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النائب عن جبهة العدالة  خل�شر بن خالف لـ"لو�شط ":

 30 برملانيا رف�ضوا  التربع 
ملواجهة كورونا 

	
.     �شرورة الذهاب  اإىل حظر التجوال يف كل الواليات 
.      تعليمة جراد مبنع ت�شوير تقدمي االإعانات موفقة

 ك�شف النائب الربملاين عن جبهة العدالة والتنمية خل�شر بن خالف يف حوار خ�ض به » الو�شط »   باأن 30 نائب برملاين رف�ض التربع من راتبه ال�شهري 
للم�شاهمة يف مواجهة اأزمة كورونا ، يف حني �شدد على �شرورة الذهاب  اإىل ح�شر التجوال يف كل الواليات باأكرث �شرامة على االأقل ملدة �شهر على جميع 

واليات الوطن للحد من انت�شار الوباء، مثمنا خطوة الرئي�ض بالتربع براتبه ال�شهري ملجابهة وباء كورونا .
حاورته: اإميان لوا�ض

على  تعليقك  .    بداية،  
احلكومة   اأع�شاء  خطوة  
للم�شاهمة  باأجورهم  بالتربع 

يف حماربة وباء » كورونا«؟

اجلمهورية	 رئي�س	 خطوة	 	نثمن	
براتبه	 بالتربع	 تبون		 املجيد	 عبد	
هي	 كورونا،	 ملواجهة	 ال�شهري	
خطوة		 تبعتها		 موفقة،	 خطوة	
رئا�شة	 اإطارات	 و	 احلكومة	 اأع�شاء	
ملواجهة	 �شهري	 اجلمهورية	براتب	
للم�شاهمة	 باأجورهم	 بالتربع	 الوباء		
يف	مواجهة	الأزمة،	جميع	موؤ�ش�شات	
الت�شامن	 حذوه،	 اإتخذت	 الدولة	
جزائري	 على	 وطني	 واجب	 هو	
با�شتطاعته	امل�شاعدة		يف	املرحلة	
ذلك	يف	ظل	 ي�شاهم	يف	 اأن	 الراهنة	
بها	 متر	 التي	 ال�شعبة	 الظروف	
البالد	،	الأمر	الذي	ي�شتدعي	تظافر	
الكالم	 و	 املرحلة	 لتجاوز	 اجلهود	
و	 املجتمع،	 اأطياف	 جلميع	 موجه	
يجدر	الإ�شارة	باأن	نواب	مبنى	زيغود	
املجموعات	 مع	 بالت�شاور	 يو�شف	
بالتربع	 التزم	 من	 هناك	 الربملانية	
هناك	 و	 ال�شهري	 الراتب	 من	 بجزء	
من	تربع	باأجرته	كاملة،	وهناك	من	
برملاين	 	30 اأن	 حيث	 ذلك	 رف�س	
رف�س	التربع	بل	�شحبوا	ا�شمهم	من	

القوائم.	

جراد   االأول  الوزير     .
منع  تتمثل  اأ�شدر  تعليمة 
املعوزين  املواطنني  ت�شوير 

ماتعليقك على ذلك؟ 

يف	 خا�شة	 وطني	 واجب	 الت�شامن	
بها	 متر	 التي	 ال�شعبة	 الظروف	
اإىل	 الأمر	 ي�شل	 اأن	 لكن	 البالد،		
املعوزين	حلظة	 املواطنني	 ت�شوير	
امل�شاعدات	 و	 الإعانات	 منحهم	

من	 ندينه،	 بل	 نرف�شه	 �شيء	 هذا	
لي�شت	 الأمور	 هذه	 اأن	 املفرو�س	
ذلك	 جمرد	 لأن	 الإعالن	 و	 للن�رش	
نتمنى	 الرياء	وهذا	مرفو�س،	 يكون	
من	 الت�رشفات	 هذه	 مثل	 تكون	 اأن	
التفاخر،	 ولي�س	 به	 الإقتداء	 اأجل	
هو	 الت�شامن	 النظر	 بغ�س	 لكن	
واجب	وطني	يف	مثل	هذه	الظروف	
اله�شة	 للطبقات	 بالن�شبة	 خا�شة	
املتخذة	 بالإجراءات	 تاثرث	 التي	
خا�شة	 عمل	 دون	 نف�شها	 ووجدت	

اأ�شحاب	املهن	احلرة.

عر�شت  عاملية  .    �شركة 
التنف�ض  اأجهزة  ت�شاميم 
الدول  على  اال�شطناعي 
النا�ض  حياة  الإنقاذ  ل�شناعتها 
ب�شبب الكورونا، هل تعتقد اأن 

اإنتاجها باجلزائر ممكن؟

و	 اخلرباء	 من	 لديها	 	اجلزائر	
خاللها	 من	 ميكن	 التي	 املخابر	
هذه	 الأمور،		 هذه	 يف	 التفكري	
بدورها	 قامت	 العاملية	 ال�رشكة	
اأجهزة	 ت�شاميم	 عر�س	 خالل	 من	
الدول	 على	 ال�شطناعي	 التنف�س	
مادام	 باأنه	 ن�شدد	 نحن	 ل�شناعتها،		
الوثائق	متوفرة	لبد	من	التفكري	يف	
بلورة	الوثائق	ل�شناعة	هذه	الأجهزة	
يف	اجلزائر	التي	ميكن	اأن	ت�شتعملها	
حاليا	اأو	م�شتقبال	يف	عالج	الأمرا�س	

التنف�شية	

دعا  ال�شحة  .    وزير 
للم�شاهمة  والطلبة  االأ�شاتذة 
�شائل  املطهرة  املواد  �شناعة  يف 
معقم واالأقنعةكيف ترى ذلك 

على ذلك؟

الأ�شاتذة	 ال�شحة	 وزير	 	دعوة	
�شناعة	 يف	 للم�شاهمة	 والطلبة	
معقم	 �شائل	 املطهرة	 املواد	

�شناعة	 ت�شل	 اأن	 وميكن	 والأقنعة،	
ال�شطناعي	 التنف�س	 اأجهزة	
من	 بعدد	 بالتكفل	 ت�شمح	 واأجهزة	
حملها،	 يف	 واحد	 اأن	 يف	 املر�شى	
ظل	 يف	 به	 القيام	 مايجب	 وهذا	
الع�شابة	 لالأ�شف	 املخابر،	 وجود	
الب�رشية	 الطاقات	 يف	 ت�شتثمر	 لك	
على	 اجلميع	 و�شع	 كورونا	 وباء	 	،
واحد،	 كف	 ف�س	 و	 امل�شاواة	 قدم	
الفقري	و	امل�شوؤول	 ت�شاوى	فيه	بني		
املنظومة	 الب�شيط،		 املواطن	 و	
اأكدت	 ه�شة		 اجلزائر	 يف	 ال�شحية	
املطلوب،	 امل�شتوى	 يف	 لي�شت	 اأنها	
وهذا	مالحظناه	فاب�شط	الأمور	مثل	
وجدناها	 ب�شاطتها	 رغم	 الكمامات	
غائبة،		حيث	اأنه	من	املفرو�س	باأن	
الكتفاء		بهذه	الو�شائل	يكون	متوفر	
مل	 ال�شابقني	 امل�شوؤولني	 لالأ�شف	 		،
بل	 ال�شحية	 املنظومة	 يف	 يفكروا	
املال	 نهب	 يف	 كان	 الوحيد	 همهم	
ميكن	 ل	 باأنه		 ن�شري	 نحن	 العام،		
هذا	 ذهاب	 بعد	 اإل	 الو�شع	 تقييم	

الوباء	

قرار  على  تعليقك      . 
بخف�ض  العايل  التعليم  وزارة 
من  املوؤقتني  االأ�شاتذة  اأجور 
الدكتوراه  �شهادات  اأ�شحاب 
اإطار  يف  واملاجي�شرت،  واملا�شرت 

حماربة وباء كورونا؟

	نطالب	باإعادة	النظر	يف	هذا	القرار	
املجحف	املتخذ	يف	حق	الأ�شاتذة	
توجيهات	 مع	 واملتناق�س	 املوؤقتني	
اأ�شحاب	 مع	 الت�شامن	 يف	 الرئي�س	
خالل	 اله�شة	 واملهن	 املنا�شب	
وهذا	 نعي�شها	 التي	 الأزمة	 هذه	
التوظيف	 جمال	 فتح	 انتظار	 يف	
بها	 تزخر	 التي	 الكفاءات	 اأمام	هذه	
للتفكري	 بها	 الدفع	 وعدم	 اجلزائر	
يف	الهجرة	بعد	انفراج	اأزمة	كورونا	
،	و	ندعوا	الوزير	الأول	اإىل	التدخل	

اتخذته	 الذي	 القرار	 تنفيذ	 وقف	 و	
وزارة	التعليم	العايل	والبحث	العلمي	
اأجور	 بخف�س	 واملتعلق	 والقا�شي	
اأ�شحاب	 من	 املوؤقتني	 الأ�شاتذة	
واملا�شرت	 الدكتوراه	 �شهادات	
اإطار	حماربة	وباء	 واملاجي�شرت،	يف	
الوقت	الذي	كان	ينتظر	 كورونا،	يف	
فيه	الأ�شاتذة	املوؤقتني	من	اأ�شحاب	
واملا�شرت	 الدكتوراه	 �شهادات	
ملطلبهم	 ال�شتجابة	 واملاجي�شرت،	
القا�شي	برت�شيم	توظيفهم،	يفاجوؤون	
منذ	ايام	ويف	هذا	الوقت	ال�شتثنائي	
التي	متر	به	البالد	يف	حماربة	وباء	
كورونا،	بالقرار	املجحف	يف	حقهم	
التعليم	 وزير	 طرف	 من	 املتخذ	
والقا�شي	 العلمي	 والبحث	 العايل	
لهم	 ال�شاعي	 الأجر	 بتخفي�س	
وهذا	رغم	ما	عا�شته	و	تعي�شه	هذه	
الأ�رشة	اجلامعية	من	 ال�رشيحة	من	
والإجحاف	 التهمي�س	 اأ�شكال	 كل	
و	 الأخرية،	 ال�شنوات	 مرور	 على	
دفعت	 التي	 الأ�شباب	 عن	 اأت�شاءل		
احلكومة	اإىل	خف�س	اأجور	الأ�شاتذة	
�شارعت	 الذي	 الوقت	 املوؤقتني،	يف	
�رشف	 على	 للتاأكيد	 الثقافة	 وزيرة	
منحة	للفنانني	املتوقفني	عن	العمل	

بالنظر	جلائحة	كورونا	.

ل�شيا�شة  تقييمك       .
فريو�ض  جمابهة  يف  الدولة 

كورونا؟ 

وباء	 جمابهة	 يف	 الدولة	 �شيا�شة	
لحظناه،	 الذي	 الرتدد	 رغم	 كورونا	
اإتخاذها	 ثم	 التي	 القرارت	 اأن	 اإل	
اإجراءات		 وهي	 ووقتها،		 يف	حملها	
موفقة	وردعية،	نتاأ�شف	من	�شلوكات	
الإ�شتجابة	 يف	 املواطنني	 بع�س	
اأ�رشف	 لالإجراءات	املتخذة	و	التي	
نحن	 الإخت�شا�س،	 اأ�شحاب	 عليها	
يف	مفرتق	الطرق	ويف	وقت	الذروة،		
لبد	من	الذهاب	اإىل	ح�رش	التجوال	

على	 باأكرث	�رشامة	 الوليات	 كل	 يف	
باحلالت	 للتكفل	 �شهر		 الأقل	ملدة	
�شيتم	 التي	 واحلالت	 املوجودة	
يف	 للتحكم	 م�شتقبال	 اإكت�شافها	
جهة	 من	 الأ�رشار،		 باأقل	 الأزمة	
يف		 الرئي�س	 خطوة	 نثمن	 اأخرى	
كانوا	 الذين	 اجلزائريني	 اإعادة	
اإلغاء	 نتيجة	 تركيا	 يف	 عالقني	
الرحالت	اجلوية،	ووجه	نداء	لوزارة	
اخلارجية	يف	التفكري	يف		اجلزائيني	
عددهم	 و	 اأوكرانيا	 يف	 العالقني	
حوايل	300	جزائري	و	150	جزائري	

عالق	يف	دولة	ماليزيا	.	

.    ما هو الدور الذي ميكن 
اأن تلعب التنظيمات يف اجلزائر 

خالل االأزمة الراهنة؟

	ن�شكر	املجتمع	املدين	و	اجلمعيات	
امليدان	 يف	 بقوة	 تتحرك	 التي	
املت�رشرة،		 الوليات	 يف	 خا�شة	
والتنمية	 العدالة	 جبهة	 يف	 ونحن	
هي	 اأين	 نت�شاءل	 لكن	 معها،	 نن�شق	
راأ�شها	 على	 و	 الر�شمية		 اجلمعيات	
الهالل	الأحمر	التي	عودتنا	يف	وقت	
دول	 اإىل	 القوافل	 باإر�شال	 الع�شابة	
الت�شامن	 وزارة	 هي	 اأين	 	، اأخرى	
من	 لبد	 الغائبة،		 الوزراء	 بع�س	 و	
و	 اجلمعيات	 هذه	 يف	 النظر	 اإعادة	
التي	كان	من	املفرو�س	 املنظمات	
ظل	 يف	 امليدان	 بدورها	 تقوم	 اأن	

الأزمة	الراهنة.

تخزين  على  الت�شابق      .
املواد الغذائية عو�ض االلتزام 
الوقائية،  باالإجراءات 

ماتعليقك على ذلك؟

حتت	 نعي�س	 اأ�شبحنا	 	لالأ�شف	
تاين	 التي	 املغر�شة	 ال�شائعات	
الجتماعي،		 التوا�شل	 و�شائل	 من	
موؤ�شفة	 ت�رشفات	 لحظنا	 لالأ�شف	

اجلزائري	 ال�رشق	 وليات	 بع�س	 يف	
و	حتى	يف	اجلزائر	العا�شمة،		لي�س		
الوقائية	 بالإجراءات	 اإلتزام	 هناك	
�شلوكات	 راأينا	 بها	 الإلتزام	 فعو�س	
تك�شري	 خاللها	 من	 ثم	 مرفو�شة	
هذا	 و	 املفرو�س	 ال�شحي	 احلجر	
و�شائل	 من	 ال�شائعات	 اإىل	 راجع	
�شوء	 ومن	 الجتماعي	 التوا�شل	
التوزيع،	نوؤكد	باأن	لي�س	امل�شكل	يف	
تخزين	املواد	امل�شكل	يف	اإجراءات	
من	 تقينا	 اأن	 ميكن	 التي	 الوقاية	

اأخطار	هذا	الوباء.

االإمكانيات  عن  ماذا  و      . 
التي ثم ت�شخريها ؟

يف	 ال�شحية	 املنظومة	 	لالأ�شف	
ه�شا�شتها	 يف	 ت�شبب	 ه�شة	 اجلزائر	
كان	 عندما	 ال�شابقني،		 امل�شوؤولني	
ي�رشب	الطبيب	و	يتم	مناق�شة	قانون	
ال�شحة	بالطريقة	البهلوانية،		ماليري	
لإ�شالح	 �رشفها	 ثم	 الدولرات	
قطاع	ال�شحة	لكن	لالأ�شف	مل	ن�شل	
منظومة	 وجدنا	 اإليه	 مان�شبوا	 اإىل	
النظر	 لإعادة	 حتتاج	 ه�شة	 �شحية	
فيها	،	وجدنا	فقط	اجلي�س	الأبي�س	
ب�شدروهم	 الوباء	 يواجه	 	 الذي	
توفى	و	منهم	من	 العارية	منهم	من	

هو	مري�س	يف	امل�شت�شفيات.

.   عديد االإنتقادات طالت 
ب�شبب  ال�شيا�شية  الطبقة 

غيابها الكلي عن ال�شاحة ؟ 

تتحمل	 اأي�شا	 ال�شيا�شية	 	الطبقة	
تلعب	 اأن	 يجب	 لأنها	 م�شوؤوليتها	
اأن	 يجب	 الراهنة	 الأزمة	 يف	 دورها	
تتحرك	و	تعمل	على	التحفيز	عو�س		
اأن	ت�شتغل	الو�شع	لأغرا�س	�شيا�شة،		
والتنمية	 العدالة	 جبهة	 يف	 نحن	

نواكب	الأحداث	دون	تهويل	.	

24 �ضاعة

مع تقدمي م�شاعدات مبا�شرة واأخرى عينية

قوافل للبدو الرحل ومناطق الظل للك�ضف عن كورونا
الوطني	 الت�شامن	 اأعطت	وزيرة	
كوثر	 املراأة،	 وق�شايا	 والأ�رشة	
انطالق	 اإ�شارة	 اأم�س،	 كريكو،	
الرحل،	 للبدو	 خا�شة	 قوافل	
لفائدة	 البي�س،	 ولية	 من	 بداية	
»وحدة	 �شعار	 حتت	 عائلة،	 	65
وهي	 ثورية«،	 فطرة	 ت�شامنية	
�شملت	 التي	 للقافلة	 امتداد	
انطلقت	 التي	 الظل،	 مناطق	
حتمل	 موؤخرا،	 باتنة	 ولية	 من	
كاملواد	 خريية،	 م�شاعدات	
الغذائية	وخ�رش	وفواكه،	واأطقم	
الو�شع	 على	 �شت�رشف	 طبية	
ال�شحي	للمواطنني،	ت�شم	اأطباء	
نف�شانيني،	 وحتى	 وممر�شني	
م�شتبه	 حالت	 عن	 للك�شف	

فيها.
لدى	 كريكو،	 واأف�شحت	
»�شيف	 برنامج	 يف	 ا�شت�شافتها	
ال�شباح«	للقناة	الإذاعية	الأوىل،	
وزاري،	 بتن�شيق	 تعمل	 اأنها	
الظل	 مناطق	 اإىل	 للو�شول	
وتقدمي	 اجلائحة،	 هذه	 مع	
اأخرى	 و	 مبا�رشة	 م�شاعدات	
م�شيفة	 املعوزة،	 لالأ�رش	 عينية	
اأعمال	 تعمل	 كانت	 فئات	 اأن	
دون	 نف�شها	 وجدت	 اليوم	 حرة،	
مدخول،	ب�شبب	احلجر	اجلزئي،	
الوليات،	 من	 عدد	 م�س	 الذي	
معتربة	باملنا�شبة،	اأن	هذه	الفئة	

لها	ن�شيب	من	امل�شاعدات.
ذات	 يف	 الوزيرة،	 اأكدت	 كما	

ال�شياق،	اأنه	مل	يتم	حلد	ال�شاعة،	
بوباء	 اإ�شابة،	 حالة	 اأي	 ت�شجيل	
»كورونا«،	على	م�شتوى	 فريو�س	
دور	امل�شنني،	م�شرية	باملقابل،	
و�شعت	 الوزارية،	 م�شاحلها	 اأن	
مبراقبة	 خا�س،	 عمل	 برنامج	
لالأ�شخا�س	 ال�شحي	 الو�شع	
املراكز	 م�شتوى	 امل�شنني،	على	
على	 ي�رشف	 حيث	 الوطنية،	
فح�شهم	الأطباء	ب�شكل	دوري.

املتحدثة،	 ذات	 تطرقت	 و	
بتقدمي	 الدولة	 التزام	 عن	
التي	 للعائالت	 امل�شاعدات،	
مناطق	 يف	 ل�شيما	 حتتاجها،	
ال�شامل،	 ال�شحي	 احلجر	
لن	 »احلكومة	 	اأن	 م�رشحة:	

تقدمي	 دون	 واحدة	 اأ�رشة	 ترتك	
حني	 يف	 اإليها«،	 امل�شاعدة	
هو	 املدين	 املجتمع	 اعتربت	

عني	وزارة	الت�شامن.
وزيرة	 حيت	 اأخرى،	 جهة	 من	
والأ�رشة	 الوطني	 الت�شامن	
الكبرية	 وق�شايا	املراأة،	اجلهود	
التي	يقوم	بها	املجتمع	املدين،	
اخلريية،	 وهبته	 م�شاعداته	 يف	
اجلمعيات	 باملنا�شبة،	 داعية	
التي	تقدم	م�شاعدات	اإىل	التوجه	
للجان	الولئية	التابعة	لها،	ق�شد	
يف	 والتن�شيق	 اجلهود	 تكثيف	
بينها	خدمة	للهدف	النبيل	الذي	

تقوم	به.
مرمي خمي�شة

حتت �شعار » رّيح يف دارك، الرتاث الثقايف �شيفك«

منري بو�ضناقي  يواجه الكورونا  مبحا�ضرات تفاعلية 
بو�شناقي،	 منيـر	 الأ�شتاذ	 قال	
اأن	 اليون�شكو	 منظمة	 يف	 خبري	
برنامج		»	رّيح	يف	دارك،	الرتاث	

الثقايف	�شيفك«
احلياة	 ينع�س	 اأن	 �شاأنه	 من	
الأزمة	 هذه	 ظل	 يف	 الثقافية	
التي	 العاملية	 ال�شحية	
ربوع	 خمتلف	 يف	 انت�رشت	
مدير	 اختيار	 مت	 فلقد	 العامل،	
الثقايف	 الرتاث	 ترميم	 و	 حماية	
زهري	 الثقافة	 	لوزارة	 التابع	
		 هذه	 	تنظيم	 كم�شوؤول	 بللو	
�شتعرف	 التي	 املحا�رشات	
م�شاركة		جمموعة	من	الباحثني	
الأثريني	 و	 املهند�شني	 و	
الثقايف،	 بالرتاث	 واملهتمني	
ابتداًء	من	7	اأفريل	2020.			ويف	

ذات	ال�شياق	وح�شب	البيان	الذي	
»على	 الو�شط	 يومية«	 حت�شلت	
برنامج	 	ف�شينطلق	 منه	 ن�شخة	
املرحلة	الأوىل	يف	7	من	اأفريل	
2020	واملو�شومة	بـ«	التفاقيات	
حول	 الدولية	 املعاهدات	 و	
�شيتم	 الثقايف«	 الرتاث	 حماية	
ت�شليط	ال�شوء	يوم	10	من	ال�شهر	
الأوىل	 »اخلطوات	 اجلاري	
جمال	 يف	 امل�شتقلة	 للجزائر	
حماية	الرتاث	الثقايف	الوطني«،	
كما	�شيتم	احلديث	يف		12	اأفريل	
الثقايف	 الرتاث	 مو�شوع«	 عن	
و	 احلروب	 خلطر	 املعّر�س	

ال�رشاعات	الّداخلية.	
بو�شناقي،	 منري	 الأ�شتاذ	 اأكد	
اليون�شكو	 منظمة	 يف	 خبري	

هذه	 متر	 جمعاء	 الب�رشية	 اأن	
ب�شبب	 �شعبة	 بظروف	 الأيام	
جائحة	كوفيد19	وما	تعرفه	من	
الأمر،	 يوم،	 بعد	 يوما	 تطورات	
احليطة	 اأخذ	 من	 فالبد	 لذا	
بالكثري	من	 الت�شلح	 واحلذر،	مع	
بقواعد	 التام	 واللتزام	 ال�شرب	
املحيطني	 ولكل	 لنا	 احلماية	
الفاحت	 يف	 اأنه	 	كا�شفا	 بنا.	
ت�شجيل	 مت	 	2020 	اأفريل	 من	
اأكرث	من	199	دولة	منها	اجلزائر	
اجلائحة،مقدما	 هذه	 م�شتها	
تعازيه		اخلال�شة	جلميع	�شحايا	
ال�شفاء	 متمنيا	 الفريو�س،	 هذا	
يق�س	 و	 للمر�شى	 العاجل	
الأ�شحاء	من	�رش	هذا	الكورونا.
حكيم مالك
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باية ع

 ، الطاقة  لوزارة  يف  بيان  وجاء 
اجلزائر  اأن  اأكد  عرقاب  ان  الوزير 
التي ترتاأ�س موؤمتر اأوبك توجه نداء 
جلميع منتجي النفط الغتنام فر�صة 
االجتماع املنتظر عقده يف 9 اأبريل 
التو�صل  و  امل�صوؤولية  روح  لتغليب 
اإنتاج النفط  اإىل اتفاق ب�صاأن خف�س 
يكون �صامال ووا�صع النطاق و فوريا 
يف  كما  �صتعمل  اجلزائر  اأن  واأكد 
وجهات  بني  التوفيق  على  املا�صي 
توافقية  حلول  عن  والبحث  النظر 
�صاأنه  من  جهد  اأي  يف  امل�صاهمة  و 
النفط  �صوق  يف  اال�صتقرار  حتقيق 
وامل�صتهلكة  املنتجة  البلدان  ل�صالح 
النفط  �صوق  ان  الوزير  واأ�صاف 
يواجه تهاوي يف الطلب اإىل م�صتوى 
غري م�صبوق مع ما عرفه يف املا�صي 
ب�صبب تداعيات جائحة كورونا على 
الن�صاط االقت�صادي العاملي وتدابري 

احلجر ال�صحي التي اتخذتها العديد 
من البلدان.

كما اأ�صار اإىل اأن �صوق النفط يواجه 
للنفط  العاملي  االإنتاج  يف  زيادة 
اإنتاج  يف  الدول  بع�س  رغبة  ب�صبب 

قدراتها  باأق�صى  النفط  من  كميات 
ال�صدمة  هذه  اأن  عرقاب  اأ�صاف  و 
حاد  انخفا�س  اإىل  اأدت  املزدوجة 
هذا  �صيكون  و  النفط  اأ�صعار  يف 
االنخفا�س يف االأ�صعار اكرث حدة يف 

تكون  عندما   ، قليلة  اأ�صابيع  غ�صون 
قدرات تخزين النفط يف الرب والبحر 
 ، الت�صبع  م�صتويات  اإىل  و�صلت  قد 
مما يوؤدي اإىل حتطيم و تفكيك دائم 

لل�صناعة البرتولية.

دعت اجلزائر التي ترتاأ�س موؤمتر منظمة اأوبك، جميع منتجي النفط اإىل اغتنام فر�شة االجتماع املزمع 
تنظيمه يف 9 افريل القادم لتغليب روح امل�شوؤولية والتو�شل اإىل اتفاق �شامل و وا�شع و فوري خلف�س فوري 

لالإنتاج لتحقيق التوازن يف ال�شوق الدولية للمحورقات

اأعطت اأولوية توزيعها لالأ�شر املعوزة

جراد يدعو لتاأطري التربعات 
اخلا�سة مبكافحة كورونا

حتول دون تنفيذ اإجراءات الرقابة و احلجر 

جتار اجلملة مدعوون ال�ستخراج 
وثيقة » الرتخي�ص املوؤقت«  

العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأ�صدر 
اأع�صاء احلكومة  اإىل  تعليمة  جراد، 
والوالة، حلملهم على توفري الظروف 
التربعات  وت�صيري  لتاأطري  الـمثلى 
الـمتاأتية من الهبة الت�صامنية الـمعربرّ 
عنها من قبل اخلوا�س والـمتعاملني 
االقت�صاديني، وكذا من قبل العديد 
من االأطراف املهتمة، �صواء داخل 
بيان  يف  وجاء  خارجها.  اأو  البالد 
للرعايا  بالن�صبة  اأنه  االأوىل،  الوزارة 
وال�رشكاء  اخلارج  يف  اجلزائريني 
واجلمعيات  للجزائر  االقت�صاديني 
احلكومية  غري  والـمنظمات 
االأجنبية الراغبني يف التربع، ف�صيتم 
القن�صلية  الـمراكز  اإىل  توجيههم 
والدبلوما�صية التي �صتتكفل باإح�صاء 
كيفيات  وحتديد  التربعات  هذه 
ال�صوؤون  وزارة  اإبالغ  بعد  حتويلها 
اأخرى،  جهة  بذلك من  اخلارجية 
النقدية  الـم�صاهمات  على  وعالوة 
احل�صابات  يف  دفعها  �صيتم  التي 
فاإن  الغر�س،  لهذا  �صة  املخ�صرّ
توجيهها  �صيتم  العينية  التربعات 
احتياجات  لتلبية  االأولوية  باب  من 
حيث  من  وال�صيما  ال�صحة،  وزارة 
الطبية اأما  والتجهيزات  الـمعدات 
فيما يتعلق بالتربعات داخل البالد، 
حتديد  اإىل  تهدف  التعليمة  فاإن 
حتكم  اأن  يجب  التي  القواعد 
لل�صلطات  الـميداين  الن�صاط  تن�صيق 
الفاعلة  اجلهات  وجميع  العمومية 
بالـمعدات  يتعلق  وفيما  الـمعنية. 

