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عن الرئي�س و املوؤ�ش�شة الع�شكرية

جملة �جلي�ش ترد على �أوهام 
ز�رعي �لفتنة

ركزت جملة اجلي�س يف عدده اجلديد على ق�شية االن�شجام الكامل يف العالقة التي تربط 
موؤ�ش�شة اجلي�س الوطني ال�شعبي و موؤ�ش�شة الرئا�شة وهو ما ميكن اعتباره ردا على االأراجيف 

التي تروج لها كثري من االأطراف و التي تتوهم وجود توترات يف العالقة بني اجلهتني.
وداد احلاج

عددها  يف  اجلي�ش  جملة  اأبرزت 
االأخري »االن�سجام الكامل« املوجود 
واجلي�ش  اجلمهورية,   رئي�ش  بني 
املطلقة«  و«الثقة  ال�سعبي  الوطني 
االأعلى  القائد  ب�سفته  يوليها  التي 
الدفاع  وزير  امل�سلحة,  للقوات 

الوطني, ملوؤ�س�سة 
يف  »دورها  من  انطالقا  اجلي�ش 
الدولة  موؤ�س�سات  على  احلفاظ 
النيل  حماوالت  من  البالد  واإنقاذ 
افتتاحيتها  يف  املجلة  منها«واأكدت 
لعدد �سهر مار�ش املن�رصم اأنه »منذ 

انتخابه على راأ�ش اجلمهورية, اأظهر 
عبد املجيد تبون ثقته املطلقة يف 
ال�سعبي,  الوطني  اجلي�ش  موؤ�س�سة 
حيث اأكد  يف العديد من املنا�سبات 
على الدور الذي اأداه اجلي�ش الوطني 
موؤ�س�سات  على  احلفاظ  ال�سعبي يف 
حماوالت  من  البالد  واإنقاذ  الدولة 
»�سهادة  اأن  اإىل  م�سرية  منها«,  النيل 
مدى  تعك�ش  اجلمهورية   رئي�ش 
الرئا�سة  بني  التام  واالن�سجام  الثقة 
وتابعت  ال�سعبي«  الوطني  واجلي�ش 
اجلي�ش  اأن  ال�سياق  هذا  يف  املجلة 
رئي�ش  بثقة  »يتمتع  ال�سعبي  الوطني 
االأمثل  الراعي  كونه  اجلمهورية, 

حا�رصا  ما�سيا,  االئتمان,  لهذا 
وم�ستقبال«, مربزة  

اأيام  اأحلك  يف  »وفق  اجلي�ش  اأن 
املاأ�ساة الوطنية عندما كانت الدولة 
احلفاظ  يف  تتداعى  اجلزائرية 
وتثبيت  واأركانها  اأ�س�سها  على 
االفتتاحية  اأ�سارت  كما  وجودها« 
اإىل اأن »االن�سجام الكامل بني رئي�ش 
اجلمهورية واجلي�ش الوطني ال�سعبي 
واالهتمام الذي يوليه القا�سي االأول 
للبالد لالأمن والدفاع الوطنيني, نابعة 
من اإميانه الرا�سخ ب�رصورة ع�رصنة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  قوات 
الد�ستورية  مهامها  اأداء  لها  ليت�سنى 

ملواجهة  الدائمة  اجلاهزية  وبلوغ 
ورفع  املحتملة  التهديدات  كل 
وبعد  االأمنية«.  التحديات  خمتلف 
اإطار  ذكرت ب«جناح اجلي�ش يف  اأن 
قوانني اجلمهورية يف التكفل مبهمة 
االإجرام«,  وقوى  االإرهاب  حماربة 
املوؤ�س�سة  »وقوف  املجلة  اأكدت 
يف  املواطنني  جانب  اإىل  الع�سكرية 
خمتلف االأزمات والكوارث الطبيعية 
كانت  �سواء  البالد  �رصبت  التي 
االأحوال  اأو  الفي�سانات  اأو  الزالزل 
زلزال  غرار  على  املرتدية,  اجلوبة 
الوادي,  باب  في�سانات  بومردا�ش, 
جهة  وزو«من  وتيزي  اآري�ش  ثلوج 

اأخرى, اأ�سادت االفتتاحية ب«اإ�رصار 
مواجهة  على  اجلزائرية  الدولة 
دول  معظم  م�ش  الذي  كورونا  وباء 
التي  االإجراءات  طريق  عن   العامل, 
اتخذتها والقرارات ال�سائبة لرئي�ش 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية, 
الوطني,  الدفاع  وزير  امل�سلحة, 
ملاأ�ساة  التعر�ش  بالدنا  جنبت  التي 
عنها«و�سددت  غنى  حقيقية هي يف 
ان  على  ال�سياق  هذا  يف  االفتتاحية 
يف  »مدعو  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
هذه الظروف اال�ستثنائية للمحافظة 
خالل  من  العملياتية  جاهزيته  على 
ا�ستعداده وتاأهبه الدائم ملواجهة اأي 

خطورته,  درجة  كانت  مهما  طارئ 
اأمن  باأن  االإدراك  متام  مدركا 
املواطن هو اأوىل اهتماماته ومهامه 
اأن  اإىل  املجلة  وخل�ست  الرئي�سية«. 
كل  »�سخر  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
التن�سيق املحكم  اإطار  اإمكانياته يف 
الوزارية  القطاعات  خمتلف  مع 

املختلفة, باعتبار الو�سعية احلالية 
كافة  جتنيد  ت�ستدعي  ال�سعبة 
واملادية  الب�رصية  البالد  طاقات 
بني  التن�سيق  م�ستوى  من  والرفع 
�سمن  الدولة  موؤ�س�سات  كافة 
املو�سوعة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 

للحد من تف�سي هذا  الوباء«. 

24 �ساعة

قال اأن االأمن ال�شحي جزء من االأمن العام

�لل��ء �سنقريحة ي�ؤكد جاهزية �ل�سحة �لع�سكرية 
جدد رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني 
ال�سعيد  اللواء  بالنيابة,  ال�سعبي 
�سنقريحة  , التاأكيد على �رصورة 
ال�سحة  لقطاع  التام  اال�ستعداد 
املنظومة  الإ�سناد  الع�سكرية 
تطلب  اإذا  الوطنية,  ال�سحية 
اإىل  للتجند والوقوف  االأمر ذلك, 
جانب ال�سعب اجلزائري ملجابهة 
االأمن  الأن  العاملي  كورونا  وباء 
ال�سحي كما جزء من االأمن العام 

ال�سامل .
اإىل  وتفقد  عمل  زيارة  وخالل 
الناحية الع�سكرية االوىل بالبليدة, 
اأكد اللواء �سنقريحة على �رصورة 
ال�سحة  لقطاع  التام  اال�ستعداد 
الدائمة  واجلاهزية  الع�سكرية 
ال�سحية  وهياكلنا  مل�ست�سفياتنا 
ال�سحية  املنظومة  الإ�سناد 
ذلك,  االأمر  تطلب  اإذا  الوطنية, 
جانب  اإىل  والوقوف  للتجند 
هذه  ظل  يف  االأبي,  �سعبنا 
واأن  خا�سة  اخلطرية,  اجلائحة 
خربة  لها  الع�سكرية  ال�سحة 
االأزمات,  مواجهة  يف  طويلة, 
والكوارث الطبيعية, التي عرفتها 
بالدنا, على غرار زلزال االأ�سنام 
باب  في�سانات  وكذا  وبومردا�ش 
ال�سحي  االأمن  اأن  معتربا  الوادي 
هو جزء من االأمن العام مبفهومه 
باملنا�سبة  اأ�ساد  ال�سامل  كما 
اإطارات  كل  يبذلها  التي  باجلهود 
وم�ستخدمي امل�ست�سفى املركزي 
للجي�ش حممد ال�سغري نقا« بعني 

حمطته  كانت  الذي  النعجة, 
با�سمه  لزيارته حيث قدم  الثانية 
اخلا�ش وبا�سم رئي�ش اجلمهورية, 
امل�سلحة,  للقوات  االأعلى  القائد 
وبا�سم  الوطني,  الدفاع  وزير 
كافة م�ستخدمي اجلي�ش الوطني 
ال�سكر  اآيات  باأ�سمى  ال�سعبي, 
والتقدير, واأزكى عبارات العرفان 
واالمتنان, نظري الت�سحيات التي 
تقدمونها واجلهود امل�سنية التي 
يبذلونها �سيما منذ بداية انت�سار 

هذا الفريو�ش اخلطري
هذه  اأن  �سنقريحة  اللواء   واأكد 
اجلهود املخل�سة املبذولة لي�ست 
جماهدي  اأحفاد  عن  غريبة 
اإبان  الوطني,  التحرير  جي�ش 
املظفرة,  التحريرية  الثورة 
االأطباء  املجاهدون  متكن  حيث 
وباإمكانيات  وقتها,  واملمر�سون 
ب�سيطة, من اأداء واجبهم املقد�ش 
جناحا  وجنحوا  وجه,  اأكمل  على 
فقط  لي�ش  عالج,  يف  باهرا 
جنود  من  وامل�سابني  اجلرحى 
امتد  بل  الوطني,  التحرير  جي�ش 
واملدا�رص  القرى  �سكان  لي�سمل 
وال�سحاري  اجلبال,  يف  املعزولة 
تقدمي  خالل  من  احلدود,  وعلى 
للن�ساء  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 
وال�سيوخ  وعلى  واالأطفال 
ي�سيف  االأ�سالف,  درب  نف�ش 
الع�سكرية  ال�سحة  هي  القول, ها 
غري  كامال  دورها  توؤدي  اليوم, 
جهد  اأي  تدخر  ومل  منقو�ش, 

ال�سحية  التغطية  اأجل �سمان  من 
ال�سيما  املواطنني,  الإخواننا 
م�ستوى  على  املتواجدين  منهم 
واحلدودية  املعزولة  املناطق 
لتكون  الوطني,  الرتاب  كامل  يف 
مبثابة  بذلك  الع�سكرية  ال�سحة 
اجلي�ش  بني  قوية  و�سل  حلقة 

وعمقه ال�سعبي
وقف  قد  اللواء  ا   وكان 
اآخر  على  املركزي  بامل�ست�سفى 
االإجراءات والتدابري املتخذة من 
للتكفل  امل�ست�سفى,  مكونات  قبل 
من  الوباء  بهذا  بامل�سابني  التام 
وذوي  الع�سكريني  امل�ستخدمني 
كثب  عن  عاين  كما  حقوقهم 
احلديثة  التجهيزات  خمتلف 
يحوزها  التي  الطبية  والو�سائل 
اأركان  رئي�ش  امل�ست�سفى وكان 
بالنيابة,  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
الناحية  اىل  زيارته  ا�ستهل  قد 
يف  تندرج  التي  االوىل,  الع�سكرية 
ملدى  امليدانية  املتابعة  اطار 
اإطار  يف  املتخذة  التدابري  تنفيذ 
»كوفيد-19«,  فريو�ش  مكافحة 
ال�سهيد  روح  على  ترحم  بوقفة 
قائد  بوقرة«  »اأحممد  البطل 
والذي  الرابعة,  التاريخية  الوالية 
ا�سمه,  الناحية  قيادة  مقر  يحمل 
حيث و�سع اإكليال من الزهور اأمام 
له, وتال  التذكاري املخلد  املعلم 
وعلى  روحه  على  الكتاب  فاحتة 
اأرواح ال�سهداء االأبرار بعدها, �رصع 
مرفوقا  زيارته,  يف  اللواء  ال�سيد 

باللواء علي �سيدان, قائد الناحية 
عبد  واللواء  االأوىل  الع�سكرية 
القادر بن جلول, املدير املركزي 
من  الع�سكرية,  ال�سحة  مل�سالح 
اجلراحي  الطبي  اجلهوي  املركز 
بالبليدة, حيث وقف مبركز العزل 
ال�سحي, على خمتلف االإجراءات 
املتخذة للتكفل ال�سحي باالأفراد 
بالفريو�ش,  امل�سابني  الع�سكريني 
االحرتازية  التدابري  وكذا 
العامل  الطبي  الطاقم  حلماية 
واملحتك  االأوىل  ال�سفوف  يف 
عني  باملر�سى,  ويف  مبا�رصة 
املكان, اأ�سدى ملختلف االإطارات 
التعليمات  من  جملة  وامل�سوؤولني 
الت�سدي  اإىل  الرامية  والتوجيهات 
واحليلولة  الوباء  لهذا  الفاعل 
اجلي�ش  �سفوف  يف  انت�ساره  دون 
على  عالوة  ال�سعبي,  الوطني 
للحفاظ  الالزمة  التدابري  اتخاذ 
والقوات  الوحدات  جاهزية  على 
قام  م�ستوياتها. كما  اأعلى  يف 
ال�سيد اللواء بهذه املنا�سبة بتفقد 
اجلهوي  الع�سكري  امل�ست�سفى 
طور  يف  املتواجد  اجلامعي, 
اأ�سغاله  تعرف  والذي  االإجناز, 
اأ�سدى  حيث  معتربة,  تقدم  ن�سبة 
للم�سوؤولني  وتوجيهات  تعليمات 
على  القائمني  ال�سيما  اجلهويني, 
ب�رصورة  الع�سكرية,  املن�ساآت 
احرتام اآجال االإجناز وكذا ال�سهر 

على نوعية االأ�سغال

االأوبك تقر تخفيظا ب 10 مليون برميل يوميا

�جلز�ئر تخف�ش �إنتاجها ب200�ألف 
برميل ي�ميا

.      االأ�شعار �شت�شل 68 دوالر للربميل منت�شف جوان
عبدال�شالم غريب

الدكتور  االقت�سادي  اخلبري  قال 
خمتار عاليل يف ات�سال مع الو�سط  
اأن خمرجات اجتماع اأوبك االأخرية 
تاريخي  باتفاق  و�سفها  ميكن 
االنتاج  بتخفي�ش  النفط  ملنتجي 
اإىل  01ماي  بني  برميل  ب10مليون 
غاية30جوان �سريتفع ال�سعر بداية 
اإىل 38 دوالر  اليوم لي�سل غدا  من 
ماي  بداية  يف  ي�سل  اأن  ثم40اىل 
منت�سف  ثم68دوالر  دوالر  اىل45 
�سهر جوان حيث نكون قد جتاوزنا 
تعامالتنا  بتغيري  كورونا  وباء 
لبناء  واملحبة  االخوة  اىل  والعودة 
للعلم  والنفط   , متما�سك  جمتمع 
 , العقود.االآجلة  بنظام  نعمل  نحن 
�سيكون لذلك اأثر مايل ايجابي على 
ميزانية الدولة , لكن نتمنى االإبقاء 
على �سيا�سة التق�سف على اجلميع 
ومتابعة حماربة الف�ساد وا�سرتجاع 
االأموال املنهوبة داخليا وخارجيا 

الطاقة  وزير  الطاقة   وزير  كان  و 
اجلمعة  اأم�ش  عرقاب  حممد 
منظمة  يف  االأع�ساء  الدول  اأن 
للنفط وحلفائها  البلدان امل�سدرة 
التي  اجلزائر  )اأوبيب+(  مب�ساركة 
تراأ�ش الندوة, اأن املنظمة وافقت 
اثر اجتماعها الذي انعقد بوا�سطة 
اإىل  اخلمي�ش  ليلة  الفيديو  تقنية 
اجلمعة على تخفي�ش االإنتاج ب10 
مليون برميل/يوميا, 000 200 منها 
تخ�ش اجلزائر خالل �سهري ماي 
ا�ستقرار  �سمان  لغر�ش  جوان  و 
بفعل  انهارت  التي  اخلام  اأ�سعار 

فريو�ش كورونا.
الوقت  يف  النفط,  اأ�سعار  قفزت 
اأوبك  منظمة  فيه  تبحث  الذي 

تت�سدرهم  اآخرون,  منتجون  و 
رو�سيا, تخفي�سات يف اإنتاج النفط, 
قالت  ت�رصيبات  بعد   ,%10 بنحو 
على  اتفقتا  والريا�ش  مو�سكو  اإن 
تخفي�سات كبرية يف االإنتاج بهدف 
ب�سدة  التي ت�رصرت  االأ�سواق  دعم 
كورونا  فريو�ش  تداعيات  بفعل 
»برنت«  مزيج  عقود  وارتفعت 
دوالر   36.24 اإىل   %10.4 بن�سبة 
بلغ  قد  املزيج  وكان  للربميل, 
 13 يف  مرة  اآخر  امل�ستوى  هذا 
اخلام  عقود  اأما  املا�سي.  مار�ش 
االأمريكي فقد �سعدت بن�سبة %13 

اإىل 28.36 دوالر للربميل, وفقا 
ملا نقلته وكالة »تا�ش«واأدى انت�سار 
الفريو�ش لرتاجع الطلب على وقود 
وانخفا�ش  والطائرات  ال�سيارات 
تكاليف  من  اأقل  اإىل  اخلام  اأ�سعار 
املنتجني,  من  الكثري  لدى  االإنتاج 
مبا ي�سمل منتجي النفط ال�سخري 
االأمريكيني و قال الرئي�ش االأمريكي 
النفط  منتجي  اإن  ترامب  دونالد 
االأمريكيني خف�سوا االإنتاج بالفعل 
كثرية  خيارات  لديه  اأن  من  وحذر 
ورو�سيا  ال�سعودية  تتو�سل  مل  اإذا 
اأم�ش يوم اخلمي�ش  اأول  اإىل اتفاق 
املا�سي  االأ�سبوع  ترامب  وقال 
اإنه تو�سل ل�سفقة مع ال�سعودية و 
اإىل خف�ش  توؤدي  اأن  رو�سيا ميكن 
 10 بني  مبا  العاملية  االإمدادات 
اأكرب  و15 مليون برميل يوميا وبلغ 
اأوبك  عليه  توافق  لالإنتاج  خف�ش 
برميل  مليون  2ر2  االإطالق  على 

يوميا وذلك يف 2008.
و  رو�سيا  ان�سمت  وموؤخرا, 
الأوبك  اآخرين  منتجني  ت�سعة 
 1,7 اإىل  و�سلت  تخفي�سات  يف 
واختلفت  يوميا  برميل  مليون 

املا�سي  ال�سهر  ومو�سكو  الريا�ش 
هذه  يف  اال�ستمرار  بخ�سو�ش 
ت�سمح  كانت  التي  التخفي�سات, 
للواليات املتحدة ومنتجني اآخرين 
باكت�ساب  فيها  م�ساركني  غري 

ح�س�ش �سوقية.
اأكرب  املتحدة  الواليات  واأ�سبحت 
لكن  العامل  يف  للنفط  منتج  بلد 

اإدارة ترامب مل 
اأمر  اإ�سدار  يف  رغبة  اأي  تبد 
تُ�رص  ومل  تخفي�سات  باإجراء 
ال�سعودية ورو�سيا بعد ب�سكل علني 
اأو  تخفي�سات  على  اتفاق  اأي  اإىل 
اإىل كيفية توزيعها على امل�ساركني 
بي�سكوف املتحدث  وقال دميرتي 
االأربعاء  اأم�ش  الكرملني  با�سم 
كان  اإذا  ما  ب�ساأن  �سوؤال  على  ردا 
االأمريكي  النفط  اإنتاج  انخفا�ش 
ميكن  اخلام  اأ�سعار  �سعف  ب�سبب 
»هذه  احل�سبان:  يف  يو�سع  اأن 

بالتاأكيد تخفي�سات خمتلفة«.
وي�سمل التفاو�ش على التخفي�سات 
�ستح�سب  التي  االأ�سا�ش  حتديد 
عليه, وهي م�ساألة اأ�سبحت �سبابية 
ورو�سيا  ال�سعودية  اأعلنت  بعدما 
انهيار  بعد  االإنتاج  لزيادة  خططا 
جمموعة  اأع�ساء  بني  املحادثات 
من  ال�ساد�ش  يف  فيينا  يف  اأوبك+ 

مار�ش.
3ر12  اإىل  االإنتاج  اململكة  ورفعت 
من  اأفريل  يف  يوميا  برميل  مليون 

اأقل من ع�رصة 
مار�ش  يف  يوميا  برميل  ماليني 
اخلليجيتان,  حليفتاها  زادت  و 
الكويت واالإمارات, اأي�سا اإنتاجهما 
يف حني اأعلنت مو�سكو اأن ال�رصكات 
الرو�سية قد تعزز االإنتاج مبا ي�سل 

اإىل 500 األف برميل يوميا.

املدير املركزي مل�شالح ال�شحة الع�شكرية 

�إلغاء كل �لعطل جلميع �مل�ستخدمني
مل�سالح  املركزي  املدير  اأكد 
عبد  اللواء  الع�سكرية,  ال�سحة 
م�ساحله  اأن  جلول,  بن  القادر 
املتخذة  التدابري  بكل  معنية 
يف  الوطني  امل�ستوى  على 
مربزا  كورونا,  فريو�ش  مواجهة 
وت�سخري  التدابري  كل  اتخاذ 
هذه  ملواجهة  االإمكانيات  كافة 
بن  اللواء  واأو�سح  اجلائحة.  
جلول يف حوار ملجلة اجلي�ش يف 
املن�رصم,  مار�ش  ل�سهر  عددها 
الع�سكرية  ال�سحة  م�سالح  اأن 

معنية بكل التدابري املتخذة على 
مكافحة  يف  الوطني  امل�ستوى 
باأنه  م�سيفا  كورونا,  فريو�ش 
االإجراءات على  اأوىل  اتخاذ  »مت 
م�ستوى امل�ست�سفيات الع�سكرية, 
العمليات  جميع  بتاأجيل  بدءا 
 ,« امل�ستعجلة  غري  اجلراحية 
كما مت »اإخالء كل امل�ست�سفيات 
الذين  املر�سى  كافة  وت�رصيح 
ت�سمح حالتهم ال�سحية بالرعاية 
ال�ساأن,  ذات  ويف  اخلارجية«. 
اأنه  جلول  بن  اللواء  ك�سف 

العطل  جميع  اإلغاء  اأي�سا  مت 
بالن�سبة  غريها  اأو  اال�ستثنائية 
جلميع امل�ستخدمني يف املجال 
الطبي و�سبه الطبي والتقني من 
الع�سكريني واملدنيني, اإىل جانب 
بالفح�ش  خا�ش  رواق  اإن�ساء 
على  كورونا  بفريو�ش  املتعلق 
املركزي  امل�ست�سفى  م�ستوى 
م�سريا  النعجة,  بعني  للجي�ش 
اىل اأنه »مبجرد و�سول املر�سى 
بعيدا  فح�سهم  يتم  امل�سابني, 
اأي  لتجنب  املر�سى  باقي  عن 

عدوى اأو حالة ذعر وهلع«.
املركزي  املدير  ك�سف  كما 
اأنه  الع�سكرية  ال�سحة  مل�سالح 
مت يف هذا االإطار جتهيز م�سلحة 
خم�س�سا  �رصيرا  ب22  االنعا�ش 
كورونا,  بفريو�ش  للم�سابني 
على  املتوفرة  تلك  على   عالوة 
م�ستوى امل�ست�سفى, الفتا اإىل اأنه 
»مل يتم ت�سجيل اأي حالة لفريو�ش 
على  احلايل  الوقت  يف  كورونا 

م�ستوى امل�ست�سفى«. 
و.ل

باية ع 

ب�شالحيات وا�شعة
تعيني عبد�لغني ر��سدي نائبا للمدير 

�لعام للأمن �لد�خلي
القائد  اجلمهورية  رئي�ش  عنينّ 
وزير  امل�سلحة,  للقوات  االأعلى 
املجيد  عبد  الوطني,  الدفاع 
تبون العميد, عبد الغاين را�سدي 

نائبا للمدير العام لالأمن الداخلي 
ما  ح�سب  وا�سعة,  ب�سالحيات 
اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  به  اأفاد 
�سنقريحة  �سعيد  اللواء  قام  وقد 

الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
العميد  بتن�سيب  اأم�ش  ال�سعبي 
يف  ر�سميا  را�سدي  الغاين  عبد 

ر.بمهامه اجلديدة.
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ا�ضت�ضافته  خالل  الوزير  بلعيد  وقال 
�ضهري  الن�ضف  احلواري  الربنامج  يف 
التلفزيون  يبثه  الذي  مفتوح«  »بقلب 
يف  تتاأخر  مل  اجلزائر  اأن  العمومي 
بل  امل�ضتجد  كورونا  وباء  مواجهة 
اتخذت  التي  الدول  اأوىل  من  كانت 
الناطق  ملجابهته  واعترب  احتياطات 
اأن  ال�ضدد،  للرئا�ضة يف ذات  الر�ضمي 
يومية  ويحظى مبتابعة  �ضعب  الو�ضع 
من طرف الرئي�س تبون الذي ي�ضت�ضعر 
لي�س  اأنه  اإىل  م�ضريا  امل�ضوؤولية  ثقل 
يف  متحكمة  العامل  يف  دولة  هناك 
لأن  باملائة  مائة  بن�ضبة  الو�ضع 
وعجز  الإن�ضان  عجز  اأظهر  الوباء 
تاأثري  وعن  العامل  يف  املخابر  اأكرب 
العاملي  القت�ضاد  يف  كورونا  وباء 
الوطني،  القت�ضاد  على  وانعكا�ضاته 
كورونا،  بعد  العامل  اأن  بلعيد  توقع  
يف  وتغريات  حتولت  عدة  �ضي�ضهد 
الدخول  مع  اجليو�ضيا�ضي  التوازن 
حني،  اإىل  اقت�ضادي  جمود  فرتة  يف 
له  يكون  لن  الو�ضع  هذا  اأن  مو�ضحا 
الوطني  القت�ضاد  على  كبري  تاأثري 
ا�ضتمرت  ما  اإذا  ال�ضنة  هذه  خالل 
النتعا�س معلنا  اأن  يف  النفط  اأ�ضعار 
جلان  باإن�ضاء  اأمر  تبون  الرئي�س 
وخرباء،  علماء  من  متكونة  خمت�ضة 
القت�ضادية  الأو�ضاع  درا�ضة  مهمتها 
وال�ضت�رشاف ملا بعد كورونا  وهناك 
الوطني  القت�ضاد  لبناء  خطة 
وتر�ضيد  امل�ضتدامة  التنمية  قوامها 

ال�ضتهالك الطاقوي ويف ذات الإطار، 
دعا الوزير اإىل حتويل هذه الأزمة اإىل 
الطاقات  بالعتماد  لتفجري  فر�ضة 
الذي  اجلزائري  ال�ضعب  عبقرية  على 

يفجر طاقاته يف اأوقات الأزمات.
التزام  على  التاأكيد  الوزير  جدد  كما 
بكل  بالتكفل  اجلمهورية  رئي�س 
املواطنني املتواجدين داخل البالد اأو 
اأن هناك جزائريني  وك�ضف  خارجها، 
اأزيد من  منت�رشين عرب  قليلة  باأعداد 
اأر�س  اإىل  العودة  ويحاولون  دولة   60
اأن الدولة لن تتخلى  الوطن  ، م�ضيفا 
امللف  هذا  معاجلة  لكن  اأبنائها  عن 
الدبلوما�ضية  والبعثات  وقتا،  تتطلب 
كثب«. وبخ�ضو�س  عن  الأو�ضاع  تتابع 
انت�ضار  لوقف  الكلي  احلجر  مقرتح 
الوباء، وهو اإجراء غري �ضهل، كما اأكد 
ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  توفر  على 
الأ�رشة ل�ضتقبال  كايف من  على عدد 

ب�رشط  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 
ال�ضعي  حتمل املواطن مل�ضوؤوليته يف 
الأ�رشار  باأقل  الأزمة  من  للخروج 
حريته  من  بجزء  الت�ضحية  من خالل 

والتزام احلجر ال�ضحي  .
�رشورة  اىل  العالم  الوزير  دعا  كما 
الأ�ضا�ضي يف هذه املرحلة  لعب دوره 
الطاقات  هذه  مرافقة  ق�ضد 
لت�ضويد  ولي�س  الدولة  لبناء  وتوجيهها 
الوزير  اأكد  ال�ضدد،  الواقع وبهذا 
�رشورة  على  لالت�ضال،  امل�ضت�ضار 
الو�ضع  مع  الإعالم  و�ضائل  تكيف 
اجلديد وتغيري عقلية ال�ضبق الإعالمي 
والبحث عن الإثارة على ح�ضاب ماآ�ضي 
و�ضائل  بع�س  انتقد  املواطنني،  كما 
الت�ضخيم  على  تعمل  التي  الإعالم 
والتهويل واملبالغة اإىل حد النتقا�س 
ال�ضحة،  وممار�ضي  الدولة  جهود  من 
نف�ضية  حرب  حالة  يف  اأننا  حني  يف 

الأ�ضوات  حول  �ضوؤال  عن  رده  ويف 
على  ت�ضييق  وجود  عن  تتحدث  التي 
م�ضونة  التعبري  حرية  اأن  ال�ضحفيني 
القانون  حترتم  كانت  اإذا  د�ضتوريا 
القانوين  اإطارها  عن  خرجت  اإذا  اأما 
فت�ضبح من اخت�ضا�س العدالة  و�ضدد 
يف  امل�ضوؤولية  وجود  �رشورة  على 
دعوات  وا�ضفا   ، احلرية  ممار�ضة 
�ضابقة لإخراج املواطنني اإىل ال�ضوارع 
با�ضم  كورونا  فريو�س  انت�ضار  ظل  يف 

احلرية والدميقراطية بالأمر .
املنا�ضبة  بهذه  بلعيد  الوزير   وك�ضف 
اأن 70 باملائة مما ين�رش يف فاي�ضبوك 
وتطرق  جزائري  غري  اجلزائر  حول 
الهجمة  اإىل  للرئا�ضة  الر�ضمي  الناطق 
قبل  من  اجلزائر  لها  تتعر�س  التي 
اأطراف ت�ضتغل كل الو�ضائل ل�ضتهداف 
اأم�س  احلراك  خالل  من  اجلزائر 
وكورونا اليوم واأمور اأخرى غدا م�ضريا 
اإىل وجود خمابر خارجية لها ح�ضابات 
خاطئة  معلومات  تعطي  اجلزائر  مع 
الجتماعي كما  التوا�ضل  و�ضائل  عرب 
الثقة  اأزمة  عن  الوزير،  حتدث 
من  حمذرا  والدولة،  املواطن  بني 
فيها  ال�ضتثمار  تريد  التي  الأطراف 
من خالل التالعب وممار�ضة ال�ضغط 
مبا�رشة  منذ  اجلمهورية  رئي�س  على 
الأمور  اىل  الدولة  وا�ضتدراج  مهامه 
امل�ضاكل  عن  و�ضغلها  الهام�ضية 
هذه  كل  وخاطب  بلعيد  الأ�ضا�ضية 
انطلق  القطار  اأن  بالقول  الأطراف 
بقوة ولن يتوقف اإل يف املحطة التي 

يقررها قائده  .

