا ��ضتمرت تد�بري 
�ضوف  لذلك،  ونتيجة  �لحتو�ء. 
�لقت�ضادي  �لن�ضاط  ينخف�س 
�ليورو،  منطقة  يف  كبري  ب�ضكل 
�لعامة منع  لل�ضيا�ضات  ول ميكن 
�لو�ضع �حلايل  هذ�، حيث يخلق 
�لتدفقات  على  �ضديدة  �ضغوًطا 
و�ملوظفني،  لل�رشكات  �لنقدية 
�ل�رشكات  بقاء  يعر�س  مما 
يجب  لذ�  للخطر.  و�لوظائف 
�لنقدية  �ل�ضيا�ضة  حتافظ  �أن 
و�أن  �ملايل،  �لقطاع  �ضيولة  على 
د�عمة  متويل  ظروف  ت�ضمن 
�لقت�ضاد،  �لقطاعات يف  جلميع 
على  بالت�ضاوي  هذ�  وينطبق 
و�ل�رشكات  و�لأ�رش  �لأفر�د 

و�لبنوك و�حلكومات.
�مل�رشف  باأن  �أفادت  وقد 
�أطلق  قد  �لأوروبي  �ملركزي 
»برنامج �ل�رش�ء �لطارئ �لوبائي« 
حتى  يورو  مليار   750 بقيمة 
قرو�س  ل�رش�ء  �لعام،  نهاية 
ي�ضعى  وخا�ضة، يف خطوة  عامة 
�لتد�عيات  للحّد من  من خاللها 
فريو�س  جلائحة  �لقت�ضادية 
كورونا، بعد �إعالن حزمة تد�بري 
حتفيزية بقيمة 120 مليار يورو يف 
12 مار�س 2020، و�ضوف ي�ضتمر 
هذ� �لربنامج �إىل �أن يتم �حتو�ء 
�مل�رشف  و�أن  كورونا،  فريو�س 
�ملركزي �لأوروبي على ��ضتعد�د 
�رش�ء  بر�مج  حجم  لزيادة  تام 
تكوينها،  وتعديل  لديه  �لأ�ضول 
دعت  وطاملا  �ل�رشورة  ح�ضب 

�حلاجة. 

اأزمة اقت�شادية طارئة

)حملل  وولف«  »مارتني  يرى 
»فاينان�ضيال  ب�ضحيفة  �قت�ضادي 
تاميز«( يف مقال بعنو�ن »فريو�س 
طارئة«  �قت�ضادية  �أزمة  كورونا 
�أن  �حلكومات  على  يجب  �أنه 
و�أن  �لك�ضاد،  لتفادي  �لآن  تعمل 
�لذي مل يكن متوقًعا  �لوباء  هذ� 
�لإن�ضان،  �ضحة  فقط  يهدد  ل 
تهديًد�  ا  �أي�ضً يكون  قد  بل 
�قت�ضادًيّا �أكرب من �لأزمة �ملالية 
�أحد  وتعترب   .)2009-2008( يف 
هو  �لفريو�س  ملحاربة  �لآمال 
�إغالق �لدول )�إ�ضبانيا( �أو �أجز�ء 
ذلك،  ومع  )�ل�ضني(.  �لدول  من 
�أن هذ� �ضحيح يف  ثبت  لو  حتى 
بع�س �لأماكن، فمن �لو��ضح �أنه 
مكان.  كل  يف  �ضحيًحا  يكون  لن 
�أنه من �ملحتمل تعر�س ما  كما 
�لعامل  �ضكان  من   %80 �إىل  ي�ضل 
لالإ�ضابة، ومبعدل وفيات حمتمل 
بن�ضبة 1%، وهو ما يعني 60 مليون 
حمتملة،  �إ�ضافية  وفاة  حالة 
يف  �لوفيات  عدد  يعادل  ما  وهو 
ويتوقع  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب 

بع�س  �لكارثة  هذه  ت�ضتغرق  �أن 
ا. �لوقت �أي�ضً

قد  �لوباء  �أن  �إىل  �لكاتب  ويُ�ضري 
�لعر�س  تقلي�س  �إىل  بالفعل  �أدى 
عمليات  توؤدي  حيث  و�لطلب، 
�لإمد�د�ت  �إيقاف  �إىل  �لإغالق 
من  كبرية  وجمموعة  �لأ�ضا�ضية 
عمليات �ل�رش�ء، وخا�ضة �لرتفيه 
و�ل�ضفر، لذ� فاإنه من �ملتوقع �أن 
يف   � حاًدّ هبوًطا  �لنتيجُة  تكون 
�لن�ضف  يف  �لقت�ضادي  �لن�ضاط 
يجب  لذ�  �لعام.  هذ�  من  �لأول 
�ضمان  �ملركزية  �لبنوك  على 
�ل�ضيولة من خالل �حلفاظ على 
تكلفة �قرت��س منخف�ضة وتوفري 
مبا�رش  ب�ضكل  �ضو�ء  �لئتمان، 
�لبنوك  ولكن  مبا�رش.  غري  �أو 
توفري  ت�ضتطيع  ل  �ملركزية 
�ملالءة �ملالية. فال ميكنهم دعم 

�لأعمال  تاأمني  �أو  �لأ�رش  دخول 
�لطلب،  يف  �لنهيار  هذ�  �ضد 
�حلكومات  قيام  يتطلب  ما  وهو 
كل  مُيّكن  و�لذي  �لطلب،  بدعم 
دفع  يف  �ل�ضتمر�ر  من  �رشكة 
على  و�حلفاظ  عمالها  �أجور 

ر�أ�س مالها، كما لو كانت تعمل.
�أف�ضل  �خلطة  هذه  وتُعد 
و�ضمانات  �لقرو�س  من  بكثري 

�ضتاأخذ  حيث  �لقرو�س، 
فقط  �لقرو�س  �ل�رشكات 
ل�ضمان بقائها على قيد �حلياة 
ولي�س  �لأزمة،  فرتة  خالل 
بال�رشورة لدفع رو�تب عمالها. 
�إلز�م  هناك  ذلك،  على  عالوة 
يخلق  ما  وهو  �لقرو�س،  ب�ضد�د 
يتم  عندما  �ل�رشكات  على  عبًئا 

�حتو�ء �لوباء. 

ال�شتعداد لفرتة طويلة

)كبري  بون«  »لور�ن�س  �أ�ضارت 
�لتعاون  مبنظمة  �لقت�ضاديني 
يف  و�لتنمية(  �لقت�ضادي 
�إىل  ن�ضطر  »قد  بعنو�ن  مقال 
�ل�ضتعد�د لأزمة فريو�س كورونا 
تف�ضي  �أن  �إىل  طويلة«،  لفرتة 

من  �أكرث  ��ضتمر  �لذي  �ملر�س 
حول  �أ�ضئلة  يثري  �أ�ضهر  ب�ضعة 
�ل�ضتجابات  تعديل  كيفية 
�لتي  و�ملوجهة  �ملدى  ق�ضرية 
�ضدمة  ملو�جهة  �تخاذها  مت 
يف  تعزيزها  �أو  موؤقتة، 
�لذي  �ل�ضعيف  �لنمو  �ضياق 
لفرتة  ي�ضتمر  �أن  يُتوقع 
�ل�رشكات  وتقييمات  طويلة، 
و�نخفا�س  �ملتعرثة، 
�لديون،  و�رتفاع  �لعمالة، 

و�لت�ضخم �ملنخف�س. 
�ل�ضحي،  �ل�ضعيد  فعلى 
تخ�ضي�س  �ل�رشوري  من 
�ملزيد من �ملو�رد �ملالية 
و�لت�ضنيع  و�للوج�ضتية 
�لالزمة  �لطبية  �ملو�د  لإنتاج 
ملو�جهة �لفريو�س و�لوقاية منه. 
يف  �لفريو�س  ��ضتمر  حال  ففي 
ف�ضيكون  �حلدود،  عرب  �لنت�ضار 
�لتن�ضيق �لدويل �ملتز�يد وتبادل 
�لأهمية.  بالغ  �أمًر�  �ملعلومات 
�ل�ضناديق  وتو�ضيع  �إن�ضاء  ويُعد 
�ل�ضحية على �مل�ضتوى �لإقليمي 

�ل�ضحيح،  �لجتاه  يف  خطو�ت 
�لقوى  جتميع  ذلك  وي�ضتلزم 
قد  ولكن  �لعامل.  م�ضتوى  على 
حتتاج �لقت�ضاد�ت �ملتقدمة يف 
�لحتاد  من  بدًء�  �لأول،  �ملقام 
�لأوروبي، �إىل �لتفاق على �إطار 
م�ضرتك ل�ضيا�ضة �حلجر �ل�ضحي 
و�لحتو�ء و�لختبار، ثم تنفيذها 

�لأزمة وعودة  �إطالة  لتجنب  مًعا 
موجات �لعدوى.