تعليمة  اأكدت  الطبية،  والتجهيزات 
حتويل  يجب  اأنه  االأول،  الوزير 
اإىل  الفئة  التربعات من هذه  جميع 
للم�صت�صفيات  املركزية  ال�صيدلية 
وعملياتها  تخزينها  �صت�صمن  التي 
وزارة  اإ�رشاف  حتت  املحا�صبية 
ال�صحة؛ على اأن تقوم هذه االأخرية 
التخزين  باأماكن  الواليات  بتبليغ 
وال�صهر على توزيع التربعات ح�صب 
دة اأما  الـمحدرّ الوطنية  االأولويات 
العينية  بالتربعات  يتعلق  فيما 
االإ�رشاف  م�صوؤولية  فتقع  االأخرى، 
التربعات  هذه  اإح�صاء  عملية  على 
الـم�صتوى  على  وتوزيعها  وتخزينها 
الوايل  عاتق  على  الـمحلي، 
�صي�صكل  الذي  اإقليمياً  الـمخت�س 
�صمن  لذلك  خم�ص�صة  وحدة 
تعليمة  الوالئية  وح�صب  اللجنة 
الدوائر  على  يجب  االأول،  الوزير 
تتلقى تربعات عينية  التي  الوزارية 
لالأزمة  الوطنية  اخللية  تخطر  اأن 
�صة التي  من خالل وحدتها الـمخ�صرّ
ُوجهتها. كما �صيتم  �صتتوىل حتديد 
التربعات  توزيع  االأولوية،  باب  من 
التي  الـمعوزة  االأ�رش  على  العينية 
طريق  عن  م�صبًقا  حتديدها  يتعني 
اإ�رشاف  حتت  و�صع  الذي  النظام 
وزارتي الداخلية والت�صامن الوطني 
التي مت  الـمحلية  اللجان  وباإ�رشاك 
اإن�صاوؤها وفًقا لتعليمة الوزير االأول 

الـ�صادرة �صالًفا لهذا الغر�س.
باية ع 

ت�صهيالت  التجارة  وزارة  قدمت 
الغذائية  للمواد  اجلملة  لتجار 
»الرتخي�س  وثيقة  ال�صتخراج 
ممار�صة  من  متكنهم   « املوؤقت 
وحتول  عادية  ب�صفة  ن�صاطاتهم 
و  الرقابة  اإجراءات  تنفيذ  دون 
وحمالتهم  خمازنهم  على  احلجر 
من  بعد«  بها  امل�رشح  »غري 
وزير  به  اأفاد  ح�صبما  طرفهم، 

القطاع كمال رزيق .
 - اجلملة  تاجر  يقوم  اأن  ويكفي 
و  كوفيد-19  وباء  انت�صار  ظل  يف 
من  الكثري  ن�صاط  توقف  ت�صجيل 
الق�صائيني  واملح�رشين  املوثقني 
الت�رشيح  يت�صمن  طلب  بتقدمي   -
لتخزين  بكل املحالت امل�صتعملة 
ال�صجل  عن  بن�صخة  مرفق  ال�صلع 
 « وثيقة  على  للح�صول  التجاري 
ترخي�س موؤقت« من طرف م�صالح 
تثبت  والتي  الواليات  يف  التجارة 
حني  اإىل  املحالت،  لهذه  حيازته 
والتمكن  ال�صحي  الو�صع  حت�صن 
القانونية  االإجراءات  اإمتام  من 
واأو�صح  رزيق.  يوؤكد  بها  املعمول 
الفرتة  اأن  اخل�صو�س  بهذا  الوزير 
العديد  تعر�س  عرفت  االأخرية 

مل  الذين  »النزهاء«  التجار  من 
القانونية  باالإجراءات  بعد  يقوموا 
االإ�صافية  مبخازنهم  للت�رشيح 
طرف  من  الرقابة  اإجراءات  اإىل 
وم�صالح  بالواليات  التجارة  اأعوان 
عن  اأ�صفر  مما  الوطني،  الدرك 
حجز وم�صادرة كميات معتربة من 
اأن حجز هذه  الوزير  واأكد  ال�صلع. 
وا�صعة  عملية  اإطار  يف  مت  ال�صلع 
�رشعت فيها م�صالح قطاع التجارة 
حماربة  ق�صد  االمنية  واجلهات 
امل�صاربة و الغ�س و االحتكار من 
طرف بع�س »اأ�صباه التجار« والتي 
خمالفات  ت�صجيل  عن  اأ�صفرت 
معتربة. وح�صب رزيق » يوجد من 
بني هوؤالء التجار املخالفني جتار 
لديهم  االأ�صف  مع  لكن   ، نزهاء 
جتارية  وف�صاءات  تخزين  اأماكن 
بها«،  بالت�رشيح  يقوموا  مل  اأخرى 
القانونية  االإجراءات  اأن  حني  يف 
تاجر  يقوم  اأن  تتطلب-ح�صبه- 
عقد  من  ن�صخة  بتقدمي  اجلملة 
ون�صخة  امللكية  عقد  اأو  االإيجار 
املح�رش  طرف  من  حالة  اإثبات 
من  الرقابة  وثائق  و   الق�صائي 

طرف ادارة التجارة.

الواليات املتحدة من املمكن اأن ت�شتخدم لغة التهديد

انخفا�ص اأ�سعار النفط مع تاأجيل اجتماع »اأوبك+«
اأم�س  النفط،  اأ�صعار  انخف�صت 
التفاوؤل  حالة  انح�صار  بعد  االثنني، 
اإبرام اتفاق  اأ�صواق الطاقة ب�صاأن  يف 
رو�صيا  ي�صم  االإنتاج  خلف�س  جديد 

وال�صعودية والواليات املتحدة.
بتوقيت   07:15 ال�صاعة  وبحلول 
مزيج  عقود  تراجعت  مو�صكو، 
»برنت« بنحو 2.1% اإىل 33.38 دوالر 
اخلام  انخف�س  حني  يف  للربميل، 
 27.38 اإىل   %3.4 بن�صبة  االأمريكي 

دوالر للربميل.
تاأجيل  تقرر  بعدما  الرتاجع  وجاء 
اآخرين،  ومنتجني  »اأوبك+«  اجتماع 
تخفي�صات  لبحث  يهدف  الذي 

جديدة يف اإنتاج النفط، 
اإىل  وال�صعودية  رو�صيا  وت�صري 
الإجراء  ا�صتعداد  على  لي�صتا  اأنهما 
ما  االإنتاج  يف  جديدة  تخفي�صات 
اإليهما،  املتحدة  الواليات  تن�صم  مل 
االأمريكي  الرئي�س  اجتماع  لكن 
�رشكات  مع  موؤخرا  ترامب  دونالد 
اإ�صارات  يعط  مل  االأمريكية  النفط 
�صتن�صم  وا�صنطن  اأن  على  م�صجعة 

اإىل االتفاق.
»اإنرجي  �رشكة  يف  املحلل  وعلق 
ذلك،  على  �صني،  اأمريتا  اأ�صبيكت�س«، 
االقت�صادية:  »بلومربغ«  لوكالة  وقال 
اإمكانية  يف  مت�صككني  كنا  »لطاملا 

ي�صمل  النطاق  وا�صع  اتفاق  اإبرام 
الواليات املتحدة، اإذ ال ميكن اإجبار 
خف�س  على  االأمريكيني  املنتجني 

اإنتاجهم«.
وا�صنطن  هددت  ذلك  على  وعالوة 
على  مرتفعة  ر�صوم جمركية  بفر�س 
ما  اخلارج،  من  امل�صتورد  النفط 
»حرب  والريا�س  مو�صكو  توقف  مل 

االأ�صعار«.
املتحدة  الواليات  اأن  خرباء  ويعتقد 
من املمكن اأن ت�صتخدم لغة التهديد 
خلف�س  مقرتحات  تقدمي  من  بدال 
االإنتاج خالل اجتماع الدول النفطية 

املزمع اإجراوؤه اخلمي�س املقبل.

فيه  انخف�س  وقت  يف  ذلك  وياأتي 
ب�صبب  النفط  على  العاملي  الطلب 
ال�صحي  واحلجر  العزل  اإجراءات 
مليون   26 بنحو  كورونا  ملواجهة 
من   %25 ي�صكل  ما  اليوم،  يف  برميل 
لتقديرات  وفقا  العاملي،  الطلب 
»غولدمان  اال�صتمثار  بنك  حمللي 

�صاك�س«.
الطلب  فاإن  اأخرى  تقديرات  وح�صب 
الطلب  من حجم   %30 بن�صبة  تراجع 
ذلك  ويتزامن  اخلام،  على  العادي 
اإن 70% من مرافق  تقارير قالت  مع 
بالنفط  ممتلئة  العامل  يف  التخزين 

اخلام.

اجلزائر تدعو منتجي النفط اىل 
خف�ص فوري الإنتاج النفط

بني الوزارة و النقابات وال�شركاء االجتماعيني

ثالثة مقرتحات الإنقاذ املو�سم الدرا�سي
الوطنية  الرتبية  وزارة  با�رشت 
ال�رشكاء  مع  ات�صاالت 
نقابات  راأ�صهم  االجتماعني  وعلى 
التالميذ  اأولياء  القطاع   وجمعية 
من اجل اإنقاذ املو�صم الدرا�صي بعد 
تو�صع  خلفية  على  ال�صبل  كل  ف�صل 
وا�صتمرار  كرونا  فريو�س  انت�صار 
التي  ال�صحي  احلجر  عملية 
الربيعية  ا�صتوجبت  متديد  العطلة 
اكرث من  �صهر  والتي التزال مل  اىل 
ا�صتمرار  بفعل  بعد  اآجالها  حتدد 

تو�صع الفريو�س .
التي  امل�صادر  واأ�صارت  هذا 
اإطارات  وزارة  اأن  اخلرب  اأوردت 
م�صودة  تت�صمن  و�صعت  قد  الرتبية 
االحتماالت  املمكن  خمتلف 
ا�صتمرار  حالة  اإليها  يف  اللجوء 
ينجم  كرونا   وما  فريو�س  تو�صع 
احلجر  ا�صتمرارية  من  عليه 
للمدار�س  من  وغلق  ال�صحي 

للطوارئ  التي  خمطط  بينها 
تعليق  ت�صطريها  ملجابهة  مت 
بث  طريق  الدرا�صة  عن 
التلفيزيون  قنوات  على  الدرو�س 
وزارة  مع  العمومي  بالتن�صيق 
االت�صال لتمكني التالميذ  من التعلم 
عن بعد ، كما يهدف املخطط اإىل 
بال�رشاكة  التدري�س  عمليات  اإطالق 
مع الديوان الوطني للتعليم عن بعد 
واالنرتنيت  اليوتوب  على  باالعتماد 
وهي احللول التي قد التعطي فاعلية 
حمدودية  التالميذ  هامة  بفعل 
االت�صال  و�صائل  مع  التعامل  يف 
الذي  اخلوف  احلديثة   وهاج�س 
الظروف  هذه  يف  العائالت  تعي�صه 
بالتعليم  االهتمام  يهمل  قد  ما  وهو 
اأن  الرتبية  وزارة  واأ�صارت  هذا   ،
اإطارات  اأعدها  التي  امل�صودة 
احللول  ايجاد  اإىل  القطاع  تهدف 
تعي�صه  الذي  الو�صع  مع  املالئمة 

البالد وكيفية  التعامل مع امتحانات 
الر�صمية  وال�صيما  ال�صنة  نهاية 
غرار  �صهادات  نهاية  على  منها 
التعليم   ، االبتدائية  املرحلة 
االأمر  وهو  والبكالوريا،   ، االأ�صا�صي 
وزارة  خالله  من  ت�صعى  الذي 
ال�رشكاء  مع  الت�صاور  اإىل  الرتبية 
يهمهم  ين   لذ ا عني   جتما ال ا
اأن  املمكن  غري  من  االأمر  الأنه 
الوزارة  انفراديا  من  القرار  يكون 
التي  تتحمل وزره دون  راأي ال�رشكاء 
دائما خا�صة  فعاال  ب�صفتهم �رشيكا 
للقطاع  التي  املمثلة  النقابات 
اأي وقت  اأكرث من  اليوم  يجب عليها 
م�صى الوقوف مع الوزارة يف اإيجاد 
احللول  واتخاذ ما يلزم من قرارات   
هذا واأ�رشت  م�صادرنا  اأن  امل�صودة 
املنجزة  حتمل احتماالت ثالث التي 
 ، الدرا�صي  املو�صم  حتديد  ميكنها 
وتاأخري  متديده  على  االأوىل  تعمل 

 ، املقبل  اإىل �صبتمرب  االمتحانات 
اعتماد  الف�صلني  اإىل  يهدف  والثاين 
واإقامة  التالميذ  تقييم  يف 
ال�صنة  وهو  والثالث   ، االمتحانات 
م�صتبعدة  جد  تبقى  والتي  البي�صاء 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  بفعل 
اإمتام  يف  ال�رشكاء  االجتماعني 
حتديد  واإنقاذه  و�صيتم  املو�صم 
اأين  املقبل  االأ�صبوع  بداية  القرار 
املو�صم  معامل  حتديد  �صيمكن 
الدرا�صي مقارنة مبا تعرفه تطورات 

وباء الكورونا .

الوطني  اجلي�س  اأفراد  من  م�صاهمة 
الرامية  الوطنية  اجلهود  يف  ال�صعبي 
ال�صحية  االأزمة  تداعيات  من  للحد 
على اجلبهة االإجتماعية وعلى م�صتوى 
جراء  عموما  املواطنني  معي�صة 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  جائحة 
وال�صباط  العمداء  ال�صباط  ارتاأى 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  ال�صامون 
التربع ب�صهر من رواتبهم، والتي �صيتم 
كوفيد- الت�صامن  ح�صابات  يف  دفعها 

19 املفتوحة لهذا الغر�س.
تعك�س هذه الهبرّة الت�صامنية التي بادر 
القائد  اجلمهورية  رئي�س  ال�صيد  بها 
االأعلى للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع 
والت�صامن  االن�صجام  روح  الوطني، 
واالأخوة التي لطاملا متيز بها ال�صعب 
وقوف  اأخرى  مرة  وتوؤكد  اجلزائري، 
اجلي�س الوطني ال�صعبي �صفا واحد مع 
ال�صعب اجلزائري لتخطي هذه املحنة 

يف اأقرب االآجال وباأقل االأ�رشار.

للحد من تداعيات االأزمة ال�شحية على اجلبهة االإجتماعية

�سباط اجلي�ص يتربعون براتب �سهر

حممد بن ترار
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اح�شن خال�ص   

التجربة  �صارت  لقد 
حترير  يف  ال�صينية 
من  حولها  ومن  يوهان 
الكوروين  االحتالل 
تقدم درو�صا جديدة عن 

جمتمع ونظام 
�صي  �صيا
عي  جتما ا و
ون�صق  متني 
ي  ر ح�صا
ب  ر �صا
عمق  يف 
 ، يخ ر لتا ا
مبكرا  فهم 
�رضب  اأن 

و  لعد ا
مير  مقتل  يف  واإ�صابته 
جميع  مبحاربة  حتما 
عن  الغازي  مع  العمالء 
وعي اأو دونه وعن �صبق 
عن  اأو  ودراية  اإ�رضار 
وعنجهية  وعمي  جهل 
با�صتخفاف  بالتعامل 
التي  التوجيهات  اإزاء 
جرناالت  بها  يو�صي 
وهم  العمومية  ال�صحة 
ال�صفوف  يتقدمون 
جبهات  على  االأوىل 

القتال.
عن  الكثري  يقال  قد 
املعتمد  احلكامة  نظام 
فهو  ال�صني،  دولة  يف 
للحريات  عدو  نظام 
نظام  واالختالف، 

قدم  اأرعن  �صمويل 
ان  تيان  �صاحة  يف 
التعابري  اأح�صن  مان 
القمعية  نزعته  عن 
العامل  لكن  اال�صتبدادية 
اكت�صف ما فيه من فوائد 
فقد  احلرب  زمن  يف 

قررت احلكومة ال�صينية 
دون �صابق اإنذار وتوعية 
ما  واحدة  ت�صع مرة  اأن 
يقرب من 50 مليونا من 
تام  حجر  يف  ال�صكان 
التزام  من  ي�صحبه  مبا 
ب�صلوكات موؤملة حتملها 
تتاح  اأن  دون  ال�صينيون 

له فر�صة النقا�ش.  
يف  انخرط  من  يروي 
االأوىل حلرب  اللحظات 
اجلزائرية  التحرير 
االأ�صا�صية  املعركة  اأن 
مع  تكن  مل  البداية  يف 
االحتالل بقدر ما كانت 
اإ�رضاك  حول  من�صبة 
ال�صعب  من  قدر  اأكرب 
واملدن  االأرياف  يف 
اإميانهم  وتر�صيخ 

بالق�صية الوطنية واإذكاء 
لتحقيق  عزميتهم 
اأدركوا  الأنهم  الن�رض، 
عظمت  مهما  اأنه 
القتالية  قدراتهم 
فلن  احلربية  وذخريتهم 
الن�رض  لتحقيق  تكفي 
العدو  على 
�صعور  دون 
قوي  جماعي 
ال  العدو  باأن 
بينهم  مييز 
كلهم  فهم 
عاجل  هدف 
له.  اآجل  اأو 
يلجاأ  كان  لذا 
ن  و هد ملجا ا
ل�صم  العنف  اإىل  اأحيانا 
املناوئني اإىل ال�صفوف.
كانت هذه طبيعة احلرب 
بالنا  فما  التقليدية 
اجلديدة  احلرب  بهذه 
على  تقع  التي  ال�صاملة 
والع�صكريني  املدنيني 
وت�صيب  �صواء  حد  على 
املقاومني  قبل  العمالء 
وال تقوم على املواجهة 
نعلم  وال  املبا�رضة 
من  اإال  ب�صحاياها 
جانب واحد وهم �صكان 
االأر�ش. فالغازي كورونا 
ال ين�رض عدد قتاله وهم 
�صحايا  من  باملاليني 
االجتماعي  التباعد 
املنزيل  واحلجر 
يوا�صل  لكنه  وال�صحي 

االإن�صان  ببني  الفتك 
متاحة  فر�صة  كل  يف 
الب�رضي  اجل�صم  يف  له 
ويعو�ش  اأنفا�صه  ليجدد 
اأعدادا  قتاله  عدد  عن 

م�صاعفة.
بذل  العامل  اأن  واحلق 
احلرب  هذه  بداية  منذ 
كبريا  جهدا  العاملية 
املعنوية  للقوى  مرهقا 
للقدرات  وم�صتنزفا 
يكون  وقد  املادية 
االأكرب يف القرن الواحد 
والع�رضين على االإطالق 
دون الق�صاء على العدو 
بل  اأدباره  على  رده  اأو 
بداأ  من  اخلرباء  من  اإن 
نف�صيا  النا�ش  يهيئ 
ملعركة ا�صتنزاف طويلة 
االإن�صان  مادام  االأمد 
كل  توفري  عن  بعيدا 
معركة  الن�رض،  �رضوط 
احلياة  اأمناط  �صتغري 
على  راأ�صا  االجتماعية 
يف  النظر  وتعيد  عقب 
اأنواع التن�صئة التي بداأت 
االفرتا�صية  فيها  تلعب 
وحتتل  حموريا  دورا 
املكانة  الرقمنة  فيها 

املركزية. 
يف  اأخذنا  ما  واإذا 
تقديرات  االعتبار 

فاإننا  اخلرباء  هوؤالء 
مرحلة  اليوم  نعي�ش 
الواقعية  بني  انتقالية 
احلياة  يف  واالفرتا�صية 
بداأت  االجتماعية 
اإرها�صاتها مع حماوالت 
بعد  عن  التعليم  توفري 
ا�صطروا  لتالميذ 
�صمن  بيوتهم  يف  للبقاء 

هذه  تكتيكات 
وقد  احلرب 
بعدها  ياأتي 
العالج والعمل 
ي  لفكر ا
ي  ر ا د الإ ا و
نهج  لينتهج 

تاأتي  ثم  االفرتا�صية 
املجاالت االأخرى تباعا 
يف م�صار حتويل �صيكلف 
ويكر�ش  غاليا  االإن�صان 
ح�صاريا  ا�صتالبا 
جديدا  واإن�صانيا 
البعد  على  وقعا  اأكرث 
التفاعلي  االجتماعي 

لالإن�صان.
اإنها  العمل؟  ما  لكن 
وال  بداأت  قد  احلرب 
وفوق  تنتهي  متى  نعلم 
ندرك  ال  كله  ذلك 
التي  التحوالت  حجم 
الب�رض  على  �صتحدثها 
ونف�صيا  بيولوجيا 

ومدى  واجتماعيا، 
العالقات  على  تاأثريها 
متوفر  هو  ما  الدولية. 
من  ينجو  لن  اأنه  اليوم 
هذه احلرب اإال ال�صعوب 
االأكرث ان�صباطا والتزاما 
يف  اجلماعية  بالروح 
ما  وهو  العدو.  مقاومة 
بف�صل  ال�صينيون  اأدركه 

تراثهم الفل�صفي العريق 
وهو الرتاث الذي اأهلهم 
طريقهم  ي�صقوا  الأن 
بثبات نحو ريادة العامل. 
ال�صني  وهذه  ال  كيف 
العدو  منها  بداأ  التي 
هي  الكربى  غزوته 
تبا�صري  منها  تطل  التي 
جديدة باأن التغلب على 
بعزيز  لي�ش  العدو  هذا 
تبعث  ال  االإن�صان.  على 
باملعدات  اليوم  ال�صني 
وال  الطبية  واللوازم 
بفرق اخلرباء اإىل اأوروبا 
فهذه  فح�صب  واأمريكا 
بل  ح�صارية  منتجات 

هي على و�صك اأن ت�صدر 
احل�صاري  منوذجها 
االإفال�ش  عن  ليعو�ش 

الذي اأ�صاب الغرب. 
يخو�ش  الغرب  يزال  ال 
كورونا  �صد  احلرب 
الظهر  مك�صوف  وهو 
امل�صتوى  بعد  يبلغ  وملا 
ال�صبط  من  املن�صود 
عي  االجتما
ثبتت  الذي 
ليته  فعا
�صد  القتالية 
يف  كورونا 
وهو  ال�صني 
يف  هو  من 
والتدبري  التنظيم  ح�صن 
املوؤ�ص�صات  وجاهزية 
بناء ممتد يف  ثمرة  هي 
نقول عن  الزمن. فماذا 
تزال  التي ال  جمتمعاتنا 
تبحث عن مناذج التنظيم 
االجتماعي  والبناء 
املنا�صبة لها، جمتمعات 
ذات اأنظمة م�صتبدة لكن 
اإال  يكن  مل  ا�صتبدادها 
وموجها  ذاته  يف  غاية 
وواأد  االإرادات  لرتكيع 
الف�صاد  ورعاية  االإبداع 
و�صيلة  يكون  اأن  بدل 
عدو  ل�صد  نافعة  واأداة 

خارجي. 

 اال�ستبداد دواء كورونا
يوا�شل العامل اإح�شاء احل�شائل اليومية للحرب العاملية التي اأعلنها كورونا منذ اأكرث من �شهر ومل ت�شع بعد اأوزارها، 

ول يبدو اأن عدو الب�شرية اجلديد على ا�شتعداد لو�شع ال�شالح وهو يحقق النت�شارات تلو الأخرى ويظفر مب�شاحات 
مل يكن يحلم بها قبل ن�شف �شهر من الآن يف ظل جدل وا�شع قام بني بني الإن�شان يف كل اأركان الأر�ص حول طبيعته 

وكنهه واحلكمة من غزوه وهو اجلدل الذي انخرط فيه الفال�شفة ورجال الدين اأكرث مما اأقحم فيه اأهل املعرفة 
العلمية الو�شعية والتجريبية. 

عندما تكون احلرية عميال للعدو

ل يزال الغرب يخو�ص احلرب �شد 
كورونا وهو مك�شوف الظهر وملا يبلغ 

بعد امل�شتوى املن�شود من ال�شبط 
الجتماعي الذي ثبتت فعاليته 

القتالية �شد كورونا يف ال�شني وهو 
من هو يف ح�شن التنظيم والتدبري 
وجاهزية املوؤ�ش�شات هي ثمرة بناء 

ممتد يف الزمن.

لقد �شارت التجربة ال�شينية يف 
حترير يوهان ومن حولها من الحتالل 

الكوروين تقدم درو�شا جديدة عن 
جمتمع ونظام �شيا�شي واجتماعي متني 
ون�شق ح�شاري �شارب يف عمق التاريخ
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 اإن جتذابات فيفري 2019 لي�شت ببعيدة عنا ، والتي فجرتها ق�شية �شركة هواوي ال�شينية ، بني الوليات املتحدة الأمريكية و ال�شني ، التي بلغت حد تبادل التهم بني الطرفني 
، حني مل يتوان نائب الرئي�س الأمريكي ، خالل موؤمتر ميونيخ لالأمن ، من حتذير حلفاء اأمريكا من خماطر �شركة هواوي على الأمن العاملي ، وذلك خالل عزمها على بناء �شبكة 
نينة حتتية ل�شلكية تعتمد على G5 . لريد ال�شيد قنغ �شوانغ الناطق الر�شمي لوزارة اخلارجية يف موؤمتر �شحفي اتهامات اأمريكا التي ، درجت على انتهاج ازدواجية املعايري و 

ت�شليل الراأي العام الدويل ، لغر�س قمع حقوق ال�شعوب يف التنمية ، وتقوي�س ن�شاطات ال�شركات ال�شينية ، اأو كما و�شفها .