ك�شف  الوزير امل�شت�شار لالت�شال، الناطق الر�شمي لرئا�شة اجلمهورية حمند اأو�شعيد بلعيد، اأم�س ، اأن رئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد تبون اأمر باإن�شاء جلان لدرا�شة والتح�شري ملرحلة مابعد  وباء فريو�س كورونا واكد باملنا�شبة 

اأن  اأن 70 باملائة مما يروج يف الفاي�شبوك حول اجلزائر هو م�شمون  غري جزائري ويدخل يف اطار هجمة تتعر�س 
لها اجلزائر من قبل اأطراف ت�شتغل خمابر خارجية تعطي معلومات خاطئة عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي .

بدون ح�شور املتهمني وال�شهود يف مقدمتهم الطيب لوح

تاأجيل جل�سة هامل وبرا�سدي 
اإىل الثالث ماي  

 اأجل رئي�س حمكمة اجلنح  مبحكمة 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  البليدة  �ضبيحة 
ال�ضابق لالأمن  العام  حماكمة  املدير 
هامل  الغاين  عبد  الوطني  اللواء 
اجلزائر ال�ضابق  ولية  اأمن  ومدير 
الثالثة  برا�ضدي  للمرة  الدين  نور 
على التوايل  اإىل غاية 03 ماي املقبل 
بعدما �ضبق وان تاأجلت يوم 19 مار�س 

بطلب من هيئة الدفاع  .
املتهمني يف  اإح�ضار ل  يتم  هذا ومل 
ق�ضية �ضوء ا�ضتغالل الوظيفة  بغر�س 
م�ضتحقة  غري  منافع  على  احل�ضول 
يف  مهني  تتمثل  طابع  ذات 
عام  مدير  من�ضب  املحافظة  على 
لالأمن الوطني  لو من�ضب اعلى  وفقا 
قانون  من   33 املادة  عليه  تن�س  ملا 
ومكافحتها  ،كما  الف�ضاد  من  الوقاية 
يف  اإح�ضار   ال�ضهود  يتم  مل 

مقدمتهم  الوزير ال�ضابق للعدل ال�ضيد 
لتعليمات  وزير  بلعيز  تنفيذا  الطيب 
الأختام  ال�ضادرة  حافظ  العدل 
تن�س  املا�ضي  التي  مار�س   16 يوم 
املحبو�ضني  من  اح�ضار  عدم  على 
ال�رشورة  حالت  يف  ال  الق�ضاة  قبل 
الق�ضوى  خا�ضة وان املحاكمة جتري 
تعي�س  اإجراءات  التي  البليدة  مبدينة 

احلجر العام.
هذا وح�ضب دفاع املتهمني فاأن رئي�س 
اجلل�ضة اأ�ضار انه اخر مرة  يوؤجل فيها 
امللف ،بفعل هذه الظروف وقد تلجاأ 
املحكمة اإىل  اإجراءات املحاكمة عن 
بعد يوم الثالث ماي املقبل يف حالة 
العلنية  املحاكمة  عدم  توفر ظروف 
احلجر  اإجراءات  ا�ضتمرار  حالة  يف 

ال�ضحي  نتيجة  ل�ضائقة  كرونا .
حممد بن ترار

حمكمة اجلنح  ب�شيدي اأحممد تفتح ملف �شركات حداد

275 �سفقة م�سبوهة و245 قر�ض ب 210 األف مليار
.    حتديد تاريخ اجلل�شة االثنني املقبل

حمكمة  من  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
م�ضلحة  اأن  بالعا�ضمة  اأحممد  �ضيدي 
رئي�س  ملف  برجمت  قد  اجلدولة 
حداد  �ضاحب  ال�ضابق  على  الأف�ضيو 
امل�ضبوهة  الوهمية  و�ضفقاته  اململكة 
من  التي  جعلته   275 عددها  البالغ 
اأين  يوم الثنني املقبل  اأثرياء اجلزائر 
اأويحيى  اأحمد  رفقة  الوزيران  �ضيمثل 
من  والعديد  �ضالل  املالك  وعبد 
التنفيذيني يف ق�ضايا  الوزراء واملدراء 
واحل�ضول  النفوذ  وا�ضتغالل  تزوير 

على  مزيات بطريقة م�ضبوهة .
من  مقربة  واأ�ضارت  م�ضادر  هذا 
من  يعد  والذي  حداد  اأن  علي  امللف 
من  متكن  بوتفليقة  ال�ضعيد  رجالت 
�رشف  يف  �ضفقة   275 على  احل�ضول 
مليار   78.410 قيمتها  قيا�ضي  بلغت 
قطاع  م�رشوع  يف   99 منها  �ضنتيم  ، 
تزيد  مالية  بقيمة  العمومية  الأ�ضغال 
اإىل  بالإ�ضافة  مليار  األف  ال56  عن 
الري  بقيمة  قطاع  يف  م�رشوع   23
جمال  يف  مليار  وم�رشوعني   21.719
عن  هذا  261  مليار  الطاقة  قيمتهما 
ETRHB«  فيما   « �رشكته  طريق 
�ضمن  ما  امل�ضاريع  باقي  ا�ضتفاد  من 
من  العديد  يعرف  باملناولة  مع 
التي  ا�ضتغلت  الأجنبية  ال�رشكات 

من  العام  املال  لنهب  الو�ضع 
جهة  وتهريب روؤو�س الأموال  من قبل 
»مابا  اخلارج  منها  �رشكتا  اإىل  حداد 
 « »ريتزاين   ، الرتكية   « زغون  و«اأو   «
و«توديني »  اليطالية ،�رشكة »تيك�ضريا 
»  الربتغالية ، بالإ�ضافة اإىل 03 �رشكات 
�ضينيتني  واأخرى  و�رشكتني   ، ا�ضبانية 
هندية ، كما تبني ان  علي حداد بفعل 
جممعه متكن من احل�ضول على اأموال 
�ضخمة مل�ضاريع مل ينطلق يف اجنازها 
واأخرى مل تتجاوز ن�ضبة الأ�ضغال ال05 
مع  نفوذه  بفعل  متكن  حيث   ، باملائة 
الأموال  على  احل�ضول  من  البنوك 
.  من  اخلارج  اإىل  هربت  اغلبها  التي 
جانب اآخر ا�ضتغل علي حداد نفوذه من 
اإىل  الذي حتول  اآخر متكن علي حداد 
بفعل  والنفوذ  واجلاه  املال  رجال  اأهم 
وجملة  بوتفليقة  ال�ضعيد  مع  عالقته 
البنوك  ومدراء  احلكومة  من رجال 
املالية الذين  �ضيتم ح�ضورهم اجلل�ضة 
بني متهمني  و�ضهود  خالل  اجلل�ضة من 
بنكيا   من  قر�ضا   452 احل�ضول  على 
تتجاوز  بقمة  العمومية  البنوك  اغلب 
تتجاوز  مل  مدة  مليار  يف  األف  ال210 
ال19 �ضنة حيث مكان اأول قر�س حت�ضل 
عليه علي حداد �ضنة 2000 من القر�س 
ال�ضعبي  الذي منح علي حداد قرو�ضا 

مليار  لتمويل  األف   73 جمموعه  مبا 
من  باملائة   83 اأن  تبني  كما   124
البنوك  من  حداد  كانت  علي  قرو�س 
قرو�ضه  ي�ضدد  من  العمومية  التي  مل 
اإل اأربعة قرو�س لفائدة   بنوك خا�ضة 
لتمويل  القرو�س  اغلب  حولت  كما   ،
امل�ضاريع امل�ضبوهة التي حت�ضل عليها 
اأنها حولت  لكن تبني  بني 2012 و2018 
كروؤو�س اأموال اإىل اخلارج  بحكم اأن 70 
باملائة من م�ضاريع علي حداد مل تكتمل 
التي  وحتى  بعد  ينطلق  مل  وبع�ضها 
اأجنزت  اأنها  اأما  بها  الأ�ضغال  انتهت 
مبقايي�س غري مطابقة اأو بقيمة مالية 
م�ضاعفة وخارج الآجال  ب�ضنوات ، كما 
ت�ضبب علي حداد يف م�ضاكل دولية مع 
التي  وهندية  وتركية  ا�ضبانية  �رشكات 
دخلت اجلزائر يف اإطار املناولة  بفعل 

عدم احرتامه لبنود العقود .
علي  مملكة  اآخر متكنت  جانب  من 
حداد من نهب الع�رشات من هكتارات 
الدولة  وغاباتها  بتلم�ضان  اأمالك 
مقابل  دون  البي�س  ....   ، وهران   ،
هبات  من  عن  عبارة  كانت  والتي 
علي  ل�ضرت�ضاء  وم�ضوؤولني  ولة 
على  القب�س  من  متكن  الذي  حداد 
�ضعف  الدولة  م�ضتغال  ع�ضب 
الذي  �ضيجر  الأمر  وهو  املوؤ�ض�ضات 

ومدراء  العديد  من  الوزراء 
والولة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك 
وردت  الذين  التنفيذيني  واملدراء 
قرار  الإحالة  ال�ضادر  اأ�ضمائهم  يف 
مبحكمة  التحقيق  قا�ضي  عن 
التي  اأحممد  اإىل  املحاكمة  �ضيدي 
�ضتتاأجل  اأنها  مقربة  م�ضادر  اأكدت 
بتعليمة  عمال  املقبل  يوم  الثنني 
مار�س  يوم  16  ال�ضادرة  العدل  وزير 
العديد  ت�ضم  واأنها  خا�ضة  املقبل 
�ضتكتظ  الذي  وال�ضهود  املتهمني  من 
 ، املحاكمة  جل�ضة  انعقاد  قاعة  بهم 
مرتبطة  ق�ضية  ثالث  هذه  اأن  للتذكري 
اإدانته  مت  وان  �ضبق  الذي  حداد  بعلي 
من  قبل  حب�س  نافدة  اأ�ضهر  ب06 
 2017 بتاريخ 17جوان  نف�س املحكمة 
�ضفره   وهو  ق�ضية  تزوير  جواز  يف 
اجلزائية  الغرفة  اأيدته  الذي  احلكم 
العا�ضمة  بتاريخ  ق�ضاء  ملجل�س 
ب07  اإدانته  مت  كما   2019/08/04
قبل  من   2019/12/10 �ضنوات  يوم 
التمويل  تهمة  عن  املحكمة  نف�س 
بوتفليقة  وهو  احلكم  حلملة  اخلفي 
اإىل  العا�ضمة  جمل�س  خف�ضه  الذي 
04 �ضنوات بتاريخ 25 مار�س املا�ضي 
لتكون هذه اكرب حماكمة ف�ضاد تعرفها 

اجلزائر .

الرئي�ض ي�سكل جلان للتح�سري 
ملرحلة مابعد الكورونا

.     70 باملائة مما يروج عن اجلزائر يف الفاي�شبوك يف حملة مق�شودة 

املت�شررين من تعليق الرحالت اجلوية

اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
تطمئن زبائنها 

وزارة ال�شحة

تعيينات جديدة يف منا�سب عليا

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  اأعلنت 
اإجراءات  اتخذت  اأنها  اجلزائرية 
اثر  املت�رشرين  زبائنها  لطماأنة 
تطبيقا  اجلوية،  الرحالت  تعليق 
لإجراءات منع انت�ضار وباء كورونا، 
ح�ضب ما اأفاد به بيان لل�رشكة وقال 
اخلطوط  »توؤكد  امل�ضدر:  ذات 
ال�ضتخدام  اأن  اجلزائرية  اجلوية 
�ضيكون  الطريان  لتذاكر  الالحق 
الت�ضعرية  �ضنف  نف�س  يف  جمانًيا 
مبجرد  اإ�ضافية  وثيقة  اأي  وبدون 
ا�ضتئناف الرحالت اجلوية للرحالت 

اىل غاية 31 مار�س 2021«.

اإىل  الطريان  �رشكة  اأ�ضارت  كما 
اإمكانية تعوي�س الزبائن على �ضكل 
ق�ضيمة   /  EMD( ائتمان  مذكرة 
�ضادرة عن �رشكة اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية( �ضاحلة لغاية 31 مار�س 
حالة  يف  للتعوي�س  وقابلة   2021
التاريخ،  بعد هذا  ال�ضتخدام  عدم 
م�ضرية اإىل عدم �رشورة التنقل اإىل 
البيان  يف  جاء  و  حاليا  البيع  نقاط 
اجلزائرية  اجلوية  »اخلطوط  اأن 
ت�ضكر زبائنها على تفهمهم و تبقى 
لتخاذ  الو�ضع  تطور  على  حري�ضة 
جميع التدابري الالزمة تبعا لذلك«. 

نيبو�س  حممد  ال�ضيد  تن�ضيب  مت 
وال�ضيدة ظريفة خذير يف من�ضبيهما 
كمدير  التوايل  على  اجلديدين 
ديوان لدى  رئي�ضة  و  لل�ضيدلية  عام 
بال�ضناعة  املكلف  املنتدب  الوزير 
بيان  به  اأفاد  ح�ضبما  ال�ضيدلنية، 
اإ�ضالح  و  ال�ضكان  و  ال�ضحة  لوزارة 

امل�ضت�ضفيات.
حفل  اأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
و  ال�ضحة  وزير  تراأ�ضه  التن�ضيب  
ال�ضكان و اإ�ضالح  امل�ضت�ضفيات عبد 
الرحمن بن بوزيد و الوزير املنتدب 

ال�ضيدلنية   بال�ضناعة  املكلف 
اأ�ضار  كما  باحمد  بن  لطفي  جمال 
البيان اإىل اأن بن يوزيد  دعا خالل 
هذا احلفل الذي جرى مبقر الوزارة 
الدائرة  هذه  اإطارات  بح�ضور 
يف  جهودهم  »تكثيف  اإىل  الوزارية 
هذه املرحلة املتميزة بتف�ضي وباء 
)كوفيد- امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 
توفري جميع  اأجل  العمل من  و   )19
ال�رشوط التي ت�ضمح باحل�ضول على 
نظام �ضحي يف م�ضتوى احتياجات 

املواطنني«.

، كل املتعاملني  التجارة،  دعت وزارة 
ال�رشوع  يف  الراغبني  القت�ضاديني 
الهيدرو  »الهالم  ا�ضترياد  و  اإنتاج  يف 
من  مل�ضاحلها  التقدم  اإىل  كحويل« 
طبقا  م�ضبقة  رخ�ضة  ا�ضتالم  اجل 

للقانون.
و قال ذات امل�ضدر اأن »وزارة التجارة 
املتعاملني  كافة  علم  اإىل  تنهي 
ا�ضترياد  و  اإنتاج  باأن   ، القت�ضاديني 
اإىل  يخ�ضعان  كحويل  الهيدرو  الهالم 
التجارة  رخ�ضة م�ضبقة ت�ضلمها وزارة 
التنفيذي  املر�ضوم  لأحكام  طبقا 
رقم 10ـ 114 املوؤرخ يف اأفريل 2010، 
الذي يعدل و يتمم املر�ضوم التنفيذي 
 1997 �ضنة  يف  املوؤرخ   97  - رقم37 
�ضناعة  وكيفيات  �رشوط  يحدد  الذي 
البدين  والتنظيف  التجميل  مواد 
يف  وت�ضويقها  وا�ضتريادها  وتو�ضبيها 

ال�ضوق الوطنية«.
ان  اىل  التجارة  وزارة  ا�ضارت  وعليه، 

كانت  مهما  اقت�ضادي  متعامل  كل 
طبيعي(  اأو  معنوي  )�ضخ�س  �ضفته 
و  القانونية  التدابري  باحرتام  »ملزم 
هذه  ا�ضترياد  اأو  �ضناعة  قبل  التقنية 
قد  خطر  اأي  تفادي  ق�ضد  املادة 
الإطار،  هذا  ا�ضتعمالها«يف  عن  ينجّر 
الذين  املهنيني  كل  الوزارة  اعلمت 
القانونية  الإجراءات  لهذه  ميتثلوا  مل 
امل�ضالح  من  التقرب  باإمكانهم  انه 
ل  اأجل  يف  التجار  لوزارة  اخلارجية 
يتعدى �ضبعة )07( اأيام من تاريخ ن�رش 
باأن خم�ضة  الإ�ضارة  مع  الإعالن  هذا 
حت�ضلوا  قد  متعامال   )45( اأربعني  و 
انت�ضار  على هذه الرخ�ضة منذ بداية 
ن�رش  �ضيتم  كما  كورونا  فريو�س  وباء 
قائمة املتعاملني احلا�ضلني على هذه 
الرخ�ضة عرب املوقع اللكرتوين لوزارة 
www.commerce.( التجارة 

.)gov.dz
ع.غ

اإنتاج و ا�شترياد »الهالم الهيدرو كحويل«

دعوة املتعاملني اإىل ا�ستالم 
الرخ�سة امل�سبقة

حممد بن ترار
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اح�شن خال�ص   

هذ� ما ميكن �أن ي�شت�شف 
�لأ�شتاذين  تدخالت  من 

يف  �خلبريين 
ت  جيا لو تكنو
م  عال لإ �
و�لت�شال يون�س 
ويو�شف  غر�ر 
يف  بو�رشمي 
بث  برنامج 
قناة  على 
فقد  نوميديا. 
هذه  بينت 
ت  خال لتد �
�لذي  �لفارق 
حققته بلد�ن 

على  �عتمدت 
مثل  �لتكنولوجيات  هذه 
�جلنوبية  وكوريا  �ل�شني 
تاأثري  تخفيف  مهمة  يف 
على  كورونا  جائحة 
�شري �لدولة و�ملوؤ�ش�شات 
و�لرتبوية  �لقت�شادية 
خالل  من  و�ل�شحية 
و�لتد�وي  �لتعليم  تفعيل 
و�لعمل عن بعد و�لتجارة 
تد�ول  ومنع  �لإلكرتونية 
�أنها  ثبت  �لتي  �لنقود 
ناقلة للفريو�س باملقارنة 
تولها  مل  �لتي  تلك  مع 
مل  �أو  �لق�شوى  �لأهمية 
ثقافيا  لها  مهياأة  تكن 
�لتي  تلك  �أو  و�جتماعية 
من  �لكايف  للقدر  تفتقر 
�ل�رشورية  �لتحتية  �لبنى 

منها  �ملثلى  لال�شتفادة 
كما هو حال �جلز�ئر.

�لقليل  �لقدر  �أن  و�حلق 
�ملتوفر من تكنولوجيات 

�جلز�ئر  يف  �لت�شال 
يف  �جتماعيا  �شاهم  قد 
للتعامل  �ملجتمع  تهيئة 
وباء  تف�شي  مع  بوعي 
حد  �إىل  وي�رش  كورونا 
تنفيذ  مهمة  من  كبري 
وقر�ر�ت  توجيهات 
�ملتعلقة  �ل�شلطات 
باحلجر  باللتز�م 
�ملنزيل و�لتقيد باأ�شاليب 
من  �ل�شحية  �لوقاية 
تنظيف وتطهري و�حرت�م 
�إىل  �إ�شافة  �لتباعد 
�لأعباء  من  خففت  �أنها 
و�لجتماعية  �لنف�شية 
طويلة  لفرت�ت  للمكوث 

يف �لبيوت.
�إل �أننا ونحن ن�شتمع �إىل 

�جلز�ئريني،  �خلبريين 
نكت�شف �أن دور �لنرتنت 
مل  �جلز�ئري  �لو�قع  يف 
�لت�شور�ت  هذه  يتعد 
�لتي  �لأولية 
قناعات  ظلت 
�شخة  � ر
جميع  لدى 
لني  و مل�شوؤ �
تطوير  عن 
هذه  ون�رش 
ت  جيا لو لتكنو �
بدء  منذ 
لها  �شتعما �
يف  وتعميمها 
وهذ�  �لبلد.  هذ� 
بقاء  يف�رش  ما 
ل�شنو�ت  �جلز�ئر 
تدفق  م�شتوى  يف  طويلة 
يف  ميغابيت   1 يتعدى  ل 
وهو  �لأحو�ل  �أح�شن 
ميكن  ل  �لذي  �مل�شتوى 
تكنولوجيات  ميكن  �أن 
من  و�لت�شال  �لإعالم 
جمال  يتعدى  دور  لعب 
�ل�شتعمالت �لجتماعية 
هي  تعاين  �لتي  �ل�شيقة 
�لأخرى من �لختناق يف 
ظهر  بل  �لذروة  �أوقات 
�لطلب  تلبية  عن  عاجز� 
�ملتز�يد  �لجتماعي 
زمن  يف  �لنرتنت  على 

�حلجر.
�لو�قع  هذ�  ظل  يف 
وز�رة  حاولت  �لهزيل 
عملية  �إطالق  �لرتبية 

وهذه  بعد  عن  �لتعليم 
عرت  �جلريئة  �لتجربة 
�أنه  وبينت  �لو�قع  هذ� 
ل ميكن �لو�شول �إىل �أي 
��شتغالل  ظل  يف  نتيجة 
�ملفتوحة  �ملن�شات 
�لعامة  ي�شتهلكها  �لتي 
�لفيديوهات  ل�شيما 
وهو ما ��شطر �ل�رشكات 
�خلا�شة بها مثل �ليتيوب 
بثها  قوة  من  تقل�س 
�إىل جانب  و�شورة  �شوتا 
خا�شة  من�شات  غياب 
بوز�رة �لرتبية ويف غياب 
يتيح  �لتدفق  م�شتوى من 
�لنوع  هذ�  مع  �لتعامل 
بي�رش  �لتجارب  من 
لالأ�شتاذ  تتيح  و�أريحية 

جمالت  و�لتالميذ 
للتفاعل  مفتوحة 
�لدر��شي. لقد وجد 
مد�ر�شنا  كورونا 
تنا  �ش�شا موؤ و
ئية  �شت�شفا ل �
قابعة  و�لتجارية 
�ملنظومة  يف 
و�إن  �لتقليدية 
كان لهذه �لتجربة 
�أطلقتها  �لتي 

نبهت  فالأنها  ف�شل  من 
�إىل  �جلز�ئرية  �ل�شلطات 
يف  �ل�شتثمار  �رشورة 

�لرقمية  �لتكنولوجيات 
و�قت�شاد �ملعرفة.

�تباع  من  �إذن  منا�س  ل 
رقمية  ��شرت�تيجية 
يف  و�لدخول  حمكمة 
جز�ئري  رمقي  منوذج 
�للجوء  يبقى  ل  لكي 
بعد  عن  �لتعامالت  �إىل 
وظرفية  موؤقتة  كو�شائل 
��شتثناء  �إل  تاأتي  ل 
�مللحة  �حلاجة  عند 
حدث  ما  مثل  �إليها 
�لوثائق  تعميم  عند 
�أماله  �لذي  �لبيومرتية 
جو�ز  ��شتعمال  �رشورة 
مل  لكنه  �لرقمي  �ل�شفر 
منظومة  با�شتكمال  يتبع 
�لإلكرتونية  �لإد�رة 

باجلدية �لكاملة ك�شيا�شة 
جلميع  و�شاملة  عامة 
�لوقت  يف  �لقطاعات 

فيه  تتباهى  كانت  �لذي 
�ل�شلطة باإمكانية ت�شدير 

�لنرتنت �إىل �إفريقيا.
�أن  �خلبري�ن  ويرى 
من  تعاين  �لتي  �جلز�ئر 
جمال  يف  ف�شيع  تاأخر 
�لإعالم  تكنولوجيات 
يف  وت�شنف  و�لت�شال 
ور�ء  �لأخرية  �ملر�تب 
مثل  �إفريقية  بلد�ن 
و�إثيوبيا  و�أوغند�  رو�ند� 
يف  تتد�رك  �أن  ميكن 
�أ�رشع �لأوقات ملا تتوفر 
مالية  �إمكانات  من  عليه 
وب�رشية قادرة على �شنع 
من  جتد  ول  �ملعجز�ت 
�أ�شحاب  لدى  ي�شندها 
�لقر�ر. فقد حان �لوقت 

�لحتكار�ت  جميع  لرفع 
ذي  �لنرتنت  و�إتاحة 
جلميع  �لعايل  �لتدفق 

و�لإد�ر�ت  �ملو�طنني 
وباأ�شعار  و�ملوؤ�ش�شات 
�جلز�ئر  وتزويد  مقبولة 
�ملعلومات  مبخازن 
�ملعلومة  لتاأمني  حملية 
وحفظ  �جلز�ئرية 
�ل�شتقالل و�ل�شيادة �لذي 
ل ير�ه �خلبري�ن يف جمرد 
�حتكار موؤ�ش�شة عمومية 
جميع �لعمليات �ملتعلقة 
وتوزيع  و��شتغالل  باإنتاج 
�إتاحة  يف  بل  �لأنرتنت 
للجميع  �لإبد�ع  جمال 
�ملوؤ�ش�شات  وخلق 
وتوظيف  �ملحلية 
�لهائلة  �ل�شابة  �لقدر�ت 
قبل  من  نهبها  لتفادي 
و�ملوؤ�ش�شات  �لدول 
يف  �لأجنبية 
��شتعمار  �شكل 
جي  لو تكنو
وفوق  جديد. 
من  هذ�  كل 
�ل�رشوري ت�شجيع 
�ملحتوى  �شناعة 
�لتكنولوجي و�إذكاء 
�لتناف�شية يف �إبد�ع 
�لتطبيقات �ملي�رشة 
�لجتماعية  للحياة 
و�لقت�شاد  �لإد�رة  و�شري 
قطاعات  وجميع 

�خلدمات.

النه�سة الرقمية اأو املوت
ل يخفى على اأحد التاأثري الذي �شار يحدثه التعامل مع تكنولوجيات الت�شال يف اإدارة الأزمات فقد تكون عامال يف تفاقمها 

كما قد ت�شهم ب�شكل فعال يف التخفيف منها لكن الأهم من كل هذا هو التفكري يف جعل هذه التكنولوجيات منطلقا لبدائل 
من اإعادة هيكلة منط احلياة الجتماعية والقت�شادية من �شاأنها اأن تتيح يف امل�شتقبل تفادي الوقوع يف اأزمات جديدة اأو 

تنمية قدرات الت�شدي لها وفوق هذا كله، جعلها مطية لإحداث نقالت تطورية نوعية يف كل جمالت التنمية.