وعلى �ل�ضعيد �لقت�ضادي، تتمثل 
�لق�ضية �لأ�ضا�ضية يف �أن �خل�ضارة 
�ملوؤقتة يف �لإنتاج قد تتحول �إىل 
على  ينبغي  لذ�  �أطول.  خ�ضارة 
دعم  يف  �ل�ضتمر�ر  �حلكومات 
ذلك  يف  مبا  �خلا�س،  �لقطاع 
�حل�ضول على ح�ض�س يف �لأ�ضهم، 
�إىل  بالإ�ضافة  �لتوظيف،  ودعم 
يف  �لنقدية  �ل�ضيا�ضة  ��ضتمر�ر 
�لديون  معاجلة  على  �مل�ضاعدة 
قيام  �إىل  بالإ�ضافة  �ملتز�يدة، 
�لدعم  بتقدمي  �ملركزية  �لبنوك 
عر�س  زيادة  خالل  من  �ملايل 
�لنقود، و�لتي ميكن �أن حتل حمل 

�لرب�مج �ملمولة بالديون.

م�شاعدة املت�شررين

)�لرئي�س  تورنر«  »�أدير  يرى 
�ملالية  �خلدمات  لهيئة  �ل�ضابق 
بعنو�ن  مقال  يف  �لربيطانية( 
�رشيبية  �إعفاء�ت  �إىل  »�حلاجة 

للقطاعات  مبا�رشة  ومنح 
يجب  �أنه  �لوباء«  من  �ملت�رشرة 
وقت  �لأوىل  �لأولوية  تكون  �أن 
�إنقاذ  هي  �لفريو�س  �نت�ضار 
تقليل  ا  �أي�ضً ولكن يجب  �لأرو�ح، 
و�حلفاظ  �لقت�ضادية،  �لآثار 
على �لعمالة و�لدخل على �أف�ضل 
تعوي�س  فيمكن  ممكن.  وجه 

�لنظام  يف  �ل�ضيولة  م�ضاكل 
�ملايل �أو �لقت�ضاد �حلقيقي عن 
للبنك  �لقوية  �لإجر�ء�ت  طريق 
�ملركزي. وقد مت بالفعل �لإعالن 
�ل�ضيا�ضات  حزم  من  �لعديد  عن 
تخفي�س  بينها:  ومن  �ملنا�ضبة. 
�ل�ضفر،  �إىل  �لفائدة  �أ�ضعار 
�ملركزي  �لبنك  �أمو�ل  و�إقر��س 
لها  لل�ضماح  �لتجارية  للبنوك 
و�لإفر�ج  لل�رشكات،  باإقر��ضها 
�ملال  ر�أ�س  �حتياطيات  عن 
�لقت�ضادية  للدور�ت  �مل�ضادة 
حتى تتمكن من �إقر��س �ملزيد. 
عدم  �لإجر�ء�ت  هذه  وت�ضمن 
�لإفال�س  �إىل  �ل�رشكات  دفع 
ب�ضبب نق�س �لئتمان.  ول ميكن 
�ضيًئا  تفعل  �أن  �لنقدية  لل�ضيا�ضة 
فمع  �ملخاطر،  هذه  لتعوي�س 
فاإن  �لفائدة،  �أ�ضعار  �نخفا�س 
�ملزيد من �لتخفي�ضات �ل�ضغرية 
�لتجاري  �ل�ضتثمار  تُعزز  لن 
وميكن  �مل�ضتهلكني.  �إنفاق  ول 
يُحدث  �أن  فقط  �ملايل  للتو�ضع 
�ملايل  فالتحفيز  كبرًي�،  فرًقا 
�أي  يت�ضمن  �أن  يجب 
زياد�ت مطلوبة يف �لإنفاق 
على �خلدمات �ل�ضحية. 
�لطلب  كان  حني  ففي 
مهدًد�   2008 عام  يف 
�مل�ضتهلك  ثقة  بانهيار 
يف  �أنه  �إل  و�لأعمال، 
ومع  �حلالية  �لأزمة 
�ل�ضحي  �حلجر  وجود 
وحالت �لإغالق تعني 
�أنه حتى �لأ�ضخا�س �لذين لديهم 
ل  �لفائ�ضة  �ل�ضيولة  من  �لكثري 

ميكنهم �خلروج و�لإنفاق.
تلعب  لأن  �رشورة  هناك  لذ�، 
�لإعفاء�ت من �رش�ئب �لأعمال، 
دفع  يف  للم�ضاعدة  �ملنح  �أو 
�لإيجار، دوًر� حا�ضًما �إىل جانب 

�لتمويل �لرخي�س.

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�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( يف جميع 

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

ميكن للتو�شع املايل فقط اأن ُيحدث فرًقا كبرًيا، فالتحفيز 
املايل يجب اأن يت�شمن اأي زيادات مطلوبة يف الإنفاق على 

اخلدمات ال�شحية. ففي حني كان الطلب يف عام 2008 مهدًدا 
بانهيار ثقة امل�شتهلك والأعمال، اإل اأنه يف الأزمة احلالية 

ومع وجود احلجر ال�شحي وحالت الإغالق تعني اأنه حتى 
الأ�شخا�س الذين لديهم الكثري من ال�شيولة الفائ�شة ل 

ميكنهم اخلروج والإنفاق.

ميكن للدول م�شاركة اأف�شل املمار�شات من خالل توجيه 
عدٍد قليٍل من املوظفني الطبيني ذوي اخلربة اإىل الدول 

الأكرث احتياًجا با�شتخدام تكنولوجيا الت�شالت من خالل 
ا�شتخدام »التطبيب عن بعد«، ويف �شوء ذلك ميكن ل�شركات 

التكنولوجيا الكربى اأن ت�شاعد يف اإن�شاء البنية التحتية 
الالزمة لذلك.

اجلزء 02



اخلمي�س 02  اأفريل  2020  املوافـق  ل 08 �شعبان  1441ه 14

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

قائد  ماكرنو،  باتريك  اأعلن 
املتحدة  الواليات  منتخب 
كاأ�ش  بلقب  الفائز  ال�شابق 
 ،2007 عام  للتن�ش  ديفي�ش 
نتائج  اأن  الثالثاء،  اأم�ش 
اأجراها  التي  الفحو�شات 
امل�شتجد  كورونا  لفريو�ش 
جاءت اإيجابية وقال ماكرنو، 
عرب  ن�رشه  فيديو  مقطع  يف 
»تويرت«،  موقع  يف  ح�شابه 
من�شاأة  يف  فح�شه  مت  اإنه 
تف�شى  نيويورك  ب�شواحي 

»كوفيد-19«  فريو�ش  فيها 
ب�شكل وا�شع النطاق.