ال�شراع ال�شيني الأمريكي

طبول احلرب ي�سنعها جلد الثور الياباين
الوليد فرج

لعل ق�صية �رشكة هواوي ال�صينية 
الظاهر  والركن   ، �صغري  ملمح   ،
من راأ�س جبل اجلليد الذي تنقاد 
بتدافع   ، العامل  �صفينة  �صوبه 
ال�صيطرة  اإىل  يهدف   ، حمموم 
 ، العاملية  التجارة  دفة  على 
ليبقى النزاع ال�صامت يعكر هدوء 
يف  املتج�صد   ، الهادئ  املحيط 
الف�صائية  احلروب  تهديدات 
حدة  اكرث  اركانا   ، االلكرتونية 

لراأ�س هذا اجلبل .
من  مربع  كليومرت  )07(�صبعة 

ال�صخور تهدد اأمن العامل :
التاريخي  ال�صائك  النزاع  اإن 
ال�صيني الياباين حول جزر نان�صي 
النزاع  التعبئة و  التي تعترب حمور 
الهادئ  املحيط  داخل  البارد 
اأمريكا  فيه  انخرطت  الذي   ،
بني  ال�رشاع  هذا  نار  مذكّية   ،

متديد  ل�صيا�صة  تطبيقا   ، طرفيه 
حدودها اإىل ار�س العدو املحتمل 
و بغر�س اإ�صعاف موقف خ�صمها 

ال�صيني .
الياباين  االأمريكي  التحالف  اإن 
جزر  يف  نطاقه  تو�صع  الذي   ،
نان�صي ، ج�صدته االدوار و املهام 
اجلديدة للقوات الردعية اليابانية 
وذلك   . عنها  املتنازع  اجلزر  يف 
من خالل تعزيز قدرات ال�صواريخ 
ال�صواريخ  و   ، لل�صفن  امل�صادة 
م�صتويات  رفع  مع   ، جو  ار�س 
اال�صت�صعار  على  القدرة  اأنظمة 
خالل  من  �صيما  ال  املدى  بعيد 
التي  طيار  دون  الطائرات  تطوير 
اأجواء اجلزر  اليوم منها  ال تخلو  
. ا�صتنادا على الربنامج التوجيهي 
لوزارة الدفاع اليابانية لعام 2013 
�صنوي  الن�صف  الدفاع  برنامج  و 
لعام 2014 ، الذي ن�صت�صف منهما 
و  املنطقة  داخل  التعبئة  حالة 

الربية  للقوة  الع�صكرية  االأهداف 
ا�صتعداداتها  ترتكز  التي  الردعية 
لردع اأي تهديد جوي اأو بري  يكون 
م�صدره ال�صني يف اجلنوب الغربي 
اأن الربنامج الدفاعي يركز  . كما 
على اجلهة ال�صمالية حيث جزيرة 
رو�صي  عدوان  اأي  ل�صد  هوكايدو 
و�صع  تطوير  والأجل   . عليها 
ا�صرتاتيجي  دفاعي   ع�صكري 
جزر  اتخاذ  مت  نان�صي  جزر  عن 
اإمداد  و كيو�صو كقاعدة  �صينكاكو 
وحدة  ثالث  ن�رش  و  رئي�صية 
الدفاع  عمليات  لدعم  للحرا�صة 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  الذاتي 
�صكلت قوات الدفاع الذاتي الربية 

اليابانية موؤخر
النقل  قدرة  بها  مدرعة  مركبة 
تتحرك  اأن  ميكن  والتي  اجلوي 

ب�صهولة بني اجلزر.
الع�صكري  التحالف  يبقى 
االأمريكي الياباين الذي يرجع اإىل 

اأكرث من �صتة عقود والذي يج�صده 
اأمريكية  قتالية  وحدات  تواجد 
داخل  ن�صطة  البحرية  قوات  من 
القدرات  تعزيز  اجل  اليابان ومن 
التحالف،  لقوات  العملياتية 
كما  للتبادل    االأخرى  والعلميات 
تتواجد قوات ت�صهر على عمليات 
ترجيحا   . اال�صتعداد  و  التدريب 
ان  املرجح  من  القوى  ملوازين 
اليابانية  القوات  امريكا  تعزز 
لتقوية  باتريوت   مبنظومة 
القدرات ال�صاروخية و وحدات من 
منظومة الدفاع اجلوي ال�صاروخي 
ار�س جو )ثاد( يف جزيرة نان�صي 
امل�صرتكة  التدريبات  تبعث  كما   .
لقوات  املنتظمة  و  الفعلية 
الربمائية  القوات  مع  املارينز 
اليابانية امل�صتمرة ر�صائل لل�صني 
اأنها اإذا احتلت اأي جزيرة اأو اأكرث 
بوا�صطة  ا�صتعادتها  يتم  �صوف 
قوات البحرية االأمريكية جنبا اىل 

 . اليابانية  الردع  قوات  مع  جنب 
يظهر جليا دور اأمريكا يف ال�رشاع 
ال�صيني الياباين من خالل ن�رشها 
تطورا  االأكرث  دفاعية  قدرات 
واملحيط  و  اآ�صيا  منطقة  يف 
التن�صيق  عن  ناهيك  الهادئ، 
العملياتي  ال�صعيد  على  اجليد 
الياباين.  االأمريكي  للتحالف 
امل�رشوطة  التهديدات  هذه  اإن 
على  ال�صيطرة  ملحاولة  املتبادلة 

 ، االآخر  على  طرف  ال�صلوكيات 
داخل  و�صعه  اإ�صعاف  اأجل  من 
حدها  بلغت   ، النزاع  مو�صوع 
االأق�صى يف �صيا�صات النزاع البارد 
طرف  تدخل  ي�صتوجب  مما   ،
احل�صم  مرحلة  لتفادي   ، ثالث 
تعبئة  ، عرب  تهياأت ع�صكريا  التي 
جائحة  تكون  قد  والتي   ، �صديدة 
 ، لتغذيتها  رافدا  العاملية  كورونا 
بعد بروز مالمح حماور جديدة .
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علمت يومية »الو�صط«من م�صادر 
الأمن  م�صالح  اأن   ، مطلعة 
املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية 
ال�رشعية  غري  الهجرة  و  املنظمة 
مع  اجلنوبي  احلدودي  بال�رشيط 
الإفريقي  ال�صاحل  و  اجلوار  دول 
مايل،   ، تون�س   ، ليبيا  غرار  على 
النيجر وبدرجة اأقل نقاط التما�س 
 ، موريتانيا  دولة  مع  احلدودية 
منذ تف�صي فريو�س كورونا القاتل 
نوعية  اأمنية  عملية   20 تنفيذ  من 
حماولة   32 اإجها�س  من  مكنت 
باأ�صعار  امل�صاربة  و  للتهريب 
ال�رشيعة  ال�صتهالكية   املواد 
القدرة  حماية  بهدف  التلف 
حماية  و  للمواطن  ال�رشائية 

القت�صاد الوطني من الأ�رشار .

وح�صب املعطيات الأولية املتوفرة 
فاإن م�صالح امن تيندوف احلدودية 
 80 وا�صرتجاع  �صبط  من  متكنت 
للتهريب  العجائن موجهة  طن من 
و امل�صاربة بالأ�صعار ، ويف �صياق 
الأمن  م�صالح  متكنت  مت�صل  

املخت�صة باملقاطعة الإدارية عني 
النيجر  دولة  مع  احلدودية  قزام 
من تنفيذ 03 عمليات اأمنية نوعية 
من  كي�س   175 �صبط  من  مكنت 
مادة الفرينة بوزن 25 كلغ للكي�س ، 
اإ�صافة ل�صبط وحجز  42 كي�س من 

مادة ال�صميد بوزن 25 كلغ للكي�س ، 
مع  �صبط 15 كي�س من مادة ال�صكر 
بوزن 25 كلغ للكي�س ، و  �صبط 175 
وح�صبما   ، البنزين  مادة  من  لرت 
فاإن  اخلا�صة  م�صادرنا  من  علم 
تزامنت  النوعية  الأمنية  العمليات 
مع الظروف ال�صحية ال�صعبة التي 
متر بها البالد جراء تف�صي جائحة 
كورونا التي خلف عديد الوفيات و 

الإ�صابة . 
لوليات  بالن�صبة  ال�صيء  نف�س 
اأدرار و ايليزي والوادي احلدودية 
على  وتون�س  ،ليبيا  مايل  دول  مع 
التوايل حيث متكنت اأجهزة الأمن 
وا�صرتجاع  �صبط  من  امل�صرتكة 
كمية هائلة من املواد ال�صتهالكية 
ال�رشيعة  التلف كال�صميد و الفرينة 
و  والعجائن  ال�صكر  و  والزيت 
حماية  اإطار  يف  ذلك  و  احلليب 

القت�صاد الوطني من النزيف .

القاطنني بدائرة  اأعرب املواطنني 
ولية  مقر  عن  كلم   100 احلجرية 
ورقلة  ، عن ا�صتياءهم و تذمرهم 
من  اإق�صائهم  جراء  ال�صديدين 
اعتماد  و  الإمنائية   امل�صاريع  
الأف�صلية  مبداأ  على  امل�صوؤولني 
اأقرتها  التي  امل�صاريع  مترير  يف 
م�رشوع  حق  اعتربتها  و  احلكومة 
مبختلف  املواطنني  كل  حق  من 
منها  ال�صتفادة  املعمورة  اأنحاء 
حت�صني  و  معاناتهم  من  للتقليل 
لتاأمني  لهم  الجتماعية  الظروف 

حياة كرمية لكافة ال�صكان  .
  حيث يعاين هوؤلء املواطنني رزمة 
من النقائ�س التي اأرقتهم و نغ�صت 
�صبكة  اهرتاء  غرار  على  حياتهم 
التذبذب   ، والأر�صفة  الطرقات 
ال�صاحلة  �صبكة املياه  احلا�صل يف 
لل�رشب . ويف مو�صوع مت�صل فقد 
يف  اجلهة  ذات  �صكان  ا�صتكى  
يومية  مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات 
النقائ�س   من  جملة  »الو�صط«،  
حياتهم  نغ�صت  و  اأرقتهم  التي 
و  الطرقات  �صبكة  اهرتاء  منها 
هاج�صا  اأ�صبحت  والتي  الأر�صفة 
ذات  من  املارين  ال�صائقني  يوؤرق 
املنطقة ، كما اأ�صبح ي�صكل خطرا 
فلذات  على  خا�صة  �صحتهم  على 
ال�صارع  يف  يلعبون  الذين  اأكبادهم 
بالأمرا�س والأوبئة منها احل�صا�صية 

تطاير  نتيجة  العيون  واأمرا�س 
الغبار والأتربة ، و ما زاد من معاناة 
التذبذب   ، ال�صكان بذات املنطقة 
ال�صاحلة  �صبكة املياه  احلا�صل يف 
اأجربهم  الذي  الأمر    ، لل�رشب 
على ال�صتعانة ب�صاحنات �صهاريج 
املياه للتزود بهذه املادة احليوية ، 
بامل�صاريف  كاهلهم  اأثقل  ما  وهو 
التي  املرا�صالت  عديد  رغم  و    ،
الأحياء ملختلف  وجهتها جمعيات 
امل�صوؤولني  و  املحلية   اجلهات 
بغية  ال�صكان  ظروف  لتح�صني 
التكفل بجملة النقثائ�س املرتاكمة 
، غري اأن هوؤلء املواطنني ل يزالون 

يتخبطون يف املعاناة  .  
ال�صلطات  هوؤلء  نا�صد  وعليه 
وايل  راأ�صها  وعلى  املحلية  
بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر  الولية 
ب�صفته امل�صوؤول الأول على الهيئة 
التنفيذية  ب�رشورة التدخل العاجل 
التي  اليومية  ملعاناتهم  حد  لو�صع 
يعي�صونها منذ ربع قرن من الزمن 
يف  الأف�صلية  مبداأ  اإتباع  نتيجة 
من  الإمنائية  امل�صاريع  مترير  
من   ، املحليني  املنتخبني  طرف 
خالل العمل على منحهم حقهم من 
ذات امل�صاريع لإخراجهم من دائرة 
املفرو�س  والتهمي�س  احلرمان 

عليهم  .
�شالح ،ب 

ب�شطت م�شالح الأمن امل�شرتكة بال�شريط احلدودي اجلنوبي مع دول اجلوار و ال�شاحل 
الإفريقي �شيطرتها، على جميع املعابر احلدودية لإجها�ض حماولت التهريب و امل�شاربة 

باملواد ال�شتهالكية الوا�شعة .

تنفيذ 20 عملية  نوعية لإجها�ض التهريب و امل�شاربة 

امل�شكل ت�شبب يف وفاة عدد من املر�شى يف الطريق

اأحمد ،ب 

املن�وبة الليلية مطلب �سك�ن القرى الن�ئية ب�أدرار

ب�شبب التماطل يف انت�شالهم من براثن
 التخلف التنموي 

�سك�ن دائرة  احلجرية بورقلة 
يع�نون يف �سمت

اأخب�ر اجلنوب

قوات الأمن تب�سط قب�سته� على 
ال�سريط احلدودي اجلنوبي 

املع�شلة باتت تنذر بكارثة ايكولوجية

القم�مة حت��سر قرية دبي�ش ب�أنقو�سة  بورقلة 
ا�صتكى املواطنني القاطنني بقرية  
 ، بورقلة   انقو�صة  ببلدية  دبي�س 
القمامة   اأكيا�س  رمي  مع�صلة  من 
حواف  على  احليوانات  وجثث 
هم  منه  ميرون  الذي  الطريق 
يف  ت�صبب  ما  هو   و   ، اأبنائهم  و 
املنبعثة  الكريهة  الروائح  انت�صار 
من القمامة .  الأمر الذي اأ�صحى 
ي�صكل خطرا حقيقيا على �صحتهم 
، ما اأثار  ا�صتياء و تذمر  ال�صكان   
 ، املطروح  امل�صكل  تفاقم  جراء 
كما اأنه بات ينذر بكارثة ايكولوجية 
الت�رشفات  جراء  البيئة  تهدد 
بع�س  طرف  من  امل�صوؤولة  غري 
ثقافة  غياب  نتيجة  املواطنني 

ياأتي   ، البيئة  على  املحافظة 
هذا يف الوقت الذي �صاعفت فيه 
م�صالح البلدية املذكورة من عدد 
من  امل�صكل  على  للق�صاء  العمال 
تزال  ل  املع�صلة  اأن  ، غري  جذوه 

قائمة حلد ال�صاعة .
�صكان  طالب  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
مع  حديثهم  يف  القرية  ذات 
ال�صلطات  من  »الو�صط«  يومية 
للتكفل  العاجل  بالتدخل  املحلية 
بات  الذي   ، املطروح  بامل�صكل 
بانت�صار  الأمرا�س  يهدد �صحتهم 
و الأوبئة  ب�صبب  تكاثر احل�رشات  
العي�س  مبثل  تف�صل  التي  ال�صامة 
هذه الأماكن جراء انت�صار الروائح  

من  املنبعثة  تلك  خا�صة  الكريهة 
جثث احليوانات و اللحوم الفا�صدة 
، ، و رغم م�صاعفة م�صالح البلدية 
امل�صكل  اأن  ، غري  النظافة  لعمال 
ل يزال مطروح ب�صبب الت�رشفات 
من  ت�صدر  التي  امل�صوؤولة  غري 
نتيجة  املواطنني  بع�س  طرف 
غياب ثقافة املحافظة على البيئة 
، مما بات ي�صتوجب على اجلهات 
الفاعلة  اجلمعيات  و  املعنية 
ثقافة  لغر�س  العاجل  التدخل 
لتجنب  البيئة  على  املحافظة 
كارثة ايكولوجية من خالل تنظيم 
واحلمالت  الندوات  من  �صل�صلة 
�صاأنها  من  التي  التح�صي�صية 

اإعطاء  و  املع�صلة  من  التقليل 
وجه لئق لعا�صمة الواحات ورقلة 
وليات  اأغنى  بني  من  تعد  التي 
جمموعة  على  لحتوائها  الوطن 
و   الوطنية  البرتولية  ال�رشكات  من 

الأجنبية  .
و عليه نا�صد ال�صكان من اجلهات 
لرفع   ، العاجل  بالتدخل  املحلية 
على  املرتاكمة  القمامة  اأكوام  
حواف ذات الطريق الذي مير منه  
املواطنني  ، حلماية �صحة هوؤلء 
من خمتلف الأمرا�س و الأوبئة ، و 
العمل على غر�س ثقافة املحافظة 

على البيئة يف نفو�س النا�صئة .
جناة ،ح 

واملناطق  القرى  �صكان  طالب 
بولية  الأطراف  املرتامية  النائية 
اأدرار  ، م�صالح ال�صحة و ال�صلطات 
لتوفري  العاجل  بالتدخل   املحلية 
اجلوارية  بالعيادة  الليلية  املناوبة 
الذي  الأمر    ، العالج   وقاعات 
املر�صى  من  عدد  وفاة  يف  ت�صبب 
اإىل  و�صولهم  قبل  الطريق  يف 
م�صت�صفيات املناطق احل�رشية ، و 
ما زاد من حدة امل�صكل املطروح 
اإىل  للتوجه  النقل  و�صائل  انعدام 
قبل  الوقت  يف  املذكور  املرافق 
املري�س  وفقدان  الكارثة  حدوث 
املواطنني  ا�صتكى   . حلياته 
من   ، املنطقة  بذات  القاطنني 
الليلية  املناوبة  انعدام  مع�صلة 

الذي  الأمر   ، اجلوارية  بالعيادة 
املر�صى  من  اإىل هالك عدد  اأدى 
خا�صة امل�صابني بالت�صمم العقربي 
اأو اأولئك اأ�صحاب احلالت احلرجة  
اإىل  و�صولهم  قبل  الطريق  يف   ،
اأدرار   ، رقان   ، اأولف  م�صت�صفيات 
املقاطعة  وم�صت�صفى  تيميمون   ،
الدارية برج باجي خمتار  ،  و ما 
احلا�صل  التذبذب  بلة  الطني  زاد 
اأن  يف �صبكة و�صائل النقل  ، حيث 
هذه الو�صعية املزرية جعلت عديد  
عائالت املر�صى يعانون يف �صمت 
يف الوقت الذي تلتزم فيه اجلهات 
املو�صوع  حيال  ال�صمت  املعنية 

املتعفن الذي طال اأمده . 
على  ي�صتوجب  بات  و�صعا  وهو 

العاجل  التدخل  املعنية  ال�صلطات 
الليلية  املناوبة  نظام  واعتماد 
املواطنني،  معاناة  من  لتقليل 
الوقت  يف  املر�صى  اأرواح  وحماية 
املنا�صب خا�صة امل�صابني بارتفاع 
العقربي  درجات احلرارة والت�صمم 
الإن�صان  ج�صم  يف  يتف�صى  الذي 
ب�رشعة يف حالة عدم حقن امل�صاب 
بامل�صل امل�صاد للت�صمم العقربي . 
اجلهات  من  ال�صكان  طالب  وقد 
م�صالح  راأ�صها  وعلى  املعنية 
بالتدخل  الولية،  بذات  ال�صحة 
على  واملمر�صني  الأطباء  واإجبار 
بالتناوب  الليلية  الفرتة  يف  العمل 
يف  امل�صتعجلة  احلالت  لعالج 
�صدة  زيادة  قبل  املنا�صب  الوقت 

املر�س وفقدان املري�س .
 من جهة ثانية فقد ت�صاءل املتتبعني 
لل�صاأن املحلي ببلديات ولية اأدرار 
املح�صوبة عن اجلنوب الغربي عن 
م�صري الأموال ال�صخمة املر�صودة 
يف اإطار التكفل بالنقائ�س امل�صجلة 
الأمر  وهو  ال�صحي  بامليدان 
رئي�س  تعليمات  مع  يتنافى  الذي 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�صكان  ال�صحة و  وتوجيهات وزير 
الرامية  امل�صت�صفيات  وا�صالح 
ال�صتماع  و  الظل  مناطق  لإح�صاء 
لن�صغالت قاطنيها و ال�صعي خلف 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 

الأولويات والمكانات املتاحة .
جناة ،ح   

بولية  �صالح  عني  بلدية  �صهدت 
ال�صنوات الأخرية  مترنا�صت خالل 
من  للعديد  م�صبوق  غري  تناميا 
تذمر  و�صط  الفو�صوية  البنايات 
كبري للمواطنني الذين مل ي�صت�صيغوا 
مظاهر  من  بلدتهم  يف  يحدث  ما 
منهم  الكثري  ح�صب  ظلت  م�صوهة 
امل�صالح  اأنظار  حتت  حتدث 
املعنية التي مل حترك �صاكنا حلد 
الفو�صوية  البنايات  ت�صييد  الأن. 
التو�صيعات  منها  وباخل�صو�س 
الع�صوائية التي اأفقدت باخل�صو�س 
ق�رش املرابطني  الذي يعد من اأكرب 
التجمعات ال�صكانية بعا�صمة الغاز 
مظهره اجلمايل مل يقت�رش على ما 
�صوهته ال�صكنات اله�صة  املرتامية 
الأطراف هنا وهناك، بل ا�صتفحل 
و�صعها حلد نهب الأوعية العقارية 
واكت�صاح  الدولة  لأمالك  التابعة 
والأر�صفة  العمومية  ال�صاحات 
تو�صعة  يف  البع�س  ا�صتغلها  التي 
التجارية  واملحالت  املقاهي 
اأمام  م�صيجة  حدائق  وا�صتحداث 
ور�صات  فتح  جانب  اإىل  العمارات 
قانونية.  وم�صتودعات دون رخ�س 
اأكدت م�صادر  التي  وهي املع�صلة 
تعرقل  اأنها  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  من 
مهامهم وجتعلهم يف حرج كبري من 
ــ ل�صيما �صاعة التبليغ عن  اأمرهم 
الإ�صكالية  ا�صتعجالية،وهي  اأمور 

النظافة  عمال  فيها  يقع  التي 
على  اإقدامهم  حني  بالبلدية 
املمتلئة  البنايات   دهاليز  ر�س 
هي  لها  والتي  القذرة،  باملياه 
تلويث  يف  كبري  ن�صيب  الأخرى 
الكرتاث  وعدم  البيئي  املحيط 
الناجمة  ال�صلبية  بالنعكا�صات 
العمارات  �صكان  قبل  من  عنها 
قيام  بعد   ، اخل�صو�س  وجه  على 
القدمية   امل�صاكن  بتحويل  البع�س 
التحتية اإىل خمازن وغرف للمبيت 
ال�صكن  اإىل  اأزمة  اأرجعت  لأ�صباب 
التو�صع  من  البلدية  حرمت  التي 
مبنطقة  لت�صنيفها  العمراين 
خطورة  ذات  �صناعية  ن�صاطات 
اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من  كربى. 
بولية  املحلي  لل�صاأن  متابعون 
مترنا�صت ، اأن ملف ظاهرة النهب 
العقاري بالتعدي و ال�صتيالء على 
املمتلكات العمومية يعترب من بني 
القرار  التي عجز �صناع  الرهانات 
املقاطعة  وم�صوؤويل  بالولية 
جذرية  حلول  وجود  يف  الدارية 
العقار  بارونات  اأن  باعتبار  لها 
النفوذ  لهم �صل با�صحاب املال و 
املزرية  الو�صعية  هذه  اأن  حيث 
�صاهمت ب�صكل كبري يف رهن عديد 
امل�صاريع التنموية الهادفة التي لها 

�صلة بيوميات املواطن .
جناة ،ح 

طالبوا ال�شلطات املحلية بالتدخل

�سك�ن عني �س�لح  م�ست�وؤون من 
التو�سع�ت الفو�سوية



الثالثاء 07  اأفريل  2020  املوافـق  ل 13 �شعبان  1441ه 07

الإيطايل  فيورنتينا  نادي  اأعلن 
الذين  لعبيه  �شفاء  ام�س  اأول 
وقال  كورونا،  بفريو�س  اأ�شيبوا 
ر�شمي:  بيان  يف  فيورنتينا، 
الختبارات  اأن  النادي  "يعلن 
باتريك  موؤخًرا  اأجراها  التي 
بيزيال  وجريمان  كوتروين 
اأثبتت  فالهوفيت�س،  ودو�شان 
الإ�شابة  من  تعافوا  اأنهم 

واأ�شاف  كورونا"،  بفريو�س 
هذه  ننتهز  اأن  "نود  البيان: 
الأطباء  ل�شكر  الفر�شة 
وامل�شت�شفيات  واملمر�شات 
من  خدمة  توا�شل  التي 
يحتاجون لرعاية طبية، يف هذا 
الوقت ال�شعب لإيطاليا والعامل 
باأ�رسه"، واأمت: "يعمل فيورنتينا 
و�شانتا  كاريجي  موؤ�ش�شات  مع 

حملة  خالل  من  نوفا  ماريا 
من  اأكرث  جمع  يف  جنحت 
مواد  ل�رساء  يورو،  األف   760
ل�شتخدامها  رئي�شية  ومعدات 
اأنه  يذكر  الوباء".  مكافحة  يف 
عن  ر�شمي  ب�شكل  الإعالن  مت 
الدوري  من  لعبًا   13 اإ�شابة 

الإيطايل بفريو�س كورونا.
ق.ر.

الوطنية  املنظمة  دعت 
الريا�شيني  لل�شحافيني 
جميع  اجلزائريني 
الزمالء  من  الإعالميني 
احلال  مي�شوري  والزميالت 
زمالئهم  م�شاعدة  اأجل  من 
من ال�شحافيني الذين يعانون 
ب�شكل كبري ب�شبب عدم تلقي 
طويلة  ا�شهر  طيلة  رواتبهم 
اأي  على  توفرهم  وعدم 
م�شايرة  اأجل  من  مدخول 
الو�شع احلايل وال�شعب الذي 
متر به بالدنا على نف�س النهج 
الذي يعرفه العامل برّمته، ويف 
الهيئة  اأ�شدرت  ال�شدد  هذا 
يو�شف  الزميل  يراأ�شها  التي 

خالله  من  دعت  بيانا  تازير 
الأ�رسة الإعالمية اإىل منح يد 
امل�شاعدة اإىل الزمالء الذين 
خالل  من  باملحنة  ميرون 
عدم ت�شديد اأجورهم ال�شهرة 
اخلرية  الأ�شهر  مدار  على 
التي  املالية  الأزمة  ب�شبب 
الإعالم  و�شائل  عليها  متر 
اأ�شحابها  التي ي�شتغلون لدى 
ب�شبب  كثريا  ت�رسرت  والتي 
الإنهيار  حافة  من  اقرتابها 
الهيئة  اأين طلبت  والإفال�س، 
يف  والزميالت  الزمالء  من 
يد  مد  الإعالمي  املحال 
توا�شل  ظل  يف  للبقية  العون 
عليه  هو  ما  على  الو�شع 

للدعم  الكبرية  وحاجتهم 
العائالت  اأرباب  خا�شة 

منهم.
الوطنية  املنظمة  واأعربت 
الريا�شيني  لل�شحافيني 
ا�شتعدادها  عن  اجلزائريني 
طريقة  باأي  العون  يد  ملد 
اإىل  الو�شول  اأجل  من 
مبنحها  املعنية  الأطراف 
يد امل�شاعدة وبالتايل و�شول 
عينية  او  نقدية  امل�شاعدات 
اإىل الإطراف املعنية راف�شة 
يف ال�شياق ذاته اأن تتلقى هي 
ومتنحها  امل�شاعدات  تلك 

اإىل الأطراف املعنية.
ع.ق.

اأكد �شالح باي عبود، املكلف 
الحتادية  لدى  بالإعالم 
اأن  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
يف  اإطالًقا  تفكر  مل  هيئته 
اإلغاء  ب�شاأن  قرار  اأي  اتخاذ 
اإىل  العودة  قبل  الدوري 
الو�شية، وقال عبود  الوزارة 
�شحفية،:  ت�رسيحات  يف 
يحن  مل  الوقت  اأن  "اأعتقد 
م�شري  عن  للحديث  بعد 
والتفكري  املحلي،  الدوري 

فنحن  القدم،  كرة  يف 
عاملية  اأزمة  عن  نتحدث 
العامل،  دول  كل  اأفزعت 
الدوريات"،  جميع  وم�شت 
اجلزائري  "الحتاد  وتابع: 
يف  التفكري  على  حري�س 
مل�شاعدة  املثلى  الطرق 
لهذا  الت�شدي  على  البالد 
وبنّي:  اخلطري"،  الوباء 
بريديا  ح�شاًبا  اأن�شاأنا  "لقد 
ومن  التربعات،  ل�شتقبال 

الرئي�س  يعقد  اأن  املرتقب 
ندوة  زط�شي  الدين  خري 
اخلمي�س  يوم  �شحفية 
قيمة  عن  للك�شف  املقبل 
الإعانات"، واأمت: "اأ�شاأل اهلل 
املر�شى،  جميع  ي�شفي  اأن 
العاملني  كافة  اأحيي  كما 
على  ال�شحي  القطاع  يف 
على  و�شهرهم  ت�شحياتهم، 

�شمان �شالمة اجلميع".
ق.ر.