اأمام الأزمات اخلانقة

ل منا�ص اإذن من اتباع ا�شرتاتيجية 
رقمية حمكمة والدخول يف 

منوذج رمقي جزائري لكي ل يبقى 
اللجوء اإىل التعامالت عن بعد 

كو�شائل موؤقتة وظرفية ل تاأتي اإل 
ا�شتثناء عند احلاجة امللحة اإليها 
مثل ما حدث عند تعميم الوثائق 

البيومرتية الذي اأماله �شرورة 
ا�شتعمال جواز ال�شفر الرقمي لكنه 
مل يتبع با�شتكمال منظومة الإدارة 

الإلكرتونية باجلدية الكاملة 

فقد بينت هذه التدخالت الفارق الذي حققته 
بلدان اعتمدت على هذه التكنولوجيات مثل 

ال�شني وكوريا اجلنوبية يف مهمة تخفيف تاأثري 
جائحة كورونا على �شري الدولة واملوؤ�ش�شات 

القت�شادية والرتبوية وال�شحية من خالل تفعيل 
التعليم والتداوي والعمل عن بعد والتجارة 

الإلكرتونية ومنع تداول النقود التي ثبت اأنها 
ناقلة للفريو�ص



اجلمعة 10 - ال�شبت 11  اأفريل  2020  املوافـق  ل 17 �شعبان  1441ه 24 �ساعة5

�شالح عو�ض

لن ين�سى �سانع القرار الرو�سي 
ا�ستطاع  التاريخ وكيف  درو�س 
النفط  �سخ  معدالت  ارتفاع 

نهاية  يف  ال�سعودي 
القرن  ثمانينات 
حتطيم  املا�سي 
ال�سوفيتي  االحتاد 
وجه  ان  بعد 
املاأزوم  القت�ساده 
�رضبات عميقة، ويف 
حني يبدو ان رو�سيا 
الدور  لعبت  قد 
االأزمة  يف  بدقة 
وحاولت  الراهنة 

ان تظهر براءتها من 
وهي  النفط  �سعر  على  التاآمر 
تدرك ماآالته.. اأرادت ان تثبت 
على  قدرتها  عدم  لل�سعودية 
ال�سمود يف املواجهة الأ�سباب 
اجلانب  فقط  لي�ست  عديدة 
على  واملوؤثر  املبا�رض  املايل 

املوازنة ال�سعودية..
بلغة  االأمريكي  الرئي�س  تكلم 
من  ما  كل  »�ساأفعل  حا�سمة: 
�سانه حماية االقت�ساد العاملي 
وال  وم�سريها  باأوبك  اأعباأ  وال 
التخفي�س  ت�رضف  يعجبني 
لل�سعر فانه يوؤثر على الوظائف 
اأثنى  اأمريكا« هذا يف حني  يف 
الرئي�س االأمريكي على رو�سيا 
وانه يتفهم موقفها ويحرتمه.. 
االأمريكان  امل�سئولون  وتكلم 

خطاأ عن 

ال�سعودية  ارتكبته  ا�سرتاتيجي 
االقت�ساد  عر�ست  كونها 
كبرية  خ�سارات  اىل  االأمريكي 
ان  ال�سعودية  على  ان  واأكدوا 
مع  معركة  دخول  اأرادت  هي 

جمال  عن  تبحث  ان  رو�سيا 
و�سارعت  النفط  غري  اآخر 
نف�سه  املوقف  الإعالن  كندا 
�رضائب  وان  ال�سعودية  جتاه 
النفط   على  وكندية  اأمريكية 
ال�سعودي �سيعلن عنها يف حال 
عدم تخفي�س االإنتاج بل و�سل 
�سحب  اىل  االمريكي  التهديد 
واأجهزة  الع�سكري  العتاد 
من  ال�سعودية  ل�سماء  احلماية 
باتريوت  �سواريخ  بطاريات 
اىل اأماكن خارج اململكة ان مل 
االأمريكية..  االإرادة  تلب رغبة 
قامت  ما  ان  توقع  ميكن  هل 
مبعزل  مت  قد  ال�سعودية  به 
عن املوقف االأمريكي؟ وملاذا 

هذا املوقف االأمريكي االآن؟
حاليا  توؤكد  املتحدة  الواليات 
باحلفاظ  معنية  اإنها 
الوظائف  على 

التي تتعر�س اإىل نق�سان ب�سبب 
يف  كورونا  فريو�س  تف�سي 
الواليات املتحدة والذي كلف 
تريليونني  من  اأكرث  املوازنة 
النفط  �سناعة  وب�سبب  دوالر، 
التي  ال�سخري 
توقف  اىل  تتعر�س 
االآن لكونه يبلغ قيمة 
بكثري  اأغلي  تكلفة 
احلايل  �سعره  من 
دفع  الذي  االأمر 
ن�ساطات  من  كثريا 
التوقف  اإىل  ووظائف 
واالإغالق فعال وي�سري 
اخلرباء االأمريكان اإىل 
رو�سيا  ت�رضف  اأن  
اأثر على  وال�سعودية قد 
قطاع  يف  االأمريكية  الوظائف 
ومن  مبا�رض..  ب�سكل  الطاقة 
هنا يكرر ال�سا�سة االأمريكان انه 
كان على ال�سعودية ان ال تعمق 
ترتفع  وان  االأمريكية  االأزمة 
كما  امل�سئولية  م�ستوى  اىل 
اأمريكا..  خارجية  وزير  اأ�سار 
تعترب  اأمريكا  ان  الوا�سح  ومن 
جدا  خطري  الو�سع  هذا  ان 
كثريا..  عليه  ت�سرب  لن  واأنها 
احلنق  تزايد  ظل  يف  هذا 
االأمريكي على ال�سعودية الذي 
اأع�ساء  بها  رفع  بر�سالة  متثل 
للرئي�س  ال�سيوخ  جمل�س  من 
�سيء  فعل  ب�رضورة  االأمريكي 
النا�سئ  التدهور  لوقف  �رضيع 

عن خف�س االأ�سعار.
النفط  تدفق  ازداد  لقد  اجل 
العاملية  االأ�سواق  على 
م�ستوى  اىل  �سعره  وتناق�س 
يف  واأقل  اوبك   �سلة  يف  دنيا 
االأ�سواق املوازية ذلك 
بال�سوق  املتحكم  الن 
ولي�س  الطلب  هو 
�رضب  ولقد  العر�س 
ان  بعد  الطلب  كورونا 
من  باملائة   20 توقف 
يف  ال�سناعية  الطاقة 
توقف  مبعنى  ال�سني 
ال�سني  احتياجات 
للنفط مبا يعادل الن�سبة 
اىل  باالإ�سافة  ال�سابقة 

املوؤ�س�سات  من  كثري  توقف 
وحركة  وال�رضكات  ال�سناعية 
اأوربا  يف  واملرور  الناقالت 
كامال  اعتمادا  تعتمد  التي 
على نفط املنطقة فتناق�ست 
كبرية  ن�سب  اىل  االحتياجات 
مما اأدى اىل انهيار ال�سعر بعد 
ان ارتفعت وترية ال�سخ ب�سكل 

جنوين؟
اأع�ساء  ال�رضر كل  اأ�ساب  لقد 
الدول  مبا�رض  وب�سكل  االأوبك 
العربية التي ميثل النفط عماد 
على  �سينعك�س  مما  موازناتها 
برامج التنمية فيه و�ستجد كثري 
منها اأنها وجها لوجه مع اأزمات 
�سيا�سية  وقالقل  اجتماعية 
عنيفة و�ستكون اإمارات اخلليج 
جراء  املت�رضرين  اأول  ودولها 
االأ�سعار  وانهيار  ال�سخ  ازدياد 
بعد  اإفال�سه  �سيعلن  بع�سها  و 
يف  االنهيار  توا�سل  ان  اأ�سهر 
البحرين  حال  هو  كما  ال�سعر 
والعراق ب�سكل مبا�رض.. االأمر 

الذي دفع وزير 
النفط العراقي 
الدعوة  اىل 
ة  ر و ل�رض
يحظى  ان 
مع  االتفاق 

منتجني 
خارج  من 

االأوبك.
اإىل اأين تتجه رو�سيا وال�سعودية 
بهما  العملية  اأ�رضت  وقد 
�سحبت  فلقد  كبريا   �رضرا 
من  مليار   15 ال�سعودية 
 16 �سحبت  ورو�سيا  خمزونها 
مليار دوالر وهذا �سيوؤثر على 
البلدين  التنمية واخلدمات يف 
�رضيعا  انعك�س  الذي  االأمر 
على اأو�ساعهما الداخلية وهو 
ما حذر منه امللك �سلمان قبل 

عدة اأ�سابيع.
االإ�سارة  اللغز البد من   ولفك 
اإىل اأن الواليات املتحدة تعتمد 

ال�سخري  النفط  اإنتاج  على 
على  اإليه  ينظر  بات  الذي 
توازنات  يف  تغيريا  اأحدث  اأنه 
القوى النفطية يف العامل خالل 
العامني االأخريين، حيث و�سل 
الطريقة  بهذه  االإنتاج  حجم 
يوميا،  برميل  مليون   13 اإىل 
بح�سب تقارير اإدارة معلومات 
الواليات املتحدة.  الطاقة يف 
اخلزانات  ان  املعلوم  ومن 
االأمريكية االإ�سرتاتيجية  تت�سع 
وكان  برميل  مليون   800 اىل 
االأمريكي  النفطي  االحتياط 
مار�س   5 برميل  مليون   630
النق�س   بان  يفيد  هو   2020
يبلغ 170 مليون برميل.. واالآن  
خالل ال�سهر املا�سي امتالأت 
االإ�سرتاتيجية  اخلزانات 
البيع  وقت  فجاء  االأمريكية.. 
من  وذلك  االأرباح  وحتقيق 
من  االإنتاج  تخفي�س  خالل 
هنا  ومن  ورو�سيا..  اأوبك  قبل 
االأمريكية  اللهجة  ت�ساعدت 

االإنتاج  خف�س  ب�رضورة 
الإرجاع �سعر النفط اىل �سابق 
اخلطورة  تكمن  وهنا  عهده 
ان  ال�سعودية  ت�ستطيع  هل 
فورا  االأمريكي  القرار  تلبي 
�سي�سمن  الذي  من  و�رضيعا؟ 
اأمريكية  قرارات  �سدور  عدم 
قريبا بفر�س �رضائب اأمريكية 
ال�سعودي  النفط  على  وكندية 
ال�سعودي  النفط  منع  وكذلك 

من الو�سول اىل امل�سايف؟

من  �سعة  يف  رو�سيا  ان  يبدو 
تخفي�س  رف�ست  لو  اأمرها  

االقت�ساد  النفط..  �سعر 
مناورة  م�ساحة  لديه  الرو�سي 
اكرب وذلك الأ�سباب لها عالقة 
الرو�سي  الروبل  با�ستقالل 
عن  الرو�سية  العملة  وهي 
برتولها  تنتج  فهي  الدوالر 
ب�سعر  تتحكم  وبهذا  بالروبل 
الريال  يعاين  حني  يف  التكلفة 
من ربطه بالدوالر االأمر الذي 
يعني انعكا�س اأي �سغط جراء 
ب�سكل  عليه  االأ�سعار  انهيار 
مبا�رض..كما ان قطاعا النفط 
من   ٪16 فقط  ميثالن  والغاز 
الناجت املحلي االإجمايل تعترب 
»قوة عظمى يف جمال  رو�سيا 
اأكرب  لديها  حيث  الطاقة«، 
احتياطي غاز طبيعي موؤكد يف 
العامل وتعترب اأكرب م�سدر للغاز 
الطبيعي ولديها مناجم معدنية 
اىل  باالإ�سافة  االأهمية  فائقة 
ا�سرتاتيجي  رو�سي  هدف 
النفط  �سناعة  ب�رضب 
ال�سخري االأمريكي.. يف حني 
املحلي  الناجت  يقف 
حدود  عند  ال�سعودي 
توقف  ظل  يف  النفط 
والعمرة  احلج  موا�سم 
الرتفيهية  وال�سياحة 
االإنفاق  ظل  ويف 
احلرب  على  ال�سخم 

يف اليمن.
اأع�ساء  اجتماع  ينجح  فهل 
االأوبك ورو�سيا يف و�سع خطة 
خلف�س االإنتاج واإيقاف تدهور 
ذلك  يكون  وهل  االأ�سعار؟ 
اأمريكا  طلب  ظل  يف  ممكنا 
بان يبلغ تخفي�س اإنتاج النفط 
مبقدار ع�رضة ماليني برميل؟

هناك  هل  االأخطر  ال�سوؤال 
جتاه  اأمريكي  خمطط 
معارك  وهل  ال�سعودية؟ 
ال�سعودية االأخرية كان توريطا 
ثم  ومن  اأزماتها  لتعميق  لها 
او  اقت�سادية  �رضبة  توجيه 

اأمنية للدولة ال�سعودية؟

اأمام تطور تداعي ارتفاع وترية �شخ البرتول من قبل ال�شعودية 
ورو�شيا يطرح كثري من املراقبني ال�شوؤال: ما الذي دعا ال�شعودية 
اإىل الزيادة يف �شخ النفط يف الظروف املرافقة لكورونا املت�شببة 

بانخفا�ض الطلب؟ فهل هي جمرد رغبة يف ولوج احلرب مع رو�شيا يف 
معركة الزعامة للدول امل�شدرة فيما هي تخ�شر 500 مليون دوالر 

يوميا، وقد ي�شل العجز يف املوازنة ال�شعودية املوازنة 80 باملائة؟ اإىل 
الدرجة التي ت�شفها جملة االيكونوم�شت بالقول: »اإن حفرة تنزلق 

فيها ال�شعودية اقت�شاديا..« وهنا من ال�شروري ا�شتح�شار �شواهد 
تاريخية واأخرى واقعية لفهم ما يجري وماآالته.

متابعات

النفط.. ماذا وراء حرب الأ�سعار؟

لقد اأ�شاب ال�شرر كل اأع�شاء االأوبك 
وب�شكل مبا�شر الدول العربية التي ميثل 
النفط عماد موازناتها مما �شينعك�ض على 
برامج التنمية فيه و�شتجد كثري منها اأنها 
وجها لوجه مع اأزمات اجتماعية وقالقل 
�شيا�شية عنيفة و�شتكون اإمارات اخلليج 

ودولها اأول املت�شررين جراء ازدياد ال�شخ 
وانهيار االأ�شعار

لن ين�شى �شانع القرار الرو�شي درو�ض 
التاريخ وكيف ا�شتطاع ارتفاع معدالت �شخ 

النفط ال�شعودي يف نهاية ثمانينات القرن 
املا�شي حتطيم االحتاد ال�شوفيتي بعد ان 

وجه القت�شاده املاأزوم �شربات عميقة
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اإن احلكم التاأ�شي�شي عن البدايات االأوىل لفكرة احلداثة الفكرية ، يكاد يكون حم�شورا على الو�شع ال�شيا�شي االجتماعي 
يف القرن 17 ، وما �شحبه من بزوغ لالأدبيات الكال�شيكية املثالية و ما تت�شم به من عمق يف املعنى و �شمو يف الذوق ، رغم 

ار�شتقراطية هذه احلركية الثقافية اإال اأنها اأثارت معاين جديدة و دفعت لفهم القيم واإعادة فهم االإن�شان لنف�شه ، لتكون 
مقدمة لفل�شفة االأنوار ، التي تتمظهر ماديا فيما بعد يف الثورة ال�شناعية و االنقالب التكنولوجي .

منافذ اخلروج من الهوان

التفكري بجوار حممد عابد اجلابري

الوليد فرج

 ، الت�آزم  ال�ضعف  يالزم 
 ، التقهقر  عن  يتن�جت  و 
الفكرية  احلداثة  فج�ءت 
املتحرر   ، مبحموله� 
ال�ضي��ضي  القيد  من 
عن  ب�حثة  الإيديولوجي 
يف  ال�ضعف  هذا  مك�من 
تهدف   ، الذات  تراكيب 
اإىل تفكيكه� واإع�دة بن�ئه� 
و  الفكري  ج�نبه�  يف   ،
الثق�يف ، من خالل اإع�دة 
ترتيب العملية العقلية على 

 ، منطقية  اأ�ض�س 
مه�ون  عن  بعيدا 
الذات  م�ضلم�ت 

الرتاثية .
ان جتذر مظ�هر 
يف  التخلف 
العربي  الع�مل 
اإىل  يرجع   ،
ر  قت�ض� ا
ب  �ضتجال ا
امل�دي  النت�ج 

للنه�ضة 
من  الأوروبية 

دون   ، تكنولوجي�  و  اآلة 
املنظوم�ت  يف  النظر 
من  خلق  التي  الثق�فية 
امل�دي�ت  هذه  رحمه� 
غل  مم�   ، امل�ضتحدثة 
للع�مل  بتبعية  املجمتع 
تعمق  من  فزاد  الغربي 
ي�ضميه  م�  وهو   ، التخلف 
احلداثة  �ضبيال  حممد 
ولدت  التي   . الك��ضحة 
يف  والبق�ء   ، التك�لية 

التم�وج داخل الرتاث .
م� الرتاث ؟ و كيف تن�وله 
اجل�بري؟  ع�بد  حممد 
احلداثة  اىل  نظر  وكيف 

الفكرية ؟
الرتاث  اجل�بري  يعرف 
او  فين�  ح��رض  كل   ( ب�أنه 
�ضواء   ، امل��ضي  معن� من 
غرين�  م��ضين�  او  م��ضين� 
او  منه  القريب  �ضواء   ،
الرتاث  انظر   ). البعيد 
ع�بد  حممد  احلداثة  و 

اجل�بري .
ذلك  ب�أن  القول  اإن 

بكل  الإن�ض�ين  امل��ضي 
تراتبيته الزمنية الت�ريخية 
يت�ضكل كرتاث فين� مبجرد 
تلك  دون   ، ح�ضوره 
ال�ضطوة الدبيةو التزام�ته 
التي  التث�قفية  املعنوية 
تخلف اأثره� على العملية 
جمرد  يبقى   ، العقلية 
ذلك  ف�لرتاث   ، �رضدي�ت 
الأيديولوجي  و  )املعريف 
و  العقلي  اأ�ض��ضهم�  و 

الوجدانية  بط�نتهم� 
العربية  الثق�فة  يف 
الإ�ضالمية( انظر : نحن و 

الرتاث . اجل�بري .
الفكري  الحتب��س  اإن 
كو�ضع   ، الرتاث  داخل 
الق�رئ  و  املتلقي  يعي�ضه 
اأ�ضري  جعلته   ، العربي 
حتتويه  تراثية  منظومة 
اأن  على  عو�ض�  ب�غالله� 
يحتويه� بتبيئته� و حتيينه� 
)مبعنى اأن الرتاث يحتويه 
احتواء يفقده ا�ضتقالله و 
حريته . لقد تلقى الق�رئ 
يتلقى  و  العربي 
منذ  تراثه   ،
ميالده ككلم�ت و 
و  كلغة   ، مف�هيم 
تفكري ، كحك�ي�ت 
 ، خراف�ت  و 
حق�ئق  و  كمع�رف 
دون  من  ذلك  كل 
عن  بعيدا  و  نقد 
الروح النقدية : فهو 
عندم� يفكر ، يفكر 
بوا�ضطته من خالله 
روؤاه  منه  في�ضتمد   ،
ا�ضت�رضاق�ته مم� يجعل  و 
عن  عب�رة  هن�  التفكري 
و  نحن   : انظر   .  ) تذكر 
الرتاث . و يرجع اجل�بري 
الرتاث  ق�رئ  ارتب�ط 
فقط  لي�س   ، ب�لرتاث 
الذات  من  الرتاث  ملوقع 
و  ح��رضه  لته�وي  بل   ،
فراغه من و�ض�ئل النهو�س 
يف  فيتلم�س   ، �ضعفه  من 
و  اخلروج  من�فذ  الرتاث 

لتحقيق  النج�ة  اأطواق 
يف  مط�حمه  و  اأحالمه 
التقدم . )لذلك جتده عند 
الكلم�ت  ي�ض�بق  القراءة 
الذي  املعنى  عن  بحث� 
يقراأ   ، حل�جته  ي�ضتجيب 
 ، اأ�ضي�ء  يهمل  و  �ضيئ� 
و  الن�س  وحدة  فيمزق 
يخرج  و  دللته  يحرف 
املعريف  جم�له  عن  به 
يقراأ  انه   ... الت�ريخي 
الن�ضو�س  م�ض�غله يف  كل 
قبل اأن يقراأ الن�ضو�س ( . 
كت�ب : الرتاث و احلداثة . 

اجل�بري .
ال�ضوء  اجل�بري  ي�ضلط 
في�ضفه   ، احل��رض  على 
 ، الهجني  ب�لتم�زج 
 ، املع�مل  الغ�م�س 
املتداخل فيه امل��ضي مع 
احل��رض )ي�ضكل مزيج� اأو 
جممع� غريب� تتالطم فيه 
و  م��ضين�  امواج  بق�ي� 
ح��رض  امواج  امتدادات 
ح��رض   ، ح��رضن�  غري 
ذات  الأوروبية  احل�ض�رة 

الط�بع الع�ملي(.
الك��ضحة  احلداثة  اأن 
حممد  به�  ق�ل  -كم� 
فيه  �ضقط  التي  �ضبيال- 
بتقليده   ، العربي  الإن�ض�ن 
للغرب و تقبل الوافد منه 
اأفك�ر ، نتج عنه ا�ضتيالب 
الكثري  لدى  عميق  فكري 
من الفئ�ت ، دون مم�ر�ضة 

العقالنية النقدية ، يق�بله 
ال�ضم  التقليد  فج�جة 
العقل  يُغرق  الذي  للرتاث 
بيئته�  له�  اأفك�ر  يف 
الفكرية اخل��ضة واأبع�ده� 
التي  املك�نية  و  الزم�نية 
ولدت فيه� ، فتتلقى هذه 
الفئة الرتاث دون الوقوف 
اأو  ت�ريخنيته  متعن  على 
)مم�ر�ضة  اأدبي�ته  تفح�س 
عدم  على  تقوم  عقلية 

الت�ضليم ب�أي �ضيء اإل بعد 
فح�ضه ، اإنه� موقف �ضد 
التقليد( ، لذا يرى اجل�بري 
ال�ضتقالل  ب�رضورة 
الت�ريخي للذات العربية و 
حترره� من اأ�رض الرتاث و 
للغرب  والتبعية  ال�ضتالب 
من  اإل  ذلك  يت�أتى  ول   ،
النقدية  العملية  خالل 
تط�ل  التي  العميقة 
عملي�ته  و  العقل  بنى 
الفكرية  منظوم�ته  و 

 ، الأخالقية  و  ال�ضي��ضية 
)لقد   . خط�به  مبراجعة 
ن�ديت غري م� مرة ب�رضورة 
الت�ريخي  ال�ضتقالل 
وهو   ، العربية  للذات 
حتقيقه  لميكن  ا�ضتقالل 
العالقة  ترتيب  ب�إع�دة  اإل 
والفكر  الرتاث  وبني  بينه� 
اأ�ض��س من  الأوروبي على 
انظر   ) النقدية  العقالنية 
الثق�فية  امل�ض�ألة   : كت�به 

 ، الآلية  غي�ب هذه  ويف   .
نكون ب�ضدد انحراف اآخر 
قد يولد من النطواء على 
الذات الرتاثية و املحمول 
هذا   ، الأوروبي  الفكري 
)الكذب  يجعل  ال�ضتك�ن 
ممكن�  الت�ريخ  على 
التخدير  ان  مثلم�  مت�م� 
هو  ممكن�  اليديولوجي 
على  الكذب  يجعل  الذي 

الأحي�ء ممكن�( .
اأن املنفذ الوحيد للخروج 

من تع�ظم الذات املتغذية 
، الذي تراه  داخل الرتاث 
ك�أنه ل ي�أتيه الب�طل ل من 
، ف�ر�ضة  اأم�مه  خلفه ول 
 ، عليه  دوغم�ئي�  ح�ضن� 
ب�طال  خ�رجه  هو  م�  كل 
. واخلروج الث�ين من موج 
ملنظوم�ت  الغرتاب 
وفق�  ت�أ�ض�ضت  اأوروبية 
ملن�هج بيئته� و خ�ضو�ضية 
ل   ، الزمك�نية  ظروفه� 

يكون ال ب�لنقـد .
الدكتور  مع  لنت�ض�أل 
م�زلن�  )هل  اجل�بري 
من  بعد  نتحرر  مل 
القرن  فكر  اإ�ضك�لي�ت 
نعي�س  نحن  و  امل��ضي 
اأبرز  لعل   ، اآخر  زمن� 
زمن  اأنه  مميزاته 
التخطيط العلمي و لي�س 
النه�ضوي(  احللم  زمن 
الفكر  اإ�ضك�لي�ت   : اأنظر 

العربي املع��رض .
ميالد  ننتظر  لنبقى 
جديد(  )ميالد  م�ضطلح 
ايط�لي�  يف  ظهر  الذي 
اأوروب�  كل  على  ليتعمم 
اخل�م�س  القرنني  يف 
ع�رض  ال�ض�د�س  و  ع�رض 
حركة  عك�ضته  الذي   ،
ت�أ�ض�ضت  عميقة  ثق�فية 
و  الإغريقي  الرتاث  على 
املوات  بعد   ، الروم�ين 
املظلمة  للقرون  الطويل 

الو�ضطى .

ان جتذر مظاهر التخلف يف العامل العربي 
، يرجع اإىل اقت�شار ا�شتجالب النتاج املادي 

للنه�شة االأوروبية من اآلة و تكنولوجيا 
، دون النظر يف املنظومات الثقافية التي 
خلق من رحمها هذه املاديات امل�شتحدثة 

، مما غل املجمتع بتبعية للعامل الغربي 
فزاد من تعمق التخلف ، وهو ما ي�شميه 

حممد �شبيال احلداثة الكا�شحة

ي�شلط اجلابري ال�شوء على 
احلا�شر ، في�شفه بالتمازج 
الهجني ، الغام�ض املعامل ، 

املتداخل فيه املا�شي مع احلا�شر 
)ي�شكل مزيجا اأو جممعا غريبا 
تتالطم فيه بقايا امواج ما�شينا 

و امتدادات امواج حا�شر غري 
حا�شرنا ، حا�شر احل�شارة 

االأوروبية ذات الطابع العاملي(.
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اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�صلمت  قد  ،كانت  ورقلة  والية 
اأن  " ن�صخة منه   "الو�صط  يومية 
من  جملة  اتخذت  ورقلة  �رشطة 
االإجراءات امليدانية ال�صارمة من 
االأمنية امل�صددة  خالل املراقبة 
بقطاع  االأمنية  احلواجز  جلميع 
نقاط  و�صع  وكذا  االخت�صا�ص 
مراقبة ثابتةعلى م�صتوى املحاور 
اإىل  باالإ�صافة  للمدينة،  الكربى 
عرب  الراكبة  الدوريات  تكثيف 
اأحياء املدينة للوقوف على مدى 
االإجراء،  لهذا  الفعلي  التطبيق 
حيث مت ت�صجيل بع�ص املواطنني 

االإلتزام  لعدم  املخالفني 
املنزيل  احلظر  باإجراءات 
املخالفات  تكمن  والتي  اجلزئي 
يف �صحب وثائق املركبات لـ 107 
وثائق  ل�صحب  اإ�صافة  مركبة، 

دراجات   09 لـ  النارية  الدراجات 
املركبات  جميع  و�صع  مع  نارية، 
باملح�رش  النارية  والدراجات 

البلدي لبلدية ورقلة.
البيان  نف�ص  به  اأفاد  وح�صبما 

والية  اأمن  فاإن م�صالح  املذكور  
ورقلة قامت باإخ�صاع 82 �صخ�ص 
درا�صة  و  الهوية  حتقيق  الإجراء 

حالة لـ20 �صخ�صا.
اأمن   و  يف االأخري تدعو م�صالح 
املواطنني  جميع  ورقلة  والية 
اأ�صحاب  وكذا  واملواطنات 
اإىل  الوالية  ربوع  عرب  املركبات 
االإجراء  بهذا  االلتزام  �رشورة 
الذي من �صاأنه الوقاية من انت�صار 
البقاء  خالل  من  الفريو�ص،  هذا 
اخلروج  وعدم  م�صاكنهم  يف 
نهائيا اإال لل�رشورة الق�صوى وفقا 
من  بداية  بها  املعمول  للقوانني 
ال�صاعة ال�صابعة م�صاء )19و00 د( 
ال�صابعة �صباحا     )07  اإىل غاية 

و00 د( من اليوم املوايل.