عاما(:   53( ماكرنو  واأ�شاف 
االأعرا�ش  ببع�ش  »�شعرت 
الطفيفة قبل 10 اأو 11 يوما. 
اإيجابيا.  اختباري  جاء  لقد 
هذا  عليه  ح�شلت  لقد 
االأخبار  اإنها   )...( ال�شباح 
ال�شيئة. اخلرب ال�شار هو اأنني 
زالت  لقد  بخري  اأنني  اأ�شعر 
بن�شبة  بخري  واأنا  االأعرا�ش 

100 باملئة«.

لكل  بال�شكر  ماكرنو  وتوجه 
ال�شالمة، حيث  له  من متنى 
كثريا  تاأثرت  »لقد  قال: 
الدعم«وتوج  ر�شائل  بجميع 
االألقاب  من  بالعديد  ماكرنو 
نيله  منها،  م�شريته  خالل 
حمرتيف  رابطة  فردي  لقب 
التن�ش عام 1995 يف �شيدين، 
ولقب الزوجي لبطولة فرن�شا 
غارو�ش(  )روالن  املفتوحة 
غراب  جيم  مواطنه  مع 
قائدا  كان  كما   ،1989 عام 
كاأ�ش  يف  بالده  ملنتخب 
عندما   2007 عام  ديفي�ش 
فاز يف املباراة النهائية على 
بورتالند  يف   1-4 رو�شيا 
االأمريكية  اأوريغون  بوالية 
االأخ  هو  باتريك،  اأن  يذكر 
االأ�شغر جلون ماكرنو حامل 
البطوالت  يف  األقاب  �شبعة 

االأربع الكربى.

االأرجنتيني  النجم  اأعلن 
فريق  قائد  مي�شي  ليونيل 
لكرة  االإ�شباين  بر�شلونة 
العبي  موافقة  عن  القدم، 
على  الكتالوين  الفريق 
ظل  يف  رواتبهم  تخفي�ش 
التي  كورونا  فريو�ش  اأزمة 

جتتاح العامل حاليا.
يف  مي�شي  ليونيل  وقال 
اأن  ظهر  ن�رشه  ر�شمي  بيان 
بر�شلونة  فريق  العبي  كل 

تخفي�ش  على  اتفقوا  قد 
رواتبهم بن�شبة 70 يف املائة، 
احلالية  الظروف  ظل  يف 
بعد  النادي  بها  مير  التي 
التي  جائحة فريو�ش كورونا 
االأيام  يف  كله  العامل  �رشبت 
تعليق  وفر�شت  املا�شية، 
واإيقاف  الريا�شي،  الن�شاط 
الريا�شية  البطوالت  كل 
غري  اأجل  اإىل  والكروية 

م�شمى.

بيانه ما  وا�شتنكر مي�شي يف 
املا�شية،  االأيام  يف  تردد 
بر�شلونة  العبي  رف�ش  حول 
»ال  قائال:  اخلطوة،  لهذه 
اأ�شخا�ش  هناك  ملاذا  اأفهم 
داخل النادي قاموا بت�رشيب 
الفريق  العبي  اأن  فكرة 
لفكرة  متاما  معار�شني 
التي  الرواتب  تخفي�ش 
الرغم  على  االإدارة،  تريدها 
من اأن هذه اخلطوة كانت يف 
الأزمة  االأول  اليوم  منذ  نيتنا 
فريو�ش كورونا«. كما ك�شف 
مي�شي عن بادرة اإن�شانية من 
العبي بر�شلونة جنو موظفي 
ظل  يف  والعمال  النادي 
احلايل،  الطاريء  الظرف 
وقال: »بجانب موافقتنا على 
قرر  فقد  رواتبنا،  تخفي�ش 
يتكفلوا  اأن  اأي�شا  الالعبون 
�شتقوم  الذي  اجلزء  ب�شداد 
من  باقتطاعه  النادي  اإدارة 
والعمال،  املوظفني  رواتب 

على  العمال  يح�شل  لكي 
ما  ظل  يف  كاملة  رواتبهم 
يعانونه حاليا يف فرتة توقف 
اإدارة  وعملت  الن�شاط«. 
االأيام  خالل  بر�شلونة  نادي 
الئحة  تقدمي  على  املا�شية 
يف  والرواتب  العمل  لتنظيم 
قطاعات النادي، والتي توؤثر 
موظفي  جميع  على  بدورها 
حيث  الكتالوين،  النادي 
�شيتم تخفي�ش رواتب العبي 
النادي يف االألعاب املحرتفة 

بن�شبة %70.
موظف   900 نحو  ويوجد 
يعملون يف بر�شلونة يح�شلون 
 40 تبلغ  �شنوية  رواتب  على 
مليون يورو، وهو رقم �شئيل 
مقارنة برواتب العبي فريق 
القدم  لكرة  االأول  بر�شلونة 
مليون   60 الـ  تخطت  والتي 
النادي  اإدارة  ولكن  يورو، 
رواتب  تخفي�ش  قررت 

اجلميع العبني وموظفني.

ملف كورونا 

وكاالت

موقع  على  بيان  يف  ليفي  وقال 
اتخاذ  »بعد  لندن  �شمال  نادي 
النفقات،  لتخفي�ش  خطوات 
حلماية  �شعبا،  قرارا  اتخذنا 

الوظائف، وذلك بتخفي�ش اأجور 
كل املوظفني واملديرين الـ550 
من غري الالعبني ل�شهري اأبريل 
ومايو بن�شبة 20 يف املئة«وتابع 
املحادثات  تثمر  اأن  يف  »ناأمل 
رابطة  الربميريليغ،  بني 

ورابطة  املحرتفني،  الالعبني 
املدربني عن م�شاركة الالعبني 
م�شلحة  اأجل  من  واملدربني 
نكون  »قد  القدم«واأكمل  كرة 
من  العامل  يف  ناد  اأكرب  ثامن 
حيث االإيرادات بح�شب درا�شة 

ديلويت،  املحا�شبة(  )مكتب 
لكن كل االأرقام التاريخية لي�شت 
يوجد  ال  الأنه  متاما  معربة 
الفريو�ش«وكانت  لهذا  حدود 
االإ�شباين،  بر�شلونة  اأندية 
وبايرن  االإيطايل،  ويوفنتو�ش 

عدة  بني  من  االأملاين  ميونيخ 
مماثلة  قرارات  اتخذت  اأندية 
بتخفي�ش اأجور الالعبني خالل 

االأزمة الراهنة.
الكروية  االأن�شطة  تعليق  ومت 
االأوروبية  الدوريات  جل  يف 

االإجنليزي،  الدوري  فيها  مبا 
حتى  ن�شاطه  تعليق  مت  الذي 
فيما  املقبل،  اأبريل   30
الأندية  اجلمعة  اجتماع  يعقد 
اأمور  لبحث  »الربميريليغ« 

الدوري واملناف�شات.

اأعلن نادي توتنهام االإجنليزي، تقلي�س رواتب موظفيه من غري الالعبني لل�شهرين املقبلني بن�شبة 20 يف املائة وياأمل 
رئي�س توتنهام، دانيال ليفي، اأن يحذو العبوه حذو اإدارته، ب�شبب االأزمة املالية التي �شببها تف�شي فريو�س كورونا 

امل�شتجد.