الدويل  الالعب  حتّول 
اجلزائري اإدري�س �شعدي اإىل 
تف�شي  ب�شبب  اإكراها  البطالة 
وباء كورونا الذي يجتاح دول 
الإ�شابات  و�شهدت  العامل 
والوفيات  الآّلف  مبئات 
ك�شفت  اأين  كبرية،  باأعداد 
البلجيكية  الإعالم  و�شائل 
بروج  �شريكل  فريق  اإدارة  اأن 
رواتب  جّمدت  املحلي 
على  وحّولتهم  الالعبني 
البطالة دون تقا�شي اأجورهم 
ال�شعبة  الو�شعية  ب�شبب 
يف  القدم  كرة  بها  متر  التي 
توقيفها  مّت  والتي  العامل 
لهطا  ال�رسيع  التف�شي  ب�شبب 
ب�شورة  �شيطر  الذي  الوباء 

الأكرث  الريا�شة  على  لفتة 
العامل وجّمد كافة  �شعبية يف 
الريا�شية وغريها  الن�شاطات 
الأخرى،  الخت�شا�شات  من 
لنادي  بيان  يف  جاء  حيث 
توقيف  اأن  بروج  �شريكل 
ب�شفة  البلجيكية  البطولة 
اإىل  مب�شوؤوليها  اأدى  موؤقتة 
ب�شورة  يتمثل  بقرار  اخلروج 
لفتة يف عدم منح اجلور اإىل 
لعبي النادي ب�شورة مكرهة 
الذي  ال�شعب  الو�شع  ب�شبب 
النادي يف ظل توقف  به  مير 
البلجيكي  الدوري  مباريات 
القرار  هذا  ياأتي  اأين  موؤقتا، 
تفادي  يف  الرغبة  ظل  يف 
وفادحة  كبرية  مالية  خ�شائر 

للنادي البلجيكي، وبالتايل فاإن 
يتمخ�س  �شوف  النادي  قرار 
�شريكل  لعبي  نيل  عنه 
خالل  املالية  اأجورهم  بروج 
الفرتة التي يخو�شون خاللها 
فح�شب.  الكروية  املناف�شة 
لالإ�شارة يلعب اإدري�س �شعدي 
البلجيكي  فريقه  �شفوف  يف 
على �شكل اإعارة من �شفوف 
والتي  الفرن�شي  �شرتا�شبورغ 
جوان   30 تاريخ  اإىل  متتد 
تلقى  الذي كان  املقبل، وهو 
بروج  �شريكل  رفقة  اإ�شابة 
�شهر دي�شمرب الفائت، وتاأثرت 
الفرق البلجيكية ب�شورة لفتة 
البلد  يف  البطولة  توقف  من 
ب�شبب تف�شي وباء كورنا، اأين 

العائدات  الأندية من  حرمت 
الإ�شهار  حلقوق  املالية 
تذاكر  وبيع  التلفزيوين  والبث 
املواجهات، هذا الأمر جعل 
البلجيكي  الدوري  اجلميع يف 
ال�شيولة  يتاأثر كثريا من تدين 
الفرق  خزينة  وتاأثر  املالية 
طالبت  للتذكري  املعنية، 
ملرة  البلجيكية  الربطة 
املحلي  الحتاد  من  القدم 
اإيقاف املو�شم  للعبة �رسورة 
الآوان  قبل  واإنهائه  الكروي 
مو�شم  اإىل  الذهاب  وبالتايل 
ال�شتمرار  ب�شبب  ابي�س 
النت�شار  خلطر  املخيف 

ال�رسيع لوباء كوفيد9 .
عي�شة ق.

كوروناملف

عي�شة ق.

املتابعني  جتنيد  منها  الهدف   
يف  امل�شاركة  األ  من  للنادي 
تهدف  التي  اخلريية  املبادرة 
والتي  ال�شبيبة  غدارة  اإىل 

املواد  �رساء  اإىل  خاللها  ت�شعى 
اإىل  حتويلها  يتم  التي  الطبية 
بدرجة  واملتعلقة  امل�شت�شفيات 
التي  احلماية  و�شائل  يف  خا�شة 
والقطاع  لالأطباء  العمل  ت�شمن 
�شبه الطبي والتي تتمثل يف �شورة 

من  الواقية  الأقنعة  يف  اأ�شا�شية 
الطبية  وباء كورفيد-19 واملاآزر 
اإىل جانب املواد ال�شائلة للوقاية 
من انت�شار الوباء، اأين تدخل هذه 
على  ال�شعي  اإطار  املبادرات يف 
امل�شت�شفيات  التجنيد مل�شاعدة 

ال�رسوريات  اأب�شط  توفري  على 
الذي  ال�شعب  الو�شع  ملواجهة 
يف  يحدث  مثلما  بالدنا  يجتاح 

خمتلف اقطار العامل.
�شاركت  الأمر،  هذا  جانب  واإىل 
مالل  �رسيف  الرئي�س  اإدارة 

امل�شاعدة  منح  يف  بطريقتها 
هذا  يف  العليا  ال�شلطات  على 
تواجهه  الذي  ال�شعب  الظرف 
مقر  جتنيد  خالل  من  بالدنا 
حتت  لو�شعه  القبائلي  النادي 
ا�شتعماله  اأجل  من  الت�رسف 

بالن�شبة  ال�شحي  للحجر 
اأو  بالوباء  امل�شابني  لالأ�شخا�س 
�شمان  مع  اإ�شابتهم  امل�شتبه يف 
بالإ�شافة  والإطعام  لهم  الإقامة 
اإىل توفري النقل من الإقامة على 

امل�شت�شفيات للمعاجلة.

فتحت ح�شابا بريديا ال�شتقبال الهبات من طرف حمبي النادي داخل وخارج الوطن

للت�ضامنحملةتقودالكنارياإدارة
وجمعالتربعاتملقاومةكورونا

�شدد انه ي�شعى للتعامل ايجابية مع انت�شار فريو�س كورونا

اأبرزوعائلتيالقدمبكرةاأهتمال:ماندي
اهتماماتيحاليا

عرّب الالعب الدويل اجلزائري 
عدم  عن  ماندي  عي�شى 
ريا�شة  عن  باحلديث  اهتمامه 
كرة القدم خالل الفرتة احلالية 
العامل  خاللها  يعرف  التي 
لوباء  ورهيب  �رسيع  انت�شار 
املدافع  اأو�شح  حيث  كورونا، 
الوطني  للمنتخب  املحوري 
اأن  اإعالمية  ت�رسيحات  خالل 
الظروف ال�شعبة التي منر بها 
على  قادر  غري  جتعله  حاليا 

اأمور  عن  للحديث  التطرق 
ان  م�شددا  امل�شتديرة،  الكرة 
كل ما يهم خالل الفرتة احلالية 
هو التفمري فيما �شوف يحدث 
ومل  املقبلة،  الفرتة  خالل 
يف  املحرتف  الالعب  يخف 
ال�شباين  بيتي�س  ريال  �شفوف 
عن تخوفه على اجلميع خا�شة 
فرن�شا  ل�شبانيا،  بالن�شبة 
تواجد  تعرف  والتي  واجلزائر 
اأفراد عائلته، يف ظل النت�شار 

الرهيب لفريو�س كورونا، حيث 
اأن  دوما  يعمل  اأنه  ا�شتطرد 
هذه  خالل  باليجابية  يتحلى 
الوقت  هذا  وا�شتغالل  الفرتة 
من  قريبا  فرتة  اأطول  للبقاء 
اأن  حديثه  خمتتما  عائلته، 
عائلته اأهم ما يركز عليه حاليا 
التفكري  اأي رغبة يف  ول ميلك 

يف كرة القدم.
عي�شة ق.

بعد قرار �شريكل بروج حرمان العبيه من الرواتب خالل توقف املناف�شة

توقيفالدوريالبلجيكييحول�ضعدياإىلالبطالة

م�ضريملناق�ضةمنا�ضبالي�سالوقت:عبود
البطولةالوطنية

الدويل  الالعب  ابتكر 
الدين  زين  احلزائري 
احرتافية  طريقة  فرحات 
الحتفاظ  اإىل  منه  �شعيا 
والتواجد  البدنية  بلياقته 
حال  يف  فورمة  اأح�شن  يف 
الدوري  مباريات  ا�شتئناف 
ويكون  من جديد  الفرن�شي 
للعب  اإثرها  على  جاهزا 
النا�شط  نيم  ناجيه  رفقة 
الأوىل  الدرجة  جوري  يف 
ال�شدد  ولهذا  الفرن�شية، 

ميدان  متو�شط  اقدم 
على  الوطني  املنتخب 
بدين  رفقة حم�رس  التعاقد 
الإ�رساف  اجل  من  خا�س 
اللياقة  تدريبات  على 
البدنية التي يقوم بها يوميا، 
برج  مدينة  ابن  ن�رس  حيث 
منايل على ن�رس فيديو وهو 
متواجد يف فناء منزله الذي 
وهو  بفرن�شا  فيه  يقطن 
البدينة  بالتدريبات  يقوم 
مرفوقا  احرتافية  ب�شفة 

باملح�رس البدين الطي قرر 
وبالتايل  معه،  يتعامل  اأن 
مع  التعامل  فرحات  ي�شعى 
وجتميد  املناف�شة  توقف 
الن�شاط االكروي يف فرن�شا 
يف  الأمر  عليه  هو  مثلما 
بطريقة  العامل  �شائرة 
الرغبة  توؤكد  احرتافية 
من  متتلكه  التي  امللحة 
لياقته  على  احلفاظ  اأجل 
الدنية وتكويرها حتى يكون 
يف اأف�شل ا�شتعداد �شواء مع 

ناجيه الفرن�شي اأو املنتخب 
الوطني والطي يعمل جوما 
الناخب  انتباه  لفت  على 
بلما�شي  حمال  الوطني 
على  احل�شول  اأجل  من 
لاللتحاق برتب�شات  الدعوة 
يف  الوطنية  الت�شكيلة 
خلو�س  حت�شبا  امل�شتقبل 
اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات 
كاأ�س اإفريقيا املقبلة مطلع 

العام 2021 يف الكامريون.
عي�شة ق.

تعاقد مع حم�شر بدين للحفاظ على لياقته

فرحاتيتعاملباحرتافيةمعتوقفالن�ضاطالكروييففرن�ضا

ان�شّم فريق �شبيبة القبائل اإىل قافلة االأندية امل�شاركة يف منح الدعم وامل�شاعدات اإىل الدولة من اأجل العمل 
على حماربة والت�شدي لوباء كورونا الذي يجتاح بالدنا على غرار ما يحدث عرب املعمورة، ولهذا الغر�س 
اأقدمت اإدارة النادي القبائلي بالتعاون مع جمعية SOS على توجيه نداء اإىل املحبني واأن�شار الفريق داخل 

وخارج الوطن -فرن�شا- من اأجل امل�شاركة يف حملة التربعات ومنح امل�شاعدات عرب توجيه ر�شالة من خالل 
خمتلف املواقع التي تنتمي اإىل النادي القبائلي عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي

املنظمة الوطنية لل�شحافيني الريا�شيني اجلزائريني

الت�ضامناإىلاالإعالميةاالأ�ضرةدعوة
وم�ضاعدةالزمالءاملعوزين

فيورنتينايعلن�ضفاءالعبيهمنكورونا
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يقف االن�شان والب�شرية قاطبة اليوم اأمام حلظة فا�شلة بني احلياة واملوت ب�شبب حالة مر�شية وبائية اأو ما ي�شطلح عليه بـ  فريو�س كورونا كوفيد 
ى عدالة الطبيعة وم�شاواتها   19 ، الفريو�س املجهول لي�س املقلق فيه هو تهديده حلياة النا�س ، بل تهديده حلياة جميع النا�س دون ا�شتثناء ؛ هنا تتبَدّ

، وباء وبالء وابتالء ال يختار وال يفا�شل بني النا�س ، بني حاكم وحمكوم وال �شرق وال غرب ، غري خارطة االأحداث اجلارية ، وجعل العامل  يعي�س 
حالة من القلق والهلع واخلوف واجلزع

الفريو�س الكوروين  

التهافت على تخزين املواد الغذائية ؟

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف

االجتماعي  العاملي  النظام  خلخل   ،  
والثقايف  وال�سيا�سي  واالقت�سادي 
العامل  عزل  يف  وت�سبب  والديني 
واإجبار النا�س يف اأن يعي�سوا يف بيوتهم 
واملطارات  الف�ساءات  واإغالق   ،
واملوانئ  وال�ساالت و منع اجتماعات 
كانت  كارثي  واقع   ، والوزراء  الروؤ�ساء 
ووهان عا�سمة مقاطعة هوبي ال�سينية 
و�سط  يف  بال�سكان  اكتظاظا  واالأكرث 
الوباء  مواجهة  يف  وحيدة   ، ال�سني 
 2019 العام  من  االأخرية  االأ�سابيع  يف 
ماهو   2020 الكئيب  العام  وبدايات 
التنني  تدمري  يف  اأمريكية  رغبة  �سوى 
املناف�سة  حلبة  من  وازاحته  ال�سيني 
على اإدارة العامل  ، فتزعزعت مفاهيم 
عدة ، وت�سكلت نظم ا�ستهالكية جديدة 

، وكونت  ثقافة جديدة
املنا�سبة  الفعل  ردة  اأن  املفرو�س 
اأن  منا  ت�ستدعي  كورونا  جائحة  جتاه 
لي�س  الوبائي  اخلطر  لهذا  جيدا  ننتبه 
باالهتمام  حتى  بل  فح�سب  بالوقاية 
وهو  اإال  ملواجهته  االأكرب  باحل�سن 
على  واحلفاظ  لدينا  املناعة  تقوية 

واأن   ، مواجهته  يف  اأج�سامنا  طاقة 
نكون عونا ملجتمعاتنا و حكوماتنا يف 
التنبه للخطر الذي األقي يف وجه العامل 
مفتتح  ليكون  وطور  وانتج  رحمة  دون 
البيولوجية   احلروب  من  جديد  عهد 
ولي�س  العظمى   القوى  تخو�سها  التي 
الغذائية  املواد  تخزين  على  التهافت 
طبيعة  ال�سلوك  هذا  اأن  يبدو  لكن   ،
بغريزة  مرتبط  اأمر  وهو  االإن�سان  يف 
نحن  فبينما   ، املجهول  من  اخلوف 
عن  ونبحث  الكمامات  على  نت�سابق 
ال�سحي  احلجر  يف  ونغرق  املعقمات 
ون�رش  امل�سابني  اأعداد  واحت�ساب 
اأمور  وكلها  الوقاية واالحرتازات  طرق 
لكن   ، عليها  ونحث  وندعو  م�رشوعة 
غرينا ي�سارع على البقاء حاكما عامليا 
من  العامل  ينتظر  ملا  ياأبه  وال  منفردا 
ال  ولذلك  الفريو�سات  حرب  ويالت 
خالل  من  الظاهرة  نفهم  اأن  ميكن 
ال�سارمة  املنطقية  املقايي�س  تطبيق 

كما يحاول البع�س اأن يفعل ذلك
على  والتهافت  املجهول  من  اخلوف 
واال�ستهالكية  الغذائية  املواد  تخزين 
يتعلق  ال   ، كورونا  جائحة  ب�سبب 
له  ولي�س   ، وحدهم  باجلزائريني 

اأو   ، والتقدم  التخلف  مبنطق  عالقة 
الظاهرة  الأن  الوعي..  وعدم  الوعي 
هذه االأيام موجودة يف كل الدول التي 
اأ�سابها الفريو�س ، يف ال�سني واأمريكا 
اجلزائر  يف  كما  وبريطانيا،  وفرن�سا 
اأن تخرين  واإيران... وات�سور  والكويت 
يف  االأ�سا�سية  اال�ستهالكية  املواد 
الواليات املتحدة االأمريكية اليوم اأكرث 
�سبق  وقد  عندنا،  يحدث  مما  بكثري 
 ، الظاهرة  هذه  مثل  عرف  اأن  للعامل 
العامل  كان  عندما   1962 العام  يف  كما 
يرتقب اندالع حرب نووية يف عز اأزمة 
احلكومات  كل  الكوبية.  ال�سواريخ 
هذه  ب�سبب  اإ�سافية  اأزمة  تواجه  اليوم 
الظاهرة ، يف الواقع هناك دول لديها 
�سنوات  يف  طورتها  وقدرات  اإمكانات 
قادرة  �سامدة  فهي  اال�ستقرار  من 
على مواجهة الوباء و�ست�سمد يف االأيام 
اأن  اإال  القادمة واأخرى لي�س بني يديها 
الذي  البلد  تطلب امل�ساعدة حتى من 
ظلت تتفرج عليه وهو يواجه الوباء من 
اإىل حماولة تهدئة  لذلك تعمد  البداية 
وفرة  على  التاأكيد  خالل  من  �سعوبها 
االأ�سا�سية  اال�ستهالكية  املواد  خمزون 
االقت�ساد  يرهق  الو�سع  هذا  الأن   ،

الطلب  ب�سبب  والعاملي  الوطني 
، وبالتايل ترتفع االأ�سعار من  املتزايد 
جهة ويعاين قطاع وا�سع من النا�س من 
الدول  هذه  على  ينبغي   ، اأخرى  جهة 
من  جيدا  الدر�س  ت�ستوعب  اأن  اله�سة 
االأزمة احلالية ، وتفهم اأن ال اأحد ينفعها 
وقت ال�سدة ، غري اإمكانياتها اخلا�سة ، 
تراكمه من خربات  اأن  ا�ستطاعت  وما 
وتدبري  للطوارئ  واقعية  وخمططات 

الكوارث وهنا ميكن القول : 
زاد  ب�سببه  الذي  الطبقي  التفاوت 
وامل�ساكني  الفقراء  عدد  وارتفع 

قوت  ميلكون  ال  الذين  واملحتاجني 
يومهم ، وال القدرة على الغذاء واملاأكل 
يت�سورون  وهم  واملبيت  وامللب�س 
فقدمت  ما  ع�رش  �رشفتم  فلو   ، جوعاً 
دون  االأ�سواق  اكتناز  اأغنياء   الأ�سبحوا 
والرادعة  احلازمة  القرارات  تطبيق 
ومتابعة  ومراقبة  باالأ�سعار  للم�ساربة 
التجار ممن يعمدون اإىل تكدي�س ال�سلع 
العمل  فر�س  تكافوؤ  وعدم  والب�سائع 
بع�رشات  تذكريكم  يف  اأجنح  ولعلي   ،
الذين  العاطلني  ال�سباب  من  املاليني 
 ، يجدونه  وال  العمل  عن  يبحثون 

وبالتايل فال ي�ستطيعون تكوين االأ�رشة 
لهم  وفرمت  فلو   ، الكرمي  العي�س  وال 
اأمنياتهم  لتحققت  فقدمت  مما   %2.5
والتعامل  املنتهجة  ال�سكوت  �سيا�سة 
ونهبوا  اأكلوا  الذين  الفا�سدين  مع 
ثروات �سعوبهم املظلومة دون مراقبة 
حق  يف  ارتكبوه  مبا  جزاء  ومعاقبة 
املواطن والوطن .  ختاما  اإنني اأذكركم 
واأ�سندمت  تعاىل  اهلل  ن�سي  معظمكم  اأن 
اأ�سبحتم  حتى   ، املادة  اإىل  �سيء  كل 
كاأنكم تعبدون املادة والتقنيات ون�سيتم 
ميكننا  ما  اأف�سل  هذا  رمبا   ، خالقكم 
الفريو�سية احلالية  تعلمه من اجلائحة 
اإنها   ، الفريو�سات  تهاجمنا  حينما   ،
بطريقة ما تعيد ر�سالتنا اإلينا ، الر�سالة 
بغريك   فعلت  ما  االآن  بك  اأفعل   : هي 
الأذكركم باهلل اخلالق القادر لتت�رشعوا 
بالت�رشع  تعاىل  اهلل  اإىل  ولرتجعوا 
اجلثة  وو�سعية   ، واالبتهال  والتو�سل 
الهامدة وتدركوا اأّنه ما من اأحد اأف�سل 
اخلالق  ح�رشة  يف  واأنكم  اأحد،  من 
�سواء فاملوت هي َقَدُركم ، وال متلكون 
اإال التخلّي عن االأنانية والفردانية ، ثم 
ملعانقة  اهلل   كتاب  معانقة  اإىل  العودة 

االإن�سانية من جديد 

ملف كورونا 

ANEP N°:  0025الو�شط:2020/04/07

اإ�شهار
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  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   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
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 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
     

فرا�ش  ازدياد  مبنا�شية     
م�شتغامن  من  عزي  عائلة 
مبولودة بهية الطلعة �شميت 
اهلل  "هبة  اهلل  بركة  على 
عزي  عائلة  تتقدم  �شرين" 
بتهانيهما  وم�شطفاوي 
اخلال�شة للوالدين الكرميني 
تعاىل  املوىل  من  داعني 
العمر  وطول  ال�شحة  دوام 

للكتوكة "هبة اهلل �شرين"



بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

الأطفال  عانى   لقد 
على مدى عقود  –ومازالوا- 
وقمع  بط�ش  من  طويلة 
الإ�رسائيلي، وكانوا  الحتالل 
دائما هدفا لالعتقال يف اإطار 
�سيا�سة اإ�رسائيلية ثابتة تهدف 
وتدمري  واقعهم  ت�سويه  اإىل 
على  والتاأثري  م�ستقبلهم 
توجهاتهم امل�ستقبلية ب�سورة 
 1967 العام  ومنذ  �سلبية. 
ما  الحتالل  �سلطات  اعتقل 
طفل   )50.000( عن  يزيد 
واناثا،  ذكورا  فل�سطيني، 
�سجونها  يف  بهم  وزجت 
من  وجعلت  ومعتقالتها، 
اعتقال الأطفال املالذ الأول 
وحيث  ممكنة،  فرتة  ولأطول 
مل تخُل ال�سجون الإ�رسائيلية 
ومار�ست  متثيلهم،  من  يوما 
وبن�سبة)%100(  بحق جميعهم 
اأب�سع �سنوف القهر والتعذيب 
اجل�سدي والنف�سي، وحرمتهم 
من اأب�سط حقوقهم الإن�سانية 

املعاملة  يف  والأ�سا�سية، 
والغذاء  والعالج  والتعليم 
وظروف  العادلة  واملحاكمة 
وغريها،  دون  الحتجاز 
وبراءة  �سنهم  ل�سغر  مراعاة 
احرتام  ودون  طفولتهم، 
للقواعد النموذجية الدنيا يف 
معاملة الأطفال املحتجزين. 
والأخطر من ذلك اأنه وخالل 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
الكني�ست  واأقر  ناق�ش 
عدة  )الربملان(  الإ�رسائيلي 
الأطفال،  ت�ستهدف  قوانني 
اجراءات  ت�سهيل  اإىل  وتهدف 

اعتقالهم وحماكمتهم وت�سديد 
العقوبات بحقهم مثل: قانون 
حماكمة الأطفال دون �سن 14 
عقوبة  ت�سديد  قانون  عاماً، 
را�سقي  على  الأدنى  احلد 
قانون  القد�ش،  يف  احلجارة 
الأطفال  بحق  الأحكام  رفع 
هذه  ان  احلجارة.  را�سقي 
الكثري،  وغريها  الوقائع 
ولدى  لدينا  القناعة  ر�سخت 
دولة  باأن  املتابعني،  كل 
مكوناتها  بكل  الحتالل 
يف  وت�سارك  �ساركت  قد 
وتدمري  الأطفال  ا�ستهداف 

الطفولة الفل�سطينية، يف اإطار 
�سيا�سة اإ�رسائيلية ثابتة. الأمر 
اجلميع،  من  ي�ستدعي  الذي 
ال�رسعة،  تدارك  وجه  وعلى 
العديد  واتخاذ  اخلطورة 
كثري  وبذل  اخلطوات  من 
اأجل  من  والعمل  اجلهد  من 
الفل�سطينيني  الأطفال  اإنقاذ 
من  م�ستقبلهم  وحماية 
ال�سورة  تلك  القادم.  اخلطر 
انت�سار  مع  تتبدل  مل  القامتة 
ومل  كورونا"،   " فايرو�ش 
الإ�رسائيلية  املعاملة  تتغري 
ومن  عامة  الفل�سطينيني  مع 
فا�ستمرت  الأطفال،  بينهم 
والتنكيل  القمع  حمالت 
ال�سدد  هذا  ويف  والعتقال، 
طفل   )225( اعتقال  �ُسجل 
منذ بداية العام اجلاري، وهو 
نف�ش الرقم امل�سجل يف ذات 
العام  امل�ستعر�سة من  الفرتة 
زالت  وما  املا�سي2019، 
حتتجز  الحتالل  �سلطات 
ومعتقالتها  �سجونها  يف 
ت�سفع  مل  طفال.   )180( نحو 
لالأطفال  "كورونا"  جائحة 

دولة  بط�ش  الفل�سطينيني من 
اإدارة  تدفع  ومل  الحتالل، 
قواعد  تغيري  �سجونها  اىل 
معاملتها لهم. فهي مل تتوقف 
واعتقالهم،  مالحقتهم  عن 
على  حت�سينات  اأي  جتِر  ومل 
ومل  احتجازهم  ظروف 
خا�سة،  ظروف  يف  تعزلهم 
على  حت�سن  اأي  يطراأ  ومل 
توفر  ومل  معاملتهم،  طريقة 
اللحظة-البديل  –حتى  لهم 
واأحبتهم  اأهلهم  مع  للتوا�سل 
بعد اأن اأوقفت زيارات الأهل 
"كورونا". ب�سبب  واملحامني 
ان جائحة "كورونا" مل ت�سفع 
ك�سفت  وامنا  فح�سب،  لهم 
التعامل  يف  ب�سعة  �سور  عن 
حيث  الإ�رسائيلي  معهم، 
ال�سجون  ادارة  جتاهلت 
ومل  "الفايرو�ش"  خطورة 
اأو تدابري  تتخذ اية اإجراءات 
ال�سالمة،  و�سمان  للحماية 
التنظيف  مواد  لهم  توفر  ومل 
برغم  ..الخ،  والتعقيم 
واخرتاقه  "كورونا"  خطورة 
واإ�سابة  ال�سجون  جلدران 

عدد من ال�سباط وال�سجانني 
وال�ستباه باإ�سابة العديد من 
يعك�ش  مما  هناك،  الأ�رسى 
اكرتاثها  وعدم  ا�ستهتارها 
بحياتهم واأو�ساعهم ال�سحية، 
و�سارخ  فا�سح  حتدي  يف 
القانون  قواعد  لأب�سط 
والقانون  الإن�ساين  الدويل 
الإن�سان.  حلقوق  الدويل 
الأ�رسى  الأطفال  دفع  لقد 
مدار  على  باهظاً،  ثمناً 
�سني الحتالل، قبل جائحة 
بعدها،  ومن  وما  "كورونا" 
الأطفال  �سهادات  يقراأ 
وال�سدمة،  بالذهول  يُ�ساب 
غرف  اأن  ويكت�سف 
ومراكز  والتعذيب  التحقيق 
�سوى  لي�ست  الحتجاز، 
الفل�سطينية  للطفولة  م�سلخ 
ما هو جميل  لكل  وافرتا�ش 
ورائع فيها، واأن كافة �سجون 
هي  ومعتقالته،  الحتالل 
براءتهم  ل�ستهداف  اأماكن 
واأن  م�ستقبلهم،  وتدمري 
وحقوق  الإن�سان  حقوق 
لها  لي�ش  الدولية  الطفل 

الحتالل  اأجندة  على  مكان 
مبعاملة  الأمر  يتعلق  حينما 
الفل�سطينيني،  الأطفال 
ول  "كورونا"،  زمن  حتى يف 
كورونا  فريو�ش  بني  فرق 
الإ�رسائيلي،  وال�سجان 
ويُعذب  يقتحم  فكالهما 
باأن  ول�سك  ويقتل.  ويوؤذي 
معاناة الأطفال الفل�سطينيني 
ازدادت مع انت�سار فايرو�ش 
معاناة  واأن  "كورونا"، 
تفاقمت  منهم  املعتقلني 
النتهاكات  ت�ساعد  اأكرث مع 
بحقهم وا�ستمرار ال�ستهتار 
وغياب  الإ�رسائيلي 
والوقاية،  احلماية  اإجراءات 
يف  ال�ستمرار  يتطلب  مما 
بتح�سني  لي�ش  املطالبة 
فقط،  احتجازهم  ظروف 
احلماية  و�سائل  توفري  اأو 
والوقاية من خطر "كورونا" 
فح�سب، واإمنا الإفراج عنهم 
مالحقتهم  ووقف  جميعا 
واعتقالهم واحرتام املواثيق 
يف  الدولية  والتفاقيات 

التعامل معهم.