مبارك  �صيدي  حي  �صكان  ي�صكو 
على  الواقعة  الروي�صات  ببلدية 
بعد حوايل 05  كلم عن مقر والية 
و�صط   ، العي�ص  معاناة   ، ورقلة 
غياب   نتيجة   ، ماأ�صاوية  ظروف 
نية حقيقة من  ال�صلطات املحلية 
لفك العزلة املفرو�صة عليهم  منذ 
فجر اال�صتقالل  .  قال عدد من 
ببلدية  مبارك  �صيدي  حي  �صكان 
ورقلة  لوالية  التابعة  الروي�صات  
"الو�صط   مع  حديثهم  معر�ص  يف 
" ،اأن ال�صلطات املحلية مل تعرهم 
ا�صتمرار  ظل  يف   ، اهتمام  اأدنى 
مما  القذرة  املياه  �صعود  ظاهرة 
امل�صاكن  من  العديد  يرغم  بات 
للحد  تقليدية  حفر  الجناز 
ما  وهو   ، الظاهرة  من  ال�صلبي 
الذين  االأطباء  خطورته  من  حذر 
امل�صابة  احلاالت  عديد  �صجلوا 
عجزوا  التي  الوبائية   باالأمرا�ص 
عن ايجاد لها الدواء ، ح�صبما جاء 

على ل�صان اكرث من مواطن .
�صكان  �صب   ، جهتهم  من   

الروي�صات  ببلدية  مبارك  �صيدي 
ال�صلطات  على   ، غ�صبهم  جام 
م�صوؤولية  حملوها   التي  املحلية 
االهرتاء   ظل  يف  االأو�صاع  تردي 
الطرقات  ل�صبكة  امل�صتمر 
الداخلية  التي و�صفوها حمدثونا 
 ، والرتبية  الفالحية  بامل�صالك 
من   ، ال�صدد   نف�ص  يف  مطالبني 
ال�صديق  اأبوبكر  الوالية  وايل  
االأول  امل�صوؤول  ب�صفته  بو�صتة 
ب�رشورة  التنفيذية    الهيئة  على 
فتح  اأجل  من   ، العاجل   التدخل 
االق�صاء  �رش  حيثيات  يف  حتقيق 
املمنهج وحرمان احلي  من اأدنى 

�رشوريات العي�ص الكرمي .
اأن �صكان احلي  نظموا يف   يذكر 
وقت �صابق  حركة احتجاجية تلقوا 
ال�صلطات  من  وعود   خاللها  من 
بان�صغاالتهم  للتكفل  املحلية 
واالإمكانات  االأولويات  ح�صب 
بقيت  لقمان  دار  لكن   ، املتاحة 

على حالها  .
�شالح ،ب 

يف اإطار تطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي املفرو�ض على والية ورقلة على غرار باقي 
واليات الوطن للوقاية من انت�شار فريو�ض كورونا " كوفيد 19" الذي حظي باالحرتام ال�شارم 

من طرف املواطنني واملواطنات لالإجراءات الوقائية ملجابهة تف�شي الفريو�ض خالل اليوم 
الثاين من تطبيق اإجراء احلجر ال�شحي، الذين بدورهم اأ�شبحوا اأكرث وعيا باأهمية اإحرتام 
ال�شلوكيات االحرتازية من خالل تفادي التجمعات وعدم اخلروج من منازلهم اإال لل�شرورة 

الق�شوى وفقا للقوانني املعمول بها، بداية من ال�شاعة ال�شابعة م�شاء )19و00 د(   اإىل غاية 
ال�شابعة �شباحا )07 و00 د( من اليوم املوايل.

بعد �شحب وثائق 107مركبة و 09 درجات نارية 

مدينة بليل اجلديدة  باالأغواط

اأحمد ،ب 

تفاقم  خطر الزوابع الرملية 

حما�شرون بني مطرقة اهرتاء الطرق و�شندان 
�شعود املياه القذرة 

�سكان  حي �سيدي مبارك 
ببلدية الروي�سات يعانون 

اأخبار اجلنوب

احرتام �سارم لإجراءات احلجر 
ال�سحي  بورقلة 

انت�شارظاهرة "الفرود" بتقرت

اإ�ستياء �سائقي �سيارات النقل احل�سري 
اأبدى العديد من �صائقي �صيارات 
النقل احل�رشي العاملني مبختلف 
وادي  عا�صمة  طرقات  و  �صوارع 
بعد  على  الواقعة  تقرت   ريغ 
والية  مقر  عن  كلم   160 حوايل 
ورقلة ، عن ا�صتيائهم من ظاهرة 
من  ت�صكله  الفرود  وما  �صيارات 

مناف�صة غري �رشعية .
الناقلني  عن  ممثلون  اأكد   
االأجرة  �صيارات  اأ�صحاب  من 
يومية  مع  حديثهم  يف  ال�رشعية 
ت�رشر  عملهم  باأن  "الو�صط" 
امل�صالح  �صمت  ظل  يف  كثريا 
الإيقاف  تتدخل  مل  التي  املعنية 

املخالفني ، وقالوا اأنهم ي�صطرون 
ال�رشائب  م�صتحقات  دفع  اإىل 
الفرود  �صيارات  اأ�صحاب  فيما 
و  بطريقة غري �رشعية  ين�صطون 
يحققون االأرباح غري مبالني رغم 
 ، ن�صاطهم  قانونية  بعدم  علمهم 
املحليني  امل�صوؤولني  دعوا  حيث 
التدخل  اإىل  االأمن  اأعوان  وكذا 
الظاهرة  هذه  حماربة  ق�صد 
حيث   ، انت�صارها  دون  والوقوف 
ال�صوارع  الفرود  �صيارات  غزت 
الرئي�صية و احليوية و  اأمام حمطة 
مدخل  ال�صغرية  امل�صافرين  نقل 
املخ�ص�صة  تقرت  مدينة  �صوق 

الق�صرية  امل�صافات  حلافالت 
امل�صافرين  نقل  حمطة  حتى  و 
اأ�صحابها  يقوم  حيث  الرئي�صية  
اأرجاء  ملختلف  املواطنني  بنقل 
عا�صمة وادي ريغ و حتى املناطق 

املجاورة .
بع�ص  �صاهم  اأخر  جانب  من 
ظاهرة  انت�صار  يف  املواطنني 
حيث   ، الفرود  �صيارات  ركوب 
ما  و  ذلك  يف  حرجا  يجدون  ال 
املكان  اىل  الو�صول  �صوى  يهمه 
يطلب  ال�صائق  اأن  مبا  املق�صود 
نف�ص قيمة �صيارة النقل احل�رشي 
، ليبقى الو�صع على حاله اإىل حني 

تدخل امل�صالح املعنية .
م�صالح  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
واالأخرى  الفينة  بني  تقوم  االأمن 
�صيارات  الأ�صحاب  تر�صد  بحملة 
خمالفات  بتوقيع  وتقوم  الفرود 
للقانون  خمالفتهم  ثبتت  ملن 
والعمل بطريقة غري �رشعية ، مع 
النقل  �صيارات  �صائقي  باأن  العلم 
على  اأقدموا  قد  كانوا  احل�رشي 
حركات احتجاجية عديدة بو�صط 
مدينة تقرت لنف�ص ال�صبب اإال اأن 

االأو�صاع بقيت على حالها .
جناة ،ح 

بليل  مدينة   �صكان  موؤخرا  جدد 
بحا�صي الرمل  بوالية االغواط ،  من 
ممثل احلركة  اجلمعوية  واملجتمع 
املدين باملنطقة مطلبهم  ل�صلطات 
املحلية  و الهيئات  املعنية  ب�رشورة 
اأخ�رش   اإجناز  حزام  امل�صاهمة يف 
الزوابع  اأخطار  من  للمدينة  واقي 
 ، ال�صمالية   الناحية  من   الرملية 
الظاهرة  هذه  اأ�صبحت  حيث 
املواطنني   واإزعاج   قلق  م�صدر  
حتى  الرمال    زحف  ظاهرة   بفعل 
الرملية  الزوابع    . العمران  داخل 
الهوجاء التي اأ�صبحت جتتاح يف كل  

حني العا�صمة االإدارية  امل�صتقبلية  
باإعتبار   ، اجلديدة  بليل   مدينة 
من  مفتوح  رواق   يف  تواجدها 
الوالية   لعا�صمة  ال�صمالية   الناحية  
يتقدمهم   اجلهة   �صكان   م�صعى   ،
احلركة   عن   ممثلني  ذلك   يف 
اإىل   ، املدين   واملجتمع  اجلمعوية  
منا�صدة اجلهات  الو�صية  ومن بينها  
لو�صع  بالتدخل   الغابات   مديرية 
التي   ، الو�صعية املزرية   لهذه  حد 
حولت  اأيامهم اإىل جحيم ال يطاق ، 
حيث عرب هوؤالء  يف ت�رشيحات لهم 
من  قلقهم  "عن  "الو�صط  يومية  مع 

الرملية   الكثبان  تراكمات  تزايد  
بداخل   التجمعات  ال�صكنية والطرق 
وال�صوارع  ، حلد اإنعكا�صها  بال�صلب  
وور�صات   املوا�صالت   حركة   على 
اأ�صغال البناء  ، ناهيك  عن ما ي�صببه 
املحالت  على  اأ�رشار  من  الو�صع 
احلديث  بدون   هذا   ، التجارية  
يف  الدائمة  املواطنني   معاناة  عن 
 ، الطبيعية  الظاهرة  لهذه  الت�صدي 
باإن�صاء  فيها   التحكم  باإمكان  التي 
الزيتون   اأ�صجار  من  اأخ�رش  حزام 
حاجز  مبثابة  لتكون   ، املقاومة 
منيع ملا اأ�صموه كحل للو�صعية التي 

ال�رشف  قنوات  اإن�صداد   ت�صببت يف 
خاللها  من  ياأمل  يبقى   ، ال�صحي  
�صكان املدينة اجلديدة  بليل  ، التي 
املحلية   ال�صلطات  عليها  تراهن 
مبوا�صفات  مدينة   اإىل  لتحويلها 
ح�رشية ، باأن حتظى بالتفاتة جادة  
و�رشيعة  مبا ي�صمن حت�صني النمط 
انتظار  ويف    . للمواطنني  املعي�صي 
املعنية  ال�صلطات  من  جاد  تدخل 
يبقى لزاما على مواطني مدينة بليل 
املزري  الو�صع  معاي�صة  اجلديدة 

الأجل غري م�صمى .
�شالح ،ب  

 يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفا
ظ على اأمن و�صالمة املواطنني بول
اية اأدرار، �صجلت امل�صلحة الوالئ
ية لل�رشطة الق�صائية باأمن والية اأد
رار خالل �صهر مار�ص من �صنة 20

20 جمموعة من الق�صايا  .
مبديرية  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
يومية  حت�صلت  اأدرار  والية  اأمن 
مت  اأنه  منه  ن�صخة   " "الو�صط 
ت�صجيل16 ق�صية خا�صة باجلنايات 
باالأ�صخا�ص  املا�صة  واجلنح 
حلت  فيها 17 �صخ�ص  تورط 
�صجلت  كما  منها 15 ق�صية، 
خا�صة  امل�صلحة 38 ق�صية  نف�ص 
املا�صة  واجلنح  باجلنايات 
فيها 30 �صخ�ص  تورط  باملمتلكات 

مت  ذاته  ال�صياق  يف   ،
ت�صجيل 11 ق�صية خا�صة باجلنايات 
واجلنح �صد ال�صيء العمومي تورط 
فيها 21 �صخ�ص حلت جميعها، فيما 
يخ�ص اجلرائم االقت�صادية واملالية 
ت�صجيل02 ق�صيتان حيث  مت 
كما  �ص  �صخا اأ  0 3 فيهما ط  ر تو
املخدرات  مكافحة  فرقة  �صجلت 
امل�صلحة 09 ق�صايا  لنف�ص  التابعة 
واملوؤثرات  باملخدرات  خا�صة 
العقلية تورط فيها15 �صخ�ص حلت 
اإثرها  على  مت  جميعها 
املوؤثرات  من  حجز 05 اأقرا�ص 
و486 غرام  وحجز 02 كلغ  العقلية 

من راتنج القنب .
اأحمد ،ب 

ال�شرطة الق�شائية باأدرار خالل مار�ض 

معاجلة 50 ق�سية تتعلق 
بالخالل بالنظام العام 

بتهمة تكوين جمعية اأ�شرار لغر�ض ال�شرقة

�سرطة مترنا�ست توقف 
ثالثة اأ�سخا�ص 

قامت م�صالح اأمن والية مترنا�صت 
الثالث  االأمن احل�رشي  ممثلة يف 
من توقيف ثالثة اأ�صخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم ما بني  )20 و 21�صنة ( 
متورطون يف ق�صية تكوين جمعية 
جلنحة  االإعداد  لغر�ص  اأ�رشار 
مع  م�صكن،  داخل  من  ال�رشقة 
مع  والتعدد  الليل  ظريف  توفر 
الت�صلق. حيثيات الق�صية تعود اإىل 
تقدم �صخ�ص يقطن  بحي اأنكوف 
باالأمن  م�صاحلنا  من  مترنا�صت، 
احل�رشي الثالث اأنكوف ، من اأجل 
ال�رشقة  لفعل  تعر�صه  عن  التبليغ 

من داخل م�صكنه  و على اثر هذا 
ال�رشطة  عنا�رش  با�رشت  البالغ، 
من  التحري  و  البحث  عمليات 
اأجل الو�صول اإىل الفاعلني ، حيث 
مت توقيف �صخ�صني م�صتبه فيهما 
، ليتم حتويلهما اإىل مقر ال�رشطة 
مع  الق�صية،  يف  حتقيق  فتح  و 
مت  التحقيق  جمريات  ا�صتمرار 
الثالث  فيه  امل�صتبه  اإىل  التو�صل 
ا�صرتجاع  و  توقيفه  مت  الذي 

امل�رشوقات .
�شيخ مدقن 
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يكرث احلديث،يف اجلزائر، موؤخرا لدى امل�شوؤولني على قطاع الرتبية و العاملني فيه و كذا عند الأولياء على طرق حل اإ�شكالية اإنهاء املو�شم الدرا�شي، 
ب�شبب توقيف الدرا�شة يف الأ�شبوع الأخري من الف�شل الثاين ، ثم القرار الر�شمي بتمديد التوقف وا�شتمرار احلجر املنزيل لتجنب انت�شار الوباء.

اجلزائر يف ظل اأزمة وباء كورونا:

وزارة الرتبية وخطة الطريق لإنقاذ 
املو�سم الدرا�سي

قلم د-وليد بوعديلة/  
جامعة �شكيكدة

مع  حدة  النقا�ش  وازداد 
يف  ال�سلبيات  بع�ش  ظهور 
و  الإعالمية  الرتبوية  احللول 
الدرو�ش   وتقدمي  التكنولوجية 
تاأقلم  وعدم   ، الو�سائط  عرب 

اجلزائري،  التلميذ 
لتقدمي  احلقيقة  ويف 
العودة  علينا  احللول 
املناهج  لطبيعة 
الدرو�ش  ول�سري 
املنظومة  ولواقع 
اجلزائرية،  الرتبوية 
املحطات  بني  ومن 
التوقف  يجب  التي 
حمطة  عندها 

يف  املوجودة  الربامج  نوعية 
خمتلف امل�ستويات التعليمية.

�سكوى  الغالب  يف  �سنجد 
مفت�سني،  اجلميع)اأ�ساتذة، 

كرثة  اأولياء...(من  تالميذ، 
بع�ش  جتاوز  ومن  الدرو�ش، 
الذهنية  للم�ستويات  الدرو�ش 
للتلميذ، مبعنى اأن الدر�ش اأكرب 
من وعي و�سن التلميذ، والأمثلة 
كثرية، بخا�سة يف مواد التاريخ، 
الريا�سيات،  املدنية،  الرتبية 

الفيزياء...وغريها.

جندها  ال�سابقة  املالحظة  و 
من املرحلة البتدائية للمرحلة 
اتفق  فاإذا  ثمة  ومن  الثانوية، 
كثافة  وجود  على  القطاع  اأبناء 

من  ال�سكوى  مع  الربنامج،  يف 
ال�سيد  اإن  بل  املحفظة،  ثقل 
رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد 
تبون قد دعا الوزارة للتفكري يف 
تخفيف الربنامج الدرا�سي،فاإن 
اإنهاء  م�سكلة  ملواجهة  احلل 
الدرا�سي قد بداأت يف  املو�سم 

الو�سوح.
ك�سف  اأكرث  �ساأكون 
واأقول  ملقرتحي، 
اهلل  بركة  على 
كورونا  وباء  مايلي:اإن 
من  نعمة  يكون  قد 
نكره  اأن  وع�سى  اهلل، 
لنا  اهلل  ويجعل  �سيئا 
فيه اخلري الكثري، وكما 
اأهمية  لنا  الوباء  ك�سف 
بالبحث  الهتمام 
قطاع  اأبناء  وم�ساعدة  العلمي 
املنظومة  وت�سجيع  ال�سحة 
هياكلها،فقد  بكل  ال�سحية 
يكون توقيف الدرا�سة هو احلل 
ويف  املناهج  يف  النظر  لعادة 
الرتبوية  املنظومة  عنا�رص  كل 
الثاين  اجليل  اأنتجها  التي 
ون�ساء  رجال  وا�سرتاتيجيات 
للنظام ال�سابق، بخا�سة الوزيرة 

بن غربيط.
ومبا اأننا يف �سائقة مالية ناجتة 
اأ�سعار  انهيار  وعن  الوباء  عن 
ال�سطراب  ظل  ويف  النفط، 
النف�سي والهلع القلبي والفكري 
اأوليائهم،  و  التالميذ  عند 
فندعو لعدم تنظيم المتخانات 
البتدائي  يف  الر�سمية 

واجلهد  ملال  ربحا  واملتو�سط 
والوقت...

يلي  ملا  ندعو   ، باخت�سار      
بالرتتيب:

معدل  ح�ساب   -
الف�سلني  يف  التلميذ 
والثاين  الأول 

للنجاح.
التلميذ  مرور   -
ي�ستطع  مل  الذي 
النجاح يف الف�سلني 
يف  لال�ستدراك، 

اأول اأ�سبوع من  �سهر جوان، اأو 
اآخر اأ�سبوع من �سهر اأوت.

المتحانات  تنظيم  -عدم 
ابتدائي  للخام�سة  الر�سمية 

والرابعة متو�سط.
بداية  يف  البكالوريا  -تنظيم 
الأخري  الأ�سبوع  ،اأو  جوان 
بداية  اأو،  اأوت  �سهر  من 
النتقال  ت�سمن  �سبتمرب،لنها 

من وزارة الرتبية لوزارة التعليم 
العايل، مع الكتفاء بدرو�ش من 
فقط،  املدرو�سني  الف�سلني 

على ان تقدم الدرو�ش املتبقية 
والو�سائط  القنوات  عرب 
مبعنى  املختلفة،  التكنولوجية 
اجلانب  على  التلميذ  يتح�سل 
اجناز  دون  لكن  العلمي، 
القدرات، وهذا  لك�سف  التقييم 

ا�ستثنائيا ب�سبب اأزمة الوباء.
والأ�ساتذة  املعلمني  على   -
تخ�سي�ش  الأطوار  خملف  يف 

من  ا�سابيع  ثالثة  او  اأ�سبوعني 
بداية الدخول املدر�سي لتقدمي 
بالف�سل  اخلا�سة  درو�ش  اأهم 
غري  الثالث 
املدرو�ش ب�سبب 
يقة  بطر ، ء با لو ا
مكثفة ومب�سطة، 
مدعومة مبختلف 
ئط  �سا لو ا
 ، جية لو لتكنو ا
ح�سول  ل�سمان 
على  التلميذ 
املحاور  باأهم  خا�سة  درو�ش 
تكوينه  يف  امل�ساهمة 
له  وامل�ساعدة  البيداغوجي، 
جتاوز  الأعلى،مع  امل�ستوى  يف 
درو�ش تفوق م�ستواه  الذهني اأو 
نالت نقدا كبريا من املخت�سني.
جتاوز  يف  التفكري  ميكن   كما 
كلي للف�سل الثالث وعدم العودة 

له باملطلق.

م�ساهمة

بقلم قرار امل�شعود

اأحدثه   ما  اأن  على  جنزم  كلنا 
وباء  الكورونا  يف العامل باأ�رصه 
بدون اأن ي�ستثنى دولة، و فر�ش 
عليها احلجر ال�سحي اأو ح�رص 
نتيجة  نهارا،  و  ليال  التجوال 
التلقيح  و  الدواء   وجود  لعدم 
الإن�سانية  له  و�سلت  ما  رغم 
الع�رص  يف  حت�رص  و  تطور  من 
احلديث،  فاأبهرها و اأعجزها و 
جعل اأعالها �سافلها، اقت�ساديا 
و �سيا�سيا و علميا. تعجب منه 
العامل و اجلاهل من ما يحدث 
ك�سف  الأر�سية.  كرتنا  يف 

على  اجلد  اأظهر  و  املد�سو�ش 
من يدعي بالعلم و القوة » فقْل 
فل�سفًة  العلِم  يف  ِعي  يَدّ ملْن 
عنك  وغابَْت  �َسيئاً،  َحِفْظَت 
اأ�سياءُ«. ما دمنا كلنا حمجوزين 
يف بيوتنا،  لو نتاأمل قليال، هل 
هو نقمة اأم نعمة، لنتكلم قليال 
داعي  ل  نقمة  املعادلة،  يف 
وي�سمع  يرى  الكل  للكالم عليها 
يقول  ؟.  كيف  نعمة  لكن  و 
انحرفت  الإن�سانية  اأن  قائل 
و  عليه  تكون  اآن  يجب  ما  على 
لهذا عوقبت، ها هي حمجوزة 
نف�سها  تنجي  اأن  ت�ستطيع  ل 
امتالكها  رغم  �سيء  نفعها  ما 

كل  املتطورة جدا يف  للو�سائل 
اإىل  الذهاب  حتى  املجالت 
هو  ما  الأر�سية.  الكرة  خارج 
تكون  حتى  فعلته  الذي  ال�سيء 
فعلنا  اأكيد  ؟   ال�سورة  هذه  يف 

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

اأن�سانا  و  لها  ننتبه  مل  وهذه 
لعنه  املريد  ال�سيطان  اإياها 
 – اأنف�سنا  حتى   فاأن�سانا   ، اهلل 
و  اخلالق  معرفة  هو  املق�سود 
 26 الآية  )اقراأ  اأوامره   تطبيق 
من    132 و  ن  عمرا  اآل  من 
 – العنكبوت  من   60 و   – طه 
يف  التاأمل  و  فاطر(  من   15 و 
الذي  الدليل  كله،  اهلل  كتاب 
منا  يطلب  اهلل  عنه.   تخلينا 
العبادة فقط، الرزق من عنده 
لنا  يتخيل  لكن  و  م�سمون 
اآية حتذير  العك�ش. رمبا هذه 

وتذكري بالرجوع اإىل تعاليمه:
َعْن  التَّْوبََة  يَْقبَُل  الَِّذي  ] َوُهَو   

ِيّئَاِت  ال�َسّ َعِن  َويَْعُفو  ِعبَاِدِه 
 -  ] تَْفَعلُوَن  َما  َويَْعلَُم 

ال�سورى 25

ما  جميعا  لنا  الإجابة  اأترك 
للتاأمل  الوقت  منلك  دمنا 

جميعا يف بيوتنا.

هل  وباء الكورونا  Covid-19 نقمة؟

�شنجد يف الغالب �شكوى اجلميع)اأ�شاتذة، 
مفت�شني، تالميذ، اأولياء...(من كرثة 

الدرو�س، ومن جتاوز بع�س الدرو�س 
للم�شتويات الذهنية للتلميذ، مبعنى اأن 

الدر�س اأكرب من وعي و�شن التلميذ.

على املعلمني والأ�شاتذة يف خملف 
الأطوار تخ�شي�س اأ�شبوعني او 

ثالثة ا�شابيع من بداية الدخول 
املدر�شي لتقدمي اأهم درو�س اخلا�شة 
بالف�شل الثالث غري املدرو�س ب�شبب 

الوباء،بطريقة مكثفة ومب�شطة.



اجلمعة 10 - ال�شبت 11  اأفريل  2020  املوافـق  ل 17 �شعبان  1441ه �إ�شهار9



كلنا  وحدكم  "ل�ستم  حملة 
وقت  يف  وفاء  دليل  معكم" 
نُعزل فيه عن العامل ويهددنا 

فريو�س "كورونا"
 2020-4-9 اخلمي�س 
الإ�رسائيلية::  ::ال�سجون 
يف  الأ�سرية  احلركة  ثّمنت 
ال�سهيوين،  الحتالل  �سجون 
ال�سعبي  املوؤمتر  جهود 
التي  اخلارج،  لفل�سطينيي 
ق�سيتهم  جتاه  بها  يقوم 
حملته  اإطالقه  عرب  العادلة، 
الت�سامنية مع الأ�رسى "ل�ستم 
معكم".وقال  كلنا  وحدكم 
داخل  من  ر�سالة  الأ�رسى يف 
زنازين الحتالل اإىل املوؤمتر 
ال�سعبي:" اإن مبادرة موؤمتركم 
�سجون  يف  جتاهنا  املوقر 
لنعتربها  ال�سهيوين  الحتالل 
يف  واملحبة  الوفاء  عالمة 
كل  عن  فيه  عزلنا  يتم  زمن 
توا�سل مع العامل اخلارجي".
الأ�سرية  احلركة  و�رسحت 
الأ�رسى  اأو�ساع  ر�سالتها  يف 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف 
الطبي  والإهمال  كورونا"، 
الحتالل  قبل  من  املتعمد 
اتخاذ  وعدم  الأ�رسى،  بحق 
حلماية  وقائية  تدابري  اأية 

الفريو�س  هذا  من  الأ�رسى 
الأ�رسى:  واأ�ساف  اخلطري. 
وتعبت  قلوبنا  اعتلّت  "لقد 
ال�سجان  مع  جدالً  األ�سنتنا 
الوقاية،  و�سائل  اأدنى  ليوفر 
واعتمدنا  منه  يئ�سنا  وقد 
لنا  تي�رس  مبا  اأنف�سنا  على 
ال�سجانني". زفرات  لنتقي 
ر�سالتهم،  يف  الأ�رسى  واأ�سار 
"مهددين  باتوا  اأنهم  اإىل 
حكومة  قبل  من  بالقتل 
حالة  ت�ستغّل  التي  الحتالل 
الهائل يف املعمورة  ال�سجيج 
وم�ستغلة  الوباء،  هذا  حول 
الوباء  هذا  جراء  املوتى  اأن 
ووعدت  بالآلف."  يومياً 
احلركة الأ�سرية تقدمي كل ما 
يلزم من معلومات ومعطيات 
والإهمال  النتهاكات  حول 
الذي يواجهونه يف ظل خطر 
انت�سار فريو�س كورونا، لدعم 
املوؤمتر  اأطلقها  التي  احلملة 
اإياها  معتربين  ال�سعبي، 
"مبادرة يف الوقت املنا�سب".
اعتزازهم  عن  الأ�رسى  وعرّب 
من  مزيداً  متمنني  باحلملة، 
التوا�سل، داعني املوؤمتر لأن 
الذي  الأ�رسى  �سوت  يكون 
الحتالل  م�سجع  "يق�س 

دول  كل  يف  �سفاراته  اأمام 
كل  ويف  واجلامعات،  العامل 
فيه  الحتالل  يتواجد  مكان 
الآخر  الوجه  العامل  لريى 
اأقل  ولي�س  لقباحة الحتالل، 
يف زمن الكورونا اأن يتم خلق 
من�سات  على  عاملي  تفاعل 
واإثارة  الجتماعي  التوا�سل 
املرئي  الإعالم  يف  ق�سيتنا 
ل  حتى  واملقروء  وامل�سموع 

نُقتل ب�سمت!".
ن�ص ر�سالة الأ�سرى:

املوؤمتر  يف  الكرام  الأخوة 
ال�سعبي لفل�سطيني اخلارج..

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
وبركاته

برتحل  ما  �سوتي  رحل  اإن 
حناجركم..