 اأزمة كورونا

توتنهام يخف�س رواتب موظفيه

وفاة رئي�س مار�شيليا ال�شابق بكورونا
تويف ال�شنغايل بابي �شيوف، 
لنادي  ال�شابق  الرئي�ش 
اأوملبيك مار�شيليا الفرن�شي 
عمر  عن  القدم   لكرة 
اإ�شابته  بعد  عاما   68 ناهز 
واأعلن  كورونا  بفريو�ش 
وفاة  ال�شنغايل  التليفزيون 
ب�شبب  منزله،  يف  �شيوف 
واأ�شاف  بالفريو�ش  اإ�شابته 
ي�شتعد  كان  �شيوف،  اأن 
لتلقي  فرن�شا  اإىل  للعودة 
العالج، لكنه مل ي�شمد اأمام 
املر�ش وكان مقررا اأن يتم 
عا�شمة  من  �شيوف  نقل 
ال�شنغال دكار اإىل مدينة ني�ش 

طائرة  منت  على  الفرن�شية 
الناحية  من  جمهزة  خا�شة 
مل  طائرته  لكن  ال�شحية، 
و�شعه  تردي  ب�شبب  تقلع 
ال�شحي قبل اأن يتوفى على 
ودخل  ال�شنغالية  االأرا�شي 
م�شت�شفيات  اأحد  ال�شنغايل 
بعد  االأخرية  االأيام  دكار يف 
كورونا  بفريو�ش  اإ�شابته 
تنف�شي  جهاز  اإىل  واحتاج 
وعمل  عالجه  فرتة  خالل 
خالل  �شحفيا  �شيوف 
املا�شي،  القرن  ثمانينيات 
اأعمال  اإدارة  وحتول ملجال 
الت�شعينيات،  يف  الالعبني 

مثل  جنوم  مع  عمل  حيث 
بيل،  اأنطوان  جوزيف 
با�شيلي  دو�شايي،  مار�شيل 
ويليام غاال�ش، �شمري  بويل، 

ن�رشي، وديدييه دروغبا.
من�شب  �شيوف  بابي  وتوىل 
خالل  مار�شيليا،  رئا�شة 

الفرتة من 2005 اإىل 2009.
مي�شي يعلن موافقة لعبي بر�شلونة على تخفي�س 

رواتبهم بن�شبة كبرية
اإ�شابة لعب التن�س ماكرنو بفريو�س كورونا

زعمت �شحيفة »املي�شاغريو« 
قد  يوفنتو�ش  اأن  االإيطالية، 
الربتغايل  لبيع جنمه  ي�شطر 
بعد  رونالدو،  كري�شتيانو 
الكارثية  املالية  التداعيات 
ب�شبب  بالنادي  حلقت  التي 
تف�شي فريو�ش كورونا ووفقا 
قد  رونالدو  فاإن  لل�شحيفة، 
يعاين ب�شكل مبا�رش اإن طالت 
اأزمة كورونا، فهناك خماوف 
ي�شتطيع  اأال  من  كبرية 

»اليويف« دفع الراتب ال�شنوي 
 31 البالغ  الربتغايل،  للنجم 
تعود  عندما  يورو،  مليون 
اإيطاليا  القدم يف  عجلة كرة 

للدوران.
اإدارة  اأن  ال�شحيفة،  وذكرت 
يف  حاليا  تنظر  يوفنتو�ش 
اأي  لتفادي  خيارات  ثالث 
الربتغايل  مع  مالية  م�شاكل 

م�شتقبال، وهي كالتايل:
رونالدو  عقد  متديد   -

تخفي�ش  مع  اإ�شايف  لعام 
انتظار  اأو   - ال�شنوي  راتبه 
 2022 العام  يف  عقده  نهاية 

وت�رشيحه جمانا.

ورمبا  الثالث  اخليار  اأما   -
فيق�شي  لالعب،  االأ�شواأ  هو 
فرتة  خالل  رونالدو  ببيع 
املقبلة  ال�شيفية  االنتقاالت 

لقاء 70 مليون يورو. 
هو  وافق  »الدون«  وكان 
على  اأيام  قبل  وزمالوؤه 
الأربعة  رواتبهم  تخفي�ش 
�شيوفر  ما  وهو  اأ�شهر، 
 90 نحو  يوفنتو�ش  خلزينة 

مليون يورو.

كورونا ي�شع رونالدو اأمام  3 خيارات اأحالها مر



اخلمي�س 02  اأفريل  2020  املوافـق  ل 08 �شعبان  1441ه 15كوروناملف
بعد حتليل اأكرث من مليون فرد

يزعمونكورونافريو�سباحثو
حتديداأقوىاأعرا�ساملر�س!

حا�ستي  فقدان  اإن  باحثون  قال 
ال�سم والتذوق ميكن اأن يكون اأف�سل 
-Covid طريقة ملعرفة اأعرا�ض
فريق  وتتبع  �سخ�ض  اأي  لدى   19
 ،King>s College يف  البحث 
عرب  املر�ض  اأعرا�ض  لندن، 
تطبيقهم الذي مت اإن�ساوؤه خ�سي�سا 
ا�ستقطب  مار�ض،   31 وبحلول 
 Covid Symptom تطبيق 
مليون   1.8 من  اأكرث   Tracker
بت�سجيل  قاموا  م�ستخدم، 
ظهورها،  عدم  اأو  اأعرا�سهم، 
اأن  البيانات  حتليل  واأظهر  يوميا. 
زهاء 59٪ من 1.5 مليون �سخ�ض 
قاموا بالت�سجيل بحلول 29 مار�ض، 
اإيجابية،  اختباراتهم  نتائج  وكانت 
اأفادوا باأنهم عانوا من فقدان ال�سم 
والتذوق، مقارنة بـ 18٪ من اأولئك 
ال�سلبية.  نتائجهم  اأثبتت  الذين 
اإن تقارير تلك  وقال فريق البحث 
الأعرا�ض كانت اأقوى بكثري يف توقع 
 ،19-Covid لـ  اإيجابي  ت�سخي�ض 
ذاتيا  عنها  املبلغ  باحلمى  مقارنة 
ابتكر الفريق امل�سوؤول عن  والآن، 
جمموعة  ي�سم  منوذجا  التطبيق 
من الأعرا�ض، مبا يف ذلك فقدان 
وال�سعال  واحلمى  والتذوق،  ال�سم 
واآلم  والإ�سهال،  والتعب  امل�ستمر 
وقال  ال�سهية،  وفقدان  البطن 
ال�سم  فقدان  هو  موؤ�رش  اأقوى  اإن 

الأعرا�ض  وت�سمل  والتذوق.  
لأمرا�ض  �سائع  ب�سكل  املقبولة 
التي  احلمى،  التنف�سي:  اجلهاز 
تقول NHS England عادة اإنها 
ت�سل اإىل 38 درجة مئوية اأو اأعلى، 
وتقول  اجلاف  وال�سعال  والإرهاق 
 )WHO( منظمة ال�سحة العاملية
اأن  ميكن  الأخرى  الأعرا�ض  اإن 
والأوجاع  التنف�ض  �سيق  ت�سمل 
وقالت  احللق  والتهاب  والآلم 
من  كريخوف  فان  ماريا  الدكتورة 
الأ�سبوع  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
»قليلة  تقارير  هناك  املا�سي، 

اأ�سخا�ض يف املراحل  للغاية« عن 
يفقدون  الأوىل من املر�ض، رمبا 
ولكنها  التذوق  اأو  ال�سم  حا�ستي 
اإىل  نحتاج  �سيء  »هذا  اأ�سافت: 
كانت  اإذا  ما  عنه، ملعرفة  البحث 

.»19-Covid اإحدى عالمات
الربوفي�سور  الدرا�سة،  قائد  وقال 
البيانات  اإن  �سبيكتور،  تيم 
»تعطينا خريطة متطورة للمملكة 
الأعرا�ض  تظهر  حيث  املتحدة 
من  اأ�سابيع   3 اإىل  اأ�سبوعني  قبل 
)اإدارة   NHS على  ال�سغط 
الربيطانية(،  الوطنية  ال�سحة 

ال�رشوري  من  ال�سبب  ولهذا 
�سحتك  ت�سجيل  يف  ال�ستمرار 
ت�سعر  عندما  حتى  واأعرا�سك، 
الآخرين  وت�سجيع  كاملة،  ب�سحة 

على ا�ستخدام التطبيق«.
قبل  من  التطبيق  وُطّور 
 King>s College فريق 
 NHS �سندوق  مع  بال�سرتاك 
 Guys لـ  التابع   Foundation
 NIHR ومركز ،St Thomasو
و�رشكة  احليوية  الطبية  لالأبحاث 
 ZOE Global Limited

النا�سئة للرعاية ال�سحية.