بقلم: جهاد اأحمد �صالح

ي�سود  الذي  احلايل  الن�سغال  اإن 
ق�سية  يبدو  جوهره  يف  العامل 
ككائنات  فيه  والنا�ش  الإن�سان 
يف  �ستعي�ش  كيف  عن  تبحث 
بني  يفّرق  ل  تاريخي  وباء  ظل 
جمتمع  اأي  يف  والفئات  الطبقات 
فيح�سد  العامل،  جمتمعات  من 
اأفراد  من  ي�سادفه  ما  رحمة  بال 
وجتمعات. الأمر الذي دعا الأمني 
كي  "بان  املتحدة  لالأمم  العام 
مون" لكي ي�رسح، ويطالب، بوقف 
اإطالق النار بني القوى املت�سارعة 
اجلبهات،  خمتلف  يف  بالعامل 
اإىل  الإ�سارة  تنا�سى  اأو  ن�سي،  لكنه 
اإ�رسائيل  يف  العن�رسية  �سجون 
املعتقلني  باآلف  تعج  التي 
الذي  الوقت  ويف  الفل�سطينيني. 
بادرت �سلطات احلكومات باإطالق 
�سجونها،  يف  املعتقلني  �رساح 
لي�ش  وجنائية،  �سيا�سية  لأ�سباب 

التكدي�ش  لهذا  جتنباً  بل  كرماً، 
املبالغ فيه، من الأفراد يف ظروف 
اإىل  بالنتيجة  توؤدي  غري �سحيحة، 
ال�سجن  داخل  املر�ش،  انت�سار 
وخارجه، بدلً من مواجهته وو�سع 
اأنه  اعتبار  على  الإن�سان  ق�سية 
املواجهة،  هذه  يف  الرحى  قطب 
هذه  يف  الأ�سمى  الهدف  واأنه 
العن�رسية  عن  بعيداً  احلياة 
واأهدافها ال�سيا�سية يف ن�رس قيمها 
لن�سري،  نتوقف  وهنا  القدمية. 
لالأمم  العام  الأمني  ونطالب، 
العن�رسية  اإىل  بالإ�سارة  املتحدة 
العامل  قيم  ت�سود  التي  احلادة 
قبل جائحه الكورونا، وبعدها من 
بينها ق�سية ال�سجون العن�رسية يف 
عن  بعيداً  غريها،  قبل  اإ�رسائيل 
بني  املعقدة  ال�سيا�سية  العالقات 
يف  قراراتها  تفر�ش  التي  الدول 
موؤ�س�سات الأمم املتحدة. واآن لنا، 
اأن نطالب رئي�ش الوليات املتحدة 
يومياً  يظهر  الذي  الأمريكية، 

املختلفة  الإعالم  و�سائل  اأمام 
يف  الأعظم  القوة  اأنه  ويّدعي 
وايجاد  الكورونا،  مواجهة جائحة 
من  للتخل�ش  واللقاح،  الدواء، 
اأن  يديه  بني  ن�سع  اأن  �رسورها، 
العن�رسية، واأ�سا�سها هذه ال�سجون 
اجلائرة  والأحكام  الإ�رسائيلية 
�سلب  يف  هي  الفل�سطينيني  �سد 
هذا الوباء واأن مواجهة العن�رسية 
هي التي �ست�سود العامل، وتكت�سب 
باأن�سنة  اهتمام ل مفر منه،  طابع 
الهتمام والإقرار بنزعة التجريد 
�سائدة  كانت  التي  الإن�سانية  من 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  اإدارة  يف 
مطالبة  اإن  ورائها.  من  والهدف 
�رساح  باإطالق  و�سوريا  اإيران 
يجب  �سجونهما  يف  املعتقلني 
باطالق  اإ�رسائيل  مطالبة  يواكبها 
يف  املعتقلني  الفل�سطينيني  �رساح 
�سجونها مع وعينا التام، بالأهداف 
الإدارة  تريدها  التي  ال�سيا�سية 
الدعوات  وراء هذه  من  الأمريكية 

مع  ل�سنا،  اأننا  كما  امل�سبوهة. 
الفل�سطيني،  الر�سمي  املوقف 
الذي يطالب اإ�رسائيل )على الأقل( 
والن�ساء،  الأطفال  �رساح  باإطالق 
بل نطالب، وب�سّدة نيل احلرية للكل 
اإن  الق�سبان.  خلف  الفل�سطيني 
التجريد من الإن�سانية، الذي يرتك 
اأولئك  على  فقط  لي�ش  ب�سماته 

وو�سعوا  اإن�سانيتهم،  �ُسلبت  الذين 
عن  دفاعهم  و�سودر  بال�سجون، 
امل�رسوعة،  وحقوقهم  اأر�سهم، 
على  �سيء  كل  وقبل  اأي�ساً،  بل 
اأولئك الذين �سلبوا تلك الإن�سانية، 
واحتالل  ُم�ستعمرة  قوى  من 
الكورونا،  مواجهة  يف  وعن�رسية، 
بحد  وهو  اأخرى.  جائحة  واأي 

الإح�سان  يقّدمه  كرماً  لي�ش  ذاته 
عن  التخلي  بل  للمحتل،  الزائف 
واأن�سنة  القدمية  العن�رسية  قيمة 
هذه  على  بقائه  من  ميّكن  ما 
بقيم جديدة،  الفل�سطينية  الأر�ش 
و�رسوطه.  الحتالل  عن  بعيدة 
واذا كنا يف يوم من الأيام قد قبلنا 
فر�ش  مبا  مت�سياً  عّنا،  بالرغم 
علينا، بالقبول على هذا الحتالل 
فاإننا،  وطننا،  من  بقعة  على 
املحتل،  نطالب  الدوافع،  وبنف�ش 
والراأي العام العاملي باإطالق كافة 
معتقلينا الفل�سطينيني من ال�سجون 
بقيم  ق�سيتنا  واأن�سنة  الإ�رسائيلية 
مواجهة  يف  جديدة،  اإن�سانية 
كورونا  واأية  الكورونا....  جائحة 
باأن  حيينا،  ما  نن�سى  وان  اأخرى. 
من  الأ�رسى  �رساح  اإطالق  م�ساألة 
ق�سيتنا  هي  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
العن�رسية  مواجهة  يف  املركزية 

والفا�سية التي جتتاح بالدنا.
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يف الوقت الذي يبحث العامل يف مكافحة جائحة الكورونا، ويف الوقت الذي و�صع العالقات الإن�صانية على قاعدة مركزية جديدة، يف البحث عن 
ق�صية حياته وم�صريه بعيداً عن القيم العن�صرية القدمية التي كانت ت�صتمد قوتها من عن�صر القوة والتفوق الع�صكري.

كورونا .... والفل�سطينيون الأ�سرى يف ال�سجون الإ�سرائيلية

يف يوم الطفل الفل�صطيني

الحتالل بط�ش  من  لالأطفال  ي�سفع  "كورونا" مل 
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نادي الأ�شري: 

الحتالل يوا�صل اعتقال الأطفال رغم النداءات 
بالإفراج عنهم يف ظل انت�صار "كورونا"

قال نادي الأ�شري، اإن الحتالل الإ�شرائيلي يوا�شل اعتقال قرابة )180( طفاًل يف �شجونه، رغم النداءات واملطالبات 
الراهنة بالإفراج عنهم، جّراء انت�شار عدوى فريو�س )كورونا(، والذي اأ�شاف خطراً جديداً على م�شريهم، اإ�شافة 

اإىل خطر ا�شتمرار اعتقالهم يف �شجون ل تتوفر فيها اأدنى �شروط اخلا�شة بحماية طفولتهم. واأ�شاف نادي الأ�شري يف 
تقرير �شدر عنه، مبنا�شبة يوم الطفل الفل�شطيني الذي ُي�شادف اخلام�س من اأفريل من كل عام، اإن ما جرى بالأم�س 

يف �شجن "عوفر" من قيام اإدارة ال�شجن بحجر طفلني من الأ�شرى، بدًل من اأن ُتطلق �شراحهما، اأمر خطري، داعيًا كل 
جهات الخت�شا�س الدولية وعلى راأ�شها "اليوني�شف" اإىل �شرورة التدخل العاجل لإطالق �شراح الأ�شرى الأطفال.

تقريره،  يف  الأ�سري  نادي  وبني 
الإ�رسائيلي  الحتالل  اأن 
الأطفال  اعتقال  �سيا�سة  ينتهج 
من  اأ�سا�سي  كجزء  الفل�سطينيني، 
ويُحاول  واأدواتها،  العنيفة  بنيته 
طفولتهم،  �سلب  خاللها  من 
وتهديد م�سريهم وم�ستقبلهم، ول 
تختلف اأدواته العنيفة امُل�ستخدمة 
عن  م�ستواها  يف  الأطفال  بحق 
الكبار،  املعتقلني  بحق  اأدواته 
منذ  الإجراءات  هذه  وتبداأ 
لهم، حتى  الأوىل  حلظة العتقال 
ويُنفذ  ال�سجون.  يف  احتجازهم 
بحق  ج�سيمة  الحتالل انتهاكات 
الأ�رسى الأطفال منذ حلظة اإلقاء 
القب�ض عليهم واحتجازهم، والتي 
تتناق�ض مع ما ن�ست عليه العديد 
بحماية  اخلا�سة  التفاقيات  من 
الطفولة، وذلك من خالل عمليات 
منازلهم  من  املنظمة  اعتقالهم 
الليل  من  متاأخرة  �ساعات  يف 
والتوقيف،  التحقيق  مراكز  اإىل 
�رساب  اأو  طعام  دون  واإبقائهم 
بع�ض  يف  و�سلت  طويلة  ل�ساعات 
توجيه  ليومني،  املوثقة  احلالت 
اإليهم،  البذيئة  والألفاظ  ال�ستائم 
انتزاع  وترهيبهم،  تهديدهم 
ال�سغط  حتت  منهم  العرتافات 
على  للتوقيع  دفعهم  والتهديد، 
العربية  باللغة  املكتوبة  الإفادات 
من  حرمانهم  ترجمتها،  دون 
ح�سور  ب�رسورة  القانوين  حقهم 
خالل  واملحامي  الوالدين  اأحد 

التحقيق، وغري ذلك من الأ�ساليب 
ول تتوانى  كما  والنتهاكات، 
الحتالل عن اعتقال  �سلطات 
تهمة،  اأي  دون  اإدارياً  الأطفال 
املوجهة  التهم  معظم  اأن  علماً 
احلجارة.  باإلقاء  تتعلق  لالأطفال 
 ،2020 اجلاري  العام  مطلع  ومنذ 
الأطفال  الأ�رسى  ق�سية  �سهدت 
اإدارة  حاولت  خطرية،  حتولت 
داخل  فر�سها  الحتالل  �سجون 
التحولت  هذه  ومتثلت  ال�سجون، 
الأطفال  الأ�رسى  نقل  ق�سية  يف 
"عوفر"  �سجن  من  ممثليهم  دون 
اإىل �سجن "الدامون"، حيث تعر�ض 
اإىل  نقلهم  جرى  الذين  الأطفال 
القمع،  قوات  يد  على  اعتداءات 
وتهديدهم،  منهم،  عدد  وعزل 
تتوفر  ل  ظروف  يف  واحتجازهم 
فيها اأدنى �رسوط العي�ض الآدمي، 
وحرمان  عليهم  عقوبات  وفر�ض 
الأمر  زيارتهم،  من  عائالتهم 
الذي اعتربه الأ�رسى واملوؤ�س�سات 
احلقوقية، حتولً خطرياً وحماولة 

ُمنجزاتهم،  اأهم  اأحد  ل�سلبهم 
على  م�رسفني  بوجود  واملتمثل 
ال�سجون،  الأطفال داخل  الأ�رسى 
وم�ساعدتهم  حياتهم  لتنظيم 
العتقال.  ظروف  مواجهة  يف 
منعطفاً   ،2015 عام  و�سكل 
الأطفال  م�سري  على  خطرياً 
ق�سيتهم  �سهدت  وفيها  الأ�رسى، 
العديد من التحولت، منها اإقرار 
القوانني  الحتالل لعدد من 
يع  ر م�سا مي  تقد و ية  لعن�رس ا
اإ�سدار  تُ�رسع  التي  القوانني، 
الأطفال،  بحق  عالية  اأحكام 
اإىل  احلالت  بع�ض  يف  و�سلت 
وحتى  �سنوات،  ع�رس  من  اأكرث 
الحتالل  ويطبق  املوؤبد.  احلكم 
القانون  ال�سفة  يف  الأطفال  بحق 
اإجراءاته  يُطبق  فيما  الع�سكري، 
املدين  القانون  يف  ال�ستثنائية 
القد�ض،  اأطفال  على  الإ�رسائيلي 
كجزء من �سيا�سات الت�سنيف التي 
حُتاول فر�سها على الفل�سطينيني، 
وتر�سيخ التق�سيمات التي فر�ستها 

تُطبق  اأنها  ومع  الأر�ض،  على 
على  الإ�رسائيلي  املدين  القانون 
بها  و�سل  فقد  القد�ض،  اأطفال 
عرب  اأطفال  ا�ستدعاء  اإىل  الأمر 
اأعمارهم  تتجاوز  مل  عائالتهم، 
يف  جرى  كما  �سنوات  اخلم�ض 
العام  خالل  العي�ساوية  بلدة 
املا�سي 2019. وتعترب اأعلى ن�سبة 
الأطفال  �سفوف  بني  اعتقالت 
يواجه  حيث  القد�ض،  مدينة  يف 
اأطفالها عمليات اعتقال متكررة، 
على  يتمكن  مل  الأطفال  بع�ض 
مدار �سنوات من ا�ستكمال تعليمه 
عمليات  وجّراء  العتقال،  ب�سبب 
ا�ستهدفت  الذي  املنزيل  احلب�ض 
الحتالل،  �سلطات  خالله  من 
املقد�سي،  الجتماعي  الن�سيج 
تُ�سجل  و�سهرياً  الأطفال،  ل�سيما 
اعتقال بني �سفوف  اأعلى حالت 
مع  مقارنة  القد�ض  يف  الأطفال 
املحافظات الفل�سطينية الأخرى. 
وهذه اأبرز املعطيات عن الأ�رسى 
الأطفال يف �سجون الحتالل: يقبع 
الأ�رسى الأطفال يف ثالثة �سجون 
والدامون،  جمدو،  عوفر،  وهي: 
من  اأكرث  �ُسجلت   2015 عام  ومنذ 
�سفوف  بني  اعتقال  حالة   6700
الفل�سطينيني،  والفتية  الأطفال 
وكانت اأعلى ن�سبة لعمليات اعتقال 
الأطفال يف الثالثة �سهور الأخرية 
التي �سهدت بداية  من عام 2015 
الهبة ال�سعبية، حيث بلغت حالت 
العتقال بني �سفوف الأطفال يف 
تركزت  حالة،   2000 العام  ذلك 

غالبيتها يف القد�ض. 

عمر حلمي الغول

الوباء  وجائحة  كارثة  بداأت  منذ 
والقيادة  "كوفيد19"  الكوين 
بالإفراج  تطالب  الفل�سطينية 
يف  احلرية  اأ�رسى  عن  الفوري 
ال�ستعمار  دولة  با�ستيالت 
الإ�رسائيلية. غري ان تلك ال�سلطات 
الفل�سطيني.  لل�سوت  ت�سِغ  مل 
من  خالية  ال�سجون  ان  وادعت 
الفايرو�ض. لكن اأم�ض الأربعاء مع 
نور  املحرر  الأ�سري  عن  الإفراج 
عوفر  �سجن  من  �رس�سور  الدين 
يوم  الثالثاء املوافق 2020/03/31 
م�ساب.  انه  تبني  الفح�ض  وبعد   ،
واأكدت هيئة �سئون الأ�رسى اأم�ض، 
ان الأ�سري كان اأعتقل بتاريخ 3/18 
اأم�ض،  اأول  عنه  واأفرج  املا�سي، 
اعتقاله  فرتة  كل  ام�سي  اأن  بعد 
املذكور،  ال�سجن  يف   14 ق�سم  يف 
وعلى  بنيامني.  حتقيق  ومركز 
اأق�سام  ال�سلطات  اأغلقت  ذلك  اإثر 
ال�سجن ال�سهيوين. ولكن ل يقت�رس 
الأمر على با�ستيل عوفر، بل ان كل 
الإ�رسائيلية  واملعتقالت  ال�سجون 
تعترب اأماكن موبوءة، وحا�سنة لكل 
الوباء  مقدمتها  ويف  الأمرا�ض 
ال�سلطات  اأعلنت  وكانت  الكوين. 
 3 عدد  اإ�سابة  عن  ال�ستعمارية 
بفايرو�ض  اإ�رسائيليني  �سجانني 
الكورونا. وكان اي�سا نادي الأ�سري 
حذر من خماوفه بانت�سار واإ�سابة 
عقب  بالوباء  اأ�سري  الآف  خم�سة 
من  عدد  اإ�سابة  عن  الإعالن 
القناة  اأكدته  ما  وهذا  ال�سجانني. 
ان  بقولها،  الإ�رسائيلية،  ال"12" 
مبتابعة  تقوم  ال�سجون  �سلطات 
بني  بالعدوى  الإ�سابات  فح�ض 
مع  تعاملوا  الذين  املخالطني، 
بالفايرو�ض.  امل�سابني  ال�سجانني 
مما يتقدم يت�سح للقا�سي والداين، 
ان حكومة ت�سيري الأعمال برئا�سة 
نتنياهو، املحجور �سحيا ل تبايل 
املعتقالت،  ويجري يف  مبا جرى 
ومل تعِط الأخطار املحدقة بحياة 
اأهمية  اية  اأ�سري  الآف  اخلم�سة 
تذكر �سوى الفح�ض ال�سكلي، الذي 
ل يقدم ول يوؤخر �سيئا يف مواجهة 
زالت  وما  الكورونا.  خطر جائحة 
وا�ستخفاف  برعونة  تتعامل 
وال�سالم.  احلرية  اأ�رسى  بحياة 
وعليه، ويف �سوء تف�سي الفايرو�ض 
الكارثي "كوفيد 19" ب�رسعة كبرية 
ال�رسورة  فاإن  هند�سية،  مبتوالية 
تتطلب من منظمة حقوق الإن�سان 
الأحمر  وال�سليب  الأممية، 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الدويل، 
والأممية  والعربية  الفل�سطينية 
للقيام  حثيثة  بخطى  التحرك 
الوقائية،  الإجراءات  من  ب�سل�سلة 
مطالبة  اأول  الآتي:  على  والعمل 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  �سلطات 

البا�ستيالت  وتنظيف  بتعقيم 
امل�سابني  كل  عزل  ثانيا  جميعا؛ 
التحقيق،  و�سباط  ال�سجانني،  من 
وحميط  دائرة  عن  واإبعادهم 
ال�سجون؛ ثالثا اإجراء فح�ض �سامل 
الأبطال يف خمتلف  الأ�رسى  لكل 
عزل  رابعا  الإ�رسائيلية؛  ال�سجون 
يثبت  فل�سطيني  اأ�سري  لكل  فوري 
اخلطري  بالفايرو�ض  اإ�سابته 
خام�سا  املعتقلني؛  باقي  حلماية 
عن  الإفراج  على  الفوري  العمل 
واأبنائهن،  البطالت  الأ�سريات 
الأ�رسى  عن  الإفراج  وكذلك 
الإداريني، الذين مل توجه لهم اأية 
تهم؛ �ساد�سا ال�سعي مع املنظمات 
عن  لالإفراج  والدولية  العربية 
منهم  املقدمة  ويف  الأ�رسى  كل 
اعتقلوا  الذين  والأ�رسى  ال�سيوخ، 
اأو�سلو.  اإتفاقية  على  التوقيع  قبل 
�سابق  اإتفاقا  هناك  وان  �سيما  ل 
بالإفراج عن تلك الدفعة )الرابعة( 
 .2014 مار�ض  اآذار/   29 بتاريخ 
اأخلت  ولكن احلكومة الإ�رسائيلية 

بتعهداتها، ومل تفرج عنهم.
والأخالقية  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية 
حتتم  وال�سحية  والإن�سانية 
الأعمال  ت�رسيف  حكومة  على 
تردد  دون  الإفراج  الإ�رسائيلية 
بقاءهم  لإن  احلرية،  ا�رسي  عن 
يف با�ستيالت املوت، وم�ستنقعات 
املزمنة،  والأمرا�ض  الأوبئة 
مبنتهى  يعني  التغذية  و�سوء 
احلكومة  لتلك  ال�سماح  الب�ساطة 
املعلن  غري  الإعدام  قرار  بتنفيذ 
ا�رسي احلرية.  والبطيء على كل 
مل  نكراء،  حرب  جرمية  وهذه 
الذي  الأمر  التاريخ.  يف  حت�سل 
العامل  كل  العامل  من  ي�ستدعي 
التدخل الفوري واملبا�رس لالإفراج 
عن ال�سجناء. نعم الظرف �سعب، 
الفعاليات  دون  ويحول  وخطري، 
وحتى  واجلماهريية،  ال�سعبية 
الر�سمية. ولكن من خالل تكثيف 
جهات  مع  الر�سمية  الت�سالت 
ميكن  الأممية  الخت�سا�ض 
حلث  حقيقية  �سغط  قوة  ت�سكيل 
دوليا  املخت�سة  واجلهات  الدول 
اإ�رسائيل  لإلزام  التحرك  من 
بالإفراج عن الأ�رسى املنا�سلني. 
التوا�سل  مواقع  واأي�سا من خالل 
تد�سني  يفرت�ض  الجتماعي 
واإقليمية  وعربية  وطنية  حملة 
لل�سغط على دولة احلرب  ودولية 
املنظم  الدولين  والإرهاب 
اإبطال  عن  لالإفراج  الإ�رسائيلية 
ال�سالم واحلرية. ل جمال لل�سمت 
والتهاون جراء ما جرى ويجرى يف 
�سجون املوت الإ�رسائيلية. ومتلي 
احل�سار  �سيف  رفع  ال�رسورة 
واخلنق الإ�رسائيلي عن الأ�سريات 
ودون  جميعا  الأبطال  والأ�رسى 

ا�ستثناء. 

الكورونا حتا�صر ال�صجون

ق.د

طالبت اللجنة املكلفة باإدارة هيئة 
يف  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون 
اخلام�ض  اجلنوبية  املحافظات 
اأفريل، يوم الطفل الفل�سطيني  من 
والدولية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
بحقوق  تعنى  التى  واملوؤ�س�سات 
الحتالل  على  بال�سغط  الطفل 

لالإفراج عن الأطفال الفل�سطينيني 
ظل  يف  الإ�رسائيلية  ال�سجون  من 
التخوفات على حياتهم  من انت�سار 
-COVID( كورونا  فريو�ض 
وكيل  . و�سدد   ال�سجون  يف   )19
�سئون  هيئة  رئي�ض  م�ساعد 
لالإدارات  واملحررين  الأ�رسى 

الهيئة  وم�سوؤول  امل�ساندة  العامة 
الأ�ستاذ  اجلنوبية  املحافظات  يف 
ق�سية  على  املجدلوى  ب�سام 
الأطفال يف ال�سجون والبالغ عددهم 
ما يقارب من 180 طفل يتعر�سون 
كل  تخالف  �سارخة  لنتهاكات 
التى  الدولية  واملواثيق  الأعراف 

تكفل حمايتهم وحقوقهم اجل�سدية 
وتوا�سلهم  والتعليمية  والنف�سية 
من  القا�رسون  ويعانى   ، باأهليهم 
والثقافية  ال�سحية  العناية  فقدان 
مر�سدين  وجود  وعدم  والنف�سية 
داخل ال�سجن ، والتخويف والتنكيل 

بهم اأثناء العتقال . 

�صوؤون الأ�صرى تطالب بحماية الأطفال من انت�صار كورونا 
يف يوم الطفل الفل�صطيني
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مكافحة وباء كورونا امل�شتجد

تطويريفتقدمايعلنمديكاغوخمترب
لقاح�ضدفريو�سكورونا

حتى بعد ال�شفاء منه!

الآثارالوخيمةالتييخلفهافريو�سكورونا
الإن�ضانج�ضميف

اأعلنت ال�رشكة الكندية للأدوية 
عن    Medicagoالبيولوجية
تطوير لقاح قادر على مواجهة 
فريو�س كورونا، ا�ستنادا اىل اآخر 
ما تو�سلت اليه اأبحاثها العلمية. 
الوقت  يف  النتائج  هذه  تاأتي 
الذي ي�سهد فيه العامل تطورات 
مقلقة يف عدد اال�سابات، حيث 
يقارب عدد احلاالت اليوم 1.8 

مليون اإ�سابة. 
مبدينة  ومقره  املخترب،  اأثبت 
ميتلك  والذي  الكندية،  كيبيك 
�رشكة  من  ا�سوله  %من   70
 Mitsubishi Tanabe
%من  و30   Pharma
 Philip Morris �رشكة 
يف  قدرته   ،International
االأمرا�س  ملواجهة  لقاح  انتاج 
االأنفلونزا  مثل  املعدية 
اخلنازير  واأنفلونزا  املو�سمية 
ال�رشكة  ت�ستعمل  ال  واالإيبوال. 
ولكنها  لقاحاتها  النتاج  البي�س 
كما جنحت  النبات  تعتمد على 
�سبيهة  ج�سيمات  اإنتاج  يف 
حت�سلها  بعد  كورونا  بفريو�س 
 2-SARS-CoV جني  على 
كوفيد-19.  ملر�س  امل�سبب 
اجل�سيمات  هذه  اإنتاج  يعد 
لقاح  لتطوير  االأوىل  اخلطوة 
املر�س،  لهذا  معالج  عقار  اأو 
ما  الختبارات  �سيخ�سع  حيث 
قبل ال�رشيرية من اأجل الوقوف 

على �سلمته وفعاليته. مبجرد 
يتوقع  املرحلة،  تلك  اكتمال 
مع  نقا�ًسا  ال�رشكة  جتري  اأن 
املخت�سة  ال�سحية  الوكاالت 
على  الب�رشية  التجارب  لبدء 

اللقاح لغاية �سيف 2020.
كلرك،  برو�س  الدكتور  �رشح 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 

ميديكاغو، بقوله: 
» تتقدم الدرا�سات حول فريو�س 
ا�ستخدام  بف�سل    19-Covid
لتطوير  النباتية  املنتجات 
امل�سادة  واالأج�سام  اللقاحات 
الذي  اخلطر  هذا  ملواجهة 
يف  العمومية  بال�سحة  يفتك 

جميع اأنحاء العامل. واأت�سور اأن 
مر�سح  لقاح  اإنتاج  على  القدرة 
بعد  فقط  يوًما   20 غ�سون  يف 
التح�سل على جينات الفريو�س 
خطوة  هي  للمر�س،  امل�سبب 
الفعالة.  لتقنيتنا  جًدا  فارقة 
باكت�ساف  لنا  ت�سمح  والتي 
كوفيد  مر�س  ملكافحة  العلج 

.»19-
حكومة  االكت�ساف  هذا  جذب 
منح  وقررت  الكيبك،  مقاطعة 
املخترب 7 مليني دوالر لدعمه 
وبدء  امل�ساد  اللقاح  تطوير  يف 

املراحل االأوىل من االختبار.
يف �سنة 2015، اأظهرت قدرتها 

اإنتاج  يف  �رشيًعا  العمل  على 
امل�سادة  االأج�سام  من  مزيج 
اأحادية الن�سيلة ملواجهة مر�س 
البحث  هيئة  ل�سالح  االإيبوال 
احليوي  الطبي  والتطوير 
التابعة   ،)BARDA( املتقدم 
واخلدمات  ال�سحة  لوزارة 

االإن�سانية االأمريكية.
 Philip Morris تعترب حيازة
يف  الأ�سول   International
خطوة   Medicago �رشكة 
اال�سرتاتيجية  اإطار  يف  تدخل 
من  التبغ  ملوؤ�س�سة  اجلديدة 
ببدائل  ال�سجائر  ا�ستبدال  اأجل 

علمية بدون دخان.    