وما زال اخلري يف �سعبنا رغم 
زال  وما  والتهجري،  ال�ستات 
من  �سحوا  ملن  وفياً  �سعبنا 
عرفتها  ق�سية  اأعدل  اأجل 
الإن�سانية. اإن مبادرة موؤمتركم 
�سجون  يف  جتاهنا  املوقر 
لنعتربها  ال�سهيوين  الحتالل 
يف  واملحبة  الوفاء  عالمة 
كل  عن  فيه  عزلنا  يتم  زمن 
توا�سل مع العامل اخلارجي.. 
ممثاًل  العدو  يتعاون  وقت  يف 

الكورونا  وباء  مع  ب�سجانه 
غريباً  لي�س  وهذا  علينا، 
بت�رسفاته  يفاجئنا  ومل  عليه 
من  بدلً  هو  فها  ال�سادية، 
عن  الأقل  على  الإفراج 
املر�سى وكبار ال�سن والن�ساء 
�سلفه  يف  ميعن  والأطفال 
نهاراً  لياًل  العتقال  ويوا�سل 
يومياً  يبلغ  هو  وها  جهاراً، 
لالعتقال  التمديد  قارات 
نحن  وها  لالأ�رسى،  الإداري 
لينقل  �سجان  زفرة  بعد  على 
لنا ال�سجان الوباء دون مراعاة 
الوقاية.  و�سائل  لأدنى  منه 
وتعبت  قلوبنا  اعتلت  لقد 
ال�سجان  مع  جدالً  األ�سنتنا 
الوقاية،  و�سائل  اأدنى  ليوفر 
وقد يئ�سنا منه واعتمدنا على 
لنتقي  لنا  تي�رس  مبا  اأنف�سنا 
ولو  حتى  ال�سجانني  زفرات 
تبقى  ما  ح�ساب  على  كانت 
يف  واأنتم  الن�سبية  راحتنا  من 
حالنا  عن  ال�رسح  عن  غنى 
يف ظل ظروف عادية بالن�سبة 
ال�سجان  اأن  حتى  لل�سجان، 
الوباء  زمن  يف  علينا  ا�ستكرث 
بع�س الأ�سناف التي ن�سرتيها 
لأنه  اخلا�س  ح�سابنا  على 
القذرة  يده  ومد  يوفرها  ل 

ظل  يف  و�رسقها  ملائدتنا 
وباء  على  املثار  ال�سجيج 
كورونا، فاأي نوع من ال�سجان 
يف  الكرام  الأخوة  هذا!! 
لفل�سطيني  ال�سعبي  املوؤمتر 
تاأتي  عندما  اخلارج.. 
التوقيت  هذا  يف  مبادرتكم 
املنا�سب،  توقيتها  يف  فهي 
ر�سالتكم  على  اطلعنا  وقد 
و�سنزودكم  عمله  تنوون  وما 
من  يلزم  ما  بكل  اهلل  �ساء  اإن 
النتهاكات  عن  تفا�سيل 
يف  نواجهه  الذي  والإهمال 
زمن الكورونا فقد بتنا ن�سعر 
قبل  من  بالقتل  مهددون  اأننا 
حالة  م�ستغلة  العدو  حكومة 
املعمورة  يف  الهائل  ال�سجيج 
وم�ستغلة  الوباء  هذا  حول 
الوباء  هذا  جراء  املوتى  اأن 
يف  اإخواننا  بالآلف.  يومياً 
اعتزازنا  عن  نعرب  املوؤمتر 
اأن  نتمنى  التي  ملبادرتكم 
�سوتنا  وتكونوا  تتوا�سل 
م�سجع  يق�س  الذي  العايل 
كل  يف  �سفاراته  اأمام  العدو 
دول العامل ويف كل اجلامعات 
العدو  يتواجد  مكان  كل  ويف 
العامل الوجه الآخر  فيه لريى 
اأقل  ولي�س  الحتالل  لقباحة 

اأن يتم خلق  يف زمن الكورونا 
من�سات  على  عاملي  تفاعل 
واإثارة  الجتماعي  التوا�سل 
املرئي  الإعالم  يف  ق�سيتنا 
ل  حتى  واملقروء  وامل�سموع 
نلفت  اإذ  واإننا  ب�سمت!  نُقتل 
التي  املبادرة  اإىل  ح�رساتكم 
وخاطبت  املقاومة  اأطلقتها 
الأخ  خالل  من  العدو  بها 
باأن  غزة  يف  ال�سنوار  يحيى 
للتنازل  م�ستعدة  املقاومة 
جنود  مو�سوع  يف  اجلزئي 
العدو الأ�رسى مقابل الإفراج 
ال�سن  وكبار  املر�سى  عن 
والأ�سريات، وندعوكم للتقاط 

هذه املبادرة الإن�سانية وخلق 
كافة  ملخاطبة  لها  من�سة 
الدولية  الفاعلة  الأطراف 
العدو  بدولة  �سلة  لها  التي 
ل�ستثمار هذه املبادرة للتقدم 
كافة  عن  الإفراج  ملف  يف 
يف  الكرام  اإخواننا  الأ�رسى. 
املوؤمتر ال�سعبي.. مرة اأخرى 
و�سوتكم  جهدكم  عالياً  نقدر 
ون�ساأل  ق�سيتنا،  يُعلي  الذي 
واإىل  التوفيق  لكم  تعاىل  اهلل 
فل�سطني  يف  جميعاً  بكم  لقاء 

حمررة.
اإخوانكم يف احلركة الأ�سرية يف 

�سجون الحتالل ال�سهيوين

بقلم: الأديب والأ�سري املحرر – 
وليد الهودىل

مبا  واأجّل  اأعلى  البازيان  عالء 
يحمل من ق�سية عادلة من اأ�رساكم 
بدبابتهم  الذين جاءوا غزة  القتلة 
ملن  واملدنيني.  الأطفال  ليقتلوا 
ما  بلغ  البازيان:  عالء  يعرف  ل 
وثالثني  اأربع  ال�سجون  يف  اأم�سى 
من  �رساحه  اأطلق  مرة  اآخر  �سنة، 
وفاء  �سفقة  يف  املوؤبد  �سجنه 
بعد  اختطافه  اأعيد  ثم  الأحرار، 
اأن عاد اىل م�سقط راأ�سه يف حارة 
امل�سجد  م�سارف  على  ال�سعدية 
يف  ابنتني  واأجنب  تزوج  الأق�سى، 
بني  ما  هذه  املجاهد  ا�سرتاحة 
بذلك  خارقني  واختطافه  املوؤبد 
كل الأعراف الأخالقية والقانونية 
والإن�سانية، دون اأّي مربر ودون اأية 

حالة  جمّرد  فقط  جديدة  تهمة 
تنتابهم فيغت�سبون  انتقامية  �رسع 
جتاوز  م�سّن  �رسير  ان�سان  حياة 
على  يدّل  هذا  عمره،  من  ال�ستني 
اأية درجة �سفلية يف عامل اجلرمية 
امل�سلّح  وال�سطو  والقر�سنة 
اإليها.  و�سلوا  الفا�سي  والعدوان 
خم�رسم،  معتقل  البازيان  عالء 
ويالتها،  بكل  ال�سجون  عرك 
ع�رس ال�سجون بقب�سة يده ليخرج 
ال�سرب  من  مركزة  ع�سارة  منها 
مراب�س  يف  والثبات  واملرابطة 
وخنادق  احلرية  ومعاقل  الأ�سود 
عادّيا  معتقال  لي�س  هو   ، التحدي 
بل هو الذي يخرج النور من عمق 
 : ثالث  ظلمات  يف  هو  الظالم، 
واملر�س  الب�رس  وفقدان  ال�سجن 
واحلياة،  النور  ي�سنع  هناك  ولكنه 
كل من يلتقيه من املب�رسين ي�ستمد 

النور من ذاك النور ال�ساطع، اأذكر 
يعيد قراءة املقال  واهلل كيف كان 
كنا  اأيام  جهدنا  فيه  نحاول  الذي 
ونتعلم  ال�سيا�سة  عامل  يف  نحبو 
كلمة  اأو  بحرف  ميّر  ل  دروبها، 
او م�سطلح اأو فكرة اإل ويعيد لها 
و�سعها الأقوى والجمل ناهيك عن 
ت�سويب اخلطاأ وت�سويب البو�سلة. 
وروحا  متقدة  �سعلة  زال  وما  كان 
العظيمة  الفل�سطني  وكاأن  وطنيا 
وبكل  تفا�سيلها  بكل  ت�سكنه  هذه 
وطموحات  اآمال  من  حتمل  ما 
نا�سها، مل ت�سقط من قلبه ذرة من 
ترابها ومل ت�سحبه ال�سيا�سة من اأي 
حق من حقوقها، ظّل قاب�سا على 
جمر احلق واحلرية والق�سية بكل 
جناحه  يلني  اأو  يهن  مل  اأبعادها، 
لكل دعاوي ال�سلم املخادعة، بقي 
قاب�سا على ال�سالح دون اأي تراجع 

ولو على �سبيل التكتيك واملناورة. 
عالء الدين مدر�سة خالدة تدّر�س 
امل�ستقبل  وتر�سم  التاريخ  اأ�سفار 
احلرية  قواعد  وتر�سي  امل�رسق 
ل  الذي  وال�ستقالل  الكاملة 
احلكمة  مقعد  تبواأ  فيه،  �سائبة 
واثرى،  اأوجز  تكلم  اإذا  بها،  وتكلم 

قلبه  من  اخلارجة  معانيه  تهبط 
هبوطا  الوافر  وعقله  اجلميل 
ويفي  والعقول  القلوب  يتحف 
وجامعة  مدر�سة  عالء  بالهدف، 
يحّدث،  من  مقامات  يراعي 
اأن  دون  بقلبه  اأغوارهم  ي�سرب 
وو�سل  اأب�رس  عالء  عيناه،  تراهم 

يف  البارع  وهو  احلكمة  منابع  اىل 
يف  �سكل  لقد  وتعليمها،  اإي�سالها 
ينهل  فريدة  اأكادميية  ال�سجون 
ويلتقي  ي�سعده حظه  منها كل من 
به. والن نريد لهذا النور اأن يكون 
نوره  نرى  اأن  نريد  ال�سجن،  خارج 
ل اأن يرى هو النور خارج ال�سجن 
بالفعل  بعينه،  مميز  نور  هو  لأنه 
يعود  اأن  الب�سري  الفار�س  لهذا  اآن 
ال�سعدية  حلارة  يعيد  واأن  حلياته 
البازيان  عالء  وبهاءها.  روحها 
هو  كما  حلريته  بحاجة  نحن 
كفاه  و�سعبه،  بحاجة حلرية وطنه 
العدّو كل هذا  لهذا  �سجونا وكفى 
الأعراف  كل  على  الأهوج  التمّرد 
التي  الب�رسية  والأخالق  والقوانني 

مل ي�سبقه اليها اأحد.
يف  بازيانا  للقد�س  عالء  نريد 

�سمائها.
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ل اأعتقد اأن هناك يف العامل اأو على مّر الع�سور يف التاريخ الب�سري اأن �سريرا مكث يف ال�سجون ما يزيد عن ثالثني �سنة اإل هنا مع هذه الكتلة 
الب�سرية ال�سماء التي ت�سّمي نف�سها" دولة اإ�سرائيل". والتي خري من عّب عن جوهرها الأملعي وزيرهم املعتوه "بينيت" فاأراد اأن يبادل اأ�سرى 

املقاومة باأجهزة تنف�ص ومعدات مواجهة فريو�ص كورونا، يقولون مخ دجاجة ولكن ثبت اأن هناك لديهم مخ فريو�ص.

�أما �آن لهذ� �لب�صري)عالء �لبازيان( �أن يعود حلرّيته؟!

يف ر�سالة من داخل ال�سجن

�لأ�صرى �لفل�صطينيون لـ �ملوؤمتر �ل�صعبي:
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كبار ال�شن والأطفال والن�شاء يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي !

مع تزايد خطر "كورونا" اأطلقوا �ضراح اال�ضرى املر�ضى
مع اقرتاب يوم الأ�شري الفل�شطيني الذي ي�شادف يف 17 ني�شان من كل عام، يوا�شل التحالف 

الأوروبي ملنا�شرة اأ�شرى فل�شطني حمله الت�شامن الدولية التي اأطلقها منذ تف�شي وباء "كورونا" 
لإنقاذ اأ�شرى فل�شطني القابعني يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي، و�شمان توفري �شبل الوقاية 

واحلماية لهم، واملطالبة بالإفراج عن املر�شى وكبار ال�شن و الأطفال والن�شاء باعتبارهم الفئات 
الأكرث عر�شة لالإ�شابة بخطر "كورونا"، وذلك ان�شجاما مع مطالبات عوائلهم ونداءات الهيئات 
احلقوقية والإن�شانية الدولية يف ظل انت�شار الوباء ب�شكل وا�شع وتدهور الأو�شاع ال�شحية يف 

ال�شجون وانعدام �شبل احلماية والوقاية، 

ق.ف

و حتى ي�ستطيع هوؤالء املعتقلني العودة 
والعي�ش  عائالتهم  وبني  بيوتهم  اىل 
التدابري  اتخاذ  و  �سحية  ظروف  يف 
واحلماية من  الوقاية  و�سائل  الالزمة 
هذا الوباء اخلطري و القاتل . وبجهود 
جلان التحالف االأوروبي املنت�رشة يف 
العامل وكثري من الن�سطاء واالأ�سدقاء 
توقيع   500 من  اأكرث  جمع  من  متكنا 
واحتادات  وجمعيات  ملوؤ�س�سات 
دولية  و  و�سخ�سيات عربية  وفعاليات 

واأع�ساء برملانات اأوروبية.
بال�سكر  اأخرى  مرة  نتوجه  وهنا 
العايل لكل من دعم  العميق والتقدير 
هذه احلملة العاملية والتي و�سلت اىل 
قارات.  �ستة  من  دولة   )40( من  اأكرث 
كافة  اىل  وال�سكر  التحية  ونوجه  كما 
التي  فل�سطني  يف  االإعالم  و�سائل 

تناولت احلملة وغطت اأخبارها.
االأوروبي ملنا�رشة  التحالف  اننا يف   
يوم  اقرتاب  ومع  فل�سطني،  اأ�رشى 
االأ�سري الفل�سطيني فى 04/17  نوؤكد 

على مايلي:

اأ�رشى  جلانب  الثابت  وقوفنا   -
يف  الدائم  وا�ستمرارنا  فل�سطني، 
توفري  و�سمان  حمايتهم  الجل  العمل 

حقوقهم واالإفراج عنهم.
التواقيع  ا�ستمرارنا يف حملة جمع   -
وا�ستمرار  التحالف،  "نداء"  على 
ال�سخ�سيات  من  املزيد  مع  التوا�سل 

و املوؤ�س�سات يف اأوروبا والعامل اجمع 
واملدافع  ال�سادح  ال�سوت  و�سنكون 
عنهم مبا ي�ساهم يف عر�ش معاناتهم 
املتفاقمة واي�سال ر�سالتهم العادلة و 
ن�رشة  معهم  الت�سامن  دائرة  تو�سيع 

لهم ووفاء لت�سحياتهم.
التوا�سل مع املوؤ�س�سات  -  ا�ستمرار 

واالإن�سانية،  احلقوقية  الدولية، 
وال�سغط عليها كي تتحمل م�سوؤولياتها 
االأخالقية واالإن�سانية و القانونية وان 
االحتالل  �سلطات  الإلزام  تتحرك 
باحرتام االتفاقيات واملواثيق الدولية 
واملعتقلني  اال�رشى  مع  تعاملها  يف 

الفل�سطينيني ب�سكل عام.
معا  �سعار  حتت  حملتنا  �سنوا�سل   -
"كورونا"  خطر  من  اال�رشى  الإنقاذ 
وكبار  املر�سى  عن  الفوري  واالإفراج 

ال�سن واالأطفال والن�ساء.
جتاههم  بامل�سوؤولية  ن�سعر  اننا   -
من  يردنا  ملا  بالغة  بخطورة  وننظر 
اأخبار من داخل ال�سجون االإ�رشائيلية 
وا�ستمرار  "كورونا"  تف�سي  ظل  يف 
وعدم  االإ�رشائيلي  اال�ستهتار 
ومعنا  نتطلع  لذا  بحياتهم.  االكرتاث 
اىل  العامل  اأحرار  من  االأ�سدقاء  كل 
امل�ساهمة يف التخفيف من معاناتهم 
واإنقاذ حياتهم واالإفراج عنهم. اإذ نرى 
واالإن�سانية  االأخالقية  امل�سوؤولية  اأن 
والقانونية تتطلب منا العمل دون كلل 

الجل ا�رشي فل�سطني..
احلرية لأ�شرى احلرية

تقرير:  علي �شمودي

اهلل  عبد  �سخر  اجلريح   االأ�سري  دخل 
ع�رش  الثامن  عامه   ، عي�سى  م�سطفى 
ب�سمود   ، االحتالل  �سجون  يف  واالأخري 
والدته  حت�سي  بينما   ، وبطولة  وحتدي 
االأيام   ،" عمران  اأم   " مرمي  ال�ستينية 
عناقه  حلظات  بانتظار  والدقائق 
حرمتها  بعدما  الأح�سانها  ب�سمه  والفرح 
مدار  على  وروؤيته  زيارته  االإمرا�ش 
رحلة  فبعد   ، املا�سية  ال�ستة  ال�سنوات 
فقدت  ال�سجون  بوابات  على  ال�سرب 
فراقها  على  وحزناً  بكاءاً  اإحدى عينيها  
حلبيب قلبها �سخر الذي ال يفارق ا�سمه 
جميعنا   " اأيوب  �سقيقه  ويقول   ، ل�سانها 
ن�سلي لرب العاملني ، ليمد بعمر والدتنا 
احلنونة لتعي�ش فرحة العمر التي �رشقها 
الذي  �سقيقي  اعتقال  منذ  االحتالل 
كل  ففي   ، لقلبها  واالأحب  االأقرب  يعترب 
�سالة تقف بني يدي اهلل ، تناجيه وتبكي 
 " وي�سيف   ،" �سخر  يتحرر  حتى  لتعي�ش 
متتعت مبعنويات عالية و�سالبة وعزمية 
لتتكحل  ال�سجون  بوابات  ورابطت على   ،
مل   ، واملميز  الغايل  ابنها  بروؤية  عينيها 
اأحد يف  الن  وال�سوق  احلنني  دموع  جتف 
العامل ال ميكن اأن ي�سد مكانه ، وازدادت 
اأوجاعها بعدما حرمها املر�ش زيارته ".

الأ�شري يف �شطور ..
قبل 40 عاماً ، ولد االأ�سري �سخر يف بلدة 
ويعترب    ، جنني  غرب  احلارثية  ال�سيلة 
 9 من   املكونة  عائلته  يف  الرابع  الرقم 
" كلنا نفخر  اأيوب  ، ويقول �سقيقه  اأنفار 
�سقيقي  ون�ساالت  ومواقف  ببطوالت 
حنان  من  و�سماته  باأخالقه  نعتز  الذي 
وبر وطيبة وعطاء وت�سحية طوال �سنوات 
ال�سيلة  بلدتنا  يف  ق�ساها  التي  حياته 
متيز   ، اأظفاره  نعومة  منذ   " وي�سيف   ،"
وبروح  للجميع  واحرتامه  للنا�ش  بحبه 
وق�سيتنا  ل�سعبنا  وانتماءه  كبرية  وطنية 
امل�سريات  يف  ي�سارك  فكان   ، وفل�سطني 
 ،" الدرا�سة  مقاعد  على  واملواجهات 
وحقق  البلدة  مدار�ش  يف  تعلم   " ويكمل 
النجاح يف الثانوية العامة ، لكنه مل يكمل 
له  االحتالل  ا�ستهداف  ب�سبب  درا�سته 
ومتيز  واملطاردة  لالإ�سابة  فتعر�ش   ،

باجلراأة وال�سجاعة ".
اإ�شابة واعتقال..

 ، االأق�سى  انتفا�سة  اندلعت  عندما 
ل�سفوف  وان�سم  النداء  ال�سخر  لبى 
اأيوب "  كر�ش  املقاومة ، ويقول �سقيقه 
الراية  حمل   ، واملقاومة  للن�سال  حياته 
الت�سدي لالحتالل  والبندقية و�سارك يف 
الذي طارده وا�ستهدفه ، ورغم اإ�سابته ، 
اأكمل امل�سوار ، وعندما ا�ستدت مالحقته 
 ، االغتيال  وحماوالت  الكمائن  وتكررت 
ل�سفوف املقاومة يف خميم جنني  ان�سم 
"، وي�سيف " مل يتاأخر يوماً عن مواجهة 
اأو معركة ، يتقدم ال�سفوف بجراأة واإقدام 
رغم  نف�سه   ت�سليمه  ورف�ش  مترد   ،
الدهم  وحمالت  امل�ستمرة  التهديدات 
بتاريخ   " ويكمل   ،" اليومية  واملالحقة 
هجوماً  االحتالل  �سن   ،  2002-4-10
على خميم جنني ، فهب �سخر مع رفاقه 

االحتالل  ومواجهة  للت�سدي  باملقاومة 
اخلا�رشة  يف  �ساروخ  ب�سظايا  فاأ�سيب   ،
واالأعرية النارية يف الفخذ والكتف ومتكن 
ع�سنا   " ويكمل   ،" اعتقاله  من  االحتالل 
بعدما  م�سريه  على  والرعب  اخلوف 
ورعب  وجع  وبعد   ، اأخباره  انقطعت 
امل�سايف  يحتجزه يف  االحتالل  ان  علمنا 
االإ�رشائيلية ، ورغم حالته ال�سحية ، بقي 
حرا�سة  و�سط  والقدمني  اليدين  مقيد 

م�سددة وحرماننا من زيارته.
التحقيق واحلكم ..

�سخر  اإ�سابة  اأثار  االحتالل  يراعي  مل 
اأيوب  �سقيقه  ويقول    ، ال�سحية  وحالته 
لزنازين  فوراً  نقلوه  امل�سفى  من   "
التحقيق والتعذيب يف �سجن اجللمة ، مل 
للعزل  تعر�ش   ، باإ�سابته  االحتالل  يهتم 
�سبب  مما  �سهرين  من  الأكرث  وال�سغوط 
وي�سيف   ،" امل�ساعفات  من  املزيد  له 
" فرحنا كثرياً عندما �ساهدناه يف قاعة 
وجع  ورغم   ، ب�سامل  الع�سكرية  املحكمة 
الفراق واأمل القيد ، كان االأهم بالن�سبة 
ان  لقناعتنا  يرزق  حي  زال  ما  انه  لنا 
ال�سجن لن يغلق بابه على اأحد "، ويكمل 
" بعد معاناة التاأجيل والتمديد ، حوكم 
�سقيقي بال�سجن الفعلي ملدة 18 عاماَ 
، فبكت والدتي التي مل حتتمل ال�سدمة 
النا�ش جميعاً  ، فقلب االأم يختلف عن 

،وبداأت رحلة املعاناة بني ال�سجون ".
خلف الق�شبان ..

فلذة  زيارة  على  عمران  اأم  واظبت 
كبدها ، ومل يبقى �سجن اإال ووقفت على 
اأبوابه ، ويقول اأيوب " اأ�سبحت الزيارة 
اللحظة التي تنتظرها والدتي على اأحر 
من اجلمر ، مل تنال اإجراءات االحتالل 
 ، عزميتها  من  التع�سفية  وممار�ساته 
مل  الذي  العيد  �سخر  مع  اللقاء  فيوم 
نعرف طقو�سه ومعانيه منذ زجه خلف 
 ، احلكم  رغم   " وي�سيف   ،" الق�سبان 
 ، بالتعليم  االحتالل  �سقيقي  حتدى 
ودر�ش  العامة  بالثانوية  النجاح  حقق 
يف  ال�سهادات  من  العديد  على  وح�سل 
الدولية  والعالقات  واالإعالم  ال�سحافة 
وغريها ، موؤكداً اأن اإرادة اال�رشى اقوي 

من االحتالل و�سجونه ".
�شور اأخرى ..

كافة  تزوج   ، �سخر  اعتقال  خالل 
بدد  غيابه   " اأيوب  ويقول  اأ�سقاوؤه، 
الن  تبكي  والدتي  فكانت   ، اأفراحنا 
قلبها وروحها متعقلة بابنها الذي ت�سيع 
واملوؤمل   ، الق�سبان  خلف  �سبابه  زهرة 
بع�سهم   ، حفيداً   21 لديها  اأن   ، اليوم 
اإال  يعرفون عمهم  ال�سباب وال  �سن  بلغ 
من خالل ال�سور ، فاالحتالل يعاقبهم 
باملنع االأمني "، وي�سيف " مع بدء العد 
نعي�ش   ، �سقيقي  حكم  لنهاية  التنازيل 
لن�سطب من حياتنا  االنتظار  اأمل  على 
املحطات ال�سعبة على مدار ال�سنوات 
ان   ، العاملني  رب  ون�ساأل   ، املا�سية 
يف  ال�ستقباله  الكبرية  بحريته  نفرح 
باإبطال  يليق  ور�سمي  �سعبي  عر�ش 
احلرية  ونتمنى   ، جنني  خميم  معركة 
الفرج  و  واالأ�سريات  اال�رشى  جلميع 

القريب ان �ساء اهلل".

االأ�ضري �ضخر عي�ضى يدخل 
عامه الثامن ع�ضر واالأخري 

خلف الق�ضبان

االحتالل  اإن  االأ�سري  نادي  قال 
قرابة  اعتقال  يوا�سل  االإ�رشائيلي 
رغم  �سجونه،  يف  طفال   )180(
املتكررة  واملطالبات  النداءات 
باإطالق �رشاحهم جّراء انت�سار عدوى 
فريو�ش )كورونا(، الذي اأ�ساف خطرا 
اإىل  اإ�سافة  م�سريهم،  على  جديدا 
�سجون  يف  اعتقالهم  ا�ستمرار  خطر 
ال تتوفر فيها اأدنى ال�رشوط اخلا�سة 
بحماية طفولتهم. واأ�ساف النادي يف 
الطفل  يوم  ملنا�سبة  �سحفي،  بيان 
الفل�سطيني الذي يُ�سادف اخلام�ش من 
اأفريل من كل عام، اإن ما جرى باالأم�ش 
اإدارة  قيام  من  "عوفر"  �سجن  يف 
االأ�رشى،  من  طفلني  بحجر  ال�سجن 
اأمر  �رشاحهما،  تُطلق  اأن  من  بدال 
خطري، داعيا كل جهات االخت�سا�ش 
"اليوني�سف"  راأ�سها  وعلى  الدولية 
الإطالق  العاجل  التدخل  �رشورة  اإىل 
اأن  وبني،  االأطفال.  االأ�رشى  �رشاح 
�سيا�سة  ينتهج  االإ�رشائيلي  االحتالل 
الفل�سطينيني، كجزء  االأطفال  اعتقال 
واأدواتها،  العنيفة  بنيته  من  اأ�سا�سي 
طفولتهم،  �سلب  خاللها  من  ويُحاول 
وال  وم�ستقبلهم،  م�سريهم  وتهديد 

امُل�ستخدمة  العنيفة  اأدواته  تختلف 
بحق االأطفال يف م�ستواها عن اأدواته 
هذه  وتبداأ  الكبار،  املعتقلني  بحق 
االإجراءات منذ حلظة االعتقال االأوىل 
ال�سجون.  يف  احتجازهم  حتى  لهم، 
ج�سيمة  انتهاكات  االحتالل  ويُنفذ 
بحق االأ�رشى االأطفال منذ حلظة اإلقاء 
والتي  واحتجازهم،  عليهم  القب�ش 
تتناق�ش مع ما ن�ست عليه العديد من 
االتفاقيات اخلا�سة بحماية الطفولة، 
اعتقالهم  عمليات  خالل  من  وذلك 
�ساعات  يف  منازلهم  من  املنظمة 
متاأخرة من الليل اإىل مراكز التحقيق 
اأو  طعام  دون  واإبقائهم  والتوقيف، 
يف  و�سلت  طويلة  ل�ساعات  �رشاب 
ليومني،  املوثقة  احلاالت  بع�ش 
البذيئة  واالألفاظ  ال�ستائم  وتوجيه 
النتزاع  وترهيبهم،  وتهديدهم  اإليهم، 
ال�سغط  حتت  منهم  االعرتافات 
للتوقيع  دفعهم  اإىل  اإ�سافة  والتهديد، 
على االإفادات املكتوبة باللغة العربية 
حقهم  من  وحرمانهم  ترجمتها،  دون 
القانوين ب�رشورة ح�سور اأحد الوالدين 
واملحامي خالل التحقيق، وغري ذلك 
ال  كما  واالنتهاكات،  االأ�ساليب  من 

تتوانى �سلطات االحتالل عن اعتقال 
علما  تهمة،  اأية  دون  اإداريا  االأطفال 
لالأطفال  املوجهة  التهم  معظم  اأن 
مطلع  ومنذ  احلجارة.  باإلقاء  تتعلق 
ق�سية  �سهدت   ،2020 اجلاري  العام 
خطرية،  حتوالت  االأطفال  االأ�رشى 
حاولت اإدارة �سجون االحتالل فر�سها 
داخل ال�سجون، متثلت يف ق�سية نقل 
من  ممثليهم  دون  االأطفال  االأ�رشى 
"الدامون"،  اإىل �سجن  "عوفر"  �سجن 
جرى  الذين  االأطفال  تعر�ش  حيث 
قوات  يد  على  اعتداءات  اإىل  نقلهم 
القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، 
واحتجازهم يف ظروف ال تتوفر فيها 
اأدنى �رشوط العي�ش االآدمي، وفر�ش 
عائالتهم  وحرمان  عليهم  عقوبات 
اعتربه  الذي  االأمر  زيارتهم،  من 
احلقوقية،  واملوؤ�س�سات  االأ�رشى 
اأحد  ل�سلبهم  وحماولة  خطرياً  حتوالً 
بوجود  واملتمثل  ُمنجزاتهم،  اأهم 
م�رشفني على االأ�رشى االأطفال داخل 
ال�سجون، لتنظيم حياتهم وم�ساعدتهم 
يف مواجهة ظروف االعتقال. وح�سب 
البيان، يطبق االحتالل بحق االأطفال 
فيما  الع�سكري،  القانون  ال�سفة  يف 

يف  اال�ستثنائية  اإجراءاته  يُطبق 
على  االإ�رشائيلي  املدين  القانون 
�سيا�سات  من  كجزء  القد�ش،  اأطفال 
على  فر�سها  حُتاول  التي  الت�سنيف 
التق�سيمات  وتر�سيخ  الفل�سطينيني، 
اأنها  التي فر�ستها على االأر�ش، ومع 
تُطبق القانون املدين االإ�رشائيلي على 
اأطفال القد�ش، فقد و�سل بها االأمر 
عائالتهم،  عرب  اأطفال  ا�ستدعاء  اإىل 
اأعمارهم اخلم�ش �سنوات  مل تتجاوز 
خالل  العي�ساوية  بلدة  يف  جرى  كما 
ن�سبة  اأعلى  وتعترب  املا�سي.  العام 
يف  االأطفال  �سفوف  بني  اعتقاالت 
اأطفالها  يواجه  القد�ش، حيث  مدينة 
بع�ش  متكررة،  اعتقال  عمليات 
االأطفال مل يتمكن على مدار �سنوات 
من ا�ستكمال تعليمه ب�سبب االعتقال، 
املنزيل  احلب�ش  عمليات  وجّراء 
�سلطات  خالله  من  ا�ستهدفت  التي 
االجتماعي  الن�سيج  االحتالل، 
االأطفال،  ال�سيما  املقد�سي، 
اعتقال  اأعلى حاالت  تُ�سجل  و�سهرياً 
القد�ش  يف  االأطفال  �سفوف  بني 
الفل�سطينية  املحافظات  مع  مقارنة 

االأخرى. 