تنف�ساأجهزةيقدممو�سكاإيلون
جتابهالتيالعامللدولجمانية
19-COVIDجائحة

عر�سه  مو�سك  اإيلون  مدد 
اأجهزة  وتو�سيل  لت�سنيع 
التهوية اإىل البلدان التي تعاين 
الالزمة  نق�ض املعدات  من 
-COVID جائحة  و�سط 
التنفيذي  الرئي�ض  وقال   19
املعدات  اإن  ت�سال  ل�رشكة 
لأي  جمانا  توفريها  �سيتم 
التي  املناطق  يف  م�ست�سفى 

يتم فيها ت�سليم �سيارات ال�رشكة الكهربائية.
تنف�ض  اأجهزة  »لدينا  مار�ض:   31 الثالثاء  يوم  »تويرت«  على  وقال 
�سحنها  �سيتم   .. والعقاقري  الأغذية  اإدارة  عليها  وافقت  اإ�سافية 
ت�سليم  مناطق  داخل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ست�سفيات  اإىل 
ت�سال. ال�رشط الوحيد هو اأن ت�ستخدم على الفور للمر�سى، ول يتم 
املئات  باإعطاء  �سابقا  مو�سك  ووعد  امل�ستودعات.«   تخزينها يف 
من اأجهزة التنف�ض ال�سناعي للم�ست�سفيات يف مدينة نيويورك وعرب 
 19-Covid حالت  من  عدد  اأكرب  �سهدت  والتي  نيويورك،  ولية 
من  موؤكدة  حالة  األف   825 من  اأكرث  وهناك  املتحدة  الوليات  يف 
الإ�سابة بفريو�ض كورونا يف جميع اأنحاء العامل، ما اأدى اإىل اأكرث من 
40 األف حالة وفاة وكانت الوليات املتحدة الدولة الأكرث ت�رشرا من 

الفريو�ض القاتل، حيث �سجلت 176 األف اإ�سابة و3431 حالة وفاة.
احلالت  عالج  يف  حا�سمة  اأنها  ال�سناعي  التنف�ض  اأجهزة  واأثبتت 
وي�سبب  الرئتني  اجلديد  الفريو�ض  يهاجم  حيث  للمر�ض،  ال�سديدة 
�سعوبات يف التنف�ض و�ست�ستخدم ت�سال م�سنعها ال�سخم يف بوفالو 
من  كجزء  اإغالقها  مت  التي  التنف�ض،  اأجهزة  لت�سنيع  بنيويورك، 
�سيعيد  اإنه  مو�سك  وقال  الوباء.  انت�سار  من  للحد  الحتواء  تدابري 

فتح امل�سنع »يف اأقرب وقت ممكن اإن�سانيا«.
وقالت �رشكة جرنال موتورز الأمريكية لت�سنيع ال�سيارات، اإنها تتوقع 

اإنتاج اأجهزة تنف�ض �سناعي مبعدل 10 اآلف جهاز يف ال�سهر.
وتخطط فورد اأي�سا لت�سنيع ما ي�سل اإىل 50 األف جهاز تنف�ض ملر�سى 
 Rawsonville م�سنع  يف  املقبلة  املائة  الأيام  يف   19-Covid

Components يف مي�سيغان.
وواجه مو�سك انتقادات يف وقت �سابق من هذا ال�سهر بعد اأن غرد 

باأن الذعر املحيط بانت�سار فريو�ض كورونا كان »غبيا«.

دواءعنيتحدثرو�سيطبيب
فعاللعالجفريو�سكورونا

زاخار  الدكتور  قال 
املدير  ليكني، 
ل�رشكة  الطبي 
 »NovaMedika «
اإن  لالأدوية،  الرو�سية 
يف  امل�ستخدم  العقار 
املالريا،  من  ال�سفاء 
عالج  يف  جدا  فعال 

فريو�ض كورونا.
ليكني  الدكتور  وقال 
كرا�سوف�سكي،  اأنطون  التلفزيونية   RT �سبكة  ملرا�سل  حديث  يف 
نحو  قبل  �سناعيا  تركيبه  الذي مت  كلوروكني،  هيدروك�سي  دواء  اإن 
الوقت  يف  الأطباء  ي�ستخدمه  املالريا،  مر�ض  ملكافحة  �سنة   70

احلا�رش يف عالج امل�سابني بفريو�ض كورونا.
روابط  واملالريا  كورونا  لفريو�ض  يكون  اأن  الطبيب،  ويفرت�ض 
اآليات  لكبح  ال�سليمة  اخلاليا  يف  للتاأثري  ت�ستخدمها  م�سرتكة، 
تاأثري دواء  العلماء درا�ستني حول  اأجرى  واأ�ساف،  والعدوى  احلمى 
دواء  مع  والثانية  لوحده  الأوىل  اجل�سم:  يف  كلوروكني  هيدروك�سي 
ريتونافري امل�ساد لفريو�ض نق�ض املناعة. ولكن مل يتمكن الباحثون 
كورونا،  فريو�ض  يف  كلوروكني   هيدروك�سي  يوؤثر  كيف  حتديد  من 

ولكن اخلرباء ي�سريون اإىل ثالثة خيارات.
اإ�سابة  مراحل  تاأثري يف جميع  للدواء  يكون  اأن  »ميكن  ليكني  يقول 
الفريو�ض وتوغله يف اخللية وانفتاحه  الت�ساق  بالفريو�ض-  اخلاليا 
دواء  ا�ستخدام  باأن  تفيد  ال�سائدة  والنظرية  بداخلها.  وتكاثره 

هيدروك�سي كلوروكني مينع انفتاح الفريو�ض داخل اخللية«.
ووفقا له، اخليار الأخري هو الذي يو�سح القدرات الفعالة للدواء.

ولفت الطبيب ليكني اإىل اأنه كاأي دواء اآخر لهذا العقار اآثار جانبية 
اأي�سا. فهو �سام للجهاز الع�سبي، ويوؤثر �سلبا يف �سبكية العني. لذلك 

ي�ستخدم الأطباء جرعات �سغرية منه يف عالج فريو�ض كورونا.

من بني اأكرث �شكان العامل

خلطرعر�سةالأمريكيونملاذا
الإ�سابةبكورونا؟

بالفعل  املتحدة  الوليات  تواجه 
الرعاية  نظام  على  �سخمة  اأعباء 
ارتفاع  مع  بها،  اخلا�ض  ال�سحية 
معدلت ال�سمنة وال�سكري وارتفاع 
املزمنة  واحلالت  الدم  �سغط 

الأخرى.
ال�سابق  املدير  فريدن،  توم  وقال 
ملراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية 
منها )CDC(، اإن اأكرث من 60٪ من 
البالغني يف البالد يعانون من حالة 
الأقل.  على  واحدة  كامنة  �سحية 
تزيد  ال�سحية  امل�ساكل  هذه  وكل 
-COVID بـ  الإ�سابة  خطر  من 
فريو�ض  ي�سببه  الذي  املر�ض   ،19

كورونا، والأ�سواأ من ذلك: الوفاة.
ومع وجود اأكرث من 151 األف حالة 
يف  بالفريو�ض  لالإ�سابة  موؤكدة 
اأمريكا، واأكرث من 2700 حالة وفاة، 
يخ�سى خرباء ال�سحة من اأن هذين 
الرقمني �سريتفعان ب�سكل كبري لأن 
عددا قليال حقا يف خطر منخف�ض 