كونغ  هونغ  من  اأطباء  و�سف 
لللتهاب  الوخيمة  العواقب 
حتى  كورونا  بفريو�س  الرئوي 
معاناة  ومنها  منه.  للمتعافني 
�سفاوؤهم  مت  الذين  املر�سى 
الرئة  وظائف  �سعف  من 
واالختناق عند امل�سي ب�رشعة 
ونقلت �سحيفة »�ساوث ت�ساينا 
مورنينغ بو�ست« اليوم عن اأوين 
االأمرا�س  مركز  مديرة  زينغ، 
االأمرية  م�ست�سفى  يف  املعدية 
مارغريت، قولها اإن »اال�ستنتاج 
االإ�سابة  عواقب  حول 
التاجي يعتمد على  بالفريو�س 
درا�سة حلالة حوايل 12 مري�سا 
تعافوا. فلم يعد مبقدور اثنني 
اأو ثلثة منهم القيام مبا كانوا 
�سبيل  وعلى  قبل،  من  يفعلونه 
املثال، امل�سي بدون �سيق يف 
التنف�س، فيما اأظهر 9 مر�سى 
االأع�ساء  يف  تلف  علمات 

الداخلية.
املر�سى  »�سيخ�سع  واأ�سافت: 
للتاأكد  الفح�س،  من  ملزيد 
اكت�سافها  مت  التي  النتائج  من 
لتحديد مدى �سعف وظائفهم 
ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  الرئوية. 
اأن  ميكن  كيف  نرى  اأن  يبقى 
-COVID تاأثريات  تنعك�س 

على  الطويل  املدى  على   19
الرئتني«.

اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الت�سوير  نتائج  »حتليل  اأن 
لرئتي  املحو�سب  املقطعي 
يخ�سعون  مر�سى  ت�سعة 
االأمرية  م�ست�سفى  يف  للعلج 
بع�س  عن  ك�سف  مارغريت 

الداخلية،  للأع�ساء  التغريات 
تلفها«كما  اإىل  ي�سري  ما 
اأولئك  االأخ�سائية  ن�سحت 
الفريو�س  من  يتعافون  الذين 
لتحفيز  متارين  باأداء  التاجي 
نظام القلب واالأوعية الدموية، 
ممار�سة  املثال،  �سبيل  على 
ال�سباحة. ووفقا لها، فاإن هذا 

�سي�ساعد على تعايف الرئتني.
يف الوقت نف�سه، اأ�سافت اأوين 
هو  ما  نرى  اأن  يبقى  اأنه  زينغ 
على  املدى  طويل  التاأثري 
اأن يحدثها  الرئتني التي ميكن 
املثال،  �سبيل  على  املر�س 
ينوي املتخ�س�سون معرفة ما 
ميكن   19-COVID كان  اإذا 
التليف  تطوير  يف  ي�ساهم  اأن 
تت�سكل  حالة  وهي  الرئوي، 
االأن�سجة  من  �رشائط  فيها 
والتي  الرئتني،  على  ال�سامة 

تتعار�س مع عملها الطبيعي.

هامااكت�ضافاتقدممفاجئةدرا�ضة
حولكورونا!

اأن املر�سى امل�سابني بفريو�س كورونا  تو�سلت درا�سة حديثة اإىل 
قد يكونون معديني ملدة ت�سل اإىل 5 اأ�سابيع بعد اأن مير�سوا الأول 
اأن يعي�سوا  اأن االأ�سخا�س ميكن  مرة. واكت�سف باحثون من ال�سني 
مع بقاء الفريو�س يف امل�سالك التنف�سية، ملدة 37 يوما، وهو 2.5 
مرة طول فرتة العزل االإلزامية ملدة اأ�سبوعني، التي يطلبها معظم 

خرباء الرعاية ال�سحية.
حالة  الفريق  حلل   ،Lancet نُ�رشت يف جملة  التي  الدرا�سة،  ويف 
191 مري�سا من م�ست�سفيني يف ووهان، مركز تف�سي فريو�س كورونا 
جلمع  االإلكرتونية  الطبية  ال�سجلت  الفريق  وا�ستخدم  اجلديد 
البيانات الدميوغرافية، وكذلك البيانات املختربية وحدد الباحثون 
احلم�س النووي الريبي للفريو�س، الذي يحمل املعلومات الوراثية، 
يف عينات اجلهاز التنف�سي املاأخوذة من املر�سى ملدة 20 يوما بعد 
فيه  كان  زمنية  اأق�رش فرتة  اأن  وتبني  الأول مرة  باملر�س  اإ�سابتهم 

ال�سخ�س معديا، 8 اأيام، اأما اأطول فرتة زمنية فهي 37 يوما.
اتخاذ  اآثار مهمة على كل من  له  وكتب املعدون: »هذا االكت�ساف 
امل�ساد  العلج  طول  حول  والتوجيه  املري�س  عزل  قرارات 
من  كبري  عدد  �سمن  االأحدث  هي  الدرا�سة  وهذه  للفريو�سات«. 
الدرا�سات، التي اأظهرت اأن الفريو�س ميكن اأن يعي�س لفرتة اأطول 
بكثري، مما ت�سوره البع�س �سابقا ووجدت درا�سة اأجرتها الواليات 
املتحدة وعلماء اآخرون، اأن الفريو�س ميكن اأن يظل يف الهواء ملدة 
اأيام   3 اإىل  ت�سل  االأ�سطح ملدة  على  يعي�س  اأن  �ساعات، وميكن   3
النحا�س  على  يعي�س  اأن  ميكن  الفريو�س  اأن  االختبارات  واأظهرت 
ملدة 4 �ساعات، وعلى الكرتون ملدة يوم كامل، وما ي�سل اإىل 72 

�ساعة على البل�ستيك والفوالذ.

الأعرا�س الأوىل لفريو�س كورونا 

كيفمنيزهعنالإنفلونزاالعادية؟
�سحية  م�ساكل  من  يعانون  والذين  ال�سن  كبار  اأن  من  خرباء  حذر 
اأ�سا�سية، هم االأكرث عر�سة خلطر كورونا القاتل، ولكن يتوجب على 

اجلميع توخي احلذر واالنتباه الأعرا�س املر�س ال�سائعة.
م�ستمر  �سعال   :19-Covid لـ  �سيوعا  االأكرث  االأعرا�س  وت�سمل 

جديد وارتفاع درجة حرارة اجل�سم.
وبالن�سبة ملعظم النا�س، ي�سبب الفريو�س عدوى خفيفة، وميكن اأن 

يعاين بع�س املر�سى اأي�سا من �سيق يف التنف�س.
العلماء  يزال  ما  لذلك  ونتيجة  جديدا،  مر�سا   19-Covid ويعد 
ينت�رش عرب  اأنه  بالكامل. ويعتقد اخلرباء  اأجل فهمه  يكافحون من 
اللم�س  طريق  عن  وكذلك  العطا�س،  اأو  ال�سعال  عن  الناجت  الرذاذ 

وامل�سافحة.
من  وايتي،  كري�س  الربوفي�سور  اإجنلرتا،  يف  االأطباء  رئي�س  وحذر 
اأو على درابزين و�سائل  تعي�س يف احلافلة  اأن  القطريات ميكن  اأن 

املوا�سلت ملدة ت�سل اإىل 3 اأيام.
ويقول ال�سوؤال املقلق للكثريين حاليا: كيف يختلف Covid-19 عن 

االإنفلونزا اأو نزالت الربد؟.
اأمرا�س  مع  كورونا  ال�سللة اجلديدة من فريو�س  اأعرا�س  تت�سابه 
اجلهاز التنف�سي االأخرى. ومع ذلك، من املرجح اأن تظهر اأعرا�س 

االإنفلونزا ب�سكل اأ�رشع.

الربيطانية،  الوطنية  ال�شحة  اإدارة  وتو�شح 
ت�شمل: الإنفلونزا  عالمات  اأن   ،NHS

• حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية اأو اأعلى.
• اآالم يف اجل�سم.

• ال�سعور بالتعب اأو االإرهاق.
• �سعال جاف.

• التهاب احللق.
• �سداع.

• �سعوبة النوم.
• فقدان ال�سهية.

• االإ�سهال اأو اآالم البطن.
• ال�سعور بالغثيان اأو املر�س.

ما مدى �رشعة ظهور اأعرا�س  Covid-19؟
بعد  يوما  و11  يومني  بني  تظهر   19-Covid اأعرا�س  اأن  يُعتقد 

اإ�سابة ال�سخ�س.
ووجد بحث جديد، اأجري من قبل علماء يف جامعة جونز هوبكنز، 

اأن متو�سط   فرتة احل�سانة 5.1 اأيام.
عليهم  ظهرت  الذين  االأ�سخا�س  من   %97.5 اأن  االأدلة  واأظهرت 

اأعرا�س، �سهدوا ذلك يف غ�سون 11.5 يوما من االإ�سابة.
ويقول اخلرباء اإن هناك القليل من االأدلة التي ت�سري اإىل اأن النا�س 

ميكن اأن ين�رشوا الفريو�س دون ظهور اأعرا�س.
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كيف تعزز التكنولوجيا الرقابة ال�ضحية �ضد الأمرا�ض؟
مّر العامل بالكثري من النوائب يف خمتلف الع�شور ولكنه مل يتوحد يف اأمله كما وحدته جائحة كورونا، التي �شوف تنتهي ب�شورة 

اأو باأخرى، لكن العامل بعدها لن يظل على حاله. عادات �شتختفي واأخرى �شتظهر، مفاهيم جديدة �شتعيد ت�شكيل العالقات بني 
الدول وتعامالت الأفراد، حتى التكنولوجيا �شتاأخذ ُبعًدا اآخر، اإذ اإن الفريو�س العاملي اجلديد الذي يبقينا حمتجزين يف منازلنا 
ا  - رمبا لأ�شهر - بداأ بالفعل يف تغيري عالقتنا باحلكومة والعامل اخلارجي وبع�شنا البع�شرمبا اأوقات الأزمة متنحنا فر�شًة اأي�شً

من اأجل ا�شتخدام تكنولوجيا اأكرث تطوًرا ومرونًة، واإعادة تقديرنا لالأماكن العامة ومتع احلياة الب�شيطة الأخرى.
كتب بوا�شطة: طه الراوي

الذكاء ال�شطناعي والتنبوؤ 
بالأمرا�س 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  احلكومات 
تعمل بالتعاون مع مقدمي الرعاية 
انت�شار  ال�شحية على متابعة ومنع 
يحلل  املقابل،  ويف  الأمرا�ض، 
الفريو�ض  معطيات  ال�شحة  خرباء 
الذكاء  ا�شتخدام  طريق  عن 
بهدف  الآيل،  والتعلم  ال�شطناعي 
من  املزيد  ملنع  اجلهود  تعزيز 

انت�شار الأمرا�ض والعدوى.
التي  والتحليالت  البيانات  اأثبتت 
ن�رشت يف وقت �شابق، اأنها مفيدة 
الأمرا�ض،  انت�شار  مكافحة  يف 
ا�شتيعاب  على  الآيل  التعلم  فقدرة 
اأو  البيانات  من  هائلة  اأعداد 
روؤى  تقدمي  �شاأنها  من  املعلومات 
ومتكني  بالأمرا�ض  اأعمق  ملعرفة 
اجلهات املعنية من اتخاذ قرارات 
انت�شار  تطور  فرتة  خالل  اأف�شل 

الأمرا�ض اأو الأوبئة. 
والطبية  ال�شحية  للجهات  وميكن 
الذكاء  تكنولوجيا  من  ال�شتفادة 
وذلك  طرق،  باأربع  ال�شطناعي 
فريو�ض  انت�شار  من  احلد  بهدف 

كورونا امل�شتجد:

- التنبوؤ

وا�شتمرار  العامل  �شكان  عدد  منو 
عزز  احليوانات،  مع  التفاعل 
املن�شاأ  ذات  الفريو�شات  انت�شار 
احليواين، واأدى اإىل �شهولة انتقالها 

للب�رش. 
فريو�ض  مع  ك�شفه  مت  ما  وهذا 
اإيبول عام 2018 يف غرب اإفريقيا، 
على  ال�شيطرة  مركز  فبح�شب 
الأمرا�ض الأمريكي، ثالثة من كل 
الب�رش  يف  جديدة  اأمرا�ض  اأربعة 

تاأتي من احليوانات. 
التكنولوجيا  هذه  تدمج 
عن  البيانات  خمتلف 
املعروفة  الفريو�شات 
احليوانات  وعدد  �شابًقا 
ال�شكانية  والرتكيبة 
الثقافية  واملمار�شات 
للتنبوؤ  والجتماعية، 

بحدوث تف�ٍض للمر�ض. 

- الك�شف
عندما تنتقل الفريو�شات 

غري املعروفة اإىل الإن�شان، ي�شبح 
الوقت مورًدا ثميًنا من اأجل اتخاذ 
امل�شابني  ومعاجلة  الإجراءات 

ب�شكل فعاّل. 
الخت�شا�شيني  من  عدد  طور 
الآيل  التعلم  با�شتخدام  مناهج 
و�شائل  من  بيانات  ل�شتخراج 
الإعالم الجتماعية للح�شول على 

موؤ�رشات لأعرا�ض الأمرا�ض، ومن 
خالل ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي 
مت الو�شول اإىل نتائج ب�شكل اأ�رشع 

يف اكت�شاف الأمرا�ض.

- ال�شتجابة
املر�ض،  وحتديد  اكت�شاف  بعد 
الوقت  يف  القرارات  اتخاذ  يعد 
للحد  الأهمية  بالغ  اأمًرا  املنا�شب 
من انت�شاره وتف�شيه، وميكن للذكاء 
ال�شفر  بيانات  دمج  ال�شطناعي 
مبكان  للتنبوؤ  واملر�ض،  وال�شكان 
اأو  املر�ض  انت�شار  �رشعة  ومدى 
الفريو�ض، كذلك ميكن ا�شتخدامه 
العالجات  حت�شني  اأجل  من 
تطوير  يف  والإ�رشاع  وتطبيقها 

عالجات جديدة.
ا�شتخدام  ميكن  كورونا،  حالة  يف 
�شور الأ�شعة للم�شابني بالفريو�ض 
كبيانات  الإ�شطناعي  الذكاء  يف 
اإجراء  من  الأطباء  يتمكن  حتى 

ت�شخي�شات اأ�رشع. 
ملثل  لقاحات  لإيجاد  بالن�شبة  اأما 
�شعبًا،  اأمًرا  فيعد  الفريو�ض،  هذا 
الذكاء  من  ال�شتفادة  ميكن  ولكن 
فح�ض  خالل  من  ال�شطناعي 
الفريو�شية  الأمرا�ض  من  البيانات 
حالًيّا  فعله  مت  ما  وهذا  املماثلة، 
با�شتخدام عالج املالريا ملر�شى 

كورونا.

- الحتواء وال�شفاء

املر�ض  انت�شار  احتواء  مبجرد 
احلكومات  تتخذ  وانتهائه، 
والأجهزة ال�شحية والطبية املعنية، 
قرارات ب�شاأن كيفية املنع اأو احلد 
من انت�شاره يف امل�شتقبل، يف هذه 
التعلم  ا�شتخدام  ميكن  اخلطوة 
�شيا�شات  اختبار  طريق  عن  الآيل 

ومبادرات �شحية والتحقق منها. 
الذكاء ال�شطناعي ي�شمح للجهات 
املعنية بتحليل املعطيات والقيام 
بتخمينات بناًء على فر�شية »ماذا 

لو« التي من املمكن اأن ت�شاعد يف 
اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات 

وزيادة احتمالية فعاليتها.

تقنيات وتطبيقات
دعنا نتعرف الآن على اأهم التقنيات 
ا�شتخدمتها  التي  والتطبيقات 
ملراقبة  املعنية  واجلهات  الدول 

ور�شد الفريو�ض وتطوراته.

BlueDot خوارزمية التنبوؤ

جلاأ العلماء اإىل ا�شتخدام خوارزمية 
على  تعتمد  التي   »BlueDot«
للتنبوؤ بانت�شار  الذكاء ال�شطناعى 
اخلوارزمية  تتابع  الفريو�ض، حيث 
تقارير الأخبار و�شبكات الأمرا�ض 
والإعالنات  والنباتية  احليوانية 
م�شبق  حتذير  لإ�شدار  الر�شمية 
لنت�شار  اخلطر  مناطق  لتجنب 

الفريو�ض.
ل ميكن العتماد على احلكومات 
الوقت  يف  املعلومات  لتوفري 
املنا�شب، لذلك ت�شتخدم »بلودوت« 
ملتابعة  خمت�شة  �رشكات  بيانات 
العادية،  غري  الأحداث  تطورات 
ب�شكل  اخلوارزمية  تنباأت  وبالفعل 
واأنه  كورونا،  بفريو�ض  �شحيح 
بانكوك  اإىل  ووهان  من  �شينتقل 
الأيام  يف  وطوكيو  وتايبيه  و�شيول 

التالية لظهوره الأول.

و�شائل التوا�شل 
الجتماعي وما 
قدمته من دعم 

ملحاربة الوباء

جديدة  خطوة  يف 
من�شات  اتخذتها 
الجتماعي  التوا�شل 
املواقع  من  وعدد 
ا�شتخداًما  الأكرث 
على م�شتوى العامل، 

�رشكات  اأ�شدرت 
ملعاجلة  تطبيقات  التكنولوجيا 
اأثناء  ن�رش املعلومات اخلاطئة يف 

اأزمة فريو�ض كورونا.
وجوجل  في�شبوك  من  كل  ون�رش 
ويوتيوب  وتويرت  ومايكرو�شوفت 
مار�ض  من   17 بياًنا يف  اإن  ولينكد 
ال�رشكات  تلك  اإن  يقول   ،2020
جميًعا  »تعمل 
وثيق  ب�شكل 
جهود  لتعزيز 
فحة  مكا
ت  ما ملعلو ا
عن  اخلاطئة 
كورونا،  فريو�ض 

ومهمتها:
اأطلقت  موؤخًرا 
يابانية  �رشكة 
جديًدا  روبوًتا 
ويعمل   Robear ا�شم  يحمل 
امل�شت�شفيات  داخل  كممر�ض 
متعددًة،  مهاًما  يوؤدي  اأن  وميكنه 
من  احلد  �شبيل  يف  مهم  وهو 
املر�شى  مع  املبا�رش  التعامل 

امل�شابني.
ملوقع  وفًقا  اجلديد  الروبوت 
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كيلوغراًما وله �شكل ج�شم الإن�شان 
مع وجه دب ظريف ليكون منا�شبًا 
للمر�شى ول يفزعهم، وهو يتحرك 
الأدوات  بف�شل  و�شال�شة  ببطء 
امليكانيكية، كما اأنه مزود بالعديد 
من التقنيات احلديثة التي ت�شاعده 

وتلقي  املر�شى  مع  التعامل  يف 
الأوامر وتنفيذها ب�شكل �شليم.

التطبيب عن بعد 

تقدمي  مكان  منوذج  الوباء  �شيغري 
فكرة  ظلت  اإذ  ال�شحية،  الرعاية 
الهام�ض  على  بعد  عن  التطبيب 
منظومًة  بو�شفها  �شنوات،  طوال 
الراحة،  وعالية  التكلفة  قليلة 
�شعبية  تزيد  قد  ال�رشورة  ولكن 
بالتزامن  بعد  الطبيب عن  زيارات 
بعدها،  وما  كورونا  جائحة  مع 
واإجراء  املنزل  يف  البقاء  اإن  اإذ 
حمادثة فيديو يبقيانك خارج اإطار 
العدوى وبعيًدا عن غرف النتظار 
اإىل  يحتاجون  الذين  واملر�شى 

رعايٍة مركزة.

املراقبة الرقمية 

الإ�شابة  اأعرا�ض  تظهر  عندما 
ما،  �شخ�ض  على  كورونا  بفريو�ض 
خم�شة  اأم�شى  اأنه  يعني  هذا  فاإن 
ب�شورة  الأعرا�ض  ظهور  قبل  اأيام 
عائلته  و�شط  وعا�ض  طبيعية، 
والتقى بجريانه واأ�شدقائه وزمالء 

العمل وغريهم.
يف  الأ�شا�شية  امل�شكلة  وتكمن 
الأ�شخا�ض  هوؤلء  على  التعرف 
الذين احتكوا به، وميكن اأن يكونوا 
عملية  وهي  للفريو�ض،  حاملني 
يف  ا  خ�شو�شً م�شتحيلة  كانت 
حالًيّا  لكن  الكربى،  املدن 
الرقمية  التكنولوجيا  مع 
من  احلكومات  متكنت 
املر�شى  م�شار  اأثر  تتبع 
واإر�شال  واملالم�شني 

اإ�شارات حتذيرية لهم.

تطبيق مراقبة م�شار 
املري�س 

فريزر  كري�شتوف  اأطلق 
الوقاية من  اخلبري يف طرق 
بجامعة  املعدية  الأمرا�ض 
لتطوير  م�رشوًعا  اأك�شفورد 
برنامج معلوماتي يف بداية مار�ض 
الذين  الأ�شخا�ض  كل  على  للعثور 

كانوا على ات�شال مع املري�ض.
حتديد  بيانات  الربنامج  ي�شتخدم 
هائاًل  وحجًما  اجلغرافية  املواقع 
تت�شمنه  وما  املعطيات  من 
الت�شال  اأدوات  )تطبيقات( 
بحيث  املختلفة،  واملعلوماتية 
�شخ�ض  كل  على  التعرف  ميكن 
املري�ض  مع  ات�شال  على  كان 
وعلى  �شاعة  الربع  تتجاوز  لفرتة 
خالل  مرتين  عن  تقل  م�شافة 
ظهور  �شبقت  التي  اخلم�ض  الأيام 

اأعرا�ض املر�ض.

�شوار رقمي ذكي

للهواتف  تطبيقات  ال�شينيون  طور 
الأ�شخا�ض  ملراقبة  املحمولة 
اإجراءات  يحرتمون  ل  الذين 
اأدوات  وا�شتخدموا  بل  العزل، 
تفح�ض  التي  ال�شطناعي  الذكاء 
يحمله  اإلكرتوين  �شوار  معطيات 
يحرتم  كان  حال  ويف  مواطن،  كل 
با�شتقالل  له  ي�شمح  العزل  حدود 
املرتو اأو الدخول اإىل هذا املبنى 

اأو ذاك.
مت  وتايوان  اجلنوبية  كوريا  ويف 
م�شار  تر�شد  برامج  ا�شتخدام 
املري�ض والأماكن التي زارها قبل 

ظهور اأعرا�ض املر�ض.

التقنية الرقمية للتعرف 
على الوجوه 

بعيًدا  مو�شكو  ذهبت  ال�شني،  كما 
الكامريات  من  �شبكة  م�شتخدمًة 
املنت�رشة يف الأماكن العامة، التي 
كامريا،  األف  و�شبعني  مئة  ت�شم 
تتمتع بتقنية التعرف على الوجوه، 
�شور  ال�شلطات  ت�شجل  بحيث 
كامريات  تراقب  ثم  املر�شى، 
التعرف على الوجوه املارة للتاأكد 
خالف  املر�شى  من  اأحًدا  اأن  من 
اإىل  منزله  وغادر  العزل  تعليمات 

ال�شارع.
لقيم  بالن�شبة  مرعبة  تبدو  روؤية 
وما  الدميقراطية،  املجتمعات 
احرتام  من  به  تلتزم  اأن  ينبغي 
ال�شخ�شية،  احلياة  خ�شو�شية 
و�رشية البيانات اخلا�شة واللتزام 
هذه  ا�شتخدام  عن  بالمتناع 
غري  اآخر  لهدف  املعطيات 

املعلن.

ختاًما
ال�شطناعي  الذكاء  اأثبت  لقد 
الأهم  ال�شالح  باعتباره  قيمته 
الأمرا�ض  ملكافحة  حربنا  يف 
اأنظمة  فبا�شتخدام  املعدية، 
الكمبيوتر املتقدمة، تزداد قدرتنا 
الأمرا�ض  تلك  ظهور  فهم  على 
وانت�شارها وهو ما مل يكن باإمكاننا 

معرفته اأو القيام به من قبل. 
والبيانات  احلديثة  التقنيات  اإن 
اإمكانات  لنا  اأتاحت  الذكية 
العاملية  الكارثة  هذه  مع  للتعامل 
م�شبوقني،  غري  واإتقان  بدقة 
الذكاء  اأن  نرى  متعمقة،  وبنظرة 
ال�شطناعي ميكنه كذلك اأن يعزز 
املعدية  الأمرا�ض  �شد  دفاعاتنا 

يف مواطن ل ح�رش لها.

لقد اأثبت الذكاء ال�شطناعي قيمته 
باعتباره ال�شالح الأهم يف حربنا 

ملكافحة الأمرا�س املعدية، فبا�شتخدام 
اأنظمة الكمبيوتر املتقدمة، تزداد 

قدرتنا على فهم ظهور تلك الأمرا�س 
وانت�شارها وهو ما مل يكن باإمكاننا 

معرفته اأو القيام به من قبل. 

احلكومات يف جميع اأنحاء العامل تعمل 
بالتعاون مع مقدمي الرعاية ال�شحية 

على متابعة ومنع انت�شار الأمرا�س، ويف 
املقابل، يحلل خرباء ال�شحة معطيات 
الفريو�س عن طريق ا�شتخدام الذكاء 

ال�شطناعي والتعلم الآيل، بهدف 
تعزيز اجلهود ملنع املزيد من انت�شار 

الأمرا�س والعدوى.

ملف كورونا 
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اختبار العوملة:

هل تعيد اأزمة كورونا ت�سكيل اجلغرافيا ال�سيا�سية يف العامل؟
نت دول العامل املتقدم - ممّثلًة يف الواليات املتحدة واأوروبا الغربية-  لطاملا احتفى العامل بظاهرة العوملة على اعتبار اأنها جعلت العامل مبثابة قرية �شغرية، ومَكّ

ر اأن التحدي الرئي�شي الذي تواجهه العوملة هو انبعاث  من ن�شر مبادئ الدميقراطية، وقيم احلرية، والت�شامن والتكامل، واحرتام حقوق االإن�شان. وكان املُت�شَوّ
الدعوات القومية ال�شعبوية، والنزعات الدينية املتطرفة، كرد فعل على مظاهر العوملة؛ لكن مل يت�شور اأحد اأن ميثل ظهور فريو�س يف ال�شني، وانت�شاره وحتوله 
اإىل وباء عاملي، حتدًيا بارًزا للعوملة. فالدول الغربية التي ات�شمت دائًما بدعم مظاهر العوملة واالنفتاح على العامل، حتولت يف مواجهة تداعيات انت�شار فريو�س 

كورونا امل�شتجد اإىل االنغالق واالنعزال واتخاذ خطوات حمائية، يف مقابل قيام ال�شني باأخذ زمام املبادرة واالنفتاح لتقدمي امل�شاعدات الالزمة، باعتبارها 
منوذًجا ناجًحا يف مواجهة اأزمة تعجز الواليات املتحدة والدول االأوروبية عن التعاطي معها، االأمر الذي يعك�س تغيري البو�شلة ال�شيا�شية للعوملة واالجتاه �شرًقا. 