يف ظل انت�شار "كورونا"

االحتالل يوا�ضل اعتقال االأطفال رغم النداءات باالإفراج عنهم 
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اكت�صاف مادة فعالة يف مكافحة 
فريو�س كورونا

عالج فريو�س كورونا بحليب الثدي الب�صري

اكت�شف علماء من معهد مونرتيال 
كندا،  يف  ال�رسيرية  للدرا�شات 
قدرة مادة كري�شيتني املوجودة يف 
مكافحة  على  النباتية،  املنتجات 
 .  2-SARS-CoV فريو�س 
بداأوا  املعهد  علماء  اأن  ويذكر 
بدرا�شة خ�شائ�س مادة كري�شيتني 
الرئوي  االلتهاب  وباء  انت�شار  بعد 
 ،.2003 عام  دولة   26 يف  ال�شاذ 
توفري  على  قادرة  اأنها  واكت�شفوا 
حماية كافية للج�شم من جمموعة 

وا�شعة من الفريو�شات..
فريو�س  تف�شي  عن  اأعلن  وعندما 
كورونا مبدينة ووهان ال�شينية يف 
نهاية دي�شمرب عام 2019 ، افرت�س 
كري�شيتني  مادة  اأن  املعهد  علماء 
بداأ  لذلك  �شده.  فعاله  �شتكون 
�شهر  يف  وال�شني  كندا  من  علماء 
�رسيريا  باختبارها   2020 فرباير 
-COVID  يف مكافحة فريو�س

19 على اأكرث من 1000 مري�س.
نتائج  كانت  »اإذا  العلماء،  وقال 
االختبار  اإيجابية، ف�شوف نح�شل 
على مادة م�شادة لفريو�س كورونا 
مادة  اإنتاج  واأن  امل�شتجد. خا�شة 
كري�شيتني اأمر �شهل جدا ورخي�س، 
عالج  يف  ا�شتخدامها  وبالتايل 

املر�شى لن يكلفهم كثريا«.
ووفقا للمعلومات املتوفرة حاليا ، 

تعمل مادة كري�شيتني �شد االأمرا�س 
فمثال  خمتلفة.  بطرق  الفريو�شية 
ال�شيتوكينات  اإنتاج  كبح  ميكنها 
االلتهابية، املوؤثرة يف امل�شاعفات 
 .19-COVID اخلطرة لفريو�س
تكاثر  تقلل  �شيء  كل  قبل  ولكن 
الفريو�س بارتباطها بامل�شتقبالت 
اخللوية الأنزمي ACE-2 املحول 
لالأجنيوتن�شني.، حيث عن طريقها 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  يتوغل 
اإىل اخلاليا.

الب�شل  يف  املادة  هذه  توجد 
االأخرى  واحلم�شيات  والربتقال 
الفلفل  الق�رسة،  مع  والتفاح 
ويف  والهليون،  واالأخ�رس  االأ�شفر 
وامللفوف  والعنب  الكرز  ثمار 
وال�شاي بنوعيه االأخ�رس واالأ�شود.

كري�شيتني  مادة  اأن  اإىل  باالإ�شافة 

فهي  للفريو�شات،  م�شادة 
وميكن  لالأك�شدة  م�شادة  مادة 
تخفي�س  يف  ا�شتخدامها 
الغلوكوز  وم�شتوى  الدم،  �شغط 
الثالثية  والدهون  والكولي�شرتول 
يف الدم. وكذلك يف تخفي�س خطر 
من  وغريه  بالزهامير  االإ�شابة 

اال�شطرابات الع�شبية التنك�شية.

ريبيكا  الطبية  الباحثة  طالبت 
اجلدد  املواليد  اأمهات  باول، 
لدرا�شته،  الثدي  بحليب  بالتربع 
عالجا  يحمل  اأن  اأمل  على 

مقاوما لفريو�س كورونا.
االأم  لنب  مناعة  عاملة  وطرحت 
طلبها الغريب يف و�شائل التوا�شل 
االجتماعي موؤخرا، وطلبت على 
وجه التحديد عينات من مدينة 
املر�س  تف�شي  مركز  نيويورك، 
لفح�س  املتحدة،  الواليات  يف 
امل�شادة  االأج�شام  كانت  اإذا  ما 
العالقة يف حليب االإن�شان ميكن 
فريو�س  من  االأطفال  حتمي  اأن 

كورونا ورمبا حتى البالغني.
 Vice ملوقع  باول  وقالت 
من  الكثري  »هناك   :News
ي�شنب  الالئي  املر�شعات 
م�شتعدات  وهن  بالعدوى 

باحلليب،  التربع  يف  وراغبات 
لدي  باأن  اأخربكم  اأن  ميكنني 
مئات الر�شائل االإلكرتونية لن�شاء 
يرغنب بامل�شاركة، وقد قال ذلك 
الكثري ممن ا�شتبه ب�شدة االإ�شابة 
كان  االختبار  اأن  اأو  بالفريو�س 

اإيجابيا«.
الثدي  حليب  فاإن  لباول،  وفقا 
الب�رسي مليء بالربوتينات القوية 
املقاومة لالأمرا�س، واملعروفة 
والتي  امل�شادة،  االأج�شام  با�شم 
حت�شني  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن 
االلتهابات  �شد  االأطفال 
وهو  احل�شبة،  مثل  الفريو�شية، 
دفع  الذي  ال�شبب  من  جزء 
االأمهات  دعوة  اإىل  االأطباء 

اجلدد للر�شاعة الطبيعية.
واالآن، تعتقد باول اأن خ�شائ�س 
اأن  ميكن  الوقائية  الثدي  حليب 

ت�شاعد العلماء على تطوير عالج 
.19-COVID فعال �شد

وعلى الرغم من فوائده ال�شحية 
مل  الوالدة،  حلديثي  املعروفة 
تقع درا�شة حليب الثدي الب�رسي 
فائدته  الإثبات  مكثف  ب�شكل 

بعيدا عن منو الر�شع.
من  االأمهات  تتمكن  ومثلما 
ال�شفاء  على  قدرتهن  مترير 
خالل  من  الوالدة  حلديثي 
احلليب، فلي�س من الوا�شح بعد 
ما اإذا كان باإمكانهن اأي�شا مترير 
ال�شفاء من فريو�س كورونا بنف�س 

الطريقة اأم ال.
يف  وفريقها  اإنها  باول  وقالت 
ا�شتعداد  على  �شيناي،  ماونت 
اأون�شة  لكل  دوالرات   5 لدفع 
)نحو 30 مل( من احلليب املتربع 
مدينة  يف  الن�شاء  قبل  من  به 

بالعينات  ترحب  كما  نيويورك. 
يتم  والتي  املدينة،  خارج  من 
مت  طاملا  الربيد،  عرب  اإر�شالها 
تاأكيد اأو اال�شتباه يف اإ�شابة االأم 
كانت  اإذا  اأو   ،19-COVID بـ 
مثل  االإ�شابة،  خلطر  معر�شة 

العامالت يف الرعاية ال�شحية.
و�شتكون اخلطوة االأوىل للدرا�شة 
االأج�شام  عن  البحث  هي 
الن�شاء  حليب  يف  امل�شادة 
اإ�شابتهن  من  التاأكد  مت  الالتي 
ذلك،  وبعد  التاجي.  بالفريو�س 
امل�شادة  االأج�شام  هذه  �شتحلل 
كقاتل  عملها  مدى  الكت�شاف 
االأمور  �شارت  اإذا  للفريو�شات. 
ف�شوف  املاأمول،  النحو  على 
لف�شل  طريقة  االأطباء  يبتكر 
احلليب  مناعة  خ�شائ�س 

واإدخالها اإىل املر�شى.

ما الذي يجب معرفته عن الربو يف 
عالقته بفريو�س كورونا؟

اعتاد  امل�شابون بالربو على نزالت الربد املو�شمية واالإنفلونزا، 
التي تزيد من تفاقم حاالتهم وت�شبب ال�شفري وال�شعال، ولكن مع 
فريو�س  اأن  ومبا  االأمر خمتلفا  ي�شبح  قد  كورونا  فريو�س  ظهور 
الربو  مر�شى  فاإن  التنف�شي،  اجلهاز  مبهاجمته  يعرف  كورونا 
يت�شاءلون االآن عما اإذا كانوا من بني الفئات االأكرث عر�شة لالإ�شابة 
به وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية، اإذا كنت تعاين من الربو، فقد 

تكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالفريو�س.
اأن  التي ميكن  التنف�شي  اجلهاز  بالتهابات  الربو  مر�شى  وي�شاب 
التاجية مثل �شيق  القلب  لفريو�شات  اأعرا�س م�شابهة  اإىل  توؤدي 
التنف�س وال�شعال ولكن، ال يوجد دليل قاطع يثبت اأن اأي �شخ�س 

.19-COVID م�شاب بالربو معر�س خلطر اأكرب لالإ�شابة بـ
عندما  اإ�شايف  ب�شكل  باحلذر  الربو  مر�شى  يُن�شح  ذلك،  ومع 
ينت�رس اأي نوع من اأمرا�س اجلهاز التنف�شي، ولي�س فقط فريو�س 

كورونا.

- هل يعترب الربو حالة �شحية كامنة؟

من  كورونا  بفريو�س  ي�شابون  الذين  االأ�شخا�س  معظم  يعاين 
فرتة  بعد  بخري  يكونوا  اأن  املرجح  ومن  فقط،  خفيفة  تاأثريات 

وجيزة.
ولكن ن�شبة �شغرية من امل�شابني، ميكن اأن ميوتوا، مبا يف ذلك، 

اأولئك الذين يعانون بالفعل من م�شكالت �شحية كامنة.
من  يعانون  الذين  الأولئك  كبريا  تهديدا  كورونا  فريو�س  وي�شكل 

�شعف جهاز املناعة، واالأمرا�س املزمنة اأو طويلة االأمد.
وعلى الرغم من اأن الربو ال يعترب م�شكلة �شحية اأ�شا�شية، اإال اأنه 
يعاين  الكورونا، حيث  تف�شي  اإدراكه خالل  يجب  يزال خطرا  ما 
عدوى  توؤدي  وقد  التنف�س.  يف  م�شكالت  من  بالفعل  امل�شابون 

كورونا اإىل م�شاعفات يف اجلهاز التنف�شي.
وحتى اإذا مل يتعر�س امل�شاب اإىل فريو�س كورونا، فاإن فريو�شات 

اجلهاز التنف�شي ميكن اأن توؤدي اإىل اأعرا�س ينتج عنها نوبة ربو.

- هل يجب اأن اأعزل نف�شي اإذا كنت اأعاين من الربو؟

يو�شى باأن يتجنب امل�شابون بالربو التفاعالت غري ال�رسورية، 
من  للحد  و�شعها  والتي مت  االجتماعية«،  بـ«امل�شافة  ي�شمى  ما 
يف  جون�شون،  بوير�س  الوزراء  رئي�س  وقال  الفريو�س  انت�شار 
موؤمتره ال�شحفي، اإن االأ�شخا�س ال�شعفاء، مبن فيهم اأولئك الذين 
اأنف�شهم ملدة  اأن يعزلوا  يعانون من ظروف طبية خطرية، يجب 

بو 12 اأ�شبوعا ومل يتم ذكر ما اإذا كان مر�شى  لر ا
ن مدرجني يف هذا، لكن من امل�شتح�شن  اأ

حالة  من  يعاين  �شخ�س  اأي  يبقى 
حذرا،  بالتنف�س  تتعلق  �شحية 
بالربو  امل�شابون  يو�شى  حيث 

باأنه يجب عليهم:
غري  التفاعالت  -جتنب 

ذلك  االآخرين مبا يف  مع  ال�رسورية 
النا�س  وم�شافحة  الكبرية،  و التجمعات  اأ

النقل  و�شائل  يف  وخا�شة  ال�رسوري،  غري  والتنقل  معانقتهم، 
العام.

-جتنب الذهاب اإىل االأماكن العامة مثل املطاعم ودور ال�شينما. 
-العمل من املنزل ما اأمكن.

الربو  م�شابي  على  ولكن  الذاتي،  للعزل  حاجة  هناك  ولي�شت 
البقاء بعيدا عن االت�شال باالآخرين بقدر االإمكان.

اأهم طرق الوقاية من العدوى بفريو�س كورونا اجلديد
حتى  عالج  اأو  لقاح  تطوير  يتم  مل 
اأو  اجلديد  كورونا  ملر�س  االآن 
من  النجاة  فاإن  لذلك   ،19 كوفيد 
اأ�شا�شي على  ب�شكل  تعتمد  العدوى 
اإجراءات  اتخاذ  على  احلر�س 

الوقاية واحلماية ال�شخ�شية.
الوقاية  اإجراءات  اتخاذ  اأجل  ومن 
كيف  معرفة  يجب  �شليم  ب�شكل 
اجلديد،  كورونا  فريو�س  ينتقل 
حيث ميكنه االنتقال بطرق عديدة 

اأهمها:
املتطاير من امل�شاب  الرذاذ   –  1
والعطا�س.  ال�شعال  طريق  عن 

االنتقال هي حوايل مرتين  م�شافة 
اأو ثالثة اأمتار و�شطياً.

اأو مادة  2 – املالم�شة مع مري�س 
ملوثة بفريو�س كورونا اجلديد مثل: 
املحمول  والهاتف  والوجه  اليدين 
واحلمامات  االأبواب  وقب�شات 
واملكاتب  والطاوالت  واملطابخ 
والثياب واالأطعمة غري املطبوخة.

اأهم طرق الوقاية من العدوى 
بفريو�س كورونا اجلديد هي:

1 – غ�شل اليدين باملاء وال�شابون 
ملدة 20 ثانية.

جتنب  االجتماعي:  العزل   –  2
والعناق،  والتقبيل  امل�شافحة 
اأ�شياء  جميع  تبادل  عن  واالبتعاد 
باأعرا�س  امل�شاب  املري�س 
جميع  جتنب  والزكام،  ال�شعال 
مثل  املغلقة  املزدحمة  االأماكن 
واأماكن  واملطارات  املدار�س 
النقل  وو�شائل  املزدحمة  العمل 
واملقاهي  ال�شينما  ودور  العامة 
واملطاعم واالأ�شواق املغلقة ... اإال 

لل�رسورة.
الورقية  الكمامات  ا�شتخدام   –  3
املنا�شبة عند االختالط باالآخرين 

خا�شة يف االأماكن املزدحمة.
الفم واالأنف باملناديل  – تغطية   4
والعطا�س  ال�شعال  عند  الورقية 

والتخل�س منها مبا�رسة.
نلم�شها  التي  املواد  تطهري    -  5
طبي  كحول  مبحلول  متكرر  ب�شكل 
60% اإىل 70% مثل الكولونيا العادية 
كلوراك�س  حملول  با�شتخدام  اأو 

ممدد )ملعقة كبرية يف ليرت ماء(.
واالأقم�شة  الثياب  غ�شل   –  6 
وال�شابون  املاء  با�شتخدام  امللوثة 
بالتعري�س  اأو  باحلرارة  وتن�شيفها 

املبا�رس اإىل ال�شم�س.
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الإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
ال�سوء  اجلمعة،  اأم�س  ال�سادرة 
على ال�ستقالت ال�ست التي متت 
بر�سلونة  الكتالوين  النادي  داخل 
قائلة:  »موندو«  �سحيفة  وعنونت 
اأع�ساء  6 من  قدم  ا�ستقالت..   6
ا�ستقالتهم  الرب�سا  اإدارة  جمل�س 
وجاءت  بارتوميو  للرئي�س  اليوم 
هذه ال�ستقالة اجلماعية بناء على 
طلب من الإ�سباين جو�سيب ماريا 
بر�سلونة،  نادي  رئي�س  بارتوميو 
 4 عن  بال�ستغناء  رغبته  ب�سبب 
النادي  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من 
تعمل  التي  الإدارة  تنظيم  لإعادة 

معه يف املرحلة القادمة.
اأثار  بارتوميو  قرار  اأن  ويبدو 
اأع�ساء  من  كبري  عدد  غ�سب 
ن�رشت  لذا  النادي،  اإدارة  جمل�س 
اأن  فانغوارديا«  »ل  �سحيفة 
اإىل  بالإ�سافة  الأربعة،  هوؤلء 
تيك�سيدور  ماريا  لهم  املن�سمني 
قدموا  كال�ساميغليا،  وجوردي 
ا�ستقالة  خطاب  اخلمي�س  م�ساء 
كاتب  اأمام  منا�سبهم  جماعي من 
عدل مقاطعة بر�سلونة ولعل اأبرز 
ا�ستقالتها  قدمت  التي  الأ�سماء 
تتمثل يف اإمييلي روزو نائب رئي�س 
البار�سا يف عهد بارتوميو، والذي 

يبدو وا�سحا اأنه �سوف ين�سم اإىل 
�سباق النتخابات يف العام املقبل، 
رئا�سة  اأجل  من  املرة  هذه  ولكن 

النادي الكتالوين.
اإدارة  جمل�س  يتكون  اأن  ويجب 
على  ع�سوا   14 من  بر�سلونة 
الأقل وفقا للقوانني، ومع ا�ستقالة 
املجل�س  بات  اإداريني،  �ستة 
ع�سوا،   13 من  يتكون  احلايل 
جو�سيب  الرئي�س  اإىل  بالإ�سافة 
القوانني  وت�سمح  بارتوميو  ماريا 
وال�ستمرار،  بالنعقاد  للمجل�س 
اإىل حني تعيني ع�سو اآخر لتحقيق 

ال�رشط املطلوب )14 ع�سوا(.

الأرجنتيني  النجم  نفى 
بر�سلونة  قائد  مي�سي  ليونيل 
وجود  قاطع،  ب�سكل  الإ�سباين 

اإىل  لن�سمامه  مفاو�سات  اأي 
نادي اإنرت ميالن الإيطايل، كما 
و�سائل  بع�س  يف  موؤخرا  ي�ساع 

الإعالم.
عرب  الأرجنتيني  ال�ساحر  ون�رش 
بح�سابه  »ال�ستوري«  خا�سية 
�سورة  »اإن�ستغرام«  يف  الر�سمي 
تذكر  تي«  اإن  »تي  �سبكة  من 
اإىل  لالن�سمام  طريقه  يف  اأنه 
دفع  واأنه  الإيطايل،  اإنرت ميالن 
خلروج  املالية  الكفالة  قيمة 
رونالدينيو  الربازيلي  الأ�سطورة 

ال�ساحر  وكتب  ال�سجن،  من 
اخلربين  على  الأرجنتيني 
»خرب  عبارة:  الأحمر  باخلط 

زائف وغري حقيقي«.
كما كتب مي�سي باخلط الأحمر: 
بويز  اأولد  نيولز  عن  قالوه  »ما 
ب�سعة  قبل  الإعالم  و�سائل  يف 
هلل  احلمد  اأي�سا،  كاذب  اأ�سابيع 
و�سع  اأحد«وبهذا  ي�سدقهم  مل 
التي  لل�سائعات  حدا  مي�سي 
عن  الإعالم  و�سائل  تداولتها 
انتقاله اإىل الإنرت ب�سكل نهائي.

اأول  اخلمي�س،  �ساوثهامتون  اأ�سحى 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري  من  ناد 
دفع  اإرجاء  عن  يعلن  القدم  لكرة 
رواتب لعبيه لعدة اأ�سهر، وذلك على 
فر�سه فريو�س  الذي  التوقف  خلفية 
كورونا امل�ستجد ولن ينح�رش اإرجاء 
بل  وح�سب،  بالالعبني  الرواتب  دفع 
واملدرب  النادي  مديري  �سيطال 
هازنهوتل  رالف  للفريق  النم�ساوي 
حتى  وذلك  امل�ساعد،  وطاقمه 

يونيو.
اأ�سار  اخلمي�س،  ال�سادر  البيان  ويف 
العاملني  جميع  اأن  اإىل  �ساوثهامتون 
تقا�سي  يوؤجلوا  لن  الذين  النادي  يف 
احل�سول  يف  »�سي�ستمرون  رواتبهم 
رواتبهم«وراأى  من   %  100 على 
بفارق  يبتعد  كان  الذي  �ساوثهامتون 
الهبوط  منطقة  عن  فقط  نقاط   7
تعليق  قرار  قبل  الثاين  امل�ستوى  اإىل 
رواتب  تاأجيل  اأن  املمتاز،  الدوري 
حماية  يف  »�سي�ساعد  الالعبني 
العاملني  املوظفني  النادي،  م�ستقبل 

فيه واملجتمع الذي نخدمه«.
ودعت رابطة الدوري املمتاز لعبي 

 %  30 اقتطاع  اإىل  الأندية  جميع 
الالعبني  رابطة  لكن  رواتبهم،  من 
حتى  ذلك  عن  امتنعت  املحرتفني 
تاأثري  له  �سيكون  اأن ذلك  الآن بحجة 
ال�رشيبية  امل�ساهمات  على  �سلبي 
ال�سحية  اخلدمة  منها  ت�ستفيد  التي 

الوطنية »اأن ايت�س اأ�س«.
ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  وبانتظار 
مبادراتهم  الالعبون  اأطلق  الرواتب، 
يف  للم�ساهمة  الطوعية  اخلا�سة 
ال�سحية  اخلدمة  موظفي  م�ساعدة 
رابطة  رئي�س  نائب  وندد  الوطنية 
بارنز،  بوبي  املحرتفني،  الالعبني 
قبل  من  الالعبني  �سمعة  بت�سويه 

اأن  حقيقة  جتاهلوا  اأ�سخا�س 
»عائالتهم  ي�ساعدون  منهم  الكثري 
الداخل واخلارج وجاء  املو�سعة« يف 
بعد  بارنز  من  الدفاعي  املوقف 
قائدا  بينهم  من  جنوم،  اأطلق  اأن 
ليفربول جوردان هندر�سون وتوتنهام 
كاين،  هاري  الإجنليزي  واملنتخب 
مبادرة جلمع الأموال ل�سالح اخلدمة 

ال�سحية الوطنية.
اآلف   7 من  اأكرث  الآن  حتى  وتويف 
فريو�س  نتيجة  بريطانيا  يف  �سخ�س 
رئي�س  حتى  اأ�ساب  الذي  كوفيد-19 
املوجود  جون�سون  بوري�س  الوزراء 

حاليا يف العناية املركزة.

ريا�ضة

ق.ر

واأكدت تقارير �سحفية خالل الأيام 
ب�سدد  كان  باليلي  اأن  املا�سية 
لكرة  الدويل  لالحتاد  �سكوى  تقدمي 

لتاأخر  النادي،  �سد  »فيفا«  القدم 
بف�سخ  وطالب  اأ�سهر  لثالثة  رواتبه 
عقده من جهة اأخرى ك�سفت تقارير 
الأهلي،  اإدارة  قرار  عن  �سحفية 
الأول،  الفريق  ملحرتيف  بال�سماح 

يف  بالدهم  �سفارات  مع  بالتوا�سل 
ب�ساأن  التن�سيق  اأجل  من  ال�سعودية، 
فرتة  وق�ساء  بالدهم  اإىل  عودتهم 

التوقف برفقة اأ�رشهم.
اأن  »عكاظ«  �سحيفة  وذكرت 

�سفر  على  وافقت  الأهلي  اإدارة 
تعليق  ظل  يف  لبلدانهم،  الالعبني 
الن�ساط الكروي ب�سبب الإجراءات 
انت�سار  ملواجهة  الحرتازية 
فريو�س كورونا امل�ستجد، على اأن 

اأغ�سط�س  �سهر  يف  عودتهم  تكون 
ال�سحيفة  واأ�سافت  املقبل. 
اخل�سم  نحو  تتجه  الإدارة  اأن 
الفريق  لعبي  كافة  رواتب  من 
ملدة  والإداري  الفني  واجلهازين 

الإدارة  توا�سل  بينما  �سهور،   4
درا�ستها ب�ساأن ن�سبة اخل�سم، التي 
من  و%50،   30 بني  ترتاوح  �سوف 
مر�سية  ن�سبة  اإىل  الو�سول  اأجل 

لكافة الأطراف.

الأهلي ال�شعودي

مفاجاأة يف اأزمة باليلي مع الأهلي

زيدان يتربع للجزائر من اأجل مواجهة كورونا
القدم  كرة  اأ�سطورة  يفخر 
مدريد  ريال  ومدرب  الفرن�سية 
دوما  زيدان  الدين  زين  احلايل 
قاده  ما  اجلزائرية،  باأ�سوله 
طبية  مبعدات  للتربع  موؤخرا 
التي  بجاية  ولية  مل�ست�سفيات 
الولية  وذكرت  منها  ينحدر 
زيدان  موؤ�س�سة  اأن  اخلمي�س، 
اخلريية تربعت بتجهيزات طبية، 
واأجهزة  اإنعا�س،  اأجهزة   5 بينها 
للك�سف واملعاينة، �سيتم حتويلها 

التي  املقاطعة  م�ست�سفيات  اإىل 
اإ�سابة   74 لوحدها  اأح�ست 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.
حر�س  لتوؤكد  اخلطوة  وجاءت 
م�ساعدة  على  الفرن�سي  النجم 
اأزمة  ملواجهة  الأ�سلي،  بلده 
بادرة  يف  الفريو�س،  انت�سار 
مببداأ  التزامه  عن  للتعبري  منه 
بدورها،  بلده  اأبناء  مع  الت�سامن 
قدمت ال�سلطات املحلية للولية، 
ال�سكر لالعب اجلزائري الأ�سل، 

على هذه امل�ساهمة القيمة، عرب 
ات�سال مع والده اإ�سماعيل زيدان، 

مدير موؤ�س�سة زيدان اخلريية.

اأول ناد اإجنليزي يعلن عن تاأجيل رواتب الالعبني

الأزمات تع�ضف داخل اأ�ضوار بر�ضلونة

مي�شي يخرج عن �شمته 

ك�ضف حقيقة اأنباء انتقاله اإىل اإنرت ميالن 
ودفع كفالة رونالدينيو

ميل«  »ديلي  �سحيفة  ذكرت 
اأن  اخلمي�س،  اليوم  الربيطانية 
القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد 
مباحثات  باإجراء  بداأ  »اليويفا«، 
اإجراء تعديالت على بطولة  حول 
املقبلة  الأوروبية  الأمم  كاأ�س 
تقرير  يف  ال�سحيفة،  واأ�سارت 
اأن  اإىل  اخلمي�س،  اليوم  ن�رشته 
كان  )التي  الدول  بع�س  هناك 
بع�س  ت�ست�سيف  اأن  املقرر  من 
الأوروبية  الأمم  بطولة  مباريات 
»يورو 2020« والتي مت تاأجيلها اإىل 
العام املقبل ب�سبب تف�سي فريو�س 
كورونا امل�ستجد( بداأت ت�سكك يف 
املباريات  ا�ست�سافة  قدرتها على 
بوباء  املتعلقة  املخاوف  ظل  يف 
اأن  ال�سحيفة،  واأكدت  كورونا. 
والإ�سباين  الإيطايل  الحتادين 
كبرية  �سكوكا  اأبديا  القدم  لكرة 
مدينتي  ا�ست�سافة  اإمكانية  حول 
روما وبلباو ملباريات يورو 2021، 
مع انت�سار فريو�س كورونا والآثار 

ت�سبب  التي  الهائلة  القت�سادية 
الوباء العاملي على الدولتني  فيها 

ب�سكل خا�س.
هناك  اأن  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
الأخرى  املالعب  من  العديد 
قدرتها  املوؤكد  غري  من  اأ�سبح 
املباريات يف ظل  ا�ست�سافة  على 
ريا�سية مقررة  باأحداث  اإن�سغالها 

�سابقا �سيف 2021.
الحتاد  اأن  ال�سحيفة،  واأكدت 
الإجنليزي ل يزال متم�سكا باإقامة 
املباريات كما هو مقرر يف ملعب 
العا�سمة  يف  ال�سهري  »وميبلي« 
مباريات  �سي�ست�سيف  الذي  لندن، 
ومباريات  الإجنليزي،  املنتخب 
واملباراة  النهائي،  قبل  الدور 

النهائية.
ونقلت ال�سحيفة عن متحدث من 
»اليويفا« قوله، اإن الحتاد ل يزال 
 12 يف  البطولة  بتنظيم  متم�سكا 
واإنه  �سابقا،  مقرر  هو  كما  دولة 
يقوم حاليا بالت�ساور مع الحتادات 

لبحث  ال�سلة،  ذات  الأوروبية 
للبطولة يف  النهائية  ال�ستعدادات 
تزال  ل  التي  الدول  واأي   ،2021
وكان  البطولة  با�ست�سافة  ملتزمة 
الـ16  الن�سخة  اإقامة  املقرر  من 
لبطولة كاأ�س الأمم الأوروبية لكرة 
القدم يف الفرتة بني 12 يونيو و12 
يوليو عام 2020، على مالعب 12 
لأول  اأوروبية  دولة   12 يف  مدينة 
احتفال  امل�سابقة،  تاريخ  يف  مرة 
البطولة،  لنطالق  الـ60  بالذكرى 
واملدن  منتخبا،   24 ومب�ساركة 
بلباو،  باكو،  »اأم�سرتدام،  هي: 
كوبنهاغن،  بوداب�ست،  بوخار�ست، 
ميونيخ،  لندن،  غال�سكو،  دبلن، 
بطر�سبورغ«ومن  و�سان  روما، 
�سان  مدينة  ت�ست�سيف  اأن  املقرر 
مباريات   4 الرو�سية  بطر�سبورغ 
تاأجيلها  مت  )التي  البطولة  يف 
ل�سيف 2021(، ثالث منها يف دور 
يف  واحدة  ومباراة  املجموعات، 

الدور ربع النهائي.