لالإ�سابة باملر�ض.
قد  ال�سمنة  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
خلطر  املتحدة  الوليات  تعر�ض 
عام  يف  حدث  ملا  م�سابه  جائحة، 

1918 مع الإنفلونزا الإ�سبانية.
على  ال�سيطرة  ملركز  ووفقا 

الأمرا�ض، يعاين 42.4٪ من �سكان 
من  البالغني  املتحدة  الوليات 
ال�سمنة، وكذلك 18.5٪ من الأطفال 
باأنها  ال�سمنة  وتُعرف  الأمريكيني. 
احلالت  من  للعديد  خطر  عامل 
ذلك  يف  مبا  املزمنة،  ال�سحية 
وال�سكتات   2 النوع  ال�سكري  مر�ض 
وحتى  القلبية،  والنوبات  الدماغية 
وحذر  ال�رشطان  من  معينة  اأنواع 
اخلرباء من اأن ن�سبة البالغني الذين 
لن  املفرطة،  ال�سمنة  من  يعانون 
ال�سابة  الأجيال  منو  مع  اإل  تنمو 
ال�سمنة  معدلت  ارتفاع  يوؤدي  ولن 
ال�سحية  الرعاية  تكلفة  رفع  اإىل 

اإىل  اأي�سا  يوؤدي  قد  بل  فح�سب، 
اأو  كورونا  فريو�ض  جائحة  حتفيز 
الأوبئة امل�ستقبلية. ووجدت درا�سة 
 ،2009 عام   H1N1 اإنفلونزا  لوباء 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن 
عر�سة  اأكرث  هم  املفرطة  ال�سمنة 
امل�ست�سفيات،  يف  للعالج  مرتني 
اأن  مقارنة مع غريهم. وهذا يعني 
الذين �ُسّخ�ست  البدناء  الأ�سخا�ض 
ميكن   19-COVID بـ  اإ�سابتهم 
على  اإ�سافيا  �سغطا  ي�سعوا  اأن 
بالفعل.  املكتظة  امل�ست�سفيات 
وبالإ�سافة اإىل ذلك، وجدت درا�سة 
العامة  ال�سحة  كلية  من  حديثة 

بجامعة مي�سيغان، اأن البالغني الذين 
يعانون من ال�سمنة املفرطة الذين 
اأكرث  لي�سوا  بالإنفلونزا،  ي�سابون 
عر�سة خلطر الإ�سابة مب�ساعفات 
�سديدة فح�سب، بل يظلون معديني 

لفرتة اأطول.
مرتبطة  ال�سمنة  اأن  يعني  وهذا 
بزيادة خطر انتقال الإنفلونزا. ومع 
توقع اأن يعاين 75٪ من البالغني يف 
الوزن  زيادة  من  املتحدة  الوليات 
اأو ال�سمنة بحلول عام 2030، ميكن 
الآلف  فقدان  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن 
اأو  الإنفلونزا،  ب�سبب  الأرواح  من 

فريو�ض كورونا.
غري  من  اأنه  من  الرغم  وعلى 
الذين  البالغني  كون  �سبب  الوا�سح 
ا�ستقطابا  اأكرث  ال�سمنة  يعانون من 
من  اأنه  العلماء  يعتقد  للعدوى، 
املمكن اأن تغري ال�سمنة ال�ستجابة 
املناعية للج�سم وتوؤدي اإىل التهاب 
مزمن. ووجد الباحثون اأن معدلت 
يعانون  10.5٪ ملن  كانت  الوفيات 
والأوعية  القلب  اأمرا�ض  من 
ال�سكري،  و7.3٪ ملر�ض  الدموية، 
التنف�سي  اجلهاز  لأمرا�ض  و٪6.3 
املزمنة، و 6٪ لرتفاع �سغط الدم، 

و5.6٪ لل�رشطان.
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مركز التكوين املهني بن 
يحيى بختة بتيارت

خياطة 80 األف
 كمامة طبية

جنح اأ�صاتذة والطالبات املرتب�صات بالتكوين 
املهني والتمهني يف تف�صيل وخياطة 80 األف 
املقايي�س  بكافة  جراحية  طبية  كمامة  
بتيارت  الطبية  الأطقم  على  للتوزيع  حولت 
نتيجة تاأخر و�صول الكمامات من ال�صيدلية 
الت�صامنية  العملية  هذه  بوهران.  املركزية 
املهني  التكوين  مديرية  با�رشتها   التي 
من  ومبراقبة  تيارت   لولية  والتمهني 
مديرية ال�صحة التي وقفت على اجناز هذه 
الكمامات وفقا  للمقايي�س ال�صحية العاملية 
قد  املهني  التكوين  مديرية  وكانت   هذا   ،
انطلقت يف عملية اخلياطة مبركز  التكوين 
املهني بن يحيى بختة  اإناث الذي حتول اإىل  
ور�صة حقيقية بعد اإخ�صاعه لعملية التعقيم 

ال�صحية.  .
حممد بن ترار

بعد لقائه طبيبا اأ�صيب الحقا 
بكورونا

 بوتني يتخلى عن 
امل�شافحات 

الرو�صية  الرئا�صة  با�صم  الناطق  ك�صف 
فالدميري  الرئي�س  اأن  بي�صكوف،  دميرتي 
بوتني غري طريقة الت�صليم، وبات ميتنع عن 
اأنه ميار�س العمل عن بعد  امل�صافحة، كما 
قدر الإمكان جاء ذلك يف معر�س رده على 
�صوؤال �صحفي عما اإذا كان بوتني وجميع من 
"كوموناركا"  اأ�صبوع م�صت�صفى  قبل  زار معه 
مو�صكو،  يف  كورونا  مر�صى  بعالج  اخلا�س 
يف  ُك�صف  اأن  بعد  ذاتي،  لعزل  �صيخ�صعون 
امل�صت�صفى  هذا  اأطباء  كبري  اأن  لحق  وقت 
وقال  بالفريو�س  اأ�صيب  بروت�صينكو  ديني�س 
الحتياطات،  نتوخى  "طبعا،  بي�صكوف: 
ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن 

بعد قدر الإمكان.

اأزمة كورونا تطال مي�شي
م�صاهري  من  جمموعة  اإ�صابة  تاأكيد  بعد 
كرة  جنوم  اخل�صو�س  وعلى  الريا�صة 
يوفنتو�س،  نادي  لعب  غرار  على  القدم، 
نادي  واأ�صطورة  ديبال،  باولو  الأرجنتيني 
وت�رشر  مالديني،  باولو  الإيطايل،  ميالن 
كري�صيانو  كالربتغايل  ماديا،  اآخرين  جنوم 
راتبه  من  كبريا  جزءا  فقد  الذي  رونالدو، 
ال�صنوي بعدما قل�س فريقه يوفنتو�س راتبه، 
ها هو الأرجنتيني ليونيل مي�صي، قائد نادي 
بر�صلونة، ين�صم اإىل قائمة �صحايا الفري�س، 
الذي ل مييز بني �صغري وكبري، وبني �صخ�س 
 Total" موقع  وبح�صب  وم�صهور.  عادي 
موافقته  وبعد  مي�صي  فاإن   ،"Sportek
على تخفي�س راتبه بن�صبة 70 يف املائة، يف 
فريقه  بها  مير  التي  احلالية  الظروف  ظل 
كورونا  فريو�س  وباء  تف�صي  بعد  بر�صلونة 
فاإن  اإ�صبانيا،  يف  الريا�صي  الن�صاط  وتعليق 
من  يورو  مليون   4.2 �صيخ�رش  "الربغوث" 
مي�صي  اأن  املوقع،  واأورد  ال�صهري  راتبه 
يتقا�صى 6 ماليني يورو �صهريا تقريبا، وبعد 
تخفي�س ن�صبة 70 باملائة من هذا الراتيب، 

�صيتبقى له 1.8 مليون يورو فقط.