 هرني فاريل واأبراهام نيومان
عر�س: د. اإ�شراء اإ�شماعيل 

- خبري يف ال�شئون ال�شيا�شية 
واالأمنية

مركز امل�شتقبل للدرا�شات و 
االأبحاث املتقدمة

جملة  ن�رشت  الإطار،  هذا  ويف 
»فورين اأفريز« يف 16 مار�س مقالاً 
و«اأبراهام  فاريل«  »هرني  اأعده 
نيومان« بعنوان »هل �سينهي فريو�س 
كورونا العوملة كما نعرفها؟«، ناق�س 
وال�سيا�سية  القت�سادية  التداعيات 
لفريو�س كورونا امل�ستجد، ودوره يف 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  ت�سكيل  اإعادة 

العاملية.

ه�شا�شة النظام املعومل

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ِثّل  يمُ
هائلاً  ا  اختباراً  )19-Covid(
�سل�سل  انهيار  فمع  للعوملة. 
بتخزين  الدول  وقيام  الإمداد، 
على  واإقدامها  الطبية،  الإمدادات 
الأزمة  تفر�س  ال�سفر؛  من  احلد 
العاملي  للقت�ساد  تقييم  اإعادة 
املرتابط؛ حيث مل تت�سبب العوملة 
للأمرا�س  ال�رشيع  بالنت�سار 
زت  عَزّ ولكنها  فح�سب،  املعدية 
ال�رشكات  بني  العميق  الرتابط 
عر�سة  اأكرث  جعلها  مما  والدول، 
والآن  املتوقعة،  غري  لل�سدمات 
-على  والدول  ال�رشكات  تكت�سف 

ال�سواء- مدى �سعفها. 
مل يك�سف فريو�س كورونا عن ف�سل 
ه�سا�ستها،  عن  واإمنا  العوملة، 
فوائدها،  من  الرغم  على  وذلك 
من  كثري  اأرباح  زيادة  يف  وت�سبمُّبها 
م�سبوق،  غري  ب�سكل  ال�رشكات 
ا  اأي�ساً ت�سببت   - املقابل  يف   - لكن 
العاملي  القت�ساد  يف  ركود  يف 
غالباًا  العادية  الأوقات  ويف  ككل، 
للركود باعتباره  ال�رشكات  ما تنظر 
الراكدة  الإنتاجية  للقدرة  ا  مقيا�ساً
النظام  يجعل  ما  وهو  املهدرة،  اأو 
اأوقات  يف  ا  ه�ساًّ للدولة  القت�سادي 
اإىل  الفتقار  يعك�س  لأنه  الأزمات، 
بدائل اآمنة للت�سنيع، وقد يقود ذلك 
كما  التوريد،  �سل�سل  انهيار  اإىل 
الطبية  القطاعات  بع�س  يف  حدث 

فريو�س  لنت�سار  نتيجة  وال�سحية 
الفريو�س  ت�سبب  حيث  كورونا؛ 
على  العاملي  الطلب  زيادة  يف 
مما  احليوية،  الطبية  الإمدادات 
بع�سها  على  الدول  تاأليب  اإىل  اأدى 
باكتناز  الدول  بع�س  وقيام  ا،  بع�ساً
اأو م�ساعدة بع�س  لنف�سها،  املوارد 
على  نفوذها  تو�سيع  بهدف  الدول 
النتيجةمُ  وكانت  العاملي،  امل�رشح 
بني  القوة  ديناميكيات  يف  حتولاً 

اقت�سادات العامل الرئي�سية.
دوليةاً  ا  �سوقاً العوملة  خلقت  لقد 
بناء  للم�سنعني  اأتاح  مما  مزدهرةاً، 
طريق  عن  مرنة  توريد  �سل�سل 
باآخر  مكِوّن  اأو  مورد  ا�ستبدال 
مفهوم  وحتول  احلاجة،  ح�سب 
اإىل  �سميث«  لـ«اآدم  الأمم«  »ثروة 
ا�ستفادت  حيث  العامل«؛  »ثروة 
ال�رشكات من تق�سيم العمل، وت�سبب 
ظل  يف  التخ�س�س  مبداأ  احرتام 
اأدى  الكفاءة، مما  العوملة يف زيادة 
لكن  القت�سادي.  النمو  اإىل  بدوره 
العوملة  ت�سببت   - املقابل  يف   -
من  معقد  نظام  خلق  يف  ا  اأي�ساً
احت�سنت  اإذ  املتبادل؛  العتماد 
ال�رشكات �سل�سل التوريد العاملية، 
معقدة  �سل�سلة  ظهور  اإىل  اأدى  مما 
ربطت  التي  الإنتاج  �سبكات  من 
فاأ�سبح  ا،  معاً العاملي  القت�ساد 
واحد  منتج  مكونات  ت�سنيع  يكن 
يف ع�رشات الدول، وقد ت�سبب هذا 
التوجه العاملي نحو التخ�س�س -يف 
اإيجاد  �سعوبة  يف  الأحيان-  بع�س 
خا�سة  املكونات،  لبع�س  بدائل 
اأو  العادية  غري  للمنتجات  بالن�سبة 

التي حتاج مهارات معينة. 
عاملياًّا،  الإنتاج  اأ�سحى  وبينما 
ا  اعتماداً اأكرث  ا  اأي�ساً الدول  اأ�سبحت 
لأي  يكن  ل  لأنه  بع�سها،  على 
جميع  على  تمُ�سيطر  اأن  دولة 
يحتاجها  التي  واملكونات  ال�سلع 
دمج  مت  قد  اإنه  اأي  اقت�سادها، 
�سبكة  يف  الوطنية  القت�سادات 

عاملية وا�سعة من املوّردين.
لقد ك�سف فريو�س كورونا امل�ستجد 
املعومل.  النظام  هذا  ه�سا�سة  عن 
القطاعات  لبع�س  يكن  حني  ففي 
القت�سادية، خا�سة تلك التي ينت�رش 
اأن  متعددة،  دول  عرب  الإنتاج  فيها 
ن�سبياًّا؛  جيد  ب�سكل  الأزمة  تتحمل 

خطر  اأخرى  قطاعات  تواجه 
الفريو�س  ت�سبب  حالة  يف  النهيار 
ف اإنتاج اأحد مكونات املنتج  يف توقمُّ
املثال،  �سبيل  على  ما.  دولة  يف 
جميع  يف  ال�سيارات  �سّنعو  ممُ �سعر 
نق�س  ب�سبب  باخلطر  اأوروبا  اأنحاء 
لأن  ال�سغرية،  الإلكرتونيات  اإنتاج 
 MTA( هي  واحدة  ت�سنيع  �رشكة 
 Advanced Automotive
اإىل  ا�سطرت   ،)Solutions
اأحد م�سانعها يف  الإنتاج يف  تعليق 

اإيطاليا.
يف الع�سور املا�سية قام امل�سنعون 
بالحتفاظ مبخزون من الإمدادات 
اللحظات  يف  �رشكاتهم  حلماية 
العوملة  ع�رش  يف  ولكن  الطارئة، 
فكرة  على  ال�رشكات  تعتمد  ل 
مبداأ  على  ولكن  املكونات  تخزين 
التوقيت  التوريد يف  �سل�سل  توفري 
ولكن   ،just in time املنا�سب 
كورونا  فريو�س  تف�سي  خ�سم  يف 
املنا�سب  التوقيت  ي�سبح  اأن  يكن 
نتيجة مل�ساكل يف �سل�سل  ا  متاأخراً
انخف�س  فقد  وبالفعل  التوريد، 
الكمبيوتر  لأجهزة  العاملي  الإنتاج 
 ،%50 اإىل  ت�سل  بن�سبة  املحمولة 
ويكن  املا�سي،  فرباير  �سهر  يف 
الذكية  الهواتف  اإنتاج  ينخف�س  اأن 
وذلك  القادم،  الربع  12% يف  بن�سبة 
على  يعتمدان  املمُننْتََجنينْ  كل  لأن 
اآ�سيوية  �رشكات  تنتجها  مكونات 
من  تعاين  دول  يف  متخ�س�سة 

الفريو�س.

نق�س االإنتاج وت�شارب 
امل�شالح

نق�س  مثل   - الإنتاج  انخفا�س  اإن 
ا  ت�سنيع الإلكرتونيات - يعرقل اأي�ساً
مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد. 
�رشكتان  تهيمن  املثال،  �سبيل  على 
هما:  الطبية،  الكوا�سف  اإنتاج  على 
)مت  الهولندية   Qiagen �رشكة 
�رشكة  قبل  من  ا  موؤخراً �رشاوؤها 
 Thermo Fisher Scientific
 Roche وخمتربات  الأمريكية(، 
تتمكن  ومل  �سوي�رشا،  يف  ومقرها 
غري  الزيادة  مواكبة  من  منهما  كٌلّ 
العادية يف الطلب على منتجاتهما. 
الفريو�س  تف�سي  بدء  قبل  وحتى 

ب�رشاء  ال�سينية  احلكومة  قامت 
الطبية  الأقنعة  اإمدادات  كامل 
كميات  ا�ستوردت  كما  البلد،  يف 
التنف�س  واأجهزة  الأقنعة  من  كبرية 
لكن  حاجتها،  لتوفري  اخلارج  من 
اأعاقت  اأزمة عر�س  ت�سبب ذلك يف 

ا�ستجابة الدول الأخرى للفريو�س.
ويف املقابل، حظرت رو�سيا وتركيا 
واأجهزة  الطبية  الأقنعة  ت�سدير 
التنف�س، وكذلك اأملانيا على الرغم 
من اأنها ع�سو يف الحتاد الأوروبي 
الذي من املفرت�س اأن يتمتع ب�سوق 
واحدة، وجتارة حرة غري مقيدة بني 
احلكومة  وقامت  الأع�ساء،  الدول 
جميع  على  بال�ستيلء  الفرن�سية 
ر م�سئولو  الأقنعة املتاحة، وقد حَذّ
هذه  مثل  اأن  من  الأوروبي  الحتاد 
الت�سامن،  تقِوّ�س  املمار�سات 
ومتنع الحتاد الأوروبي من اعتماد 
الفريو�س،  ملكافحة  م�سرتك  نهج 

ولكن مت جتاهل هذه التحذيرات.
اإن امل�سكلة وخيمة بالن�سبة للوليات 
املتحدة، التي تاأخرت يف ال�ستجابة 
العديد  اإىل  وتفتقر  كورونا،  لأزمة 
اإليها،  التي �ستحتاج  الإمدادات  من 
من  خمزوناًا  امتلكها  من  وبالرغم 
عام  منذ  د  يمُجَدّ اأنه مل  اإل  الأقنعة، 
�سوى  بها  يوجد  ل  ثَمّ  ومن   ،2009
الذي  العدد  من  فقط  �سغري  جزء 
ا�ستخدم  وقد  مطلوباًا.  يكون  قد 
»بيرت نافارو« - امل�ست�سار التجاري 
هذا   - ترامب«  »دونالد  للرئي�س 
احللفاء،  لتهديد  كذريعة  النق�س 
الن�سحاب  من  ملزيد  وتربير 
اأن  بحجة  العاملية،  التجارة  من 
وا�سنطن بحاجة اإىل »اإعادة قدراتها 

الت�سنيعية و�سل�سل التوريد للأدوية 
الأ�سا�سية«. 

اجلغرافيا ال�شيا�شية اجلديدة 
للعوملة

»ترامب«  اإدارة  ا�ستخدمت  يف حني 
الوباء كذريعة للرتاجع عن التكامل 
الأزمة  ال�سني  ت�ستخدم  العاملي، 
للقيادة.  ا�ستعدادها  لإظهار 
وب�سفتها الدولة الأوىل التي اأ�سابها 
ب�سدة  بكني  عانت  فقد  الفريو�س، 
املا�سية،  الثلثة  الأ�سهر  خلل 
بينما  تتعافى  بداأت  حالياًّا  ولكن 
دول  باقي  يف  الفريو�س  ينت�رش 
م�سكلة  ذلك  يمُ�سّكل  وبينما  العامل. 
بداأ  الذين  ال�سينيني  �سِنّعني  للممُ
مرة  والإنتاج  العمل  منهم  العديد 
ا  يواجهون طلباًا �سعيفاً لأنهم  اأخرى 
من الدول التي متر بالأزمة؛ اإل اأن 
ومواجهة  التعايف  على  بكني  قدرة 
على  هائلة  فر�سة  ينحها  الأزمة 
�سلوك  على  للتاأثري  الق�سري  املدى 
كيفية  تعلمت  فقد  الأخرى؛  الدول 
خمزون  ولديها  الفريو�س،  حماربة 
وبالتايل  الطبية،  املعدات  من 
ن�رشتها  وقد  قّيمة،  اأ�سولاً  متتلك 

بكني مبهارة.
يف اأوائل مار�س، دعت اإيطاليا دول 
الحتاد الأوروبي اإىل م�ساعدتها يف 
توفري معدات طبية، ومل ت�ستجب اأي 
ال�سني  لكن  الأوروبي،  للطلب  دولة 
اأجهزة  بيع  وعر�ست  ذلك،  فعلت 
وامللب�س  الطبية  والأقنعة  التهوية 
اإطار  يف  وذلك  والقطن،  الواقية 
نف�سها على  اإىل ت�سوير  �سعي بكني 
�سد  العاملي  الكفاح  رائدة  اأنها 

تعزيز  اأجل  من  كورونا،  فريو�س 
ا  حمرجاً ا  اأمراً ذلك  ويمُعد  نفوذها. 
التي  »ترامب«،  لإدارة  بالن�سبة 
ات�سمت ببطء ال�ستجابة للفريو�س، 
يف  مواجهته  خطوات  واختزلت 
ا  وبعيداً اأوروبا.  من  ال�سفر  حظر 
ا عاملياًّا لل�سلع  عن كونها تمُعترب مزّوداً
املتحدة  الوليات  فاإن  العامة؛ 
لديها القليل من املوارد التي يكن 
اإنها  بل  الأخرى،  للدول  اأن تقدمها 
قد جتد نف�سها قريباًا تتلقى الدعم 

من موؤ�س�سة خريية �سينية.
وبينما يحاول �سانعو ال�سيا�سات يف 
جميع اأنحاء العامل التعامل مع اأزمة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي 
مواجهة  عليهم  ف�سيتعني  وعواقبه، 
حقيقة اأن القت�ساد العاملي مل يعد 
فلطاملا  ال�سابق،  النهج  وفق  يعمل 
التخ�س�س  اإىل  العوملة  دعت 
وهو  الدول،  عرب  للعمالة  املتزايد 
ا�ستثنائية،  كفاءات  يخلق  منوذج 
يف  ت�سببت  اأنها  ا  اأي�ساً ات�سح  ولكن 
عادية،  غري  �سعف  نقاط  اإيجاد 
العاملية،  ال�سدمات  عنها  ك�سفت 
مثل انت�سار الفريو�س؛ حيث خلقت 
العوملة مناطق يف العامل متخ�س�سة 
يف  ت�سبب  مما  واحد،  منتج  يف 
يف  القت�سادي  نظامها  ه�سا�سة 
حلظات الأزمات، وهو ما جتلَّى يف 
انهيار �سل�سل التوريد، ويف الأ�سهر 
نقاط  من  املزيد  �سيظهر  املقبلة 

ال�سعف.
ختاًما

تكون  قد  النتيجة  اأن  املقال  اأكد 
ا  حتولاً يف ال�سيا�سة العاملية، فنظراً
املواطنني  و�سلمة  �سحة  �س  لتعرمُّ
الدول  بع�س  تمُقّرر  فقد  للخطر، 
ال�ستيلء  اأو  ال�سادرات  حظر 
لو  حتى  احليوية،  الإمدادات  على 
حلفائها  مب�سالح  ي�رش  ذلك  كان 
عن  الرتاجع  هذا  ومثل  وجريانها، 
اآليات وقيم العوملة �سيجعل تقدمي 
قوة  اأكرث  نفوذ  اأداة  امل�ساعدات 
مثل  حتملها  ت�ستطيع  التي  للدول 
فريو�س  اأن  يت�سح  وبالتايل  ال�سني، 
ت�سكيل  اإعادة  على  يعمل  كورونا 
للعوملة،  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
ا  تكيمُّفاً تمُظهر  ل  املتحدة  والوليات 

مع هذا التحول.

ملف كورونا 

هل  وباء الكورونا  Covid-19 نقمة؟
بقلم قرار امل�شعود

 كلنا جنزم على اأن ما اأحدثه  وباء  
بدون  باأ�رشه  العامل  يف  الكورونا  
عليها  فر�س  و  دولة،  ي�ستثنى  اأن 
احلجر ال�سحي اأو ح�رش التجوال 
وجود  لعدم  نتيجة  نهارا،  و  ليل 
التلقيح رغم ما و�سلت  و  الدواء  
حت�رش  و  تطور  من  الإن�سانية  له 
و  فاأبهرها  احلديث،   الع�رش  يف 

اأعلها �سافلها،  اأعجزها و جعل 
علميا.  و  �سيا�سيا  و  اقت�ساديا 
تعجب منه العامل و اجلاهل من ما 
يحدث يف كورتنا الأر�سية. ك�سف 
املد�سو�س و اأظهر اجلد على من 
فقلنْ ملننْ   « القوة  و  بالعلم  يدعي 
َت  َحِفظنْ فل�سفةاً  العلِم  يف  ِعي  يَدّ

�َسيئااً، وغابَتنْ عنك اأ�سياءمُ«.
ما دمنا كلنا حمجوزين يف بيوتنا،  
اأم  نقمة  هو  هل  قليل،  نتاأمل  لو 

املعادلة،  يف  قليل  لنتكلم  نعمة، 
الكل  للكلم عليها  نقمة ل داعي 
؟.  نعمة كيف  لكن  و  وي�سمع  يرى 
يقول قائل اأن الإن�سانية انحرفت 
و  عليه  تكون  اآن  يجب  ما  على 
حمجوزة  هي  ها  عوقبت،  لهذا 
نف�سها  تنجي  اأن  ت�ستطيع  ل 
امتلكها  رغم  �سيء  نفعها  ما 
كل  يف  جدا  املتطورة  للو�سائل 
املجلت حتى الذهاب اإىل خارج 

ال�سيء  هو  ما  الأر�سية.  الكرة 
هذه  يف  تكون  حتى  فعلته  الذي 
يف  �سيء  فعلنا  اأكيد  ؟   ال�سورة 

غري مو�سعه.
يقول اأخر، اأنها عقوبة اخلالق على 
انحرافنا عن املنهج امل�سطر لنا،  
بل حاربناه  اهلل  تعدينا حدود  لقد 
يف ملكه.  و ي�سيف لو ن�ستغفر اهلل 
ما دمنا يف البيت ونتاأمل و نراجع 
اأنف�سنا، جند اأننا بعدنا على طريق 

عليه  نتكا�سل  و  نفعله  مل  اهلل،  
وجتاهلناه.  يف احلقيقة،  وهذه مل 
ننتبه لها و اأن�سانا اإياها ال�سيطان 
حتى   فاأن�سانا   ، اهلل  لعنه  املريد 
معرفة  هو  املق�سود   – اأنف�سنا 
)اقراأ  اأوامره   تطبيق  و  اخلالق 
  132 و  ن  عمرا  اآل  من   26 الآية 
من طه – و 60 من العنكبوت – و 
كتاب  يف  التاأمل  و  فاطر(  من   15
اهلل كله، الدليل الذي تخلينا عنه.  

اهلل يطلب منا العبادة فقط، الرزق 
يتخيل  لكن  و  م�سمون  عنده  من 
اآية حتذير  العك�س. رمبا هذه  لنا 

وتذكري بالرجوع اإىل تعاليمه:
َعننْ  التَّونْبََة  بَلمُ  يَقنْ الَِّذي  َو  َوهمُ  [  
لَممُ  َويَعنْ ِيّئَاِت  ال�َسّ َعِن  َويَعنْفمُو  ِعبَاِدِه 

وَن [ - ال�سورى 25 َعلمُ َما تَفنْ
لنا جميعا ما دمنا  الإجابة  اأترك 
يف  جميعا  للتاأمل  الوقت  منلك 

بيوتنا.
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نقا�ش

جائحة كورونا تك�شف اأن فرن�شا مل ُت�شَف 
من وباء العن�شرية جتاه اإفريقيا

توا�شل جائحة فريو�ش كورونا النت�شار يف خمتلف دول العامل، خملفة اأعداد كبرية من الوفيات والإ�شابات ف�شالاً عن اخل�شائر 
القت�شادية الفادحة، يف الأثناء ك�شف هذا الوباء الذي يهدد م�شتقبل الب�شرية عن �شلوكات وممار�شات فوقية يف حق بع�ش 
ا، ما اأثار ردود فعل غا�شبة على  ال�شعوب والدول. ممار�شات اأظهرت عن�شرية البع�ش جتاه من يرونهم اأقل منهم مكانةاً وقدراً
نطاق وا�شع، كما ح�شل مع طبيبني فرن�شيني طرحا اإمكانية اإجراء جتارب �شريرية يف اإفريقيا للقاح »بي �شي جي« امل�شاد لداء 

ال�شل، ملعرفة مدى فعاليته �شد فريو�ش كورونا.

كتب بوا�شطة عائد عمرية
نون بو�شت

عن�شرية فرن�شية جتاه 
الأفارقة

 »LCI« قناة  بثته  برنامج  خالل 
م�شتجدات  اآخر  عن  الفرن�شية 
البحث  وعمليات  كورونا  فريو�ش 
لهذا  دواء  اأو  لقاح  الإيجاد  املتوا�شلة 
االأبحاث  مركز  مدير  حتدث  الوباء، 
واالأبحاث  لل�شحة  الوطني  املعهد  يف 
»بي  لقاح  عن  لو�شيت«  »كامي  الطبية 
�شي جي« امل�شاد لداء ال�شل واإمكانية 
كورونا  لفريو�ش  للت�شدي  ا�شتعماله 

امل�شتجد وعالج املر�شى.
العناية  ق�شم  رئي�ش  �شاأل  االأثناء،  يف 
»كو�شني«  م�شت�شفى  يف  املركزة 
الطبيب  مريا،  بول  جون  بباري�ش 
اأن  ا�شتطعت  »اإذا  لو�شيت«:  »كامي 
هذه  اإجراء  يجب  اأال  م�شتفًزا،  اأكون 
توجد  ال  حيث  اإفريقيا،  يف  الدرا�شة 

اأقنعة وال عالج وال اإنعا�ش«؟
ذلك  »ي�شبه  مريا:  بول  جون  اأ�شاف 
يف  به  القيام  مت  ما   - ما  حد  اإىل   -
عن  الدرا�شات  لبع�ش  اأخرى  اأماكن 
على  جتارب  اإجراء  مت  حيث  االإيدز، 
بائعات الهوى، نحاول الأننا نعلم اأنهن 
يحمني  وال  للخطر  ب�شدة  معر�شات 
اأن  لو�شيت  كامي  اأجابه  اأنف�شهن«، 
يف  اختبارات  باإجراء  تفكري  ثمة 
على  فعاليتها  مدى  ملعرفة  اإفريقيا 
كورونا، حيث قال: »اأنتم على �شواب، 
بحث  اإجراء  التفكري يف  ب�شدد  ونحن 

نف�ش  العتماد  اإفريقيا  يف 
املقاربة مع لقاح بي �شي جي 

املطبق �شد ال�شل«.

ما ينكره الكثري �شرح 
به الطبيبان

حديث الطبيبني الفرن�شيني 
منه  الظاهرة  والعن�رشية 
لي�ش  االأفارقة،  جتاه 
اأبناء  على  اجلديد  باالأمر 

الطبيبان  قاله  فما  ال�شمراء،  القارة 
الفرن�شية  امل�شتعمرات  تعي�شه  واقع 

باحلقيقة  تفوها  فقط  هما  ال�شابقة، 
التي كان ينكرها الكثري من الفرن�شيني 

واالأفارقة على حد �شواء.
غالم  ر�شيد  املغربي  الفنان 
»اال�شتعماري  فرن�شا  بتاريخ  ذكر 
والعن�رشي«، وكتب »فرن�شا العن�رشية 
ت�شتويل  زالت  وما  ا�شتولت  املقيتة؛ 
اإفريقيا، وجعلتها حقل  على مقدرات 
جتاربها النووية والبيولوجية وغريها.. 
علًنا  �شحافيوها  يطلب  وقاحة  وبكل 
على  كورونا  دواء  جتارب  باإجراء 
ليعي�ش  االأ�شود  يف  جنرب  االأفارقة.. 

االأبي�ش«.

فرن�شا العن�شرية املقيتة ...
ا�شتولت والزالت ت�شتويل على مقدرات 
اأفريقيا وجعلتها حقل جتاربها النووية 
وقاحة  وبكل   . وغريها  والبيولوجية 
جتارب  اجراء  عالنا  �شحفيها  يطلب 

دواء #كورونا على االأفارقة
االأفارقة  من  وغريه  عالم  ر�شيد  يرى 

الطبيبان  ك�شفه  الذي  ال�شلوك  اأن 
الفرن�شيان لي�ش �شلوًكا �شاًذا وال وليد 

والفرن�شيون  عدة  عقود  فمنذ  اليوم، 
جتارب،  فئران  االأفارقة  اأن  يعتربون 
�شواء لالأ�شلحة اأم لالأدوية، االختالف 
كوالي�ش  يف  كان  ما  هو  الب�شيط 
االأنظمة الغربية وكان طي الكتمان باح 
به هذان الطبيبان. بدوره كتب حممد 
خلف »فرن�شا هي اأكرب دولة عن�رشية 
اأهل  اأعلم  التون�شيني  نحن  العامل،  يف 
االأر�ش بالفرن�شيني فهم اأعداء الب�رشية 
جمعاء وخا�شة االأفارقة والعرب حتى 
فيها  الفريو�ش  مر�شى  اإح�شائيات 
بني  تقع  فرن�شا  الأن  �شحيحة  لي�شت 

اإ�شبانيا واإيطاليا«.
يف  عن�رشية  دولة  اكرب  هي  فرن�شا 
اأهل  اأعلم  التون�شيون  نحن  العامل 
االأر�ش بالفرن�شيني فهم اعداء الب�رشية 
جمعاء وخا�شة االفارقة والعرب حتى 
فيها  الفريو�ش  مر�شى  اح�شائيات 
بني  تقع  فرن�شا  الن  �شحيحة  لي�شت 

ا�شبانيا وايطاليا
القادر  عبد  يدعى  مغربي  وكتب 
فرن�شا  »ابتعدت 
ف�شنعنا  الأ�شبوعني 
واأجهزة  الكمامات 
طبية  واأ�رشة  التنف�ش 
فعلت  ماذا  عازلة. 
بيانات  �شدرت  فرن�شا؟ 
اللقاح  لتجربة  عن�رشية 
الدولة  االأفارقة. هذه  يف 
اأ�شباب  اأهم  االإرهابية من 
تاأخر الدول االإفريقية ولو 
اإمدادها  االأفارقة  قطع 
ملكانها  وترجع  �شتهوي  بالرثوات 

احلقيقي مب�شادر عي�ش حمدودة.«

ماذا فعلت فرن�شا؟

فرن�شا  اأن  االأفارقة  من  العديد  يرى 
وراء  وتخفت  ثورتها  مبادئ  خانت 
االآن  اإىل  زالت  ما  فهي  مظاهرها، 
تتعامل مع االأفارقة كمخترب للتجارب 
يف جميع املجاالت ال�شحية والغذائية 
وبيولوجية  كيماوية  جتارب  وكذلك 

خا�شة باالأ�شلحة الفتاكة.
الفرن�شيني  من  العديد  ويعترب 
القارة  يف  القدمية  م�شتعمراتهم 
يعبثون  خا�شة  مزرعة  االإفريقية 
فيها كيف ي�شاوؤون ومتى اأرادوا ذلك، 
عن�رشية  ثقافتهم  يف  منت  لذلك 

دول  �شكان  جتاه  وتكرب  واحتقار 
�شمال اإفريقيا وجنوب ال�شحراء، 
خالل  من  جلًيا  يظهر  ما  وهو 

اإعالمهم و�شا�شتهم ومثقفيهم.
ت�شتغل  فرن�شا  كانت  ما  وكثرًيا 
مل�شاحلها  خدمة  االأفارقة 
اأيديولوجية  اإىل  ا�شتناًدا 
�شبق  فقد  بارزة،  عن�رشية 
من  العديد  حولت  اأن  لها 
املطلة  االإفريقية  الدول 
اإىل  االأطل�شي  ال�شاحل  على 
غرار  على  للعبيد،  اأ�شواق 
بنني وال�شنغال وكوت ديفوار، 
يف  الفرن�شي  همجية  لتوؤكد 
اإفريقيا،  �شعوب  مع  تعامله 

حيت كان جتار العبيد يفرقون 
متعددة  وجهات  اإىل  الواحدة  العائلة 
هويتهم  م�شح  يتم  ثم  ترحيلهم،  عند 
قبل  جديدًة  اأ�شماًء  يعطونهم  حيث 
اأن يتفننوا يف تعذيبهم حتى ي�شبحوا 

عبيًدا م�شت�شلمني.