احتمال تقلي�ص الدول امل�ضت�ضيفة 
ملباريات الأمم الأوروبية 2021

تدخلت اإدارة النادي الأهلي ال�شعودي حلل اأزمة امل�شتحقات املتاأخرة لدى جنم الفريق 
الأول لكرة القدم، اجلزائري الدويل يو�شف باليلي واأفادت �شحيفة »عكاظ« باأن اإدارة 

النادي الأهلي اأودعت راتب �شهرين يف ح�شاب املحرتف اجلزائري، وذلك قبل �شاعات 
من انتهاء املهلة التي حددها الالعب يف خطاب اأر�شله لإدارة النادي نظرا لعدم ت�شلم 

م�شتحقاته املالية وا�شعا العا�شر من �شهر اأفريل احلايل كموعد نهائي ل�شتالم م�شتحقاته اأو 
اإلغاء عقده مع النادي من طرف واحد.
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مذبحة دير يا�سني..حقائق تقاوم الن�سيان
يف التا�شع من اأفريل عام 1948 قام الإرهابيون اليهود من ع�شابتي الأرغون و�شترين ومبوافقة ع�شابة الهاغاناه باإبادة قرية دير يا�شني الواقعة على مقربة من 

القد�س الغربية، وذلك بقتل جميع �شكانها البالغ عددهم اإبان املعركة 279 معظمهم من الأطفال والن�شاء وال�شيوخ والرجال املدنيني واإحراق اجلرحى يف منازلهم.
وترجع اأهمية دير يا�شني ال�شرتاتيجية اإىل موقعها ال�شرتاتيجي الذي تتمتع فيه ويقع على مرتفع ي�شرف على القد�س الغربية والطريق الذي يربطها بتل اأبيب 

والبحر الأبي�س املتو�شط واإجبار ال�شعب الفل�شطيني على:اإما البادة اأو الرتحيل.

د. غازي ح�شني

تاأ�ش�س الكيان ال�شهيوين 
على جماجم الفل�شطينيني 

واأرا�شيهم واأمالكهم.

والإبادة  الإرهاب  على  وقام 
وال�ستعمار  والعن�رصية 
ال�ستيطانيوتهجري اليهود اليها 

وترحيل الفل�سطينيني منها.
دير  قرية  يف  اليهود  جرائم  ـ 
يا�سني فاقت جرائم النازيني يف 

قرية ليدت�سا الت�سكية.
اإىل  الرهيبة  املذبحة  اأدت 
اليهودي  املخطط  حتقيق 
برتحيل ال�سعب الفل�سطيني من 
مدنه وقراه اإىل املناطق اجلبلية 
لحالل  فل�سطني  خارج  واإىل 
حملهم،  اليهود  املهاجرين 
الرتان�سفري  لـ  رمزاً  واأ�سبحت 
التي  الالجئني  م�سكلة  ون�سوء 
خططت لها احلركة ال�سهيونية 
الثاين  ال�سهيوين  املوؤمتر  منذ 
يف  انعقد  الذي  والع�رصون 

ذيوريخ عام 1937.
اليهودية  الع�سابات  ا�ستغلت 
املذبحة  امل�سلحة  الإرهابية 
التطهري  لتحقيق  عنها  واأعلنت 
العرقي وال�ستعمار ال�ستيطاين 
لأن اليهود هم الذين اأعلنوا عنها 
الإ�رصائيلي  باملوؤرخ  دفع  مما 

بيني موري�س اإىل القول:
اأفظع  مذابح  اأن  »املفارقة  ـ 
ل  ولكن  يا�سني حدثت  دير  من 

يتذكرها اأحد)1(«.
هي  يا�سني  دير  قرية  وكانت 
يف  الوحيدة  العربية  القرية 
�سلحاً  وقعت  التي  فل�سطني 
�ساوؤول،  جفعات  م�ستعمرة  مع 
الهيئة  معار�سة  من  بالرغم 
فل�سطني  العلياومفتي  العربية 

احلاج اأمني احل�سيني.
ل  الربيطانية  القوات  وكانت 
خالل  فل�سطني  حتكم  تزال 
بعد  وعلى  املجزرة  ارتكاب 

عدة كيلو مرتات من موقعها.
ومل تكن مذبحة دير 
مذبحة  اأول  يا�سني 
ارتكبها اليهود بحق 
العرب، كما مل تكن 
عربية  قرية  اأول 
تطرد �سكانها منها 
فلقد  تبيدهم،  اأو 
ع�رصات  �سبقها 
املذابح يف اأق�سية 

وحيفا  والرملة  واللد  يافا 
و�سفد التي ل تقل عنها وح�سية 
وهمجية، ويلفت القرى العربية 

املدمرة اإبان وبعد حرب 1948 
حوايل  اإ�رصائيل  اأ�سعلتها  التي 
اأمالكها  وزعت  قرية،   )500(
وبيارات  ومزارعها  واأرا�سيها 
الربتقال فيها على امل�ستعمرين 
اأنقا�سها  على  واأقيمت  اليهود 

امل�ستعمرات اليهودية.
ولكن دير يا�سني حظيت ب�سهرة 
القد�س،  من  لقربها  اإعالمية 
الدويل  الأحمر  ال�سليب  ولقيام 
بتفقد موقع املذبحة قبل اإخفاء 
املندوب  ولوجود  معاملها، 
م�سافة  على  الربيطاين  ال�سامي 
حكومة  ولأن  منها،  ق�سرية 
ل  كانت  الربيطاين  النتداب 
فل�سطني  على  ت�سيطر  تزال 
الربيطاين  اجلي�س  ورف�س 
التدخل لنقاذ املدنيني ولن�سوء 
املنظمتني  بني  اخلالفات 
الإرهابيتني وع�سابة  اليهوديتني 
والتناف�س  والتفاخر  الهاغاناه، 
العرب  ذبح  على  اليهودي 
من  م�ساحة  اأكرب  واحتالل 
اأرا�سي الدولة العربية التي عنَينّ 
املتحدة  الأمم  قرار  حدودها 

رقم 181.
كان الهدف الرئي�سي من ارتكاب 
واخلوف  الذعر  ن�رص  املجزرة 
بني العرب والتاأثري يف معنوياتهم 
حيث  وطنهم،  من  وترحيلهم 
تهجري  يف  حتول  نقطة  كانت 
من  فل�سطيني  مليون  حوايل 

مدنهم وقراهم.
اأعطت ع�سابة الهاغاناه ال�سوء 
الأرغون  لع�سابتي  الأخ�رص 
للهجوم  الإرهابيتني  و�سترين 
جميع  واإبادة  يا�سني  دير  على 
منهم  الر�سع  حتى  �سكانها 
لأهميتها  الوجود  من  وم�سحها 
القد�س  لحتالل  ال�سرتاتيجية 

الغربية.
يف  ال�سفر  �ساعة  وحددتا 
فجر  من  والربع  اخلام�سة 
التا�سع من ني�سان اإلَنّ اأن الإبادة 
فجراً،   4،30 ال�ساعة  يف  بداأت 
ويروي املوؤرخ اليهودي مل�ستاين 

يف  ع  يهودياجًتمنّ جمهوراً  اأن 
�ساوؤول،  جفعات  م�ستعمرة 
اأخذن  امل�ستعمرة  ن�ساء  واإن 

ميالأن خمازن البنادق واملدافع 
الر�سا�سة لإر�سالها اإىل املعتدين 

اليهود يف دير يا�سني.
العرب  املدافعون  ت�سدى 
اأن  اإىل  للمعتدين  القالئل 
وتدخلت  لديهم  الذخرية  نفذت 
لع�سابة  التابعة  الباملاخ  قوات 
املعركة  وح�سمت  الهاغاناه 
مل�سلحة املعتدين من ع�سابتي 

الأرغون و�سترين.
خمتار  �سمور،  حممود  وكان 
قرية دير يا�سني قد توجه فوراً 
القد�س  اإىل  العتداء  بدء  عند 
والإمدادات  للم�ساعدة  طلباً 
ليجد جميع الأهايل من مقاتلني 
ل�ستقبال  ي�ستعدون  ومدنيني 
عبد  البطل  ال�سهيد  جثمان 
من  عائدين  احل�سيني  القادر 
يف  الق�سل  ا�سرتداد  معركة 
يهتموا  ومل  كارم،  عني  قرية 
الهاربات  اأول  ا�ستغاثة  اإىل 
ومل  يا�سني،  دير  جحيم  من 
الربيطانية  القوات  تقم 
يف  القد�س  يف  املوجودة 
حماية املدنيني العرب من 

وتقطيع  والقتل  باحلرق  الإبادة 
اأو�سالهم وهم اأحياء.

اأن  عيد  حممد  زوجة  وحتدثت 
اأحد اأهايل دير يا�سني توجه اإىل 
نفذت  عندما  كارم  عني  قرية 
للزواج  ابنته  عار�ساً  ذخريته، 
يف مقابل الذخرية للوقوف اأمام 
والقتلة  واملجرمني  املعتدين 

اليهود.
وح�شية اليهود فاقت 

وح�شية النازيني

وقتذاك  )عمرها  نزيهة  روت 
األقوا  املهاجمني  اأن  �سنني(   8
قنبلة يدوية على منزلهم فهزته 
وقالت:  �رصفته  زجاج  وحطمت 
نبكي  عمر  واأخي  اأنا  »اأخذت 
اليهود  واأخذ  اخلوف،  �سدة  من 
البنادق  باأعقاب  الباب  يطرقون 
ويقولون بالعربية )اقتحموا واإل 
وطلبت  عليكم(،  الدار  نن�سف 

يقتلونا  واإلنّ  الأمان  جدتي 
وفتحت  نقتلكم(،  )ل  فقالوا 
يهوديان  ودخل  الباب  جدتي 

م�سلحة،  فتاة  ومعهما  م�سلحان 
من  )اجلريح(  جدي  ف�سحبوا 
ال�رصير واأطلقوا عليه الر�سا�س 
نف�سه  وراأيته يرتنح ويدور حول 
و�سارت  منه  اليهودية  وتقدمت 
تطلق الر�سا�س على راأ�سه حتى 
وجدتي  اأنا  فارتعدنا  مزقته 
يف  وو�سعونا  املنظر  هول  من 
اأخذتنا  فرتة  وبعد  الدجاج،  قن 
جدتنا اإىل اأقرب بيت من اأقربائنا 
بقليل  و�سولنا  وقبل  زهران،  اآل 
وجهاً  قابلنا  بيهودي  فوجئنا 
جدتي  على  النار  يطلق  لوجه 
و�سقط  الأر�س  على  ف�سقطت 
اأخي عمر عن ظهرها فارمتيت 

تفح�ست  قليل  وبعد  بجانبهما، 
جدتي وجدتها تت�رصج يف بركة 
من الدماء واأخذت اأبكي واأقلب 
قد  ولكنه  واأناديه  عمر  اأخي 
مات اأي�ساً، ثم تقدمت من منزل 
عمتي ب�سمة ويا للهول ما راأيت، 
كل  اأمام  اأكواماً  اأكواماً  اجلثث 
باب منها: وكان باب دار عمتي 
من  يت�ساعد  والدخان  حمرتقاً 
ب�سمة  عمتي  وراأيت  الداخل 
البيت  مدخل  على  مطروحة 
وابن  بناتها  جثث  حولها  ومن 
وبينما  اأعوام(   3( فتحي  عمتي 
كنت اأنظر اإليها �سمعت اأنيناً من 
ناحية  من  طفلة  وبكاء  الداخل 

اأخرى)3(«.
يقول  �سوت  واأجابني  وناديت 
اأنت؟  من  �ساألتني  فاطمة«،  »اأنا 
فطلبت  نزيهة،  اأنا  لها  فقلت 
البيت، وقلت  اإىل  اأدخل  اأن  مني 
الآن  ذلك  اأ�ستطيع  ل  اإنني  لها: 
وطلبت  حمروق،  بيتكم 
اأن تخرج هي فقالت:  منها 
ول  دماً  ينزف  راأ�سها  اإن 
وعدتي  احلركة،  ت�ستطيع 
اأ�سع  واأخذت  عمتي،  اإىل 
وراأ�سها  جبينها  على  يدي 
و�سعري  يداي  وتلطخت 
هائل،  فزع  واعرتاين  بدمها، 
بجانب  وا�ستلقيت  ورجعت 
)الأموات(  عمر  واأخي  جدتي 
عيناي،  غفت  خويف  ول�سدة 
على  طفاًل  �ساهدت  قد  وكنت 

ي�سيل،  ودمه  البيوت  اأحد  درج 
وخزات  على  اأفقت  وبعدفرتة 
على ج�سدي فلما فتحت عيناي 
راأ�سي يخزين  فوق  يهودياً  راأيت 
اأتبعه  اأن  واأمرين  بندقيته  بكعب 

و�رصت خلفه، ثم قلت اإنني اأريد 
اأن اأذهب عند اأمي، ف�ساألوين عن 
مكان اأمي فاأ�رصت اإىل دار خايل 
اأحدهم  واأخذين  منا،  القريبة 
الباب  يطرق  واأخذ  الدار  نحو 
�سمعت  وملا  بندقيته،  بكعب 
اأخذت  ذلك  �سفية  خايل  امراأة 
يقتلها  األ  اليهودي  ت�ستعطف 
فلما  معها،  تكلمي  لها  فقال 
وفتحت  �سوتي  �سمعت  ناديت 
بي�ساء  راية  حتمل  وهي  الباب 
تناديني  اأخذت  اأمي  راأتني  وملا 
وهنا  نبكي،  وكلنا  اأناديها  واأنا 
اأخرج اليهودي اأمي نزهة وامراأة 
بيت  اإىل  بنا  ن�سار  �سفية،  خايل 
قريب، كانوا قد بداأوا يجمعون 

الن�ساء والأطفال فيه)2(.
وروت ال�ساهدة زينب اأنه اقرتب 
من بيتها خم�سة يهود ت�سحبهم 
فتاتان يحملون ال�سالح واأكيا�ساً 
ويطلبون  يدوية  قنابل  فيها 
األقوا  واإل  الباب  نفتح  اأن  منا 
فرف�ست  املنزل،  على  قنبلة 
جتهز  »قنبلة  نف�سها:  يف  وقالت 
من  اأف�سل  واحدة  دفعة  علينا 
فعلوا  كما  بالر�سا�س  نقتل  اأن 
بعائلة زيدان«، واإذ بهم يقذفون 
الباب  حتطم  بقنبلة  البيت 
اآمنة  من  كاًل  وجترح  والزجاج 
املنزل  يقتحمون  ثم  ومرمي 
مو�سى  باأخيها  اأحدهم  ومي�سك 
يقتله  األ  وت�ستعطفه  فت�ستغيث 

وتفر�س عليه مبلغ )200( جنيه 
)ا�سرتليني(، ولكنه يدفع مبو�سى 
يديه  رافعاً  ويوقفه  ال�سارع  اإىل 

اأمام حائط ويرديه.
وتقول:  �سهادتها  زينب  وتتابع 
اأنحني  اأخذت  بعدها 
متو�سلة  قدميه  على 
اأطفايل  يقتل  ل  حتى 
اإىل حيث  فاأخذنا جميعاً 
الن�ساء  يجمعون  كانوا 

وتركنا هناك.
املنظمتان  ا�ستخدمت 
ايت�سل  الإرهابيتان 
)الأرغون( بزعامة مناحيم 
)�سترين(  ويحي  بيغن، 
بزعامة ا�سحق �سامري الأ�رصى 
والأطفال  والن�ساء  ال�سيوخ  من 

العرب للقيام مبا يلي:
ال�سري  على  اإرغامهم  اأولً: 
اليهود  املقاتلني  مقدمة  يف 
بهم  لالحتماء  ب�رصية  كدروع 

من ر�سا�س املواقعني.
اأزيز  حتت  اإرغامهم  ثانياً: 
جرحاهم  نقل  على  الر�سا�س 
اخلطرة  الأمكنة  من  وقتالهم 

اإىل مناطق اأكرث اأمناً.
و�سيلة  ا�ستعمالهم  ثالثاً: 
للخداع كي يفتح الأهايل اأبواب 
قتلهم  اأو  لأ�رصهم  منازلهم 

ونهب حمتويات املنازل.
العرب  والأ�رصى  اجلرحى  اأما 
اإذ  القتل  م�سريهم  فكان 
الطبيب  ال�سابط  يعرتف 
ونت�سيك  غورود  يهو�سواع 
الذي رافق ع�سابة الأرغون يف 
املدنيني  واإبادة  القرية  تدمري 
املوجودة يف  �سهادته  فيها يف 
جابوتن�سكي  موؤ�س�سة  اأر�سيف 
تكبدنا  اأن  »بعد  اأبيب:  تل  يف 
فكرنا  الإ�سابات  من  العديد 
القرية  من  الن�سحاب  يف 
قد  كنا  الذين  على  وبالإجهاز 
اأجهزنا  وبالفعل  اأ�رصناهم، 
كذلك،  اجلرحى  وعلى  عليهم 
على  الإجهاز  قررنا  وكذلك 
رف�سن  اللواتي  الأ�سريات 

الن�سياع لأوامرنا«.

ذكرى
اجلزء01

حددتا �شاعة ال�شفر يف اخلام�شة والربع من فجر التا�شع 
من ني�شان اإَلّ اأن الإبادة بداأت يف ال�شاعة 4،30 فجراً، 

ويروي املوؤرخ اليهودي مل�شتاين اأن جمهوراً يهودياجًتّمع 
يف م�شتعمرة جفعات �شاوؤول، واإن ن�شاء امل�شتعمرة 

اأخذن ميالأن خمازن البنادق واملدافع الر�شا�شة لإر�شالها 
اإىل املعتدين اليهود يف دير يا�شني.

اأدت املذبحة الرهيبة اإىل حتقيق املخطط اليهودي برتحيل 
ال�شعب الفل�شطيني من مدنه وقراه اإىل املناطق اجلبلية 
واإىل خارج فل�شطني لحالل املهاجرين اليهود حملهم، 

واأ�شبحت رمزاً لـ الرتان�شفري ون�شوء م�شكلة الالجئني التي 
خططت لها احلركة ال�شهيونية منذ املوؤمتر ال�شهيوين الثاين 

والع�شرون الذي انعقد يف ذيوريخ عام 1937.
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ثقافة
كتاب دميقراطية الكربون

عالقة النفط مب�شكالت ال�شرق الأو�شط
وفقًا للمبادئ الأ�شا�شية املتعارف عليها عامليًا ترتكز الدميقراطية على؛ د�شتور وانتخابات وتعددية حزبية وف�شل لل�شلطات وموؤ�ش�شات، 

ولكن تيموثي ميت�شل رئي�س ق�شم درا�شات ال�شرق الأو�شط وجنوب اآ�شيا واأفريقيا بجامعة كولومبيا الأمريكية يطرح من خالل كتابه 
»دميقراطية الكربون« منظوراً جديداً للدميقراطية اإذ يرى اأنها اأتت كنوع جديد من ال�شلطة ال�شيا�شية ارتبط مبا�شرة بثورة الفحم والثورة 

ال�شناعية التي اأوجدت نظامًا �شيا�شيًا جديداً مل يولد ب�شبب الفحم فح�شب ولكن اأي�شًا ب�شبب التفاعالت املتبادلة بني الفحم وال�شكك 
احلديدية والبخار واملدن واملوانئ ومواقع توليد الطاقة الكهربائية ومواقع الت�شنيع.

اأ�شماء رم�شان

تاريخ العالقة بني عملية 
ا�شتخراج النفط وبني ن�شوء 
الأنظمة ال�شيا�شية يف اأوروبا

الكتاب  االأول من  الف�شل  يتحدث 
ملفهوم  االأوىل  البدايات  عن 
والتي  الغرب  يف  الدميقراطية 
ظهرت قبل مائتي عام مع بدايات 
ع�رش الثورة ال�شناعية وا�شتخدام 
الطاقة  اإنتاج  عملية  يف  الفحم 
يتتبع  وهنا  اخل�شب؛  عن  عو�شاً 
الوقود  العالقة بني  الكاتب م�شار 
الدميقراطية  وبني  االأحفوري 
تاريخ  لهما  ظاهرتني  بو�شفهما 
تطورهما  يف  ومتقاطع  مرتابط 
يف  القوة  اأ�شكال  من  ك�شكلني 

العامل احلديث.
القرن  اأواخر  ومع  البداية  فمنذ 
القرن  واأوائل  ع�رش  التا�شع 
الع�رشين وانطالقاً من التو�شع يف 
خلق  وامل�شانع؛  املناجم  وجود 
واحدة  اأماكن  يف  العمال  جتمع 
اإىل  احلاجة  م�شبوق  غري  ب�شكل 
واحلركات  النقابات  تاأ�شي�ش 
االجتماعية واإىل ظهور ممار�شات 
االنتخاب  مثل  ومفاهيم  �شيا�شية 
لظهور  ذلك  بعد  مهد  ما  وهو 
ب�شكل  نا�شلت  التي  احلركات 

تدريجي من اأجل الدميقراطية.
املت�شارع  النمو  متكن  لقد 
النظم  هدم  من  ال�شناعية  للحياة 

القائمة  االجتماعية 
املطلقة  ال�شلطة  على 
ال�شكان  تركيز  و�شاهم 
قوى  تعبئة  يف  باملدن 
يف  فاعلة  جديدة 
الدميقراطية؛  عملية 
ال  هنا  الكتاب  اإن 
لتكون  فهماً  يقدم 
تلك القوى ال�شيا�شية 
اأحادي  ب�شكل 
مل  اإذ  اجلانب 
تت�شكل فقط ب�شبب 

ال�شيا�شي  الوعي 
اأن  يرى  املوؤلف  ولكن  واحلقوقي 
وحركات  �شيا�شية  كقوى  تكونها 
نتيجة  جاء  وحقوقية  اجتماعية 

مبا�رش  ب�شكل  مرتبطة  تغريات 
بعملية ا�شتخراج الطاقة وتوزيعها 
ومن ثم حتويلها اإىل عوائد مالية.

ا�شتخراج النفط يف ال�شرق 
الأو�شط

الثاين  الف�شل  يتحدث املوؤلف يف 
من الكتاب عن تاريخ اإنتاج النفط 
يف ال�رشق االأو�شط واحلقيقة اأن 
ال�رشق  لنفط  الرئي�شية  ال�شمة 
القرن  مدار  على  االأو�شط 
الع�رشين هي اأنه كان على الدوام 
جداً  قليلة  مواقع  يف  جداً  كثرياً 
للوفرة  االجتماع  ان هذا  واحلال 
املواقع  وحمدودية  العادية  غري 
هو ما اأدي اإىل حدوث امل�شكلة.

م�شبقاً  ذكرنا  وكما  الفحم  فمع 
عن  امل�شئولة  ال�رشكات  قامت 
عوائد  بتقا�شم  ا�شتخراجه 
االنتاج مع من قاموا با�شتخراجه 
مكن  الذي  االأمر  وهو  ونقله 
من  وحلفاوؤهم  الفحم  عمال 
عادية،  غري  �شيا�شية  قوى  ح�شد 
اأما يف حالة نفط ال�رشق االأو�شط 
فالو�شع كان اأكرث تعقيداً اإذ بذلت 
كبرياً  دوراً  االأوروبية  املوؤ�ش�شات 
اأو  النفط  اإنتاج  اإيقاف  اأجل  من 
جديدة  اأماكن  اكت�شاف  اإيقاف 
حماولة  يف  وذلك  ال�شتخراجه 
الطاقة  على  لل�شيطرة  منها 
ذلك  ومنذ  العامل،  يف  والنفط 
مع  اأوروبا  عالقة  بداأت  الوقت 

حا�شمة  االأو�شط  ال�رشق  نفط 
ن�شوء  لبدء  جديدة  وعتبة 

ال�رشاعات املختلفة.

العالقة املبا�شرة بني النفط 
وال�شراع يف ال�شرق الأو�شط

يف هذا اجلزء حتديداً يظهر واحداً 
من اأهم فر�شيات الكاتب الرئي�شية 
الرغم  وعلى  اأنه  فيه  يذكر  والتي 
من كل حماوالت �رشكات البرتول 
لل�شيطرة على عملية اإنتاج النفط 
وتوزيعه اإال اأن هذه ال�رشكات  مل 
حتتكر  الأن  يكفي  مبا  قوية  تكن 
حاجة  يف  كانت  اإذ  النفط  تدفق 
ع�شكرية  خارجها؛  من  مل�شاعدة 
ومالية على حد �شواء، ويف الثلث 
القرن الع�رشين بداأت  االأخري من 
للنفط  املنتجة  البلدان  حكومات 
ال�شيطرة  بعملية  اال�شرتاك  يف 
كل  عرقلت  وبذلك  النفط  على 
تلك اجلهود عملية بناء �شناعات 
نفطية كبرية يف ال�رشق االأو�شط. 
العالقة  �شاهمت  الوقت  ومبرور 
املوؤ�ش�شات  بني  بُنيت  التي 

اإنتاج  ومراكز  االأوروبية 
النفط بال�رشق االأو�شط يف 
وثابتة  �شيغ حمددة  اإيجاد 
يقول  وهنا  للدميقراطية؛ 
النفط  لعنة  اأن  الكاتب 
للتطور  نقي�شاً  باعتبارها 
تتمثل  ال  الدميقراطي 
فقط يف ال�رشق االأو�شط 
من  كثري  يف  ولكنها 

اأجل  من  ت�شتخدم  كانت  االأحيان 
التي  احلركات  وحتييد  مواجهة 
الدميقراطية  اأجل  من  تنا�شل 
نف�شها  اأوروبا  يف  حتى 
حر�ش  هناك  كان  اإذ  
املوؤ�ش�شات  عند  دائم 
اإجها�ش  على  االأوروبية 
دميقراطي  تبلور  اأي 
تهديد  من  تخ�شى  الأنها 
و�شيطرتها  م�شاحلها 
حتديد  لها  ت�شمن  التي 
النفط  واأ�شعار  كميات 

واآليات ت�شديره وتوزيعه.
غالف كتاب 

دميقراطيبة الكربون

وجهة  على  الكاتب  يدلل  الحقاً 
ت�شعة  بعد  حدث  مبوقف  نظره 
اأ�شهر من الغزو االأمريكي للعراق 

خبري  اجتمع  حني   2003 عام 
الدميقراطية  ال�شئون  اأمريكي يف 
حتى  العراق  جنوب  اإىل  اأُر�شل 
مع   « القدرات  »بناء  يناق�ش 
قال  حيث  حملي  جمل�ش  اأع�شاء 

وهو يبداأ يف عر�ش �رشائح ال�شور 
الذي  االإداري  للهيكل  التو�شيحية 
بكم  اأهاًل   « االأمريكيون  �شممه 
لقد  اجلديدة،  دميقراطيتكم  يف 
النموذج  هذا  طبقت  اأن  �شبق 
ويف  كمبوديا  يف  التو�شيحي، 
اأراد  وما  نيجريا«  وكذلك  رو�شيا 
اأن  هو  قوله  االأمريكي  اخلبري 
يف  واحدة  اال�شتعمارية  ال�شيا�شة 
جمموعة  من  تتاألف  اإذ  مكان  كل 
ال�شيا�شية  وال�شيغ  االإجراءات  من 
التي يتم ا�شتن�شاخها من مكان اإىل 

مكان.
بنماذج  اأي�شاً  الكاتب  ي�شت�شهد 
فر�شيته  دعم  توثق  حديثة 
االأ�شا�شية يف دور النفط بتقوي�ش 
احلركات الدميقراطية حيث ياأخذ 
اندلعت  التي  العربية  الثورات  من 
اأنها  له  بدا  اإذ  مثاالً    2011 عام 

توؤكد ال�شلة بني االإيرادات الكبرية 
مطالب  طرح  و�شعوبة  للنفط 
وم�شاواة،  دميقراطية  اأكرث  بحياة 
النفط  كان  فكلما  عام  وبوجه 
اأقل  البلدان  من  بلد  ينتجه  الذي 
الن�شاالت من  منت 
الدميقراطية  اأجل 
ولذلك  اأ�رشع  منواً 
انت�رشت االنتفا�شات 
م�رش  يف  ب�رشعة 
عانت  بينما  وتون�ش 
ليبيا وانحدرت ب�شكل 
اأعمال  يف  �رشيع 
والتدخالت  العنف 

االأجنبية.
جتاهله  الكاتب  على  يوؤخذ  وهنا 
واالأ�شباب  للخ�شو�شيات 
املتنوعة  واالجتماعية  التاريخية 
التي دفعت كل بلد عربي يف اجتاه 
فالعالقة  االحتجاجات؛  اأثناء 
النفط  بني  الكتابة  قدمها  التي 
للغاية  مهمة  تبدو  والدميقراطية 
و�رشورية  ال�شياقات  بع�ش  يف 
ولكنها  اإ�شكالية  ق�شايا  يف  للنظر 
ال�شياقات االأخرى تبدو  يف بع�ش 

فجة للغاية.
اأي  قبول  ميكن  ال  النهاية  يف 
العربية  املجتمعات  لو�شع  قراءة 
املعنى  االعتبار  يف  االأخذ  بغري 
اخلا�ش الذي يحمله كل جمتمع 
الذي  والتهمي�ش  القمع  وتاريخ 
يظهر  ال  االأمر  وهذا  له،  خ�شع 
وذلك  ال�شمولية  التحليالت  يف 

بدون اإنكار اأهمية التحليل الذي 
ارتكز عليه الكاتب.