دعا  م�صتعجل  نداء  يف 
للتقاعد  الوطني  ال�صندوق 
املتقاعدين  فئة  مب�صتغامن 
ملختلف  احل�صور  عدم  اإىل 
م�صالح الإدارة الو�صية يف هذه 
الظروف ال�صعبة التي ت�صهدها 
وباء فريو�س  انت�صار  البالد مع 
ال�صندوق  واأكد   " "الكورونا 
ا�صتعداد  للتقاعد  الوطني 
والإطارات  الأعوان  خمتلف 
خدمات  تقدمي  على  للعمل 
ومعاجلة  بعد  عن  للمواطنني 
وامللفات  الن�صغالت  خمتلف 
دون  نوعية  بوترية  املطروحة 
الو�صع  يطرحها  خماوف  اأي 
الراهن وقالت املكلفة بالإعالم 
بال�صندوق  العامة  والعالقات 

اأن رقما اخ�رش مت و�صعه حتت 
ت�رشف املواطنني املتقاعدين 
يطرحون  الذين  املواطنني 
الإدارة  على  ا�صتف�صارات  اأي 
املختلفة  الإدارية  وم�صاحله 
خا�س  عمل  بنظام  تعمل  التي 
تبعا لتوجيهات الوزارة الو�صية 
تتبع  التي  العامة   واملديرية 
مع  خا�صة  املوجود  الأداء 
الدقيقة  احلالية  الظروف 
حتت   "  3011" رقم  ويبقى 
بالولية  املواطنني  ت�رشف 
اأي  ومن خارج م�صتغامن لطرح 
تخ�س  وت�صاوؤلت  ان�صغالت 
التي  الفرتة  هذه  يف  املتقاعد 

ت�صهد  احلجر ال�صحي
   م.اأمني

ال�صندوق يبا�صر اأ�صاليب ات�صال جديدة

رقم اخ�شر للمتقاعدين مب�شتغامن

قلم جاف16

�شدق بوناطريو و 
اأر�شطو و الطربي

الوليد فرج

نوح  الدكتور  اأن   ، املتهمكمون  يعلم  هل   
 ، اجلزائري  الفيزيائي  و  الفلكي  بوناطريو 
�صاحب جوائز عاملية عن اخرتاعه ال�صاعة 
الكونية اجلديدة ، و ت�صميمه ملدينة �صديقة 
للبيئة م�صادة للكوارث، فاحتفت به عدة دول 

عظمى كربيطانيا و بلجيكا .  
وهو �صاحب عقل علمي خمت�س يف علم من 
بامل�صتقبالت  لتعلقه  اأخطرها  و  العلوم  اأدق 
هو  وما  بالطب  عالقته  فما  الفلك  علم  هو 
دوره داخل املجموعة التي يرتاأ�صها يف اإنتاج 
هذا الدواء ! حتى يخرج اليوم بادعاء و�صول 
الفريق الذي يراأ�صه اإىل دواء ي�صفي من �صقم 
فريو�س اأرهق جهابذة علم الفريو�صات و كلّت 
عقول علماء امليكروبيولوجيا لفك لغز هذا 
ال�صيد  اأخباره  اأتتبع  واأنا   . القاتل  املجهري 
يف  هاتف  هتف  املاهر  الفلكي  بوناطريو 
لوط  عمك  يل  يقول  كاأنه  كرمية  اأية  اأذين 
لقاحات  رحمة  الكون حتت  فلي�س  على حق 
خالق  ن�صيتم  هل  املخلوق  �صنعها  خمابر  و 
هذا املخلوق حني قال يف حمكم تنزليه يف 
الآية 88 من �صورة ال�صافات : ) َفنََظَر نَْظَرًة 
يِف النُُّجوِم َفَقاَل اإِيِنّ �َصِقيٌم ( و الآية تتحدث 
عن �صيدنا اإبراهيم اخلليل . فلماذا نظر يف 
اأخربته  ومبا  ؟  فيها  وجد  ماذا  و  ؟  النجوم 
بعد  مري�س  �صقيم  انه  عرف  وكيف  وكيف؟ 

اأن نظر اإليها ؟ 
اأكيد �صوف  بوناطريو  الدكتور  من طعنوا يف 
الأ�صئلة  هذه  عن  اأجابنا  من  يف  يطعنون 
الآية  ف�رش  كثري  ابن  املف�رشين  فال�صيخ 
بقول قتادة عن �صعيد بن امل�صيب اأن �صيدنا 
 ، )التنجيم(  الفلكية  معارفه  مار�س  اإبراهيم 
فاأدرك من خالل النجوم التي نظر اإليها انه 
قال  وبهذا   . الطاعون(  مر�س  )به  مطعون 
الطربي  جرير  بن  حممد  املف�رشين  اأمام 
العارف بكتاب اهلل وقراءاته العامل بال�صنن و 

الرجال . هل هناك من متهكم ؟
اأعداء  و نحن  اأن مزمار احلي ل يطربنا  اأم 
ياأتي  مبا  اإل  نعرتف  ل  و  وطني  هو  ما  لكل 

من وراء البحر ! 
لوط  العم  على   ، الفج  القطيع  تطاول  بعد 
اعتكف  �صوف  مكانه  كنت  لو   ، بوناطريو 
نا�صبا راأ�صي لقراءة �صفحة ال�صماء وجنومها 
لكم  تكون  عقوبة  لكم  اأعد  و  افالكها  و 
به  ا�صتهزاأ  يوم  اأر�صطو  فعلها  كما   ، در�صا 
التي  الفلك  بعلم  معارفه  فا�صتثمر يف  قومه 
�صوف  الزيتون  جني  مو�صم  اأن  اإىل  اأو�صلته 
ال�صتاء  اأن  اإدراكه  خالل  من   ، وفريا  يكون 
مع�رشتي  فا�صتاأجر   . ماطرا  يكون  �صوف 
ميلتو�س و خيو�س ، الوحيدتني . وحني انتهى 
التي  النا�س  على  كان  الزيتون  جني  مو�صوم 
تهكمت عليه البارحة اأن تبحث على مع�رشة 
لع�رش زيتونها ! و ليوجد غري اأر�صطو �صيد 
يريد  الذي  ال�صعر  ولقد حدد  الزينون  ع�رش 
و جنى ثروة طائلة من وراء ذلك و علم الفلك 
اأن  )ا�صتطيع   : للنا�س وقال  بعدها  .  وخرج 
نحن  يحركنا  ما  هذا  لي�س  ولكن  غنيا  اأكون 

الفال�صفة (
احذروا امل�س بعلمائكم ..

م.�س/وكاالت

طوره  الذي  ال�صائل  اأما 
عليه  واأطلق  املتخ�ص�صون 
متاما  اآمن  فهو  "ماغناريل"، 
هذه  مثل  وبوا�صطة  للج�صم، 
الربوتينات،  تدمري  يتم  املياه، 
وبعد التجفيف ل يبقى �صيء على 

ال�صطح املعالج.
وتعمل هذه التكنولوجيا على النحو 
البالزما  املركب  ينتج  التايل، 
ج�صيمات  من  غاز  وهو  الباردة، 
وهي  م�صحونة،  وغري  م�صحونة 
العادية.  املياه  تدخل يف  بدورها 
بع�س  الذرات  تفقد  ذلك،  بعد 
تعود  ل  وبالنتيجة،  الإلكرتونات، 

بجزيء  الرتباط  على  قادرة 
املاء.