فئران جتارب

ا�شتغالل االأفارقة كفئران جتارب مل 
فقد  فقط،  الفرن�شيني  على  يقت�رش 
زمن  منذ  ال�شمراء  القارة  حتولت 
ال�رشيرية  للتجارب  خمرب  اإىل  بعيد 
�شعوبها  وحتولت  الدول  من  للعديد 
العلم، حتى  با�شم  فئران جتارب  اإىل 
مرتبًطا  ال�شمراء  القارة  ا�شم  اأ�شبح 

بالتجارب الطبية.
االإفريقية  القارة  اختيار  ويرجع 
ال�رشيرية  التجارب  معظم  الإجراء 

مرات  بخم�ش  اأقل  تكلفتها  كون  اإىل 
باالإ�شافة  املتقدمة،  البلدان  من 
الظروف  تكون  ما  غالبًا  ذلك،  اإىل 
مالءمة  اأكرث  اإفريقيا  يف  الوبائية 
�شهولة  عن  ف�شاًل  التجارب،  الإجراء 
على  واملواطنني  ال�شلطات  مراوغة 

حد ال�شواء.
االأدوية  �رشكات  من  العديد  وحولت 
اإىل  االإفريقية  القارة  �شكان  الكربى 
اجلديدة،  الأدويتهم  جتارب«  »فئران 
معهم  احلكومات  تعاون  م�شتغلة 
مقابل  لهم  متنح  التي  والت�شهيالت 
عن  ف�شاًل  الدوالرات،  من  حفنة 
الذين  االأفارقة  من  العديد  �شذاجة 

ال يرون مانًعا يف ا�شتعمال اأج�شادهم 
االأمر  يكون  اأن  فاملهم  للتجربة، 

مبقابل.
ورغم اأن القانون الدويل ين�ش �رشاحة 
االأخالقية  املبادئ  احرتام  على 
للبحث الطبي منها كفاءة املحققني 
امل�شاركني  موافقة  واحرتام 
فاإن  االأ�شخا�ش،  وحماية  وال�رشية 
الدول  يف  ال�رشيرية  التجارب  اأغلب 
االإفريقية اأجريت ب�شكل غري قانوين.
اأن  االإفريقية  الدول  حكومات  ترى 
االحتياجات  لتلبية  امللحة  احلاجة 
بتخفيف  ت�شمح  دولهم  يف  ال�شحية 
القيود التنظيمية للتجارب ال�رشيرية 
لالأمرا�ش  اأدوية  اكت�شاف  يتم  حتى 
ما  قلياًل  لكن  القارة،  تعرفها  التي 
تتوافق االأدوية التي مت اختبارها يف 

اإفريقيا مع احتياجات القارة.

التجارب  ت�شمل  اأن  االأخالق  من 
تكون  اأن  ب�رشط  اجلميع  ال�رشيرية 
ومعرفته  املعني  ال�شخ�ش  مبوافقة 
اأن  ميكن  التي  باملخاطر  الكاملة 
حت�شل له وبداأت العديد من املخابر 
اأوائل  امل�شنعة  االأدوية  و�رشكات 
احلادي  القرن  من  االأول  العقد 
والع�رشين، يف اإجراء جتارب �رشيرية 
اأدوية  اكت�شاف  اأمل  يف اخلارج، على 
وذلك  حديثة،  الأمرا�ش  جديدة 
هناك  الرئي�شية  الدرا�شات  الإجراء 
ملنتجاتها  حمتمل  ت�شويق  اأي  قبل 

امل�شتقبلية.
 Public فوفًقا مل�شح اأجرته منظمة
Eye غري احلكومية 
نُ�رش  ال�شوي�رشية 
تعد   ،2016 عام 
الوجهة  م�رش 
املف�شلة  الثانية 
االأدوية  ل�رشكات 
اجلن�شيات  متعددة 
جتاربها  الإجراء 
القارة  يف  ال�رشيرية 
بعد  االإفريقية، 

جنوب اإفريقيا.
االأمر  هذا  ويعود 
تكلفة  انخفا�ش  اإىل 
م�رش  يف  البحث 
وا�شعة  �رشيحة  وتوفر 
كنتيجة  املتطوعني،  من 
طبيعية ل�شهولة التحايل على القانون 
االقت�شادية  وللظروف  امل�رشي 
الف�شاد  وتف�شي  البالد  يف  املرتدية 
يف النظام امل�رشي، وقلة وعي هذه 
التجارب  لهذه  باالآثار اجلانبية  الفئة 

على حالتهم ال�شحية.
دواء  اأي  ت�شويق  اأن  املوؤكد  من 
اإجراء  بداية  يتطلب  اكت�شافه  يتم 
ملعرفة  ال�رشيرية  التجارب  بع�ش 
يعني  ال  ذلك  لكن  وفعاليته،  �شالمته 
املتقدمة  الدول  تلجا  تكون  اأن 
الإجراء  ال�شابقة   م�شتعمراتها  اإىل 
جتاربتها بال �شوابط اأو معايري �شوى 
الباقي هناك، فمن االأخالق  نفوذها 
اجلميع  التجارب  هذه  ت�شمل  اأن 
ال�شخ�ش  مبوافقة  تكون  اأن  ب�رشط 
باملخاطر  الكاملة  ومعرفته  املعني 

التي ميكن اأن حت�شل له.

 »LCI« خالل برنامج بثته قناة
الفرن�شية عن اآخر م�شتجدات فريو�ش 

كورونا وعمليات البحث املتوا�شلة 
لإيجاد لقاح اأو دواء لهذا الوباء، حتدث 

مدير مركز الأبحاث يف املعهد الوطني 
لل�شحة والأبحاث الطبية »كامي 

لو�شيت« عن لقاح »بي �شي جي« امل�شاد 
لداء ال�شل واإمكانية ا�شتعماله للت�شدي 

لفريو�ش كورونا امل�شتجد وعالج 
املر�شى.

من املوؤكد اأن ت�شويق اأي دواء يتم 
اكت�شافه يتطلب بداية اإجراء بع�ش 
التجارب ال�شريرية ملعرفة �شالمته 

وفعاليته، لكن ذلك ل يعني اأن تكون 
تلجا الدول املتقدمة اإىل م�شتعمراتها 
ال�شابقة  لإجراء جتاربتها بال �شوابط 

اأو معايري �شوى نفوذها الباقي هناك،

ملف كورونا 
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مل ي�سجل من قبل

عار�ض "غريب" لبداية 
الإ�شابة بفريو�ض كورونا 

واجه  اإنه  كورونا  فريو�س  مري�س  ك�شف 
ال�شداع  اأن يظهر عليه  اأعرا�شا غريبة قبل 
اأعرا�س املر�س املميت  والتعب، وهي من 
 49( ديك�شون  �شكوت  ووقع عالج  الأ�شا�شية 
اإدنربة  يف  امللكي  امل�شتو�شف  يف  عاما(، 
بـ  وت�شخي�شه  الأعرا�س  ظهور  بعد   )RIE(
Covid-19 القاتل وو�شف ديك�شون جتربته 
يف اجلناح بـ "جمموعة اأفالم رعب"، م�شريا 
"�شو�شاء  ي�شدر  كان  املر�شى  اأحد  اأن  اإىل 
من  ديك�شون،  املحروقة"وقال  القطة  مثل 
غريبة  باأعرا�س  بداأ  املر�س  اإن  اإدنربه، 
ظهرت قبل اأ�شبوعني من اختباره الإيجابي.

وك�شف ديك�شون اأن جتربته مع املر�س بداأت 
"حكة غريبة" ظهرت على مع�شمه قبل  مع 
اأ�شبوعني، وبعد ذلك، بداأ تدريجيا يف تطوير 
�شار  ثم  الإنفلونزا،  اأعرا�س  ت�شبه  اأعرا�س 
�شهيته،  "موؤمل"وت�شاءلت  �شداع  من  يعاين 
وال�شم، وهي  الذوق  وفقد ديك�شون حا�شتي 
بفريو�س  لالإ�شابة  املوؤكدة  العالمات  من 

كورونا اجلديد.
وذكر موقع "ويلز اأون لين" اأن ديك�شون مل 
يتمكن من العثور على الطاقة لال�شتحمام اأو 
وات�شل  حتى احل�شول على كوب من املاء، 
امل�شت�شفى  اإىل  نقله  ليتم  بالطوارئ  لحقا 
وروى ديك�شون: "كنت حمظوظا ن�شبيا، كانت 
بالأعرا�س  اأعانيها، مقارنة  التي  الأعرا�س 
الأخرى يف اجلناح، خفيفة ن�شبيا، لكنني ما 
زلت بحاجة اإىل الأك�شجني لب�شعة اأيام نظرا 

لنخفا�س م�شتويات �شغط الدم لدي".

يف الوقت احلايل

الكمامات �شغل اأملانيا 
ال�شاغل!

حتتاج  اأنها  الأملانية  ال�شلطات  اأعلنت 
من  تخيلها  ميكن  ل  "كميات  �رشاء  اإىل 
الكمامات"، من اأجل تفادي انت�شار فريو�س 
يف  ال�شاغل  اأملانيا  �شغل  الكمامات  كورونا 
امل�شابني  عدد  احلايل!اأملانيا..  الوقت 
على  الرابع  لليوم  يرتاجع  كورونا  بفريو�س 
التوايل وقال اأولف �شولتز، نائب امل�شت�شارة 
الأملانية، ملحطة "زد.دي.اإف" التلفزيونية، 
�رشاء  جهود  تعزز  بالده  اإن  الأحد،  اأم�س 
لحتواء  حماولة  يف  اخلارج  من  الكمامات 

تف�شي فريو�س كورونا.
عملية  "اإعادة  يريد  اأنه  �شولتز  واأ�شاف 
اأوروبا،  اإىل  املهمة  الطبية  املعدات  اإنتاج 
ال�شلع  هذه  من  بع�شا  �شتجعل  خطوة  يف 
احل�شول  يف  اأ�شهل  ولكن  كلفة،  اأكرث 
عليها"وا�شتبعد �شولتز مرة اأخرى اأي خف�س 
يف �رشائب الدخل بالن�شبة لالأملان يف �شوء 
حاجة البالد لتمويل حزم الإنقاذ التي تهدف 
اأملانيا  جهود  وتاأتي  القت�شاد.  تعزيز  اإىل 
ل�رشاء كمامات يف وقت عززت فيه الوليات 
مما  نف�شه،  ال�شيء  لفعل  جهودها  املتحدة 
اأثار �شكاوى من اأ�شاليب املزايدة للم�شرتين 

الذين وقعوا �شفقات بالفعل.

اأول  يف  اجلمعوي  التكتل  وزع 
خرجة له ميدانية 200 قفة على 
املحتاجة  العائالت  من  عدد 
واملواطنني الذين ت�رشر و�شعهم 
اخلطرية  ال�شحية  الأزمة  ب�شبب 
"فريو�س  ببوباء  املرتبطة 
الكورونا " وح�شب اأمانة الإعالم 
اجلمعوي  بالتكتل  والت�شال 
�شمحت  امليدانية  اخلرجة  فان 
على  اخلا�شة  الإعانات  بتوزيع 
�شكنية  اأحياء  من  بكل  عائالت 
اأخرى  ومبناطق  م�شتغامن  لبلدية 
بالوريعة وبلدية ما�رشى و�شيادة 
اإىل  اجلمعوي  التكتل  اأ�شار  وقد 
امل�شطرة  الن�شاطات  مو�شلته 
املحتاجني  املواطنني  لإعانة 
ممثلي  تعيني  بعد  وهذا  للعون 
البلديات  م�شتوى  على  التكتل 
املنخرطة وحتديد دفرت الأعباء 

على فرق الن�شاط والتنفيذ ويبدو 
اأن قاعدة التكتل اجلمعوي تت�شع 
اجلمعيات  من  عدد  بانخراط 
اجلمعوي  الف�شاء  يف  الفاعلة 
على  تاأ�شي�شه  مت  الذي  اجلديد 
فريو�س  وباء  انت�شار  خلفية 
الكورونا وحاجة املواطنني ل�شند 
والدعم  للمرافقة  فاعل  جمعوي 
مع  امل�شرتك  العمل  من  يعزز 
ومن  هذا  بالولية   الأزمة  خلية 
من  العديد  ت�شتفيد  اأن  املنتظر 
املحتاجة  والعائالت  الأ�رش 
اإعانات  من  م�شتغامن  ببلديات 
هذا  دعوة  بعد  اجلمعوي  التكتل 
لالنخراط  للمح�شنني  الأخري 
التكتل  ن�شاطات  دعم  بفعالية يف 
هذه  يف  جمهوداته  ومرافقة 

الظروف ال�شعبة  .
حممد الأمني

يف اأول ن�ساطات التكتل اجلمعوي

توزيع 200 قفة على العائالت
 املحتاجة مب�شتغامن

قلم جاف16

النانو اجلبار
الوليد فرج

ا�َس يَُرى يِف َجْوِفها  �شَ  تقول العرب : اإَنّ اخْلَ
و  ال�شغري  الثغر  هو  ا�َس  �شَ اخْلَ و  َقُم  الَرّ
الكارثة  هو  َقُم  الَرّ و  ال�شيئني  بني  الفرجة 

والأزمة الكبرية .
كروي  كورونا  فريو�س  اأن   ncbi موقع  ذكر 
وقطره يبلغ، حوايل 125 نانومرت . ويكفي اأن 

تعرف اأن 01 ملميرت = مليون نانو . 
هذا ال�شغري املجهري  الذي يهدد الب�رشية 

بالفناء
اأي رحم حملته واأي بيئة تربى و يرتبي فيها 
اكفنا  على   يتبخرت  انه  ؟  بيننا  يتواجد  ؟اين 
وينط بني اأ�شابعنا و يغزو لعبابنا ويتزحلق يف 
حناجرنا و يتمدد يف مقاب�س اأبوابنا ! و داخل 
جيوبنا مع نقودنا ، فوق ثيابها و اأغطيتنا و 
و  موائدنا  اأ�شطح  فوق  يجرى   ، اأفر�شتنا 
يرتاق�س يف اأزقتنا ، اأن هذا املجهري ال�رش ، 

يحتل و يختبئ يف  اأ�شغر مكان بيننا .
هذا  على  اخلناق  ت�شييق  اإل  بو�شعنا  لي�س 
النانو باحلجر املنزيل و حتديد دائرة حركتنا 
و فر�س التباعد الجتماعي بيننا ، وال�شالح 
الوقاية و التعقيم ، للتغلب عليه و البتعاد عن 
الهلع و اجل�شع ، و الرجوع اإىل الت�شامن بيننا 
�شور  و  اأمامنا  العامل  فجبابرة  هذا  دون   .
عبثه بهم تبث يوميا اأمام اأعيننا و مقابرهم و 

حمارقهم للجثث مل تنطفئ يوم .

م. �س 

حتت  التن�شيب  حفل  وجرى 
الناطق  الت�شال،  وزير  اإ�رشاف 
الر�شمي للحكومة، عمار بلحيمر، 
بعدما  و  الت�شال  وزارة  مبقر 
اجلديد  الوافد  الوزير  هناأ 
للن�رش  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اىل 
على  التاأكيد  جدد   ، والإ�شهار 
منذ  قطعها  التي  اللتزامات 
توليه من�شبه على راأ�س الوزارة و 

املتعلقة بـاإجراء مراجعة  �شاملة 
مع  اجلزائر  يف  الإعالم  لنظام 
�شتعكف  التي  ور�شات   10 تنظيم 
على درا�شة خمتلف املوا�شيع يف 
اإطار ال�رشاكة و احلوار الدائم مع 

اأ�رشة ال�شحافة يف اجلزائر.
تلك  الور�شات  هذه  بني  من  و 
القانوين  الإطار  بو�شع  املتعلقة 
بال�شحافة  املتعلقة  للن�شاطات 
اللكرتونية وكذا الن�رش والإ�شهار 
و  اخلا�شة  التلفزيونية  والقنوات 

 ، جانبه  من  ال�شهاري   الن�شاط 
اأكد ونوغي اأنه �شيعمل على "رفع 
التحدي" و العمل "ب�رشعة وقوة" 
كلف  التي  املهمة  حتقيق  على 
بها و املتمثلة يف تطهري القطاع 
وهذا   " القانونية  القوى غري  من 

بالتن�شيق مع اأهل القطاع ، داعيا 
اجلميع اإىل "الت�شامن املطلق يف 
اجناز هذه املهمة"  و كان ونوغي 
وزير  لدى  م�شت�شار  من�شب  �شغل 
الت�شال ، كما تقلد عدة منا�شب 

م�شوؤولية بجرائد وطنية.

الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

تن�شيب العربي ونوغي رئي�شا مديرا عاما 
مت اأم�س الثنني باجلزائر العا�سمة تن�سيب 
العربي ونوغي رئي�سا مديرا عاما للموؤ�س�سة 
الوطنية لالت�سال والن�سر والإ�سهار, خلفا 

لآ�سيا باز التي اأنهيت مهامها ب�سفتها مديرة 
عامة بالنيابة للموؤ�س�سة.

قررت رئا�شة جل�شة ق�شم اجلنح 
مبحكمة القليعة   التابع ملجل�س 
حماكمة  تاأجيل  تيبازة  ق�شاء 
ورئي�س  ال�شيا�شي   النا�شط 
احلزب الدميقراطي  الجتماعي 
طابو  كرمي   التاأ�شي�س  قيد 
يوم  اإىل   الثنني   اأم�س  �شبيحة 
�شبق  بعدما  اجلاري  اأفريل    27

وان مت تاأجيلها   يوم 23 مار�س 
املن�رشم يف الق�شية الأوىل التي 
كان قد  اأوقف من اجلها يوم 10 
من  وا�شتفاد  املا�شي  �شبتمرب 
الإفراج املوؤقت  من قبل غرفة 
التهام مبجل�س ق�شاء تيبازة يوم 
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 حممد بن ترار

كمال  التجارة  وزير  ك�شف 
�رشوع  عن  الثنني  اأم�س  رزيق 
من  جمموعة  اإعداد  يف  القطاع 
لت�شهيل  القانونية  الن�شو�س 
طرف  من  اجلملة  اأ�شواق  اإجناز 
اخلوا�س، يف اإطار الإ�شرتاتيجية 
دفع  لإعطاء  املنتهجة  اجلديدة 
واأو�شح  التجارية  املرافق  لهذه 
الوزير يف حوار خ�س به اأن هذه 
اإىل  تهدف  القانونية  الن�شو�س 
و  الأ�شواق  لإن�شاء  دفع  اإعطاء 
طرف  من  التجارية  الف�شاءات 
لن�شحاب  متهيدا  اخلوا�س، 
الكلي من اجناز الأ�شواق  الدولة 
او  للجملة  ا�شواق  كانت  �شواء 

التجزئة. وح�شب رزيق فاإن "هذه 
للقطاع  ترتك  اأن  لبد  امل�شاريع 
�شيما  بها،  اأوىل  وهو  اخلا�س 
العمومية  الأ�شواق  بع�س  واأن 
املنجزة �شابقا مل تنجح يف اأداء 

مهامها بكفاءة".
قطاع  �شيحافظ  وباملقابل 
التجارة على مهمة اجناز املراكز 
و  الظل  مناطق  يف  التجارية 
اهتمام  ت�شتقطب  ميكن  ل  التي 
اخلا�س،  القطاع  يف  املتعاملني 
يف  مهمتها  ممار�شة  جانب  اإىل 
ومراقبة  واملتابعة  ال�رشاف 
وحتقيق  التجارية  الف�شاءات 
مبداأ  املناف�شة بني املتناف�شني.

حمكمة القليعة للمرة الثانية

تاأجيل حماكمة  كرمي طابو  اإىل 27 
اأفريل املقبل

وزارة التجارة

الرتخي�ض للخوا�ض لإجناز
 اأ�شواق للجملة  

م�سدر بريطاين

جون�شون ل يزال يف 
امل�شت�شفى

الثنني،  اأم�س  بريطاين،  حكومي  م�شدر  اأفاد 
ل  جون�شون  بوري�س  البالد  وزراء  رئي�س  باأن 
اأم�س  اإليها  دخوله  بعد  امل�شت�شفى  يف  يزال 
مر�س  اأعرا�س  ظهور  ا�شتمرار  مع  الأحد، 
كورونا عليه ونقلت وكالة رويرتز عن امل�شدر 
قوله اإن "رئي�س الوزراء ل يزال يف امل�شت�شفى 
جون�شون  امل�شت�شفى"ونُقل  يف  الليل  واأم�شى 
خ�شع  اأن  بعد  الأحد  �شباح  امل�شت�شفى  اإىل 
بكورونا قبل  اإ�شابته  تاأكدت  لعزل منزيل منذ 
ارتفاع يف  يعاين من  يزال  لأنه ل  اأيام،  ع�رشة 
درجة احلرارة، واعترب اأطبائه اأنه بحاجة اإىل 
اختبارات اإ�شافية داخل امل�شت�شفى واأكد مقر 
رئا�شة الوزراء يف داوننغ �شرتيت اأن جون�شون 
وقت  ويف  احلكومة.  م�شوؤولية  يتوىل  يزال  ل 
عن  الرو�شية  "نوفو�شتي"  وكالة  نقلت  �شابق 
ال�شحية  ال�شلطات  اإدارة  من  مقرب  م�شدر 
يف اإجنلرتا، اأن جون�شون "نقل اإىل امل�شت�شفى 
ب�شورة عاجلة حيث �شيتم ربطه بجهاز تنف�س 
�شناعي"، اإل اأنه مل ي�شدر حتى الآن اأي تعليق 

ر�شمي من لندن يوؤكد هذا التقرير.

اتخذت ال�رشكة اجلزائرية القطرية 
الرامية  التدابري  من  جملة  لل�شلب 
بولية  ال�شحي  القطاع  دعم  اإىل 
جيجل ملواجهة تداعيات وخماطر 
هذه الأزمة الوبائية املتعددة الأبعاد 
ويدخل هذا يف  اإطار امل�شاهمة يف 
انت�شار  من  للحد  املبذولة  اجلهود 
"كوفيد  امل�شتجد  فريو�س  كورونا 
ال�شلطات  لتوجيهات  وتطبيقا   "19

العمومية.

وح�شب البيان الذي حت�شلت يومية 
حيث  منه  ن�شخة  على  "الو�شط" 
�شيتم اإمداد م�شت�شفى ب�شري منتوري 
العمومية  واملوؤ�ش�شة  بامليلية 
ال�شعيد  جمدوب  ال�شت�شفائية 
باأجهزة   ، جيجل  بولية  بالطاهري 
الوقاية  وم�شتلزمات  حديثة  طبية 
نزلء  املر�شى  لفائدة  والتعقيم، 
املوؤ�ّش�شتني وت�شجيعا ودعماً للكادر 
امل�شاعدات  هذه  و�شتوزع   ، الطبي 

القادمة  القليلة  الأيام  يف  الطبية 
املوؤ�ش�شتني  م�شوؤويل  مع  بالتن�شيق 
املبادرة  هذه  وتندرج  املذكورتني 
الهّبة  �شمن  الت�شامنية  الإن�شانية 
واملواطن  الوطن  خلدمة  الوطنية 
يف هذا الظرف الع�شيب ويف �شياق 
وامل�شوؤولية  املواطنة  قيم  جت�شيد 
الجتماعية وروح الت�شامن والتكافل 

بني خمتلف مكونات املجتمع.
حكيم مالك

للحد من انت�سار فريو�س  كورونا امل�ستجد

اجلزائرية القطرية لل�شلب تدعم جهود القطاع ال�شحي بجيجل

لغاية 30 اأفريل اجلاري

متديد �شالحية بطاقة ال�شفاء 
اآليا لغري الأجراء

لل�شندوق  العامة  املديرية  اأعلنت 
لغري  الجتماعي،  لل�شمان  الوطني 
لها،  بيان  يف  "كا�شنو�س"،  الأجراء 
بطاقة  �شالحية  متديد  عن  اأم�س، 
ال�شفاء اآليا، لغاية 30 اأفريل اجلاري. 
جملة  "كا�شنو�س"،  بيان  اأورد  كما 
من الإجراءات الأخرى، من ت�شبيق 
دفع معا�شات املتقاعدين والعجز، 
التقاعد  ملفات  جتديد  اإلغاء  اإىل 
والعجز، وكذا اإلغاء املراقبة الطبية 
جلميع الداءات الآنية والبعدية اإىل 

ذات  اأ�شار  حني،  يف  اآخر.  اإ�شعار 
اإن  املزمنني،  املر�شى  اأن  البيان، 
ميكنهم  لطبيبهم،  و�شولهم  تعذر 
�شيديل  اأي  من  اأدويتهم،  اقتناء 
هذا  وجاء  و�شفة.  دون  متعاقد 
القرار، عقب تعليمات الوزير الأول، 
عبد العزيز جراد، متديد اإجراءات 
الذي  اجلزئي،  ال�شحي  احلجر 
كامل  اإىل  وليات،  ب�شع  مي�س  كان 

الرتاب الوطني.
مرمي خمي�سة

ا�شتئناف ن�شاط املراقبة التقنية 
لل�شيارات

الأحد  ن�شاط  ا�شتاأنفت 
لل�شيارات  التقنية  املراقبة 
الذي كان معلقا من 22 مار�س 
ك�شفت  ح�شبما  اأفريل،   04 اإىل 
عنه املوؤ�ش�شة الوطنية للمراقبة 

التقنية لل�شيارات
يف  املوؤ�ش�شة  ذات   واأنهت 

مذكرة جديدة موجهة لوكالت 
اإىل  لل�شيارات  التقنية  املراقبة 
املراقبة  وكالت  اأ�شحاب  علم 
ا�شتئناف  اأن  لل�شيارات  التقنية 
يوم  من  ابتداء  �شيكون  الن�شاط 

5 افريل 2020
ق.و

"في�سبوك"

 ت�شهيل التوا�شل عرب الفيديو 
 Messenger بن�شخة

للحوا�شب
من  ن�شخة  "في�شبوك"  �رشكة  اأطلقت 
للحوا�شب  خم�ش�شة   Messenger تطبيق 
لت�شهيل   ،  iOSو ويندوز  بنظامي  العاملة 
احلجر  وقت  الفيديو يف  النا�س عرب  توا�شل 
اأن الغاية من  اإىل  ال�شحي واأ�شارت في�شبوك 
الوقت هو م�شاعدة  التطبيق يف هذا  اإطالق 
مكاملات  عرب  التوا�شل  على  امل�شتخدمني 
وتوفري  احلوا�شب،  على  بالعتماد  الفيديو 
اإمكانية اأكرب لالطالع على اأو�شاع اأ�شدقائهم 
اأبرز  ومن  كانوا.  اأينما  عائالتهم  واأفراد 
ميزات التطبيق اجلديد اأنه ميكن امل�شتخدم 
مبهمات  والقيام  الفيديو  مكاملة  اإجراء  من 
اأخرى على احلا�شب بنف�س الوقت، كما ميتاز 
عن تطبيق Messenger اخلا�س بالهواتف 
�شا�شة  على  ال�شور  روؤية  اإمكانية  يوفر  اأنه 

احلا�شب الكبرية.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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