هل ت�شبب النفط يف 
ا�شتمرار ال�شتعمار 

احلديث؟
للكتاب  الثالث  الف�شل  من  بداية 
العامل  اأن  عن  ميت�شل  يتحدث 
الطاقة  اأجنبته  الذي  ال�شناعي 
ثم  الفحم  من  امل�شتخرجة 
عاملاً  كان  البرتول  من  الحقاً 
الذي  الوقت  ففي  ا�شتعمارياً؛ 
�شاعد الفحم على تركيز االإنتاج 
وال�شكان يف املواقع قرب مناجم 
الفحم فاإن احلاجة اإىل مواد غري 
ال�شناعية  املناطق  يف  متاحة 
والذهب  والقطن  ال�شكر  مثل 
واملطاط قد �شجعت على تو�شع 
املنجمي  اال�شتخراج  عملية 
عرب  اال�شتعماري  واال�شتيطان 

مناطق من العامل الغري اأوروبي.
يف  الغربي  العامل  اأن  واخلال�شة 
اأجل  من  العرب  لبرتول  حاجة 
ال  ولكنه  واآالته  م�شانعه  ت�شغيل 
تلك  يف  بالدميقراطية  يرحب 
على  �شتوؤثر  كانت  اإذا  البالد 
على  �شيطرته  ا�شتمرار  عملية 
والتحكم  بالده  اإىل  النفط  تدفق 
هذا  يف�رش  ورمبا  اأ�شعاره،  يف 
للثورات  االأمر �شبب دعم الغرب 
العربي  الربيع  دول  يف  امل�شادة 

البرتولية مثل ليبيا واليمن.

حالة نفط ال�شرق الأو�شط فالو�شع كان 
اأكرث تعقيداً اإذ بذلت املوؤ�ش�شات الأوروبية 

دوراً كبرياً من اأجل اإيقاف اإنتاج النفط 
اأو اإيقاف اكت�شاف اأماكن جديدة 

ل�شتخراجه وذلك يف حماولة منها 
لل�شيطرة على الطاقة والنفط يف العامل 

العامل الغربي يف حاجة لبرتول العرب 
من اأجل ت�شغيل م�شانعه واآلته ولكنه 
ل يرحب بالدميقراطية يف تلك البالد 

اإذا كانت �شتوؤثر على عملية ا�شتمرار 
�شيطرته على تدفق النفط اإىل بالده 
والتحكم يف اأ�شعاره، ورمبا يف�شر هذا 

الأمر �شبب دعم الغرب للثورات امل�شادة 
يف دول الربيع العربي البرتولية مثل 

ليبيا واليمن
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ال�شرية ال�شينية
الوليد فرج

تهديد  خرب  �إعالمية  منابر  عدة  تد�ولت 
بقطع  لل�صحة،  �لدولية  للمنظمة  تر�مب 
�لنظر  باإعادة  �إياها  متوعد�  عنها  �لتمويل 
يف ت�صكيلها ،  بعد �تهامها بانحيازها لل�صني 
�لتعامل  يف  �ل�صفافية  بعدم  يتهمه  �لذي   ،
�لإعالمي مع وباء كورونا باإخفائه �حلقيقة 
حول �نت�صاره و �أعد�د �مل�صابني و �لقتلى .

من  غفلة  يف   ، �لطرح  هذ�  يف  �لكثري  ولغ 
حقيقة �لأو�صاع �ل�صينو�أمريكية.

بالنقبا�ض  تت�صم  �لتي  �لأو�صاع   : �أول 
و�صف  ميكن  �أمريكا  و  �ل�صني  بني   ، �حلاد 
حول  يتمحور  �لذي  �لبارد  بالنز�ع  مبلغها 
نز�ع جزيرة نان�صي باملحيط �لهادي ،  بني 
�ل�صني و �ليابان �لذي رمت فيه �أمريكا بكل 

ثقلها وما ق�صية هو�وي ببعيدة عنكم .
�ل�صني دولة �صيوعية ت�صري مبركزية  ثانيا:   
�أي  �إد�رة  �لنمط ين�صحب على  حادة و هذ� 
�صاأن عمومي ل �صيما �إد�رة �لأزمات فاأزمة 
كورونا من خالل غرفة �لعلمليات �ملركزية 
ل نتخيل �أنها تك�صف عن �لأعد�د �حلقيقية 
على  حفاظا  يووهان  �إقليم  عرب  لفروعها 

معنويات وروح �لت�صدي للفريو�ض .
بجو�رها  �أقاليم  �قتحم  خل�صم  بالك  فما 

م�صاند� عدو تاريخي لها .
يف  �أزمة  م�صطلح  �إىل  �رجعو�   : ثالثا 
�لثقافة �ل�صينية وقفو� عند دللته جتدونه 
�ل�صعوب  فثقافة  �لفر�صة(  )�خلطر  يعني 
كل متكامل و �خل�صومة و �لتبارز �ل�صيا�صي 
يجيز �لقفز على �جلثث فاملنطق �حل�صاب 
�لأعد�د  من  �لأ�صفار  حمو  على  يقدر 
جو�ر  على  �ملتطفلة  �أمريكا  فعلتها  كما 
يوم  عنها   �ملتتازع  نيكاكو  بجرز  �ل�صني 

هريو�صيما .

تقرير يحذر من
 "قنبلة" ديون

جائحة  ظل  �لقت�صاد يف  لدعم  يف حماولة 
�لفائدة  �أ�صعار  بخف�ض  بنوك  قامت  كورونا 
نتيجة ذلك �صعدت ديون �ل�صكان و�ل�رشكات 
 255 �إىل  و�حلكومات  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات 
تريليون دولر و�صجل بذلك م�صتوى �لديون 
معهد  لبيانات  وفقا  جديد�،  قيا�صيا  رقما 
�لتمويل �لدويل IIF. ويحذر خرب�ء �ملعهد 
موؤ�رش  �إن  قائلني  �لديون،  �رتفاع  خطر  من 
�لديون �أعلى بنحو 40 نقطة مئوية مما كان 

عليه خالل �لأزمة �ملالية 2008.
�إىل  موؤخر�  �صدر  تقرير  يف  �ملعهد  و�أ�صار 
�أن م�صتوى �لديون �جلديد ي�صكل نحو %322 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعاملي و�أظهر 
كان  �لزيادة  من  �لأكرب  �جلزء  �أن  �لتقرير، 
من �ل�صني و�لوليات �ملتحدة، كما �أ�صافت 
تريليون   3.4 من  �أكرث  �لنا�صئة  �لأ�صو�ق 
�إىل  �أ�صار  �لديون  �رتفاع  �صبب  وعن  دولر 
�قرت��ض  هو  لالرتفاع  �لرئي�صي  �ل�صبب  �أن 
�لدول  �ملختلفة يف  و�لقطاعات  �حلكومات 
حيث  �لتاريخ،  ذلك  منذ  �لأزمات  ملو�جهة 
تعمل �حلكومات �لآن حول �لعامل على قدم 
و�صاق للتعامل مع �أزمة كورونا وتوقع �ملعهد 
ب�صكل كبري  �لعاملية  �لديون  يرتفع عبء  �أن 
�لديون  ن�صبة  �أن  مبينا   ،2020 �حلايل  �لعام 
�إىل �لناجت �ملحلي �لعاملي قد ت�صل �إىل نحو 
و�رتفاع يف  342% متز�منا مع ركود متوقع، 
�أزمة  تد�عيات  ملجابهة  �حلكومية  �لديون 

كورونا.

كورونا يت�ضلل خلف الق�ضبان

اإ�شابة 450 �شخ�شا يف 
�شجن اأمريكي

نزيال  �إ�صابة نحو 450  �لفحو�صات  �أظهرت 
�صجن  �أكرب  يف  كورونا  بفريو�ض  وموظفا 
من  و�حدة  يف  �لأمريكية  �صيكاغو  مبدينة 
�أكرب حو�دث تف�صي �ملر�ض يف مكان و�حد 
حتى �لآن منذ �أن بد�أت �جلائحة �أفاد بذلك 
م�صوؤولون يف قطاع �ل�صجون مبقاطعة كوك 
ب�صيكاغو، فيما قال مكتب �رشطة �ملقاطعة 
يف بيان له "�أفر�د �ل�رشطة و�لطو�قم �لطبية 
�ل�صاعة  مد�ر  على  يعملون  �ملقاطعة  يف 
�لعاملية  كورونا  فريو�ض  جائحة  ملكافحة 
�لإجر�ء�ت  هذه  �مل�صبوقة"وت�صمل  غري 
رعاية"  ومن�صاأة  �صحي  "حجر  �إعد�د 
�أكرب  لل�صجناء تت�صع لنحو 500 �رشير، ونقل 
�لتي  �لزنازين  من  �لنزلء  من  ممكن  عدد 
و�لبدء يف  فردية  زنازين  �إىل  �صجينني  ت�صم 

�إجر�ء �ختبار�ت �لفريو�ض يف �ل�صجن.
�صجن  بالإ�صابات يف  �لكبرية  �لزيادة  ومتثل 
مقاطعة كوك �أكرب تف�ض ملر�ض كوفيد-19 
�لوليات  يف  �لكربى  باملدن  �ل�صجون  يف 
�ملتحدة حيث يعي�ض �لنزلء غالبا يف زنازين 
متقاربة. و�كت�صب �لو�صع �هتماما كبري� يف 
وقت �صابق هذ� �لأ�صبوع عندما رفع �صجناء 
نو�فذ  عند  �مل�صاعدة  فيها  طلبو�  لفتات 
زنازينهم �ملطلة على �صارع عام وتويف �أكرث 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �صخ�ض   16600 من 
جر�ء �إ�صابتهم بكوفيد-19 ومت تاأكيد �إ�صابة 
يف  �لبقاء  �أو�مر  رغم  �صخ�ض،  �ألف   463

�ملنزل غري �مل�صبوقة يف غالبية �لوليات.

ع.غ

�صيطرت  متو�صنت  �صبيبة  ولأن 
�صت  قبل  بطولتها  على  كليا 
من  فاإنه  نهايتها،  عن  جولت 
بلعطوي  يدعو  �أن  �لطبيعي 
"حتى  �ملو�صم  �إلغاء  عدم  �ىل 
�أدر�ج  جمهود�تنا  تذهب  ل 
يف  قدمني  و�صعنا  بعدما  �لرياح 
يقول  مثلما  �لثانية"،  �لر�بطة 
وياأتي هذ� �لت�رشيح بعدما �أ�صار 
�ل�صباب  بوز�رة  �لريا�صات  مدير 
موؤخر�  بلعياط،  نذير  و�لريا�صة، 
�إىل �رشوع �لو�صاية يف م�صاور�ت 
�صيما  �لريا�صية،  �لحتاديات  مع 
�لريا�صات  على  �مل�رشفة  منها 

�لإجر�ء�ت  ملناق�صة  �جلماعية، 
�إذ�  ما  �تخاذها يف حال  �لو�جب 

�أبي�ض  مو�صم  عن  �لعالن  مت 
ب�صبب فريو�ض كورونا.

�ل�صابق  و�ملدرب  �لالعب  و�غتم 
�صوت  �إىل  �صوته  لي�صم  �لفر�صة 
�لأ�رشة �لريا�صية �لتي ت�صاهم يف 
حملة �لتوعية �ملوجهة خ�صو�صا 
نحو �ل�صباب حلثهم على �للتز�م 
ملكافحة  �لوقائية  بالتد�بري 
تف�صي فريو�ض كورونا و�أكمل عمر 
 : بقوله  �ل�صاأن  هذ�  يف  بلعطوي 
خا�صة  ب�صفة  �ل�صباب  "�أدعو 
بروح  و�لتحلي  �لن�صباط  �إىل 
يف  �لبقاء  خالل  من  �مل�صوؤولية 
بيوتهم لتجنيب �أنف�صهم و�أهاليهم 
خطر  �جلز�ئري  �ل�صعب  وعموم 
ل  ف�صخ�صيا،  �لقاتل.  �لوباء  هذ� 
ولق�صاء  نادر�  �إل  منزيل  �أغادر 

حاجيات �أ�رشتي ل غري". 

مع ا�ضتئناف املناف�ضة يف اأوت املقبل

بلعطوي يعار�ض فكرة اإلغاء املو�شم الكروي اجلاري
دعا الدويل ال�ضابق عمر بلعطوي ال�ضتئناف املناف�ضات الكروية يف اأوت املقبل "اإذا �ضمحت الظروف بذلك" 

معار�ضا بذلك فكرة اإلغاء املو�ضم اجلاري املتوقف منذ ثالثة اأ�ضابيع يف اإطار التدابري املتخذة ملواجهة 
تف�ضي جائحة فريو�س كورونا واأعرب املدرب احلايل لفريق �ضبيبة متو�ضنت, مت�ضدر بطولة الهواة 

)املجموعة الغربية(, يف ت�ضريح  عن اأمله يف اأن تنفرج االأزمة ال�ضحية التي جتتاح العامل اأجمع يف اأقرب 
االآجال, م�ضيفا اأنه حتى يف حال مت اإقرار ا�ضتئناف املناف�ضة فاإن ذلك يتوجب اأن يتاأجل اإىل اأغ�ضط�س 

املقبل "الأن الالعبني بحاجة اإىل مرحلة جديدة من التح�ضريات تنطلق من نقطة ال�ضفر".

مطار  �إىل  �جلمعة   �أم�ض  و�صلت 
طلبية  ثاين  �لدويل  بومدين  هو�ري 
وم�صتلزمات  �لطبية  �لو�صائل  من 
كورونا  فريو�ض  من  �حلماية 
من  ،قادمة  طن  ب30  و�ملقدرة 
�ل�صني على منت طائرتني ع�صكريني  
بنجاح يف ظرف 38  �أجنزت �ملهمة 
�أكد  لل�صحافة  ت�رشيح  ويف   . �صاعة 
�لر�صمي  �لناطق  �لت�صال،  وزير 
للحكومة، عمار بلحيمر، �لذي وقف 
على و�صول �لطائرتني وعملية �إفر�غ 
وزير  من  كل  برفقة  �ل�صحنة  هذه 
بوزيد  بن  �لرحمن  عبد  �ل�صحة 
�لنقل  و  �لعمومية  �لأ�صغال  ،ووزير 
�ملنتدب  �لوزير  وكذ�  �صيايل  فاروق 
�ل�صيدلنية  بال�صناعة  �ملكلف 
هذه  �أن  باأحمد،  بن  لطفي  جمال 
�أنو�ع  ثالثة  يف  تتمثل  �ملعد�ت 
كالكمامات  فردية  معد�ت  وهي  
ت�صخي�ض  معد�ت  وكذ�   و�لأقنعة  
�لتنف�ض  و�أجهزة  كورنا  فريو�ض 
�لعملية   هذه  �أن  �ل�صطناعي،مربز� 
�لدولة  حر�ض  �أخرى  مرة  توؤكد 
�لعمومية  �ل�صحة  على  �جلز�ئرية 
�أي�صا   توؤكد  كما  مو�طنيها  و�صالمة 
�جلز�ئرية  �لعالقات  ومتانة  عمق 
�ل�صينية  م�صري� �إىل �نه �صيتم جتهيز 
للبالد  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  كافة 
باملعد�ت �لالزمة لقهر وباء فريو�ض 
�لوزير  �أ�صاد  وباملنا�صبة  كورونا 
و�مل�صتمرة  �لفعالة  بامل�صاهمة 
للجي�ض �لوطني �ل�صعبي يف �ملجهود 

�لوطني ملكافحة جائحة كورونا  

�لوزير  ح�صب  �ل�صحنة  هذه  وت�صمل 
على   �ل�صيدلنية  لل�صناعة  �ملنتدب 
500 �ألف كمامة من نوع �ف �أف بي  
كورونا   لفريو�ض  م�صخ�ض  �ألف  و40 
تنف�ض  جهاز   100 �إىل   بالإ�صافة 

��صطناعي  .
بلعابد  �ملقدم  �أكد  جهته  من   
�لعالم  مديرية  من  �أمني  تو�تي 
�جلي�ض  باأركان  و�لتوجيه  و�لي�صال 
�لوطني �ل�صعبي، �أنه طبقا لتعليمات 
�لأعلى  و�لقائد  �جلمهورية  رئي�ض 
�لدفاع  وزير  �مل�صلحة  للقو�ت 
من  مبا�رش  �لوطني،وباإ�رش�ف 
هذه  نقل  مت  للجي�ض  �لعليا  �لقيادة 
 76 )يو�صني  طائرتني  عرب  �ملعد�ت 
( تابعة للقو�ت �جلوية �جلز�ئرية يف 
وقت قيا�صي وذلك  يف �إطار مو��صلة 
�جلهود �لوطنية للق�صاء على جائحة 
كورونا  م�صري� �إىل �نه  �صيتم تنظيم 
رحالت جوية مماثلة جللب معد�ت 
�أن  �ل�صياق  نف�ض  يف  و�أكد  �أخرى  
�صيبقى  �ل�صعبي   �لوطني  �جلي�ض 
على �أمت �ل�صتعد�د و�جلاهزية لتلبية 
ند�ء �لوطن وخدمة �ل�صعب يف كافة 
�لنهائي  �لق�صاء  غاية  �إىل  �لظروف 

على هذ� �لوباء
�لعقيد  �لطائرة  قائد  �أو�صح  كما   
متت  �ملهمة  هذه  �أن  �أحمد  مر�ح 
مت  �أنه  يذكر  �لظروف   �أح�صن  يف 
�لطلبية  ،و�صول  �لفارط  �لحد  يوم 
مدينة  من  �لو�صائل  هذه  من  �لأوىل 

�صانغهاي �ل�صينية.
باية ع 

�أم�ض  �أول  �أجلت  �صبيحة 
ب�صيدي  حمكمة  �جلنح  �خلمي�ض 
�لعا�صمة  �لنظر  �أحممد  يف 
ق�صية  �جلرن�ل  �ملتقاعد  يف 
ماي   14 �إىل  حديد  بن  ح�صني 
�حلجر  �إجر�ء�ت  �ملقبل  بفعل 
تعليمة  وكذ�  �ملفرو�صة  �ل�صحي 
زغماتي  بلقا�صم  �لعدل  وزير 
�ل�صادرة بتاريخ 16 مار�ض  �ملن�رشم 
تاأجيل  على  تن�ض  و�لتي 
عقد  �جلل�صات  حلماية  �حلا�رشين 

�ملتابعة  تتم  ول  كرونا  فريو�ض  من 
�ملحبو�صني  �إل  و��صتخر�ج 
�لق�صوى.  ويوجد �جلرن�ل  لل�رشورة 
�رش�ح  حالة  يف  حديد  بن  ح�صني 
عنه  بتاريخ02  �لإفر�ج  منذ  موؤقت 
قا�صي  قبل  من  �ملن�رشم  جانفي 
قر�بة  ق�صى  بعدما  �لتحقيق  وذلك 
�إيد�عه  نافذ  منذ  حب�ض  �أ�صهر   08
�ل�صجن بتاريخ 09 ماي 2019 ووجهت 
معنويات  باإحباط  تتعلق  له  تهم 

�جلي�ض 

نز�ل  �أي  مايويذر  فلويد  يخ�رش  مل 
وياأمل  �حلافلة،  م�صريته  خالل 
على  باحلفاظ  �لأمريكي  �ملالكم 
�لعامل  يف  �لر�ئع  �ل�صجل  هذ� 
�أن  على  و�فق  �أن  بعد  �لفرت��صي 
�أ�صاطري  �أمام  رقمي"  "�صبيه  ميثله 
�مل�رشوع  هذ�  وي�صمح  �لريا�صة 
عنه  �لإعالن  مت  �لذي  �مل�صرتك 
"فوبو  �لبث  ومن�صة  مايويذر  بني 
تي.يف" و�رشكة �لرتفيه �لفرت��صية 
من  جمموعة  باإقامة  "في�صبنك" 
�أعظم �لنز�لت على مر �لع�صور مل 

تكن لتتحقق يف �لعامل �حلقيقي.
يف  �لثالثة  �لأطر�ف  ممثلو  وقال 
بيان: "�صتكون �لنز�لت �لفرت��صية 
ملن�صة  ح�رشية  لها  �صابق  ل  �لتي 
من  و�رشكائها  تي.يف،  فوبو  �لبث 
�مل�صاهدة  مقابل  �لدفع  �رشكات 

�لإعالن عنهم قريبا". �صيتم  و�لتي 
مع  "في�صبنك"  �رشكة  و�صتعمل 
من  رقمية  ن�صخة  لتطوير  مايويذر 
�لتو�صل لتفاقيات  وتتوقع  �ملالكم 
�آخرين  بارزين  مماثلة مع مالكمني 
و��صتهر  �ملقبلة  �لأ�صابيع  خالل 
و�لذي  عاما،   43 �لبالغ  مايويذر 
هزمية،  دون  نز�ل   50 خا�ض 
وحتركاته  �لدفاعية  مبهار�ته 
�لر�ئعة بالقدمني ومر�وغة �للكمات 
بر�أ�صه ما يجعله هدفا �صعب �ملنال 
يف  �ملالكمني  �أف�صل  �أمام  حتى 
م�صريته  يف  نز�ل  �آخر  وكان  �لعامل 
�لحرت�فية يف �أوت 2017 بعد فوزه 
بال�رشبة �لقا�صية �لفنية يف �جلولة 
كونور  �لإيرلندي  على  �لعا�رشة 
�لقتالية  �لفنون  بطل  مكغريغور 

�ملختلطة.

املعدات الطبية املقتناة من ال�ضني 

الطائرات الع�شكرية اجلزائرية تنقل 
ال�شحنة الثانية يف وقت قيا�شي

اإىل 19 ماي املقبل

تاأجيل حماكمة اجلرنال ح�شني بن حديد 

على طريقة كورونا

مايويذر يعود حللبات املالكمة 

قالت "و�ت�ض �آب" �إنها �صتحد من قدرة 
م�صتخدميها على �إعادة توجيه �لر�صائل، 
�لأخبار  �نت�صار  من  للحد  حماولة  يف 
فريو�ض  تف�صي  فرتة  خالل  �ملزيفة 
�ل�رشكة  وقررت  �لعامل.  حول  كورونا 
�لقو�عد  تغيري  "في�صبوك"  لـ  �ململوكة 
م�صتخدميها  قيام  بكيفية  �ملتعلقة 
تن�صاأ  مل  "�لتي  �لر�صائل،  توجيه  باإعادة 

من �ت�صال وثيق"، وهي يف �لو�قع "�أقل 
�لنموذجية  بالر�صائل  مقارنة  �صخ�صية" 
�لأ�صهر  �ملر��صلة  تطبيق  عرب  �ملر�صلة 
يوم  �آب"  "و�ت�ض  و�أعلنت  �لعامل.  يف 
�لثالثاء: "نحن نقدم �لآن حد� و��صحا، 
بحيث ميكن �إعادة توجيه هذه �لر�صائل 
مرة".  كل  يف  فقط  و�حدة  درد�صة  �إىل 
تعزيز  ظل  يف  �لإجر�ء  هذ�  وياأتي 

�مل�صللة،  و�ل�صوتية  �لن�صية  �لر�صائل 
�آب"،  "و�ت�ض  عرب  تد�ولها  مت  �لتي 
ونظريات  �ملزيفة  �لعالجات  �نت�صار 
�ملوؤ�مرة حول فريو�ض كورونا. وزعمت 
ت�صتهدف  �لتي  �لر�صائل  هذه  �إحدى 
جنوب �إفريقيا �أن هناك �صلة بني معدل 
وفيات Covid-19 و�لعديد من �لأدوية 

�ل�صعبية �مل�صتخدمة لعالج �حلمى.

19-Covid بعد تدفق اأخبار مزيفة و�ضط جائحة

حا�شم  اإجراء  عن  اآب" تعلن  "وات�ض 

بكل من واليتي اجلزائر العا�ضمة 
والبويرة

توا�شل عمليات التعقيم 
والتطهري الوقائي لل�شوارع 

وليتي  من  بكل  �ل�رشطة  م�صالح  تو��صل 
مع  بالتن�صيق  و�لبويرة،  �لعا�صمة  �جلز�ئر 
�لأمنيني،  و�ل�رشكاء  �ملحلية  �ل�صلطات 
عمليات �لتعقيم و�لتطهري �لوقائي ملختلف 
و�لطرقات  و�ل�صو�رع  �لعمومية  �ل�صاحات 
�ل�صحية  �ملر�فق  وكذ�  �ل�صعبية  بالأحياء 
�لوقائي  �لربنامج  وفق  وذلك  و�لعالجية 
�لعامة  �ملديرية  طرف  من  �ملعد  �لدوري 
فريو�ض  �نت�صار  من  للحد  �لوطني  لالأمن 
و�صحة  �صالمة  على  وحفاظا  كورونا 

�ملو�طنني.

ق�ضية االعتداء على 
عنا�ضر لل�ضرطة بالطارف

اأمر اإيداع �شد 9 اأ�شخا�ض 
احلب�ض

�أ�صدر قا�صي �لتحقيق لدى حمكمة �لذرعان 
)�لطارف( �أمر �إيد�ع �صد 9 �أ�صخا�ض �إعتدو� 
ممار�صتهم  �أثناء  لل�رشطة  عنا�رش  على 
بالت�صال  �ملكلف  ما علم  ، ح�صب  مهامهم 
�لرئي�صي  �ملحافظ  �أكد  و  �لولية  باأمن 
لل�رشطة، حممد كرمي لعبيدي، �أن �ملتورطني 
من  �لأوىل  �لليلة  توقيفهم خالل  مت  �لت�صعة 
�لتطبيق  حيز  �ل�صحي  �حلجر  �إجر�ء  دخول 
قو�ت  على  �إعتدو�  عندما  �لولية،  بهذه 
�لأمن و ذلك يف عملية مر�قبة باأحد �لأحياء 
�لتوقيف  حمل  �لأ�صخا�ض  كان  و  �ل�صعبية 
 24 و   19 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين 
يف  ي�رشعو�  �أن  قبل  بحييهم  جمتمعني  �صنة 
ر�صق باحلجارة دورية ر�جلة لل�رشطة مكلفة 
�لحرت�م  باأهمية  �لتح�صي�ض  و  باملر�قبة 
وفقا   ، �جلزئي  �ل�صحي  للحجر  �ل�صارم 
لنف�ض �مل�صدر، م�صري� �إىل �أن �أ�صلحة بي�صاء 

مت حجزها كذلك خالل هذه �لعملية.

حممد بن ترار

ْوَن �أُُجوَرُكْم يَْوَم �لِْقيَاَمِة  ا تَُوَفّ َ قال �هلل تعاىل: )ُكُلّ نَْف�ٍض َذ�ِئَقُة �مْلَْوِت َو�إَِنّ
نْيَا �إَِلّ َمتَاُع  يَاةُ �لُدّ نََّة َفَقْد َفاَز َوَما �حْلَ َفَمْن ُزْحِزَح َعِن �لنَّاِر َو�أُْدِخَل �جْلَ

�لُْغُروِر(.
ليومية  �لن�رش  م�صوؤولة  �لعامة  �ملديرة  تلقت  �لأ�صى  و  �حلزن  ببالغ 
�صفيقة  �ل�صيدة  �لفرن�صية  باللغة  �لناطقة  �لعمال"  و"رقم  "�لو�صط" 
وعلى  �لكبري  باجلنوب  �جلهوي  باملكتب  �ل�صحفي  �لطاقم  و  لعرباوي 
�لولئي  �لفرع  رئي�ض  و�لدة  وفاة  نباأ   ، بورقلة  �جلهوي  �ملدير  ر�أ�صهم 
للت�صغيل بولية مترن��صت بوجمعة �صهبون ، ر�جني من �هلل �لعلي �لقدير 

�ن يتغمدها برحمته �لو��صعة ويثبتها عند �ل�صوؤ�ل .
�إن هلل و �إن �إليه ر�جعون 

تعزية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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