ظهور  اإىل  يوؤدي  الأمر  هذا 
الأوك�صجني  من  خمتلفة  اأ�صكال 

تتلف  والتي  والهيدروجني، 
على  وعالوة  الفريو�صات  خاليا 
"الأك�صجني العدواين"، يدمر هذا 
الفريو�صات  اأي�صا  الفريد  املركب 

الهيبوكلورو�س  حم�س  بوا�صطة 
رئي�س  بالبولني،  دميرتي  ويقول 
القائمة  اأكوا"  "ماغناريل  �رشكة 
"اإن  املركب:  هذا  تطوير  على 
هذا  ملح  من  باملائة  ُع�رشا 
تكاثر  مينع  املاء،  يف  احلم�س 
الفريو�س التاجي. احلم�س نف�صه 
هذا  اإن  امللح.  من  ن�صاطا  اأكرث 
ال�صائل لن  اأن مثل هذا  اإىل  ي�صري 
يوقف التكاثر فح�صب، بل �صيقتل 
للمر�س  الناقل  العامل  اأي�صا 
ذاته"وميكن ا�صتخدام هذه املياه 
والأ�صطح  الأقنعة  معاجلة  يف 
الهواء،  يف  وللر�س  املختلفة، 
وتتميز  للب�رش،  اآمنة  لأنها  وذلك 

كذلك بتكلفة اإنتاج منخف�صة.

حماربة الفريو�صات بفعالية منقطعة النظري

�شركة رو�شية تطور "مياها" تدمر 
الفريو�س التاجي

اكت�صف خرباء رو�س يف �صركة "ماغناريل اأكوا" طريقة ملحاربة البكترييا والفطريات والفريو�صات بفعالية 
منقطعة النظري ويرى هوؤالء اخلرباء اأن املياه املعاجلة بالبالزما الباردة ميكن اأن تكون �صالحا مميتا حتى 

�صد فريو�س "ال�صار�س التاجي- 2"، امل�صبب لوباء "كوفيد – 19"ويو�صح اأ�صحاب االخرتاع، اأن االأمر املهم 
يف خ�صم تف�صي العدوى بالفريو�س التاجي، هو تطهري كل من الهواء واالأ�صطح التي ميكن اأن ي�صتقر عليها 

الفريو�س ويجري اليوم قتل العامل الناقل للعدوى، اأي الفريو�س التاجي، ب�صكل رئي�س من خالل خليط 
يعتمد على الكحول والكلور، اإال اأنه يتميز برائحته القوية وبتاأثريه على ال�صحة والرفاهية.

للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�صفت 
 31 يوم  ال�صعبي،  الوطني 
عمليتي  اإثر   ،2020 مار�س 
اجللفة  من  بكل  ومت�صيط  بحث 
الأوىل  الع�صكرية  بالناحية 
الع�صكرية  بالناحية  و�صكيكدة 
 )02( خمباأين  اخلام�صة، 
مواد  على  يحتويان  لالإرهابيني 
غذائية واألب�صة واأفر�صة واأغرا�س 
مفرزة  دمرت  حني  يف  خمتلفة، 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  اأخرى 

ال�صنع  تقليديتي   )02( قنبلتني 
مبنطقة املنعرج الأبي�س، بلدية 
تب�صة  بولية  ڨنتي�س  �صطح 

بالناحية الع�صكرية اخلام�صة.

للجي�س  م�صرتكة  مفرزة  اأوقفت 
بال�صلف  ال�صعبي  الوطني 
الأوىل،  الع�صكرية  بالناحية 
منت  على  خمدرات   )01( تاجر 
بـ )30،3(  مركبة �صياحية حمملة 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 
ال�صواحل  حرا�س  حجز  فيما 
)30،5( كيلوغرام من نف�س املادة 

ببومردا�س.
اأوقفت  مت�صل،  �صياق  ويف 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
الع�صكرية  بالناحية  البواقي  باأم 
اخلام�صة، تاجري )02( خمدرات 

�صياحية   )01( مركبة  وحجزت 
و)1794( قر�س مهلو�س، يف حني 
الوطني  الدرك  عنا�رش  �صبط 
خمتلف  من  وحدة   )2471(
من  علبة  و)1220(  امل�رشوبات 
بالناحية  بالوادي  التبغ  مادة 
حجزت  كما  الرابعة.  الع�صكرية 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
الع�صكرية  بالناحية  قزام  بعني 
رباعية  مركبات   )03( ال�صاد�صة، 
املواد  من  طن  و)2،96(  الدفع 

الغذائية املوجهة للتهريب.

بكل من اجللفة و�صكيكدة

تدمري خمباأين للإرهابيني

ال�صلف و بومردا�س

حجز كميات من املخدرات

القيادي ال�شحراوي 
اأحممد خداد يف ذمة اهلل

الوطنية  الأمانة  ع�صو  الأربعاء  اأم�س  تويف 
ال�صحراوي  املن�صق  البولي�صاريو،  جلبهة 
العالقات  وم�صوؤول  املينور�صو  بعثة  مع 
خداد،  اأحممد   ، البولي�صاريو  يف  اخلارجية 
اأعلنه  كما  املر�س،  مع  طويل  �رشاع  بعد 
وزير  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 

الإعالم، حمادة �صلمى.
ونقلت وكالة الأنباء ال�صحراوية )واأ�س( عن 
"بقلوب  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
اأنف�صنا  نعزي   ، وقدره  اهلل  بق�صاء  موؤمنة 
ال�صحراوي  القيادي  رحيل  يف  و�صعبنا 
الإعالم  وزير  خداد"واأ�صاف  اأحممد 
رئا�صة  اأن  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
اجلمهورية �صت�صدر بيانا �صيعلن من خالله 
الوطنية  الأعالم  وتنكي�س  عن حالة احلداد 

بكافة املوؤ�ص�صات.

ل�صم  مدريد  ريال  فريق  ي�صعى 
الفرن�صي  ليون  نادي  "جوهرة" 
ذي  �رشقي  ريان  القدم  لكرة 
بطلب  اجلزائرية،  الأ�صول 
الفرن�صي  مواطنه  من  مبا�رش 
الفني  الدين زيدان، املدير  زين 
تقارير  وذكرت  امللكي  للفريق 
يف  يرى  زيدان  اأن  �صحفية 

خليفة  عاما(   16( �رشقي  ريان 
بنزميا  كرمي  املهاجم  ملواطنه 
من  يقدمه  ملا  وذلك  م�صتقبال، 
من  به  ويتمتع  مبهرة،  م�صتويات 

مهارات ا�صتثنائية.
الذي  زيدان،  اأن  اإىل  واأ�صارت 
من  وينحدر  فرن�صا  يف  ولد 
يلعب  قد  اأي�صا،  اأ�صول جزائرية 

�صفقة  ح�صم  يف  كبريا  دورا 
مل�صلحة  �رشقي  مواطنه  �صم 
�رشقي  ريان  "املريينغي"وولد 
يف عام 2003 يف فرن�صا، ويعترب 
يف  ال�صاعدة  املواهب  اأبرز  من 
فرن�صا، ومت ت�صبيهه بالعديد من 
اأ�صاطري الكرة حيث لقب بزيدان 
فرن�صا،  "مي�صي"  وبـ  اجلديد، 

حتى  نانت  مع  بعقد  ويرتبط 
�صيف عام 2022.

خليفة لبنزميا

زيدان يعرث على "جوهرة جزائرية - 16 عاما" 

من جن�صيات اإفريقية خمتلفة

اإنقاذ )13( مر�شحا للهجرة
 غري ال�شرعية

والإنقاذ  للبحث  وحدة  متكنت 
من  البحرية،  لقواتنا  تابعة 
غري  للهجرة  مر�صحا   )13( اإنقاذ 
اإفريقية  جن�صيات  من  ال�رشعية 
ثالثة  جثث  وانت�صال  خمتلفة 
)03( اآخرين فيما ل يزال البحث 

مفقودين،   )03( ثالثة  عن  جاريا 
وذلك اإثر غرق القارب املطاطي 
ميلني  بعد  على  يقلهم  كان  الذي 
)02( بحريني �صمال-�رشق خروبة 
الع�صكرية  بالناحية  مب�صتغامن 

الثانية.
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